
Aymon Fiëste

FcD-vzw                                                Blad 1  van  3                         Wedstrijdreglement: reuzen



00. WEDSTRIJDREGLEMENT

Artikel 1
1.0 Het Feestcomiteit Dendermonde VZW (FcD-vzw) heeft het recht dit 
reglement te allen tijde aan te passen of te wijzigen.

Artikel 2
1. Het FcD-vzw zal de nodige personen aanzoeken voor deelname aan de jury 
tot de verkiezing van de JEUGDREUZEN.
2. De jury bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden.
3. De juryleden mogen geen binding hebben met de kandidaten.
4. Het Feestcomiteit Dendermonde VZW (FcD-vzw)  zal uit eigen rangen een 
verantwoordelijke aanstellen die de kiesverrichtingen zal leiden en opvolgen.
5. De personen die aanvaarden in de jury plaats te nemen, verbinden zich 
ertoe het wedstrijdreglement strikt toe te passen.
6.Bij enige twijfel is het FcD-vzw die de uiteindelijke beslissingen zal nemen

Artikel 3
1. Inschrijven kan vanaf 14u30 aan de stand op het HELDENPLEIN tot 

16u15
2. Alle kinderen tot/met 18 jaar kunnen deelnemen.
3. Men kan individueel inschrijven of als trio 
4. De lijst zal worden bijgehouden door een lid van het  FcD-vzw

Artikel 4
1. Iedere deelnemer zal een jeton krijgen waarmee hij/zij een prijs kan grijpen
uit de grijpkast op het HELDENPLEIN.
2. De wedstrijd start om 15u00 tot ongeveer 16u30.
3. Vanaf +/-16 u45 zullen de hoofdprijzen worden overhandigd 

- aan het beste,  mooiste  trio.
- aan de beste, mooiste individuele reus

4. Het podium zal staan op het Heldenplein.
5. Om 17.00 u verzamelen de deelnemers aan de ingang van het Begijnhof om 
onder begeleiding van REYNOUT zich naar de Kazernestraat ,vertrekplaats 
van de grote stoet , te begeven. De stoet vertrekt  met al de deelnemers onder
begeleiding van muziek naar de Grote Markt.
Omloop : Kazernestraat –F COURTENSSTRAAT - BOGAERDBRUG – WERF – 
KONINGIN ASTRIDLAAN – VLASMARKT -  VLASMARKTBRUG               
RIDDERSTRAAT -  GROTE MARKT (gevolgd door ontbinding in de 
Kazernestraat) gedaan

Artikel 5
De jury zal oordelen over:

- Het uitzicht van de reuzen (kledij enz)
- Dans der reuzen op de muziek van. 
- Het opstappen van de reuzen doorheen de stad..
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Strafpunten worden gegeven aan hen die zich niet aan de onderrichtingen van
de jury houden.

Artikel 6
1. Bij eventuele problemen zal het FcD-vzw beslissen over een oplossing.
2. De uitslag is definitief en onherroepelijk.
3. Bij gelijkheid van stemmen is het oordeel van FCD beslissend.

Artikel 7
De puntenverdeling is als volgt :

Kledij : 50 punten
Schmink : 25 punten
Dans : 15 punten
Opstappen : 10 punten

Niemand kan minder dan 50/100 behalen.

Artikel 8
Jury : 
1° Paul VAN DAMME – vertegenwoordiger FCD
2° HEEMSKINDEREN : 4
3° REUZENDRAGERS – vertegenwoordigd door :

Namens het FcD-vzw

Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris
De Backer Jan Ophalvens Willy Van Damme Paul
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