
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Wagens Made (cat. A + B)  Grote groepen Made (cat. D)  Kleine groepen Made (cat. C)  
1e   prijs  € 666  1e   prijs:  € 150  1e prijs:   € 100 
2e   prijs:  € 555  2e   prijs:  € 120  2e prijs:   €   75 
3e   prijs:  € 444  3e   prijs:  €   95  3e prijs:   €   65 
4e   prijs:  € 333  4e     prijs:  €   70  4e prijs:   €   55 
5e   prijs:  € 222  5e     prijs:  €   55  5e prijs:   €   45 
6e   prijs:  € 133  6e     prijs:  €   50  6e prijs:   €   40 
7e   prijs:  € 122  7e   prijs:  €   45  7e prijs:   €   35 
8e t/m 15e prijs:  € 111  8e t/m 15e prijs:  €   35  8e t/m 15e prijs:  €   25 
 
Wagens A:  Afhandeling volgens basisprijzen 
Wagens B:  Eerste prijs gelijk aan laatst geëindigde van A categorie en dan weer aflopend 
 
Individuelen Made (cat. E)    Wagens buiten Made (cat. F) 
1e   prijs   €   85   vergoeding  €   50 
2e   prijs   €   70   + extra bonus mogelijk bij hoge virtuele score* 
3e   prijs   €   50     
4e   prijs:   €   45   Groepen buiten Made (cat. F) 
5e   prijs:   €   40   vergoeding  €   25 
6e   prijs:   €   35    
7e   prijs:   €   30   Individuelen buiten Made (cat. F) 
8e     prijs   €   25   vergoeding  €     7,50 
9e   prijs   €   20 
10e prijs   €   15 
11e t/m 21e prijs   €   10 
 
*Extra bonus wagens buiten Made afhankelijk van punten vakjury:  
>2900 punten  € 200  1250 – 1799 punten €   50   
  2350 – 2899 punten € 150    700 – 1249 punten €   25   
  1800 – 2349 punten € 100  <700 punten  €     - 
 
 
Publieksprijs (de prijzenpot is gelijk aan de opbrengst van de knakenwagen)       
Wagens   60% van de opbrengst uit de knakenwagen. 
   Verdeling A- en B-categorie naar rato van aantal vakjurypunten per klasse. 
Groepen  25% van de opbrengst uit de knakenwagen. 
   Verdeling C- en D-categorie naar rato van aantal vakjurypunten per klasse. 
Individuelen  15% van de opbrengst uit de knakenwagen. 
 

De verder verdeling van deze prijzenpot binnen de categorie is evenredig aan het behaalde aantal 
publieksjurypunten.  
 
Prinselijke prijs  €111,11 
Pechprijs   €  11,11 
 
 
Prijzen hoger dan €150 zullen niet contant uitbetaald worden, maar per bank!  
Winnaars van deze prijzen ontvangen tijdens de uitreiking symbolisch een envelop. 

De te behalen prijzen 
in de optocht van 2023 


