
Meedoen aan de Grote Bornse Carnavalsoptocht 
 
Al jarenlang, op carnavalszaterdag, is Borne klaar voor De Grote Bornse Carnavalsoptocht. 
Verschillende praalwagens, loopgroepen en (carnavals)verenigingen trekken in een lange, gekleurde, 
maar bovenal feestelijke stoet door de straten van Borne. Volwassenen, buren, vriendengroepen, 
sportverenigingen, kinderen, klasgenootjes en individuen, iedereen mag mee doen aan de optocht. 
Naast de vele lol tijdens de voorbereidingen en een geweldige middag, maak je ook nog eens kans op 
leuke prijzen! Dus twijfel niet en meld je nu aan! 

 
Categorieën 
De optocht bestaat uit veel verschillende wagens en loopgroepen. Bij de inschrijving wordt daar al 
rekening mee gehouden. Want, het is onmogelijk om alle deelnemers op basis van dezelfde 
voorwaarden te jureren. Dat is niet eerlijk. Daarom heeft de optochtcommissie diverse categorieën 
in het leven geroepen. Op basis daarvan zal de jury aan de slag gaan en alle deelnemers eerlijk 
beoordelen. Op die manier maakt iedereen evenveel kans op een van de prijzen.  
 
De categorieën waar men zich voor kan inschrijven zijn: 
* Prinsenwagen Dit is een wagen van een carnavalsvereniging, waarop de prins en adjudant 
         van de vereniging aanwezig zijn. Zij worden vergezeld door de raad van 11 
    en, indien aanwezig, de dansmarietjes.  
* Grote wagen  Er doen niet alleen carnavalsverenigingen mee, maar ook groepen vrienden,  
    buren, (sport)verenigingen etc. Grote wagens moeten een lengte hebben van 
   meer dan 7 meter.  
* Kleine wagen  De kleinere praalwagens tot en met 7 meter. 
* Loopgroep  Groepen deelnemers die meedoen aan de optocht waarbij het accent   
    ligt op de loopgroep. Vaak zijn deze groepen in een bepaald thema uitgedost 
   en hebben ze een act ingestudeerd die tijdens de optocht uitgebeeld wordt.  
* Kindergroep  Ook de jeugd wordt niet vergeten! Zij zijn immers de toekomst. Wanneer het 
   merendeel van de aanwezige personen bij een deelname bestaat uit  
   kinderen, kan men zich inschrijven voor deze categorie. 
* 1 tot 5 personen Kleinere groepen zijn van harte welkom tijdens de optocht. Omdat het   
    voor deze deelnemers vaak lastig is om het op te nemen tegen de  
   grotere wagens en loopgroepen, is er een aparte categorie aan gemaakt.  
 

Jurering 
Alle deelnemers van de Grote Bornse Carnavalsoptocht worden beoordeeld door een onafhankelijke 
jury. Alle juryleden hebben affiniteit met carnaval, maar geen directe relatie met Stichting Borns 
Carnaval of één van de deelnemende carnavalsverenigingen. Op die manier heeft iedere deelnemer 
een eerlijke kans om te winnen. De jury begint al voor de optocht aan haar werk en beoordeelt op 
specifieke onderdelen.   

Maar waar letten zij dan op? Er wordt gelet op de compositie van het geheel, de algehele 
carnavaleske uitstraling en de originaliteit van de voorstelling. Daarnaast kijkt de jury goed naar de 
uitvoering, opstelling en mate van verzorging. En dan in het bijzonder naar de onderdelen decor, 
kostuum, grime en muziek. Ook humor bij de deelnemers speelt een belangrijke rol, zowel voor dan 
wel tijdens de optocht. Bij loopgroepen wordt er weer specifiek gelet op het onderlinge verband in 
de groep.  



Prijsuitreiking 
De juryleden gaan voor de optocht gezamenlijk langs de opstelling. Tijdens de optocht staan ze 
allemaal op een andere plek van de route, zo wordt er onafhankelijk van elkaar een beoordeling per 
deelnemer gemaakt. Deze beoordelingen worden direct na de optocht gezamenlijk (soms met de 
nodige discussies) besproken en op basis daarvan worden de prijzen in bovenstaande categorieën 
verdeeld. De prijsuitreiking vindt diezelfde middag, om 16:30 uur, plaats in de grote zaal van het 
Kulturhus. 
 
Inschrijven 
Wil jij naast een fantastische ervaring kans maken op één van de geldprijzen? Schrijf je dan nu in voor 
de Grote Bornse Carnavalsoptocht. Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen op 
www.bornscarnaval.nl.  
 
 
  


