
 

 Optochtreglement Stichting Carnavalsviering Heesch  
 
1. Inschrijving en aanmelding  
 
a. Iedereen kan, al dan niet met een wagen, aan de optocht deelnemen, mits men zich aan de 
volgende voorschriften en regels van het optochtreglement houdt. Iedere deelnemer aan de 
carnavalsoptocht in Krullendonk (Heesch), georganiseerd door Stichting Carnavalsviering 
Heesch(hierna SCH) heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de 
bepalingen van dit reglement. Hij of zij zal zich houden aan deze regels. Door inschrijving als 
deelnemer van de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen in dit reglement. 
De deelnemers bevestigen dit door het inschrijfformulier te ondertekenen. SCH is gerechtigd 
inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de 
bepalingen van dit reglement.  

b. Men kan zich als deelnemer inschrijven voor de navolgende categorieën:  

• wagens;  

• loopgroep groot: waarbij 16 personen of meer meelopen, eventueel met een meegetrokken 
wagentje dat duidelijk van ondergeschikte waarde is;  

• loopgroep klein: waarbij minimaal 4 en maximaal 15 personen meelopen en een eventueel 
meegetrokken wagentje dat duidelijk van ondergeschikte waarde is;  

• Individuelen: waarbij maximaal 3 personen meelopen;  
Deelnemen aan zowel de jeugdoptocht als de grote optocht is toegestaan mits men wel aan het 
leeftijdscriterium voldoet. Echter zal er maar 1x door de jury beoordeeld worden. Men moet bij 
inschrijving aangeven bij welke optocht men meedoet voor het klassement en bij welke optocht buiten 
mededinging. 
c. Indien men duidelijk afwijkt van de categorie waarvoor men zich heeft ingeschreven, is de 
optochtcommissie bevoegd om – onder argumenten- de groep alsnog in een andere categorie in te 
delen.  

d. Enkele weken voorafgaande aan de optocht, worden door de optochtcommissie de locaties van 
bouw van de wagens bezocht, met als doel preventief te spreken en adviezen/ aanwijzingen te geven 
over de veiligheidsaspecten zoals verwoord in de vergunningsvoorwaarden van de gemeente 
Bernheze.  
 
2. Deelnamevoorwaarden  
 
a. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan 
de optocht worden uitgesloten en al of niet onmiddellijk uit de optocht worden verwijderd. Beslissingen 
hieromtrent worden genomen door de optochtcommissie, daartoe gemandateerd door het bestuur van 
SCH. Dat kan geschieden in samenspraak met of op advies van politie, brandweer of anderszins.  

b. In alle gevallen dienen de deelnemers de aanwijzingen, door politie, brandweer, optochtcommissie, 
verkeersregelaars en organisatie gegeven, in het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid en 
het goede verloop van de optocht, onmiddellijk op te volgen.  

c. Deelnemers kunnen op grond van dit reglement de deelname aan de optocht worden ontzegd, of uit 
de optocht worden genomen, of worden uitgesloten voor de eindklassering. De beoordeling hiervan 
berust bij zowel optochtcommissie, de jury als het bestuur van SCH.  

d. Deelnemers kunnen op grond van dit reglement de deelname aan de optocht worden ontzegd 
indien de door de Brandweer Bernheze en de optochtcommissie geïnspecteerde wagens of 
wagens/loopgroepen niet of onvoldoende voldoen aan de criteria van veiligheid.  

e. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist SCH. Voor zover de toepassing van de 
bepalingen in dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is de voorzitter van SCH 
gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende maatregelen te nemen.  
f. Een deelnemer kan zich inschrijven voor de jeugdoptocht, indien deze jonger is dan 17 jaar en 
wanneer het merendeel van de groep zich onder de leeftijd van 17 jaar bevindt. 



 
3. Beoordeling door de jury  
a. De groepen en deelnemers worden door de jury op de navolgende onderdelen beoordeeld:  

• Carnavalesk 

• Uitvoering  

• Enthousiasme  

b. Bij de optocht voor volwassenen geldt voor de categorie “wagens” dat voor de wagen een aparte 
prijs is, de punten voor de wagen tellen daarom niet mee voor de Wisselbeker.  
c. Bij de loopgroepen gaat de aandacht en de beoordeling van de jury uit naar de groep, het wagentje 
heeft een ondergeschikte rol.   
 
 
4. Aanwezigheid, opstelling en algemene voorwaarden  
 
a. Elke deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn, zich te melden bij de optochtcommissie en zich op te 
stellen conform de aanwijzingen van de optochtcommissie; deze is herkenbaar aanwezig.  

b. De optochtcommissie inspecteert samen met de brandweer Bernheze de wagens op 
aspecten van (brand)veiligheid conform het in dit reglement bepaalde en de 
vergunningsvoorwaarden van de gemeente. Dit gebeurt ongeveer 1 uur voordat de optocht 
gaat trekken. De optochtcommissie, na evt. verkregen adviezen van politie/brandweer, bepaalt 
tevens of deelneming uit oogpunt van veiligheid wel dan niet wordt toegestaan.  

c. Indien men het inschrijfnummer niet vooraf heeft afgehaald, krijgt iedere deelnemer/groep bij de 
start van de optocht, door de optochtcommissie een nummer uitgereikt. Het uitgereikte nummer moet 
duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Na afloop van de optocht dienen de nummers bij de 
optochtcommissie te worden ingeleverd.  

d. De optochtcommissie, in samenspraak met de jury en het bestuur van SCH, beslist over het al dan 
niet doorgaan van de optocht.  

e. Het is niet toegestaan discriminerende, aanstootgevende en/of persoonlijk of groepen kwetsende 
onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden (b.v. door muziek, tekst of gedrag)  

f. Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken met zich mee te voeren en/of te nuttigen. Dit 
geldt vanaf het moment van opstellen tot aan het einde van de optocht. 
g. Een eventuele geluidsinstallatie moet gebruikt worden op een wijze die geen onnodige hinder of 
overlast veroorzaakt, ook niet voor de andere deelnemers in de optocht. Voorwaarde is dat de muziek 
bijdraagt aan het kijkplezier van de toeschouwers.  
  
 
5. Specifieke voorwaarden wagens  
 
a. De hoogte van de wagens mag niet hoger zijn dan 5,10 meter, en de breedte mag maximaal 3,50 
meter bedragen.  

b. Alle wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan de voor -, achter - en zijkanten dicht 
te zijn zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig 
moet zijn van minimaal 25 tot maximaal 30 centimeter.  

c. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn 
aangebracht. Verder moet de wagen zijn voorzien van een deugdelijke trap met trapleuning.  

d. Bij wagens getrokken door gemotoriseerd voertuig is het verplicht om minimaal twee personen van 
tenminste 18 jaar tussen de ruimte van het trekkende voertuig en de wagen te laten meelopen om 
zowel de deelnemers als de toeschouwers te beveiligen.  

e. Gemotoriseerde voertuigen mogen alleen dan in de optocht meerijden, als deze gebruikt worden 
om een wagen voort te trekken, waarbij het voertuig van duidelijk ondergeschikt belang is.  

f. De deelnemers worden schriftelijk gevraagd de namen en adressen van de chauffeur(s) bekend te 
maken aan de optochtcommissie. De commissie zal de chauffeurs schriftelijk en direct benaderen 
over het verbod van gebruik alcohol door chauffeurs voor, tijdens en na de optocht.  

g. Bestuurders van motorvoertuigen dienen voor hun taak bekwaam te zijn. Aan hen is alcoholgebruik 
niet alleen tijdens, maar ook voor en na de optocht -zo lang zij als bestuurder in functie zijn- niet 
toegestaan. Beschonken of anderszins onbekwame bestuurders dienen terstond te worden vervangen 
en van hun taak ontheven. De optochtcommissie zal bij constatering van alcohol gebruik door de 
bestuurder de gehele groep verdere deelname aan de optocht verbieden en de groep diskwalificeren.  



h. Alle wagens/aanhangers dienen te voldoen aan de technische eisen zoals in de Wegenverkeerswet 
zijn gesteld. i. Alle wagens/aanhangers dienen te voldoen aan de eisen zoals in het kader van de 
vergunningsvoorwaarden door de Brandweer aan de wagens/aanhangers worden gesteld  

j. Omvang,breedte, lengte en hoogte van de wagens, al dan niet door een voertuig voortgetrokken, 
moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, 
stremming of gevaar voor derden opleveren.  
 
6. Aansprakelijkheid en verzekeringen  
 
a. Het bestuur van de stichting Carnavalsviering Heesch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade en/ of persoonlijk letsel door anderen of door zichzelf toegebracht aan derden voor, tijdens en 
na de optocht. Zo nodig kan de stichting deelnemers en/ of derden aansprakelijk stellen voor aan de 
stichting en/ of derden aangebrachte schade.  

b. Alle aan de optocht deelnemende voertuigen en/of aanhangers dienen te voldoen aan het vereiste 
van verzekering. Dit betekent dat men zich moet verzekeren conform de wet 
Aansprakelijkheidsverzekering. Eigenaars/houders worden dringend uitgenodigd na te gaan of men 
ook daadwerkelijk en voldoende is verzekerd.  
 
7. Veiligheid (algemeen)  
 

a. U dient tijdens de optocht ingeval van stilstand van de optocht, een onderlinge afstand van 10 
meter te betrachten. Anderzijds bent u gehouden geen “gaten” in de optocht te veroorzaken.  

b. Elke deelnemer verplicht zich om ongevallen en onregelmatigheden te melden bij de 
optochtcommissie.  

c. Er mag door de deelnemers voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig of onnodig 
vervuilend materiaal worden verspreid.  

d. Gebruik geen of zeer weinig confetti.  

e. Glas mag niet worden gebruikt, gebruik een alternatief. Het opzettelijk breken van het glas en het 
opzettelijk verspreiden van glas op de openbare weg kan betekenen dat de optochtcommissie u uit de 
optocht verwijdert.  

f. Zorg voor een katoenen deken of een branddeken en een goed functionerend brandblusapparaat 
(wagens).  

g. Benzineaggregaten mogen niet ommanteld zijn. Deze aggregaten moeten staan in een 
geventileerde bergruimte.  

h. Het is verboden om alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.  

i. Het is niet toegestaan brandstoffen en/of gassen in de optocht mee te voeren, indien de opslag 
anders is bedoeld dan de daarvoor bestemde tanks van voertuigen of motoren. Het vullen van een 
aggregaat dient met daarvoor bestemde jerrycans op vooraf bepaalde locaties langs de route te 
gebeuren.  

j. Het is verboden gasflessen mee te voeren.  

k. Open vuren op de wagens maar ook op de openbare weg zijn ten strengste verboden.  
 
8. Reclame  
 
a. Reclame in de optocht is toegestaan mist men zich aan de volgende voorschriften houdt:  

• 2 borden van 1 meter hoog/breed op de zij- of achterkant van de wagen;  

• één sandwichman met reclame op borst en rug;  

• twee losse borden per groep die gedragen worden.  
 

Gewijzigd reglement, door het bestuur van de stichting Carnavalsviering Heesch vastgesteld in zijn vergadering 

van 3 oktober 2018. 


