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1. Inleiding 
 
Op 22 Februari 2020 wordt de Grote Heinose Carnavalsoptocht georganiseerd. Dit informatieboekje is 
samengesteld, om te vertellen hoe het één en ander in zijn werk gaat. We verzoeken jullie het boekje goed 
door te lezen, voordat er gestart wordt met het maken een voorstelling. Zo kunnen we voorkomen dat er in 
een later stadium problemen ontstaan. Wij wensen jullie veel plezier tijdens het maken van de attractie en 
het meedoen tijdens de optocht. 
 

2. Reglement van deelname 
 
A. Categorieën 
U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen in de volgende categorieën: 
1. Grote wagens (8 meter of groter) 
2. Kleine wagens (4 tot 8 meter, trekkend voertuig en trekstang/triangel niet meegerekend) 
3. Grote loopgroepen (11 personen of meer)* 
4. Kleine Loopgroepen (3 tm 10 personen)* 
5. Een- of Tweelingen* 
6. Kinderen/jeugd tm 12 jaar (basisschool) 
7. Scholen 
 
* Loopgroepen en een- of tweelingen mogen gebruik maken van een kar of wagen die een maximale lengte van 
4 meter mag hebben. (trekkend voertuig en trekstang/triangel niet meegerekend) Boven deze afmeting zal de 
inschrijving verplaats worden naar de categorie kleine of grote wagens. 
 
B. Carnavaleske voorstelling 
De voorstelling welke door de deelnemer wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een duidelijk 
carnavalesk karakter te dragen. De voorstelling mag geen merk- of naamreclame bevatten van bedrijven of 
instellingen. De op het voertuig aanwezige merk- en typeaanduiding behoeven niet te worden verwijderd. 
Indien gebruik wordt gemaakt van een trekkend voertuig/tractor dient deze versierd te zijn. Indien het trekkend 
voertuig deel uit maakt van de creatie/voorstelling wordt deze meegenomen in de jurering.  
 
C. Afmetingen 
Bij wagens en combinaties van voertuigen dienen de afmetingen binnen redelijke grenzen te blijven. Hierbij 
dienen de volgende (maximale) afmetingen in acht te worden genomen: 
✓ Lengte trekkend voertuig 5 meter 
✓ Lengte van de wagen/voorstelling 10 meter 
✓ Breedte 3,5 meter 
✓ Hoogte tot 8 meter is toegestaan maar moet ten alle tijde terug kunnen worden gebracht naar 6,5 meter 
✓ Vrije ruimte* 0,3 meter 
* de minimale ruimte tussen wegdek en onderkant voertuig. 
De optochtcommissie kan haar goedkeuring geven aan afwijkende afmetingen van wagens. 
Het trekkend voertuig dient in redelijke verhouding te staan tot de voorstelling. Met het oog op de veiligheid 
en presentatie tijdens de optocht verdient dit punt aandacht. 
 
D. Veiligheid 
✓ De constructie van wagens en combinaties van voertuigen moeten zowel voor de deelnemers als 
het publiek veilig zijn. 
✓ Het is niet toegestaan snoep en/of andere harde voorwerpen vanaf de wagens in het publiek te 
gooien. Slechts confetti (dus geen papier uit een versnipperaar) is toegestaan. 
✓ Bestuurders van motorvoertuigen mogen tijdens de optocht geen gebruik maken van alcoholische 
dranken, dit geldt dit jaar ook voor alle overige deelnemers, zie verder hoofdstuk 4 Jurering. 
 
E. Aansprakelijkheid en Verzekering 
✓ De Carnavalsvereniging "De Sökkestoppers" is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan 
deelnemers en derden ontstaan tijdens voorbereiding en deelname aan de optocht. 
✓ Bij letsel van deelnemers en/of derden, alsmede schade aan voertuigen en eigendommen van 
deelnemers en derden is in principe de deelnemer zelf of de organisatie waartoe de deelnemer 
behoort aansprakelijk. 



✓ Motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande wettelijke verplichte 
bepalingen ten minste zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid (WA). 
✓ De optochtcommissie van Carnavalsvereniging "De Sökkestoppers" kan de deelnemer nader bewijs 
vragen, in hoeverre is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van motorvoertuigen. 
✓ Indien Carnavalsvereniging "De Sökkestoppers" door niet voorziene omstandigheden of overmacht 
besluit de optocht niet door te laten gaan, acht zij zich niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade 
geleden door de deelnemers. 
✓ Voor Carnavalsvereniging "De Sökkestoppers" is het niet mogelijk collectief het risico van deelname 
aan deze optocht te verzekeren. 
 
Wij adviseren U als deelnemer het volgende: 
✓ Voertuigen welke een verzekering hebben voor aansprakelijkheid (WA) geven niet in alle gevallen 
dekking voor deelname aan optochten. Het is derhalve noodzakelijk bij de tussenpersoon of 
verzekeraar na te gaan of dit risico is meeverzekerd, of dat hiervoor tijdens de optocht dekking kan 
worden verleend. 
✓ Bij landbouwtrekkers is het optochtrisico als zodanig niet gedekt, maar verzekeraars zijn in veel 
gevallen na melding bij de tussenpersoon of verzekeraar bereid het risico voor de betreffende dag 
van de optocht inclusief aan en afvoer mee te verzekeren. Soms kan hiervoor een klein bedrag aan 
premie worden gevraagd. 
✓ Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid het optochtrisico te verzekeren, dan 
dient voor dit voertuig door de deelnemer of de organisatie of vereniging waartoe deze behoort een 
aparte verzekering te worden gesloten. 
✓ Deelnemers in groepsverband en individuele deelnemers zonder motorvoertuigen, welke schade of 
letsel aan derden veroorzaken, zijn in principe persoonlijk aansprakelijk, soms kan een beroep 
worden gedaan op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of een 
aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging of organisatie welke zich als deelnemer aan de 
optocht heeft ingeschreven. 
 
 
  



3. Regels m.b.t. de optocht 
 
A. Datum en tijdstip van de optocht 
De Heinose Carnavalsoptocht 2020 zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari 2020. Hierbij zijn onderstaande 
regels van toepassing. 
 
✓ De optocht start om 13.00 uur. 
✓ De deelnemers dienen met hun voorstelling uiterlijk 12:30 uur aanwezig te zijn. 
✓ Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de optocht dient u zich te voegen naar de orders 
van de Verkeersregelaars (herkenbaar aan de reflecterende jassen) en de Politie. 
✓ De opstelling zal plaatsvinden op het industrieterrein Blankenfoort vanaf de L.J. Costerstraat. 
Het centrale meldpunt is de prinsenwagen van de Sökkestoppers. Deze staat met het opstellen voor Hartholt Olie 
aan de C. Huygensstraat en tijdens de optocht bij Neppelenbroek auto's aan de kruising Brinkweg/Dorpsstraat. 
✓ Uw opstellingsplaats is gemarkeerd met uw startnummer op de straat. 
✓ De ontbinding van de optocht zal plaats vinden bij de Aldi. Het grootste gedeelte gaat rechts af om zo terug 
te komen op het industrieterrein. De grootste creaties gaan links af, omdat deze te groot zijn om de andere weg te 
volgen. Hierbij dient men de orders van de verkeersregelaars op te volgen.  
✓ De prijsuitreiking voor alle categorieën deelnemers zal plaatsvinden omstreeks 16.30 uur in de 
residentie Bij Ne9en gelegen aan de Canadastraat in Heino. De uitbetaling vindt alleen 
plaats op vertoon van het startnummer. 
 
Neem voorgaande punten goed in acht, dit bevordert een goed en plezierig verloop van de optocht. Bij 
voorbaat onze dank. 
 
B. Startnummers 
✓ Het startnummer wordt u, in de week voor de optocht door de Optochtcommissie verstrekt. 
✓ De startnummers dienen op een duidelijk zichtbare plaats bevestigd te worden. Dat wil zeggen aan de 
voorzijde en de achterzijde van de voorstelling. 
Dit geldt voor alle deelnemers in elke categorieën. 
 
C. Diskwalificatie en/of uitsluiting vóór of tijdens op de optocht. 
✓ De Optochtcommissie is te allen tijde bevoegd om, op basis van de carnavaleske en technische 
kwaliteit van de voorstelling, deelnemers uit te sluiten en/of te diskwalificeren voor uitkering van het 
prijzengeld. Vóór aanvang van de optocht, maar ook bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij 
dergelijke beslissingen nemen. 
✓ De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor aanmelding in de juiste categorie. Als blijkt dat er 
niet aan de juiste voorwaarden voor de betreffende categorie wordt voldaan, is zij te allen tijde 
bevoegd de voorstelling in een andere categorie te plaatsen. 
✓ Voor reclameobjecten dient u altijd tijdig contact op te nemen met de Optochtcommissie, omdat 
hiervoor speciale richtlijnen gelden. 
 
D. Zuipwagens 
De creaties van de deelnemers aan de optocht in Heino dienen carnavalesk te zijn. Zuipwagens (wagens die 
bedoeld zijn om met een hele groep op te staan) worden daarom geweerd. Wagens van carnavalsverenigingen 
zijn uiteraard wel toegestaan. 
Daarnaast is het mogelijk dat de optochtcommissie langs komt om de wagens te keuren.   



4. Jurering 
 
A. Beoordeling 
Tijdens de opstelling dienen de deelnemers er rekening mee te houden, dat de jury in de gelegenheid is uw 
voorstelling te beoordelen. U kunt dan zelf, indien gewenst, toelichting geven. Tevens zal er gejureerd 
worden op diverse plaatsen tijdens de optocht. 
De jury neemt in haar beoordeling de hieronder beschreven punten mee: 
1. Originaliteit (max 30 punten) 
2. Kleurstelling wagen* (max 20 punten) 
3. Techniek wagen* (max 20 punten) 
4. Afwerking (max 20 punten) 
5. Humor^ (max 30 punten) 
6. Kleding^ (max 20 punten) 
7. Algehele indruk (max 30 punten) 
 
*Beoordeling alleen voor wagens. 
^Beoordeling alleen voor loopgroepen. 
 
Let op! Het zichtbaar gebruik maken van alcoholische drank tijdens de optocht leidt ten alle tijde tot 
diskwalificatie. Bij diskwalificatie wordt géén prijzengeld uitgekeerd. Een eventuele diskwalificatie is 
immer ter discretie van de Optochtcommissie, de juryleden en/of de Politie.  
 
Tip: zorg dat jullie tijdens de optocht het onderlinge verband behouden. Dit geldt speciaal voor de wagens 
die vergezeld gaan van een groep mensen. Houdt u aan de regels, waardoor een vlotte voortgang van de 
optocht wordt gewaarborgd. Deelnemers die zich niet aan de regels houden, kunnen door de jury lager 
worden gewaardeerd. 
 
B. Jury 
De jury is samengesteld uit dames en heren afkomstig uit Heino en omgeving. Vanuit de Optochtcommissie 
wordt de jury begeleid door Rick Brok. De uitslag van de jury is bindend en daar kan niet over worden 
gecorrespondeerd. 
 
C. Carnavalsverenigingen 
Carnavalsverenigingen die met hun Prinsenwagens wensen deel te nemen zijn van harte welkom.  
 
D. Prinsenwagens 
Prinsenwagens nemen deel buiten mededinging. Zij ontvangen geen prijzengeld.  
 
Let op! Indien gebruik wordt gemaakt van een trekkend voertuig/tractor dient deze ook versierd te 
zijn . Grote tractoren dienen de banden afgedekt te hebben. 
 
E. Muziekkorpsen 
Muziekverenigingen die wensen deel te nemen zijn van harte welkom, mits ze met een carnavaleske 
uitstraling deelnemen. Muziekverenigingen worden niet beoordeeld door de jury, maar krijgen een 
deelnamebijdrage. De commissie bepaald hoeveel verenigingen er toegelaten worden. 
 

  



5. Start- en Prijzengeld 
Voor alle deelnemers (behalve muziekverenigingen en prinsenwagens) is er startgeld te verkrijgen. Deze is na de 
optocht te verkrijgen naast het podium in de residentie Bij Ne9en. Startgeld is alleen te verkrijgen na vertoon van 
het startnummer. 
 
Naast het startgeld is er ook prijzengeld dit wordt uitgereikt op het podium in de residentie Bij Ne9en. 
 
Voor de deelnemer met het hoogste puntentotaal in een categorie is naast het prijzengeld tevens de 
ereprijs beschikbaar in de vorm van een wisselbeker. De wisselbeker mag worden 
gehouden, indien deze gedurende drie achtereenvolgende jaren óf vijf maal in totaal wordt gewonnen. 

 
6. Extra prijzen 
Buiten de normale startgelden en prijzengelden zijn er ook extra prijzen te winnen. 
 
A. Aanmoedigingsprijs 
De Sökkestoppers waarderen alle deelnemers aan de optocht in Heino. Om nieuwe deelnemers, maar ook 
deelnemers die al een tijdje mee doen te stimuleren, bestaat er de aanmoedigingsprijs. De aanmoedigingsprijs is 
een prijs die een persoon of groep ontvangt als aanmoediging om volgend jaar weer een mooie creatie in de 
optocht van Heino neer te zetten. 
 
B. De HappySökke van ’t joar 
Plezier, humor en entertainment staan hoog in het vaandel bij De Sökkestoppers. Om deze reden is ‘De 
HappySökke van ’t joar’ in het leven geroepen. Deze prijs kan worden uitgereikt aan diegene(n) in de optocht 
die op uitzonderlijke manier een extra dimensie geeft aan de beleving van het publiek door middel van humor, 
uitvoering of participatie met het publiek. 

  



7. Contactadres 
Secretariaat: Rob (optocht) rob_grb@hotmail.com Rick (aanmelding/jury) rickbrok@gmail.com 
Telefoon:  Rob: 06-20104093 of Rick: 06-40010986 
Door uw opgave als deelnemer aan de Heinose Carnavalsoptocht verklaart u zich akkoord met de 
richtlijnen van carnavalsvereniging “De Sökkestoppers”. 

 
8. Carnavalsroute 2020 
De route is als volgt: LJ.Costerstraat---C.Huygensstraat---Molenweg---de Weerd---Grote Beukelaar---
Vogelzang---Grote Bisschop---Brinkweg---Dorpsstraat---Canadastraat---Vlaminckhorstweg---Haarstraat---
Marktsstraat---ontbinding optocht bij Aldi. 
 

 
 

9. Aanmelding 
Aanmelding dient te geschieden via internet: www.sokkestoppers.nl. Op verzoek kunt u zich ook met behulp 
van een inschrijfformulier (dat u kunt aanvragen bij het secretariaat) opgeven. 
 
Let op: de uiterste datum voor opgave via internet/e-mail met het opgaveformulier is dit jaar vastgesteld op 
zondag 1 Februari 2020. Dit geldt voor alle categorieën! 
 
WEES OP TIJD, TE LATE AANMELDING KAN UITSLUITING VAN DEELNAME TOT GEVOLG 
HEBBEN. 
 
www.sokkestoppers.nl 


