
  

  

 

 

 

 
  

 

 
Reglement Optochtdeelnemers 2019 

 

 

1.   Op tijd indienen van het opgave formulier. Let Op !!! Dit kan tot zaterdag 16 februari 

18.00 uur op Vogellaan 30 of via  optocht@erdmennekes.nl  . 

2.   Het op het juiste tijdstip ophalen van het optochtstartnummer  en dit voor de 

enkeling/groep/wagen  etc. duidelijk zichtbaar te tonen.  

3.   Zondag 3 maart  om 12.30 uur aanwezig zijn voor het opstellen van de optocht. 

Opstellen op de door de optochtcommissie aangegeven plaatsen. De eerste wagen 

vertrekt om 13.30 uur !!!!! 

4.   Tijdens het trekken van de optocht dienen de aanwijzingen van de optochtcommissie ten 

allen tijde opgevolgd te worden. 

5.   Door de deelnemers mogen geen reclame-uitingen met zich meegevoerd worden. 

6.   Deelnemers dienen op een verstandige en gepaste wijze met het gebruik van alcohol om 

te gaan. Voor deelnemers onder de 18 geldt een verbod op alcoholische drank. 

7.   Verdovende, stimulerende en geestverruimende middelen zijn verboden. 

8.   Chauffeurs onthouden zich van het nuttigen van alcoholische dranken, voor en tijdens de 

optocht. Andere deelnemers: Drink met mate(n), NIX onder de 18 

9.   De optochtcommissie heeft het recht om optochtdeelnemers, voor wat voor incident dan 

ook, bijv. ongeoorloofd gedrag, technische mankementen, laster, etc.  uit de optocht te 

verwijderen. 

10. Het onderwerp mag niet shockerend zijn; racistische leuzen of uitingen zijn uit den boze. 

11.  De muziek die ten gehore wordt gebracht dient gedurende de gehele optocht een 

feestelijk karakter te hebben. Het geluidsniveau van de muziek moet op een acceptabel 

niveau zijn. Als de organisatie van de carnavalsoptocht van mening is dat het 

geluidsniveau te hoog is kan deze sommeren het niveau omlaag te brengen. 

12. Strooigoed mag alleen vanaf de laatste wagen (Prinsenwagen CV De Erdmennekes) van de 

optocht gegooid worden. 

13. De voertuigen dienen minimaal W.A. verzekerd te zijn. 

14. De uitslag van de jury is bindend. 

15. Aggregaten dienen deugdelijk te zijn bevestigd. Tevens is het verboden om aggregaten 

tijdens het rijden af te tanken of bij te vullen. Ook is het ten strengste verboden om 

tijdens de optocht jerrycans met benzine op de wagen mee te vervoeren. 

16. Het is verplicht om een goedgekeurde poederblusser met een minimale inhoud van 6 liter 

op de wagen te hebben. 

17. Wij wijzen u op het verbod van personenvervoer in of op aanhangwagens achter 

motorvoertuigen. Een uitzondering is gemaakt voor het vervoer van personen bij 

evenementenoptochten  waarvoor een gemeentelijke vergunning is afgegeven. Dit houdt in, 

dat er voor of na de optocht geen personen op de wagens mogen worden vervoerd. 

Tijdens de optocht mogen er wel personen op de wagens mogen worden vervoerd. 
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Gestelde eisen gemeente Bergen 

 

Eisen voertuigen 
 

1.  Op of bij de wagens mag op geen enkele wijze reservevoorraad met 

brandbare vloeistof aanwezig zijn en er mag op geen enkele manier open 

vuur worden meegevoerd in de gehele optocht. 

2.   De bekleding van de voertuigen dient van moeilijk brandbaar materiaal te zijn 

en er mag geen stro of hooi op de voertuigen. 

3.   Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen 

• te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de 

Wegenverkeerswetgeving  zijn gesteld. 

• door de respectievelijke eigenaar(s) houder(s) WA verzekerd te zijn 

overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; 

eigenaars(s) houder(s) dienen vóóraf bij hun verzekeringsmaatschappij te 

informeren of zij tijdens het deelnemen met een voertuig aan een 

carnavalsoptocht tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn. 

• bestuurd te worden door personen die in het bezit zijn van het voor 

het betreffende voertuig vereiste rijbewijs. 

4.   Op ieder voertuig dient één (goedgekeurde) poederblusser met een inhoud 

van ten minste 6 kg aanwezig te zijn. 

5.   Toegestane afmetingen van voertuigen (Wegenverkeerswetgeving) 

•    voertuigen mogen niet hoger zijn dan 4 meter, de lading meegerekend. 

•    voertuigen mogen niet breder zijn dan 2,55 meter. De lading meegerekend. 

• bij slecht zicht en in de avond/nacht dienen de voertuigen aan de voor- 

en achterzijde van verlichting voorzien te zijn. 

6.   Alle voertuigen dienen rondom te worden afgeschermd tot op een hoogte van 20 cm van 

      het wegdek en de meegevoerde aggregaten dienen op deugdelijke wijze bevestigd te zijn. 

7.   Daar waar zich personen bevinden op de creaties, dient een deugdelijke 

railing te zijn aangebracht op heuphoogte, of de personen dienen door een 

deugdelijke daarvoor bestemde valbeveiliging zijn bevestigd. 

 
Eisen deelnemers 

 

8.   De organisatie dient er tijdens de optocht op toe te zien dat de bestuurders 

van de voertuigen en leiders van dieren voor hun taak bekwaam zijn. 

Eventueel beschonken of anderszins onbekwame bestuurders en/of leiders 

dienen terstond van hun taak ontheven te worden. 

9.   Door personen beneden de leeftijd van 18 jaar die aan de optocht deelnemen 

mogen absoluut geen alcoholhoudende dranken worden gebruikt. 

10.    Het is niet toegestaan dat zich personen bevinden op de dissel tussen de 

tractor en de carnavalswagen of op de neus en spatborden van de tracor 


