Reglement Optocht CV De Drake
Categorieën
U wordt ingedeeld in een van de volgende categorieën:
• (Praal) wagen:
Gemotoriseerd voertuig met meer dan twee wielen
• Grote groep:
Groep bestaande uit meer dan 15 personen
• Kleine groep:
Groep bestaande uit 4 personen tot 14 personen
• Enkeling/Duo/Trio:
Één/twee/drie personen
• Kinderoptocht:
Kinderen t/m groep 8 van de basisschool
Jurering
• De jury, in overleg met de optochtcommissie, behoudt zich het recht voor om u in een
andere, dan de door u opgegeven categorie in te delen
• De jury zal voor elke categorie prijzen toekennen
• De jury zal de deelnemers beoordelen op: Originaliteit – Uitbeelding / Uitvoering –
Afwerking
• Elk van deze punten is onderling even zwaarwegend
• De uitslag van de jury is bindend
Deelnemers
• Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico
• Iedereen kan aan de optocht deelnemen, echter alleen indien u in het bezit bent van
een door de organisatie uitgegeven startnummer, wordt u gejureerd en dingt u mee
voor de prijzen
• Het startnummer bepaalt uw plaats in de optocht en dient goed zichtbaar te worden
aangebracht. Hier mag niet van worden afgeweken
• Opstellen tussen 14.00u en 14.15u, op de startlocatie: Hoogstraat (tussen Garage
Lennaerts en Heijackerstraat)
• Drankmisbruik en drankgebruik onder de 18 jaar, wordt niet toegestaan.
• Zedenkwetsende en discriminerende uitlatingen en/of afbeelding worden niet
toegelaten
• Het is niet toegestaan om dieren, zowel levend, als dood, mee te nemen in de optocht
• Het strooien van versnaperingen mag alleen, indien er begeleiders naast de wagen
lopen en het op zodanige wijze gebeurd, dat er geen letsel/schade wordt toegebracht
aan personen/goederen
• Tijdens de optocht mag, buiten versnaperingen, uitsluitend met serpentines en
confetti gestrooid worden. Het gooien met ander (afval)papier is niet toegestaan
• De muziek dient een carnavalesk karakter te hebben. Alleen daar waar muziek een
bijdrage aan het idee levert kan hiervan worden afgeweken. Dit moet bij inschrijving
bekend gemaakt worden aan de optochtcommissie. Maximaal te gebruiken
geluidsniveau is 100dB.
• Zorg voor een goede aansluiting tijdens de optocht, dit voorkomt stagnatie en gaten.
Laat het gat niet groter worden dan 15 meter, hierdoor zal de optocht beter
doorstromen. Denk hierbij aan de toeschouwers en de andere deelnemers aan de
optocht, die al een hele tijd staan te wachten in weer en wind.
• Bij het eindpunt van de optocht moeten de wagens doorrijden en op een veilige plek
parkeren. Deelnemers dienen op het eindpunt zoveel mogelijk ruimte maken om de
doorstroming goed te laten verlopen. Tevens dienen alle attributen die gebruikt zijn
direct na de optocht mee genomen te worden, dus niet rond laten slingeren. Deze
punten zijn zeer belangrijk om in noodzakelijke situaties een goede doorgang te
hebben voor de hulpdiensten zoals politie, brandweer, en ambulance. Ook zullen de
buurtbewoners dit zeer op prijs stellen.

Eisen voertuigen
• De chauffeur dient te allen tijde aanwezig te zijn bij het voertuig
• Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers moeten:
- voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de Wegenverkeerswetgeving
zijn gesteld
- door de respectievelijke eigenaar(s) c.q. houder(s) WA verzekerd te zijn
overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; de eigenaar(s)
c.q. houders dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren of zij
tijdens het deelnemen met een voertuig aan een optocht tegen wettelijke
aansprakelijkheid verzekerd zijn
- bestuurd worden door personen, die in bezit zijn van het voor betreffende voertuig
vereiste rijbewijs
• Op ieder voertuig moet een (goedgekeurde) poederblusser met een inhoud van ten
minste 6kg aanwezig zijn. Advies zijn een blusdeken en EHBO-kit
• Op of bij de wagens mogen geen jerrycans met brandbare vloeistof aanwezig zijn en er
mag op geen enkele manier open vuur meegevoerd worden in de gehele optocht
• Toegestane afmetingen van de voertuigen overeenkomstig de
Wegenwetverkeerswetgeving:
- voertuigen mogen niet hoger zijn dan 6.5m, de lading meegerekend
- voertuigen mogen niet breder zijn dan 3.0m, de lading meegerekend
- wanneer deelnemers zich op een voertuig c.q. wagen bevinden, dient men te zorgen
voor een degelijke afzetting
- bij slecht zicht en in de avond c.q. nachturen, dienen de voertuigen aan de voor -en
achterzijde van voor -en achter verlichting te zijn voorzien
• Alle voertuigen moeten rondom worden afgeschermd tot op een hoogte van 20cm.
van het wegdek, uitgezonderd het trekkend voertuig
• Er mogen geen uitstekende en scherpe delen op een hoogte, lager dan 2.25 m (twee
meter en vijfentwintig centimeter) zijn aangebracht
• Om de veiligheid voor u en het publiek niet in gevaar te brengen, moet de constructie
op een degelijke en verantwoordelijke manier gemaakt zijn. Eventueel meegevoerde
aggregaten dienen op goed bevestigd te zijn.
• Om de veiligheid van vooral kinderen niet in gevaar te brengen, verdient de
aanbeveling om aan beiden kanten van een (praal)wagen iemand te laten meelopen
• Beschonken of op anderszins onbekwame bestuurders worden niet gedoogd

Met bovenstaande regels wil de organisatie ervoor zorgen dat de optocht zo veilig mogelijk en
plezierig mogelijk verloopt voor zowel deelnemers, als publiek.
Aan genoemde reglementen kunnen door de deelnemers geen rechten worden ontleend.
Volg de aanwijzingen en reglementen van de optochtcommissie. Bij geen gehoor hieraan krijgt men
een waarschuwing en wordt het startnummer genoteerd. Dit kan diskwalificatie tot gevolg hebben
en in het uiterste geval uitsluiting van deelname aan de optocht.
Heel veel plezier!
Optochtcommissie CV De Drake

