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1. Inleiding
Dit jaar wordt op zondag 27 februari 2022 de Grote Sallandse Optocht georganiseerd. In dit
informatiebulletin vind je alle informatie over het reglement van deelname, veiligheid, jurering,
prijzengeld, aanmelding en nog veel meer. We verwachten dat jullie het informatiebulletin lezen
en jullie je houden aan de voorschriften bij het maken van de wagen en/of voorstelling. Het is voor
zowel voor jullie als voor ons vrijwilligerswerk, dus laten we er samen een feest van maken! Wij
wensen jullie veel plezier met de voorbereiding en tijdens het meedoen aan de optocht.
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2. Reglement van deelname
A. Categorieën
We hebben de volgende categorieën waarin je met een carnavaleske voorstelling kunt meedoen:
1. Grote wagens
2. Kleine wagens
3. Grote groepen (> 10 personen)*
4. Kleine groepen (3 t/m 10 personen)*
5. Junioren wagens
6. Eén of tweelingen
7. Prinsenwagens
8. Muziekkorpsen
* Alle personen die deelnemen in de optocht worden meegenomen in de telling, hierbij worden
ook chauffeurs meegerekend.
Je mag gebruik maken van een wagen. De (maximale) afmetingen staan beschreven bij in
paragraaf 2.C. Afmetingen. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, dan wordt de
voorstelling ingedeeld in de juiste categorie.

B. Carnavaleske voorstelling
De voorstelling (incl wagen en trekkend/duwend voertuig) moet een duidelijk carnavalesk karakter
hebben. De voorstelling mag geen merk- of naam reclame bevatten van bedrijven of instellingen.
De op het voertuig aanwezige merk- en/of typeaanduiding hoeft niet te worden verwijderd.

C. Afmetingen
Bij wagens en combinaties van voertuigen moeten de afmetingen binnen redelijke grenzen
blijven. We hanteren daarbij (maximale) afmetingen per categorie. Verder geldt:
● De lengte van het trekkend voertuig is maximaal 5 meter en is gelijk voor iedere categorie.
● De wagen mag breder zijn dan 3,5 meter, bijvoorbeeld door bewegende of uitschuifbare
onderdelen, maar moet te allen tijde terug te brengen zijn naar 3,5 meter (i.v.m. veiligheid
en breedte wegen).
● Hoogtes tot 8 meter zijn toegestaan, maar moet te allen tijde terug te brengen zijn naar
6,5 meter, waarbij het deel boven 6,5 meter niet breder is dan 1,5 meter (i.v.m. veiligheid
en doorrijhoogtes).
Categorie

Lengte

Breedte

Hoogte

Opmerking

Grote wagens /
< 15 m
Junioren wagens

3,5 m

6,5 m

1 of meerdere wagens langer dan
10 meter (incl. trekkend voertuig)

Kleine wagens

< 10 m

3,5 m

6,5 m

Totale combinatie aan wagens
maximaal 10 meter*

Grote / kleine
groepen / Eén of
tweelingen

<5m

3,5 m

6,5 m

Totale combinatie aan wagens
maximaal 5 meter*
2

Prinsenwagens

> 10 m

3,5 m

6,5 m

-

* De totale combinatie wordt berekend inclusief trekkende voertuigen en worden er alleen wagens
langer dan 2,5 meter meegerekend.

D. Ontheffing rijden over provinciale of rijkswegen
De Regeling Voertuigen (onderdeel van de Wegenverkeerswet 1994) stelt eisen aan de maximale
belading en afmetingen van tractoren, MMBS’en en aanhangwagens. En daarmee ook aan (jullie)
carnavalswagens. Om over de openbare weg te mogen rijden gelden maximum afmetingen van
12 meter lengte, 2,55 meter breedte en 4 meter hoogte. Voor afwijkende afmetingen kan de
wegbeheerder een ontheffing verlenen.
Omdat de afgelopen jaren een onduidelijke situatie is ontstaan over de aanrijroutes richting
Raalte, hebben we na afloop van Carnaval 2018 contact gelegd met de gemeente Raalte en
provincie Overijssel. Daarbij zijn we gewezen op de ontheffingsmogelijkheden. Voor de
duidelijkheid: deze ontheffingsmogelijkheid geldt voor alle N-wegen. Dus zowel voor de N348
waar een geslotenverklaring geldt, als de N332 en de N756, waar wel landbouwvoertuigen
mogen rijden mits die aan de gestelde afmetingen voldoen. De N35 is geen provinciale weg maar
een rijksweg. Daarvoor kun je bij Rijkswaterstaat terecht.
Kortom: je kunt in aanmerking komen voor een ontheffing voor wegen met een geslotenverklaring
en/of voor het rijden met wagens langer/breder/hoger dan de gestelde afmetingen. Je bent als
deelnemer zelf verantwoordelijk om deze ontheffing aan te vragen bij de provincie Overijssel of
Rijkswaterstaat. We willen jullie hierin helpen door een formulier aan te bieden die je kunt invullen
en naar de provincie of Rijkswaterstaat kan versturen.
Let op: vraag deze op tijd aan! De provincie hanteert een behandeltermijn van ca. 8 tot 12
weken.

E. Veiligheid
●
●
●

De constructie van carnavalswagens en combinaties van voertuigen moeten zowel voor
deelnemers als het publiek veilig zijn.
Het is niet toegestaan snoep en/of harde voorwerpen vanaf de wagens in het publiek te
gooien. Alleen confetti (dus geen papier uit een papierversnipperaar) is toegestaan.
Bestuurders van motorvoertuigen moeten voorafgaand en tijdens de optocht nuchter zijn.
Indien het vermoeden bestaat dat de bestuurder niet nuchter is zal dit mogelijk gevraagd
of gecontroleerd worden.

F. Aansprakelijkheid
●
●
●
●

De Carnavalsvereniging ‘De Stöppelkaters’ 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 de deelnemer zelf aansprakelijk.
Motorvoertuigen die 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 Stöppelkaters’ kan de deelnemer
bewijs vragen, in hoeverre is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht van voertuigen.
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●

●

Indien Carnavalsvereniging ‘De Stöppelkaters’ 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 Stöppelkaters’ is het niet mogelijk collectief het risico van
deelname aan deze optocht te verzekeren.

G. Verzekering
●

●

●

Voertuigen die een aansprakelijkheidsverzekering hebben, zijn niet standaard gedekt voor
deelname aan optochten. Controleer dus of dit risico is meeverzekerd, of dat hiervoor
tijdens de optocht dekking kan worden verleend.
Bij landbouwvoertuigen is deelname aan optochten niet standaard gedekt. Wel zijn
verzekeraars in veel gevallen bereid het risico voor de betreffende dag van de optocht
inclusief aan en afvoer mee te verzekeren. Dit kan extra premie kosten.
Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid het optochtrisico te
verzekeren, dan dient voor dit voertuig door de deelnemer, de organisatie of de vereniging
waartoe deze behoort een aparte verzekering te worden gesloten. Kijk hiervoor
bijvoorbeeld bij de Vermeende Verzekeringen, Bokhorst Verzekeringen, Interpolis, etc.

3. Regels m.b.t. de Grote Sallandse Optocht
Tijdens het opstellen, afleggen en de ontbinding van de optocht moet je de aanwijzingen van de
Optochtcommissie (herkenbaar aan de rode jas), REB (Raalte Evenementen Beveiliging) en de
Politie opvolgen.

A. Algemene instructies
●
●
●
●
●

De Grote Sallandse Optocht vindt plaats op zondag 27 februari 2022.
De optocht start om 13.00 uur.
De deelnemers moeten met hun voorstelling uiterlijk 12.15 uur aanwezig zijn.
Alle deelnemers dienen carnavalesk verkleed te zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats omstreeks 16.30 uur in de residentie van de Stöppelkaters:
de Vergulden Kater (De Leeren Lampe) aan de Almelosestraat in Raalte.

B. Instructie aanmelden opstelstraat
●
●
●
●
●
●

Je meldt je bij het centrale meldpunt ter hoogte van autobedrijf Oving (Overkampsweg 27).
Daar word je ontvangen door iemand van de Optochtcommissie of REB, zij controleren en
stempelen de startkaart en geven verdere instructies.
Voor het aanrijden naar het centrale meldpunt zie hoofdstuk 7. Toegangswegen.
Je opstelplaats is gemarkeerd met het volgnummer op de straat.
De opstelstraat is tijdens het opstellen een eenrichtingsweg: houd dus rekening met
elkaar.
De ontbinding van de optocht vindt plaats bij de rotonde Acacialaan - Aakstraat. Volg de
instructies van de REB.

C. Volgnummer en startkaart
●

Het volgnummer en de startkaart worden in de week voor de optocht verstrekt door de
Optochtcommissie van de Stöppelkaters.
4

●
●

De volgnummers moeten op een duidelijk zichtbare plaats aan de voorstelling worden
bevestigd. Dit geldt voor alle deelnemers in alle categorieën.
De startkaart is het bewijs van deelname aan de optocht. Deze moet je laten afstempelen
voor aanvang van de optocht bij het centrale meldpunt. Alleen op vertoon van een
gestempelde startkaart kan het prijzengeld worden afgehaald.

D. Diskwalificatie en/of uitsluiting vóór of tijdens de optocht
●

●

●

●

De Optochtcommissie is te allen tijde bevoegd om, op basis van de carnavaleske of
technische kwaliteit van de voorstelling, deelnemers uit te sluiten en/of te diskwalificeren.
Vóór aanvang van de optocht, maar ook bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij
dergelijke beslissingen nemen.
De deelnemers moeten zich inschrijven in de juiste categorie. Als blijkt dat een deelnemer
in een andere categorie behoort, dan is de Optochtcommissie te allen tijde bevoegd de
voorstelling in de juiste categorie te plaatsen.
Deelnemende wagens worden van te voren bezocht en gekeurd op o.a. de technische
kwaliteit en veiligheidseisen. Indien de deelnemende voorstelling niet voldoet aan de
voorschriften kan de voorstelling worden uitgesloten van deelname aan de optocht.
Het zichtbaar drinken van alcoholische dranken leidt tot diskwalificatie door leden van de
Optochtcommissie, REB en/of Politie. Bij diskwalificatie wordt géén prijzengeld uitgekeerd.

4. Jurering
A. Beoordeling
De jury beoordeelt de voorstelling voorafgaand aan de optocht in de opstelstraat en op diverse
plaatsen tijdens de optocht. Tip: blijf als groep zoveel mogelijk bij elkaar. Dit komt de presentatie
ten goede en bevordert een vlotte doorgang van de optocht. Deelnemers die zich niet aan de
regels houden, kunnen door de jury lager worden gewaardeerd. Als je gebruik maakt van een
trekkend voertuig, dan moet deze ook versierd zijn. Grote tractoren moeten de banden afdekken.
De jury neemt in haar beoordeling de volgende punten mee:
1. Kleuren / afwerking (met name van toepassing bij categorie ‘wagens’)
2. Kleding
3. Idee / uitbeelding
4. Originaliteit / actualiteit
5. (Inter)actie / presentatie
6. Techniek (enkel van toepassing bij categorie ‘wagens’)

B. Jury en uitslag
De jury bestaat uit dames en heren afkomstig uit Raalte en omgeving. De Optochtcommissie
zorgt ervoor dat er een goede balans is in de vertegenwoordiging uit de buurtdorpen. Zowel in
geslacht (man/vrouw) als in leeftijd (jong/oud).
De uitslag van de jury is bindend en daar kan niet over worden gecorrespondeerd. Op verzoek
kun je - na afloop van de optocht - het juryrapport toegestuurd krijgen per e-mail.
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C. Carnavalsverenigingen en Prinsenwagens
Carnavalsverenigingen zijn van harte welkom en wij zien graag dat zij een wagen, groep of
een-/tweelingen meenemen naar Raalte. Prinsenwagens doen mee buiten mededinging. Zij
ontvangen dan ook geen prijzengeld.

D. Muziekkorpsen
Muziekverenigingen die deel willen nemen zijn van harte welkom, mits ze met een carnavaleske
uitstraling deelnemen. Muziekkorpsen worden niet beoordeeld door de jury, maar ontvangen een
deelnamebijdrage. Het maximale aantal deelnemende muziekkorpsen is 4, vol is vol.

5. Geinprijs
Om de humor en interactie tijdens de optocht te stimuleren is in 1989 de Geinprijs ingesteld. Deze
prijs is voor degene die tijdens de optocht opvallen door humor in de voorstelling en de omgang
met het publiek. Deze prijs mag dan ook gezien worden als de Ereprijs der Ereprijzen. De
Geinprijs wordt echter alleen toegekend wanneer er echt sprake is van een uitmuntende
voorstelling door een individu. Het maakt dus niet uit of je alleen, met een groep of met een
wagen meedoet.

6. Prijzengeld
Prijzen worden uitgekeerd in de categorie ‘grote wagens’, ‘kleine wagens’, ‘grote groepen’ (10 of
meer personen), ‘kleine groepen’ (meer dan 2, minder dan 10 personen) en ‘een-/tweelingen’.
Muziekkorpsen krijgen een deelnamebijdrage uitgekeerd.
Het prijzengeld is:
1. Grote wagens

2. Kleine wagens

3. Grote Groepen

1e prijs

€ 1.000,-

1e prijs

€ 400,-

1e prijs

€ 500,-

2e prijs

€ 800,-

2e prijs

€ 300,-

2e prijs

€ 400,-

3e prijs

€ 600,-

3e prijs

€ 200,-

3e prijs

€ 300,-

4e prijs

€ 500,-

4e prijs

€ 100,-

4e prijs

€ 250,-

5e prijs

€ 400,-

Overige

€ 75,-

5e prijs

€ 150,-

Overige

€ 100,-

Overige

€ 75,-
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4. Kleine groepen

5. Junioren wagens

6. Een-tweelingen

1e prijs

€ 275,-

1e prijs

€ 150,-

1e prijs

€ 140,-

2e prijs

€ 225,-

2e prijs

€ 100,-

2e prijs

€ 100,-

3e prijs

€ 175,-

3e prijs

€ 75,-

3e prijs

€ 80,-

4e prijs

€ 100,-

Overige

€ 50,-

Overige

€ 30,-

5e prijs

€ 75,-

Overige

€ 40,-

Iedere deelnemer heeft altijd een minimale prijs (zie bedragen aangeduid met de term ‘overige’).
De hierboven vermelde prijzen kunnen in alle categorieën meerdere keren uitgereikt worden. Dit
betekent dat er meerdere eerste, tweede, etc. prijzen kunnen vallen bij een gelijk puntentotaal. De
deelnemer met het hoogste puntentotaal in een categorie krijgt naast het prijzengeld ook een
wisselbeker. De wisselbeker mag worden gehouden, als deze gedurende drie achtereenvolgende
jaren of vijf keer in totaal wordt gewonnen.

7. Toegangswegen
Raalte
Volg de Klipperweg. Einde linksaf naar de Boeierstraat. De Boeierstraat afrijden tot deze afbuigt
naar rechts en overgaat in de Zompstraat. In de bocht links aanhouden naar de Barkstraat, aan
het einde rechtsaf naar de Heesweg. Hier is het centrale meldpunt bij Autogarage Renault Oving.
Heino/Zwolle
Op kruispunt Bos (N35/N348) rechtdoor richting Mariënheem/Nijverdal. Op de T-splitsing met de
N348 rechtdoor en bij de eerstvolgende kruising stoplichten rechtsaf. Zie nu instructie Raalte.
Mariënheem/Haarle/Nijverdal
De N35 volgen tot eerste afslag Raalte (daar linksaf bij stoplichten). Zie nu instructie Raalte.
Luttenberg/Lemelerveld/Ommen
N348 richting Raalte volgen. Bij T-splitsing linksaf. Bij de eerstvolgende stoplichten rechtsaf. Zie
nu instructie Raalte.
Deventer/Holten
N348/Nieuwe Deventerweg op de rotonde voor Raalte 1e afslag Overkampsweg volgen. Aan het
einde linksaf de Heesweg op. Na ca. 300 meter bent u bij het centrale meldpunt.
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8. Carnavalsroute
De route is als volgt: Almelosestraat – Kanaalstraat Oost – Botermakerstraat – Schapenstraat –
Schoolstraat – Varkensmarkt – Kerkstraat – Westdorplaan – Munstersestraat – De Plas – Grote
Markt – Marktstraat – Kortestraat – Brugstraat.

9. Kinderoptocht
Speciaal voor de kinderen onder ons is er de kinderoptocht op zaterdagmiddag 26 februari
2022. Deze optocht zal van start gaan vanaf de Grote Markt en wel om 14.00 uur.In verband met
de jurering moeten de deelnemende kinderen om 13.30 uur aanwezig zijn.
De kinderoptocht is alleen toegankelijk voor kinderen tussen 0 en 14 jaar. Ouders, opvoeders
en/of begeleiders van de kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om mee te lopen.Zie verder de
website www.stoppelkaters.nl voor meer informatie.

10. Aanmelding
Meld je aan via de website www.stoppelkaters.nl. Als je je aanmeldt ga je akkoord met de
richtlijnen en voorschriften van carnavalsvereniging de Stöppelkaters.
Let op: de uiterste datum voor inschrijving is 14 februari 2022. Dit geldt voor alle categorieën.

11. Contact
Heb je vragen, stel ze gerust!
e-mail: optocht@stoppelkaters.nl
telefoon: +31 6 3108 9618
Wij wensen jullie veel plezier tijdens (de voorbereiding op) de Grote Sallandse Optocht!
Met carnavaleske groet,
De Optochtcommissie van carnavalsvereniging de Stöppelkaters
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