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1. Inleiding
Dit is het officiële: 'reglement en jurycriteria' van carnavalsstichting 'de Betekoppen' in Sas van
Gent. U vindt op overzichtelijke wijze per categorie, aan welke voorwaarden deelnemers
van de optocht en alle andere door de stichting georganiseerde carnavalsactiviteiten, dienen
te voldoen. Op die manier kunnen de diverse deelnemers op duidelijke en gelijke wijze door de jury
worden beoordeeld. En dat allemaal maar met één doel, namelijk om de kwaliteit van het Sasse
carnaval nog verder uit te bouwen.
Dit reglement en de jurycriteria met omschrijvingen is herzien in 2017, na overleg met betrokkenen
(stichting, deelnemers en jury)

Sas van Gent, 10-01-2017.
M. Noet, voorzitter carnavalsstichting 'de Betekoppen'.
Paul de Groene, voorzitter van de jury.
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1. Reglement van de carnavalsoptocht(en)

Algemene bepaling:
Onverminderd de taak van de politie, is de zorg voor de orde en veiligheid op de openbare weg en
de handhaving van dit reglement toevertrouwd aan de waakzaamheid van het bestuur van
carnavalsstichting 'de Betekoppen'.
Artikel 1:
Iedere deelnemer is gehouden een opdracht van een ordecommissaris (stoetopsteller) der
carnavalsstichting tot handhaving van de openbare orde en veiligheid ter regeling van het
stoetopstellen, of ter voorkoming van een aanrijding of andere onheilen, onmiddellijk na te
komen.
Artikel 2:
De ordecommissarissen (stoetopstellers) wijzen iedere deelnemer een plaats aan, welke pas
bij het vertrek van de optocht mag worden verlaten, dit na teken van de bevoegde
ordecommissaris.
Artikel 3:
Elke deelnemer van de optocht dient uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de optocht
op het opstelterrein aanwezig te zijn. Deelnemers in de categorie ' Wagens' dienen een uur
voor aanvang van de optocht op het opstelterrein aanwezig te zijn. Bij niet tijdig aanwezig
zijn beslist het bestuur van carnavalsstichting de Betekoppen' in overleg met de
ordecommissarissen, of en op welke wijze en plaats, deelname aan de optocht zal
plaatsvinden.
Artikel 4:
Elke deelnemer van de optocht is gehouden om de veiligheid van het voertuig of de
attributen, waarmee hij/zij deelneemt aan de optocht te garanderen. De deelnemer(s) is
(zijn) zelf volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, publiek, deelnemers en
iedereen op of langs het parcours. Bij het in gevaar brengen van genoemde categorieën kan
directe uitsluiting van de optocht en/of schrappen uit de uitslag, c.q. diskwalificatie volgen.
Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van carnavalsstichting de Betekoppen,
nadat zowel betreffende deelnemers, stoetopstellers als jury zijn gehoord.
Artikel 5:
Het is de bestuurder van een voertuig verboden met dit voertuig in de straten en andere
plaatsen op een zodanig wijze te rijden of het zo te plaatsen, dat met dit voertuig of
toebehoren daarvan, hinder, schade, of een ongeval wordt veroorzaakt en in het algemeen
de veiligheid en doorgang van het verkeer zonder enige noodzaak wordt belemmerd.
Artikel 6:
Voor bestuurders/-sters van voertuigen in de optocht geldt i.v.m. alcoholgebruik het
volgende: Ten opzichte van de bestuurder/-ster van een voertuig dat deelneemt aan de
carnavalsoptocht is artikel8 lid 2a of b van de Wegenverkeerswet van toepassing. De jury
behoudt zich het recht toe bij twijfel een beroep te doen op de regiopolitie Zeeland – WestBrabant (ZEBRA), basiseenheid Zeeuws-Vlaanderen, om bij betreffende bestuurder/-ster een
blaastest af te nemen. Indien deze test voor betreffende bestuurder/-ster negatief uitvalt
zal de betreffende bestuurder/-ster een preventief rijverbod worden opgelegd en wordt
hij/zij van deelname aan de optocht uitgesloten.
Artikel 7:
Het is verboden voorwerpen, stro, stof, rook, roet, vloeistoffen, chemische dampen, inhoud
van spuitbussen of gassen, of welke stoffen dan ook, naar het publiek, straten of huizen te
werpen, te laten vallen, te pompen, te spuiten, te laten vloeien of zodanig te laten
ontsnappen dat daardoor enig gevaar, hinder of schade kan ontstaan voor personen, dieren
of eigendommen van derden. Serpentines en confetti zijn toegestaan.
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Artikel 8:
De deelnamenummers dienen bij alle deelnemers op een zodanige wijze bevestigd
te worden dat deze voor de jury goed zichtbaar zijn.
Artikel 9:
Het is verboden om tijdens de optocht:
• aanstootgevende taferelen uit te beelden of te voeren.
• in de optocht menselijke en/of dierlijke uitwerpselen, bloed of imitaties daarvan als
uitbeelding te gebruiken of te vertonen.
• gesponsorde reclame-uitingen te voeren.
Artikel 10:
Na afloop van de optocht dienen alle voertuigen van de deelnemers direct langs de kortste
weg te worden teruggebracht naar de plaats van bestemming.
Artikel 11:
Personen die zich niet houden aan dit reglement, voor of tijdens de optocht, zullen van
deelname aan de optocht worden uitgesloten.
Artikel 12:
Alle deelnemers aan de optocht dienen schriftelijk bij inschrijving te verklaren dat ze dit
reglement hebben gelezen en akkoord zijn met reglement en alle voorwaarden.
Artikel 13:
Elke beslissing van de jury is onherroepelijk. Hierover is op geen enkele wijze discussie
mogelijk.
Artikel 14:
In alle gevallen waarin dit reglement van de optocht niet voorziet, beslist het bestuur van
carnavalsstichting 'de Betekoppen'.
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2. Jury criteria

Hier beschrijven we de verschillende criteria die de jury hanteert bij het beoordelen van de
diverse categorieën tijdens het carnavalsfeest. Niet alle jurycriteria zijn van toepassing op alle
categorieën. Bij elke categorie staat apart aangegeven welke jurycriteria voor die categorie van
toepassing is. Elke categorie telt bij de jurering even zwaar en gelijkelijk in percentage mee.
•
•

•

•
•
•
•

Idee: de originaliteit van het onderwerp en de uitbeelding daarvan
Bouwtechnisch: de bouwtechnische uitvoering van hetgeen wordt gepresenteerd, waarbij
de volgende drie aspecten belangrijk zijn:
a. de veiligheid van de constructie
b. het bewegende element van de constructie
c. de opbouw van de constructie
Afwerking: hierbij wordt op de volgende aspecten gelet:
a. hoe is er omgegaan met de materialen
b. netheid en verzorgdheid
c. de aanwezigheid van details
Carnavalesk: het moet plezier opwekken bij publiek en beoordelende jury, de uitbeelding
van het idee, uitstraling en opbouw zijn vrolijk, plezierig en daardoor carnavalesk.
Actie: de actieve presentatie van het geheel
Muzikale uitvoering:(alleen t.b.v. dweilbandfestival): het gaat hier om de muzikaliteit
Originaliteit: (alleen t.b.v. dweilbandfestival): het gaat hier om de originaliteit van zowel
thema als van muziek
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Categorie:

Etalagewedstrijd
Categorieomschrijving:
Alle ondernemers binnen de bebouwde kom van de kern Sas van Gent worden gejureerd op
carnavaleske aankleding van hun etalage en/of gevel.
Subcategorie:
n.v.t.
Subcategorieomschrijving:
n.v.t.
Voorwaarden:
Ondernemer zijn en een pand hebben en/of gebruiken in de bebouwde kom van de kern Sas
van Gent. De etalage en/of gevel dient carnavalesk te zijn aangekleed, ten laatste voor het
weekend voor aanvang van carnaval.
Jurycriteria:
1. De etalages en/of gevels worden vanaf het weekend voor de aanvang van het
carnaval bezocht door tenminste drie leden van de jury van carnavalsstichting 'de
Betekoppen', die onafhankelijk van elkaar, de etalages en/of gevels beoordelen op
de volgende onderdelen:
a. Idee
b. Afwerking
c. Carnavalesk
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de
deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij
het hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e
en zo verder.
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Categorie:

Leukst versierde woning
Categorieomschrijving:
Alle huizen binnen de bebouwde kom van de kern Sas van Gent worden gejureerd op
carnavaleske aankleding van hun ramen en/of gevel.
Subcategorie:
n.v.t.
Subcategorieomschrijving:
n.v.t.
Voorwaarden:
Elke versierde woning binnen de bebouwde kom van de kern Sas van Gent kan worden
voorgedragen bij de jury. De ramen en/of gevel dienen carnavalesk te zijn aangekleed, ten
laatste voor het weekend voor aanvang van carnaval.
Jurycriteria:
1. De voorgedragen versierde woningen worden vanaf het weekend voor de aanvang van
het carnaval bezocht door tenminste drie leden van de jury van carnavalsstichting 'de
Betekoppen', die de ramen en/of gevels beoordelen op de volgende onderdelen:
a. Idee
b. Afwerking
c. Carnavalesk
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Ouwe Wijvenoptocht (tijdelijk niet actief)
Categorieomschrijving:
Iedereen kan deelnemen, ongeacht geslacht, leeftijd, enz. mits men is verkleed als bedoeld
binnen de sub-categorie.
Subcategorie:
1. Schoonst ouw wijf
2. Lelijkste ouwe vent
3. Leukste act
Subcategorieomschrijving:
Iedereen kan deelnemen, ongeacht geslacht, leeftijd, enz. mits men is verkleed als 'ouw
wijf' of ‘ouwe vent’. Voor subcategorie 3 dient tevens een act opgevoerd te worden voor de
jury.
Voorwaarden:
1. Ingeschreven zijn voor aanvang van de 'ouwe wijvenoptocht', door een nummer af te
halen in café de Reseda, Noordweststraat vanaf de dag dat de inschrijving voor alle
categorieën opent tot aanvang van de 'ouwe wijven' optocht.
2. Het deelnemersnummer dient zichtbaar bevestigd te worden.
3. Aanwezig zijn op een moment tussen 21.00 uur en 23.00 uur in het clubhuis van
carnavalsstichting 'de Betekoppen', café de Reseda, om daar te worden beoordeeld
door de jury.
4. Aanwezig zijn bij de prijsuitreiking in de 'Narrentempel' om 24.00 uur.
5. Voor 23.00 uur mag het masker niet worden afgenomen.
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de deelnemers vindt plaats door tenminste zes leden van de jury van
carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Afwerking
• Actie
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Wagens
Categorieomschrijving:
Carnavalswagen die meerijdt in de grote carnavalsoptocht.
Subcategorie:
1. Wagens A (nrs. WA 1 – WA 20)
2. Wagens B (nrs. WB 21 – WB 40)
3. Meest carnavaleske wagen
Subcategorieomschrijving:
Wagens A:
1. Dit zijn de topklasse-wagens. Eventueel met of zonder tractor die (of ander voertuig
dat) de wagen voorttrekt.
Wagens B:
1. Wagen, eventueel met of zonder tractor die (of ander voertuig dat) de wagen
voorttrekt en niet in de A-categorie ingeschreven wenst te worden.
Meest carnavaleske wagen:
1. Is ingeschreven in de subcategorie: ‘Wagens A’ of ‘Wagens B’.
Voorwaarden:
1. De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en
deelnemers door de wagenbouwer(s) wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt
voldaan, wordt gehandeld conform artikel 4 van het reglement van de optocht.
2. Om te worden beoordeeld door de jury dient de wagen de optocht te beëindigen.
3. De bestuurders van de carnavalswagens dienen een onbelemmerd zicht naar voren en
opzij te hebben om met de wagens te kunnen manoeuvreren. De wagenbouwer(s) is
(zijn) hiervoor zelf verantwoordelijk.
4. Bij de wagens zijn voldoende wagenbegeleiders aanwezig die instaan voor een veilige
voortgang van de wagen. Per 20 (twintig) meter lengte dient in ieder geval tenminste 1
(één) wagenbegeleider aan elke zijden van de wagen te lopen. Daarnaast is er 1 (één)
verantwoordelijke wagenbegeleider die voor de wagen loopt en een rechtstreekse
onbelemmerde communicatie heeft met de chauffeur van het voertuig.
5. Bij een calamiteit dient de wagen onmiddellijk te worden stopgezet en te worden
gecontroleerd op veiligheid. Pas nadat door de betreffende wagenbouwer(s) zelf de
verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een verdere veilige voortgang, kan de
optocht worden vervolgd.
6. De wagen is zodanig gebouwd dat een vlotte en veilige doorgang over het parcours
mogelijk is. De bouwers dienen goed notie te nemen van het parcours met daarin alle
obstakels, zoals verkeersremmers, lantaarnpalen, bomen en andere objecten.
7. De wagen is ter jurering tenminste 1 (één) uur voor aanvang van de optocht volledig
startklaar op het terrein van vertrek aanwezig.
8. Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit
‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.
Jurycriteria:
1. De beoordeling gebeurt op basis van het aangeboden en getoonde eindproduct. Die
beoordeling van de wagens vindt plaats door tenminste 9 (negen) leden van de jury van
carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Idee
• Bouwtechnisch
• Afwerking
• Carnavalesk
• Actie
2. De beoordeling van de deelnemers voor ‘de meest carnavaleske wagen’ vindt plaats
door alle leden van de jury van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende
onderdelen:
• Carnavalesk
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3. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de
beste beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
4. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
5. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de
deelnemer.
6. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Groepen
Categorieomschrijving:
Groepen van vijf of meer personen die meedoen aan de grote carnavalsoptocht.
Subcategorie:
1. Groepen A (nrs. GA 101 – GA 120)
2. Groepen B (nrs. GB 121 – GB 140)
3. Groepen C (nrs. GC 141 – GC 160)
Subcategorieomschrijving:
Groepen A:
1. Groep van tenminste 5 (vijf) deelnemers. Alle deelnemers van de groep zijn jonger dan
16 jaar.
Groepen B:
1. Groep van tenminste 5 (vijf) deelnemers.
Groepen C:
1. Groep van tenminste 5 deelnemers. Tenminste 1 (één) deelnemer van de groep is > 16
jaar en tenminste 1 (één) deelnemer van de groep is < 16 jaar.
Voorwaarden:
1. De groep beweegt zich lopend of met behulp van een ongemotoriseerd voertuig
(Groepen A) of eventueel een gemotoriseerd voertuig met (hulp)motor (Groepen B en
Groepen C) voort.
2. Indien een groep zich lopend of ongemotoriseerd voortbeweegt is er geen beperking in
de lengte van het voertuig. Indien de groep zich voortbeweegt in een voertuig met
(hulp)motor, dan mag de maximale lengte van dat voertuig, inclusief trekker, maximaal
5 (vijf) meter zijn. Indien een voertuig met (hulp)motor langer is dan 5 (vijf) meter,
moet deelname plaatsvinden in de categorie ‘Wagens’.
3. Het voertuig met (hulp)motor dient te worden bestuurd door een daartoe wettelijk
gerechtigd persoon.
4. De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en
deelnemers door de deelnemende groep wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt
voldaan, wordt gehandeld conform artikel 4 van het reglement van de optocht.
5. Om te worden beoordeeld door de jury dient de groep de optocht te beëindigen.
6. Bij een calamiteit dient onmiddellijk te worden gestopt en te worden gecontroleerd op
veiligheid. Pas nadat zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een
verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.
7. De groep is ter jurering tenminste een half uur voor aanvang van de optocht volledig
startklaar op het terrein van vertrek aanwezig.
8. Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit
‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.
Jurycriteria:
1. De beoordeling gebeurt op basis van het aangeboden en getoonde eindproduct. Die
beoordeling van de groepen vindt plaats door tenminste 9 (negen) leden van de jury van
carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Idee
• Bouwtechnisch
• Afwerking
• Carnavalesk
• Actie
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
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5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking,
waarbij het hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend
hoogste, de 2e en zo verder.

Categorie:

Trio’s en Kwartetten
Categorieomschrijving:
Groepen van drie of vier personen die meedoen aan de grote carnavalsoptocht.
Subcategorie:
1. Trio’s en Kwartetten A (nrs. TKA 201 – TKA 220)
2. Trio’s en Kwartetten B (nrs. TKB 221 – TKB 240)
Subcategorieomschrijving:
Trio’s en Kwartetten A:
1. Alle deelnemers zijn jonger dan 16 jaar.
Trio’s en Kwartetten B:
1. Tenminste één deelnemer is 16 jaar of ouder.
Voorwaarden:
1. De groep beweegt zich lopend of met behulp van een ongemotoriseerd voertuig (Trio’s
en Kwartetten A) of eventueel een gemotoriseerd voertuig met (hulp)motor (Trio’s en
Kwartetten B) voort.
2. Indien de Trio’s en Kwartetten zich lopend of ongemotoriseerd voortbewegen is er geen
beperking in de lengte van het voertuig. Indien de Trio’s en Kwartetten zich
voortbewegen in een voertuig met (hulp)motor, dan mag de maximale lengte van dat
voertuig, inclusief trekker, maximaal 5 (vijf) meter zijn. Indien een voertuig met
(hulp)motor langer is dan 5 (vijf) meter, moet deelname plaatsvinden in de categorie
‘Wagens’.
3. Het voertuig met hulpmotor dient te worden bestuurd door een daartoe wettelijk
gerechtigd persoon.
4. De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en
deelnemers door de deelnemers wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt voldaan,
wordt gehandeld conform artikel 4 van het reglement van de optocht.
5. Om te worden beoordeeld door de jury dient de groep de optocht te beëindigen.
6. Bij een calamiteit dient onmiddellijk te worden gestopt en te worden gecontroleerd op
veiligheid. Pas nadat zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een
verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.
7. De groep is ter jurering tenminste een half uur voor aanvang van de optocht volledig
startklaar op het terrein van vertrek aanwezig.
8. Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit
‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.
Jurycriteria:
1. De beoordeling gebeurt op basis van het aangeboden en getoonde eindproduct. Die
beoordeling van de trio’s en kwartetten vindt plaats door tenminste 9 (negen) leden van
de jury van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Idee
• Bouwtechnisch
• Afwerking
• Carnavalesk
• Actie
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Enkelingen en Duo’s
Categorieomschrijving:
Eén deelnemer of groep van twee personen die meedoen aan de grote carnavalsoptocht.
Subcategorie:
1. Enkelingen en Duo’s A (nrs. EDA 301 – EDA 320)
2. Enkelingen en Duo’s B (nrs. EDB 321 – EDB 340)
Subcategorieomschrijving:
Enkelingen en Duo’s A:
1. Alle deelnemers zijn jonger dan 16 jaar.
Enkelingen en Duo’s B:
1. Tenminste 1 (één) deelnemer is 16 jaar of ouder.
Voorwaarden:
1. De enkeling of het duo beweegt zich lopend of met behulp van een ongemotoriseerd
voertuig (Enkelingen en Duo’s A) of eventueel een gemotoriseerd voertuig met
(hulp)motor met een maximale lengte van 5 (vijf) meter (Enkelingen of Duo’s B) voort.
2. Het voertuig met hulpmotor dient te worden bestuurd door een daartoe wettelijk
gerechtigd persoon.
3. De technische staat van de wagen is zodanig dat de veiligheid van publiek en
deelnemers door de deelnemer(s) wordt gewaarborgd. Indien hier niet aan wordt
voldaan, wordt gehandeld conform artikel 4 van het reglement van de optocht.
4. Om te worden beoordeeld door de jury dient de enkeling of het duo de optocht te
beëindigen.
5. Bij een calamiteit dient onmiddellijk te worden gestopt en te worden gecontroleerd op
veiligheid. Pas nadat zelf de verantwoordelijkheid kan worden genomen voor een
verdere veilige voortgang, kan de optocht worden vervolgd.
6. De enkeling of het duo is ter jurering tenminste een half uur voor aanvang van de
optocht volledig startklaar op het terrein van vertrek aanwezig.
7. Voldoen aan alle voorwaarden, vernoemd in het reglement van de optocht dat in dit
‘reglement en jurycriteria’ is opgenomen.
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de deelnemers vindt plaats door tenminste 9 (negen) leden van de
jury van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Idee
• Bouwtechnisch
• Afwerking
• Carnavalesk
• Actie
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Extra
Categorieomschrijving:
Extra prijzen tijdens de grote carnavalsoptocht
Subcategorie:
1. Leukste deelnemer aan de optocht
2. Aanmoedigingsprijs (Rinus van der Hoofttrofee)
Subcategorieomschrijving:
Leukste deelnemer aan de optocht:
1. In aanmerking komen alle deelnemers aan de grote carnavalsoptocht
Aanmoedigingsprijs (Rinus van der Hoofttrofee):
1. In aanmerking komen veelbelovende deelnemers van de grote carnavalsoptocht
Voorwaarden:
1. Voldoen aan alle voorwaarden uit de eigen categorie
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de ‘leukste deelnemer aan de optocht’ en van ‘de
aanmoedigingsprijs (Rinus van der Hoofttrofee)’ vindt plaats door alle leden van de
jury.
2. Elk jurylid kiest 3 (drie) kandidaten uit de optocht en geeft daarbij de beste deelnemer
3 (drie) punten, de volgende 2 (twee) punten en de daaropvolgende deelnemer 1 (één)
punt.
3. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
4. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Leutigste Leurder
Categorieomschrijving:
Iedereen die op een carnavaleske manier iets aan derden weet aan te bieden op de
maandagochtend van carnaval.
Subcategorie:
1. N.v.t.
Subcategorieomschrijving:
1. N.v.t.
Voorwaarden:
1. Om gejureerd te worden dient een deelnemer zich tussen 10.00 uur en 12.00 uur
tenminste eenmaal op de Westkade te begeven, tussen café de Rijnvaart en café het
Schippershuis, om daar gejureerd te worden.
2. Op bovenstaande locatie moet tenminste eenmaal het product op carnavaleske wijze
worden aangeboden of de actie worden getoond aan derden.
3. Om gejureerd te worden mag het product of activiteit die wordt aangeboden niet
duurder zijn dan € 0,50 (50 eurocent)
4. De artikelen 5, 6, 7, 9, 10 en 14 van het ‘reglement van de optocht’ zijn ook op de
‘leutigste leurder' van toepassing.
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de ‘leutigste leurder’ vindt plaats door tenminste 4 (vier) leden van
de jury van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Idee
• Actie
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Leutigste act
Categorieomschrijving:

Iedereen, individueel of als groep op een carnavaleske manier een act opvoeren op de
maandagochtend van carnaval.
Subcategorie:
1. N.v.t.
Subcategorieomschrijving:
1. N.v.t
Voorwaarden:

1. Om gejureerd te worden dient een deelnemer zich tussen 10.00 en 12.45 uur
tenminste eenmaal op de Westkade te begeven, tussen cafe de Rijnvaart en cafe
t 'Schippershuis, om daar gejureerd te worden.
2. Op bovenstaande locatie moet tenminste eenmaal de act op carnavaleske wijze worden
uitgevoerd ten overstaan van derden.
3. De artikelen 5, 6, 7, 9, 10 en 14 van het "reglement van de optocht" zijn ook op de "
leutigste act " van toepassing.
Jurycriteria:

1. De beoordeling van de "leutigste act" vindt plaats door tenminste 4 (vier) leden van de
jury van carnavalsstichting "De betekoppen", op de volgende onderdelen:
. Idee
. Actie
. Carnavalesk
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 / tm 10, waarbij het cijfer "10"de beste
beoordeling is en het cijfer " 1 "de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daarop volgend hoogste, de 2e
en zo verder.
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Categorie:

Dweilbandfestival
Categorieomschrijving:
Een groep carnavalvierende mensen, die op een leuke wijze muziek maken tijdens het
dweilbandfestival.
Subcategorie:
1. N.v.t.
Subcategorieomschrijving:
1. N.v.t.
Voorwaarden:
1. Ingeschreven zijn voor aanvang van het festival op het in carnavalskrant 'de Betekop'
aangegeven tijdstip en locatie.
2. Tussen de tijdstippen waarin het dweilbandfestival aanvangt en eindigt, in de Sasse
horecagelegenheden sfeer verhogende muziek spelen.
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de deelnemende ‘dweilbands’ vindt plaats door tenminste 4 (vier)
leden van de jury van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Muzikale uitvoering
• Originaliteit
• Actie
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Miniparade (kinderoptocht)
Categorieomschrijving:
Kinderen die meedoen aan de miniparade
Subcategorie:
1. Enkelingen 0 – 5 jaar (nrs. 1 – 200)
2. Enkelingen 6 – 12 jaar (nrs. 201 – 400)
3. Groepen met voertuig (nrs. 401 – 600)
4. Groepen zonder voertuig (nrs 601 – 800)
5. Aanmoedigingsprijs (Johan de Blocktrofee)
Subcategorieomschrijving:
Enkelingen 0 – 5 jaar
1. Kind alleen of onder begeleiding van één of meerdere volwassenen.
2. In de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar.
Enkelingen 6 – 12 jaar
1. Kind alleen of onder begeleiding van een of meerdere volwassenen.
2. In de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.
Groepen met voertuig
1. Twee of meer kinderen die gezamenlijk meedoen aan de kinderparade met een
voertuig, in de leeftijd van 0 - 12 jaar.
Groepen zonder voertuig
1. Twee of meer kinderen die gezamenlijk meedoen aan de miniparade en geen
voertuig meenemen in de parade, in de leeftijd van 0 - 12 jaar.
Aanmoedigingsprijs (Johan de Blocktrofee)
1. In aanmerking komen veelbelovende deelnemers van de miniparade.
Voorwaarden:
1. Om gejureerd te worden dient een deelnemer of begeleider een deelnemersnummer te
hebben opgehaald aan de start van de optocht.
2. Het deelnemersnummer dient goed zichtbaar te worden bevestigd op de kleding of evt.
voertuig.
3. Enkel deelnemende kinderen met een goed zichtbaar nummer, worden gejureerd.
Begeleiders boven de leeftijd, vermeld in de subcategorie, tellen niet mee in de
beoordeling.
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de deelnemers vindt plaats door tenminste 6 (zes) leden van de jury
van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Idee
• Carnavalesk
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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Categorie:

Ouderenmiddag
Categorieomschrijving:
Bezoekers die aanwezig zijn op de door de Stichting 'de Betekoppen' georganiseerde middag
voor ouderen, in de leeftijd vanaf 55 jaar.
Subcategorie:
1. Leukst verklede man vanaf 55 jaar.
2. Leukst verklede vrouw vanaf 55 jaar.
Subcategorieomschrijving:
N.v.t.
Voorwaarden:
1. Om gejureerd te worden dient een deelnemer aanwezig te zijn op deze middag voor
ouderen.
2. De deelnemer dient op carnavaleske wijze verkleed te zijn.
Jurycriteria:
1. De beoordeling van de deelnemers vindt plaats door tenminste 4 (vier) leden van de Raad
van Elf van carnavalsstichting 'de Betekoppen', op de volgende onderdelen:
• Carnavalesk
2. De beoordeling vindt plaats met de cijfers 1 t/m 10, waarbij het cijfer '10' de beste
beoordeling is en het cijfer '1' de laagste.
3. Elk onderdeel krijgt een aparte beoordeling.
4. De som van alle onderdelen is het totaal aantal behaalde punten voor de deelnemer.
5. De som van de individuele jurybeoordelingen bepaalt de eindrangschikking, waarbij het
hoogste aantal punten de 1e plaats oplevert. De daaropvolgend hoogste, de 2e en zo
verder.
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