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REGLEMENT OPTOCHT C.V. DE BOKKEN 2019 
 

Deelname aan de optocht betekent dat het optochtreglement bekend is bij deelnemer(s) en  
opgevolgd wordt. De leden van Carnavalsvereniging “De Bokken” behouden zich het recht voor 
deelnemers te allen tijde uit de optocht te verwijderen. De Carnavalsvereniging kan nooit voor 
eventuele schade aansprakelijk gesteld worden. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. 
 
De optocht is op zondag met het carnaval en begint om elf minuten voor één (12:49 uur) ’s middags. 
 
Categorieën: 

• Jeugd individueel (ook duo’s vallen in deze categorie) t/m 15 jaar. 
• Jeugdgroep loopgroep t/m 15 jaar.  
• Volwassenen individueel (ook duo’s vallen in deze categorie) 
• Volwassenen loopgroep. 
• Wagens (alles wat gemotoriseerd is dus ook jeugdgroepen). 

Om in een jeugdcategorie te vallen mogen enkel kinderen deelnemen (op de bestuurders na).  
Om in een jeugdcategorie te vallen mogen begeleidende ouders niet gekleed zijn in een 
gelijkwaardige kledingstijl als de jeugd. Als dit wel het geval is bestaat de mogelijkheid dat er 
gejureerd wordt volgens de categorie Volwassenen loopgroep. 
De startnummers worden bij de opstelplaats van de optocht uitgereikt. Deelnemers dienen er 
rekening mee te houden dat ze deze zelf moeten bevestigen (tijdelijk) aan hun wagen/onderdeel, op 
een zichtbaar punt aan de voorzijde. 
 
Gemotoriseerde loopgroepen: 

• Dit geldt voor alle categorieën van de loopgroepen 
• Gemotoriseerde hulpmiddelen zijn toegestaan tot 15 PK maximaal.  
• Mits deze zichtbaar te controleren zijn door de optochtcommissie. 
• Mits de bestuurder volwassen is en in het bezit van een geldig rijbewijs is. 
• De bestuurder mag geen alcohol nuttigen. 
• Mits dit is opgegeven bij inschrijving van deelname aan de optocht volgens opgave formulier. 

 
Inschrijfgeld: 

• Voor de categorie wagens dient inschrijfgeld betaald te worden ter hoogte van € 20,-. 
 

Opstellen: 
• Elke deelnemer dient tussen 12:15 uur en 12:30 uur op te stellen. 
• Wagens opstellen in de Lange Schoolstraat, vanaf de kruising Grootvenseweg wagen en zo 

verder richting Wanroij. Aanrijden vanaf de Wanroijseweg de Lange Schoolstraat in. 
• Loopgroepen, individuelen en jeugd opstellen in de Grootvenseweg. 

 
Route: 

• Start Lange Schoolstraat, linksaf de Pastoor Jacobsstraat op, rechtsaf de Nimrod in, einde 
rechts de Sint Hubertsebinnenweg op, door over de Wethouder Lemmenstraat einde 2x 
rechts de Pastoor Jacobsstraat op. 

• De optocht eindigt bij de kruising met de Lange Schoolstraat waar de deelnemers die nog aan 
een andere optocht deel willen nemen hun weg kunnen vervolgen. De deelnemers die niet 
doorgaan naar een andere optocht kunnen hier rechtsaf de Lange Schoolstraat in en hun 
wagen eventueel op het Pastor Bogersplein plaatsen. 

• Het eerder verlaten van de optocht leidt tot uitsluiting voor de prijzen. 
• Zorg dat je het parcours van tevoren goed doorneemt als je het niet kent. 
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Risico: 
• Deelname geschiedt geheel op eigen risico, deelnemers dienen zichzelf verzekerd te hebben 

voor ongevallen en calamiteiten. 
• De eigenaar van het trekkende voertuig bij de wagens of gemotoriseerde loopgroepen is ten 

allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade. 
• Het trekkende voertuig dient verzekerd te zijn voor dit soort evenementen. De dekking van 

landbouwvoertuigen is meestal beperkt tot landbouwwerkzaamheden. Optochten vallen 
daar niet onder. Op verzoek dient dit aangetoond te worden. 

 
Veiligheid: 

• Zorg in en langs de optocht voor de veiligheid van uzelf en de toeschouwers: deugdelijke 
constructies, vermijdt gebruik glas en te hard geluid.  

• Deelnemers die gemotoriseerde voertuigen besturen dienen aan de hiervoor wettelijk 
gestelde eisen te voldoen (leeftijd, rijbewijs, geen alcohol- of druggebruik etc.).  

• Behalve de traditionele snoepjes of confetti s.v.p. niets op de straten gooien zonder vooraf 
overleg met C.V. de Bokken. Als er snoep wordt gegooid s.v.p. ver genoeg van de wagen 
zodat kinderen niet ongezien onder de wagen kunnen kruipen voor een snoepje. 

• Aanwijzingen van leden van de optochtbegeleiders van CV de Bokken dienen opgevolgd te 
worden. 

• Zorg voor een ordelijk en overzichtelijk geheel. Dit voorkomt eventuele schade en 
problemen, en bevordert bovendien uw jurering. 

• Alle gemotoriseerde wagens dienen tijdens de optocht begeleid te worden. Aan weerszijde 
dient 1 persoon mee te lopen die let op de veiligheid van het publiek. 

 
Verkeersveiligheid: 

• Elk gemotoriseerd trekkend voertuig met gekoppelde aanhangwagen(s) en/of andere 
objecten, valt onder de Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, die bij het 
motorvoertuig hoort. Dezelfde regels, die op de openbare weg gelden, gelden ook 
gedurende de optocht! Voertuigen die een verhoogd risico hebben ten opzichte van de 
deelnemers en/of het publiek kunnen vóór of tijdens de optocht verwijderd worden. 

• Het verlaten van de optocht met personen op de wagen leidt tot uitsluiting voor de prijzen. 
 
Alcoholgebruik: 

• Alcoholgebruik wordt ontmoedigd. 
• Alcoholgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan. 
• De bestuurder van een gemotoriseerd voertuig mag geen alcohol nuttigen. 

 
Brandveiligheid: 

• Vermijdt gebruik brandbaar materiaal. Zorg voor aanwezigheid brandblusser en ladder op de 
wagen. 

• Open vuur/vuurwerk op de wagen is verboden. 
 
Geluid: 

• Het gebruik van muziek in de optocht wordt gestimuleerd. Omdat in de optocht ook live 
carnavalsmuziek wordt gespeeld en deze vorm van muziek zeer wordt gewaardeerd, is het 
wenselijk om het volume én het carnavaleske repertoire van de elektronische muziek 
daaraan aan te passen. Bij de indeling van de optocht zal hiermee zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden. 

• Het geluid mag alleen naar rechts en links van de rijrichting klinken en andere deelnemers 
niet belemmeren in hun geluid. Geluid is een ondersteuning aan het thema en geen 
verstoring van andermans thema. 

• Maximaal volume is 110dB gemeten op publieksafstand van de geluidsbron. Hierop zal 
tijdens de optocht gecontroleerd én gehandhaafd worden. Bij overschrijding van het volume 
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wordt de politie geïnformeerd en wordt u uit de optocht verwijderd. U bent dan 
direct gediskwalificeerd. 

 
Afmetingen: 

• Alle voortuigen die deelnemen aan de optocht mogen niet hoger zijn dan 4,0 meter en niet 
breder dan 2,5 meter.  

 
Diskwalificatie: 

• Deelnemers of deelnemende groepen met aanstootgevende of grievende onderwerpen 
en/of uitingen, in welke vorm dan ook, worden voor of tijdens uit de optocht verwijderd en 
gediskwalificeerd. 

• Het niet voldoen aan de voorwaarden in dit reglement is reden tot diskwalificatie. 
 
Afval: 

•  Er wordt verwacht van alle deelnemers dat men geen afval/rotzooi achterlaat op straten 
en/of in tuinen gedurende en vooraf de optocht.   

• Afvalzakken zijn te verkrijgen bij de optochtcommissie en kunnen nadien ingeleverd worden 
bij de opgegeven punten. 

• Vernielingen aanbrengen voor en gedurende de optocht is niet toegestaan. 
• Het maken van afval/rotzooi kan leiden tot directe diskwalificatie en verwijdering voor of 

tijdens de optocht. 
 
Jurering: 

• Er wordt gejureerd op de volgende onderwerpen: Uitvoering, afwerking, presentatie, 
uitstraling en muziek. 

• Een onafhankelijke jury bepaalt de einduitslag. Hierover is geen discussie mogelijk. De jury-
uitslag is voor iedereen bindend. 

• Waarin dit reglement niet voorziet is een beslissing van de jury eveneens bindend. 
 
Prijsuitreiking: 

• De prijsuitreiking voor de kinderen is om 17:00 uur in café/zaal Difference. 
• De prijsuitreiking voor de volwassenen is om 19:00 uur in café/zaal Difference. 
• Uiteraard geldt ook hier dat we alle groepen en individuele deelnemers graag op tijd 

aanwezig zien. Dan maken we er een gezellig feest van.  
• Aan de deelnemers die niet aanwezig zijn tijdens de uitreiking wordt geen prijs uitgereikt. 
• Prijzen worden alleen afgegeven bij inlevering van het vooraf afgegeven startnummer. 

 
Privacywet: 

• Er zullen foto’s en/of films gemaakt worden gedurende de optocht en/of prijsuitreiking t.b.v. 
de website van carnavalsvereniging De Bokken. Mocht u hier problemen aan ondervinden 
graag een bericht sturen naar info@debokken.nl.  

 
Alle kinderen (t/m groep 8) die mee lopen ontvangen een snoepzakje. Ook als ze bij volwassen 
groepen meedoen. Op het opgave formulier kunt u dit aangeven. 
Hebt u nog vragen dan kunt u die op bovenstaand mailadres of via het telefoonnummer stellen. 
 
Wij wensen allemaal deelnemers veel succes maar bovenal een gezellige optocht toe. Natuurlijk zien 
we u ook bij de andere activiteiten in ons Bokkenriek graag terug.  

 
Bedankt voor uw deelname !!! 
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