Regelement carnavalsoptocht
Inleiding
Dit reglement voor het deelnemen aan een carnavalsoptocht in Haarle is door Carnavalsvereniging
“de Sükkewottels” opgesteld om een goed en veilig verloop van de optocht te bewerkstelligen.
De inschrijver/deelnemer van de optocht verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier
van de organisatie van de carnavalsoptocht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit
reglement en zich aan het gestelde in het reglement te houden en de voorwaarden na te leven op
straffe van uitsluiting van deelname aan de optocht of op aanwijzing van de organisatie
aanpassingen te verrichten.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de carnavalsoptocht.
Inschrijven is geen garantie voor deelname. Om de kwaliteit van onze optocht te waarborgen
worden de wagens uiterlijk 1 week voor de optocht aan een keuring onderworpen. Als de commissie
uw creatie niet verantwoord en/of gepast vindt om toe te laten, dient u uw creatie aan te passen
anders wordt u uitgesloten van deelname. Tot de aanvang van de optocht kunt u worden
uitgesloten. Om teleurstellingen te voorkomen, is het raadzaam onderstaand reglement goed in acht
te nemen.

Optocht Reglement
1. CV “De Sükkewottels” is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade die tijdens
de optocht toegebracht of opgelopen is.
2. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende
voertuigen.
3. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering.
4. Deelnemende voertuigen dienen conform de wettelijke verplichting verzekerd te zijn. In veel
gevallen is het noodzakelijk specifieke melding voor deelname aan deze optocht te doen bij
de verzekeraar voor het gemotoriseerde (trekkende) voertuig inclusief wagen. Dit is de
verantwoording van de deelnemer.
5. Deelnemende voertuigen dienen in technisch goede staat te verkeren. Koppelingen moeten
voldoen aan de wettelijke eisen en de banden moeten deugdelijk zijn.
6. De maximale breedte van de creatie is 3 meter.
7. De hoogte van de creatie dient dusdanig te zijn dat obstakels, zoals bomen en
straatverlichting (reguliere hoogte 4.5m) geen beletsel vormen.
8. Op wagens waarop personen worden vervoerd, dient een deugdelijke reling te zijn
aangebracht.
9. Gebruik van alcohol of verdovende middelen door bestuurders van gemotoriseerde
voertuigen voor en/of tijdens de carnavalsoptocht is niet toegestaan. Voor alle deelnemers
is het verboden om tijdens de optocht alcohol te nuttigen of verdovende middelen te
gebruiken. Overtreding van dit verbod kan invloed hebben op de jurering. In buitensporige
gevallen kan de organisatie c.q. de vereniging besluiten om deelnemers ter plekke uit te
sluiten. Voorafgaand aan de optocht kunnen bestuurder van een gemotoriseerd voertuig op
alcoholgebruik gecontroleerd worden door de politie.
10. Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, is het verplicht om minimaal
twee personen van tenminste 18 jaar mee te laten lopen om aanwijzingen te geven.
11. Het thema en/of de naam van de deelnemende groep moet duidelijk zichtbaar op de wagen
zijn aangebracht. Het startnummer dat door de optochtcommissie uitgereikt is moet
duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van het trekkend voertuig aangebracht worden.
12. De voorstelling welke door de deelnemer wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een
duidelijk carnavalesk karakter te hebben. Het is 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.
13. Kwaliteit en originaliteit staan hoog in het vaandel. Daarom wordt verwacht dat er met zorg
gebouwd wordt en dat alles netjes wordt afgewerkt. Het is niet toegestaan om deel te
nemen met een voorstelling die het voorgaande jaar ook al heeft meegedaan. Er moet dus
ieder jaar iets nieuws gemaakt worden.
14. Er dient uitsluitend carnavals muziek gedraaid te worden op de wagens voor, tijdens en na
de optocht. Alle ander muziekstijlen worden niet geaccepteerd.
15. Het geluidsniveau op de wagens dient verantwoord te zijn voor zowel deelnemers als
publiek. Metingen worden niet verricht; de organisatie en/of jury beslist wat acceptabel is.
(95dB-100dB)
16. Het is niet toegestaan om vuurwerk, knaleffecten of rookbommen te ontsteken of een
rookaggregaat via het uitlaatsysteem te gebruiken.

17. Het is niet toegestaan om snoep en/of andere harde voorwerpen vanaf de wagens in het
publiek te gooien, slechts (officiële) confetti (dus geen papier uit versnipperaars of
perforator rondjes). Het is ten strengste verboden om materialen te gooien die vervuilend
of belastend zijn voor deelnemers, toeschouwers, omwonenden of het milieu, zoals
vloeistoffen, zaagsel, stro etc. Het is de organisatie toegestaan om personen die opzettelijk
de straat vervuilen de schoonmaakkosten in rekening te brengen. (ca. € 900,-)
18. Het is niet toegestaan om reclame te voeren of promotieartikelen uit te delen.
19. Het opzettelijk laten vallen van ‘gaten’ in de optocht en/of bij onveilig/wanordelijk gedrag, is
het de optochtcommissie toegestaan u direct te verwijderen uit de optocht.
20. Bij overtreding van een of meerdere regels van dit reglement kan uitsluiting van (verdere)
deelname aan de optocht (mogelijk voor meerdere jaren) en/of uitsluiting van
eindklassering volgen. De beoordeling hiervan berust bij de optochtcommissie cq. de
vereniging. Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of politie
worden verwijderd uit de optocht. Dit geldt tevens indien geconstateerd wordt dat er
binnen de bebouwde kom de natuurlijke behoefte wordt gedaan op /aan de openbare weg.
21. Op de praalwagens (inclusief trekkend voertuig) moet minimaal 1 blusmiddel, poederblusser
ABC klasse (minimaal 6 kg of 6 l) zichtbaar en eenvoudig benaderbaar zijn.
22. Per wagen moet een wagenbegeleider van ten minste 18 jaar meelopen voor het geven van
aanwijzingen. Tevens moet bij elk wiel van de deelnemende wagens een begeleider van ten
minste 18 jaar meelopen.
23. De wagenbegeleiders moeten vooraf een instructie ontvangen hoe te handelen in geval van
een ongeval.
24. U moet toezien op voldoende afstand tussen publiek en de deelnemende wagens aan de
optocht. Waar nodig, moet u dranghekken plaatsen.
25. De organisatie moet ervoor zorgen dat de hulpdiensten de route direct kunnen doorkruisen
en/of passeren. De deelnemers dienen daar waar mogelijk de rechter rijbaan aan te houden
zodat er minimaal 3,5 meter beschikbaar is.
26. Wanneer een praalwagen tijdens de optocht defect is moet deze zo spoedig mogelijk en
zodanig verplaatst kunnen worden dat deze de route van de hulpdiensten niet blokkeert.
27. Versieringen over de openbare zijn aangebracht op een minimale hoogte van 4,20 meter
vanaf het straatniveau.
28. Opslag van brandstoffen (voorraad) op de praalwagens is niet toegestaan.
29. Tijdens de (rijdende) optocht mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.
30. Open vuur is tijdens de optocht niet toegestaan.
31. Rook mag alleen worden gegenereerd met behulp van de daartoe bestemde specifieke
rookgeneratoren.

Start optocht
De optocht start rond de klok van 14.00 uur. Deelnemers met gemotoriseerde voertuigen dienen
zich op te stellen tussen 13.00 uur en 13.30 uur aan de kerkweg op aanwijzing van de
optochtcommissie. Aanrijd route via de Molenweg.
Deelnemers van de loopgroepen, individuelen etc. dienen zich op te stellen op het kerkplein.
Na de optocht dienen de geluidsinstallaties direct uitgezet te worden. De wagens moeten z.s.m.
terug gebracht worden naar de stalling.

Richtlijnen van de jury
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route en op de
opstelplaats voor aanvang van de optocht. Jurering geschiedt door een onafhankelijke jury, zij letten
bij de beoordeling op de punten zoals hieronder vermeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen zelfgebouwde of gekochte wagens of wagenonderdelen. De uitslag is bindend voor zowel de
optochtcommissie als de deelnemers. In beroep gaan of bezwaar maken tegen de juryuitslag is niet
mogelijk.
- Het carnavaleske, de actualiteit en originaliteit van de voorstelling
- Uitbeelding van de voorstelling, voor en tijdens de optocht
- Uitvoering en afwerking van de voorstelling en het gedrag van de bijbehorende personen
Techniek, draaiende- bewegende delen
- De muziek, de mate waarin deze bijdraagt of afbreuk doet aan het kijkplezier van de
toeschouwers. Dit heeft zowel betrekking op de keuze van de muziek als het volume
- Een evt. trekkend voertuig opnemen / wegwerken in het geheel van de voorstelling
- Verzorging van kostuums, decor, grime etc.

Prijsuitreiking
Rond de klok van 17.00 zullen de prijzen bekent gemaakt worden in onze residentie bij Café “De
Droadnagel”. Alle prijzen zullen uitgereikt worden op de zondag tijdens de alternatieve Dwijlavond.
Veel plezier met de voorbereidingen
Optocht commissie C.V. “de Sükkewottels”

