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Voorwaarden voor deelname 
Om voor een Corsogroep duidelijk te maken wat er van haar verwacht wordt en om tot een verantwoord Corso te 
komen, zijn deze deelnamevoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden, het inschrijfformulier en het handboek CVT 
gelden als voorwaarden en richtlijnen voor het corso. In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist 
het bestuur van de C.O.V. 
De deelnamevoorwaarden worden vastgesteld op een algemene ledenvergadering. 
 

Aanmelding corso 
Corsogroepen dienen zich middels het inschrijfformulier en uiterlijk voor 5 mei 2017 aan te melden om mee te doen 
aan het Corso via cc@corsoklooster.nl Het minimale aantal bloemen om mee te mogen doen bedraagt 100.000 
dahlia’s. Ook het verhaal voor het corsomagazine dient dan ingeleverd te worden. Indien dit niet voor 5 mei 
voorafgaand van het Corso is ingeleverd, zal een bonusvermindering van €100,- in rekening worden gebracht. Met 
het ondertekende inschrijfformulier gaat een Corsogroep akkoord met de deelnamevoorwaarden en het handboek 
van de CVT. Deelname van een Corsogroep aan zowel jeugd als bloemencorso wordt niet toegestaan. Het staat de 
C.O.V. vrij om een deelname te weigeren, dit uiteraard naar redelijkheid en voorzien van een goede onderbouwing. 
 
Alle onderwerpen worden bijgehouden door de corsocommissie. Indien er een onderwerp wordt ingeleverd wat 
gelijk is aan een eerder ingeleverd thema/ onderwerp en sterke gelijkenissen vertoont met een eerdere aanmelding 
van dat jaar, wordt dit direct beoordeeld door de Corsocommissie. De Corsocommissie geeft dit, indien nodig, zo 
snel mogelijk door aan beide groepen, zodat zij samen (waar mogelijk samen met leden van de corsocommissie) tot 
afstemming kunnen komen. De laatste groep die het onderwerp heeft ingeleverd, wordt geacht het onderwerp bij te 
stellen. Het wordt de groepen daarom aangeraden om het onderwerp zo snel mogelijk te laten vastleggen incl. 
omschrijving van het onderwerp. De onderwerpen worden aan het publiek gepresenteerd op 1e zaterdag van de 
feestweek. Iedere groep is gewenst daarbij aanwezig te zijn en de corsocreatie te presenteren met, bij voorkeur, een 
maquette.  
 

Opstel terreinen 
We hebben 3 verschillende opstellingsterreinen, te weten: 
  1: Vossenkamp 
  2: Sv VHK 
  3: Molenstraat 
De exacte plekken zullen worden vastgesteld op een Corsobouwers vergadering samen met de CVT. Bij pech of een 
andere calamiteit beslist de Corsocommissie waar de Corsogroepen dan komen te staan. Op deze terreinen is het 
gebruik van (schaar)hoogwerkers niet toegestaan en de start van het Corso mag geen hinder ondervinden van het 
gebruik van (rol)steigers, heftruck, ladders e.d. De opstellingsterreinen zijn alleen toegankelijk voor figuranten, 
wagenbouwers, bestuursleden en genodigden van de C.O.V. (wel voorzien van een geldende toegangskaart). 
 

Portofoons 
Omdat de portofoons een veiligheidsdoel hebben, heeft de C.O.V. besloten om per Corsogroep maximaal twee 
circuits van drie portofoons ter beschikking te stellen. Deze kunnen worden aangevraagd middels het 
inschrijfformulier. Uiteraard is het mogelijk om meer portofoons te bestellen, maar hiervoor dienen de groepen de 
kostprijs te betalen (8 euro per dag per portofoon en €10 euro per dag voor een koptelefoon). In de corsoweek 
dienen de bestelde materialen op een nader af te spreken tijd en locatie opgehaald te worden en vervolgens dient 
alles de maandagmorgen na het Corso weer ingeleverd te worden. (Exacte tijd wordt vermeld bij het uitgeven van 
de portofoons). De Corsogroep is zelf verantwoordelijk dat de portofoons tussen het Middag- en Avondcorso 
worden opgeladen. Groepen dienen de kosten van vermiste of beschadigde materialen zelf te betalen, hiervoor 
zullen zij een rekening ontvangen van de C.O.V. Er wordt gewerkt met een aftekenlijst. 
 

mailto:cc@corsoklooster.nl
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Bonusverminderingen 
1   Het niet volledig inleveren van het inschrijfformulier op uiterlijk 5 mei Vermindering €100,- 
2   Na 12 uur voorbij punt Johanneskerk     Vermindering €300,- 
3   Het bewust veroorzaken van oponthoud tijdens het Corso   Vermindering €100,- per incident 
4   Het niet opvolgen van instructies door COV aangewezen vrijwilliger Vermindering €100,- per incident 
5   Op zaterdag niet tijdig aanwezig zijn in het dorpshuis iz Corsofestival Vermindering €250,- 
 
De C.O.V. bepaalt de toekenning van de bonusvermindering. Het begrip “overmacht” is hierbij niet ter sprake.  
 
Het toekennen van een bonusvermindering zal uiterlijk zaterdag voor het Corsofestival persoonlijk door de 
corsocommissie worden meegedeeld aan de contactpersoon van de betreffende Corsogroep. 

 
Corsodag 
8 - 12 uur            Vanaf dit tijdstip is er toegang tot het dorp op aanwijzen van de corsocommissie onder begeleiding 

van verkeersregelaars van de eigen groep en Politie. Elke groep geeft aan de veiligheidscoördinator 
door wanneer men vertrekt. De Flevoweg zal afgesloten zijn voor alle verkeer vanaf kruispunt 
Flevoweg tot aan de eerste rotonde van Vollenhove. De wagen rijdt vanaf de kruising Flevoweg 
(hoek Johanneskerk) rechtsaf de Molenstraat in. Hier vindt ook de hoogtemeting plaats. Zoals 
besloten rijden de corsogroepen naar hun aangewezen plek. Mocht er onverhoopt een 
verandering plaatsvinden, bv pech, dan schuift alles door op aanwijzing van de corsocommissie. 
Groepen worden persoonlijk ingelicht.  

   
12.00 uur          Op dit tijdstip moeten alle corsowagens voorbij de Johanneskerk zijn. Corsowagens die na dit 

tijdstip zijn, ontvangen een bonusvermindering van €300,-. Uitzonderingen zijn er altijd en worden 
bepaald door de corsocommissie welke vervolgens mondeling gecommuniceerd wordt met de 
betrokken groep. Wel is belangrijk dat er vanaf het begin duidelijk gecommuniceerd wordt door 
alle groepen. 

 
13.45 uur         Proefstart in samenwerking met de CVT. Corsowagens dienen hun wagen dan aan te laten! 
 Tegelijk test portofoon. 
 
14.00 uur         Start Corso. Op aangeven van de corsoleider start het corso en ook zal de jurering van de vak- en 

figuratiejury langs het parcours plaatsvinden. 
Indien Corsowagen door pech niet in staat is om tijdens het Middagcorso tenminste één volledige 
ronde te rijden, dan valt deze wagen buiten de jurering van de vakjury. 

 
19.45 uur         Prijsuitreiking. Er wordt van iedere groep verwacht dat er één persoon klaarstaat om de prijs/ het 

prijzenbord in ontvangst te nemen. 
 
20.15 uur       Proefstart in samenwerking met de CVT. Corsowagens dienen hun wagen dan aan te laten! 
 Tegelijk test portofoon. 
 
20.30 uur         Start Avondcorso en jurering (belichtings- en figuratiejury) langs het parcours  
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Corsofestival 
9.30 uur  Tussen 9.30 en 10.00 uur moet van iedere corsogroep een afgevaardigde zich melden in het 

dorpshuis en de aftekenlijst invullen. Iedere corsogroep die later dan 10.00 uur komt, ontvangt een 
bonusvermindering van €250,-. 

 
10.00 uur  De corsogroepen verplaatsen hun wagen richting het festivalterrein om daar, in goed en onderling 

overleg, de corsowagen neer te zetten.  

12.15 uur Begin van het Corsofestival 
Start figuratie door de groepen en jurering voor de figuratieprijs. Van 12.15 uur tot 15.00 uur 
wordt er entree gevraagd voor het Corsofestival, na 15.00 uur is er vrij toegang. 

 
15.00 uur           Einde figuratie en jurering voor de figuratieprijs 
 
15.45 uur De chauffeurs en begeleiders maken zich gereed voor vertrek. De bestuurder(s) en de begeleiders 

mogen niet onder invloed zijn van alcohol. 
 
16.00 uur Op dit tijdstip rijden de wagens onder begeleiding van de corsocommissie de Monnikenweg af en 

gaan rechtsaf de Kloosterweg op. De bestuurder(s) en de begeleiders mogen niet onder invloed 
zijn van alcohol. In het dorp dienen de wagens zo dicht mogelijk achter elkaar aan te blijven rijden. 
Op het festivalterrein dienen de groepen er gezamenlijk zorg voor te dragen dat het terrein schoon 
achtergelaten wordt.  

  

Corsomagazine 
Op het inschrijfformulier dient meteen een stukje voor het corsomagazine ingeleverd te worden. Door de C.O.V. 
wordt een corsomagazine uitgegeven, met daarin onder andere beschrijvingen van deelnemende wagens op 
alfabetische volgorde van groepsnaam. De C.O.V. behoudt zich het recht voor om lay-out technische wijzigingen van 
de omschrijvingen aan te brengen, indien dit gewenst is voor publicatie in het magazine.  
 

Commissie Veiligheid en Techniek (CVT) 
Om tot een verantwoord, veilig en ongestoord Corso te komen, is er een adviesorgaan omtrent technische staat en 
veiligheid in het leven geroepen, genaamd de CVT. Deze groep zal met ondersteuning van het handboek CVT zoveel 
mogelijk de veiligheid waarborgen. De Corsogroep blijft zelf verantwoordelijk dat de punten uit het handboek 
worden nageleefd. Uiteraard staat de CVT altijd open voor uiteenlopende vragen over het bouwen van een 
corsowagen. Wanneer een groep start met de bouw van haar corsowagen, dient zij dit per mail te laten weten aan 
de CVT. Bij dit overleg zal ook iemand van de corsocommissie aanwezig zijn, om het besprokene schriftelijk vast 
leggen, zodat de Corsocommissie op de hoogte is van de punten die er worden besproken. 
 

Afmetingen Corsowagen 
Zoals bekend hanteert de C.O.V. een maximale hoogte van 10 meter. De breedte is 4 meter tot een hoogte van 2,5 
meter daarboven mag een Corsowagen 5.30 meter zijn. Qua lengte zijn er geen afspraken maar iedere Corsowagen 
dient fatsoenlijk, zonder te steken, het parcours rond te kunnen. De CVT zal op de bouwlocatie, bij twijfel, 
metingen verrichten en dit melden aan de Corsocommissie. Aan het parcours zal dus geen meting verricht worden, 
met uitzondering van de hoogtemeting. 
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Veiligheid 
Het handboek CVT is onderdeel van deze deelnamevoorwaarden en wordt als bijlage meegestuurd. 
In het handboek staat een lijst met de belangrijkste punten (checklist) waaraan door een groep moet worden 
voldaan. Het staat de CVT vrij om tijdens de bouw per groep een aantal punten toe te voegen waaraan die 
betreffende groep bij de volgende controle aan moet voldoen. 
Wanneer deze lijst niet is afgewerkt door de groep en niet is goedgekeurd door de CVT en de corsocommissie, dan 
mag de groep niet deelnemen aan het corso. Dit laatste kan alleen meegedeeld worden door de voorzitter van de 
corsocommissie samen met een lid van het HB en de CVT. Wanneer een groep onverhoopt toch niet door de check 
komt, dan heeft deze groep tot uiterlijk 14.00 uur de mogelijkheid om te zorgen dat alles alsnog voor elkaar is. Lukt 
dit niet: dan kan er geen deelname aan het Corso plaatsvinden. 
 

Te gebruiken materialen 
De richtlijn voor een corsowagen is dat deze voor 95% bedekt moet zijn met dahlia’s. Corsogroepen kunnen zich 
hiervoor wenden tot de bloemencommissie, zij zorgen voor de centrale inkoop en verdeling van de dahlia’s. De 
bloemencommissie is geen onderdeel van de C.O.V. en de C.O.V. staat hier dan ook buiten. De overige procenten 
mogen van alternatief materiaal zijn. In verband met de veiligheid mogen de plaatsen waar de figuranten staan, niet 
bedekt zijn met dahlia’s. Deze plaatsen vallen niet onder het alternatief materiaal, evenals de ventilatieroosters die 
in de wagen zijn opgenomen. Wij vertrouwen er op dat iedere Corsogroep zich aan de richtlijn houdt. 
 

Informatie en verplichtingen Corsodag en Corsofestival 
 
Reclame-uitingen 
Behalve reclame op shirts en petten, is commerciële reclame (in welke vorm dan ook) op of rond de corsowagen 
tijdens het Corso en het Corsofestival niet toegestaan. 
 

Aanrijden 
De Corsogroep draagt zelf, onder begeleiding van verkeersregelaars, zorg voor het vervoer van de wagen van de 
opbouwplaats naar het kruispunt Flevoweg – Leeuwte. Als er een trekkend voertuig gebruikt wordt dient de groep 
zelf te checken of de verzekerd is. Zo niet dan dient er zelf voor een verzekering gezorgd te worden. 
Iedere groep krijgt maximaal vier verkeersregelaarshesjes van de C.O.V. Zij kunnen er zelf voor kiezen om meer 
hesjes te bestellen, maar deze zijn dan voor eigen rekening. Een Corsogroep is zelf verantwoordelijk dat er mensen 
binnen een groep verkeersregelaar mogen zijn. 
 

Bestuurder corsowagen 
Omdat het besturen van een corsowagen niet zonder risico is, heeft de C.O.V. in samenwerking met de CVT besloten 
dat dit alleen mogelijk is vanaf 18 jaar en door personen die in het bezit zijn van in ieder geval hun B-rijbewijs en bij 
voorkeur met enige ervaring. Daarnaast dienen de bestuurders een eigen geldige (wettelijke) 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Een Corsogroep dient te zorgen dat er een kopie van het rijbewijs van de 
bestuurder(s) bij de corsocommissie aanwezig is. Deze kopieën dienen ruim op tijd (uiterlijk een week voorafgaand 
aan het corso) aanwezig te zijn, zodat de corsocommissie de mogelijkheid heeft om de gegevens aan de verzekering 
door te geven. Indien de kopieën te laat worden ingeleverd, dan bestaat de mogelijkheid dat de betreffende groep 
tijdens het Corso (indien nodig) geen aanspraak kan maken op de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering/ 
evenementenverzekering van de C.O.V. 
 
Verwacht wordt dat een chauffeur bekend is met de corsowagen en weet hoe hij deze soepel door de bochten kan 
sturen. Tijdens het Corso kan er maximaal twee keer een stuurfout worden gemaakt. Hierna wordt de corsowagen, 
het gedeelte wat problemen veroorzaakt, van het parcours gehaald.   
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Figuranten 
Het is niet toegestaan dat een wagen stil blijft staan, omdat de figuranten een show opvoeren. Indien een groep dit 
wel doet, dan bestaat de kans dat de figuratie die dit veroorzaakt van het parcours gehaald wordt. Personen mogen 
zich tijdens de rondgangen en het Corsofestival niet hoger dan zes meter voethoogte op een wagen bevinden. 
Personen/figuranten moeten bij calamiteiten zelfstandig van de wagen kunnen komen. Figuranten die met de 
voeten hoger dan 2,5 meter van de begane grond staan moeten aan de wagen geborgd zijn. Ook deze borging moet 
in geval van calamiteiten zelfstandig kunnen worden geopend. 
Figuranten, chauffeurs, voorlopers en eventuele trekker(s) van de corsowagen, corsobouwers en personen duidelijk 
verbonden aan een Corsogroep dienen zich als visitekaartje(s) van het Corso te gedragen. Vervelend gedrag (ten 
gevolge van bijvoorbeeld overmatig drugs- en/of drankgebruik) wordt dan ook niet toegestaan. Het nuttigen van 
alcohol op, bij of nabij de corsowagen is niet toegestaan. 
 

Figurantenpassen 
Mochten er figuranten zijn op de wagen die geen lid zijn of corsokaart hebben, dan kunnen jullie voor deze 
figuranten een pas bestellen. Deze pas geeft alleen toegang tot het opstelterrein tijdens het Middag- en Avondcorso 
en zaterdag tijdens het Corsofestival. Corsogroepen kunnen voor hun figuranten gratis figuranten passen aanvragen. 
De aanvraag dient uiterlijk 2 weken voor het corso, per mail te worden gedaan bij de secretaresse van de 
Corsocommissie.  
 

Parcoursbegeleiders/ corsoleiders 
Het regelen van bijvoorbeeld afstand, rijsnelheid en sleephulp wordt opgepakt door de corsobegeleiders. Voor 
vragen kan een groep zich tot deze begeleiders wenden. Deze staan langs het parcours en zijn door de 
corsocommissie aangesteld. De voorzitter van de corsocommissie is altijd (per portofoon) bereikbaar voor vragen of 
onduidelijkheden. Het niet opvolgen van een instructie wordt bestraft met een bonusvermindering van €100,-. 
 

Pech/ Sleephulp 
Op een aantal plaatsen langs het parcours is sleephulp beschikbaar. Een corsowagen die tijdens het Middag- of 
Avondcorso getrokken wordt door een sleepwagen, blijft daaraan gekoppeld tot het einde van de rondgang. Indien 
tijdens het Middagcorso een niet voor het Avondcorso te repareren defect optreedt, en de groep wil wel met de 
avondrondgang meedoen mag de betreffende groep gebruik maken van de door de COV beschikbaar gestelde 
tractor. Wanneer een corsowagen defect raakt en gesleept moet worden mogen er geen figuranten meer op de 
corsowagens aanwezig zijn. 
Op het moment dat een corsowagen pech krijgt of wanneer dit dreigt te gebeuren, dan moet de begeleider van de 
betreffende wagen dit direct melden aan de corsoleiders. Deze zal dan zorgen dat de CVT naar de betreffende 
wagen gaat om hulp te bieden. Afgesproken is dat een wagen (indien mogelijk) zo snel mogelijk van het parcours 
gehaald wordt zodat naast het parcours het defect gemaakt kan worden. Wanneer de wagen weer in staat is om 
deel te nemen aan het corso, zal deze in overleg met de corsocommissie en CVT weer ingevoegd worden. Bij het 
inzetten van een sleepvoertuig, is het verplicht dat de groep voor een bestuurder zorg draagt. De juryleden mogen 
het trekkende voertuig niet beoordelen.  

 
Vervolg Pech/ Sleephulp 
Bestaat een corsocreatie uit meerdere wagens en gaat er 1 kapot die het parcours moet verlaten mogen de andere 
delen doorrijden en bepaald de jury wat zij daarmee doen in de beoordeling. 
Bij het bewust veroorzaken van oponthoud tijdens het Middag- en/of Avondcorso door wat voor (technische) aard 
dan ook, geldt dat de groep een bonusvermindering krijgt van € 100,- per incident (voor het niet opvolgen van 
instructies van de C.O.V.). Voorbeelden hiervan zijn: het ophouden van het Corso door figuratie, bijvullen van 
vloeistoffen en het niet opvolgen van instructies van de CVT. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het 
prijzengeld. 
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Naast het bewust veroorzaken van oponthoud, bestaat er ook nog de term onbewust oponthoud veroorzaken. 
Hierbij kan men denken aan: weeromstandigheden, een ongeval met een figurant of bestuurder of een pechgeval. 
Deze gevallen worden individueel beoordeeld door de corsocommissie. 
Een groep is zelf verantwoordelijk dat zij op tijd de hulp van de CVT opvragen via de corsoleiders. 
 

Slecht-weer-beleid 
De veiligheidscoördinator zal in overleg met de corsocommissie en de voorzitter van de C.O.V. bepalen wanneer er 
sprake is van “slecht weer” en zal de contactpersoon van de verschillende groepen telefonisch op de hoogte houden 
van de genomen besluiten. Een groep is zelf verantwoordelijk dat zij telefonisch bereikbaar zijn op het bij de C.O.V. 
bekende telefoonnummer. 
 

Extreme regenval 
Bij extreme regenval kan besloten worden om de jurering op een ander tijdstip op de dag te laten plaatsvinden. 
Hierdoor kunnen de wagens tot 13.15 uur op het opstellingsterrein aankomen zonder de 
opstellingsbonusvermindering te krijgen. De beslissing hierover wordt uiterlijk vrijdagochtend (op de Corsodag) om 
7.00 uur genomen en direct aan de contactpersonen doorgegeven. Indien de regenval tijdens het aanrijden begint, 
zal er op dat moment besloten worden hoe verder te handelen. 
 

Extreem warm weer 
In verband met de veiligheid van personen op de wagen is het onverantwoord om tijdens extreem warm weer lang 
op de wagen te zijn. De volgende procedure wordt dan gevolgd: 
 
De speaker en een aantal vrijwilligers langs het parcours zullen omwonenden vragen om water langs het parcours te 
zetten. 
 
Het hoofdbestuur van de C.O.V. kan de beslissing nemen om tijdens het Corso een aantal wagens tegelijk stil te 
zetten, zodat er gedronken kan worden. Op dit moment zal er tijdelijk geen jurering plaatsvinden. De corsoleider zal 
zorgen dat deze procedure soepel verloopt. De contactpersoon van de Corsogroep wordt hiervan ruim van tevoren 
op de hoogte gesteld. 
 

Onweer 
In geval van (dreigend) onweer wordt het Corso stilgezet en iedereen moet uit de wagen en van de wagen af. Het 
publiek wordt, via de speaker, verzocht een schuilplaats te zoeken. 
 
Afhankelijk van het tijdstip waarop deze situatie zich voordoet kan besloten worden om het Corso weer te hervatten 
of af te lassen. De beslissing hiervoor ligt bij het hoofdbestuur van de C.O.V. en wordt aan de contactpersoon van de 
Corsogroep op de hoogte gesteld. 
 

Corsofestival 
Elke groep krijgt van de Corsocommissie een schema wanneer en hoe lang er op de wagen gefigureerd wordt. Wij 
zullen rekening houden met afstanden en laten omroepen wanneer er waar gefigureerd. Dit alles om meer 
duidelijkheid te krijgen op de zaterdagmiddag en elke corsogroep de kans geven om zich zo breed mogelijk te 
profileren. Veel groepen willen zich extra profileren tijden het festival. Dit mag mits de weg alleen gebruikt wordt. 
Een voorwaarde is wel dat we op de een corsobouwers vergadering beslissen waar iedereen komt te staan. 
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Juryleden 
De personen die in iedere jury zitten, zijn om hun professionaliteit uitgekozen door de C.O.V. en dienen afzonderlijk 
van elkaar (zonder overleg) tot een uitslag te komen. De uitslagen van de juryleden vormen samen de 
eindklassering. De jury heeft altijd de mogelijkheid om de uitslag aan te passen tot zij het hier allemaal mee eens 
zijn. Nadat de jury hun akkoord heeft gegeven op de klassering, is deze uitslag bindend. Er wordt van de juryleden 
verwacht dat zij op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Voor meer jury informatie zie 
bijlage. 

 
Maquetteprijs 
Tijdens de presentatieavond zal er voor de mooiste maquette, welke verkozen wordt door de corsogroepen een prijs 
van €100,- zijn.  Iedereen aanwezige kan stemmen zijn/haar eigen top 3 samenstellen. Dezelfde avond zullen de 
stemmen geteld en de uitslag bekend gemaakt worden. 
 

Gouden Dahlia (wisselbeker) 
Deze prijs komt tot stand door beoordeling van de Corsogroepen. Het blanco formulier voor het invullen van de 
punten en een korte toelichting hoe men tot deze punten is gekomen, wordt één week voorafgaand aan het Corso 
gemaild aan de Corsogroepen. Het ingevulde formulier moet uiterlijk voor 20.00uur tijdens de Corsodag ingeleverd 
worden bij de corsocommissie (bij voorkeur per mail). De prijs zal worden uitgereikt tijdens de prijsuitreiking op 
zaterdagavond in de tent. 
 

Publieksprijs 
De bezoekers van het Corso krijgen de mogelijkheid om via SMS hun uitslag door te geven. De publieksprijs wordt 
tijdens de prijsuitreiking in september bekend gemaakt. 
 

Pechprijs 
Een wagen die zich wel ingeschreven heeft, maar buiten de jurering valt ontvangt de pechprijs. Dit is een bedrag van 
€1250,-. 
 

Verzekering 
De C.O.V. heeft voor het Corso een evenementenverzekering afgesloten. De complete polisvoorwaarden van deze 
verzekering zijn op te vragen bij de secretaresse van het DB. De verzekeringspremie wordt betaald door de C.O.V., 
maar het bedrag van het eigen risico moet worden betaald door de Corsogroep die schade heeft veroorzaakt. Dit is 
een bedrag van 250 euro per incident. Schade die is veroorzaakt door een Corsogroep moet binnen 24 uur na de 
schade worden gemeld bij de secretaresse van de corsocommissie. Zij zal verder zorgdragen voor het op de juiste 
manier doorgeven aan de evenementenverzekering. Alleen schade die binnen deze termijn is doorgegeven aan de 
secretaresse zal in behandeling worden genomen. Zonder een akkoord van de C.O.V. kan en mag er geen opdracht 
tot reparatie of vervanging worden gegeven. Zorg ervoor dat er direct foto’s worden gemaakt. 
 

CB-vergadering 
Een aantal keren in het jaar vindt er een vergadering plaats tussen de corsocommissie en de Corsogroepen. Het is 
verplicht dat er van iedere groep tenminste één persoon aanwezig is op deze vergaderingen (maximaal twee 
personen). 
 

Veiligheidscoördinator 
Dit is de contactpersoon tussen hulpdiensten en organisatie voor eventuele calamiteiten tijdens het Corso (vrijdag 
en zaterdag). 
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Volle ronde 
Een volle ronde is van start tot start. 
 

Contactpersonen C o r s o   
Voorafgaand aan de corsoweek wordt door de corsocommissie een telefoonlijst verspreid met daarop de meest 
recente nummers van de contactpersonen in de corsoweek. Deze lijst bevat de namen van de corsocommissie en 
haar vrijwilligers alsmede nummers van alle groepen die deelnemen aan het corso. 
 
Alle vragen of opmerkingen die een groep tijdens het jaar heeft kunnen gesteld worden aan de contactpersonen die 
zijn genoemd op onze internetsite www.corsoklooster.nl)  of per mail: cc@corsoklooster.nl. Dit mailadres wordt 
beheerd door de secretaresse van de Corsocommissie en zij zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste (interne) 
commissie wordt neergelegd en draagt zorgt voor beantwoording van de vraag. 
 
 

Corsocommissie    Telefoonnummer 
Hoege Heetebrij (voorzitter)  06-46104858 
Trijntje Nijkamp (jury begeleiding)  06-23922588 
Ellen Wermink (veiligheidscoördinator) 06-13538396 
Klaas Roskam (facilitair)   06-46149838 
Henri Stam (facilitair)   06-15944128 
John Voerman (facilitair)   06-42263179 
Martine Slot (vrijwilligers)   06-23453185 
Marieke Wermink (secretaresse)  06-10285037 
Aline Mooiweer (veiligheidscoördinator) 06-11851600 
Cor Rook (facilitair)   06-12507091 
 
 

Commissie Veiligheid en Techniek Telefoonnummer 

Martin Bonthuis    06-51558689 
Jan Bruining    06-21586109 
Wim van der Linde   0527-246137 
Harco Mooiweer    06-43532972 alleen sms’en/appen, niet bellen! 
Geurt Rook    06-53382488  
 

  

mailto:cc@corsoklooster.nl
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Bijlagen 
 

Corso relatiekaarten 
 
Met de invoering de Corso relatiekaar kunnen Corsogroepen hun relaties toegang aanbieden tot het Middag- en 
Avondcorso en het Corsofestival. Alleen de ingeleverde kaarten zullen vervolgens worden berekend aan de 
Corsogroepen. Er hoeft dus alleen betaald te worden voor gebruikte kaarten. 
 
Iedere Corsogroep zal van de C.O.V. kaarten krijgen, op naam van de Corsogroep. Deze kaarten kunnen per stuk 
worden uitgedeeld aan de sponsoren en relaties. Deze kaarten bieden toegang tot het Middagcorso óf Avondcorso 
óf Corsofestival. De kaarten kunnen worden ingeleverd bij de kassa`s, waar dan een bonnetje verkrijgbaar is dat 
gratis toegang biedt tot het Corso of het Corsofestival. Het aantal ingeleverde kaarten zal dan worden verrekend 
met het prijzengeld. 
 
Als prijs voor deze kaarten biedt de C.O.V. de volgende staffel aan: 
1 t/m 10 kaarten:  gratis 
11 t/m 20 kaarten: € 5,00 per stuk 
21 en meer kaarten: € 7,50 per stuk, gelijk aan de normale entreeprijs 
(de reden dat de prijzen oplopen, is om misbruik te voorkomen). 
 
Voor het Corsofestival zal vanaf de 11e kaart een prijs worden gerekend van € 4,00 per stuk. 
 

Jury Info 

Elk jurylid bepaalt individueel de klassering van de bloemenwagens tijdens het corso. Gelijke klasseringen zijn hierbij 
niet toegestaan. De einduitslag wordt bepaald door het puntentotaal per bloemenwagen op te tellen. De 
bloemenwagens die niet deelnemen aan het Bloemencorso en hierdoor dus niet worden gejureerd, zullen op de 
laatste plaats in de eindklassering eindigen. 
 
In de afsluitende juryvergadering zal een eindoordeel over de gejureerde bloemenwagens worden gevormd.  U 
wordt ingedeeld in een groep met twee andere juryleden. Gezamenlijk komt u tot een eindoordeel wat wij gaan 
presenteren aan de wagenbouwers als juryrapport. In totaal zijn er negen juryleden, wat resulteert in drie groepjes 
van drie. Per groep krijgt u vier tot vijf wagens toegewezen om een juryrapport te schrijven. Dit gebeurt op de dag 
zelf, dus aansluitend aan het Middagcorso. Wij zouden het zeer waarderen als er een jurylid per groepje terug zou 
willen komen in september om het juryrapport toe te lichten.  
 
Voor de Belichtingsjury en de Figuratiejury geldt hetzelfde, alleen worden deze niet ingedeeld in clusters. Naar 
aanleiding van de Belichtingsjury wordt het juryrapport geschreven aansluitend aan het Avondcorso en naar 
aanleiding van de Figuratiejury wordt het juryrapport geschreven aansluitend aan het Corsofestival. 
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Vakjury 

De Vakjury bestaat uit 9 personen waarin elk jaar gerouleerd wordt. 
Deze beoordeelt de corsowagens op de volgende onderdelen: 

• Algemene indruk 
o Kleurencombinatie 
o Structuur 
o Overige materialen 

• Uitwerking Idee/voorstelling 
o Originaliteit 
o Titel 
o Uitvoering 
o Herkenbaarheid 
o Voegt eventuele figuratie iets toe aan de wagen 
o Hoe presenteert het geheel zich aan het publiek 

• Vormgeving en techniek 
o Vormen 
o Verhoudingen 
o Compositie 
o Voegen bewegende delen iets toe 

• Algehele indruk 
o Klopt het plaatje, is het een geheel 
o Uitstraling van de wagen 
o Wijze waarop bloemen en materialen zijn aangebracht 
o De Finishing Touch; in hoeverre loopt het geheel in elkaar, gelet op de “kleine” details 

 

Algemene indruk Uitwerking idee of voorstelling    Vormgeving en techniek      Algehele indruk 
1 200 1 150 1 150 1 150 
2 190 2 140 2 140 2 140 
3 180 3 130 3 130 3 130 
4 170 4 120 4 120 4 120 
5 160 5 110 5 110 5 110 
6 150 6 100 6 100 6 100 
7 140 7 90 7 90 7 90 
8 130 8 80 8 80 8 80 
9 120 9 70 9 70 9 70 

10 110 10 60 10 60 10 60 
11 100 11 50 11 50 11 50 
12 90 12 40 12 40 12 40 

 1740  1140  1140  1140 
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Belichtingsjury 

De belichtingsjury bestaat uit 3 personen welke, in 2017, voor het eerst wordt bijgestaan door de vakjury.  
Deze beoordeelt de corsowagens op de volgende onderdelen: 

• Algemene indruk 
o Combinatie van kleuren en soorten verlichting 
o Totaal plaatje 
o Uitstraling 

• Uitwerking idee 
o Is de belichting origineel 
o Is alles belicht 
o De uitvoering 

• Vormgeving en techniek 
o Compositie 
o Verschillende effecten (spelen met licht) 
o Gebruik van verschillende soorten verlichting 

 

Algemene indruk   Uitwerking idee      Vormgeving en techniek 
1 200  1 150  1 150 
2 190  2 140  2 140 
3 180  3 130  3 130 
4 170  4 120  4 120 
5 160  5 110  5 110 
6 150  6 100  6 100 
7 140  7 90  7 90 
8 130  8 80  8 80 
9 120  9 70  9 70 

10 110  10 60  10 60 
11 100  11 50  11 50 
12 90   12 40   12 40 

 1740   1140   1140 
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Figuratiejury 

De figuratiejury bestaat uit 3 personen. 
Deze beoordeelt de corsowagens op de volgende onderdelen: 

• Algemene indruk 
o Complete plaatje 

• Uitwerking idee/ voorstelling 
o Kleding 
o Schmink 
o Muziek 

• Vormgeving 
o Passend geheel 
o Kleding 

 
Hieronder de Matrix welke voor de Figuratiejury gehanteerd wordt. 

Algemene indruk Uitwerking idee/ voorstelling    Vormgeving en techniek 

1 200 1 150 1 150 

2 190 2 140 2 140 

3 180 3 130 3 130 

4 170 4 120 4 120 

5 160 5 110 5 110 

6 150 6 100 6 100 

7 140 7 90 7 90 

8 130 8 80 8 80 

9 120 9 70 9 70 

10 110 10 60 10 60 

11 100 11 50 11 50 

12 90 12 40 12 40 

 1740  1140  1140 
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Prijzengeld 
 
Hieronder de Matrix met de verdeling van het prijzengeld: 

 Naam Groep Basisprijs Figuratie Belichting Totaal prijzengeld 

Ere  € 2.210,00 € 525,00 € 525,00 € 3.260,00 

2  € 2.110,00 € 475,00 € 475,00 € 3.060,00 

3  € 2.010,00 € 425,00 € 425,00 € 2.860,00 

4  € 1.910,00 € 375,00 € 375,00 € 2.660,00 

5  € 1.810,00 € 325,00 € 325,00 € 2.460,00 

6  € 1.760,00 € 300,00 € 300,00 € 2.360,00 

7  € 1.735,00 € 275,00 € 275,00 € 2.285,00 

8  € 1.710,00 € 270,00 € 270,00 € 2.250,00 

9  € 1.700,00 € 265,00 € 265,00 € 2.230,00 

10  € 1.690,00 € 260,00 € 260,00 € 2.210,00 

11  € 1.680,00 € 255,00 € 255,00 € 2.190,00 

12  € 1.675,00 € 250,00 € 250,00 € 2.175,00 

  € 22.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 30.000,00 

 
 
 
 
 


