
1.  Iedere deelnemer dient zich om 11.00 uur, de zondag voorafgaand aan de 
optocht in te hebben geschreven. Na dit tijdstip is het wel mogelijk om deel te 
nemen aan de optocht, alleen zal dit dan buiten mededinging zijn.

 
2.  Elke deelnemer dient om 13.30 uur opgesteld te staan bij zijn startnummer 

op de Sportlaan. Op dit tijdstip begint de jury met haar beoordeling. Om 
14.11 uur gaat de optocht van start.

 
3.  Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die kwetsend zijn of in strijd met 

de goede zeden mogen niet getoond of ten gehore gebracht worden in de 
optocht. De jury heeft het recht én de plicht om een dergelijke groep, wagen 
of individueel uit te sluiten van deelname aan de optocht.

 
4.  Het bestuur heeft de vrijheid de aan de carnavalsoptocht deelnemende 

objecten drie dagen voordat de optocht plaatsvindt te controleren. Het 
bestuur beslist dan of met deelname van het betreffende object artikel 3 
van dit reglement zal worden overtreden. Het bestuur heeft in een dergelijk 
geval het recht om het object van deelname uit te sluiten.

 
5.  Iedere deelnemer wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen, dat men goed 

aangesloten blijft tijdens het trekken van de optocht, zodat er geen grote 
gaten in de optocht ontstaan.

 
6.  Aanwijzingen van de optochtcommissie dienen onverwijld te worden 

opgevolgd.
 
7.  Door het bestuur van de vastelaoves vereniging wordt géén 

aansprakelijkheids verzekering afgesloten. Iedere deelnemer wordt 
geacht WA-verzekerd te zijn. Men dient een deugdelijke verzekering 
te hebben voor de voertuigen/wagen(s) waar de groep meedoet  
aan de optocht. Bij inschrijving van de optocht moet men ook een  
W.A.M.-verklaring invullen.

 
8.  Schade aangericht aan derden komt voor rekening van de veroorzaker 

van de schade. De vastelaovesvereniging is niet aansprakelijk voor deze 
schade.

 
9. Bij wet verboden zaken mogen niet in de optocht worden meegevoerd.
 
10. De optochtroute wordt door de optochtcommissie bepaald.
 
11.  De optocht bestaat uit een jeugdoptocht en een grote optocht. Men 

neemt deel aan de jeugdoptocht indien het grootste deel der leden van 
de groepering jonger is dan 16 jaar en men zich voor de jeugdoptocht 
heeft ingeschreven. Men neemt deel aan de grote optocht indien men zich 
daarvoor heeft ingeschreven.

 
12. Deelname in de grote optocht is mogelijk in de volgende categorieën:
 A: Individuelen
 B: Paren
 C: Kleine groep (3 t/m 12 personen)
 D: Grote groep (13 personen of meer)
 E: Wagens (4 wielen, afm. + 4,5 mtr. x 2 mtr.)
  Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de categorie van deelname. 

Men wordt beoordeeld in de categorie van deelname, waarvoor men zich 
heeft opgegeven. Is dit volgens de jury niet correct dan is herindeling 
mogelijk. Reclamatie achteraf is niet mogelijk.

WANNEER IS HET EEN WAGEN MET EEN GROEP OF EEN GROEP MET EEN 
WAGEN?
Wezenlijk is wie een onderdeel waarvan vormt, met andere woorden: siert de 
groep de wagen op (dan categorie wagens) of is de wagen, meestal kleiner, een 
onderdeel om deze groep te laten functioneren (dan categorie groepen klein/
groot). Afmetingen hiervan zijn niet of nauwelijks te geven.
 
13.  Het is uit veiligheidsoverwegingen verboden tijdens de optocht mogelijk 

gevaar opleverende of schade aanrichtende strooiartikelen te werpen.
 
14.  Maximale geadviseerde hoogte van de wagens is 4,5 meter i.v.m. doorgang 

en stabiliteit. Bij niet verder kunnen trekken moet aan de volgende wagens 
en groepen onverwijld doorgang gegeven worden.

 
15.  Het is verboden als wagen of groep stilstaand confetti of andere toestanden 

te spuiten. Tevens is het verboden op openstaande ramen, deuren en op 
dakgoten te richten.

 
16.  Wangedrag is storend voor een goed verloop van de optocht. Hierop zal door 

de jury worden toegezien en daar waar nodig naar gehandeld worden.
 
17.  Prijzen Kinder Optocht worden om 18.11 uur in De Bombardon bekend 

gemaakt.  De wisselbeker en aandenken kunnen hier dan in ontvangst 
worden genomen. De wisselbeker wordt uitgereikt aan de deelnemer met 
het hoogst aantal punten.

  Prijzen van de Grote Optocht worden na de prijsuitreiking van de Kinder 
Optocht bekend gemaakt. Eveneens in De Bombardon. Prijzen en 
wisseltrofeeën kunnen hier dan in ontvangst worden genomen.

 • Er zijn vier wisseltrofeeën, deze blijven eigendom van v.v. De Kwakkert.
  - Een wisseltrofee wordt uitgereikt in de categorie A-B (art.12)
  - Een wisseltrofee wordt uitgereikt in de categorie C
  - Een wisseltrofee wordt uitgereikt in de categorie D-E
  - Een wisseltrofee wordt uitgereikt voor de Kinder Optocht
  Alle prijzen worden door vastelaovendjsvereniging De Kwakkert ter 

beschikking gesteld en tevens wordt door het bestuur een maximaal totaal 
bedrag vastgesteld. De hoogte van de diverse prijzen wordt door de jury 
bepaald.

 
18.  Jurering vindt plaats op de volgende punten:
 - Carnavaleske uitbeelding/originaliteit
 - Actie/presentatie
 - Afwerking
 
19.  Reclame is toegestaan mits de reclame de wagen/groep niet overheerst. 

M.a.w.: Is het een wagen met reclame of is het reclame met een wagen.
 
20.  In verband met de veiligheid tijdens de optocht zijn de navolgende 

bepalingen van kracht:
 -  Iedere wagen dient een goedwerkende brandblusser bij zich te hebben.
 -   Het is verboden om jerrycans met brandstoffen tijdens de optocht mee 

te voeren. Het afvullen van aggregaten dient vóór aanvang van de optocht 
gebeurd te zijn.

 -   Het is verboden om alcoholhoudende dranken tijdens de optocht mee 
te voeren c.q. te nuttigen.

 
21.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de 

optochtcommissie en de jury.
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