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Reglement voor de Kinderoptocht in 2022 
 
1. De Kinderoptocht wordt georganiseerd door Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur verder aan te duiden als 

Stichting. De Stichting is als houder van de evenementvergunning primair verantwoordelijk voor het ordelijk 
verloop en de veiligheid van bezoekers en deelnemers/begeleiders aan de optocht. 

 
2. De Stichting is verplicht alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat 

de gemeente Etten-Leur, dan wel derden schade lijden als gevolg van het gebruik van 
vergunningen/ontheffingen. 

 
3. Deelname vindt plaats in een van de volgende categorieën: 

A. Individuele en paren. 
B. Kleine groepen: van 3 tot 6 kinderen 
C. Grote groepen: van 7 of meer kinderen 
D. Wagentjes 

 
4. Deelname aan de Kinderoptocht is toegestaan in de leeftijd van 0 t/m 13 jaren. Begeleiding door bijvoorbeeld 

ouders wordt geadviseerd. 
 
5. Deelnemers worden beoordeeld door een jury die door de Stichting wordt benoemd. 
 
6. Wisseltrofeeën: 

Door de jury wordt tevens beoordeeld ten behoeve van de toekenning van de Wisseltrofeeën. Deze 
beoordeling is onafhankelijk van alle categorieën. Er zijn 2 Wisseltrofeeën. De beoordeling is als volgt: 

 
Trofee Beoordelingscriterium 
1. Motto Uitbeelden jaarlijkse motto’s van De Stijloren en Leurse Leut 
2. Oele De deelnemer die het gekst voor de dag komt en tijdens de      

  optocht als zodanig optreedt 
 
7. De prijsuitreiking is om ca 16.00 uur in het Turfschip te Etten-Leur Noord. 
 
8. De route van de optocht wordt door De Stichting vastgesteld. 
 
9. Eventuele constructies dienen van een dusdanige uitvoering te zijn dat de veiligheid van de deelnemers en 

de toeschouwers niet in gevaar komt. De wielen van wagentjes moeten voldoende afgeschermd worden.  
 
10. De deelnemers worden verzocht extra op te passen bij het gebruik van brandgevaarlijke kleding en 

materialen. Aanbevolen wordt hiervan geen gebruik te maken. 
 
11. Het is verboden in welke vorm dan ook reclame te voeren of te maken. 
 
12. Voor ongevallen tijdens de optocht en schade van persoonlijke of materiële aard is de Stichting niet 

aansprakelijk. Alle schade, ook die aan derden, is voor rekening en verantwoording van de deelnemers zelf. 
 
13. Om het jureren te vergemakkelijken dient iedere wagen of groep te zijn voorzien van een volgnummer. De 

deelnemers dienen het nummer duidelijk te bevestigen of te dragen, zodat in alle gevallen misverstanden 
met betrekking tot de jurering worden voorkomen. De volgnummers worden enkele dagen voor het 
plaatsvinden van de Kinderoptocht door het Bestuur van de Stichting telefonisch aan de deelnemers 
doorgegeven. 

 
14. Alcohol gebruik, in welke vorm dan ook, is absoluut verboden voor  begeleiders van de kinderen.  
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15. Er wordt gedurende de Optocht gestreefd naar een snelheid van ca 5 km per uur die door de kop van de 
optocht wordt bepaald. Alle categorieën dienen hieraan te voldoen. Tussen de wagentjes, groepen etc dient 
een afstand van maximaal 20 tot 30 meter te worden gehandhaafd, zodat geen gaten of opstoppingen in de 
optocht ontstaan. 

 
16. Deelnemers dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de Stichting, 

gemeentelijke toezichthouders en hulpverleningsdiensten. 
 
17. Bij een door een deelnemer veroorzaakt oponthoud van meer dan 3 minuten, wordt de betreffende 

deelnemer aan de kant gezet en mag deze, indien gewenst, achter de laatste deelnemer aansluiten. 
 
18. Het opvoeren van een “leutige actie” mag andere deelnemers en/of de voortgang van de optocht niet 

hinderen en/of belemmeren. Hiertoe wordt verwezen naar artikel 16. 
 
19. Sancties: Indien de artikelen 14 t/m 18 door deelnemers en/of begeleiders niet worden opgevolgd, worden 

door de Stichting sancties genomen. Het opvolgen van het gestelde in de hiervoor genoemde artikelen wordt 
door de Stichting nadrukkelijk gecontroleerd. 
De sancties c.q. maatregelen zijn de navolgende: 

− Verwijdering uit de optocht 

− Diskwalificatie met als gevolg geen jurybeoordeling, geen prijs en prijzengeld 

− Geen deelname aan de optocht in het volgende jaar 

− Als laatste deelnemer aansluiten.  
 
20. Prijzen: 

− In iedere categorie worden maximaal 3 bekers ter beschikking gesteld aan die deelnemers die zich qua 
puntentelling klasseren voor de eerste 3 plaatsen plus een wisselbeker aan de winnaar 

− Een wisselbeker komt definitief in het bezit van een deelnemer indien deze 3 jaren onafgebroken de 
eerste plaats in de betreffende categorie heeft behaald 

− Aan de Wisseltrofeeën die over alle categorieën heen worden toegekend, is een extra geldprijs 
verbonden. De wisseltrofeeën blijven te allen tijde eigendom van de Stichting 

− Het bekend maken van de per categorie door deelnemers behaalde klasseringen en puntentotalen tijdens 
de Optocht vindt plaats tijdens de prijsuitreiking. Tevens worden de winnaars van de Wisseltrofeeën 
bekend gemaakt 

− Aan iedere klassering in iedere categorie en de Wisseltrofeeën is een geldprijs verbonden waarvan de 
hoogte ieder jaar opnieuw door de Stichting wordt vastgesteld. De geldprijzen worden tegelijkertijd met de 
behaalde prijzen in de diverse categorieën uitgereikt 

− Wisselbekers en Wisseltrofeeën dienen ieder jaar onbeschadigd en 3 weken voor aanvang van de 
Optocht, bij de Stichting te worden ingeleverd 

− Aan alle deelnemende kinderen wordt een herinneringsmedaille beschikbaar gesteld 
 
21. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting. 
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