REGLEMENT
DE VERLICHTE OPTOCHT
SEIZOEN 2018-2019
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1. Het evenement
Dé Verlichte Optocht is een carnavalsoptocht met verlichte praalwagens en loopgroepen en
start op carnavalszondag om 19:00 uur in Berghem. De lengte van het parcours is circa 2
kilometer en de wagens worden met de hand voortbewogen. De creaties zijn ingedeeld in
categorieën en worden tijdens de optocht op diverse rubrieken beoordeeld door een jury.
Aansluitend aan de optocht vindt de prijsuitreiking plaats. In de afgelopen jaren mochten we
rekenen op ruim 40 startnummers en meer dan 10.000 bezoekers.

1.1 De route
De optocht start op de Burg. Van
Erpstraat ter hoogte van de Irenelaan
in westelijke richting en vervolgt via
de Julianastraat en Kerkstraat om in
de St. Willibrordusstraat ter hoogte
van de Kapelaan Kitselaarstraat
ontbonden te worden. Dit is afwijkend
ten opzichte van de voorgaande
jaren en we zullen deze route na de
optocht in 2019 evalueren, om te
bepalen of deze aanpassing in 2020
voor herhaling vatbaar is.

1.2 De organisatie
Dé Verlichte Optocht wordt gefaciliteerd door de commissie Verlichte Optocht van Stichting
Carnaval Berghem. Communicatie over de optocht verloopt via het secretariaat, veelal per
email met het volgende adres: verlichteoptocht@knollenrijk.nl. In de externe communicatie
wordt de commissie ondersteund door de commissie PR en maakt zij gebruik van onder
meer een eigen website (www.verlichteoptocht.nl), facebookpagina (@optochtberghem) en
twitteraccount (@optochtberghem).
-

-

-

Uitnodigingen en notulen van deelnemersvergaderingen en andere informatie vanuit de
commissie wordt gestuurd naar het emailadres dat tijdens de inschrijving wordt vermeld.
Wij verwachten dat de contactpersoon deze informatie deelt met de andere leden van de
betreffende deelnemersgroep.
Voorafgaand aan de optocht worden twee deelnemersvergaderingen en een briefing
gehouden. In november worden de belangrijkste spelregels van de optocht en eventuele
knelpunten in het parcours besproken. Circa 11 dagen voor de optocht vindt de tweede
vergadering plaats en worden de laatste aandachtspunten gedeeld en de startnummers
uitgereikt. Op de dag van de optocht wordt een korte briefing gehouden.
Enkele weken na de optocht vindt een evaluatievergadering plaats waarin de successen
en verbeterpunten worden besproken en eventueel afspraken voor het volgende jaar
worden gemaakt.

De commissie zet tijdens de optocht vele vrijwilligers en hulpdiensten in voor een ordelijk en
veilig verloop van de optocht. De deelnemers dienen om deze redenen hun aanwijzingen op
te volgen tijdens de start, het verloop en de ontbinding van de optocht en bij calamiteiten.
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2. Inschrijving en deelname
2.1 Inschrijving
-

-

-

-

Inschrijven kan direct na de jaarvergadering van Stichting Carnaval Berghem. Op deze
vergadering wordt het thema voor het nieuwe carnavalsseizoen bekend gemaakt.
Deelnemers schrijven zich in door het formulier op www.verlichteoptocht.nl vóór 1 januari
van het betreffende carnavalsjaar volledig in te vullen en te verzenden.
Bij inschrijving wordt door de deelnemers een categorie gekozen die overeenkomt met
de leeftijd van de deelnemers en de aard en afmetingen van de creatie. Indien blijkt dat
de verkeerde categorie gekozen is, kan de commissie Verlichte Optocht tot direct vóór de
start van de optocht de deelnemers alsnog in de juiste categorie indelen.
Bij inschrijving wordt door de deelnemers een ontwerp vermeld. Om variatie in de optocht
te bevorderen mag een ontwerp slechts eenmaal per leeftijdsgroep (jeugd/volwassenen)
voorkomen. Reeds ingediende ontwerpen worden kenbaar gemaakt via de website.
Indien een ontwerp voor de tweede keer binnen dezelfde leeftijdsgroep wordt ingediend,
wordt de tweede indiener door de commissie verzocht een ander ontwerp te kiezen.
Tijdens de optocht, prijsuitreiking en vergaderingen worden door of in opdracht van
Stichting Carnaval Berghem foto- en/of video-opnames gemaakt. Door inschrijving wordt
akkoord gegeven voor het gebruik en de verspreiding of uitzending van deze beelden en
wordt afstand gedaan van auteursrechten ten gunste van Stichting Carnaval Berghem.
Door inschrijving verklaren deelnemers akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement
en het Reglement Carnavalsoptochten Gemeente Oss. Voor gevallen waarin het
reglement niet voorziet, neemt de commissie Verlichte Optocht een bindend besluit.

2.2 Deelname
-

Een vertegenwoordiging van alle startnummers wordt op carnavalszondag om 12:00 uur
verwacht in De Berchplaets voor de laatste aanwijzingen.
Deelnemers dienen hun wagen met de hand voort te bewegen, doch mechanische
ondersteuning op het onderstel is toegestaan.
De wagens van Stichting Carnaval Berghem, zoals de PR-wagen, de sponsorwagen en
de (jeugd)prinsenwagen, mogen motorisch worden voortbewogen.
Deelname van een (jeugd)prins en raad van elf is uitsluitend voorbehouden aan Stichting
Carnaval Berghem.
Reclame-uitingen op wagens zijn voorbehouden aan Stichting Carnaval Berghem.
Reclame voor sponsoren door deelnemers is beperkt toegestaan middels shirtreclame.
Teksten die discriminerend, aanstootgevend of beledigend kunnen zijn, zijn verboden.
Creaties die niet representatief zijn, kunnen worden uitgesloten van deelname.
Deelnemers dienen geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en alleen tijdens de
optocht versterkt geluid ten gehore te brengen met een maximaal niveau van 90 dB.
Deelname van dieren aan de optocht is niet toegestaan.
Het gebruik van plastic confetti en serpentine is niet toegestaan.
Tenzij door de commissie Verlichte Optocht of daartoe aangewezen personen anders
wordt bepaald, dienen de deelnemers uitsluitend de aangegeven route te volgen.
Bij technische problemen kan in overleg met de commissie worden besloten om het
probleem buiten het parcours te verhelpen en na het laatste startnummer aan te sluiten.
Creaties die de finish niet bereiken zijn uitgesloten van prijzen en prijzengeld.
Commissie Verlichte Optocht behoudt zich het recht voor om bij het overtreden van dit
reglement of bij onveilig of ander wangedrag personen, groepen of creaties uit te sluiten
van deelname of tijdens de optocht te (laten) verwijderen of diskwalificeren.
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2.3 Startnummers en opstelling
-

De startnummers worden circa 11 dagen vóór de optocht bekend gemaakt en uitgereikt
tijdens de tweede deelnemersvergadering.
Uitsluitend de startnummers die door de organisatie worden verstrekt mogen worden
gebruikt. Deze dienen te worden bevestigd met een tiewrap en goed verlicht te zijn.
De startnummers worden op de volgende posities bevestigd: één voorop de trekstang en
één rechtsachter op de wagen. Indien het startnummer afwezig is, niet op de juiste plek
bevestigd is of niet duidelijk zichtbaar is, kan dit gevolgen hebben voor de jurering.
Het aanrijden en opstellen dient te gebeuren volgens het schema en de aanwijzingen
van de commissie. De startvolgorde blijft tijdens de optocht gehandhaafd en deelnemers
dienen een onderlinge afstand van circa 25 meter aan te houden.
Bij de ontbinding worden de startnummers ingeleverd bij de organisatie. Dit is een
voorwaarde om later op de avond het prijzengeld uitgereikt te krijgen.

Indien het evenement onverhoopt moet worden afgelast zal Stichting Carnaval Berghem,
afhankelijk van de reden en omstandigheden, overwegen om de optocht alsnog en eventueel
in een beperkte vorm op een ander moment te laten plaatsvinden.

2.4 Veiligheid
-

-

Stichting Carnaval Berghem hecht veel waarde aan een veilig verloop van de optocht en
rekent daarbij op medewerking van alle deelnemers, bezoekers en vrijwilligers.
Deelnemers en creaties dienen te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen die in dit
reglement zijn opgenomen, aan de afspraken die tijdens de deelnemersvergaderingen
worden gemaakt en aan aanwijzingen en instructies die tijdens de optocht door daartoe
aangewezen personen worden gegeven.
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke creatie en verantwoord
gedrag tijdens de optocht. Bij jeugdige deelnemers ligt deze verantwoordelijkheid mede
bij hun ouders en de volwassen leden en begeleiders van de betreffende groep.
We verwachten dat deelnemers nuchter deelnemen aan de optocht. Het meevoeren en
gebruiken van alcohol tijdens de optocht is voor deelnemers niet toegestaan.
Het is verboden om zich tijdens de optocht op of in de wagen of trekstang te bevinden.
De creatie dient ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
o De trekstang dient uitsluitend als trekstang te fungeren en moet makkelijk los te
koppelen zijn. De trekstang moet geïsoleerd zijn en voorzien van een sleepoog.
o Eventuele mechanische aandrijving dient makkelijk ontkoppelbaar te zijn, zodat
bij het uitvallen van de stroomvoorziening de wagen toch kan worden verplaatst.
o Wielen en ruimte daartussen dienen tot 25 cm boven het wegdek te worden
afgeschermd. Bewegende delen dienen te worden afgeschermd en scherpe
uitstekende delen dienen vermeden te worden.
o Constructies dienen van degelijk materiaal te zijn gemaakt en verbindingen
moeten sterk genoeg zijn om de verwachte belasting te kunnen dragen.
o De creatie moet voorzien zijn van een goedgekeurd en gemakkelijk te bereiken
blusmiddel. Dit kan een poeder- of koolsneeuwblusser zijn. Voor wagens geldt
een minimum inhoud van 5 kg of 6 ltr per blusser.
o De blusser dient aan de rechterzijde van de trekstang bevestigd te zijn met een
daarvoor geschikte beugel of haken. Een blusdeken is aanbevolen.
o Elke wagen moet voorzien zijn van minimaal 2 makkelijk te bereiken noodstops:
één voor en één achter op de wagen.
o Het elektrisch circuit dient afdoende gezekerd te zijn en de stalen constructie
dient spanningsvrij te zijn. Gebruik groepenkasten van maximaal 16 Ampère. Op
het lichaam mag verlichting van maximaal 24 Volt gedragen worden.
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-

-

-

Het is niet toegestaan om het aggregaat tijdens de optocht bij te vullen, behoudens op de
aangegeven tankstop en onder begeleiding van een door de commissie aangewezen
vrijwilliger. De deelnemers dienen de benodigde brandstof (maximaal 10 liter) vooraf aan
te bieden in een daarvoor geschikte jerrycan, voorzien van het startnummer. Tijdens het
bijtanken wordt het aggregaat uitgeschakeld.
Het aggregaat moet voldoende kunnen ventileren en niet in contact komen met
brandbaar materiaal.
Open vuur en vuurwerk tijdens de optocht is verboden.

2.5 Schade en verzekering
-

Stichting Carnaval Berghem is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van
deelnemers, noch voor schade die door deelnemers wordt veroorzaakt bij derden.
De aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Carnaval Berghem dekt uitsluitend
schade aan derden die door Stichting Carnaval Berghem veroorzaakt is.
Vrijwilligers die worden ingezet door Stichting Carnaval Berghem zijn secundair
verzekerd via de vrijwilligerspolis van gemeente Oss. Deze verzekering is niet van
toepassing op deelnemers van de Verlichte Optocht.
Deelnemers dienen zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

2.6 Leenmaterialen
Stichting Carnaval Berghem stimuleert starters om deel te nemen aan de Verlichte Optocht
door het ter beschikking stellen van gloeilampen en prikkabel. Deze materialen blijven
eigendom van Stichting Carnaval Berghem en dienen na de optocht weer ingeleverd te
worden. Starters die interesse hebben in deze regeling kunnen zich melden bij de
commissie, zodat we in goed overleg een starterspakket kunnen samenstellen. De behoefte
van de deelnemers en de beschikbaarheid van materialen zijn daarbij maatgevend.
Daarnaast bieden we aan de jeugdige deelnemers de mogelijkheid om defecte lampen om te
wisselen voor werkende lampen, uiteraard zolang de voorraad strekt.
-

De uitgifte wordt gecoördineerd vanuit de commissie Verlichte Optocht en vindt plaats op
vooraf kenbaar gemaakte tijdstippen in de Knollenschuur aan de Zevenbergseweg.
Deelnemers tekenen voor ontvangst van de materialen en leveren deze na de optocht
weer in op de vooraf kenbaar gemaakte tijdstippen. De materialen kunnen dan in het
volgende jaar weer worden opgehaald en gebruikt.
Niet ingeleverde of defecte materialen kunnen bij de betreffende deelnemers in rekening
worden gebracht.

Aan deze regeling kunnen geen rechten worden ontleend. Het ter beschikking stellen van
materialen geschiedt op basis van beschikbaarheid. Indien om wat voor reden dan ook niet
voldoende voorraad aanwezig is om aan de vraag naar leenmaterialen te voldoen, kan
Stichting Carnaval Berghem niet verplicht worden om alsnog in de behoefte te voorzien.
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3. Indeling en jurering
Startnummers zijn op basis van de leeftijd van de deelnemers en de aard en afmetingen van
de creatie ingedeeld in categorieën. Binnen de categorie wordt op basis van jurering een
uitslag bepaald en prijzengeld toegekend.

3.1 Categorieën
We onderscheiden categorieën voor jeugdige en voor volwassen deelnemers. Jeugdgroepen
zijn groepen waarvan minimaal 75% van de leden 16 jaar of jonger zijn. Tijdens de optocht
dienen jeugdige deelnemers begeleid te worden door minimaal 2 volwassenen per groep.

3.1.1. Categorieën Jeugd
-

-

-

Individueel Jeugd (IJ)
o Het onderwerp dient men lopend op het lichaam uit te beelden (verlichting max.
24 Volt). Een eventueel wagentje voor een tekstbord en/of aggregaat mag niets
uitbeelden.
Loopgroepen Jeugd (LJ)
o Het onderwerp dient men lopend op het lichaam uit te beelden (verlichting max.
24 Volt). Een eventueel wagentje voor een tekstbord en/of aggregaat mag niets
uitbeelden.
Mini Wagens Jeugd (MWJ)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
3m
2m
3m
Kleine Wagens Jeugd (KWJ)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
5m
3m
4m
Grote Wagens Jeugd (GWJ)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
8m
3m
5m

3.1.2. Categorieën Volwassenen
-

-

-

-

Individueel Volwassenen (IV)
o Het onderwerp dient men lopend op het lichaam uit te beelden (verlichting max.
24 Volt). Een eventueel wagentje voor een tekstbord en/of aggregaat mag niets
uitbeelden.
Loopgroepen Volwassenen (LV)
o Het onderwerp dient men lopend op het lichaam uit te beelden (verlichting max.
24 Volt). Een eventueel wagentje voor een tekstbord en/of aggregaat mag niets
uitbeelden.
Loopgroepen Volwassenen met Wagen (LVW)
o Het onderwerp dient men lopend op het lichaam (verlichting max. 24 Volt) en een
wagentje uit te beelden. Het wagentje wordt bij de jurering meegenomen.
§ Max. afm. Persoon lxbxh:
1m
1m
2,5m
§ Max. afm. Wagentje lxbxh:
2,5m 1,5m 2,5m
Miniwagens Volwassenen (MWV)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
6m
3,5m 5m
Kleine Wagens Volwassenen (KWV)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
11m 4m
6m
Wagens Volwassenen (WV)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
16m 4m
7m
Grote Wagens Volwassenen (GWV)
§ Maximale afmetingen lxbxh:
n.v.t. 4,5m 8m
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-

Bij de miniwagens, kleine wagens, wagens en grote wagens volwassenen wordt de
aggregaatwagen meegerekend in de bepaling van de categorie en in de jurering. Dat
geldt ook voor de Loopgroepen Volwassene met Wagen.
Bij de overige categorieën wordt de aggregaatwagen niet meegerekend in de bepaling
van de categorie en in de jurering, tenzij deze in het thema versierd zijn en dus een
onderdeel van de uitbeelding vormen.
Alle in het thema versierde creaties op wielen worden meegerekend in de afmetingen
van de wagen, waaronder: voorloopwagens, trekstangen en andere attributen op wielen.
Met de maximale afmetingen worden de uiterste afmetingen van de afbeelding in
ingeschoven toestand bedoeld.

3.2 Jurering
De creaties worden door een jury beoordeeld. De jury bestaat uit 18 onafhankelijke leden
met diverse achtergronden. We trachten de jury samen te stellen uit een combinatie van
onder meer niet-wagenbouwers en oud-wagenbouwers, mannen en vrouwen, oudere en
jongere leden, dorpsgenoten en buitendorpse leden, leden met een technische en leden met
een creatieve achtergrond etc.

3.2.1. Rubrieken
De jury is verdeeld in twee groepen. Groep 1 beoordeelt alle creaties op de rubrieken
‘Algemeen’, ‘Kleur/Verlichting’ en ‘Idee’. Groep 2 beoordeelt alle creaties op de rubrieken
‘Algemeen’, ‘Beweging’ en ‘Vormgeving’. De juryleden kennen aan elke creatie per rubriek
maximaal 20 punten toe. De zwaarte van de rubriek komt via een wegingsfactor tot uiting in
de eindscore. In de onderstaande tabel is dus te zien dat de rubriek ‘Kleur/Verlichting’ het
zwaarst en de rubriek ‘Idee’ het minst zwaar meetelt in de eindscore.
Groep
1
1
1
2
2
2

Rubriek
Algemeen
Kleur/Verlichting
Idee
Algemeen
Beweging
Vormgeving

Punten
20
20
20
20
20
20

Factor
0,75
1,50
0,50
0,75
1,00
1,00

Om een indruk te geven op welke aspecten in de verschillende rubrieken gelet wordt, is
hieronder per rubriek een toelichting gegeven. We benadrukken echter dat deze opsomming
niet volledig is en dat een jurybeoordeling niet volledig op basis van regels gevormd wordt.
Algemeen:
Kleur/Verlichting:
Beweging:
Idee:
Vormgeving:

totale indruk van de creatie, gedrag van de deelnemers, interactie met
het publiek, gepastheid van de muziek (soort en volume).
variatie, effecten en samenspel van kleur/licht en het functioneren van
de verlichting, de uitwerking is belangrijker dan de gebruikte techniek.
variatie, effecten en functioneren van de bewegingen, de uitwerking is
belangrijker dan de gebruikte techniek of het aantal bewegingen.
relatie met het thema, aansluiting bij de actualiteit, originaliteit van het
ontwerp.
uitwerking van het ontwerp, afwerking van de onderdelen en de creatie
als geheel, aandacht voor specifieke details.
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3.2.2. Beoordeling en uitslag
-

-

De juryleden worden geacht de creaties onpartijdig en op gelijke wijze te beoordelen
conform de hierboven genoemde rubrieken.
De juryleden worden geacht om de optocht minimaal twee keer te bekijken, maar zij
drukken hun beoordeling uit 1 (gemiddelde) score per rubriek (maximaal 20 punten).
De jurering vindt plaats tijdens de optocht. De juryleden krijgen wel de mogelijkheid om
de opgestelde creaties voorafgaand aan de optocht te schouwen.
Om leesfouten te voorkomen geven de juryleden hun scores zelf mondeling door aan de
persoon die de scores invoert in het computersysteem.
De beoordeling van de jury is onherroepelijk.
De juryrapporten worden na het bekend maken van de uitslag vernietigd.
De einduitslag komt aan de hand van de door de juryleden toegekende punten en de
weegfactoren per rubriek tot stand. Deze uitslag wordt vastgesteld door middel van een
computerprogramma.
Na de prijsuitreiking wordt de uitslag bekend gemaakt via onze website.

3.2.3. Prijsuitreiking
De uitslag wordt vanaf een uur na de aankomst van de laatste deelnemer bekend gemaakt
tijdens de prijsuitreiking. Als richttijd voor de start van de prijsuitreiking hanteren we 23:11
voor de jeugdgroepen en 00:30 voor de volwassenen.
Alle startnummers ontvangen minimaal € 25,- prijzengeld. Per categorie krijgt de deelnemer
met de eerste, tweede en derde plaats extra prijzengeld uitgekeerd. Bij de volwassen
wagens krijgen ook de deelnemers met de vierde en vijfde plaats extra prijzengeld. De
geldprijzen (inclusief €25,-) zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
Categorieën Jeugd
Individueel Jeugd
Loopgroepen jeugd
Mini Wagens Jeugd
Kleine Wagens Jeugd
Grote Wagens Jeugd
Categorieën Volwassenen
Individueel Volwassenen
Loopgroepen Volwassenen
Loopgroepen Volwassenen met Wagen
Mini Wagens Volwassenen
Kleine Wagens Volwassenen
Wagens Volwassenen
Grote Wagens Volwassenen

1e prijs

2e prijs

3e prijs

4e prijs

5e prijs

€ 45,€ 70,€ 80,€ 95,€ 115,-

€ 35,€ 60,€ 70,€ 80,€ 95,-

€ 30,€ 50,€ 50,€ 60,€ 70,-

€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-

€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-

€ 50,€ 60,€ 70,€ 115,€ 140,€ 160,€ 180,-

€ 40,€ 50,€ 60,€ 95,€115,€ 140,€ 160,-

€ 30,€ 40,€ 50,€ 75,€ 95,€ 115,€ 140,-

€ 25,€ 25,€ 25,€ 60,€ 70,€ 95,€ 115,-

€ 25,€ 25,€ 25,€ 50,€ 50,€ 70,€ 95,-

Alle startnummers in de categorieën jeugd ontvangen een beker. In de categorieën
volwassenen ontvangen alleen de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs een beker. Per categorie
krijgt de winnaar van de eerste prijs een wisselbeker. Deze beker dient op de eerste
deelnemersvergadering weer ingeleverd te worden. De wisselbeker mag behouden worden
als drie keer op rij de eerste prijs is behaald in dezelfde categorie.
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