
Optocht reglement en criteria jury 
      Jokers Bieëgdje 
  

● Deelnemers en publiek dienen onverkort de aanwijzingen van de optochtcommissie          

op te volgen. 

 

● De optochtdeelnemers komen samen op het Dorpsplein en de optocht zal worden            

opgesteld langs de Leukenstraat (Nr. 1 ter hoogte van kruising Braambos) in            

volgorde van de toegekende nummers. De optochtnummers dienen duidelijk         

zichtbaar te zijn bevestigd. 

  

● Om 14.00 uur dienen de deelnemers aan de optocht gereed te staan in de              

Leukenstraat, opdat om 14.11 uur kan worden vertrokken. 

  

● De deelnemers worden verzocht ongeveer 10 meter tussenruimte te laten (voor en            

achter) om het publiek en de jury een goed overzicht te geven op de              

voorbijtrekkende optocht. 

  

● Zorg voor een goede aansluiting tijdens de optocht, dit voorkomt stagnatie en gaten.             

Laat het gat niet groter worden dan 15 meter, hierdoor zal de optocht beter              

doorstromen. Denk hierbij aan de toeschouwers en de andere deelnemers aan de            

optocht, die al een hele tijd staan te wachten in weer en wind. 

  

● Het is iedereen absoluut verboden versnaperingen uit te delen of te strooien,            

uitgezonderd de prinsenwagen. 

  

● De hoogste trede op de prinsenwagen wordt ingenomen door de jokerprinsen en            

prinses(sen). Een plateau lager gaan de adjudanten van de prinsen en/of de vorsten             

staan. De overige jokers staan nog een trede lager. 

  

● Carnavalsstichting De Jokers Bieëgdje is WA verzekerd. Voor ieder aan de optocht            

deelnemend motorrijtuig dient door de deelnemer(s) zelf, een WA-verzekering -          

conform de wettelijke bepalingen - te zijn afgesloten en in stand worden gehouden.             

De aan de optocht deelnemende motorrijtuigen en aanhangwagens dienen te          

voldoen aan de technische eisen van de Wegenverkeerswet. Om de veiligheid van            

vooral kinderen niet in gevaar te brengen, verdient de aanbeveling om aan beide             

kanten van een wagen iemand mee te laten lopen. 
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● Bestuurders van voertuigen dienen wettelijk bevoegd te zijn om hun deelnemend           

voertuig aan de optocht te besturen. 

  

● Na afloop is er enige tijd nodig om de jurering uit te werken en de winnaars in de                  

verschillende categorieën vast te stellen. 

Per categorie is er minimaal 1 prijs, maximaal 1 minder als het aantal deelnemers met een                

maximum van 3 De juryuitslag is bindend! 

  

● De prijswinnaars worden om circa 16.33 uur bekend gemaakt in gemeenschapshuis 

’t Leuke. 
  

● De optochtroute is als volgt: Dorpsplein - Leukenstraat - Bosstraat - Molenstraat -             

Heerstraat Noord – Martinusstraat - Dorpstraat - Abelenstraat – St. Servaasstraat -            

Heerstraat Zuid – Heerstraat Noord - Dorpsplein. 

  

● De optocht eindigt op het Dorpsplein. Deelnemers die de optocht vroegtijdig           

verlaten worden gediskwalificeerd. 
  

Deelnemers aan de optocht kunnen zijn: 

·         Einzelgängers/duo’s, 

·         Kleine groep (3 t/m 8 personen), 

·         Grote groepen (meer dan 8 personen) 

·         Wagens 

● De jury zal aan de hand van de criteria: 

·         Originaliteit 

·         Presentatie 

·         Verzorging 

de deelnemers aan de optocht beoordelen. 

  

● Naast deze prijzen wordt de “Har Nevels-wisselbeker” uitgereikt aan een 

deelnemende wagen, groep, duo/einzelgänger met het meest originele/actuele 

thema, mooiste geheel/afwerking en/of beste verzorging tijdens de optocht. 

Verder is er ook nog een “aanmoedigingsprijs” te bemachtigen. De aanmoedigingsprijs is 

niet te winnen door deelnemers die al een reguliere prijs hebben gewonnen. 

  

● De prinsenwagen van de Jokers wordt niet in de jurybeoordeling betrokken en kan             

derhalve niet in de prijzen vallen.  
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● In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie. 

 

De optochtcommissie 

 


