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Algemeen 
Namens de optochtcommissie hartelijk dank voor jullie deelname! Zonder de tomeloze 

inzet, creativiteit en motivatie van de deelnemers heeft de leukste optocht van Delden 
geen bestaansrecht. Om de leukste optocht te behouden zijn er enkele richtlijnen 

opgesteld. We verzoeken alle deelnemers zich aan de richtlijnen te houden.      
 

Namens de optochtcommissie nogmaals dank voor jullie deelname! 
 

Mink Evers 
Hoofd Optochtcommissie Stichting Kindercarnaval Delden 

optocht@kindercarnavaldelden.nl  
 

 

Deelname 
• Opgave voor deelname aan de optocht kan via info@kindercarnavaldelden.nl 

• Je kunt je opgeven voor een viertal groepen: 
1. Grote praalwagen 

2. Kleine praalwagen 
3. Loopgroep  

4. Sponsor- of reclamewagen 
• Vermeld in je opgave de volgende punten: 

o Welke groep (1/2/3/4) 
o Aantal personen 

o Muziekinstallatie aanwezig (JA/NEE) 
o Thema van de wagen of loopgroep 

o Contactpersoon inclusief contactgegevens (NAW + 06-nummer) 
o Deelname vooroptocht (JA/NEE). Zie hiervoor ook punt ‘Optocht’ 

o De optochtcommissie gaat voor de optocht de grote praalwagens bekijken. 
Vermeld bij deelname met een grote praalwagen ook het bezoekadres 

• Je ontvangt een bevestiging van de optochtcommissie dat je opgave is ontvangen 
en geregistreerd. 

 
Verzekering 

• Deelname geschiedt voor alle deelnemers op eigen risico. 
• De Stichting Kindercarnaval heeft een aansprakelijkheidsverzekering alsmede een 

optochtverzekering. 
• Let op: Onder bovengenoemde verzekeringen valt geen praalwagenverzekering. 

Indien je deelneemt met een grote praalwagen moet je zelf zorg dragen voor een 

praalwagenverzekering.  

http://www.kindercarnavaldelden.nl/
mailto:optocht@kindercarnavaldelden.nl
mailto:info@kindercarnavaldelden.nl
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Veiligheid 
• Veiligheid staat voor, tijdens en na de optocht voorop! Lees de volgende punten 

daarom net voor de optocht nogmaals goed door. 
• Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de optochtcommissie, 

verkeersregelaars of andere hulpverleningsinstanties op te volgen. De 
optochtcommissie is herkenbaar aan de lange rode jassen, de verkeersregelaars 

aan de fel gekleurde hesjes. 
• De contactpersoon van de deelnemende groep is het aanspreekpunt voor de 

optochtcommissie. De contactpersoon ziet erop toe de veiligheid te garanderen 
voor zijn of haar eigen groep en publiek.   

• De optochtcommissie wil niet constateren dat er alcohol wordt genuttigd. Dit 
betekent geen zichtbare biertap op de wagens, geen flessen aan de mond, geen 

drank uitdelen aan toeschouwers en geen dronkenschap.  
• Het gooien van artikelen zoals confetti en serpentines is toegestaan mits de 

veiligheid niet in het geding komt. Hou rekening met de overige deelnemers, het 
publiek en vooral kinderen. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor het gooien 

van artikelen.  
• Het is niet toegestaan om plastic confetti te gooien en om flyers uit te delen of te 

gooien.  
• Probeer tijdens de optocht voldoende afstand van de andere deelnemers te 

houden. Ideaal is een afstand van circa 10 meter.  
• Voor grote praalwagens gelden enkele aanvullende richtlijnen: 

o Het spreekt voor zich dat chauffeurs van wagens voor of tijdens de optocht 
geen alcohol mogen nuttigen en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

o Zorg op iedere wagen voor een goedgekeurde brandblusser. 
o De constructie van wagens en combinaties moet deugdelijk zijn gemaakt 

en moet veilig zijn voor deelnemers en publiek. 
o Hou in verband met de obstakels in de route rekening met de volgende 

maximale maten van de wagen: lengte 12,00 mtr. / breedte 3.80 mtr. / 
hoogte 5,00 mtr. 

o Omdat er drempels in de route zitten wordt geadviseerd voldoende 
bodemspeling te houden. 

o Bij erg grote wagens is het raadzaam om voor de optocht de route te 
verkennen. 

o Wagenbegeleiders zijn verplicht, minimaal 4 per wagen ( voor 2 

achterzijde 2 ) 
 

Thema & jurering 
• Het thema voor Kindercarnaval 2023 luidt ‘Winter Wonderland’ en alles wat 

daar mee te maken heeft. Het wordt door de optochtcommissie zeer gewaardeerd 
om aandacht aan het thema te geven. Aandacht wordt gewaardeerd door de jury!  

• Alle groepen worden gejureerd, dus ook de reclame- en sponsorwagens. Alleen 
meerijden met een onversierde reclame- of sponsorwagen is niet voldoende. 

• Onze internationale, deskundige en onafhankelijke jury kijkt vooral naar: 
o Het plezier en het enthousiasme van de deelnemers 

o Het carnavaleske, het thema en de originaliteit 
o Het gebruik van live of elektronische muziek op de wagen wordt gestimuleerd 

en extra gewaardeerd! 

• De winnaars van iedere groep krijgen een leuke prijs! 
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De optocht 
• De vooroptocht is 1,3 kilometer lang. De kindercarnavalsoptocht is 1,9 kilometer 

lang. De totale afstand van de optocht komt hiermee op 3,2 kilometer. 

• De vooroptocht is bestemd voor alle sponsor- reclamewagens, kleine en grote 
wagens, alsmede voor loopgroepen.  

• Let op: De vooroptocht is niet verplicht voor de loopgroepen. De extra afstand 
kan tenslotte teveel zijn voor de allerkleinste lopende deelnemers. 

• De vooroptocht: 
o Wordt opgesteld op de grote parkeerplaats De Mors, nabij het zwembad.  

o De opstelling wordt terplekke door de optochtcommissie bepaald.  
o 13.00 uur: Verzamelen en opstellen  

o 13.30 uur: Vertrek 
o Route: De Dennen -> Sluisstraat -> De Berken -> Bernhardstraat 

o In de Bernhardstraat sluit de vooroptocht zich aan bij de deelnemers van 
de Kindercarnavalsoptocht die niet deelnemen aan de vooroptocht. 

• De Kindercarnavalsoptocht: 
o Wordt net als vorig jaar opgesteld in de Reigerstraat, een voor verkeer 

afgesloten stuk nabij Sporthal de Reiger.  
o 13.30 uur: Verzamelen en opstellen 

o 14.00 uur: Vertrek en samenvoegen met de vooroptocht. 
o Route: Sporthal de Reiger - Bernhardstraat -> Spoorstraat -> Stationsweg 

-> Doctor Gewinstraat -> Zuiderhagen -> Langestraat(Eind/ ontbinden) 
o Einde optocht ca. 15.15 uur. 

• De totale optocht wordt samengevoegd in de Bernhardstraat, hoek Reigerstraat. 
• In de langestraat ter hoogte van De Burgermeester wordt de optocht beëindigd. 

• In de bijlage staat alle informatie middels een kaart en route nogmaals uitgelegd. 
 

 
 

Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn of heb je vragen, aarzel niet en stel ze direct 
via info@kindercarnavaldelden.nl 

 

Wij wensen iedereen veel succes en plezier met de voorbereidingen! 
 

 
 

Graag tot ziens op zaterdag 18 februari 2023! 
 

 
Stichting Kindercarnaval Delden 

Vossenbrinkweg 64 
7491 DE  DELDEN 

 
E: info@kindercarnavaldelden.nl 
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