
Geen c.v. Buulder Buk optocht in 2021?

                     Nee hoor.
c.v. Buulder Buk organiseert in dit corona seizoen een 
alternatieve optocht door het bouwen van LEGO® 
praalwagens. Doel is om op een creatieve wijze een 
carnavalswagen te bouwen van LEGO® materialen.                

Voor aanmelding en afronding voor 11 februari 
Alle creaties moeten voor donderdag 11 februari via onze site worden aangemeld zodat wij 
daar een startnummer aan kunnen koppelen. Dit startnummer zal na aanmelding per mail 
naar je worden toegezonden zodat je dat startnummer kan verwerken in de creatie. 
(Na je aanmelding ontvang je na ongeveer 1 dag een e-mail met daarin, startnummer, een 
link en code voor het versturen van foto’s en filmpje. Je kunt deze link en code gebruiken als 
je bouwsel klaar is. Toch moeten we de foto’s uiterlijk op 10 februari 2021 om 23:59 uur 
ontvangen hebben.)

De 5 foto’s en filmpje gebruiken we voor de beoordeling van je creatie.

Het is dus handig om je vooraf aan te melden zodat we je een startnummer kunnen
sturen.  Later, maar voor 11 februari, maak je je aanmelding compleet door het

sturen van  beeldmateriaal. Dan is je inschrijving compleet. 
Tevens geef je met je deelname toestemming dat we het beeldmateriaal mogen gebruiken voor o.a. onze website, facebook

Bokkenblaaike en ter verdere promotie van deze activiteit..  

Aanleveren beeldmateriaal 
De aanmelding moet voorzien zijn van 5 foto’s en een filmpje van maximaal 20 seconden 
waarin je de creatie mag toelichten. Foto’s en filmpjes moeten bij daglicht worden genomen 
en van een hoge resolutie zijn. Fotografeer de creatie van alle kanten op een afstand van 
maximaal 80 cm zodat we het bouwwerk goed kunnen beoordelen.  
Bij toezending van de foto’s is één foto van de voorzijde van de LEGO® creatie waarop een 
LEGO® steen is te zien met het startnummer.   

Wagens moeten voldoen aan de volgende eisen: - 
o Lengte carnavalswagen maximaal 80 cm   
o Breedte carnavalswagen maximaal 20 cm   
o Hoogte carnavalswagen maximaal 40 cm  
o Alle carnavalswagens moeten minimaal 4 draaiende wielen hebben.  
o Bewegende onderdelen zijn toegestaan maar niet verplicht. 
o Op de wagens mogen geen reclame uitingen worden aangebracht.
o Onderdelen  van Technisch LEGO® en LEGO® Friends zijn toegestaan maar mogen

niet als compleet bouwpakket ingezet worden. Het moet een eigen creatie zijn. 
o DUPLO, K’nex of ander speelgoed / materialen  zijn niet toegestaan

Voor of achter de wagen mogen ook bijbehorende groepjes worden gebouwd met kleine 
bouwwerkjes maar de maximale lengte van 80 cm mag niet worden overschreden.
                               
                       
Categorie van deelname



Als je in de gemeente Cranendonck woont kun je inschrijven als Individueel, kleine groep of 
als Grote groep.    

 Individueel
Dit wil zeggen dat je op de basisschool zit en in je eentje de creatie hebt bedacht en 
gemaakt. Hulp heb je minimaal gehad.

 Kleine groep
Zit je op de basisschool en bouw je samen met je vriendje of vriendinnetje een creatie 
mag dat ook. Zonder hulp en met maximaal 3 personen. 

 Grote groep
Dit wil zeggen dat je de creatie thuis met het gezin hebt gemaakt. Alles gemaakt binnen 
je eigen huiselijke bubbel. Broers, Zussen. Pap en Mam mogen allemaal meehelpen. 

Aanmelden
Inschrijven kan vanaf zaterdag 23 januari t/m woensdag 10 februari via het inschrijfformulier 
op de website van c.v.  Buulder Buk https://www.buulderbuk.nl/optocht-2021/ 
Verder vragen we om een naam te bedenken waaronder we je inschrijven. 
 
Motto / spreuk van de creatie
Elke inschrijving mag zelf bepalen hoe zijn creatie er uit gaat zien maar het motto, spreuk, 
moet duidelijk zichtbaar te zien zijn op de wagen. Tekst bordjes hoeven niet van LEGO®  
materialen worden gemaakt maar mogen geen overheersende rol hebben. De spreuk of 
motto van je creatie hoef je niet op het inschrijfformulier te vermelden. Je kunt dit dus nog 
bepalen als je creatie helemaal klaar is. Het motto of spreuk is niet belangrijk en zal ook niet 
beoordeeld worden door de jury. Het is maar dat de creatie een naam heeft.

Beoordeling door de jury
De jury zal letten op de volgende onderdelen:

 De creatie als geheel (bouwwerk met bijbehorende onderdelen)
 Carnavalistische uitstraling (kleurcombinaties)
 Creativiteit (mooie details en opvallende onderdelen) 
 Techniek (beweging en bouwmethode)

Bij het verdelen van de prijsjes bij de groep individuelen houden we
rekening met je leeftijd.

Presentatie
Ten tijden van het schrijven van dit reglement is de organisatie nog bezig om te kijken of 
binnen alle RIVM maatregelen het mogelijk is om alle LEGO® creaties te presenteren op één 
locatie in Budel. Als de presentatie in een etalage of een andere ruimte georganiseerd kan 
worden, dan vragen wij alle deelnemers hun creatie, onder eigen verantwoording, voor 1 
week in bruikleen te geven aan  c.v. Buulder Buk.
Breek je bouwsel dus niet meteen af.

Prijzen
Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury. Ze gebruiken hiervoor de foto’s en het 
filmpje maar kunnen ook een afspraak maken om de creatie aan huis te komen bekijken. Er 
zijn per categorie een aantal prijsjes te winnen. Bij de klasse individueel kijken we ook naar 



de leeftijd. Voor de aller, aller mooiste praalwagen, ongeacht de categorie  win je ook nog 
het alternatieve Gouwe Getje 2021

Prijsuitreiking
Op carnavals zaterdag 13 februari is er een alternatieve prijsuitreiking. Dit zal  door onze 
carnavalsprinsenparen van c.v. de Buulder Buk gebeuren op het marktplein in Budel. Rond de
Bok bij  het schepenhuis. Natuurlijk houden we afstand en aan de verdere RIVM regels. 

Kijk regelmatig op www.Buulderbuk.nl  
In deze corona tijd kan alles snel veranderen. Kijk daarom regelmatig op onze website of er  
mededelingen of aanpassingen zijn over bijvoorbeeld de prijsuitreiking van deze  LEGO® 
carnavals activiteit.

Geniet van het bouwen en veel succes met jullie creaties.

Voor vragen mag je altijd bellen of mailen.
Dit kan middels het telefoon nummer van:

Harrie Staals  06-15273877
John v/d Moosdijk 06-15064285
Jos Saes 06-53234010

Of mailen naar Optocht@Buulderbuk.nl

http://www.Buulderbuk.nl/



