
Optochtreglement CV de Bremspoersen per 12-02-2019

1. Inschrijven voor de optocht vanaf 11.00 tot 12.00 uur in de residentie “ Bistro De Sleutel”. Bij het
afhalen van het startnummer dient te worden opgegeven:

A. jeugd (basisschool gaand en groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs)

- individueel: 1 of 2 personen;

- loopgroep: tussen 3 -8 personen;

- loopgroep: meer dan 8 personen;

- groep met wagen: geen minimale afmetingen vereist.

- Ouderen mogen de jeugd begeleiden maar dienen in de minderheid te zijn.

B. volwassenen (vanaf groep 3 voortgezet onderwijs )

- individueel: 1 of 2 personen;

- loopgroep: tussen 3 – 8 personen;

- loopgroep: meer dan 8 personen;

een eventueel mee te voeren voertuig moet onder de 8 m² vloeroppervlakte
blijven;

- wagen: moet een minimaal vloeroppervlak hebben van 8m².

2. De startvolgorde wordt door de optochtcommissie bepaald d.m.v. nummerbordjes in de

Tonterstraat, die corresponderen met het ontvangen startnummer.

3. Het ontvangen startnummer dient aan de voorzijde van de wagens geplaatst te worden.

4. Groepen en individuen moeten hun startnummer duidelijk zichtbaar opnemen in hun

geheel.

5. Het ontvangen startnummer dient na afloop van de optocht ingeleverd te worden bij een van de
Optochtcommissieleden. Indien men dit verzuimd, komt men niet in aanmerking voor de
prijsuitreiking.

6. De deelnemers moeten op zondag uiterlijk om 13:15 uur opgesteld staan in de

Tonterstraat, zodat de optocht exact om 13:30 uur kan vertrekken richting

Stevertsebaan.

7. Wagenbouwers moeten rekening houden met de breedte van het parcours, evenals met

de aanwezige beplanting, bebouwing, verlichting etc.

8. Het is deelnemers verboden d.m.v. hun uitbeelding het normale vlotte verloop van de optocht te
verstoren. Bestaat een deelname uit meerdere voertuigen of groepen, dan zal de afstand tussen
deze voertuigen of groepen gedurende de hele stoet hetzelfde moeten zijn zoals bij vertrek.
Wanneer men een te grote afstand laat ontstaan t.o.v. de voorgaande groep/wagen, dan kan
de jury hiervoor strafpunten geven. Onder een te grote afstand wordt verstaan plus/minus 50
meter en meer. De bij de start toegewezen plaats dient de gehele route gehandhaafd te blijven. De
snelheid mag niet hoger of lager zijn dan de normale snelheid die voor een goed verloop van de
gehele optocht noodzakelijk is. Bij twijfel dient men contact op te nemen met de
optochtcommissie. De optocht zal worden begeleid door de optochtcommissie en door hun
aangestelde begeleiders. Instructies van deze begeleiders dienen opgevolgd te worden. Indien
deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit diskwalificatie of mindering van punten ten
gevolge hebben.

9. Alle deelnemers aan de optocht dienen de optocht volledig uit te lopen/rijden tot in de
Tonterstraat.

10. Ouderen mogen de jeugd begeleiden maar dienen in de minderheid te zijn.

11. Het is wegens gemeente verordening ten strengste verboden om alcohol te gebruiken op de
wagen of in een loopgroep alsmede individuele deelnemers. Hierop zal streng worden
gecontroleerd.

12. Men dient zich tijdens de optocht zodanig te gedragen, dat men de openbare zeden niet schendt.
Hetzelfde geldt voor het uitbeelden van taferelen en het bezigen van teksten.

13. Het is ten strengste verboden tijdens en na de optocht milieubelastend materiaal te verspreiden.



14. Elke deelnemer dient zelf voor zijn/haar verzekering zorg te dragen.

15. De route is als volgt: Tonterstraat (Opstellen), Stevertsebaan, De Berkenheg, Schoolstraat.
Dorpsstraat, tot in de Tonterstraat (Ontbinden).

16. Voorwaarde om voor de jurering in aanmerking te komen: minimaal ¾ van de optocht volbracht
te hebben, wanneer er sprake is van mechanische defecten.

17. Er wordt gejureerd op de volgende punten:

Individueel – Overige:

- Carnavalesk;

- Idee/voorstelling;

- Afwerking;

- Presentatie.

18. Tegen de toekenning der punten door de jury is geen beroep mogelijk.

19. Reclame is alleen toegestaan bij wagens. Deze reclame mag maximaal 40 x 60 cm groot zijn.

20. CV De Bremspoersen laat zich nimmer aansprakelijk stellen voor enigerlei geleden schade en/of
schade aan derden toegebracht.

21. Daarnaast dienen de deelnemers de navolgende voorzorgsmaatregelen te treffen in gevolge de
brandveiligheid voor en tijdens de optocht:

• Op elke wagen dienen de vluchtmogelijkheden zodanig te zijn uitgevoerd, dat men
onbelemmerd en op een veilige wijze het aansluitend terrein kan bereiken.

• Op elke wagen dienen tenminste 2 goedgekeurde poederblussers met een inhoud van
minimaal 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Elk ander object, niet zijnde een wagen,
dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt
gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.

• Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.

• Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien
van een deugdelijke isolatiebewaking.

• Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze dient
geborgen te zijn in deugdelijke, speciaal daartoe bestemde houders.

• Bij gebruik van gasflessen dient elke gasfles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen
deugdelijke/goedgekeurde slangen, slangklemmen en reduceerinrichtingen te worden
gebruikt.

• Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Er
wordt door de optochtcommissie bij de start van de optocht nogmaals gecontroleerd op de
volgende items:

o ontvluchting/vluchtweg

o aanwezige brandstof

o aanwezig noodzakelijk blusmiddel - aanwezige gasfles + toebehoren

o materieelgebruik

o eventueel vuurgebruik

22. De prijsuitreiking voor de jeugd is omstreeks 17:00 uur in de Rietstek en voor de Senioren
omstreeks 22:00 uur in Residentie de Sleutel

23. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Carnavalsvereniging
Vereniging De Bremspoersen


