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REGLEMENT OPTOCHT DÖLLEKESGAT
Artikel I

DEELNEMERS

Deelnemers kunnen zelfstandig inschrijven indien zij ten minste 16 jaar oud
zijn. Jongere deelnemers zijn ook van harte welkom, indien dat onder begeleiding
van minimaal één volwassen persoon geschiedt. Deze volwassen persoon is voor de stichting en
optochtcommissie aanspreekpunt en bij inschrijving verantwoordelijk voor het nakomen van de zaken
zoals beschreven in dit reglement.
Aantal Categorieën : 7
-

Carnavalswagens volwassenen
Carnavalswagens jeugd tot en met 18 jaar
Jeugd tot en met 12 jaar
Jeugd tot en met 18 jaar
Individuelen en loopgroepen volwassenen maximaal 5 personen
Loopgroepen volwassenen vanaf 6 personen
Muziekgroepen

-

Artikel II
a
b

c
d

NADERE TOELICHTING CATEGORIEEN

Met jeugd wordt beschouwd deelnemers onder de 19 jaar.
Een groep van meerdere personen valt onder de categorie jeugd t/m 12 jaar indien
minimaal ¾ van de deelnemers jonger is dan 13 jaar. Tevens hebben zij de verplichting om onder
begeleiding van minimaal één volwassen persoon per tien jonge deelnemers als bedoeld, deel te
nemen.
Een groep van meerdere personen of een Carnavalswagen behoort tot de jeugd t/m 18 jaar
indien minimaal ¾ van de deelnemers jonger is dan 19 jaar.
Deelnemers die niet aan de in dit artikel eerder genoemde criteria voldoen vallen automatisch
onder de categorie Volwassenen.
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Artikel III

CARNAVALSWAGEN (jeugd / volwassenen).

Een Carnavalswagen is een wagen, die door een motorvoertuig op 4 of meer wielen wordt
voortbewogen, d.w.z. de wagen rijdt op eigen kracht of wordt voortgetrokken door een trekkend
motorvoertuig zoals een tractor, truck etc.
3.1

Afmetingen Carnavalswagen
A. de lengte van de Carnavalswagen dient minimaal 5 meter en maximaal 20 meter, inclusief het
eventueel trekkend motorvoertuig, te bedragen;
B als meetpunten voor de lengte gelden de punten maximaal 2 meter naar voren vanaf de eerste
wielas van wagen of trekkend motorvoertuig en maximaal 3 meter naar achteren vanaf de
laatste wielas van de carnavalswagen;
C de breedte van de carnavalswagen mag niet meer dan 3,5 meter bedragen, tenzij de delen die
breder zijn dan 3,5 meter tot 3,5 meter intrekbaar zijn en zich minimaal 2,5 meter boven het
wegdek bevinden; de maximale breedte mag nooit meer bedragen dan 4,0 meter;
D de hoogte van de carnavalswagen mag niet meer bedragen dan 4,5 meter, tenzij de delen die
hoger zijn dan 4,5 meter intrekbaar zijn tot 4,5 meter, gemeten vanaf het wegdek; de maximale
hoogte mag nooit meer bedragen dan 6,0 meter;

3.2

Individuele en loopgroepen van max. 5 deelnemers volwassenen .
Een motorvoertuig voorzien van 3 of meer wielen mag geen deel uitmaken van de loopgroep.
Jeugd tot en met 12 jaar
een motorvoertuig mag geen deel uitmaken van de groep
Loopgroepen van meer dan 5 deelnemers en individuele en loopgroepen tot en met 5
deelnemers.
Een motorvoertuig voorzien van 3 of meer wielen, mits niet langer dan 4½ meter (al dan niet
inclusief aanhanger), mag deel uitmaken van de loopgroep als de aankleding in direct verband
staat met het motto van de groep.
Muziekgroepen
Muziekgroepen mogen geen gebruik maken van elektronische versterking
Reclamewagens.
Wagens die bedoeld zijn om in de optocht commerciële reclame te maken. Om met een
reclamewagen deel te mogen nemen aan de optocht is een inschrijfgeld/sponsorbijdrage
verschuldigd.

3.3
3.4

3.5
3.6

Artikel IV
4.1
4.2

4.3

PRIJZEN

Door de Stichting Döllekesgat worden oorkondes en bekers beschikbaar gesteld .
Het geldprijzenschema voor de categorieën 1 t/m 7 wordt jaarlijks door de
Stichting Döllekesgat vastgesteld. Per categorie worden maximaal drie prijzen ter beschikking
gesteld door Stichting Döllekesgat.
De optochtcommissie heeft de mogelijkheid om een aanmoedigingsprijs toe te
kennen aan:
A.
die jeugddeelnemer(s) die buiten de normale prijzen vallen maar
toch een opvallende bijdrage hebben geleverd aan de optocht;
B
die carnavalswagen die buiten de normale prijzen valt, doch op andere positieve wijze
opvalt door hun bijdrage aan het carnavalsfeest in het algemeen en hun jongeren-leeftijdsgroep in het bijzonder.
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Artikel V

INSCHRIJVING

5.1

Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier kunt u opvragen en invullen via de website : www.stichtingdollekesgat.nl
Alleen volledig ingevulde en tijdig ingeleverde formulieren worden in behandeling genomen.

5.2

Gegevens bij de inschrijving.
Bij de inschrijving dienen minimaal te worden vermeld:
de naam en het post- en mailadres van de stichting of organisatie
de naam en het post- en mailadres, alsook telefoonnummer van die personen, die
verantwoordelijk zijn voor de groep of de carnavalswagen.
Het adres van de bouwlocatie/-loods en de contactpersoon vanuit de deelnemer voor de
bouwlocatie. Dit in verband met de schouw van de wagens.

-

5.3

Inschrijving staat los van volgorde in optocht
Indien een vereniging of groep inschrijft voor meerdere categorieën dan geeft dat niet het recht
om die inschrijvingen bij elkaar te laten lopen in de optocht. De indeling van de optocht wordt
bepaald door de optochtcommissie.

5.4

Uitsluiting jurering
Deelnemers, die ingeschreven zijn voor een bepaalde categorie en die volgens vaststelling van
de optochtcommissie in de optocht in een andere categorie thuishoren worden niet gejureerd.

5.5

Recht op niet accepteren inschrijving
De optochtcommissie behoudt zich het recht voor om de inschrijving niet te accepteren, dit
bijvoorbeeld in relatie met negatieve ervaringen uit het verleden zoals sprake van
ongeregeldheden dan wel drankmisbruik.
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Artikel VI

EISEN GESTELD AAN CARNAVALSWAGENS EN TREKKEND
MOTORVOERTUIG.

Technische- , veiligheids- en andersoortige voorschriften
6.1

Van alle carnavalswagens en trekkende motorvoertuigen dient zowel de op- als ombouw een
vrije hoogte te hebben van minimaal 30 cm boven het wegdek, dit i.v.m. het passeren van
trottoirbanden en vluchtheuvels

6.2

Begeleiding uitlaatgassen
Van alle carnavalswagens en trekkende motorvoertuigen dient de uitlaat zodanig te worden
gericht dat de uitlaatgassen NIET in het publiek worden geblazen.

6.3

Afscherming wielen
Van alle carnavalswagens en trekkende motorvoertuigen zijnde tractoren ( agrarisch gebruik of
anders) dienen alle wielen deugdelijk te worden afgeschermd door stevig materiaal zodat er
geen personen of lichaamsdelen tussen wiel en constructie kan komen. Opleggers waarbij
afscherming niet toegepast en/of mogelijk is, bijv. met zogenaamde meedraaiende assen of
andersoortige stuurconstructie, worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. Indien het
trekkende voertuig een “normale vrachtwagentruck” is, die voldoet aan de betreffende
Wetgeving inzake wegen en verkeer en slechts als incidenteel trekvoertuig wordt gebruikt, is
gebruik zonder afscherming wel toegestaan; zulks ter beoordeling van de optochtcommissie.

6.4

Voertuigen en veiligheidsvoorschriften
Alle voertuigen, die door middel van voet- of handaandrijving voortbewegen, worden
beschouwd als attribuut van de betrokken deelnemer(s). Deze voertuigen dienen echter
eveneens aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften te voldoen; zulks ter beoordeling
van de optochtcommissie.

6.5

Conditie aandrijving
Van alle voertuigen dient de conditie zodanig te zijn dat bij laag tempo van de optocht stagnatie
wordt voorkomen, b.v. het warm lopen van motoren, zorg voor voldoende brandstof etc..

6.6

Sleepoog voor voertuigen verplicht
Met het oog op eventuele motorstoringen dient vóór aan de carnavalswagen en/of het trekkend
motorvoertuig een sleepoog te worden aangebracht.

6.7

Nooduitgang deelnemers en bediend personeel
Ten behoeve van het bedienende personeel onder de opbouw van de wagen moeten voldoende
en ruime nooduitgangen aanwezig zijn. Ten behoeve van de deelnemers moeten voldoende en
ruimte nooduitgangen (herkenbaar)aanwezig zijn.

6.8

Deugdelijke ombouw
Ter bescherming van de deelnemers op de wagens dient er een deugdelijke ombouw
aangebracht te zijn.
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6.9

Confettikanon
Indien op een voertuig gebruik wordt gemaakt van een confettikanon, dan dient de stok voor
het aanstampen van confetti, of andere materialen, door middel van een deugdelijk bevestigde
ketting aan het voertuig te worden gemonteerd zodat deze stok op geen enkele manier verder
dan het voertuig gelanceerd kan worden.

6.10

Brandblusser op caracalswagen verplicht
Zie ook artikel VII Brandveiligheid

6.11

Geluidsproductie binnen normen
Zie ook artikel VIII Eisen gesteld aan gebruik muziekinstallatie

6.12

Deugdelijke verlichting
Hoewel niet nodig ten tijde van de optocht zelf maakt het toerijden naar en
verlaten van, alsook het manoeuvreren ten behoeve van de opstelling
voorafgaand aan de optocht dat deugdelijke en goed zichtbare
voertuigverlichting van carnavalswagens gewenst zo niet noodzakelijk is.
De optochtcommissie gaat hier zo nodig over in gesprek met de deelnemer en
adviseert.

6.13

Deelnemersnummer
Hij/zij op wiens naam die de groep of wagen is aangemeld draagt de zorg voor het
duidelijk zichtbaar ophangen van het deelnemersnummer; dit in verband met de
jurering en ten behoeve van het toekijkende publiek.

6.14

Uitsluitingen
Zie ook artikel XI

6.15

Reclame-uitingen op carnavalswagens beperkt
Reclame-uitingen op de zijflanken van de carnavalswagen zijn niet toegestaan.
Reclame- uitingen aan de achterzijde zijn beperkt toegestaan; de totale omvang van reclame
aan de achterzijde van de wagen mag niet meer dan 120 bij 100 cm bedragen.
Zie ook artikel XI.

6.16

Bevoegd bestuurder van een voertuig
Van de chauffeur van het motorvoertuig met eventueel aanhanger/oplegger
wordt geëist dat hij bevoegd is om het motorvoertuig te besturen volgens
de wettelijke vereisten.
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Artikel VII

BRANDVEILIGHEIDSEISEN

7.1

Vuurwerk, rookbommen en dergelijke niet toegestaan.
Het ontsteken van vuurwerk, rookbommen en dergelijke is niet toegestaan.

7.2

Gebruik ontvlambare stoffen en materialen.
Voor iedere categorie geldt dat het gebruik van licht brandbare en gemakkelijk ontvlambare
stoffen en materialen verboden is, tenzij deze op een zodanige wijze zijn geïmpregneerd dat ze
moeilijk brandbaar of ontvlambaar zijn. Daartoe dienen verklaringen van experts (regionale
brandweer) en/of bevoegd gezag vooraf te worden overlegd.

7.3

Brandblusapparaat verplicht.
Iedere deelnemende carnavalswagen dient minimaal een gebruiksklaar en
goedgekeurd blusapparaat beschikbaar te hebben, en wel op een zodanige plaats dat dit
blusapparaat onmiddellijk bereikbaar is. Het blusapparaat moet gevuld zijn met “6 liter
Schuimblusser” of “6 kg Bluspoeder”. De aanwezigheid van dit blusapparaat wordt door de
optochtcommissie gecontroleerd bij het opstellen van de optocht.

7.4

Gasflessen( brandstof, zuurstof) niet toegestaan.
Het gebruik van brandbare gassen in flessen (butaan-propaan e.d.) of van zuurstofflessen is
verboden. Uitsluitend toegestaan is het gebruik van een uitdrijfgas dat onbrandbaar is (luchtstikstof-koolzuurgas). Dit bijvoorbeeld ten behoeve van een confettikanon, e.d.

Artikel VIII
8.1

8.2

EISEN GESTELD AAN [EN GEBRUIK VAN] GELUID/
MUZIEKINSTALLATIE

Het gebruik van geluid/muziekinstallatie is toegestaan mits deze is voorzien van een deugdelijke
begrenzer tot maximaal 80 dbA. Dit wordt zo nodig gemeten tijdens de opstelling alsook tijdens
de optocht.
Het genre muziek moet carnavalesk zijn en bijv. passen bij het thema dat uitgebeeld wordt, dan
wel op ander wijze een bijdrage leveren aan het carnavalsfeest en haar diverse groeperingen
aan deelnemers.

Artikel IX

TIJDENS DE (OPSTELLING VAN DE ) OPTOCHT

Opstelling voorafgaand aan de optocht
9.1

Alle deelnemers dienen op de juiste plaats/locatie en de juiste tijd startklaar
te zijn opgesteld (uiterlijk 15 minuten voor vertrek onderdeel van de optocht aanwezig).

9.2

Deelnemers worden over tijd en plaats van opstellen door de
optochtcommissie geïnformeerd. Bij de opstelling kan controle op voorschriften door
optochtcommissie, politie, brandweer en andere hulpverlenings- of toezichthoudende diensten
of organisaties.
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Begeleiding
9.3

Begeleiding vanuit deelnemer
Deelnemer dient zorg te dragen dat elke carnavalswagen door een aantal personen wordt
begeleid. De begeleider schept zo nodig ruimte voor (veilig manoeuvreren) van het voertuig en
voorkomt onveilige situaties ( houdt bijv. spelende kinderen op gepaste afstand). De
begeleiders zijn voor publiek en bestuurder voertuig herkenbaar aan een hesje ( zie artikel..)
Minimaal is er bij een carnavalswagen sprake van vier begeleiders.
Aan weerszijde van het trekkende voertuig/truck is een begeleider aanwezig ( twee begeleiders
voor). Daarnaast is bij het assenstelstel van de oplegger of aanhanger eveneens aan weerszijde
een begeleider aanwezig ( twee begeleiders naast/achter).
Het totaal aantal personen begeleiding voor deelname is afhankelijk van de lengte en opbouw
carnavalswagen en/of trekkend motorvoertuig en bijvoorbeeld de aanwezigheid van draaiende
en/of bewegende onderdelen, en ter beoordeling van de optochtcommissie.
Al deze personen moeten de carnavalswagen en trekkend motorvoertuig lopend begeleiden.

9.3

-

9.4

Begeleiding vanuit optochtcommissie
Vanuit de optochtcommissie wordt aan de groepen en/of carnavalswagens een begeleider
toegekend. De begeleider vanuit de optochtcommissie:
ontvangt de deelnemende groep of voertuig, en verstrekt informatie ( vertrektijd, opstellocatie,
locatie toiletten, etc.);
spreekt met de bestuurder en begeleiders vanuit de deelnemers de werkwijze van de
samenwerking af; deelt vooraf hesjes uit en neemt bij verlaten optocht de hesjes weer in.
Informeert tijdens de optocht de deelnemer over relevante ontwikkelingen; geeft
aanwijzingen/stuurt zo nodig in overleg optochtcommissie bij.
Zowel bij de opstelling vóór als tijdens het trekken van de optocht en de
prijsuitreiking na afloop, dienen de deelnemers nauwkeurig de aanwijzingen van de
optochtcommissie en begeleiders op te volgen.

Houding en gedrag deelnemers en voertuig-bestuurders
9.5

Geen alcoholgebruik bestuurders voertuigen.
Alcoholgebruik en/of gebruik van verdovende middelen door de chauffeur voorafgaand of
tijdens de optocht is verboden. Hierop volgt uitsluiting en/of uitgeleiding van de optocht

9.6

Geen glaswerk, geen afval
Deelnemers mogen geen alcoholische of non alcoholische dranken nuttigen uit glazen of glazen
flessen. Plastic bekers en –flessen en blikjes drinken zijn toegestaan. Op de wagen dient een
afvalvoorziening/-inzameling aanwezig. Het storten van afval op straat is niet toegestaan; afval
dient op de wagens te blijven.

9.7

Aansluiting onderdelen optocht, geen onnodig oponthoud
Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de optocht vlot verloopt en dat er niet
onnodig gaten vallen. Groepen of personen die een act opvoeren, dienen dit steeds in een
voortgaande beweging te doen, d.w.z. er mag niet of nauwelijks worden stil gehouden en
zeker niet tegen de richting van de optocht worden ingegaan.

Reglement optocht Döllekesgat

Pagina 9 van 11

Artikel X

VERZEKERINGEN

Tijdens de carnavalsoptocht gelden de volgende verzekeringsregels.
10.1 Verzekerd zijn:
het bestuur van de Stichting Döllekesgat;
de Optochtcommissie
10.2
-

Niet verzekerd zijn:
alle deelnemers
aansprakelijkheid voor schade door diefstal of vermissing van goederen;
aansprakelijkheid voor schade aan in gebruik zijnde gebouwen of terreinen;
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een motorvoertuig (auto,
busje, tractor, motor e.d.) en een zelfgemaakt voertuig met hulpmotor;
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een aanhanger die getrokken wordt door een
motorvoertuig.

10.3

Motorvoertuigen en daaraan gekoppelde aanhangers/opleggers dienen minimaal een
Motorvoertuigen-WA verzekering te hebben. Tevens dienen de trekkende motorvoertuigen
voorzien te zijn van een registratiebewijs uitgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Een en ander is de verantwoordelijkheid van de deelnemer en dient op verzoek door de
optochtcommissie te kunnen worden aangetoond/overlegd.

10.4

De verzekering/verzekerbaarheid van personenvervoer op de carnavalswagens is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer en dient op verzoek door de optochtcommissie te
kunnen worden aangetoond/overlegd.

Artikel XI

UITSLUITINGEN

11.1
11.2
11.3

Deelnemers die ernstige ongeregeldheden veroorzaken dan wel overmatig drank gebruiken.
Deelnemers die de optocht ophouden.
Carnavalswagens en trekkende motorvoertuigen die niet voldoen aan de gestelde eisen of niet
begeleid worden door het juiste aantal personen.
11.4 Deelnemers die een slordige of slechte bouw, uitvoering of minimale versiering hebben.
11.5 Deelnemers die volgens optochtcommissie, politie en/of brandweer en/of andere
hulpverleningsdiensten of toezichthoudende instanties niet verantwoord kunnen deelnemen.
11.6 Deelnemers die (klein)vee of huisdieren meevoeren.
11.7 Deelnemers die op enigerlei wijze uitingen van reclame groter dan 100x120 ( achterzijde wagen)
met zich meevoeren. Het is bovendien verboden enig hard materiaal (plastic glazen, blik, afval,
snoepgoed e.d.) in of naar het publiek te gooien.
11.8 Deelnemers die kwetsende, aanstootgevende en/of onsmakelijke voorstellingen
uitbeelden. Dit ter beoordeling van de optochtcommissie
11.9 Deelnemers die de geluidsgrens van maximaal 80 dbA niet in acht nemen.
11.10 Deelnemers die glaswerk op de Carnavalswagens met zich meevoeren.
11.11 Deelnemers die niet op de aangegeven locatie en/of tijdstip van opstelling klaar staan
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Artikel XII

BEVOEGDHEID OPTOCHTCOMMISSIE

Bij het niet nakomen van een der voorafgaande artikelen is de optochtcommissie bevoegd de
desbetreffende deelnemer(s) uit de optocht te verwijderen en/of te diskwalificeren. Verwijderde
deelnemers worden geacht niet aan de optocht te hebben deelgenomen. Gediskwalificeerde
deelnemers komen niet voor een prijs in aanmerking.
Voor verwijderde en/of uitgesloten deelnemers geldt bij inschrijvingen in volgende jaren artikel 5.6 van
dit reglement .

Artikel XIII

BEOORDELING JURY

13.1

De categorieën 1 t/m 7 worden beoordeeld door een daarvoor door de
stichting/optochtcommissie aangewezen jury.

13.2

De categorieën worden beoordeeld op:
1.
Idee en uitbeelding
2.
Actie en presentatie
3.
Het carnavaleske

13.3

De jury is bevoegd om punten in mindering te brengen in geval van
Overtreding van de gedragsregels van dit optochtreglement.

13.4

Hebben meerdere deelnemers in een categorie een zelfde aantal punten behaald, dan is het
aantal punten voor de carnavaleske uitvoering doorslaggevend.

13.5

De uitslag van de jury is bindend en daar tegen is geen beroep mogelijk.

Artikel XIV

ALGEMEEN

14.1

Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan het optochtreglement

14.2

In alle gevallen waarin dit optochtreglement niet voorziet of
onduidelijk is, beslist de optochtcommissie.

14.3

De Stichting Döllekesgat is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van
voorwaarden, eisen en regels van dit reglement voor zover de deelnemers betreffende.
De deelnemers zijn daarvoor zelf aansprakelijk.

14.4

Begeleiding vanuit de optochtcommissie vindt plaats van begin tot eindpunt van de optocht en
eventueel het afbreekpunt wagens/groepen ( De Lind Zuid, verharding voor gemeentekantoor).

14.5

Er is door de optochtcommissie een centraalpunt voor calamiteiten (Calamiteitencentrum :
EHBO hoofdpost/ centraal punt portofoonverkeer) van waar uit in regie calamiteiten kunnen
worden afgehandeld.
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