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Optocht Reglement 

AANVULLEND REGLEMENT WAGENS 2019 

o Deelnemers met een gemotoriseerd voertuig dan wel een aanhanger of oplegger dat 
gemotoriseerd wordt getrokken dienen zich in te schrijven in de categorie wagens. 

o Elke wagen wordt vooraf gekeurd door de optochtcommissie. Deze keuringen zullen zo snel als 
mogelijk geschieden na aanmelding. (De commissie neemt contact met u op tbv een afspraak 
voor deze keuring).  
    - Bezoek 1; Start van de bouw 
    - Bezoek 2; Eindfase bouw 

o Bestuurders van een wagen en/of trekkend voertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs. 

o Tenzij anders aangemeld, wordt de bestuurder ook als contactpersoon en verantwoordelijk 
aanspreekpunt aangemerkt. 

o Een bestuurder mag niet onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen. 
Bestuurders van een wagen/voertuig kunnen verplicht worden om mee te werken aan een 
alcoholtest. 

o Een wagen moet binnen de volgende maatvoering blijven: 
– Maximale hoogte  = 5,70 meter 
– Maximale breedte  = 4.00 meter 
– Maximale lengte  = 15 meter (inclusief trekkend voertuig 18 meter) 
– Minimale vrij hoogte = 20 centimeter (dit i.v.m. verkeersdrempels) 

o Een gemotoriseerde wagen dan wel het trekkende voertuig dienen voorzien te zijn van een 
sleepoog aan de voorzijde. 

o Een getrokken wagen behoort middels een gezekerde, deugdelijke en geschikte koppeling te zijn 
verbonden met het trekkende voertuig. 

o Reminrichting van trekkend voertuig dient gescheiden te zijn van het getrokken voertuig. 
o Algehele technische staat van de wagen en/of trekkend voertuig dient voldoende te zijn. Denk 

hierbij aan: 
– Banden, vering/wielophanging en assen 
– Reminrichting en handrem 
– Chassis en carrosserie 
– Eigen opbouw en zekering van bewegende delen 

**N.b. maak gebruik van zoveel mogelijk brandwerende of vertragende materialen 

Indien de wagen is ingericht als zijnde dat er zich personen op kunnen bevinden zijn er enkele 

veiligheidseisen van kracht: 

o Tijdens de optocht is het, met uitzondering van noodgevallen, NIET toegestaan om van een 

rijdend voertuig op of af te stappen. 

o Op en af stappen mag uitsluitend middels een daarvoor geschikte inrichting 

o Deze inrichting, b.v. vaste trap of entree, mag NOOIT  aan de voorzijde of tussen wagen en 

trekkend voertuig uitkomen. 

o De ingang/uitgang dient afdoende beveiligd te zijn. 

o Personen op een wagen dienen tegen vallen beschermd te worden d.m.v. een vaste reling met 

een hoogte van 90 centimeter. 

http://bornscarnaval.nl/optocht/optocht-reglement/

