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Optocht Reglement 

AANVULLEND REGLEMENT INSTALLATIE EN AGGREGAAT 2019 

o Het is niet toegestaan om houders met extra brandstof mee te voeren op de wagens, tevens is 
bijvullen tijdens de optocht ten strengste verboden. (zorg dus voor voldoende brandstof in de 
tank) 

o Aggregaten dienen voldoende vast gezet te zijn en op een goed toegankelijke plaats te staan. 
o Indien een aggregaat is ingebouwd dient de ruimte voldoende te zijn geventileerd. 

 
o Wij raden met klem aan een CO meter in deze ruimte te installeren omdat zich hier mogelijk 

ook mensen bevinden tijdens de optocht. 
 
–  Uitlaat gassen dienen van deelnemers en publiek te worden weggevoerd. 
–  Benzine/diesel houders dienen voldoende gezekerd te zijn. 
–  Installaties dienen op een deugdelijke wijze te zijn aangelegd. 
–  Elektrische installaties, t.b.v. bewegende delen, dienen beveiligd te zijn middels een goed 
 bereikbare noodstop voorziening. 

 
o Op een wagen dient een goed gevulde EHBO trommel/koffer aanwezig te zijn. 
o Twee gevulde, goedgekeurde ABC blussers van ten minste 5 kg p/st moeten op twee 

verschillende en goed bereikbare plaatsen op de wagen aanwezig zijn. 
o Indien een wagen en/of trekkend voertuig van een kenteken is voorzien, of normaliter voorzien 

dient te zijn, behoort dit voertuig aan de wettelijke keuringsbepalingen te voldoen. Kopieën van 
kenteken, keuringsbewijs en (WA) verzekering dient te worden ingeleverd, ten laatste bij afhalen 
van het startnummer. 

o Is de wagen (normaliter) niet kenteken voerend, dient te worden gezorgd voor een afdoende 
(WA) verzekering op naam van de bestuurder of verantwoordelijke van het voertuig/wagen. Ook 
hiervan dient een kopie te worden ingeleverd, ten laatste bij afhalen van het startnummer. 

o Wagens dienen begeleid te worden door wagenbegeleiders. Minimaal 6 personen waarbij de 
persoon bij aanvang optocht de minimale leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 

o Begeleiding dient herkenbaar te zijn (mag wel in de voorstelling worden opgenomen) en ter 
hoogte van de wielen mee te lopen. 

o Voor kleine wagens kan, in overleg en met schriftelijke goedkeuring van de Optochtcommissie, 
de begeleiding tot 4 personen worden teruggebracht. 

o Indien het uitzicht van de bestuurder is beperkt is het verplicht om minimaal een extra 
begeleider mee te laten lopen. 

o Wagens dienen aan een minimaal carnavalesk niveau te voldoen. Wagens ingericht als of met de 
uitstraling van skihut of zogeheten zuipkeet zijn niet toegestaan en worden uitgesloten van 
deelname. Hieronder enkele tips: 
 

- Wij raden aan om veel en felle kleuren te gebruiken 
- Korte en duidelijke teksten op voldoende hoogte 
- Zorg voor beweging op (en evt. naast / bij) de wagen 
- Zoek contact met het publiek 
- Laat je idee / thema betrekking hebben op lokale situaties / actualiteiten 
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