
Optocht reglement alternatieve LEGO optocht 2021 
 
Stichting Karnaval Ballefruttersgat (hierna te noemen als SKB) organiseert in het seizoen 2020-2021 
een alternatieve optocht door het bouwen van LEGO praalwagens. 
Doel is om op een creatieve wijze een carnavalswagen te bouwen van LEGO steentjes of technisch 
lego (geen DUPLO). 
Alle creaties worden gepresenteerd en beoordeeld door een vakkundige jury waarna er een winnaar 
zal worden gekozen. 
Alle inzendingen worden gepresenteerd op 13 februari 2021 op de facebook pagina van 
Ballefruttersgat. 
 
Inschrijving: 
Inschrijving vind plaats via het inschrijfformulier op de website www.ballefruttersgat.nl   
Hierbij moet worden ingevuld: 

- Voornaam 
- Achternaam 
- Straatnaam 
- Huisnummer 
- Woonplaats 
- Telefoon nummer 
- Email adres 
- Leeftijd 
- Categorie 

o Wagens tot en met 15 jaar 
o Wagens vanaf 15 jaar 

Na inschrijving ontvang je een digitaal start nummer per inschrijving per email.  
Het doel van dit start nummer wordt later in dit regelement uitgelegd. 
Inschrijving is voor alle leeftijden. 
Inschrijving is op basis van 1 carnavalswagen per inschrijving. 
 
Bouwen 
Elke inschrijving mag zelf bepalen hoe zijn creatie er uit gaat zien maar het motto 2021  
ZÈÈ TOCH WÈÈZER moet duidelijk tot uiting komen. 
 
Wagens: 
Wagens moeten voldoen aan de volgende eisen: 

- Lengte carnavalswagen maximaal 600mm. 
- Breedte carnavalswagen maximaal 150mm. 
- Hoogte carnavalswagen  maximaal 400mm. 
- Alle carnavalswagens moeten minimaal 4 draaiende wielen hebben. 
- Bewegende onderdelen zijn toegestaan maar niet verplicht. 
- Op de wagens mogen geen reclame uitingen worden aangebracht. 

 
Reclame uitingen: 
In of op alle LEGO creaties mag op geen enkel manier een reclame uiting worden aangebracht. 
Indien er wel reclame op de LEGO creaties zichtbaar is zal deze worden uitgesloten van deelname. 
 
Beoordeling: 
Alle deelnemers welke een inschrijfnummer hebben ontvangen zenden van hun LEGO creatie 
minimaal 5 foto’s in. 
Deze foto’s moeten bij daglicht worden genomen en van een hoge resolutie zijn.  

http://www.ballefruttersgat.nl/


De LEGO creatie moet van ALLE kanten worden gefotografeerd op een afstand van maximaal 
600mm. 
Alle foto’s moeten uiterlijk 1 februari 2021 zijn ontvangen door SKB op het mail adres 
optocht@ballefruttersgat.nl 
Foto’s die na de datum van 1 februari 2021 door SKB worden ontvangen vallen helaas buiten de 
beoordeling en prijzen. 
Bij toezending van de foto’s is één foto van de voorzijde van de LEGO creatie waarop een LEGO steen 
is te zien met het startnummer. Het startnummer mag niet op de overige foto’s van de LEGO creatie 
te zien zijn. 
 
Prijzen: 
Alle LEGO creaties worden opgedeeld in de navolgende groepen. 
Voor elke groep zal door een vakkundige LEGO jury een 1e, 2e en 3e plaatst worden gekozen. 
Indeling groep prijzen: 

- Groep 1 wagens in de leeftijd tot en met 15 jaar 
- Groep 2 wagens in de leeftijd vanaf 15 jaar 

Alle prijzen worden op 14 februari 2021 vermeld op de website en facebook pagina van 
Ballefruttersgat. 
 
COVID-19 maatregelen 
Deze alternatieve LEGO optocht is ontstaan omdat door alle COVID-19 maatregelen een normale 
optocht in ons Ballefruttersgat helaas niet mogelijk is. 
Als organisatie van deze alternatieve LEGO optocht vragen wij dringend aan alle deelnemers de 
geldende RIVM maatregelen in acht te nemen.  
Ten tijden van het schrijven van dit reglement is de organisatie nog bezig om te kijken of binnen alle 
RIVM maatregelen het mogelijk is om alle LEGO creaties te presenteren op één locatie. Hierbij moet 
gedacht worden aan bv een etalage op de Hovel. 
Maar of dit mogelijk is en hoe we dit dan gaan organiseren wordt begin 2021 duidelijk. 
Als de presentatie in een etalage georganiseerd kan worden, dan vragen wij alle deelnemers hun 
creatie voor 1 week in bruikleen te geven aan SKB. 
Alle creaties blijven eigendom van de deelnemers en deze krijgen hun inzending dan ook na carnaval 
weer netjes terug. 
 
Organisatie: 
Mochten er vragen zijn betreffende deze LEGO wedstrijd kan een email worden gezonden naar 
optocht@ballefruttersgat.nl  
 
Als organisatie wensen wij alle deelnemers veel bouw plezier waarbij wij hopen op veel kleurrijke 
carnavaleske creaties. 
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