
C.V. De 11jes 
Nieuw-Dijk – Montferland

telefoon: 06-14710229
email: secretariaat11jes@live.nl

internet: www.11jes.nl
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De optocht zal gehouden worden op zondag 5 juni 2022. 
10.15 uur tot 11.00 uur Opstellen voor de traditionele optocht op de parkeerplaats bij Boszicht. 
11.00 uur 1e Jurering zal vanaf dit tijdstip plaatsvinden op de parkeerplaats. Er is dan 

  gelegenheid om toelichting te geven aan de jury. 
11.49 uur De optocht vertrekt, na een korte rondgang door Nieuw-Dijk, naar Didam voor 

het afleggen van het defilé bij het nieuwe evenementenplein. 
 

Jurering 
Beoordelingscriteria: 

1. Originaliteit: Hierbij gaat het o.a. over de wijze hoe het onderwerp is uitgewerkt, welke 
creatieve draai is aan het onderwerp gegeven. 

2. Carnavalesk: Is de creatie carnavalesk dus met een carnavalistische inslag uitgebeeld, is het een 
echte carnavalscreatie, het geheel maakt je vrolijk, aan het lachen. 

3. Verwerking van het geheel: Is er afstemming tussen de creatie en de mensen eromheen. 
Vormen de voertuigen (trekkend en volgend bij de wagens) een geheel of is alleen de volgende 
wagen een carnavalswagen. 

4. Techniek: Zijn er technische elementen aanwezig (draaiende delen, vernuftige creaties). 
5. Algemene indruk: Wat is de totale indruk van hetgeen je waarneemt. Onderdeel van het 

criterium algemene indruk is het geluidsvolume, is dit te hard en niet verwerkt dan zal dit in de 
jurering tot lagere punten leiden. 

 
- Er worden hele punten van 1 tot 10 gegeven per criterium, in totaal dus maximaal 50 punten 

per jurylid per creatie. 
- Contact met het publiek wordt beloond in de jurering. 
- Verschillende bouwtechnieken worden gewaardeerd maar niet speciaal beloond, de algemene 

indruk telt. 
- Het ombouwen van een trekkend voertuig wordt door de jury als een pluspunt ervaren. 
- Nummers dienen in het midden voorop en achterop de wagen bevestigd te worden. 

 
Aandachtspunten 

- Muziek, maximaal 100 dB, alleen naar voren of naar achteren richten. Zet de muziek na 
ontbinding van de optocht zachter in verband met overlast. 

- Aggregaten en muziek dienen netjes weggewerkt te worden in het geheel. 
- Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik.  

Dit geldt ook voor de minidrank flesjes zoals Flügel. 
- Houd het afval op de wagen, bij het opstellen worden plastic zakken uitgedeeld. 
- Maak gebruik van de mobiele toiletten aan de Lupinenstraat/Rozenstraat. 
- Deelnemers aan de optocht dienen zichzelf en hun creaties WA te verzekeren. 
- Tijdens de laatste keuring dient de gehele creatie getoond te worden. 
- Auto's, shovels en kranen, als zodanig herkenbaar, worden niet als trekkend voertuig 

toegelaten. 
- De omvang van het trekkende voertuig moet in verhouding staan tot de getrokken creatie(s) en 

zoveel als mogelijk onderdeel uitmaken van de creatie. 
- Overige regels volgens het “Reglement Carnavalsoptocht CV De 11jes”, terug te vinden op 

www.11jes.nl. 


