Dorpsfeest 2018
Regelgeving en prijzen
Regels optocht 2018
Wie mogen er mee doen:
1. Versierde wagens
2. Mobiele objecten
1. Waar moeten versierde wagens aan voldoen.
1.1 De versierde wagens dienen te worden getrokken door trekkers. Versierde wagens voortgetrokkendoor een quad,
een auto of paarden of iets anders zijn niet toegestaan; dat is te gevaarlijk.
1.2 Voor aanvang van het feest opgeven wat er op de wagen komt; controle kan dan voorkomen dat erdubbelingen
voorkomen. Opgave tot 1 juli 2018, via de website.
1.3 BELANGRIJK : Denk te allen tijde om de veiligheid.
1.4 Denk om de hoogte (maximaal 4 m), breedte (maximaal 2,55 m) en de lengte van de wagen. Na de herinrichting zijn de
bochten krapper en de wegen smaller geworden.
tip : Wanneer men het niet vertrouwd moet men eerst proefrijden.
1 .5 Het thema van de wagen mag geen aanstoot geven en/of kwetsend zijn. De feest commissie (FC) heeft het recht om een
aanstootgevend thema weigeren.
1.6 Het publiek mag niet lastig gevallen worden (bijv. niet nat gegooid worden).
2. Waar moeten mobiele objecten aan voldoen.
2.1. Mobiele objecten kunnen zijn: een normale fiets, een ligfiets, een tandem, een bakfiets, een driewielereen autoped of een
ander soort zelf gemaakt vervoermiddel.
2.2. Denk om de snelheid en de afstand. Voor een driewieler of een autoped is het nog een lang eind.
2.3. Mobiele objecten mogen niet motorisch aangedreven worden.
2.4. Kinderen die nog op het basisonderwijs zitten mogen niet meedoen met de mobiele objecten, minimaal voortgezet
onderwijs of ouder.
2.5. Op een mobiel mogen maximaal 2 personen zitten.
Algemeen:
- De feestcommissie kan met (of zonder) opgave van reden een versierde wagen of een mobiel object, de deelname aan de
optocht weigeren. Over de weigering is geen discussie mogelijk.
- De versierde wagens dienen aan de voor- en aan de achterkant een ruimte te reserveren voor een
‘optochtsticker’, A5 formaat, horizontaal geplaatst, bijvoorbeeld voor op de trekker en achter op de versierde wagen.
De optochtsticker komt overeen met het nummer op het beoordelingsformulier van de jury en/of wordt gebruikt voor de
publieksprijs.
- Indien een wagen of versierd object niet gemaakt is door eigen Rottevallers (maar bijvoorbeeld geleend of gehuurd is
van anderen) kan uitsluitend meegedaan worden zonder mededinging in de prijzen.
- De mobile objecten dienen op de achterzijde van het mobiele object een ruimte van dezelfde grootte te reserveren voor
een optochtsticker.
- Wandelaars, dieren, auto’s en motoren mogen niet deelnemen aan de optocht.
- Bekendmaking van de prijzen op vrijdag 6 juli 2018.
- De Feest Commissie maakt bordjes waar de optochtstickers op geplakt kunnen worden en die op de versierde wagens
geschroefd kunnen worden.
Calamiteitennumer - Ambulance - E.H.B.O.
De ambulance dient te allen tijde voor calamiteiten in het dorp te kunnen komen.
Algemeen calamiteitennummer in programmaboekje vermelden.
Tijdens de gehele feestweek zijn er EHBO-ers beschikbaar. Op hen kan ook een beroep gedaan worden tijdens de optochten.
Regels optocht 2018
Jury
De beoordeling van de versierde wagens en de mobiele objecten wordt gedaan door een deskundige jury.
De jury staat onder leiding van Johannes Keuning. De jury verzamelt zich bij Johannes Keuning, De
Fintsjes 43 te Rottevalle, tel. 0512 – 341378
Regelen van verkeer : verkeershekken en ‘evenementenverkeersregelaars’
Voor aanvang van de optocht, brengen FC-ers rood-wit geblokte verkeershekken naar onderstaande kruispunten.
Op de schrikhekken zijn borden bevestigd met de tekst : ‘doorgaand verkeer i.v.m. optocht gestremd’.
- de kruising Ambachtsloane/Achterwei;
- de kruising rondwei/Heidbuorren;
- de kruising Robyntsjewei/Achttienenweg.
- de kruising Havenwei/Bildwei
Voor aanvang van de optocht trekken de vrijwilligers/verkeersregelaars de schrikhekken op de weg. Zij blijven bij de
schrikhekken staan te posten en wijzen de mensen op het feit dat het doorgaande verkeer gestremd is. Advies voor
de vrijwilligers: geen discussie aangaan, agressieve bestuurders gewoon doorlaten!
De vrijwilligers/ evenementenverkeersregelaars worden speciaal opgeleid via instructie middels e-learning via een
speciaal daartoe ingerichte website : https://www.verkeersregelaarsexamen.nl. Verkeersregelaars krijgen een
oranje hesje. Na afloop van de optocht worden de schrikhekken weer door FC-ers opgeruimd.
Prijzen versierde wagens
Bij de versierde wagens worden de volgende prijzen beschikbaar gesteld:
o 1e 27 prijs € 125,-o 2e 28 prijs € 75,-o 3e 29 prijs € 50,-o publieksprijs € 50,-Bij de mobiele objecten worden de volgende prijzen beschikbaar gesteld:
o 1e 33 prijs € 20,-o 2e 34 prijs € 15,-o 3e 35 prijs € 10,-De opgave strookjes voor de publieksprijs kunnen ingeleverd worden in een (melk-)bus voor bakkerij Bole en sa te Rottevalle.
Verzekering
De FC heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor eigen bestuur medewerkers/vrijwilligers.
De versierde wagens en de trekkers vallen daar NIET onder.
Officieel moeten de deelnemers aan de optocht de tractoren en de versierde wagens zich zelf verzekeren via een
normale verzekering. De FC voert geen controles uit.
Optocht vrijdagmorgen
Plaats opstellen
Waar: De Fintsjes, inrijden bij Fintsjes 1. Kop van de optocht ter hoogte van Fintsjes 57.
Tijdstip opstellen - start
Regels optocht 2018
Opstellen vanaf 8.30 uur. Start optocht 9.00 uur precies.
De optochtstickers of bordjes worden op de versierde wagens aangebracht.
Opstelling
De opstelling wordt bepaald door de volgorde van aankomen. De versierde wagens dienen bij
‘verzekeringskantoor de Jong’ (voormalige Rabobank) De Fintsjes in te rijden. De eerste rijdt zo ver mogelijk door
richting Fintsjes 57 en volgt de aanwijzingen op van de FC. Degenen die later komen sluiten aan. De twee muziekwagens
dienen zich op te stellen voor het huis van Klaas Doetjes, Buorren 56a zodat zij na de start in kunnen invoegen.
Volgorde van voor af aan : <aantal versierde wagens>, <muziekwagen>, versierde wagens, mobiele objecten,
z versierde wagens, muziekwagen, laatste versierde wagens enz..
De FC regelt dat muziekwagens op tijd invoegen.
Begeleiding tijdens optocht
Evenals vorig jaar gaan wij ervan uit dat de dorpsagent(e) weer tijdens de optocht aanwezig is. Tijdens de optocht fietst
Gertjan de Haan, tel. 06 - 53686299 samen met Lieuwe Booi, tel. 06-15188854 vóór de optocht. Zij geven het tempo aan.
Tjerk Jansma fietst achter de optocht aan, telefoonnummer 06-41889370 Peter Pool, telefoonnummer 06-38922076
begeleidt de mobiele objecten. De begeleiders van de optocht moeten allemaal oranje of gele hesjes dragen.
Route voor de pauze
Start bij kruispunt De Fintsjes- Buorren precies om 9.00 uur. Route: gelijk na de start rechts af De Buorren, Muldersplein,
Brouwersgracht, Bildwei, Havenwei, Haven, Efterwei, Arendswyk, voor woonvorm langs bij ‘rotonde’ rechts aanhouden,
Arendwyk, nogmaals voor woonvorm langs, nu bij ‘rotonde’ links aanhouden, Compagnonswei, Buorren, Mr. Kuiperswei,
linksaf Nije Buorren richting It Werflân. Kop van de optocht houdt stil bij It Werflân; pauze.
Pauze
Tijdens de (plas-)pauze is er voor de oudere deelnemers van de optocht koffie en voor de kinderen ranja of een
pakje fris met koek. Personen van de FC en It Werflân (aangevuld met vrijwilligers) assisteren en ruimen
met z’n allen na afloop van de pauze op en wassen af.
Route na de pauze
Bij kruispunt Buorren linksaf, Mr. Kuiperswei; na It Werflân rechtsaf Mr. Kuiperswei volgen. Bij Nije Buorren linksaf Nije Buorren
en direct weer rechts af Mr. Kuiperswei vervolgen. Mr. Keuningwei (eerst linksaf en dan rechts)
linksom de Mr. Keuningwei vervolgen, Compagnonswei, Muldersplein, Haven, Havenwei, Bildwei, Buorren, Nije Buorren,
Mr. De Vrieswei, Mr. Dykstrawei, Mr. Kuiperswei, Buorren, De Fintsjes; Doorrijden naar Fintsjes 57; einde optocht.
Optocht zaterdagavond
Het dorp wordt zaterdagavond tijdens de optocht afgesloten. Tevens worden de inwoners verzocht om hun auto’s vanaf
17.30 uur tot het einde van de optocht op het eigen erf te parkeren !
Tamboers- majorette, pipers (doedelzak), of fietsende showband doen veelal een deel van de optocht mee. Na afloop
kunnen zij drinken krijgen op een aangegeven locatie.
Regels optocht 2018
Polyphonia & De Bazuin.
De beide muziekverenigingen krijgen een onkostenvergoeding van 150€ elk. Zelf vervoer & wagen regelen.
Let op: tijdig contacten leggen!!! Wagens worden vaak gebruikt voor het halen van stro.
Plaats opstellen
Als vrijdagmorgen : Fintsjes inrijden bij no. 1. Kop van de optocht bij Fintsjes 57.
Tijdstip opstellen - start
Opstellen vanaf 17.00 uur. Start optocht 17.30 uur precies.
FC-leden bevestigen dan de de prijzen op de versierde wagens / mobiele objecten.
Opstelling
De opstelling wordt bepaald door de volgorde van aankomen. De versierde wagens dienen bij de voormalige Rabobank
De Fintsjes in te rijden. De eerste rijdt zo ver mogelijk door tot richting Fintsjes 57. Degenen die later komen sluiten achter aan.
De twee muziekwagens dienen zich op te stellen voor het huis van Buorren 56a zodat zij na de start in kunnen invoegen
(de muziekwagen die vrijdagmorgen voor in de optocht mee reed, rijd nu achteraan in de optocht).
Volgorde: drumband xx, 6 versierde wagens, muziekwagen, 5 versierde wagens, mobiele objecten, muziekwagen,
4 versierde wagens.
Begeleiding tijdens optocht
Als vrijdagmorgen.
Route (iets korter dan de vrijdagmorgen)
Start bij kruispunt De Fintsjes- Buorren precies om 17.30 uur.
Vervolg: gelijk na de start rechts af, Buorren, Muldersplein, Haven, Havenwei, Bildwei, Brouwersgracht, Muldersplein, Efterwei,
Arendswyk, voor woonvorm langs bij ‘rotonde’ rechts aanhouden, Arendwyk, nogmaals voor woonvorm langs,
nu bij ‘rotonde’ links aanhouden, Compagnonswei, Buorren, Mr. Kuiperswei, Mr. Keuningswei, Compagnonswei, Nije Buorren,
Mr. Kuiperswei, Mr. Dyksrawei, mr. De Vrieswei, Nije Buorren EINDE OPTOCHT.
FC - optocht commissie.

Regels versierde wagens
Praalwagens en mobiele objecten vooraf opgeven. Opgave kan d.m.v. website.
Tijden inspectie door de jury
Buurten & tuinen gereed woensdagavond 04-07-2018 vóór 18.00 uur
- tuinen onverlicht : jury om 18.00 uur
- tuinen verlicht : jury
ps. aansluiten bij het thema 'De Rottefalle draait troch!' scoort wel maar is niet verplicht.
Opgave Bossaball
Opgeven team voor Bossaball : via website
Tips versierde tuinen
- eenheid, rust is belangrijk
- objecten goed projecteren (belichting)
- maak gebruik van de straatverlichting waar mogelijk, maar laat de straatverlichting de zaak niet verstoren
- bomen verlichten kan een breder beeld als gevolg hebben
- wegwerken van verlichtingselementen is een pre
- geen storende bijverlichting
- parkeren van auto's in de staart proberen te voorkomen
- thema uitbeelden is een pre
- voldoende detaillering
Uitslagen 2018
Straten / buurten overdag
1e = € 75,2e = € 50,3e = € 35,publieksprijs van de mooiste tuin :
1e = € 30,Versierde Wagens
1e = € 125,2e = € 75,3e = € 50,Eervolle vermeldingen :
A.
B.
Publieksprijs = € 50,Mobiele Objecten
1e = € 20,2e = € 15,3e = € 10,-

