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Optocht van het Urnerijk 

Categorieën 

U kunt met een carnavaleske presentatie uitkomen in de volgende categorieën:  

• Wagens (rood) 

• Groepen (groen)  

o U mag gebruik maken van een wagen/voertuig. Deze mag in totaal 

maximaal 5 meter lang en 3 meter breed zijn. (Hoogte = gelijk aan 

wagens). Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de voorstelling in de 

categorie wagens ingedeeld. 

• Enkelingen / Paren (blauw) 

o U mag gebruik maken van een wagen/voertuig. Deze mag in totaal 

maximaal 5 meter lang en 3 meter breed zijn. (Hoogte = gelijk aan 

wagens). Indien hieraan niet wordt voldaan wordt de voorstelling in de 

categorie wagens ingedeeld. 

• Expert Wijchen Cup  

o Prijs voor de groep/wagen die het best aansluit bij de actualiteit. 

• Charo Cup  

o Prijs voor de groep/wagen die de beste invulling geeft aan het thema.  



Vervolg Carnavalsoptocht Urnerijk (uitleg categorieën en prijzengeld) 
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Prijzen 

Tijdens de Carnavalsoptocht van het Urnerijk zijn de volgende prijzen te verdelen: 

Reguliere prijzen: 

 Rood, 

Wagens 

Groen, 

Groepen 

Blauw, 

Enkelingen 

& Paren 

1e Prijs € 222,00 € 111,00 € 55,00 

2e Prijs € 111,00 € 55,00 € 33,00 

3e Prijs € 55,00 € 33,00 € 11,00 

 

Het uit te keren aantal prijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Per 5 deelnemers 

in een categorie komt er 1 prijs bij. De volgende verdeling is van toepassing: 

• 1  tot 6 deelnemers → 1e prijs; 

• 6 tot 11 deelnemers → 1e & 2e prijs; 

• 11 deelnemers of meer → 1e, 2e & 3e prijs. 

Overige prijzen: 

• De Charo Cup:  

o Wagen die het best aansluit bij de carnavalsthema van dit jaar (Fout Joar)  

o Prijzengeld: €100,- 

• Expert Wijchen Cup:  

o Hierbij wordt gekeken naar welke wagen of groep het beste aansluit bij de 

actualiteit.  

o Prijzengeld: €100,- 

 


