
Reglement  
carnavalsoptocht ‘CS De Heikrikkels” 2018  
 
De organisatie:  

De carnavalsoptocht wordt georganiseerd door leden van de Hoge Raad namens C.S. ”De Heikrikkels”.  
 
Algemeen:  

Voor het deelnemen aan de carnavalsoptocht is dit reglement opgesteld. De doelstelling van dit reglement is het 
ordelijk en veilig verloop van de carnavalsoptocht en het voorkomen van incidenten.  
Een deelnemer / inschrijver van een carnavalsoptocht verklaart, door aanmelden middels het inschrijfformulier 
van ‘Cs De Heikrikkels’, kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en zich hieraan te houden 
op straffe van uitsluiting van deelname aan de betreffende carnavalsoptocht. Uitsluiting geschiedt door de 
organisatie van de optocht, al dan niet in samenwerking met de politie.  
Wagens dienen zich ivm keuring tijdig aan te melden, zie datum op inschrijfformulier.  
Een ieder die deelneemt in opdracht van, of in afgesproken samenwerking met de carnavalsstichting ”De 
Heikrikkels” zal niet worden gejureerd.  
De Hoge Raad zal een jury samenstellen, die de opdracht zal krijgen om objectief en onbevooroordeeld te 
jureren.  
Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt:  

*Het carnavaleske karakter van de uitbeelding  
*De originaliteit van de uitwerking  
*De afwerking  
*De actie van de deelnemers  

De organisatie zal bij de vaststelling van de verschillende categorieën tevens vaststellen welke prijzen in de 
desbetreffende categorieën beschikbaar zijn. (snoepzakken, consumptiemunten, geld of een combinatie daarvan)  
De door de jury te bepalen uitslag zal voor iedereen bindend zijn.  
Hiertegen kan niet worden geprotesteerd.  
Iedere deelnemer dient een carnavaleske uitstraling en een verrijking van de Mariaheise carnavalsoptocht te zijn.  
 
Alcoholhoudende drank:  

1.  Gezien de huidige wet- en regelgeving, alsmede uit oogpunt van de openbare orde en veiligheid mag er 
tijdens de optocht door de deelnemers in het openbaar géén alcoholische drank worden genuttigd.  

2.  Speciaal daartoe ingerichte wagens waarop zuipfeesten gehouden worden, zijn dan ook niet toegestaan 
en worden van deelname aan de carnavalsoptocht uitgesloten.  

3.  Op grond van de per 1 januari 2014 gewijzigde Drank- en Horecawet mag er aan personen tot 18 jaar 
geen alcoholhoudende drank verstrekt worden en mogen personen jonger dan 18 jaar ook geen drank 
meer bezitten of bij zich hebben op een openbare plek. Daarom dienen deelnemende groepen en 
wagens met (ook) jongeren tot 18 jaar geheel alcoholvrij te zijn.  

 
Algemene regels voor deelname aan een carnavalsoptocht:  

1.  Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving, een door de organisatie 
verstrekt startnummer is verkregen. Het startnummer dient op een duidelijke zichtbare wijze te zijn 
bevestigd aan de carnavals/praalwagen, dan wel duidelijk zichtbaar te worden meegedragen door een 
lopende deelnemer.  

2.  Het is de deelnemers niet toegestaan om van de vastgestelde route af te wijken.  

3. Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti, serpentine en kleine versnaperingen te 
strooien. Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen 
letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet 
op de rijbaan hoeven te komen.  

4.  Gebruik van glaswerk op en rond de wagens door deelnemers aan de optocht is verboden.  

5.  Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht.  

6.  Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie worden verwijderd uit de 
optocht.  

7.  Rondom een gemotoriseerd voertuig (aan de voor- dan wel achterzijde) is het verplicht om minimaal 4 
personen van ten minste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder, zowel 
voor de veiligheid van de deelnemers als voor de veiligheid van de toeschouwers.  

8.  De objecten die op of aan de carnavalswagens / praalwagens zijn  

bevestigd, dienen veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de  

wagen. De organisatie en de politie behouden zich het recht voor om  

door hen als onveilig beoordeelde carnavalswagens/ praalwagens alsnog  

uit te sluiten van deelname aan de optocht en te (laten) verwijderen uit de  

optocht.  

9.  Ronddraaiende elementen en aandrijvingen op de  

carnavalswagens/praalwagens dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.  

10.  De verhouding trekker en wagen moet zo zijn dat de trekker niet te licht is om de wagen op normale 
wijze vooruit te trekken is.  
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11.  Remmen, besturing en andere zaken die belangrijk zijn voor het gebruik van het voertuig dienen volledig 

in orde te zijn.  

12. De carnavalswagens / praalwagens hebben maximaal de volgende afmetingen:  

- bouwhoogte is maximaal 5,00 meter;  

- breedte is maximaal 3,10 meter;  

- lengte is maximaal 18 meter, inclusief trekkend voertuig.  
Uitzonderingen hierop zullen tijdens inschrijf/voor controle worden beoordeeld en mogelijk goed 
bevonden.  

13. Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die discriminerend 
en/of aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke, dit ter 
beoordeling van de organisatie van de carnavalsoptocht.  

14.  De deelnemers moeten voor deelnemende (motor)rijtuigen een W.A. verzekering of 
praalwagenverzekering hebben afgesloten en de bestuurder(s) van een tractor, vracht- of personenauto 
moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie.  

 
Brandveiligheidsvoorschriften:  

1.  Op elke grote wagen dient ten minste één goedgekeurde poederblusser met een inhoud van minimaal 6 
kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Op een kleinere wagen kan worden volstaan met een (goedgekeurde) 
poederblusser met inhoud van minimaal 2 kg ABC-poeder.  

2.  Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien, 
indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.  

3.  Het gebruik van open vuur en het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan.  

4.  Indien stroomaggregaten worden gebruikt dienen deze aggregaten te zijn voorzien van een deugdelijke 

isolatiebewaking.  

5.  Indien stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de optocht niet 

toegestaan.  

6.  Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen er deugdelijke, 
goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt.  

 
Nadere regels voor deelnemende loopgroepen  

Deelnemers aan carnavalsoptochten met loopgroepen met (ook) kinderen van 12 jaar of jonger, worden door ten 
minste twee volwassenen begeleid gedurende de deelname aan de optocht.  
 
Aansprakelijkheid en schade  

1.  Deelnemenden aan de carnavalsoptocht vrijwaren de organisatie van aansprakelijkheid voor schade aan 
eigendommen (ook van derden / toeschouwers), welke het gevolg is van (deelname aan) de optocht.  

 
Toezicht op naleving regelement  

De organisatie oefent toezicht uit op de naleving van dit reglement. De deelnemers dienen alle aanwijzingen 
gegeven door de organisatie, politie en/of brandweer terstond en stipt op te volgen.  
Indien een deelnemer in het kader van de optocht handelt in strijd met de bepalingen of de geest van dit 
reglement dan zal de organisatie de deelnemer uitsluiten van jurering, verdere deelname en prijzengeld of zelfs 
voor toekomstige deelname.  
 
 
Alle deelnemers succes!  
 
De Hoge Raad  
 
C.S. De Heikrikkels 


