INFORMATIE BOEK
SASSENDONKSE CARNAVALS OPTOCHT
ZATERDAG 26 FEBRUARI 2022

“De Sassendonkers dreien weer een runtien”
- Slowgaon optocht 2022 -

Carnavalsvereniging de Eileuvers

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................... 2
Inleiding .................................................................................................................................................................... 3
1. REGLEMENT VAN DEELNAME ............................................................................................................ 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

CARNAVALESKE VOORSTELLING .................................................................................................. 4
AFMETINGEN ............................................................................................................................................ 4
VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID .......................................................................................... 5
RECLAME KARAVAAN voor de optocht uit. .................................................................................... 6
STARTNUMMERS .................................................................................................................................... 6
ROUTE VAN DE OPTOCHT.................................................................................................................. 7

2. REGELS MET BETREKKING TOT DE ZATERDAGOPTOCHT ............................................ 8
2.1

EISEN VANUIT DE GEMEENTE M.B.T. DE OPTOCHT EN DE VERLEENDE VERGUNNING. .... 8

3. DE JURY (de Sjurie)..................................................................................................................................... 9
4. PRIJZENGELD/ STARTPREMIE SASSENDONKSE OPTOCHT........................................ 10
5. AANMELDING SASSENDONKSE OPTOCHT ............................................................................. 11
6. CONTACT ADRESSEN ............................................................................................................................ 11
Bijlage m.b.t. het vieren van een veilig carnaval. ............................................................................... 12
Een brandveilige outfit ........................................................................................................................................ 12
En als het misgaat? ............................................................................................................................................. 12
Brandveilige versiering ....................................................................................................................................... 12
Ga voor veilig!........................................................................................................................................................ 13
Carnaval in horecabedrijven en in tenten ..................................................................................................... 13
Brandveilige praalwagens.................................................................................................................................. 13

www.eileuvers.nl

2

Optocht 26 februari 2022

Inleiding
Elk jaar wordt er door carnavalsvereniging de Eileuvers de Sassendonkse optocht
georganiseerd. De zaterdagmiddag optocht.
Om aan iedereen duidelijk te maken hoe het een en ander in zijn werk gaat, is dit
informatiebulletin samengesteld.
Lees dit bulletin goed voordat er begonnen wordt met het werken aan uw carnavaleske voorstelling.

Dit voorkomt dat in een later stadium problemen ontstaan. Wij als optocht commissie, wensen
diegene die mee doen aan de carnavalsoptocht veel plezier tijdens het maken van uw
voorstelling voor tijdens de optocht en het meedoen met de optocht.

Ook in 2022 zal er weer een mimimale deelnamepremie uitgekeerd worden!!!!

“De Sassendonkers dreien weer een runtien”
- Slowgaon optocht 2022 –

Attentie!!

Het tijdstip van de prijsuitreiking is vervroegd.

Nu vanaf 17:30 uur

www.eileuvers.nl
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1. REGLEMENT VAN DEELNAME
U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen in de volgende categorieën tijdens de
Sassendonkse optocht:
A

Individueel of Tweetal (de Remizot/ten)

B

Groepen van 3 of meer zotten of zottinnen

D

Carnavalsverenigingen (Prinsen/prinsessen wagen)

J

Jeugd tot 18 jaar waarvan minimaal 66% onder de 18 jaar is. (vanaf
6 personen en eventueel met begeleiding door volwassenen)

R
1.1

Reclame-uiting

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 type aanduidingen behoeven niet te worden verwijderd.

Indien gebruik wordt gemaakt van een voorwagen/ tractor dient deze versierd te zijn.
Voor de optocht van 2022 introduceren wij een slowgaon voor de optocht.

"De Sassendonkers dreien weer een runtien"
Men hoeft hier niets mee te doen. De jury zal echter extra punten toe kennen als men hier een
ludieke act van weet te maken.
1.2

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 2,5 meter

•

Doorrijhoogte 3,6 meter

•

Vrije ruimte 0,3 meter de minimale ruimte tussen wegdek en onderkant voertuig

Het trekkende 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. Van de wagens wordt
verwacht dat zij alle bochten kunnen nemen, zonder te hoeven steken. De bestuurders van
voertuigen worden geacht geen deel uit te maken van de groep
www.eileuvers.nl
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1.3

VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

•

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. Wel mogen de begeleiders naast de wagens, snoep etc. uitdelen aan het publiek.

•

Slechts papieren confetti (dus geen papier uit een versnipperaar of zaagsel) is
toegestaan. Verder is vuur of open vuur niet toegestaan in de optocht.

•

Het gebruik van alcohol tijdens de optocht is voor alle deelnemers verboden. De jury
behoud zich het recht voor van diskwalificatie en/of verwijdering uit de optocht, als zij
hier overtredingen van waarnemen.

•

De Carnavalsvereniging De Eileuvers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan
deelnemers en derden ontstaan tijdens deelname aan de optocht.

•

Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn. Het trekkende voertuig moet schoon zijn
en zo mogelijk ook betrokken worden bij de aankleding van de wagen.

LET OP extra aandacht punten voor grote praalwagens;
•

Op en af stappen van de wagens moet aan de rechterzijde gebeuren. Dit is dus de stoep/ berm zijde.

•

Op de wagen moet een van buitenaf bereikbare brandblusser gemonteerd zijn. 6 of 9
kilo schuim of poederblusser.

•

Iedere praalwagen of aanhanger waar mensen op staan gedurende optocht, moet
beschikken over een reling die minimaal 90 cm hoog is. Dit om te voorkomen dat men van
de wagen af kan vallen. Deze moet vast staan op de praalwagen/ aanhanger.

Ongeveer 3 weken voor de optocht zullen wij deelnemers die zich hebben
aangemeld met een wagen contacten om een afspraak te maken. Wij komen dan
kijken en controleren of alles volgens voorschriften is gebouwd en bevestigd, dit
om de veiligheid tijdens de optocht te kunnen waarborgen.

www.eileuvers.nl
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1.4

RECLAME KARAVAAN voor de optocht uit.

Ook dit jaar zal er een reclamekaravaan voor de optocht uitrijden in plaatst van in de optocht.
Wij hopen hiermee meer exposure voor de sponsoren van de optocht te generen. U dient het
aantal te voeren reclames tevoren op te geven. Het voeren van niet aangemelde reclame
tijdens de optocht kan gevolgen hebben voor de deelname.
Voor het maken van reclame wordt, zullen wij onderstaande bedragen in rekening brengen;
•

Trailer/ bakwagen € 235

•

Bestelbus € 150, aanhanger met reclame of 2e bus € 100

•

Auto € 100 voor iedere auto extra komt er € 60 bij.

•

Fiets of scooter € 50 per stuk.

•

Politieke partijen € 175

Opgeven via www.eilevers.nl/optocht Categorie R
1.5

STARTNUMMERS

Het startnummer wordt voor de deelnemers in de week voor de optocht door de
optochtcommissie via mail verstrekt.
Deze startnummers dienen, ook tijdens het betreden van de wethouder Alferinkweg, op een
duidelijk zichtbare plaats aan de voorstelling bevestigd te worden. Zowel voor- als achterop.
Dit geldt voor de deelnemers in elke categorie.
Om uw prijs in ontvangst te kunnen nemen, is het belangrijk dat u bij de prijsuitreiking in
de grote Tent aanwezig bent.
Prijzengeld wordt binnen 3 weken na de optocht aan u overgemaakt.
De optochtcommissie kan op basis van de carnavaleske en technische kwaliteit van de
voorstelling, tot aanvang van de optocht bepalen deelnemers uit te sluiten of geen prijzengeld uit
te keren. Bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij tevens soortgelijke beslissingen nemen.

www.eileuvers.nl
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1.6

ROUTE VAN DE OPTOCHT

Route carnavalsoptocht (tussen haakjes de geschatte doorkomst tijd van de Stadsprins)

•

Start op de Wethouder Alfrinkweg

•

Hortensiastraat

•

Assendorperstraat

(14:15 uur hoek Hortensia/ Assendorperstraat)

•

Klein Wezenland

(15:00 Sassenpoort)

•

Wilhelminasingel

•

Spoelstraat

•

Gasthuisplein

•

Oude Vismarkt

•

Grote Markt

Hier vind u ook de Optocht tribune (15:20 uur)

•

Luttekestraat

Alwaar de Stadsprins het Defilé zal afnemen (15:25)

• Rechtsaf naar de Eekwal

www.eileuvers.nl
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2. REGELS MET BETREKKING TOT DE ZATERDAGOPTOCHT
•

Route carnavalsoptocht (tussen haakjes de geschatte doorkomst tijd van de Stadsprins)

•

De Sassendonkse optocht 2021 zal plaatsvinden op zaterdag 26 Februari 2022.

•

De optocht start om 14.00 uur precies. LET OP 14.00 uur START

•

De deelnemers dienen met hun voorstelling uiterlijk 13:45 aanwezig te zijn.

•

Opstellen kan pas vanaf 13:00 uur op de Wethouder Alfrinkweg.

•

De wagens dienen deze te benaderen van de Luttenbergstraat.

•

De startnummers staan aan de rechterzijde van de weg op de weg geschreven.

•

Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de optocht dient u zich te voegen naar
de orders van de optochtcommissie en de politie.

•

Voor groepen c.q. verenigingen met wagens, is het verplicht dat op ieder van de vier
hoeken van de creatie een persoon van tenminste 18 jaar meeloopt.

•

De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden op de Eekwal.

•

De prijsuitreiking voor alle categorieën zal plaatsvinden in de TENT vanaf 17:30 uur.

•

Let op dat alle betrokkenen, dus ook de bestuurders van de voertuigen, carnavalesk
gekleed dienen te zijn.

Neem voorgaande punten goed in acht. Dit bevordert een goed en plezierig verloop van
de optocht. Bij voorbaat dank.

2.1 EISEN VANUIT DE GEMEENTE M.B.T. DE OPTOCHT EN DE VERLEENDE
VERGUNNING.

A. Ten aanzien van alcoholgebruik op de wagens wordt de organisatie geadviseerd een eenduidig beleid te
communiceren richting de deelnemers, zodat er geen alcohol genuttigd wordt op de wagens.

B.

De organisatie dient erop toe te zien dat de deelnemers geen teksten voeren,
uitbeeldingen hebben of uitspraken doen welke beledigend kunnen zijn aan een geloof
of geloofsovertuiging en/of een (ingrijpende) maatschappelijke gebeurtenis.

C.

Tijdens de optocht wordt er snoepgoed vanaf enkele carnavalswagens gestrooid. In 2019 leverde dit
gevaarlijke situaties op, omdat kinderen tussen deze wagens doken en te dicht bij deze wagens
kwamen. Indien men snoep of andere voorwerpen uit wil delen mag dit uitsluitend door de
meelopende begeleiders gedaan worden. Snoep gooien vanaf de wagens is verboden.

D.

Bij de assen van de te trekken voertuigen moeten aan beide kanten begeleiders van teminste 18 jaar
lopen. Daarnaast dienen de wielen, met uitzondering van de voorste wielen, van de wagen rondom
afgeschermd te worden tot op een hoogte van 35 cm vanaf het wegdek.

E.

Het is niet toegestaan om blauw zwaailicht te voeren of een (officiële) sirene te laten
horen tijdens de optocht.

www.eileuvers.nl
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3. DE JURY (de Sjurie)
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. De Jurering
vindt plaats door een onafhankelijke jury. Beroep en/of bezwaar tegen de juryuitslag is niet
mogelijk. De voorjurering van de zaterdagoptocht begint om 13.10 uur vanaf de opstellocatie.
De deelnemers dienen daartoe om deze tijd aanwezig te zijn.
De jury betrekt in de beoordeling o.a. de volgende punten:
• De humor voor en tijdens de optocht.
• Het carnavaleske, de actualiteit en originaliteit van de voorstelling
• De compositie van het geheel.
• De mate van verzorging van de onderdelen als grime, decor, kostuums, muziek etc.
• De regie, de opstelling en het spelen van de deelnemers.
• Het bewaren van het onderling verband, speciaal voor de lopende groepen.
De deelnemers dienen het vallen van “gaten” in de optocht te voorkomen. Als de deelnemer een act uit wil
voeren dan uitsluitend in voorwaartse richting. Een deelnemer herhaalt de act pas als de ontstane ruimte
is dicht gelopen. Het niet nakomen van deze regel kan in de jurering worden meegenomen.

Alle deelnemers vermelden bij inschrijving hun thema of motto t.b.v. de juryleden en de
uitbeelding van de voorstelling.
Punten zullen gegeven worden in hele punten. Bij gelijk aantal punten zullen de juryleden elk
onafhankelijk van elkaar en anoniem hun beste in de categorie aanwijzen.
De beoordeling vindt plaats op basis van de waarneming tijdens de optocht. Dit zal op
verschillende punten gebeuren.
De startvolgorde is de volgorde in de optocht. Iedere deelnemer heeft een eigen
startnummer corresponderend met de startnummers op de jury lijsten.
De jury bepaalt de prijswinnaars in de 4 categorieën. Daarnaast zijn er nog 3 wisselbokalen te winnen.

•
•
•

De Optochtcommissie bokaal, voor de deelnemer met de meest actuele en ludieke act.
De Jeugd bokaal
De Overal bokaal voor de deelnemer met het hoogste punten totaal.

Na een bokaal 3x te hebben gewonnen mag men deze houden.
LET OP; Deelnemers aan de categorie CV’s dienen:
•

•

Aan de voorzijde en achterzijde van de carnavals wagen duidelijk hun startnummer te voeren.

Per wagen 4 of 6 begeleiders aan te stellen die tijdens de optocht meelopen.

www.eileuvers.nl
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4. PRIJZENGELD/ STARTPREMIE SASSENDONKSE OPTOCHT
Het prijzengeld en de startpremie wordt beschikbaar gesteld door carnavalsvereniging de
Eileuvers met hulp van de diverse sponsoren.
Prijzen zijn onderverdeeld in 4 categorieën:
A

Individueel of Tweetal (de Remizot/ten)

B

Groepen van 3 of meer zotten of zottinnen

D

Carnavalsverenigingen (Prinsen/prinsessen wagen)

J

Jeugd tot 18 jaar waarvan minimaal 66% onder de 18 jaar is. (vanaf
6 personen en eventueel met begeleiding door volwassenen)

A Remizotten

B Groepen

D Cv’s

J Jeugd

1e prijs

€66,11 muntiens

€ 255, 66 muntiens

€ 111, 66 muntiens

€ 333, -

2e prijs

€44,11 muntiens

€ 188, 44 muntiens

€88,44 muntiens

€ 266, -

3e prijs

€33,11 muntiens

€ 111, 44 muntiens

€ 66,44 muntiens

€ 188, -

€50,-

€ 111, -

4e prijs

€99,33 muntiens

5e prijs

€88,33 muntiens

Startpremie
Niet voor
prijswinnaars of
diskwalificatie

€25,-

€50,-

Het eerste bedrag zal binnen 3 weken op het rekeningnummer van de deelnemers overgemaakt worden. Het
tweede getal zijn de HESZ Carnavals muntiens die u tijdens de prijsuitreiking als winnaar krijgt.

Iedere deelnemer ontvangt altijd een minimale tegemoetkoming in de onkosten. De
zogeheten startpremie. Zie startpremie in bovenstaande tabel, val je in de prijzen dan vervalt
de startpremie en ontvang je het prijzengeld!
In het geval dat de optocht geen doorgang kan vinden vanwege niet voorziene omstandigheden, kan de
Optochtcommissie geen enkele aansprakelijkheid voor enig nadeel van de deelnemers aanvaarden.

www.eileuvers.nl
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5. AANMELDING SASSENDONKSE OPTOCHT
Het aanmeldingsformulier is in te vullen op www.eileuvers.nl onder het kopje Optocht.
De inschrijving sluit vrijdag 18 februari 2022!
U ontvangt u startnummer op dinsdag 22 februari 2022.
Dan verschijnt de startlijst ook online, via www.eileuvers.nl,
www.sassendonk.nu en www.facebook.com/sassendonkse.optocht

6. CONTACT ADRESSEN
Carnavalsvereniging de Eileuvers
secretariaat@eileuvers.nl
de Sassendonkse Optochtcommissie
Graag zoveel mogelijk contact via mail.
P/a Hans Kersten
Anlosediep 25
8032 NH Zwolle
sassendonkseoptocht@eileuvers.nl

www.facebook.com/OptochtSassendonk

Bijlage
• m.b.t. het vieren van een veilig carnaval.
•

invulformulier voor diegene die eenaanhanger/praalwagen gebruiken tijdens de optocht.

www.eileuvers.nl
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Bijlage m.b.t. het vieren van een veilig carnaval.
Vrolijk en veilig carnaval vieren.
Dat vinden we bij de brandweer de ideale
combinatie. Met het carnaval in aantocht geven
we je graag een paar handige tips. Heb je even?
Dan delen we ze snel met je. Kun je je daarna
met een veilig gevoel in het feestgedruis storten.

Alaaf!

Een brandveilige outfit

Een veilig kostuum is een kostuum dat niet zo snel vlam vat. Onder meer de samenstelling en
de structuur van de stof spelen een rol. Handige weetjes:
•

Plantaardige vezels, zoals katoen, vatten makkelijker vlam dan dierlijke vezels, zoals wol.

•

Synthetische vezels, zoals polyester, vatten moeilijker vlam, maar in contact met vuur
smelten ze wel. De smeltdruppels kunnen brandwonden veroorzaken.

•

Open geweven stof en/of een ‘harig’ oppervlak is gevoeliger voor vuur dan dicht
geweven gladde stof.

•

Een aansluitend kostuum is minder vatbaar voor vuur dan wijdvallende kleding.

En als het misgaat?

•

Doof de vlammen met water. Over de grond rollen of een blusdeken gebruiken kan ook.

•

Scherm het gezicht van het slachtoffer af.

•

Begin snel met koelen (ongeveer 10 minuten) bij voorkeur met
zachtstromend, lauw kraanwater. Slootwater of natte doeken kan ook.

•

Laat direct bellen met 1-1-2 als er blaren zijn of wanneer de huid er aangetast uitziet.

•

Verwijder tijdens het koelen geen kleding, zeker niet als die aan de huid kleeft.

•

Bedek de brandwonden met steriel verband. Grotere brandwonden losjes bedekken
met een schone doek of een schoon laken. Smeer nooit iets op de brandwond!

•

Zorg dat het slachtoffer zittend wordt vervoerd. Het hoofd moet altijd hoger zijn
dan de rest van het lichaam in verband met de kans op vochtophoping.

Brandveilige versiering

Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen branden makkelijk. Het
advies is om feestversieringen te kiezen die moeilijk ontvlambaar zijn. Ook is het
belangrijk de voorschriften op de verpakking te volgen.
www.eileuvers.nl
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Ga voor veilig!

•

Kies voor versiering met een KEMA-keurmerk

•
•

Hang versiering zo op dat niemand ertegenaan kan lopen.
Zorg ervoor dat de versiering niet in contact komt
met verlichting en apparaten die warm worden.
Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het
bij brand niet zo snel naar beneden.
Controleer voor gebruik of eventuele bedrading
onbeschadigd is.
Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en zorg
ervoor dat niemand erover kan struikelen.
Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.

•
•
•
•
•

Carnaval in horecabedrijven en in tenten
Vier je carnaval binnen? Check dan even waar de (nood)uitgangen zijn. Mocht er brand
uitbreken, dan weet je waar je naar toe moet om snel naar buiten te komen. Deze
vluchtwegen moeten altijd vrij zijn. Ook brandblussers of andere blusmiddelen moeten
goed zichtbaar zijn, zodat ze in geval van nood direct ingezet kunnen worden.

Brandveilige praalwagens

Ook voor carnavalsoptochten met praalwagens gelden er adviezen die de veiligheid van
deelnemers en het publiek vergroten.
•

Is er een goedgekeurd brandblusmiddel aanwezig op de wagen? (minimaal poeder 6
liter, schuim 6 liter, 6 kilogram CO2).

•

Is er reservebrandstof? Staat die in een geventileerde ruimte of in de openlucht?

•

Zijn de kabelhaspels helemaal afgerold?

•

Is de opslag van de reservebrandstof gescheiden van het aggregaat?

•

Staat het aggregaat in geventileerde ruimte?

•

Is er voor het navullen van het aggregaat een trechter aanwezig?

•

Zijn er in de buurt van het aggregaat enkel moeilijk ontvlambare materialen?

•

Zorg dat lampen van meer dan 80 Watt verwijderd zijn van brandbare materialen.

Met dank aan de veiligheidsregio IJsselland.

www.eileuvers.nl
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Eileuvers Optochtcommissie
Ondergetekende, ........................................................................................................
Namens deelnemende organisatie .......................................................................................................
Verklaart dat de wagen van de deelnemende organisatie door of namens hem/haar is gecontroleerd op
de volgende door de gemeente Zwolle gestelde voorwaarden, dat aan deze voorwaarden is voldaan, dat
genoemde onderdelen aanwezig zijn of dat deze veilig zijn en geen risico veroorzaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

aanvullend verzekering voertuig en aanhanger
remmen van het trekkend voertuig met aanhanger
hoogte van de constructie inclusief aanwezige personen op de wagen (< 3,6 m )
remlichten op aanhanger
profiel op banden
Op de wagen is een gekeurd blusmiddel aanwezig van tenminste 6kg.
voorzieningen tegen het afvallen
verbinding tussen trekkend voertuig en aanhanger
sterkte van de constructie van de wagen
stabiliteit van de wagen
uitstekende delen
scherpe delen
draaiende delen
voldoende mensen rond de wagen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen

veiligheid en de veiligheid van het publiek.

Zwolle, 26 februari 2022 ......................................................................................... (handtekening)
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