
Sallands Oogstcorso 2022 

Inleiding
Salland maakt zich op voor het 69e Stöppelhaenefeest op 25 augustus 2022. Het oogstfeest op de 
donderdagmiddag en de corso van oogstpraalwagens vormen de belangrijkste onderdelen van het feest.
Om deel te nemen aan de corso kunnen onderstaande wetenswaardigheden van belang zijn. 

Praalwagens

Onderwerpen praalwagens 
De onderwerpen van de praalwagens hebben direct of indirect te maken hebben met Stöppelhaene, de 
oogst, het boerenleven of het platteland. Andere onderwerpen als bijvoorbeeld politiek of actualiteiten 
zijn ook toegestaan. 

Categorieën praalwagens
De praalwagens worden in drie categorieën ingedeeld.  De wagenbouwer kan aangegeven in welke 
categorie (A, B of C) hij wenst mee te doen.  De Optochtcommissie beslist uiteindelijk in welke categorie 
de wagen wordt ingedeeld. De categorieën zijn hier onder vermeld. 
 
• A-categorie,  

1. Het op het grondvlak geprojecteerde oppervlak van de wagen is groter dan 8m2

2. De wagen is geheel beplakt met oogst- en natuurproducten. 
 
• B-categorie

1. Het op het grondvlak geprojecteerde oppervlak van de wagen is groter dan 8m2. 
2. De wagen is minimaal voor 50% beplakt met oogst- en natuurproducten. 

• C-categorie 
1. Het op het grondvlak geprojecteerde oppervlak van de wagen is kleiner dan 8m2. 
2. De wagen is geheel beplakt met oogst- en natuurproducten. 



• D-categorie 
1. Het op het grondvlak geprojecteerde oppervlak van de wagen is kleiner dan 8m2. 
2. De wagen is minimaal voor 50% beplakt met oogst- en natuurproducten. 

De A- en B- categorieën zullen voornamelijk gebouwd zijn door grotere groepen, de C- en D-categorie 
door relatief kleine groepen die vaak maar beperkte ruimte hebben om hun wagen op te bouwen. 
Als de trekker een duidelijke eenheid vormt met de wagen, dan wordt deze meegerekend in het 
oppervlak van de wagen.

Praalwagenpaviljoen 
Na de optocht kunnen de praalwagens tentoongesteld worden in de praalwagentent zodat het publiek 
ook de volgende drie dagen van uw creatie kan genieten. Als dank ontvangt u hiervoor stageld.
De entree van de praalwagentent is gratis. De wagen kunt u op zondag (tussen 17.00 uur en 18.30 uur) 
of op maandag om 9.00 uur weer ophalen. 

Prijzengeld
Het is vanzelfsprekend dat voor de verschillende categorieën een aparte prijzenregeling geldt.  
De volgende prijzen- start en stagelden zijn beschikbaar: 

Categorie A B C D
Startgeld € 750,- € 500,- € 200,- € 100,-
Stageld € 150,- € 100,- € 50,- € 25,-
Prijzengeld    1e prijs € 500,- € 250,- € 150,- € 75,-
2e prijs € 300,- € 185,- € 110,- € 55,-
3e prijs € 175,- € 125,- € 70,- € 35,-
4e prijs € 125,- € 100,- € 40,- € 20,-
5e prijs € 75,- € 65,- € 30,- € 15,-

In alle categorieën kunnen meerdere eerste, tweede etc. prijzen worden toegekend.  
Daarnaast zijn er nog extra prijzen:

● De wagen met het hoogste aantal (jury)punten in de categorie (A &B) ontvangt €100,-; in de 
categorie (C &D) ontvangt € 50,-.

● De winnaar van de Gait van Dartel-prijs ontvangt €100,-.
● De winnaar van de wagenbouwersprijs ontvangt DE feestmand.

Het start-, sta- en prijzengeld wordt via de bank overgemaakt op het door u opgegeven 
bankrekeningnummer. 



Algemene eisen aan de wagens 
● De bestuurder van het voertuig moet zich houden aan het algemene verkeersreglement. 

(Geen alcohol, geldig rijbewijs, verzekering voor trekker en wagen) 
● De wagen mag niet hoger zijn dan 4,00 meter i.v.m. de aangebrachte straatversiering en 

verlichting. 
● De wagen mag niet breder zijn dan 3,00 meter i.v.m. de aangebrachte verkeersaanduidingen en 

straatmeubilair.
● Is uw wagen langer dan de (geadviseerde) lengte van 10,00 meter neem dan even contact met 

ons op.
●  Bij gebruik van harde materialen moet er minimaal 30 á 40 cm ruimte zijn tussen de onderkant 

van de wagen en het wegdek, afhankelijk van de lengte van de wagen. Dit i.v.m. de vele 
verkeersdrempels. 

●  Personen die tijdens de optocht op de wagen zitten vallen volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de wagenbouwgroep.

● We zien graag dat elke wagen voorzien is van een bord (ca 0.6x0.4 m) met daarop de naam van 
de wagengroep. Het bord kan voor de wagen worden uitgedragen. (Op uw verzoek kan de 
Stichting Stöppelhaene voor passende kleding zorgen. Deze wordt u dan om 13.00 uur bij 
aankomst aangereikt.) 

● Elke wagenbouwgroep zorgt voor één persoon die voor de wagen uitloopt en er voor zorgt dat 
de afstand tussen de wagens voldoende blijft.

Verzekering
Elk gemotoriseerd voertuig dat deelneemt aan de optocht moet verzekerd zijn. Een kopie van het 
verzekeringsbewijs dient afgegeven te worden aan de optochtcommissie (bij voorkeur bij de 
bezichtiging van de wagen). Zonder kopie van het verzekeringsbewijs wordt de betreffende groep uit de 
optocht gehouden. 

De optocht 
● Op de dag van de optocht dient u zich met wagen om 10:00 uur te melden aan de Acacialaan. 

(In overleg, is het voor groepen van ver buiten Raalte mogelijk om de wagen eerder ergens op 
het industrieterrein overdekt te stallen.) 

● De jury begint haar 1ste beoordeling om 10:00 uur. De commissie maakt dan de categorie 
indeling bekend. 

● De optocht start om 14:00 uur. 
● De prijsuitreiking zal na de optocht (ca 17:00 uur) in de Sallands Herberg plaatsvinden. 

 



Bij de opstelplaats van de wagens bemant de Optochtcommissie een koffiestand zodat u rustig kunt 
wachten op het begin van optocht en ondertussen kunt genieten van een bakkie koffie of thee, en al het
moois.

Loopgroepen. 
Onder loopgroep verstaan wij een groep mensen die los van een wagen (dus geheel zelfstandig) aan de 
optocht deelnemen. 
Denkt u met een groep al lopende aan de optocht deel te nemen, dan zouden wij graag zien dat u zich 
als groep aan de volgende richtlijnen probeert te houden.

● Het geheel moet in onze optocht passen.
● Het onderwerp moet met het boerenleven te maken hebben. 
● Bij de uitwerking van het onderwerp dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van 

natuurlijke materialen.
Het startgeld voor groepen tot en met 5 personen bedraagt € 50,--. Het startgeld voor groepen met 
meer dan 5 personen bedraagt € 100,--. Afhankelijk van kwaliteit en uitwerking kan het bedrag oplopen 
tot maximaal € 500,--. Dit wordt beoordeeld door de optochtcommissie.

Algemeen

Lijm 
Door de Stichting Stöppelhaene wordt gratis lijm ter beschikking gesteld tot een maximum van: 

• 20 kg voor A-categorie; 
• 15 kg voor B-categorie; 
• 5,0 kg voor C-categorie; 
• 2,5 kg voor D-categorie;
• 2,5 kg voor loopgroepen.

Als u meer lijm afneemt, dan wordt dit met het startgeld verrekend voor € 5,-- per kilo.  

De lijm kunt u verkrijgen via: 
• Bertus Holtmaat, Tel: 06-23798872; 
• Jan Nijland, Tel: 06-51381361. 

Met Bertus of Jan wordt een tijd en plaats voor het afhalen afgesproken.  



Aanmelden
Wij zien graag dat uw wagen voor 1 augustus opgegeven is via de website 
http://www.stoppelhaene.nl/meedoen-oogstcorso. Latere opgave is in overleg mogelijk. 
Een wagen voor de C- en D-categorie kunt u tot anderhalve week vóór de Stöppelhaene opgeven, door 
een mail te sturen naar de oogstcorso commissie.
Bij de opgave van uw wagen dient u een titel en een beknopte beschrijving aan te leveren. Dit kan 
gemaild worden naar: oogstcorso@stoppelhaene.nl. 

Doorstroming van de optocht; 
Om de doorstroming van de optocht goed te laten verlopen moeten de aanwijzingen van de organisatie 
opgevolgd te worden.

Alcohol 
Voor de deelnemers van de optocht is het nuttigen van alcohol voor- en tijdens de optocht niet 
toegestaan. Wordt dit geconstateerd dan wordt de betreffende groep uit de optocht verwijderd. Er kan 
gecontroleerd worden door de politie.  

Aansprakelijkheid
Mocht door welke omstandigheid dan ook de optocht niet door kunnen gaan, dan kan de Stichting 
Stöppelhaene niet aansprakelijk gesteld worden. 

Vragen
Mocht u vragen hebben over de Stöppelhaene-optocht dan kunt u altijd mailen naar 
oogstcorso@stoppelhaene.nl.

De optochtcommissie wenst u veel plezier bij het realiseren van uw plannen. 
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