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REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT 2023 
C.V. De Sjansemaekers 

 

1. Aanmelden 
Aanmelden voor de optocht kan men vanaf de 11e van de 11e doen via het mailadres: 
optochtsjansemaekers@gmail.com en op de zaterdag voor de carnaval tussen 13.00 en 15.00 uur in 
het Prinsehoes. Onder inlevering van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kan men zich bij het 
optochtcomité van de carnavalsvereniging aanmelden. De optocht is op carnavalsmaandag en start om 
14.00 uur. 
 

2. Onderverdeling deelnemers 
Er is een onderverdeling in deelneming aan kinder- of grote optocht. Om deel te kunnen nemen aan de 
kinderoptocht dient men jonger dan 16 jaar te zijn. Is men 16 jaar of ouder, dan wordt men ingedeeld 
bij de grote optocht. Indien door kinderen wordt deelgenomen aan de kinderoptocht dan mag er 
begeleiding van ouderen bij zijn. Om te kunnen deelnemen aan de kinderoptocht mag er een 
verhouding ouder/kind zijn van 1:4. Doen er naar verhouding meer ouderen mee dan 1:4 wordt men 
ingedeeld bij de grote optocht. In beide optochten wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende 
categorieën: 
Eenling, tweeling, kleine groep (tot en met 10 personen), grote groepen (11 personen en meer) en 

wagens. 
Indien er twijfel is tijdens de optocht, over de juiste optochtcategorie, beslist de jury in welke categorie 
je geplaatst wordt.  

 
3. Plaatsing nummers 

Als deelnemer aan de optocht ontvangt men een nummer voor de optocht. Dit nummer dient zowel 
aan de voor- als achterzijde duidelijk zichtbaar te zijn. 
 

4. Opstellen 
Op aanwijzing van het optochtcomité en bestuur (deze zullen op 2 punten op molenweg staan om te 
wijzen waar op te stellen) op nummervolgorde opstellen en wel: 
Kinderoptocht: Maassenstraat 
Grote optocht: Markt, Kerkstraat,  
 Apollolaan 
 Pastoor Schipperstraat 
Voor wagens hoger dan 4 meter is het niet mogelijk om via de Heverstraat het dorp binnen te rijden, 
dit kan via Ophoven-Neerderweg, Koppelstraat of via de Molenweg.  
 

5. Muziek 
Het produceren van muziek is toegestaan mits het de 100 decibel niet overschrijdt. 
 

6. Verboden 
Het gebruik van knalpotten, veroorzaken van stank, rook en open vuur alsmede beledigende teksten is 
verboden. Het is niet toegestaan om niet afbreekbare confetti te gebruiken.  
Het is verboden voor deelnemers  jonger dan 18 jaar om alcohol te gebruiken of in bezit te hebben.  
In de kinderoptocht is het voor alle deelnemers niet toegestaan om alcohol in bezit te hebben, of te 
gebruiken. 
 

7. Gebruik van motorvoertuigen 
De (motor)voertuigen die deelnemen aan de optocht dienen te voldoen aan de wettelijke eisen. De 
chauffeurs van de motorvoertuigen dienen te beschikken over het vereiste rijbewijs. 
De deelnemers met (motor)voertuigen dienen er zelf zorg voor te dragen dat de noodzakelijke 
verzekeringen zijn afgesloten. Deelnemers dienen hun bouwwerken zodanig te construeren dat zij 
geen gevaar voor zichzelf of anderen opleveren. Daarnaast dienen deelnemers zich zodanig te 
gedragen dat zij geen gevaar voor zichzelf of anderen zijn. 
Verder dienen chauffeurs ten alle tijden bij hun motorvoertuig te blijven. 
 

8. Controle vooraf/uitsluiting 
Vooraf kan er door het optochtcomité, in samenwerking met politie controle plaatsvinden. Zowel 
vooraf als tijdens de optocht kan er uitsluiting plaatsvinden. Uitsluiting zal plaatsvinden indien men 
zich niet houdt aan de afspraken die zijn aangegeven in dit reglement of op aanwijzingen tijdens de 
optocht door het optochtcomité gegeven, die niet worden opgevolgd. 
 

9. Jurering 
Op diverse punten in de optocht zal er jurering plaatsvinden. Alle deelnemers in de genoemde 

categorieën worden gelijkwaardig beoordeeld. 
Tijdens de optocht geen grotere gaten laten van dan 30meter. De jury, de optochtcommissie en het 
bestuur zal hierop letten en de betreffende deelnemer hier eventueel op aanspreken. De jury kan 
eventuele punten in mindering brengen, indien er geen gehoor aan gegeven wordt.  
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10. Route 
De route van de optocht is als volgt: 
Raadhuisstraat, Klapvaren, Brugstraat, Molenweg, Koppelstraat (grote wagens gaan hier rechtdoor), 
de overige deelnemers Pastoor Hanraetsstraat, ontbinding na de brug. 

 
 
 

11. Prijsuitreiking 
De bekendmaking van de kinder- en grote optocht vindt plaats op de dag van de optocht en wel op de 
kerktrappen om 18.00 uur. Het ophalen van de prijzen kan op carnavalsmaandag van 19:00-20:00  
uur gebeuren na het bekend maken van de prijzen bij het Prinsehoes.  
Donderdag na de carnaval kunt u ook nog terecht bij het Prinsehoes voor het ophalen van uw prijs. Dit 
kan vanaf 19:30-20:00 uur. 
 

12. Nadere beslissing 
Daar waar zaken met betrekking tot de optocht niet zijn geregeld of artikelen in dit reglement 
onduidelijk zijn, beslist het optochtcomité. 
 

13. Aanvullende voorwaarden brandweer 
a. Elke wagen dient voorzien te zijn van een jaarlijks goedgekeurde brandblusser (minimaal 6 

kilo) 
b. Er geldt een verbod voor open vuur d.w.z. barbecue/stooktonnen etc. tijdens de optocht 
c. Aggregaten dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen extra 

brandstoftanks of jerrycans op de wagens aanwezig zijn. 
d. Er mag geen sprake zijn van alcoholmisbruik. 

 
14. Verkeersregelaars 

De verkeersregelaars zien toe op de veiligheid tijdens en het goede verloop van de optocht. Zij zijn 
herkenbaar aan onderstaand oranje/geel hesje met opdruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingen van verkeersregelaars dienen altijd opgevolgd te worden.  

Dit kunnen aanwijzingen zijn op het gebied van verkeersveiligheid maar ook aanwijzingen 

over het verloop en de volgorde van de optocht. 

 
15. Aansprakelijkheid 
              
CV De Sjansemaekers kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade aan eigendommen van 
deelnemers alsook voor schade welke door deelnemers voor, tijdens en na de optocht veroorzaakt wordt, of 
waar deelnemer door derde partijen voor aansprakelijk gesteld wordt. Deelname aan het optochtevenement 
geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers. Tijdens dit evenement worden er foto’s gemaakt. Met uw 
aanwezigheid geeft u toestemming tot openbaarmaking en verveelvoudiging van de foto’s. 
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