
Carnavalsvereniging  

De Wielwaoiers 

 

Beste deelnemer carnavalsoptocht,   

Een werkgroepje heeft gekeken naar een aantal zaken mbt de optocht en er is besloten om 

enkele aanpassingen door te voeren met ingang van optocht 2016. 

1. Bij de volwassenen komt er een extra categorie, de “Combi”  

Aanleiding 

We zien de laatste jaren een flinke toename in het aantal deelnemers in de categorie 

“Groepen” en een afname in de categorie “Wagens”. Hierbij vragen deelnemers, juryleden en 

de CV vereniging zich steeds meer af of alle deelnemers in de categorie “Groepen” daar ook 

echt in thuishoren. We zien te grote verschillen binnen deze categorie, waardoor de 

spreekwoordelijke “appels met peren”  worden vergeleken. De belangrijkste reden zit 

hem in het feit dat de groepen met een wagen (hoe groot ook en door wat dan ook 

voortgetrokken) op twee aspecten, de groep en de wagen, beoordeeld worden. Dus 

extra kans om in de smaak te vallen en meer punten te scoren.  

Omschrijving extra categorie, “Combi” 

Vandaar de nieuwe categorie, “Combi”. Deze categorie bestaat uit loopgroepen met een 
wagen, waarop maximaal 5 personen (kinderen t/m 12 jaar uitgezonderd) mogen staan. 
Het soort wagen maakt niet uit. Wat ons betreft hebben we daarmee alles ondervangen. 
Misschien ten overvloede: Een kinderwagen, fiets, kruiwagen, bolderkar en dergelijke 
zijn accessoires en tellen niet als wagen mee. 
 

Wat nog meer 

Iedereen kan zich op blijven geven voor welke categorie dan ook. Echter, de jury kan 

besluiten om een deelnemende groep naar een andere categorie te verplaatsen als dat 

nodig blijkt te zijn tijdens de optocht. 

2. De route wordt iets aangepast 

 

Aan het eind van de optocht, om de hoek j. Thijssenstr./hollestr., wacht het voorste 

startnummer altijd op de prinsenwagen, zodat alle deelnemers zich nog even kunnen 

presenteren aan de prinsenwagen . Dit willen we graag in stand houden, maar dan willen we 

wel proberen het lange wachten te voorkomen. Vandaar dat we besloten hebben dat we pas 

aan het einde van de optocht een lus maken over de Coehoornhof.   

 

We wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen voor de optocht !! 

 

Met vriendelijke groet, 

Carnavalsvereniging De Wielwaoiers 


