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Reglement Jeugdoptocht en Lampkesoptocht Totdenringen  

  

Definitie : 

Een optocht is een opzettelijke, als vertoning gevormde stoet die langs een bepaalde route 

optrekt.  

  

Deelname/inschrijving 

  

Artikel 1: Aansprakelijkheid  

Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting A.K.V. “de Sikken” te Teteringen is niet 

aansprakelijk voor schade aan deelnemers, publiek en derden in welke vorm dan ook.  

 

Artikel 2 Onderdelen optocht  

De optochten bestaan uit twee gescheiden onderdelen:  

1) De Jeugdoptocht op zaterdagmiddag, zonder gemotoriseerde voertuigen (ook voor de 

begeleiders), deelnameleeftijd maximaal 15 jaar.  

Categorieën:  

A : Groepen vanaf 9 personen  

B : Groepen van 5 tot en met 8 personen  

C : Groepen van 1 tot en met 4 personen 

 

2) De Lampkesoptocht op maandagavond, zelfstandige deelname vanaf 14 jaar, deelnemende 

volwassenen mogen jongere kinderen mee laten lopen. 

Categorieën:  

A : Bouwwagens  

B : Huurwagens/wagens buurgemeenten  

C : Loopgroepen vanaf 7 personen  

D : Loopgroepen van 1 tot en met 6 personen  

E : Muziekgezelschappen (buiten mededinging)  

 

Artikel 3 Inschrijven  

De deelname aan de Jeugdoptocht en aan de Lampkesoptocht kan alleen plaatsvinden na het 

invullen van een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier en bijbehorend reglement is 

beschikbaar op de website van AKV de Sikken. Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden 

op een door Stichting A.K.V. de Sikken aangegeven wijze, onder andere tijdens het 

“Opwermfeest”. Datum, tijd en locatie worden door de Stichting tijdig bekend gemaakt. Op 

het inschrijfformulier moet duidelijk worden vermeld:  

• de naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon. Deze persoon is ook de 

contactpersoon tijdens de optocht,  

• de naam van de deelnemer(s) of groep,  

• het motto, c.q. uitbeelding waaronder wordt deelgenomen,  

• de categorie waarvoor men inschrijft.  

Tijdens het Opwermfeest is een afschrift van het Reglement ter inzage.                                                     

 

De optochtcommissie (zie artikel 9) bepaalt, na overleg met de deelnemende club in welke 

categorie deze deelneemt. Het doen van onjuiste opgave kan uitsluiting van klassering tot 

gevolg hebben.  
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Deelnemers aan de Lampkesoptocht zijn verplicht inschrijfgeld te betalen bij inlevering van 

het inschrijfformulier. Dit inschrijfgeld wordt door het Algemeen Bestuur van Stichting 

A.K.V. de Sikken vastgesteld.  

Deelnemers aan de Jeugdoptocht zijn geen inschrijfgeld verschuldigd bij inlevering van het 

inschrijfformulier.  

De inschrijfperiode zal definitief worden gesloten:  

• Voor de Jeugdoptocht, om 13.00 uur op de dag van de optocht.  

• Voor de Lampkesoptocht, uiterlijk tijdens het Opwermfeest, ofwel een week voor 

aanvang van Carnaval.  

  

Plaats in de optocht  

Artikel 4 Route en plaats  

De optocht wordt op een centrale plaats opgesteld en trekt langs een door Stichting A.K.V. de 

Sikken (in overleg met gemeente en politie) vastgestelde route. Opstelplaats, route en plaats 

van ontbinding worden tijdig door het Stichtingsbestuur bekend gemaakt.  

Iedere deelnemer heeft de plicht het tempo te volgen zoals dat vanaf de kop van de optocht 

aangegeven wordt. Iedere deelnemer bewaart constant een redelijke afstand van zijn 

voorganger. Groepen dienen er voor te zorgen dat ze een eenheid blijven vormen.  

Van de door Stichting A.K.V. de Sikken opgegeven route mag niet worden afgeweken, tenzij 

met toestemming of op aanwijzing van de optochtcommissarissen. Het niet opvolgen van de 

aanwijzingen van deze personen kan uitsluiting of verwijdering uit de optocht tot gevolg 

hebben. 

  

Artikel 5 Deelnemersnummer  

Iedere deelnemer moet het door de organisatie beschikbaar gestelde deelnemersnummer op 

een goed zichtbare plaats aanbrengen.  

Deelneming aan de optocht vindt plaats volgens deze nummering. Indien naar oordeel van de 

optochtcommissarissen de volgorde moet worden aangepast, dienen hun aanwijzingen te 

worden opgevolgd.  

  

Bouwsels  

Artikel 6 Veiligheid constructie  

De bouwers van de wagens dienen de leden van de Technische Commissie van Stichting 

A.K.V. de Sikken steeds de gelegenheid te geven om tijdens de bouw de constructie te 

beoordelen. Zij dienen tijdig aan Technische Commissie door te geven wanneer met de  

bouw wordt begonnen. De Technische Commissie adviseert het bestuur over mogelijke 

uitsluiting van deelname vanwege twijfel over de kwaliteit van de constructie.  

 

Artikel 7 Verantwoordelijkheid  

De clubs dragen altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de 

constructie.  

 

Artikel 8 Afmetingen wagens  

De afmetingen van de wagens uit de categorie A en B van de Lampkesoptocht, inclusief op- 

en aanbouw mogen niet groter zijn dan:  

lengte 1200 cm, breedte onderkant 400 cm, breedte bovenkant 250 cm, en de hoogte 600 cm.  
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Artikel 9 Optochtcommissie Orde 

Door het Algemeen Bestuur van Stichting A.K.V. de Sikken wordt een Optochtcommissie 

benoemd, die op haar beurt in nauw overleg met het bestuur, maximaal 6 

optochtcommissarissen aanstelt. De regeling van de optocht is in handen van de 

optochtcommissarissen. De aanwijzingen van deze personen dienen stipt opgevolgd te 

worden.  

 

Artikel 10 Gevaar  

Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat dat een 

deelnemer de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en/of toeschouwers in gevaar brengt. 

Dit ter beoordeling van de voorzitter van de Optochtcommissie in samenspraak met de 

voorzitter van Stichting A.K.V. de Sikken.  

Deelnemende voertuigen aan de Lampkesoptocht (categorie A en B) dienen voorzien te zijn 

van voldoende en goedgekeurd brandblussers op een voor iedere bereikbare plaats. 

 

Artikel 11 Alcohol  

Deelnemers aan de optocht mogen voor en tijdens de optocht geen alcohol gebruiken. 

Gebruik van alcohol tijdens de optocht leidt tot onmiddellijke diskwalificatie. Iedere 

aanspraak op prijzengeld komt in een dergelijk geval te vervallen.  

 

Artikel 12 Pech  

Bij elke vorm van pech dient allereerst een optochtcommissaris te worden gewaarschuwd, 

zodat de algemene regie van de optocht op de hoogte is van de vertraging.  

Op aangeven van de voorzitter van de optochtcommissie verlaat de wagen tijdelijk de optocht  

voor reparatie, waarna de wagen eventueel de optocht kan vervolgen.  

Mocht reparatie niet op korte termijn mogelijk zijn, wordt de deelnemer uitgesloten. De 

deelnemer ontvangt het prijzengeld dat hoort bij de laatste plaats in zijn categorie.  

 

Artikel 13 Uitsluiting  

De voorzitter van de Optochtcommissie kan, na overleg met de voorzitter van Stichting 

A.K.V. de Sikken overgaan tot uitsluiting bij:  

• Het hebben of maken van open vuur; 

• Het strooien van confetti/papiersnippers en andere zaken die de omgeving 

vervuilen;  

• Het uitdelen van reclame of het voeren van reclame met een oppervlakte groter 

dan twee vierkante meter per deelnemende (wagen-) groep;  

• Het meevoeren van dieren;  

• Het uitbeelden van kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen;  

• Wangedrag;  

• Het ontsteken van vuurwerk;  

• Het aanbrengen of rondstrooien van substanties die schade toebrengen aan publiek 

of omgeving. Of andere motieven die het niveau van de optocht schade 

toebrengen.  

Iedere aanspraak op prijzengeld komt in een dergelijk geval te vervallen.  

  

 

http://www.akvdesikken.nl/


 

secretaris@akvdesikken.nl     Espakker 7,  4847 HD Teteringen     www.akvdesikken.nl 

Artikel 14 Jury Beoordeling 

Een door de Optochtcommissie, in nauw overleg met Stichting A.K.V. de Sikken aan te 

stellen jury van deskundigen, zal uitspraak doen over de prestaties van de deelnemers in elke 

categorie.  

Deelnemers uit de categorie A van de Lampkesoptocht mogen een jurylid  

afvaardigen. De juryleden, uitgezonderd de afgevaardigden uit de categorie A van de 

Lampkesoptocht, mogen geen binding hebben met een van de Teteringse buurt- of 

carnavalsverenigingen.  

De uitspraak van de jury is bindend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.  

De jury heeft het recht de deelnemer(s) te jureren in een andere categorie, als blijkt dat niet 

volledig wordt beantwoord aan de ingeschreven categorie.  

De vier volgende aspecten worden beoordeeld:  

1) Motto 

2) Creatief  

3) Act  

Indien in een bepaalde categorie minder dan 3 deelnemers meedingen, kan de jury naar eigen 

inzicht bepalen of de deelnemers voor een 1e , 2e of 3e prijs in aanmerking komen. De reden 

van het niet toekennen van een bepaalde prijs dient door de jury te worden vermeld.  

Bij de prijsuitreiking maakt Stichting A.K.V. de Sikken de puntenwaardering van de jury 

bekend aan de deelnemers.  

 

Artikel 15 Prijzengeld  

Het prijzenschema voor de Lampkesoptocht wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

van Stichting A.K.V. de Sikken. Het prijzenschema is ter inzage bij de optochtcommissie.  

 

Artikel 16 Uitzonderingen 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur van Stichting 

A.K.V. de Sikken in samenspraak met de voorzitter van de Optochtcommissie.  

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting A.K.V. de 

Sikken van 13 januari 2020.  

  

  

  

Namens het bestuur: 

 

De voorzitter:  De Secretaris:  

  

 

Hans van der Vorst Ernst Horsten 
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