Juryreglement carnavalsoptocht
Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers Loil
Juryreglement
Dit juryreglement beschrijft de categorieën, de beoordelingscriteria, de samenstelling en de
werkwijze van de jury. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers aan de optocht van
carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers te Loil.
Categorieën
Inzendingen/aanmeldingen worden bij de groep ‘volwassen’ of ‘jeugd’ onderverdeeld in vijf
categorieën.
Volwassenen
1. Getrokken wagens
- Trekkend voertuig & aanhanger(s)
2. Zelfrijdende wagens
- Trekkende voertuig is tevens wagen, geen aanhanger
3. Eerder getrokken voertuigen - Zelfrijdende of getrokken wagens die eerder in een optocht
hebben meegetrokken
4. Individueel/duo’s
- 1 of 2 personen
5. Loopgroepen klein
- 3 t/m 10 personen
6. Loopgroepen groot
- Meer dan 10 personen
Jeugd
1. Wagens
- Zowel getrokken als zelfrijdende wagens
2. Individueel/duo’s
- 1 of 2 personen
3. Loopgroepen klein
- 3 t/m 10 personen
4. Loopgroepen groot
- Meer dan 10 personen
Beoordelingscriteria
Bij het jureren gebruikt de jury vier beoordelingscriteria. Deze zijn:
1. Originaliteit:
Onderscheidt de uitbeelding zich van de overige deelnemers. Zijn de onderdelen en het idee al
eerder gebruikt. Is de uitbeelding op het gebied van het idee, de actualiteit, de vormgeving, het
kleurgebruik en de gebruikte techniek verrassend en pakkend.
2. Carnavalesk
Hoe is het idee uitgebeeld: carnavalistisch, humoristisch, lachwekkend, komisch, grappig,
dwaas, dubbelzinnig, etc.
3. Kwaliteit
Beoordeling van de feitelijke creatie. Daarbij gebruikmakend van carnavalsaspecten als onder
andere kleur, vormgeving, beweging, afwerking, compositie, detaillering, kleding, hoeveelheid
werk, relatie met de voorwaarden en de algemene verzorging.
4. Algemene indruk
Algemene indruk van de creatie. Hoe is het totaalplaatje. Daarbij lettend op onder andere,
creatie, groep, individu, kleding, deelattributen, straatoptreden en de presentatie tijdens het
defilé.
Samenstelling jury
1. Het streven van het bestuur is om juryleden te benoemen die affiniteit met het carnavalsfeest
en/of De Vrolijke Drammers en/of Loil hebben.
2. Van juryleden wordt geacht dat ze onafhankelijk kunnen beoordelen.
3. Om de verschillende criteria goed en objectief te kunnen beoordelen is het streven van het
bestuur om juryleden te benoemen met verschillende expertises.
4. De jury bestaat bij voorkeur uit evenveel vrouwelijke als mannelijke leden.
5. De juryleden worden in twee groepen verdeeld.
Groep 1: Beoordeelt de categorieën getrokken, zelfrijdende en eerder getrokken wagens
voor zowel volwassen als jeugd. Het streven van het bestuur is dat deze groep
juryleden uit minimaal zes personen bestaat.
Groep 2: Beoordeelt de categorieën loopgroepen en individuelen voor zowel volwassen als
jeugd. Het streven van het bestuur is dat deze groep juryleden uit minimaal vier
personen bestaat.
6. Elke groep juryleden heeft een voorzitter en een vicevoorzitter.
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Voor de optocht
1. Op de zaterdag voor het carnavalsfeest (de Kiekdag) bezoeken de juryleden alle creaties in de
categorie wagens. Tijdens dat bezoek kunnen de wagenbouwers hun creatie aan de jury
toelichten. De jury krijgt op zaterdag een eerste indruk van de wagens en alles wat daarbij
hoort.
2. Alle inzendingen kunnen hun creatie met maximaal 30 woorden beschrijven. De betreffende
teksten gebruikt de jury tijdens de optocht als naslagwerk. Daarnaast kan iedereen de
complete tekst van alle inzendingen via de website van De Vrolijke Drammers downloaden.
3. Tijdens het opstellen van de carnavalsoptocht op zondag krijgt de jury een eerste indruk van
de loopgroepen. Gelet wordt onder andere op de samenstelling van de groep, het onderwerp,
de kleding en de bijbehorende attributen.
Beoordeling
1. Alle inzendingen worden op drie momenten beoordeeld. Bij de start van de optocht,
halverwege de route en tijdens het defilé. De drie beoordelingsmomenten leiden uiteindelijk tot
één cijfer per criterium.
2. Elk jurylid geeft per criterium één cijfer in de schaal van 0 tot 100 punten. Voor het bepalen van
de einduitslag worden de punten per criterium bij elkaar opgeteld.
3. Voor de categorieën wagens geldt dat het criterium ‘kwaliteit’ bij de beoordeling dubbel wordt
geteld. Voor de categorieën loopgroepen is dat het criterium ‘algemene indruk’.
4. Per criterium kunnen er maximaal 100 punten worden behaald. Er zijn vier criteria, waarvan er
één dubbel telt. Dat is maximaal 500 punten per jurylid.
Uitslag
1. De punten voor de criteria originaliteit, carnavalesk, kwaliteit en algemene indruk worden bij
elkaar opgeteld, verwerkt en gecontroleerd.
2. Als twee inzendingen in dezelfde categorie een gelijk aantal punten hebben behaald, gaat de
jury opnieuw in beraad. Samen bepalen ze dan wie het hoogst eindigt.
3. De definitieve juryuitslag wordt door de voorzitter en vicevoorzitters van de jury ondertekend en
daarna overgedragen aan het bestuur.
Juryuitslag
Van de juryuitslag wordt per deelnemer alleen het totaal aantal behaalde punten gepubliceerd.
Opmerkingen of vragen over de uitslag kunnen naar optocht@vrolijkedrammers.nl worden
gestuurd.
Wisseltrofee
Bij de volwassenen krijgen de eerste prijs winnaars van de wagens (getrokken en zelfrijdende) en
de eerste prijs winnaars van beide loopgroepen (groot en klein) naast een beker die ze mogen
houden, ook een wisselbeker. Deze wisselbeker moet voor de volgende optocht weer worden
ingeleverd. Als een wisselbeker twee jaar achtereen, of drie maal in totaliteit, is gewonnen mag de
betreffende groep de beker definitief in zijn bezit houden.
Aanmoedigingsprijs
Een commissie die bestaat uit kaderleden van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers kan
jaarlijks een extra prijs uitreiken aan één van de inzendingen. Deze aanmoedigingsprijs kan gezien
worden als een stimulans voor alle deelnemers.
Bijzondere situaties
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van carnavalsvereniging De
Vrolijke Drammers.
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