
 

 

OPTOCHT REGLEMENT 2023 
CARNAVALSSTICHTING DE KLEIBATSERS 

 
Beste deelnemer aan de Grote Kleigatse Optocht, fijn dat jullie meedoen aan dit jaarlijks 
hoogtepunt van het Fijnaarts carnaval. Bestuur en vrijwilligers van Carnavalsstichting De 
Kleibatsers doen hun uiterste best om de Grote Kleigatse Optocht voor zowel deelnemers als 
publiek een leutig, gezellig maar ook een veilig evenement te maken. Dat kan echter niet 
zonder de deelnemers zelf daarin te betrekken, jullie dus. Daarom hebben we dit reglement 
opgesteld waarin we de afspraken die we met elkaar maken duidelijk hebben vastgelegd. 

 
1) De deelnemers aan de optocht dienen zich uiterlijk 8 dagen voor datum optocht in te 

schrijven bij het secretariaat van de stichting. Na inschrijving ontvangt de deelnemer 
een exemplaar van dit optochtreglement. 
 

2) Uiterlijk 2 dagen voor de optocht ontvangt de deelnemer een startnummer met 
herkenningsteken, alsmede een instructie met betrekking tot de opbouwplaats. Het 
startnummer met herkenningsteken dient tijdens de optocht duidelijk zichtbaar te 
worden meegevoerd; indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal door de 
jury geen beoordeling kunnen plaatsvinden c.q. kunnen geen punten worden 
toegekend.  

 
3) Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de optochtleiders strikt op te 

volgen, op straffe van puntenaftrek en/of diskwalificatie. De optochtleiders zijn 
herkenbaar aan het Kleibatsers-hesje. 
 

4) Alle deelnemers worden door de optochtleiding in een van de volgende categorieën 
ingedeeld:  

a. Grote wagens (vanaf 6 meter)  
b. Middelgrote wagens (3 tot 6 meter) 
c. Kleine wagens (tot 3 meter)  
d. Grote loopgroepen (vanaf 5 personen)  
e. Kleine loopgroepen (tot 5 personen) 
f. Individuelen (1 of 2 personen)  
g. Muziek (kapellen/dweilbands) 

 
De lengte van de hoofdwagen is bepalend. De lengte van een (getrokken) wagen 
wordt in principe gemeten van begin tot eind van de wagen, geen rekening houdend 
met de dissel. Een wagen met een lengte van meer dan 6 meter valt in de categorie 



 

 

Grote wagens. Een getrokken wagen met een lengte tussen 3 en 6 meter in de 
categorie Middelgrote wagens.  
Indien de wagen wordt getrokken door een voertuig, en het voertuig maakt qua 
bouw en aankleding zichtbaar onderdeel van het geheel uit, ofwel er is sprake van 
meerdere gekoppelde wagens, wordt de lengte van de totale creatie gemeten 
(hoofdwagen, trekkend voertuig en eventuele overige gekoppelde wagens).  

 
5) Loopgroepen, welke een voertuig meevoeren dienen dit uitsluitend door middel van 

handkracht te doen; indien het voertuig motorisch wordt voortbewogen, valt het 
geheel onder een van de categorieën wagens.  
 

6) Opbouw van de wagens vindt plaats op het terrein van Rijk Zwaan, 1e Kruisweg 
Fijnaart. Alleen na overleg met en toestemming van de organisatie mag op een 
andere locatie worden opgebouwd. Opbouwen dient te allen tijde veilig gebeuren. 
Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de deelnemers. Carnavalsstichting de 
Kleibatsers en Rijk Zwaan aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het 
opbouwen opgelopen letsel of schade. 

 
7) De constructie en uitvoering van de deelnemende wagens en loopgroepen dienen 

zodanig te zijn uitgevoerd, dat deze geen gevaar of overlast kunnen opleveren voor 
de overige deelnemers en voor het publiek, zulks ter beoordeling van de 
optochtleiders. Deelnemende voertuigen/wagens welke een gevaar kunnen 
opleveren worden uitgesloten van deelname. Een deelnemend voertuig/wagen 
welke tijdens de optocht overlast of gevaarlijke situaties veroorzaakt wordt 
gediskwalificeerd.  

 
8) De aan de optocht deelnemende voertuigen dienen voor wat betreft hun technische 

staat, ten minste te zijn voorzien van goed werkende remmen en een deugdelijke 
stuurinrichting. 

 
9) De voertuigen/wagens zijn verplicht een goedgekeurd doeltreffend en draagbaar 

blustoestel met een minimale inhoud van 6 kg en een blusdeken mee te voeren. 
Bijvoorbeeld bluspoeder voor de brandklasse A, B en C of blusschuim. Tevens moet 
iedereen bij of op het deelnemende voertuig bekend zijn met de juiste werking van 
het blustoestel. De aanwezige brandblusmiddelen moeten altijd in een goede en 
gebruiksklare staat verkeren en voor iedereen bereikbaar zijn. Deelnemende 
voertuigen/wagens zonder brandblusser kunnen worden uitgesloten van deelname 
of gediskwalificeerd. 

 
10) Het is niet toegestaan om met een sloopauto deel te nemen aan de optocht.  

 



 

 

11) Met betrekking tot het gebruik van alcohol hanteert de stichting de normen zoals 
vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. De stichting ontmoedigt elk 
gebruik van alcohol door deelnemers tijdens de optocht. Aan 
voertuigen/wagens/groepen waarvan betrokken deelnemers alcohol gebruiken, 
wordt door de jury punten in mindering gebracht.  

 
12) Deelnemers aan de optocht zijn verplicht, wanneer zij aan de optocht deelnemen 

met een motorvoertuig, hiervoor een verzekering af te sluiten, welke voldoet aan de 
eisen, gesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.). 
Daarnaast dienen deelnemers die een motorvoertuig besturen in het bezit te zijn van 
de in de wet- en regelgeving vereiste documenten.  
 

13) De stichting is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of letsel, tijdens 
de optocht door de deelnemers veroorzaakt aan andere deelnemers en derden. 
Deelname geschiedt op eigen rekening en risico. 
 

14) Deelnemers dienen schade veroorzaakt op de dag van de optocht door henzelf c.q. 
hun voertuig/wagen aan gebouwen, andere wagens, voertuigen, geparkeerde auto’s, 
straatmeubilair, et cetera direct te melden bij het bestuur met beschrijving van het 
voorval, de locatie en de veroorzaakte schade. Het niet tijdig melden kan leiden tot 
diskwalificatie en uitsluiting van de deelnemers in volgende optochten. Deelnemers 
zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afwikkelen van door hen 
toegebrachte schades en/of letsel.  

 
15) De organisatie garandeert een veilige doorgang over het parcours van alle 

voertuigen/wagens welke niet breder zijn dan 3,5 meter en niet hoger zijn dan 7,5 
meter. De wagens welke breder en/of hoger zijn lopen het risico niet te passen 
binnen het parcours van de route. Deelnemende voertuigen/wagens welke door hun 
hoogte en/of breedte een gevaar kunnen opleveren worden uitgesloten van 
deelname dan wel blijken niet in staat de optocht af te ronden. 

 
16) Gebruik van strooimaterialen (bijvoorbeeld confetti) is uitsluitend toegestaan 

wanneer het strooimateriaal is vervaardigd uit een product dat op natuurlijke wijze 
kan worden afgebroken (verboden is daarom onder meer het strooien van 
tempexbolletjes of synthetische spuitconfetti). Overschrijding van de normen in dit 
artikel leidt tot puntenaftrek. De door de stichting gemaakte kosten voor het 
opruimen van niet-afbreekbaar strooimateriaal moeten op de verspreider worden 
verhaald. 

 
17) Het voeren van reclame is voor alle categorieën toegestaan onder de volgende 

voorwaarden:  



 

 

a. De gevoerde reclame is aan een afmeting gebonden van maximaal 1.00 x 1.50 
meter, doch dient duidelijk ondergeschikt te blijven aan datgene, wat de 
deelnemer uitbeeld.  

b. Er mogen maximaal drie reclame-uitingen van bovengenoemde afmeting 
worden meegevoerd dan wel het totaal aan reclame-uitingen mag een totale 
oppervlakte van 4,5 m2 niet overschrijden. 

c. Overschrijding van de normen in dit artikel leidt tot puntenaftrek.  
 

18) Het bestuur van de stichting benoemt jaarlijks een jury, bestaande uit minimaal 3 en 
maximaal 7 personen, waarvan de neutraliteit ten opzichte van de deelnemers en 
deskundigheid naar haar mening vaststaat.  

 
19) De jury zal alle deelnemers beoordelen 

a. Op de navolgende 5 criteria:  
i. Fenderts Idee of hantering Kleigats motto. 

ii. Uitwerking van het idee of motto. 
iii. Afwerking van de wagen en/of kostuums van de deelnemers (is het 

aantal toegekende punten maal 2. 
iv. Beweging van deelnemers zelf en/of bewegende delen van de wagen 

(is het aantal toegekende punten maal 2). Ter verduidelijking: 
bewegen/dansen de deelnemers, doen zij mee en/of enthousiasmeren 
zij elkaar en het publiek dan wordt een hoog puntenaantal toegekend. 
Een wagen met bewegende delen verdient meer punten dan een 
wagen zonder bewegende delen. 

v. Carnavalesk (is het aantal toegekende punten maal 4).  
b. Ieder jury lid zal een cijfer toekennen van 5 tot en met 10 voor elk onderdeel i 

tot en met v. 
c. Ieder jurylid zal met gebruik van trefwoorden of korte zinnen de deelnemers 

tevens kwalitatief beoordelen, toegekende punten duiden en/of tips geven. 
 

20) Bepaling totaal scores 
a. De scores van de verschillende juryleden worden per deelnemer 

getotaliseerd. 
b. Aan de getotaliseerde punten per deelnemer wordt de eventuele bonus voor 

zelfbouw of samenstel toegevoegd. 
c. Op de getotaliseerde punten wordt voorts de eventueel opgelopen 

puntenaftrek op grond van niet-naleving van de relevante bepalingen in dit 
reglement in mindering gebracht.  

d. Na afloop worden deze cijfers getotaliseerd en op deze wijze de uitslag 
vastgesteld. Bij gelijk eindigen van twee of meer deelnemers, beslist de jury 
over de uiteindelijke plaatsing in de eindrangschikking. 



 

 

 
21) Bonuspunten voor zelfbouw, samenstel, huur.  

a. Er wordt door het bestuur een waardering toegekend voor het aantal uren en 
de creativiteit die besteed is aan de bouw van de voertuigen/wagens volgens 
onderstaande staffel: 

 Zelfbouw of samenstel: 10 punten 
 Huur of koop: 0 punten 

 
22) Definitie zelfbouw, samenstel, huur 

a. Zelfbouw: 
 De wagen wordt vanaf de platte kar geheel zelf door de bouwclub 

opgebouwd. Er worden geen kant en klare poppen of onderdelen 
gebruikt. 

b. Samenstel: 
 Er wordt een nieuwe wagen gebouwd op basis van een, of meerdere,  

bestaande carnavalswagen(s). Hier valt ook onder het opnieuw 
schilderen of vormen van bestaande poppen en/of onderdelen. 

c. Huur of koop: 
 Er wordt door de bouwclub nagenoeg geen werk gedaan aan de 

wagen. Deze wordt volledig operationeel gehuurd of gekocht. 
 

23) De beslissing van de jury en/of bestuur is bindend.  
 

24) Aan elke in artikel 4 genoemde categorie worden prijzen toegekend op basis van de 
uit artikel 19 volgende puntentelling. De prijzen bestaan uit een beker, een oorkonde 
en een geldbedrag volgens de bijlage bij dit reglement. 
 

25) Tevens wordt een publieksprijs uitgereikt. Toekenning van de publieksprijs komt tot 
stand door inbreng/stemmen verzameld onder de inwoners van Fijnaart c.q. 
toeschouwers van de optocht. De publieksprijs bestaat uit een beker, oorkonde en 
een geldbedrag volgens de bijlage bij dit reglement.  
 

26) Naast het prijzengeld wordt aan deelnemers uit elke categorie startgeld toegekend 
als bijdrage in de kosten vermits de deelnemer tenminste 50% van het maximaal 
aantal punten heeft behaald. Het prijzengeld voor de plaatsen 1, 2 en 3 alsmede de 
publiekprijs bevat tevens het startgeld. 
 

27) Op de dag van de optocht, zal in de loop van de avond, het aanspreekpunt van de 
deelnemersgroep een mail ontvangen met de uitslag van de puntentelling die 
gegeven zijn door de jury.  
 



 

 

 
28) Geluid op de Voorstraat: 

a. Op de Voorstraat verzorgt de stichting centraal geluid en muziek. Vanaf het 
bordes van Markvliet Makelaardij vindt de jaarlijkse sleuteloverdracht plaats 
en worden door de stichting de deelnemers kort gepresenteerd aan het 
publiek. 

b. Er geldt voor de deelnemers derhalve een geluidsvrije zone op de gehele 
Voorstraat tot en met kop Voorstraat. Dit is met borden aangegeven. 

c. Ná aankondiging door de stichting mag de betreffende deelnemer bij oprijden 
van de dijk muziek voeren ofwel is ten behoeve van uitvoering van een act 
gebruik van muziek en geluid toegestaan. 

d. Overschrijding van de normen in dit artikel leidt tot puntenaftrek.  
e. Testen van het geluid en muziek dient op de opbouwplaatsen langs de route 

uitgevoerd te worden.   
 

29) Indien de optocht om welke reden dan ook niet doorgaat, zal door de stichting in 
overleg met de deelnemers een later tijdstip worden vastgesteld indien mogelijk.  

 
30) Kort na Carnaval zullen alle deelnemers worden uitgenodigd voor een 

optochtvergadering om de afgelopen optocht te evalueren.  
 

31) Elke deelnemer aan de optocht heeft door zijn of haar deelname zich automatisch 
akkoord verklaard met de inhoud van dit reglement. 

 
32) In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van 

Carnavalsstichting de Kleibatsers.  
 
Carnavalsstichting De Kleibatsers, 
 
Bijlagen: 

A. Schema puntentelling 
B. Schema prijzengeld 
C. Plattegrond route Grote Kleigatse Optocht 

 
 
  



 

 

 

Bijlage A: schema puntentelling 
 
 
 
Criterium 
Per Jurylid 

Punten 
maximaal 

Factor Totaal 
maximaal 

Fenderts idee of motto 10 1 10 
Uitwerking idee of motto 10 1 10 
Afwerking 10 2 20 
Beweging  10 2 20 
Carnavalesk 10 4 40 
Subtotaal per Jurylid   100 
    
    
Toekenning totaal per deelnemer  minimaal maximaal 
Bonus zelfbouw/samenstel  0 10 
    
    
Puntenaftrek  minimaal maximaal 
Overlast  -15 -30 
Alcoholgebruik  -15 -30 
Strooimaterialen  -15 -30 
Reclame  -15 -30 
Geluidsoverlast  -15 -30 
Subtotaal per deelnemer  -75 -150 

 
 
 
Ter verduidelijking: 
Bij een jury bestaande uit 6 juryleden kan een deelnemer maximaal 600 punten toegekend 
krijgen. Vermeerderd met maximale bonus is dat 610 punten. 
De maximale punten aftrek is 150. Bij maximale score minus maximale puntenaftrek is de 
totaalscore 460 punten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bijlage B: schema prijzengeld 
 
 
Categorie Plaats 1 Plaats 2 Plaats 3 Startgeld 
Grote wagens € 444 € 333 € 222 € 99 
Middelgrote wagens € 333 € 222 € 111 € 99 
Kleine wagens € 222 € 166 € 111 € 33 
Grote groepen € 222 € 166 € 111 € 33 
Kleine groepen € 55 € 44 € 33 € 22 
Individuen € 44 € 33 € 22 € 22 
     
     
Publieksprijs € 111    
     

De plaatsen 1 tot en met 3 ontvangen naast het geldbedrag een beker. Voor plaatsen 1, 2, 3 
en 4 maakt het startgeld onderdeel uit van het prijzengeld. 
Het startgeld is een vergoeding aan elke deelnemer als bijdrage in de kosten vermits de 
deelnemer tenminste 50% van het maximaal aantal punten heeft behaald. 
De Publieksprijs winnaar ontvangt tevens een speciale herinnering. 
  



 

 

Bijlage C: route grote optocht 
 

 


