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Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement.
1. Iedereen, die op tijd heeft ingeschreven, is gerechtigd deel te nemen, mits de inschrijving door
de optochtcommissie van de Wallepikkers is geaccepteerd. Deelnemers aan de optocht dienen
een carnavaleske uitstraling of carnavaleske waardigheid te hebben.
2. Men kan deelnemen aan de optocht in de volgende categorieën:
a. Individueel (1 persoon)
b. Kleine loopgroep (minimaal 2 personen, maximaal 5 personen)
c. Grote loopgroep (6 personen of meer)
d. Wagengroep
e. Jeugd (< 14 jaar)
3. Voor alle categorieën geldt dat minimaal een persoon van de deelnemers de minimale leeftijd
van 18 jaar moet hebben bereikt.
4. Ook voor deelnemende kinderen en kindergroepen geldt dat er, in verband met de veiligheid,
minimaal een volwassene mee moet lopen.
5. Aanwijzingen gegeven door leden van de Optochtcommissie/begeleiders, verkeersregelaars,
politie en andere hulpverleners zoals ambulance en brandweer dienen onmiddellijk en strikt te
worden opgevolgd.
6. Tijdens de opstelling van de optocht, de optocht en het pleinfeest mag een wagen niet
onbeheerd worden gelaten.
7. Deelnemers dienen het vallen van gaten in de optocht te voorkomen. Indien een deelnemer of
groep een “act” wil uitvoeren dient dit uitsluitend in voorwaartse richting plaats te vinden.
8. De persoon die als ‘aanmelder’ de inschrijving doet, zal voor CV De Wallepikkers als
aanspreekpunt dienen. Onze nadere informatie zal via deze persoon worden gecommuniceerd.
Indien er onverhoopt misstanden plaatsvinden, zal CV De Wallepikkers ook diens gegevens
indien gewenst doorgeven aan politie, brandweer of ander rechtspersoon.
9. Minimaal de ‘aanmelder’ dient aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op de Markt en zal ook als
zodanig persoonlijk naar voren geroepen worden. Uiteraard kan deze persoon vergezeld
worden door enkele andere personen uit de uitgevoerde act/groep.
10. De aanmelder ontvangt tijdens het Bouwersbal van CV De Wallepikkers het volgorde- en
jurynummer. U bent verplicht dit uitgereikte document duidelijk zichtbaar (zowel aan de
voorzijde als aan de achterkant) mede te voeren. Indien het uitgereikte document niet duidelijk
zichtbaar is, kan dit leiden tot uitsluiting van jurering.
11. De optocht wordt vanaf 12.45 uur opgesteld op de Gisbert Schairtweg. De deelnemers dienen
zich stipt te houden aan de door de organisator voorgeschreven route en het tijdstip
waarbinnen de optocht plaatsvindt. De optocht vertrekt om 13.33 uur.
12. CV De Wallepikkers verzoekt alle overige deelnemers, personen van 18 jaar of ouder, om het
gebruik van alcohol tijdens de optocht te minimaliseren. Gebruik van alcoholhoudende
dranken door personen onder de 18 jaar is verboden

13. Glaswerk is verboden i.v.m. vergunning en veiligheidsoverwegingen gebruik dus blik of plastic.
14. Deelnemers dienen geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en alleen tijdens de optocht
versterkt geluid ten gehore te brengen met een maximaal niveau van 90 decibel rondom de
wagen/act op een afstand van 2 meter. Wanneer het geluidsniveau overschreden wordt kan dit
leiden tot vermindering van punten of uitsluiting van jurering. Dit ter beoordeling aan de
optochtcommissie en jury.
15. Op verzoek van de gemeente Zaltbommel en in het belang van het milieu, verzoekt CV De
Wallepikkers u om het gebruik van confetti en serpentines zoveel mogelijk te minimaliseren.
Afval dat wordt geproduceerd door de groepen zal ook door de groepen zelf moeten worden
opgeruimd.
16. Het gebruik van het motto is niet verplicht, wel leuk.
17. De optochtcommissie houdt zich het recht voor om deelnemers uit de optocht te weren of te
verwijderen die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement. Niet voldoen aan een
carnavaleske uitstraling of carnavaleske waardigheid passend bij de optocht van CV De
Wallepikkers. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie.
18. Waar weersomstandigheden aanleiding geven tot het verplaatsen van de prijsuitreiking zal
deze verplaatst worden naar de tent. Communicatie hierover zal plaats vinden via de
optochtcommissie en de speciale optocht appgroep.
19. In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Wallepikkers of de optochtcommissie namens haar.

JURY & BEOORDELINGSCRITERIA
De deskundige onafhankelijke Optocht Jury bestaat uit 3 leden en beoordeelt:
a. interactie met het publiek;
b. techniek & uitvoering;
c. aankleding;
d. het carnavaleske;
e. de technische uitvoering en afwerking (wagengroep);
Ieder jurylid mag per categorie 10 punten geven. Het maximaal aantal punten dat per categorie
behaald kan worden is dus 30 punten.
de verschillende categorieën worden hieronder uitgelegd.
Interactie met het publiek:
Hieronder verstaat de jury de beweeglijkheid van hetgeen men op straat laat zien. Zo kunnen personen
op en rond een wagen zorgen voor veel show, beweging en actie. Men is immers druk bezig iets uit te
beelden en hoe bruisender en wervelender dit gebeurt hoe meer punten men zal vergaren. Laat zien
wat je te vertellen hebt en zorg voor een stukje actie en show. Maak die interactie met het publiek en
zorg ervoor dat je creatie een gulle lach opwekt of een andere reactie uitlokt.
Idee en Uitbeelding:
Bij Idee en uitvoering wordt gekeken naar het idee en hoe deze uitgebeeld wordt door de groep.
Aankleding:
Bij aankleding kijkt de jury naar de algehele aankleding van de groep, klopt de kleding bij het idee van
de groep. Kloppen de kleuren die gebruikt zijn en klopt het algehele plaatje.
Het Carnavaleske:
Hierbij wordt gekeken naar de leutige uitstraling van iedere creatie. Uw creatie moet een bont en
kleurrijk geheel vormen. We moeten een beetje de spot drijven met de dingen van alledag. Het zal
duidelijk zijn dat realistisch nagebouwde zaken niet als leutig ervaren zullen worden. Het komt er dus
op aan dat iedere creatie een leutige boodschap brengt die op een niet alledaagse wijze is uitgebeeld.
Technische Uitvoering:
De technische aspecten van de wagens zullen waar mogelijk door een bezoek van de jury aan de
bouwlocatie van C.V. de Wallepikkers beoordeeld worden. Op dit moment hebben de bouwers de
mogelijkheid om hun creatie en idee aan de jury te “presenteren”.

AANVULLEND REGLEMENT WAGENS:
1. Deelnemers met een gemotoriseerd voertuig dan wel een aanhanger of oplegger die
gemotoriseerd wordt getrokken dienen zich in te schrijven in de categorie wagen en dienen
tevens te voldoen aan voorliggend aanvullend reglement.
2. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen tijdens de optocht bestuurd te worden
door een daartoe bevoegd en bekwaam persoon. Deze persoon mag in het de
verkeerswetgeving voorgeschreven toegestane alcoholpromillage niet overschrijden en/of
onder invloed van verdovende middelen zijn.
3. De maximaal toegestane breedte is 2.80 meter en de maximale hoogte is 5.50 meter.
4. Deelnemen aan de optocht geschiedt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. U
dient er verder zelf voor te zorgen dat ieder motorvoertuig wat gebruikt wordt, minimaal WA
verzekerd is, aan de wettelijke eisen voldoet en als zodanig in een optocht gebruikt mag
worden.
5. Voor wagens geldt dat het onderstel in een zodanige technische staat verkeert, dat het gewicht
van de opbouw inclusief eventuele personen gedragen kan worden.
6. De wielen van wagens en tractoren dienen behoorlijk te zijn afgeschermd, dan wel begeleid te
worden. U dient zelf gedurende de optocht te zorgen voor begeleiding van de wagen.
7. Eventuele draaiende onderdelen mogen geen gevaar opleveren voor deelnemers of
omstanders.
8. Boxen en andere muziekinstallaties op een carnavalswagen dienen naar binnen gericht te zijn.
Boxen of andere muziekinstallaties die toch naar buiten zijn gericht staan tijdens de optocht
uit.
9. Wanneer het trekkend voertuig voorzien is van een passende versiering mag dit het goede
zicht rondom de bestuurder niet belemmeren.
10. Een gevulde, goedgekeurde ABC-blussers van ten minste 6 kg moet op een goed bereikbare
plaats op de wagen aanwezig zijn.
11. Deelnemers die gebruik maken van een aggregaat en/of elektrische of hydraulische
apparatuur, zijn verplicht een extra brandblusapparaat mee te voeren die voldoet aan punt 10
en welke binnen handbereik van de aggregaat staat.
12. Vanaf 2020 worden vloeistoflekkages gezien als een milieudelict. Controleer het voertuig
daarom goed op vloeistoflekkage.
Wij wensen iedere deelnemer veel plezier en succes in de optocht!
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