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54e VEKO Carnavalsoptocht in Elst op zondag 19 februari 2023 

 

Reglement. 

Regels, voorschriften en aanwijzingen voor de optocht. 

 

Deelname: 

De deelname aan de carnavalsoptocht is voor alle deelnemende groepen, wagens, duo's en enkelingen, voor 

eigen risico. Aansprakelijkheid voor schade, vermissingen en ongevallen wordt door de organiserende 

vereniging niet aanvaard. Voor alle in de optocht meerijdende voertuigen (ook tractoren etc.) moet minimaal 

een W.A.-verzekering zijn afgesloten. 

 

Covid19 

Alles is onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen. 

VEKO kan niet aansprakelijks gesteld worden voor eventuele schade door corona maatregelen. 

 

Deelgenomen kan worden in de volgende categorieën: 

1. Praalwagens. 

2. Groepen groot (meer dan 11 deelnemers). 

3. Groepen klein (3 tot 11 deelnemers). 

4. Duo’s. 

5. Enkeling(en) 

 

Voor uitsluitend uit jongeren bestaande deelnemers tot 18 jaar zijn ook in 2023 een 

aanmoedigingsprijs beschikbaar. Dit wordt beoordeeld door de vakjury van VEKO. 

 

 

Opgave van te voren,voor 15 februari 2023 door middel van het digitale inschrijfformulier op onze 

website: 

Bij uitzondering is het voor duo’s en individuele deelnemers nog mogelijk om zich voor aanvang van de optocht 

(voor 12:30 uur) op te geven bij het meldpunt ter hoogte van de HEMA aan de Dorpsstraat. 

Begeleiders van wagens, groepen, enz. moeten vooraf via het inschrijfformulier opgeven hoeveel kinderen 

erbij horen i.v.m. het klaarzetten van de traktaties. Deze traktaties zijn voorafgaand aan de optocht door 

de begeleiders af te halen bij het meldpunt. 
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Melden en opstellen voor aanvang van de optocht: 

Begeleiders van wagens, groepen en duo's moeten zich na aankomst melden, voor 12.30 uur, bij het meldpunt 

van VEKO, in de Dorpsstraat ter hoogte van de HEMA. Na het inschrijven krijgt elke deelnemer een 

startnummer. Dit startnummer is de dag na inschrijving zichtbaar op de website van VEKO. Dit startnummer 

dient opgehaald te worden voor aanvang van de optocht bij het meldpunt van VEKO ter hoogte van de HEMA 

aan de dorpsstraat te i.v.m. de jurering moet dit nummer gedurende de gehele optocht duidelijk 

zichtbaar aangebracht of gedragen worden. 

Liefst door middel van een voorloper, dit is erg belangrijk voor de jury 

Alle deelnemers moeten uiterlijk om 12.30 uur in de Dorpsstraat aanwezig zijn. 

Deelnemers dienen vanaf de Rijksweg of de Grote Molenstraat aan te rijden. 

Alle overige inrij-mogelijkheden zijn en blijven afgesloten. Zorg dus dat U op tijd bent ! 

 

Opstellen van wagens, groepen, duo’s en enkelingen: 

De eerste wagen stelt zich op voor Bakker Bart, achter de VEKO-wagen. 

Andere wagens en groepen stellen zich op, op aanwijzing van de optochtleiding van VEKO. 

Bestuurders van deelnemende voertuigen moeten ten aller tijden bij hun voertuig blijven. 

Na het starten van de optocht moeten alle wagens, groepen, duo’s en enkelingen steeds aansluiten met een 

tussenruimte van circa 10 meter. 

 

Start van de optocht: 

Na de ceremonie van het ophangen van de Döppert start de optocht om 13.11 uur. 

Er kunnen stops ingelast worden tijdens de optocht. Deze zijn bedoeld om de optocht aan te laten sluiten 

en om grote gaten in de optocht te voorkomen. Na een stop moet iedereen weer de afstand van circa 10 

meter in acht nemen. 

 

Algemeen: 

Beveiliging wagens. De wielen van de deelnemende wagens moeten zoveel mogelijk afgeschermd zijn met het 

oog op de veiligheid, met name voor de kinderen. Denk daarbij ook aan de drempels of andere mogelijke 

obstakels. Elke wagen of groep zorgt zelf voor begeleiding, dit dienen uitsluitend volwassenen te zijn. 

Kinderen per definitie niet langs de wagens laten lopen. Per wagen zijn minimaal vier personen verplicht mee 

te lopen, bij de vier wielen, twee links en twee rechts. 

De afmetingen van de wagens mogen niet groter zijn dan; 16 meter lang--- 3.50 meter breed. 

Het verkeersreglement gaat uit van een vrije doorgang tot 4.20 hoog. Aangeraden wordt om een stok of 

iets dergelijks mee te nemen om b.v. takken e.d. tijdens de route even opzij te duwen. Het is echter niet 
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toegestaan takken te verwijderen of schade te veroorzaken aan bomen of andere obstakels. 

 

 
Bij het strooien van snoep moet zo ver mogelijk van de wagen af gestrooid te worden. 

Zeker geen strooigoed langs de wagens laten vallen. Niet gooien, maar strooien! 

Ook hier geldt, schade door het gooien met strooigoed is voor rekening van de deelnemers. 

 
De gemeente Overbetuwe heeft het schoonmaakbeleid aangescherpt. Dit houd in dat u uw eigen afval 

op moet ruimen. Mocht dit niet gebeuren dan brengt VEKO de gemaakte kosten in rekening. Serpentines 

en confetti horen bij carnaval, echter dient dit afbreekbaar te zijn. Plastic confetti is dus niet 

toegestaan. 

 

Het zichtbare gebruik van alcoholische dranken in de optocht is NIET toegestaan. Bestuurders dienen ten 

aller tijden te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Indien door de jury tijdens de carnavalsoptocht 

geconstateerd wordt dat deelnemers alcoholische dranken nuttigen kunnen punten in mindering worden 

gebracht. Gedurende de optocht kan een beroep gedaan worden op de "E.H.B.O.". Zij zijn aanwezig bij de 

aanvang van de optocht in de Dorpsstraat en lopen vervolgens de route mee. 

Bij onvoorziene omstandigheden kan de het bestuur van VEKO de route inkorten. 

Jurering: 

Alle aangemelde praalwagens (behalve de raadswagens van de carnavalsverenigingen, de wagen van de Prins 

en de wagen van de Jeugdprins), groepen, duo's en aangemelde individuele deelnemers worden beoordeeld 

door een jury van 5 of 6 personen. Er wordt gejureerd op; actualiteit, zelfwerkzaamheid, originaliteit 

carnavaleske aankleding en de uitvoering, presentatie en gedrag tijdens de optocht. 

 
Publieksprijs: 

Naast de 1e t/m 3e prijs in de verschillende categorieën zijn er ook publieksprijzen te verdienen, dit gaat 

doormiddel van stemmen via de website van VEKO, dus het publiek bepaalt wie de publieksprijs krijgt. 

Er zijn 5 publieksprijzen te vergeven in de volgende categorieën (praalwagens – groepen groot- groepen 

klein - Duo’s en enkelingen) 

 

N.B.: In geval van openlijk alcoholgebruik, kwetsend, aanstootgevend en/of beledigend gedrag en/of 

uitbeelding volgt onmiddellijk diskwalificatie. Het bestuur van VEKO beslist in deze, waarop onmiddellijk 

een startverbod of verwijdering uit de optocht volgt. 
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In geval van een ex-aequo (gelijke stand) telt op de eerste plaats het onderdeel; Carnavalesk dan 

presentatie en gedrag, is er dan nog geen duidelijkheid dan telt de originaliteit. 

Gesponsorde wagens, waarbij de naam van de sponsor duidelijk zichtbaar mag zijn, zijn toegestaan en kunnen 

worden gejureerd. Pure reclamewagens worden NIET gejureerd. 

Het deelnamenummer moet gedurende de gehele optocht duidelijk zichtbaar aangebracht of gedragen 

worden. 

 

Toekennen van prijzen: 

Deelname is gratis, en u kunt een prijs verdienen. Dit is ter beoordeling van de jury van VEKO. 

 

Prijzen worden uitsluitend uitgereikt bij de prijsuitreiking. 

Niet opgehaalde prijzen vloeien terug in de kas van VEKO. 

 

Prijsuitreiking: 

De prijsuitreiking vindt na de optocht plaats in hotel "Het Wapen van Elst" vanaf circa 17:00 uur. 
 

 

In alle onvoorziene omstandigheden (b.v. i.v.m. het weer) beslist het bestuur van VEKO. 

U dient de aanwijzingen van de optochtleiding op te volgen. Geef a.u.b. deze instructies door aan uw: - 

chauffeur van de tractor of wagen,- leider(s) van de groep, leider(s) van muziekkorps/dweilband. 

 

Wij wensen u een heel plezierige carnavalsoptocht. ALAAF !!!!!!!!! 
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