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Optochkemissie: 

 
  
R. van Veggel  

Tel: 077-3821977  
rvveggel@home.nl 

 
 
E. van Gulik 

Tel: 06-11147468 
Erwin.vangulik@gmail.com 

 
 
M. Holthuijsen  

Tel: 06-21503070  
m.holthuijsen@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

Begeleiding optoch:  
 
Technische Kemissie Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’  
 

Alle korrespondentie euver d’n optoch gaer richte aan:  

 

Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’  

t.a.v. Optochkemissie  

Postbus 2749  
5902 MA Blerick 
 
info: www.wortelepin.nl  
mail: optoch@wortelepin.nl 
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Veuraaf:  
 
• Dit reglement is van toepassing op de Groeëten Optoch op zóndaag 23 

fibberwarie 2020 en de Lempkesoptoch op dinsdaag 25 fibberwarie 2020.  

• De optochte waere gehalde ónder verantwaordelikheid van 
Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’. 

•  Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ helt zich ’t rech veur um beej 
kalamiteite de optochte aaf te lasse / aan te passe.  

•  Roete en tiedstip van vertrekke waere door Vastelaovesgezelschap ‘de 

Wortelepin’ bepaold.  

•  Iddere deilnemer is verplich zich te halde aan de bepaolinge van ’t 

optochreglement en deent vaerder de aanwiezinge van de pliesie, de 
Technische Kemissie van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ en 

verkiersregelaers nauwgezet op te volge.  

•  Helt men zich neet aan ’t optochreglement, dan kin me nao sommatie van 
Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’, oet d’n optoch gehaold waere.  

•  Vergoedinge kinne aangepas / geweigerd waere beej ’t zich neet halde aan 
’t optochreglement.  

•  Taege beslissinge van de sjurie is gen verwaer meugelik.  

•  Prieze dene altied beej de oetreiking in ’t Raodhoes door de 
kontakpersoeën te waere aafgehaold. Neet aafgehaolde prieze 

vervalle aan Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’!  

•  Iddere deilnemer aan d’n optoch is verplich zich te verzekere taege 

Wettelikke Aanspraokelikheid. Detzelfde geldt veur alle motorvoertuge. 
Eigenaers van traktore, die normaal gespraoke neet euver de waeg rieje, 
mótte aan eur verzekeringsmaatschappie melde det euren traktor in ’ne 

Vastelaovesoptoch meitrek.  

•  Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ aanvaardt gen inkele 

aanspraokelikheid veur schaaj, die deilnemers zelf lieje of veroorzake aan 
derde.  

•   Snoep goeëje meug allein tiedes de Groeëten Optoch (dus neet tiedes de 

lempkesoptoch!). Allein zach snoep is toegestaon, zoeëdet d’r gen 
verwóndinge en/of schaaj kin ontstaon. Dus gen doeëze bonbons, repe 

chocolaat ed. Snoep meug allein maar opzie en achter de wage waere 
gegoeëjd. 
Geej deent zelf zörg te drage veur de veiligheid van de toeschouwers. 

Daorum mót de wage verplich begeleid waere door óg eige minse.  

•  Zake die neet in ’t reglement beschreve zien of die veur mierdere oetleg 

vatbaar zien, dene veuraaf met de optochkemissie bespraoke te waere.  
 



   

Reglement veur deilnemers aan de Groeëten Optoch en/of de 
lempkesoptoch.  

 
I)   Algemein:  
 

1  Deilname:  
• Allein degene die zien ingeschreve door Vastelaovesgezelschap ‘de 

Wortelepin’, kinne aan d’n optoch deilneme.  

 
2  Inschrieving:  

• Geej deent ‘n teikening en ‘n begruueting van ’t oet te werke idee beej 
inschrieving aan de optochkemissie veur te legge (leefs ‘n kopie inlevere).  

• Me kin zich slechs veur ein kategorie inschrieve, waorbeej me mót voldoon 

aan de veur die kategorie gestelde veurwaarde.  
 

3  Prieze:  
• Allein deilnemers wao ’t optochnummer dudelik te zeen is, zulle besjureerd 

waere.  

• Deilnemers die örges anders al met dezelfde groep of wage(kreatie) 
meigetrokke hebbe, dinge neet mei nao de prieze.  

• Deilnemers die eure wage gedeiltelik of gehiël geheurd hebbe, dinge neet 
mei nao de prieze.  

 

4  Optochnummer:  
• De optochkemissie hilt zich ’t rech veur um óg in te deile op de nao eur 

meining beste plaats.  
• Óg optochnummer kint geej zaoterdaags ‘n waek veur d’n optoch, 15 

fibberwarie 2020 ophaole tösse 11.00 en 12.00 oor in ’t Raodhoes. Haolt 

geej óg nummer neet op op dae zaoterdaagmorge bringe weej óg  
  € 25,00 vergoeding in mindering. 

 
5a Opstelle Groeëten Optoch: 

• Me deent zóndaagmiddag 23 fibberwarie 2020 tösse 12.11 en 13.11 oor 

aanwezig te zien op de aangeweze plaats van opstelle. Weej kinne en zulle 
neet op óg wachte. Tied is tied!  

• Geej deent óg rechs van de waeg op te stelle zoeëdet lieëgere nummers 
mekkelik kinne passere. 

 
5b Opstelle Lempkesoptoch: 

• Me deent dinsdaagaovend 25 fibberwarie 2020 tösse 18.15 en 19.00 oor 

aanwezig te zien op ‘t Schepenenplein. Weej kinne en zulle neet op óg 
wachte. Tied is tied!  

  
6a Óntbinde Groeëten Optoch:  

• Idderen deilnemer mót kompleet (met wage, groep etc.) doortrekke tot ’t 

punt van óntbinding (ind Pontanusstraot, ter huuegte van de pastorie).  
• Heej mót geej óg optochnummer inlevere aan ’n lid van de Technische 

Kemissie van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’. Neet inlevere beteikent 



   

oetsloeting van de priëze en ’n boete van 25 euro welke in mindering 
wuurt gebrach op óg vergoeding (dink aan mekkelik te demontere).  

• Weej verzeuke óg neet stil te gaon staon op de Pontanusstraot. Trek nao ‘t 
punt van óntbinding de Baoldersewaeg op of de Maasbreesestraot in!  

• Volg de aanwiezinge van de optochbegeleiding van Vastelaovesgezelschap 
‘de Wortelepin’ astebleef op. 

 

6b Óntbinde Lempkesoptoch:  
• Idderen deilnemer mót kompleet (met wage, groep etc.) doortrekke tot ’t 

punt van óntbinding (‘t Raodhoes).  
• Weej verzeuke óg neet stil te gaon staon op de Kloësterstraot. Trek nao ‘t 

punt van óntbinding de Antoniuslaan of de Pontanusstraot op!  

• Volg de aanwiezinge van de optochbegeleiding van Vastelaovesgezelschap 
‘de Wortelepin’ astebleef op. 

 
7  Vergoedinge:  

• Veur ‘t meiloupe in de Groeëten Optoch en/of Lempkesoptoch kump idderein, 

behalve de faatse,  in aanmerking veur ‘n vergoeding. Dees vergoeding is 
gemaximeerd per categorie en wuurt achteraaf vasgesteld en oetbetaald. 

Loup geej in allebei de optochte mei heb geej ouk rech op ‘n 
bonusvergoeding. Ouk deze bonus wuurt achteraaf vasgesteld en oetbetaald. 

• Óg vergoeding mót geej aafhaole op de naopraot middaag. Deze wuurt 
gehalde op zondaag  15 maart 2020 van 14:00 wies 16:00 oor beej kefee 
Apollo.  

   Neem óg inschriëfformulier mei! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

I I ) VEILIGHEID, VERKEERSREGELEMENT, VERZEKERING en 
OVERIGE 
Om juridische redenen zijn deze voorschriften opgesteld in de Nederlandse taal 

 
VEILIGHEID 

1. Maximale afmetingen van deelnemende voertuigen 

a. Hoogte: 6 meter. Breedte: 3,25 meter. Lengte: Moet hele route 

kunnen rijden. 

b. De zijkanten van de wagen dienen dicht te zijn zonder gevaarlijk uit 

stekende delen. 

c. De vrije hoogte van de zijkanten, gemeten vanaf het wegdek, is 

maximaal 30 cm 

2. Materialen 

a. Gebruikte materialen dienen stevig en deugdelijk bevestigd te zijn, 

en bestand te zijn tegen regen en wind. 

b. Materialen en attributen zijn dusdanig afgewerkt en bevestigd dat 

zij geen gevaar vormen voor overige deelnemers en toeschouwers. 

c. Draaiende delen dienen deugdelijk bevestigd te zijn, en zo nodig 

met veiligheid kabels extra beveiligt. 

d. Verboden zijn makkelijk ontvlambare of ontploffende materialen 

3. Trekkende voertuig 

a. Toegestaan zijn. 

i. Tractoren met een maximale hoogte van 270 cm incl. cabine 

en een breedte van maximaal 220 cm en zonder frontladers. 

ii. Quad of Golfkar mist voorzien van een deugdelijke trekhaak 

iii. Voor overige toegestane voertuigen; zie de bijzondere 

regelgevingen van de organiserende carnavals vereniging. 

b. De trekkracht en remkracht van het trekkende voertuig dient te 

allen tijde gegarandeerd en ruim voldoende te zijn en in verhouding 

tot de te trekken wagen te zijn incl. de personen die zich tijdens de 

optocht op de wagen bevinden. 

c. Bij elektrisch aangedreven voertuigen dient de werking en accu 

gedurende de gehele optocht gegarandeerd te zijn. 

d. De voertuigen dienen voorzien te zijn van deugdelijke wielen, 

koppeling, transmissie en motor. 

e. Niet toegestaan zijn. 

i. Oude z.g. sloopwagens, en kneusjes (welke niet APK 

gekeurd) 

ii. Motoren en bromfietsen 

iii. Grasmaaiers 

4. Toegang tot de wagen 

a. Het opstappen in de wagen dient uitsluitend aan de achtzijde van 

de wagen via een deugdelijke trap of opstap te geschieden 

b. Opstappen tussen trekkend voertuig en wagen is niet toegestaan. 



   

 
 

5. Valbeveiliging 

a. Valbeveiliging dien aanwezig te zijn op alle delen van de wagen 

waar zich tijdens de optocht personen kunnen bevinden 

b. De hoogte van de valbeveiliging dien minimaal 80 cm te zijn. 

c. De valbeveiliging dient deugdelijk bevestigd te zijn en voor zijn doel 

berekend. 

6. Confetti kanonnen 

a. Confetti kanonnen zijn toegestaan mits vast gemonteerd en gericht 

over de lengte as van de wagen. 

b. Het is niet toegestaan om op mensen te richten. 

c. Het Confetti kanon dient te werken met een deugdelijk expansievat 

en reduceerventiel. 

d. De werking met een compressor en of stikstofflessen is toegestaan. 

e. Confetti kanonnen zijn verboden tijdens de “lempkesoptoch”. 

7. Stroom aggregaten en compressors 

a. Stroom aggregaten en compressors zijn toegestaan op de wagen. 

b. Het mee voeren op een apart aanhangwagentje is verboden. 

c. Het tijdens de opstelling en de optocht bijvullen van de brandstof 

voorraad van het aggregaat en compressors is verboden. 

d. Er dient een gekeurde poeder-of schuimblusser van minimaal 6 kg 

aanwezig te zijn. 

8. Overig 

a. Streng verboden zijn het op de wagens of anderszins mee voeren 

van flessen zuurstof of andersoortig brandbaar gas. 

b. Open vuur is ten strengste verboden. 

c. Het zwaartepunt van de wagen dient voor of op de achteras te 

liggen. 

VERKEERSREGELEMENT 
1. Chauffeurs is het verboden om voor en tijdens de optocht alcoholische 

dranken te nuttigen. 

Bij een door de organiserende carnavals vereniging geconstateerde 

overtreding volgt onmiddellijke uitsluiting en, waar praktisch mogelijk, 

verwijdering uit de optocht. 

2. Chauffeurs in de optocht en van en naar de bouwplaats zijn en blijven in 

de zin van de wet als chauffeur verantwoordelijk voor ongevallen. 

3. Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van de nodige rijbewijzen passend 

bij het motorvoertuig. 

4. Onderstaande regels zijn uitsluitend aanbevelingen i.v.m. wettelijke 

verkeersregels, en de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeurs in 

deze. 

a. Het is wettelijk verboden dat er zich personen op de wagen 

bevinden tijdens de rit tussen bouwplaats en optocht en v.v. 



   

b. De wettelijke maximum snelheid bij de tocht van bouwplaats naar 

de optocht en v.v. bedraagt 25 km/uur 

c. Bij donker weer dient een deugdelijke voertuigverlichting aanwezig 

te zijn ook aan de achterzijde van de optochtwagen. 

VERZEKERING 
1. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen 

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 

2. Ieder motorvoertuig is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke 

Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) 

de geldigheid van de WAM verzekering dient uiterlijk 14 dagen voor 

aanvang van de optocht aangetoond te worden zo nodig via een door de 

organiserende carnavals vereniging ingestelde procedure / formulier. 

Waar nodig dienen deelnemende motorvoertuigen vooraf bij hun 

verzekeringsmaatschappij te melden, dat zij voor de duur van 1 dag, 

deelnemen aan een carnavalsoptocht (dit is niet in alle gevallen een 

automatisme) 

3. Groepen deelnemers dienen een z.g. groepen WA verzekering af te 

sluiten. 

4. De organiserende carnavals vereniging aanvaard geen enkele 

aansprakelijkheid noch van de deelnemers noch van derden. En is dus 

geheel voor eigen risico van de deelnemers. 

5. Een landbouwtrekker moet net als een auto altijd verzekerd zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. in de polissen is meestal bepaald dat de 

verzekeringsdekking geldt bij gebruik van de trekker voor normale 
agrarische werkzaamheden en eventueel agrarisch loonwerk. daarnaast 

kan in de polisvoorwaarden vastgelegd zijn dat er bovendien dekking is 
wanneer de trekker meerijdt in een carnavalsoptocht of bloemencorso. 
veel maatschappijen kennen deze uitbreiding van de dekking echter niet 

en in dat geval is er dus geen dekking wanneer de trekker wordt ingezet 
bij b.v. een carnavalsoptocht. 

De trekker wordt op dat moment gebruikt voor niet in de polis genoemde 
activiteiten en de maatschappij mag bij een eventuele schade, die zij 
volgens de wet verplicht is te betalen, verhaal gaan uitoefenen op de 

eigenaar. 
Wanneer in dat geval ook het casco verzekerd is behoeft de maatschappij 

de schade aan de trekker zelf niet te vergoeden. 
Ook voor die gevallen is het dringende advies deze vooraf te melden bij 
de verzekeringsadviseur of maatschappij. 

6. Niet-verzekerde voertuigen dienen door de betreffende groep zelf te 
worden verzekerd middels een één-dags polis. 

 

 

 



   

 

 

OVERIGE 
1. Geluidsinstallaties 

a. Eventuele geluidsinstallaties mogen een maximaal geluidniveau van 

80 dB (A) produceren 

b. De geluidsboxen dienen te allen tijde recht naar voren gericht te 

zijn. 

2. Sponsor reclame 

a. Sponsor reclame is toegestaan mits op één verzamelbord van 

maximaal 55 x 111 cm 

b. Teksten dienen goedgekeurd te zijn door VG. “de Wortelepin”. 

c. Teksten dienen in goed Blericks dialect te zijn opgesteld. 

3. Normen en waarden 

a. Beledigende, zedenkwetsende en aanstootgevende creaties en 

teksten worden onvoorwaardelijk uit de optocht geweerd dan wel 

verwijderd volgens de regels van de wetgeving 

b. Hou alcoholgebruik gedurende de optocht beperkt en, zo veel 

mogelijk uit het zicht van de toeschouwers. 

4. Gaten en opstoppingen 

a. Gaten en opstoppingen willen wij gedurende de optochten 

vermijden. Hou daarom aansluiting met jullie voorganger(s). 

b. Eventuele acts/dansjes mogen maximaal 1 minuut duren. 

5. Aanvullende eisen m.b.t. de “Lempkesoptoch” 

a. Bij iedere wagen loopt naast het trekkende voertuig een begeleider. 

Hij draagt een fluoriserend hesje en heeft een zaklamp bij zich.  

   
 

 

 
Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en optochtbegeleiders 

dienen altijd opgevolgd te worden! 
  

 

 
   

 

 
 



   

Opstelle: zóndaag 23 fibberwarie 2020 vanaaf 12.11 oor: 
 

op de Scholtis Coopmanstraot, van Bornestraot en Schepenenplein. 
 

Opstelle volges dees teikening op de van Bornestraot (nrs 1 t/m 30) en op ’t 
Schepenenplein (nrs 31 en hoeëger).  
 

 

 

 

 

 

 

 
Opstelle dinsdaag 25 fibberwarie 2020 vanaaf 18.15 oor: 

 
. Op ‘t Schepenenplein 

Wages langer as 10 maeter en/of hoeëger as 4 maeter opstelle op de Scholtis 

Coopmansstraot.  



   

De Groeëten Optoch begint op zóndaag 23 fibberwarie 2020 um 13.11 oor en 
löp via de volgende roete:  

 
Vanoet de van Bornestraot; 

 Ruysstraot; 
 Maasbreesestraot; 
 Averbodestraot; 

 Withiërestraot; 
 Kloësterstraot; 

 Pontanusstraot. 
 
Óntbinde:  

 
Trek nao ‘t punt van óntbinding (beej de pastorie) rechdoor richting d’n 

Baoldersewaeg of trek rechs de Maasbreesestraot in. 
Volg de aanwiezinge van de optochbegeleiding van Vastelaovesgezelschap ‘de 
Wortelepin’ astebleef op. 

 
 

 
De Lempkesoptoch begint op dinsdaag 25 fibberwarie 2020 um 19.11 oor en löp 

via de volgende roete: 
 
        van Bornestraot; 

 Ruysstraot; 
 Tiendstraot; 

 Averbodestraot; 
 Withiërestraot; 
 Kloësterstraot. 

 
 

 
Óntbinde: 
 

Trek nao ‘t punt van ontbinding (veur ‘t Raodhoes) rechts aaf de Pontanusstraot 
in, of as de huuegte ’t toe luuet de Antoniuslaan op. 

Volg de aanwiezinge van de optochbegeleiding van Vastelaovesgezelschap ‘de 
Wortelepin’ astebleef op. 
 

 
Aansloetend aan de Lempkesoptoch zulle weej Truuj gaon verbörre op ’t 

plein van de Antoniuskerk.



   

Jury. (allein Groeëten Optoch). 
 

De jury beoordeilt de deilnemers aan d’n optoch op de volgende punte:  
 

1 Originaliteit  
 

a ) ’t inspeule op de vastelaovend (Carnavalesk);  

b ) ’t inspeule op ’n aktuele gebeurtenis;  
c ) ’t inspeule op ’t motto/ de liedjes.  

 
2 Totalen indrök  
 

a ) de aafwerking; 
b ) ’t kleurriek gehiel; 

c ) de moeilikheidsgraod van ’t oetgewerkte idee. 
 
 

3 Gedraag en discipline  
 

a ) ’t tot oetveuring bringe van ’t idee (acts);  
b ) de affiniteit met ’t publiek;  

c ) de discipline tiedes d’n optoch.  
 
4 Extra sjurering allein veur wages 

 
   De wages waere nog extra beoordeilt op: 

      a )  de moeilikheidsgraad van ’t óntwerp 
      b )  bewaeging en techniek 
      c )  detailering 

      d )  gebroek van kleure 
 

  
Beej ex equo’s wuurt punt 2 (totalen indrök) betrokke um ‘ne winnaer te 
kriege.  

Taege beslissinge van de jury is gen verweer meugelik!  
 

Dit jaor zal “de Vastelaovesgeis” weer oetgereik waere aan d’n optochdeilnemer 
met ’t hoeëgste puntetotaal. Ongeach de categorie wao se in ingedeild bis. 
Optochdeilnemers in de categorie “boete meidedinging” dinge neet mei nao deze 

pries! 
 

Prieze Lempkesoptoch 
 
Dit jaor zal d’r weer ‘ne pries oetgereik waere aan de moeëjste deilnemende 

groep of wage van de Lempkesoptoch. 
Heejbeej zal veural gelet waere op ’t gebroek van lempkes in óg kreatie. 

Deze pries wuurt nao ’t Truujverbörre oetgereik in ’t Raodhoes. 
  



   

Prieze Groeëten Optoch. 
 

 
Wages:  

1e Pries  € 150,- 
2e Pries  € 125,- 
3e Pries  € 100,- 

4e Pries € 75,- 
 

Groëte groepe( >40 pers.):  
1e Pries € 150,- 
2e Pries  € 125,- 

3e Pries  € 100,- 
 

Midde groepe (20-40 pers):  
1e Pries  € 100,- 
2e Pries  € 60,- 

3e Pries  € 40,- 
4e Pries € 25,- 

5e Pries € 20,- 
 

Kleine groepe (<20 pers):  
1e Pries  € 60,- 
2e Pries  € 50,- 

3e Pries  € 40,- 
4e Pries € 30,- 

5e Pries € 20,- 
 
Joekskepelle/groep/wage:  

1e Pries  € 125,- 
2e Pries  € 100,- 

3e Pries  € 80,- 
 
Groeëte meziekgezelschappe:  

1e Pries  € 75,- 
 

Boete meidedinging: 
1e Pries  € 100,- 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



   

•  Deilnemers die veur d’n ierste kier meidoon aan de Groeëten Optoch, 
kinne eventueel in aanmerking kómme veur ’ne aanmoedigingspries. Dit 

is uiteraard ter beoordeiling van de sjurie.  
•  D’n beste faatse wuurt ouk dit jaor weer beoordeild door ‘Veldeke Kring’ 

Venlo.  
•  Prieze dene altied nao de Groeëten Optoch beej de priesoetreiking 

in ’t Raodhoes door de kontakpersoeën te waere aafgehaold. Neet 

aafgehaolde prieze vervalle aan Vastelaovesgezelschap ‘de 
Wortelepin’!  

• De priesoetreiking zal zóndaagmiddaag 23 fibberwarie 2020 umstreeks 
18.30 oor gehalde waere in ’t Raodhoes. Prieze kinne wies ’n half oor nao 
de priesoetreiking waere aafgehaold beej de optochkemissie (aanwezig op 

de bühne).  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Opgesteld door: 
  Technische kemissie V.G. “de Wortelepin” 

 
 
 
 
 
 
 
 


