
Individueel / kl. groep

1 t/m 4 personen

Onderwerp: …….....…………………………….

……………………………………………………

Grote groep

5 of meer pers.

Onderwerp: …….....…………….......................

…………………………………………………….

Naam (eigen naam, buurtvereniging, vriendenclub …)

……………………………………………………………………………………….

Contactpersoon: ……………………………Email:……………………

Adres ……………………………………………………. tel. …………………….

Totaal aantal personen : ………………………………………………………….

Waarvan kinderen op de basisschool of jonger ………………………………..

DURDAUWERS

Deelnameformulier optocht 2 maart 2019

Motto 2019:

Kèkmènnis

Kleine Wagens Onderwerp: …….....…………………………….

…………………………………………………….

Graag zo spoedig mogelijk inleveren bij Koen Wilborts (van Bijsterveldtstraat 2 Haghorst, / e-mail: 

kwilborts@gmail.com)

Bij aanmelding verklaart men akkoord te zijn met de voorwaarden in het optochtreglement. 

Het optochtreglement is terug te vinden op www.dedurdauwers.nl/activiteiten

Grote Wagens Onderwerp: …….....…………………………….

…………………………………………………….

Individueel / kl. groep

1 t/m 4 personen

Onderwerp: …….....…………………………….

………………………………………………...….

Grote groep

5 of meer pers.

Onderwerp: …….....……………......................

……………………………………………………

Kleine Wagens Onderwerp: …….....……………………………

……………………………………………………

OPTOCHT KINDEREN BASISSCHOOL (of jonger)

OPTOCHT JEUGD EN VOLWASSENEN

(EXTRA) ACT OP PODIUM HEKKENDAMARENA
Wil wel / niet * meedoen aan extra act

Aantal personen: *doorhalen wat niet van toepassing is.  

 



 

Reglement t.b.v. deelname carnavalsoptocht 2019 Haghorst, 2 maart 2019 

1. Het startnummer dient ten alle tijden duidelijk zichtbaar zijn voor de jury.  

2. Voor uw veiligheid en de veiligheid van het publiek is een maximale snelheid 5 km per uur toegestaan. 

3. Daar de jury voor de optocht uw pronkstukken wil beoordelen, dient u om 13.40 uur op te stellen in de Pastoor 
Jilesenstraat en de pastoor Verstijnenstraat op volgorde van nummer. De grote wagens dienen zich op volgorde 
van nummer (voor 13.00 uur) op te stellen. Volg hierbij de aanwijzingen van de organisatie. De optocht start om 
14:15 uur 

4. De aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 2 weken voor carnavalszaterdag ingeleverd te worden bij Koen Wilborts 
(van Bijsterveldtstraat 2, Haghorst) of via de mail: kwilborts@gmail.com 

5. Bij het maken van teksten worden de normale fatsoensnormen gehanteerd.  

6. Indien tijdens de optocht uw kar of wagen bezwijkt, dan zal de reparatie langs de weg dienen te geschieden om 
eventueel daarna achter aan te sluiten. (dit kan consequenties hebben voor de puntentelling).  

7. De aanwijzingen van de optochtbegeleiders moeten worden opgevolgd.  

8. De wagens worden voor de carnaval gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen. 
Beperk de hoogte tot maximaal 5,00 meter, breedte tot 3,30 meter en de totale lengte tot 12,00 meter.  
Een deugdelijke constructie en voldoende aandacht voor brandbare materialen zijn van het allerhoogste belang. 
Voor wagens met een ingebouwde motor/aggregaat geldt de verplichting dat men minimaal een brandblusser 
binnen handbereik heeft (indien men tijdens de optocht geen brandblusser binnen handbereik heeft kan uitsluiting 
volgen) en dat de personen die aanwezig zijn op of in de wagen voldoende vluchtmogelijkheden hebben.  
Informeer bij de brandweer indien u hieromtrent vragen heeft.  

9. In de route van de optocht kunnen verkeersdrempels voorkomen. De deelnemers dienen zonder hulpmiddelen over 
deze drempels te kunnen rijden. De route zal tijdig kenbaar worden gemaakt.  

10. Stilstaande momenten in een act of andere uitvoering mogen een maximale duur hebben van 1 minuut. Indien deze 
limiet wordt overschreden kan dit een negatieve invloed hebben op de beoordeling.  

11. Voor een goed verloop van de optocht voor zowel de deelnemers als het publiek dient een afstand te worden 
aangehouden tussen de deelnemers van minimaal 10 meter en maximaal 15 meter.  

12. Het opvoeren van een act of andere uitvoering is slechts toegestaan als de afstand tot de voorgaande deelnemer 
maximaal 15 meter bedraagt. Indien de afstand groter is dan 15 meter bent u verplicht aan te sluiten. Indien 
duidelijk is dat de optocht niet aaneengesloten blijf door het niet in acht nemen van deze bepaling kan dit een 
negatieve invloed hebben op de beoordeling.  

13. Deelnemers aangemeld als loopgroep mogen slechts begeleid worden door niet-gemotoriseerde voertuigen. Indien 
toch een gemotoriseerd voertuig aanwezig is, wordt u voor aanvang van de optocht alsnog ingedeeld in de 
categorie wagens.  

14. Na de optocht verzamelen in residentie Bij Verhoeven waar  ±18.00 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

15. Voor, tijdens en na de optocht mag de jury niet benaderd worden.  

16. De jury beoordelen op: motto, originaliteit, uitbeelding/act, afwerking en creativiteit.  

17. Men kan zich aanmelden voor de volgende categorieën:  
Jeugd Basisschool; 

a) Individueel / kleine groepen (1 t/m 4 personen) 
b) Grote groep (5 of meer personen) 
c) Kleine wagens (aanhangwagen met een maximale lengte van 4.00 meter) 

Jeugd voorgezet onderwijs en volwassenen; 
d) Individueel / kleine groepen (1 t/m 4 personen) 
e) Grote groep (5 of meer personen) 
f) Kleine wagens (aanhangwagen met een maximale lengte van 4.00 meter) 
g) Grote wagens (afmetingen zie punt 8) 

18. Het gebruik van alcohol tijdens de optocht is verboden. Dit op straffe van uitsluiting.  

19. Het is niet toegestaan om met levende dieren deel te nemen in de optocht. 

20. Er mag geen rommel worden achtergelaten (uitgezonderd confetti) Dit op straffe van uitsluiting.  

21. Per categorie zal de 1e ,2e en 3e plaats beloond worden met een (wissel)beker en/of een geldprijs, de prijzen 
kunnen alleen tijdens de prijsuitreiking worden afgehaald.  

22. Bij onvoorziene weersomstandigheden tijdens de optocht zoals een plotselinge zware regen- of hagelbui is men 
zelf verantwoordelijk of men wel of niet deelneemt aan de optocht. Indien de optocht door weersomstandigheden 
wordt afgelast dan krijgt men zo spoedig mogelijk voor aanvang van de optocht schriftelijk bericht of/en wanneer 
deze alsnog zal worden verreden.  

23. De organisatie is onderdeel van C.V. de Durdauwers en bepaald uiteindelijk of een deelnemer kan deelnemen aan 
de optocht.  

24. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden (ook na controle van uw wagen). U bent 
zelf verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van derden 
en/of letsel aan het publiek. U bent verplicht minimaal een WA verzekering af te sluiten.  

25. Indien dit reglement ergens niet in voorziet beslist de optochtcommissie van C.V. de Durdauwers. 
 


