
Optochtreglement C.V. de Turftreiërs

Algemeen:
1. De deelnemers dienen enige afstand tot de voorgaande deelnemer te houden, doch zich zodanig te gedragen dat er 

geen gaten in de optocht ontstaan (aansluiten).
2. De nummers moeten duidelijk zichtbaar zijn in verband met de beoordeling door de jury.
3. Elke wagen of groep zorgt zelf voor een bordjesdrager die voor de wagen/groep uitloopt. Bij wagens mag het  

nummer ook voor op het voertuig worden aangebracht.
4. De  nummerbordjes  dienen  na  de  optocht  ingeleverd  te  worden  op  de  hoek  van  Gerard 

Smuldersstraat/Kabroekstraat. 
5. Aanwijzingen van de optochtcommissie dienen terstond opgevolgd te worden.
6. Wagens  en  groepen  kunnen  door  de  commissie  geweigerd  worden  met  opgave  van  redenen. 

Bijvoorbeeld bij gebruik van obscene taal, beledigende teksten c.q. uitbeeldingen en onzedelijke onderwerpen.  

Aansprakelijkheid en verzekering:
1. De  carnavalsvereniging  is  verzekerd  voor  wettelijke  aansprakelijkheid,  echter  alle  voertuigen,  rijdend  en/of 

trekkend, vallen onder hun eigen WA-verzekering. Op verzoek dient een verzekeringsbewijs getoond te worden. 
Indien er ongelukken gebeuren op de wagen door bijv. halsbrekende toeren, worden deze risico’s ook niet door 
onze verzekering gedekt!

2. De carnavalsvereniging kan niet aangesproken worden voor evt. ongevallen enz. tijdens de optocht. Deelname aan 
de optocht geschiedt op eigen risico. 

Deelnemende wagens:
1. De  bestuurder  is  in  het  bezit  van  een  (trekker)rijbewijs  en  niet  onder  invloed  van  drank  of  verdovende  
middelen.
2. Bestuurders onder de 16 jaar zijn niet toegestaan. Ook niet in het geval van kleine vervoersmiddelen. 
3. Er bestaat  geen  bezwaar tegen  MATIG gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens de optocht,  mits dit 
onopvallend geschiedt. DE OPTOCHT IS ECHTER GEEN BIERFEEST! BESTUURDERS van voertuigen dienen 
alcoholvrij te zijn!
4. Een trekkend voertuig mag maximaal  twee wagens  trekken.  Als er  personen op een  wagen of  aanhanger 
worden vervoerd, dan mag het trekkende voertuig maximaal één wagen of aanhanger trekken.
5. Tijdens  de  optocht  mag enkel  de  bestuurder  zich  op  een  trekkend  landbouwwerktuig  (zoals  een  tractor) 
bevinden.
6. Als  er  personen  op  een  wagen  of  aanhanger  worden  vervoerd,  dan  is  de  wagen/aanhanger  voorzien  van 
gemonteerde zitplaatsen met rugleuning. Personen die staan, moeten bij plotselinge bewegingen houvast hebben 
aan  een  beugel  of  handgreep,  of  zij  moeten  met  een  tuig  aan  de  wagen  zijn  bevestigd.  Indien  dergelijke  
voorzieningen niet aanwezig zijn, moet de wagen rondom zijn voorzien van een deugdelijke reling met een hoogte  
van minimaal 100 en maximaal 120 centimeter.
7. Het aantal vervoerde personen is niet groter dan het aantal zit- of staanplaatsen.
8. De snelheid van de deelnemende wagen in de optocht is maximaal 5 kilometer per uur. 
9. De snelheid van de wagen tijdens de rit  naar  de optocht en de terugrit  is maximaal 25 kilometer per uur. 
Tijdens deze ritten mogen geen passagiers of opzittenden worden vervoerd op de wagen.
10. Vervoer  van  personen  jonger  dan  14  jaar  op  wagen  vindt  plaats  onder  begeleiding  van  minimaal  één 
volwassene, die op de wagen aanwezig is.
11. De deelnemers dienen rekening te houden met de verkeerstechnische maatregelen die door de gemeente of  
door de politie in verband met optochten worden genomen.
12. Buitendorpse wagens zijn vrij om deel te nemen aan de optocht. Zij worden niet meegenomen in de jurering,  
maar zullen een vergoeding ontvangen voor hun deelname. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de 
gepresenteerde wagen.

Jurering optocht:
1. De jury beoordeeld op de volgende categorieën:

- Afwerking (o.a. verzorging van groep/wagen, duidelijke teksten)
- Onderwerp (o.a. dorpsonderwerp, carnavalesk/humoristisch, actualiteit)
- Presentatie (o.a. interactie met publiek)

2. Prinsenwagens, boerenbruiloftsgezelschappen, muziekgezelschappen komen niet in aanmerking voor prijzen. 
3. De optocht wordt zowel bij kinderen als volwassenen ingedeeld in de categorieën: 
       eenlingen, duo’s, groepen (klein/groot), wagens. 
4. Voorafgaand aan de optocht  worden  de deelnemers  ingedeeld  in  de desbetreffende categorieën.  Bij  twijfel  bij  

indeling  zal  de  optochtcommissie  beslissen  of  er  een  extra  categorie  wordt  gemaakt  of  afvalt.  (bijv.  indeling 
kleine/grote wagens of groepen)

Opstelling optocht:
1. De optocht begint op carnavalsmaandag om 14.00 uur. 



2. Elke deelnemende gek, groep of wagen kan zich vanaf 13.00 uur opstellen op het bekende gedeelte van de Gerard 
Smuldersstraat. 

3. Voorafgaand aan het opstellen dient elke deelnemers zijn nummerbord af te halen bij de optochtcommissie op de 
hoek van Gerard Smuldersstraat/Kabroekstraat.  


