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1 Basisgegevens:  

 
Organisatie : Nationale Oranje Vereniging Garyp (N.O.V.G.) 

Locatie  : Binnen de bebouwde kom van Garyp. 

Voorzitter  : Jan Gerrit Kloosterman      

 

Contactpersoon : Willemien van Rangelrooij   (willemienvanrangelrooij@hotmail.com) 

     Secretariaat N.O.V.G. 

Bereikbaarheid : www.oranjegaryp.nl en/of info@oranjegaryp.nl  en/of 
www.facebook.com/ Nationale-Oranjevereniging-Garyp -670913013010581/ 

 

2 Dit optochtreglement: 

 

 Verspreiding aan: 
 

1- Alle bestuursleden van de NOVG 
2- Alle contactpersonen van de buurtverenigingen  
3- Het bestuur van basisschool “De Wrâldpoarte” 

4- Alle vrije inzendingen 
 

 Inzage en te verkrijgen: 
 

1- Bij het secretariaat van de NOVG 

2- Op ynternetside: www.oranjegaryp.nl 

http://www.oranjegaryp.nl/
mailto:info@oranjegaryp.nl
http://www.oranjegaryp.nl/
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3 Datums en tijden van de optochten: 

 
3.1 Donderdagochtend 8 september 2016: 

 
Opstellen inzendingen: Opstelplekken:   

1) Buurten    Ds. Minnemawei. 
2) Schoolwagens   Mr. Lubwei. 
3) Vrije inzendingen Voor de Eendracht (oude melkfabriek) en verder in 

overleg met de organisatie.  
 

Voor alle deelnemers geldt aankomst vanaf Spar Bijlsma! 
 
  8.30 uur  Opstellen 

  8.55 uur  Het korps “ Looft de Heer ” speelt het “ Wilhelmus ” 
  9.00 uur  Start van de optocht 

11.00 uur Pauze en tegelijkertijd einde jurering  
11.15 uur  Herstart. De jury gaat in beraad. 
12.00 uur  Einde van de optocht: zie ook het schema bij hoofdstuk 9 

# De schoolwagens rijden de laatste keer vanaf de Brandsmaloane 
rechtdoor naar Mr. Lubwei, terug naar hun opstelplekken bij de school. 

Daar kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen. 
# De prijsuitreiking van buurt- en vrije inzendingen vindt plaats bij het 

Unicumplein, waar ook de bordjes aan de inzendingen worden overhandigd.  
  # Aan elke buurt - en vrije inzending wordt een juryrapport overhandigt.  
 

3.2 Vrijdagavond 9 september 2016: 
 

Opstellen inzendingen: Aankomst vanaf:   Opstelplek:   
1) Buurten    Greate Buorren   Inialoane. 
2) Schoolwagens   Ielke Boonstraloane Feanhústerpaad. 

3) Vrije inzendingen  Greate Buorren   Inialoane en / of 
      Ielke Boonstraloane - Feanhústerpaad. 

 
18.30 uur  Opstellen 
19.00 uur  Start van de optocht voor twee rondes. 

20.30 uur   Einde van de optocht. 
# De schoolwagens rijden na afloop terug naar hun opstelplekken op it 

Feanhústerpaad. Daar kunnen ouders hun kinderen weer ophalen.   
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4 Regels & veiligheidsinstructies voor 

 
4.1 De deelnemers aan de optochten 

Daaronder vallen zeker de onderstaande deelnemers met daarbij:  

= buurt inzendingen   → buurt besturen       
→ lopers / deelnemers 

  = schoolwagens  → schoolbestuur 
      → schoolteam 

      → trekkerchauffeurs 

      → begeleiders 
  = vrije inzendingen → groep / club / organisatie 

        → lopers /deelnemers 
  = individuele opgegeven personen 

En verder een ieder die op welke wijze dan ook betrokken is bij de deelnames 
en/of optochten.  

  
4.2           Veiligheidsinstructies 

4.2.1 Voldoende afstand houden tussen de inzendingen, ongeveer 10 meter. 

4.2.2 Pas de snelheid aan op de voorganger. Hou altijd afstand.  
4.2.3 Op de trekkers van de schoolwagens zijn bijrijders niet toegestaan.  

4.2.4 Bij een ongeluk: Verleen direct hulp, vraag bijstand van omstanders en 
waarschuw zo gauw mogelijk iemand van de organisatie. 

4.2.5 In noodgevallen 112 bellen.  

4.2.6 Bij een hartstilstand: Bel direct 112,  roep hulp in van omstanders: 
4.2.7 De schoolwagens gaan na afloop en in ieder geval van afbreken van de 

optocht altijd terug naar hun opstelplek, zodat ouders altijd weten waar ze 

hun kinderen kunnen ophalen.   

4.2.8 Om brand op wagens (en trekkers)  / inzendingen snel te kunnen blussen 

moet iedere trekker een goedgekeurde brandblusser bij zich hebben. 

4.2.9 In geval van brand op een wagen (en/of trekker) of inzending:  Start direct 

met blussen met een brandblusser, aanwezig op één van de trekkers. 

4.2.10 Voor EHBO, vraag iemand van de organisatie.  

4.2.11 Ten alle tijden geldt: Calamiteiten direct doorgeven aan iemand 

van de organisatie.   
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5 Aansprakelijkheid en verzekering 

 
5.1 Aansprakelijkheid 

 
5.1.1  Alle deelnemers vrijwaren de N.O.V.G., bij opgave voor en door deelneming aan 

de optochten, tegen elke aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aangaande 
door deelnemers c.q. hun meegenomen materialen, toegebrachte schade aan 
personen en of goederen (zowel van de eigen groep als andere deelnemers, het 

publiek, toezichthouders, de organisatie, de overheid, enz.).   
5.1.2  Schoolwagens worden dan wel niet apart ingeschreven. Maar bovenstaande geldt 

zeker ook voor de schoolwagens.  
 

5.2      Verzekering 

 
5.2.1 Van ieder deelnemend persoon wordt verwacht dat hij/zij een WA 

verzekering heeft.  
5.2.2 Voor buurt- en vrije inzendingen is het niet nodig om de creaties extra te 

verzekeren.  

5.2.3 De verzekering van de schoolwagens wordt door de school zelf geregeld.  
 

6 Verantwoordelijkheden  

 
Wanneer een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, respect heeft voor elkaar en 

rekening houdt met elkaar, zijn de risico’s al tot het minimum gebracht. En voor het laatste 
stukje risico dat niet in te schatten is, maar ook niet door iemand te dragen is, is dan een 
verzekering.  Maar daar willen we niet aan denken. Wanneer iedereen net als anders 

zijn/haar best weer doet kan het niet anders dan dat we weer een prachtig dorpsfeest 
krijgen. 

 
Laten we, alle Garipers met elkaar, er weer een Gariper waardig dorpsfeest van maken. Daar 
horen wat regels bij, maar wanneer ieder logisch nadenkt bij het bouwen van de creaties en 

de creaties net zo veilig als altijd worden gebouwd, ieder om elkaar denkt en met elkaar 
rekening houdt, zijn we alleen nog afhankelijk van het weer. Daar hebben we geen invloed 

op.  
 

Voor alles geldt dat de verantwoordelijkheid aangaande de aansprakelijkeheid 

en/of het verzekeren helemaal bij de deelnemers zelf ligt.  
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7 Opgave & indeling (nummering) inzendingen 

 

7.1 Inzendingen buurten 
 

7.1.1  Opgave van de inzendingen doet men door het opgaveformulier in te vullen via 
de eerder verstuurde mail. Deze is ook te vinden op onze Facebook-pagina. 

 

a De gevraagde gegevens in te vullen.  
b Bij vragen kan men contact opnemen met het contactpersoon van de 

inzendingen: Willemien van Rangelrooij.   
c Het liefst per e-mail: willemienvanrangelrooij@hotmail.com  

 

7.1.2 Gelijke inzendingen: 
Tijdens dit dorpsfeest worden gelijke inzendingen toegestaan.  

 
7.1.3 Start volgorde optocht donderdagochtend 8 september 2016: 

De buurt die hun inzending als eerst opgegeven heeft krijgt startnummer 1, die 

als tweede opgegeven heeft krijgt startnummer 2, en zo verder. 
 

7.1.4 Start volgorde vrijdagavond 9 september 2016: 
Voor de avondoptocht geldt dat de eerst aanwezige inzending voorop rijdt. Dit 

omdat de inzendingen elkaar niet voorbij kunnen.  
 

7.1.5 Het is belangrijk om zo gauw mogelijk, maar in ieder geval voor 6 juni 2016 

volgens eerder verstuurd aanmeldformulier of via bovenstaand e-mailadres in te 
schrijven met:  

a. Naam van de buurtvereniging. 
b. De naam van de te maken creatie. 
c. Een duidelijke omschrijving van de te maken creatie. Eventueel met 

plaatjes.   
d. Voor de jury een omschrijving en achtergrondinformatie over de naam en 

uitwerking. Dit telt zwaar mee in de beoordeling en jurering.  
e. Contactpersoon van de inzending. 

1. Naam. 

2. Adres. 
3. Telefoonnummer. 

4. E-mailadres. 
5. Plek waar de creatie gebouwd wordt.  

f. Of er wel/geen geluidsinstallatie gebruikt wordt bij de inzending tijdens de 

optochten. 
g. Verder voor het bestuur belangrijke gegevens.  

mailto:willemienvanrangelrooij@hotmail.com
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7.2 Schoolwagens 

7.2.1 Organisatie schoolwagens: 
a. De gehele organisatie en deelneming van de schoolwagens aan de optochten 

is in handen van de basisschool “De Wrâldpoarte” te Garyp. 

  b. Met de basisschool “De Wrâldpoarte” is afgesproken dat de schoolwagens 
worden voortgetrokken door kleine trekkers. 

c. Dit optochtreglement wordt ook aan basischool “De Wrâldpoarte” verstrekt. 
Het is aan hen om er voor te zorgen dat de trekkerchauffeurs, juffen en 

meesters, begeleiders en begeleiders de nodige informatie krijgen en daar mee 
op toe zien dat een ieder zich daar aan houdt.   

7.2.2 De indeling in en het begeleiden van de optochten: 

Dit is geheel in handen van het organiserende N.O.V.G. bestuur en de eventuele 
door hen aangestelde vrijwilligers.  

 
7.3 Vrije inzendingen 

 

7.3.1 Opgave van de vrije inzendingen doet men via het opgaveformulier dat men kan 
vinden op de facebookpagina. Zie voor de link op bladzijde 2 van dit reglement. 

Of stuur een e-mail aan: willemienvanrangelrooij@hotmail.com.   
 

a De gevraagde gegevens dienen te worden ingevuld in het  

opgaveformulier.  
b Bij vragen kan men contact opnemen met de contactpersoon voor de 

inzendingen: Willemien van Rangelrooij. Bij voorkeur via bovenstaande e-
mailadres.  

 

7.3.2 Gelijke inzendingen: 
Tijdens dit dorpsfeest worden gelijke inzendingen toegestaan.  

 
7.3.3 Jurering: 

Voor de jurering is het van belang dat er een duidelijke omschrijving (het liefst 
met achtergrondinformatie) over de inzending wordt ingevuld. Dit telt zwaar mee 
in de beoordeling.  

 
 7.3.4 Bij de opgave moet worden opgegeven:   

7.3.4.1 Eerst kan men een e-mail versturen aan onze contactpersoon Willemien 
van Rangelrooij, om te informeren of de naam nog vrij is. Voor haar 
contactgegevens zie 7.3.1 a.  

7.3.4.2  Hierna is het zaak om zo gauw mogelijk in te schrijven via toegezonden 
opgaveformulier met de volgende gegevens:  

1. Naam van de groep. 
2. De naam van de te maken creatie. 
3. Een duidelijke omschrijving van de te maken creatie.  

mailto:willemienvanrangelrooij@hotmail.com
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4. Voor de jury een omschrijving en achtergrondinformatie van de naam 
en uitwerking van de creatie. Dit telt zwaar mee in de beoordeling en 
jurering.  

5. Contactpersoon van de inzending: 
-  Naam. 

- Adres. 
- Telefoonnummer.  
- E-mailadres. 

6. Plek waar de creatie gebouwd wordt. 
7. Of er wel of geen geluidsinstallatie gebruikt wordt bij de inzending 

tijdens de optochten.      
8. Overige belangrijke opmerkingen en gegevens voor het bestuur. 

 

7.4 Niet aangemelde inzendingen:      

 
7.5.1 Indien er niet aangemelde inzendingen verschijnen bij het opstellen 

worden deze pas toegelaten tot de optocht na beoordeling en beslissing 

van het N.O.V.G. bestuur.  
 

8 Reglement veiligheid inzendingen, schoolwagens (en trekkers) en overige 
deelnemingen 

 
8.1 Degelijkheid inzendingen: 

Alle inzendingen moeten een constructie hebben die geen gevaar vormt voor de 
deelnemers en het publiek. De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor hun 

creatie.  
 

8.2 Hydrauliek / luchtdruk: 
Bij gebruik van hydrauliek of luchtdruk moet dit voldoen aan alle veiligheidseisen 
en keuringen.  

 
8.3 Generators en verlichting: 

Generators en alles wat daar bij hoort, voor bijvoorbeeld verlichting, moet 
voldoen aan alle geldende eisen en keuringen.   

 

8.4 Elke inzending moet voorzien zijn van:  
- moet voorzien zijn van het startnummer, dat door de organisatie is uitgereikt, 

moet goed zichtbaar en voorop de inzending aanwezig zijn. (Dit geldt niet voor 
schoolwagens) 
- Mag geen glaswerk bij zich hebben tijdens de optocht. 

    
8.5 Afmetingen inzendingen en schoolwagens: 

De afmetingen van de inzendingen zijn vrij, met onderstaande een paar 
richtlijnen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het kunnen afleggen 
van de route. Houd rekening met drempels, stoepen, paaltjes, overhangende 

takken, etc. 
1) Breedte  : 4.50m1. 

2) Hoogte : 4.20m1. 
3) Lengte : 10.00m1. 
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8.6 De chauffers van de schoolwagens: 

- maken gebruik van kleine trekkers. 
- moeten beschikken over een geldig rijbewijs.  

- mogen niet sneller rijden dan stapvoets.  
- moet onbelemmerd en vrij uitzicht hebben.  
- wanneer nodig, goed visueel contact kunnen hebben met de begeleiders.  

- mogen niet onder invloed van alcohol en/of andere verdovende middelen zijn. 
- mogen geen bijrijders toelaten op de trekker. 

- moeten goed rekening houden met de afstanden tot het publiek en hun nodige    
  draaicirkel houden. 
- Een afstand aanhouden tussen andere inzendingen van zo’n 20 meter.  

- Het tempo van de optocht wordt aangegeven door de geluidsfiets. Probeer een  
            constant tempo aan te houden.   

 
8.7 Op te volgen aanwijzingen:  

Alle deelnemers worden verwacht zich te houden aan de aanwijzingen van:  

- Alle hulpverleners, zoals politie, brandweer, ambulance personeel, etc.  
- N.O.V.G. bestuursleden. 

- Verkeersregelaars.  
 

8.8 Geluidsinstallaties:  

Het volume dat van de inzending komt mag niet te luid zijn en, wanneer nodig, 
moet op aangeven van de organisatie het volume aangepast worden. 

 
8.10 Reclame uitingen: 

Reclame uitingen zijn in beginsel niet toegestaan. Dit mag alleen indien voldaan 

is aan onderstaande:  
- Uitgangspunt van de reclame uiting moet zijn dat het een primair onderdeel  

  van de inzending is.  
- Reclame uitingen mogen zeker niet overheersend zijn.  

- De reclame uitingen moeten enig verband hebben met de inzending en het   
  thema van de optocht.   
- Het gebruik van reclame uitingen moet bij opgave van de inzending aan het  

  bestuur gemeld worden. Het bestuur beslist vooraf of de reclame uitingen  
  toegestaan zijn en dus gebruikt mogen worden.  

- Er mag in geen enkel geval reclame afval op straat achterblijven.  
 

8.11 Pech of een ongeluk:  

Wanneer een inzending door pech of een ongeluk niet verder kan in de optocht 
wordt de inzending, in overleg met de organisatie, uit de optocht gehaald. Dit 

gebeurt zodanig dat de optocht zonder problemen verder kan.  
 

8.12 Verwijdering uit de optochten:  

Verwijdering uit de optochten gebeurt onder andere bij: 
- Misdragingen en/of beledigingen tegen publiek, hulpverleners en/of de  

  organisatie. 
- Het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie. 
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9 De optochtroute donderdagmorgen 8 september 2016:  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

- Ds. Minnemawei (opstellen inzendingen buurten) 

- Master Lubwei (opstellen schoolwagens) 

- Eendrachtsweg (opstellen vrije inzendingen) 

- Start: 

- Master Lubwei 

- Koutenburg 

- Brandsmaloane 

- Greate Buorren East 

- Inialoane (tot Feanhusterpaad) 

- Feanhusterpaad 

- Ielke Boanstraloane 

- Inialoane 

- De Tuije 

- Mounehoek 

- Ljippestâl 

- Lytse Buorren 

- Greate Buorren West 

- Pauze 

- Greate buorren East 

- Masterlubwei 

- Ds. Minnemawei  

(Hier gaan de schoolwagens rechtdoor naar de school. 
Daar kunnen de kinderen van de wagens gehaald 
worden.) 

- Iendrachtswei 
- Greate buorren East/West (tot Café De Beuk) 

- Prijsuitreiking 
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10   De optochtroute vrijdagavond 9 september 2016: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

11 Jury en jurering (Bijlage A): 

 

11.1 Jury: 
Jury bestaat uit onafhankelijke keurmeesters met jarenlange ervaring op het 

gebied van optocht jurering.   
 

11.2 Er wordt beoordeeld op de onderstaande onderdelen: 

- Vooraf verstrekte omschrijving/toelichting, niet langer dan 1 A4.  
- Eerste indruk. 

- Kleuren. 
- Materialen. 
- Totale vormgeving. 

- Originaliteit. 
- Afwerking. 

Opstellen inzendingen buurten: 
Inialoane, startplaats op volgorde van aankomst. (doorrijden 

tot Inialoane 44)  
 

Opstellen schoolwagens en vrije inzendingen:  
Feanhústerpaad 

 
Twee rondes: 
- Inialoane 

- De Tuije 
- Greate Buorren West 

- Inialoane 
 

Einde optocht: 

Aan het einde gaan de schoolwagens terug naar 
Feanhústerpaad. Daar kunnen de kinderen door hun ouders 

weer van de wagens gehaald worden. In verband met 
veiligheid mogen kinderen niet eerder van de wagen gehaald 
worden.  

 
Tussentijds onderbreken en aflassen: 

Indien de optocht tussentijds wordt onderbroken en afgelast, 
om welke reden dan ook, gaan de schoolwagens altijd terug 
naar hun opstelplaats. Zo kunnen ouders altijd hun kinderen 

weer vinden en ophalen.  
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11.3 Omschrijving / toelichting: 

- De omschrijving/toelichting wordt vooraf, door ons contactpersoon, verstuurd   

  naar de jury.   
- De jury doet hier, voordat ze naar Garyp komen, uitgebreid onderzoek naar.   

- Bij de beoordeling van de verschillende bovenstaande onderdelen geldt dat de  
  omschrijving/toelichting de grondslag is.  
- De omschrijving/toelichting telt dus zwaar mee in de beoordeling. Ook in 

hoeverre de omschrijving klopt met de werkelijke creatie.  
 

11.4 Opbouw juryrapport:   
Het juryrapport is een punten rapport. Dit houdt in dat er voor verschillende 
onderdelen punten gegeven worden. Alle punten van de verschillende 

onderdelen opgeteld geeft het totaal aantal punten. Voor informatie, zie bijlage 
A. 

 
11.5 Verspreiding juryrapport:  

Na afloop van de optocht wordt het juryrapport aan alle inzendingen verstrekt en 

worden enkele juryrapporten opgehangen in de feesttent.  
 

12   Publieksprijs: 

 
12.1 Voor de publieksprijs komen in aanmerking: 

- Inzendingen buurten  
- Vrije inzendingen  

 

12.2 Aantal stemmen: 
12.2.1 Elke buurt en vrije inzending krijgt vooraf 10 stemformulieren voor de 

publieksprijs.  
12.2.2 Er zijn 13 deelnemende buurten x 10 stemformulieren = 130 

stemformulieren. 

12.2.3 Er zijn voor elke vrije inzending 10 stemformulieren. 
 

12.3 Op eigen inzending stemmen:  
12.3.1 Om te voorkomen dat er op eigen buurt gestemd wordt staat de naam 

van de eigen buurt op de ontvangen stemformulieren. Dit geldt ook voor 

de vrije inzendingen. 
 

12.4 Verspreiding en inleveren stemformulieren: 
12.4.1 De buurten en vrije inzendingen zijn zelf verantwoordelijk voor het 

verspreiden van de stemformulieren onder het publiek.   

12.4.2 De ingevulde stemformulieren moeten in de melkbus van de NOVG 
gedaan worden. Deze staat donderdag 8 september 2016 tot 17.00 uur 

bij Spar Bijlsma, Greate Buorren 40 te Garyp.   
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13   Prijzen: 

 
13.1 Inzendingen buurten: 

  1e  prijs     €  75, = & Wisselbeker 
  2e  prijs     €  50, = 

  3e  prijs     €  30, = 
 

13.2 Vrije inzendingen: 

  1e  prijs   €  40, = 
  2e  prijs     €  30, = 

  3e  prijs     €  20, = 
 

13.3 Publieksprijs: 

   1e  prijs   €  50, =   
 

13.4 Individuele inzendingen voor de vrijdagavond: 
  1e  prijs     €  30, = 

14   Vergoedingen erepoorten: 

 
14.1 Vergoeding erepoorten: 

De buurten die aan de toegangswegen van het dorp liggen, krijgen bij plaatsen 

van een ereboog hiervoor een vergoeding van: € 127,50 
  

15    Kosten bij verzekeren trekkers en schoolwagens: 

De verzekering van de trekkers voor de schoolwagens zijn voor kosten van de 
school “De Wrâldpoarte”.  
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16     Organiserend bestuur N.O.V.G.  
Het bestuur van de N.O.V.G. heeft als doel het organiseren van de optochten 
tijdens het dorpsfeest in Garyp en het geheel in goede banen te leiden.  

 

Nr: Naam: Functie: Telefoon: 

 
1 

Jan Gerrit  

Kloosterman 
Voorzitter 06-53817801 

 

2 
Peter 

Sibma 
2e Voorzitter 06-54235169 

 

3 
Annie 

Van der Meer 
Penningmeester 06-83201154 

 
4 

Willemien  

Van Rangelrooij Secretariaat 06-43814682 

 

5 

Klaske  

Wijngaarden PR  06-24862884 

 
6 

Anne  

Nijhuis Bestuurslid 06-12956531 

 
7 

Ate 

Bijlsma 
Bestuurslid 06-23958227 

 

8 

Hendrik  Jan 

Mulder Bestuurslid 06-49719467 

 
9 

Martinus  

Haarsma Bestuurslid 06-14376899 

 

17 Tot slot 

 

17.1 Wie naar aanleiding van dit optochtreglement vragen en/of opmerkingen heeft 
kan contact opnemen met de contactpersoon vande Nationale Oranje Vereniging 
Garyp. 

 
17.2 Als bestuur, bestaande uit door de Garipers aangestelde Garipers, proberen wij  

        een goede optocht te organiseren en in goede banen te leiden. Maar het slagen  
        van de optocht ligt ook aan de inzet van alle Garipers met elkaar.  
 

17.3 Hierbij willen wij alle Garipers veel plezier, succes en een gezonde strijd toe  
        wensen.   

 
 

Het bestuur van de Nationale Oranje Vereniging Garyp. 


