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REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT WAGENS 

(oorsprong: 14 januari 1999; 
laatstelijk vastgesteld 18 januari 2011) 
 

 INLEIDING  
01. De Carnavalsoptocht van De Deurdarsers wordt gehouden op de zaterdag 

van het Carnaval in ’t Darsgat en volgt de route, zoals die vooraf is gepubli-

ceerd in het carnavalsboekje van De Deurdarsers. In bijzondere (weers-) 
omstandigheden kan de organisatie besluiten van deze route af te wijken. 

02. De route is door de organisatie doorgegeven aan de gemeente Opmeer. De 
organisatie rijdt onder de vergunning van de gemeente Opmeer. Bepalingen 
in de vergunning gelden boven de bepalingen in dit Reglement. Deelnemers 

worden hier in geval van twijfel over geïnformeerd. 
 

ORGANISATIE 

03. De Carnavalsoptocht wordt onder verantwoording van De Deurdarsers geor-
ganiseerd door de Optochtcommissie. 

04. De Optochtcommissie draagt zorg voor o.a. aanvraag vergunningen, contac-

ten politie, inschrijving wagens, organisatie start van de Optocht, een goed 
verloop van de Optocht, contacten jurycommissie, publieksjury (na overleg 

met de Bouwcommissie: achterop de Prinsenwagen). 
05. De Deurdarsers zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, echter alle 

voertuigen, rijdend en / of trekkend, vallen onder de eigen WA-verzekering. 
Op verzoek dient een verzekeringsbewijs getoond te kunnen worden.   

 

INSCHRIJVING 

06. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 week voor de Optocht middels het inschrijf-
formulier uit het carnavalsboekje of per e-mail via het formulier op de web-

site. Na deze voorinschrijving ontvangt de inschrijvende club een officieel 
inschrijfformulier en een samenvatting van het Reglement thuis. Dit in-
schrijfformulier dient voor de Optocht te zijn ingeleverd bij de contactper-

soon van de Optochtcommissie. Deze geeft de inschrijvingen de dag voor de 
Optocht door aan de Jurycommissie.  

07. Bij het ophalen van het startnummer dient een vertegenwoordiger van de 
deelnemende club een handtekening te plaatsen, dat men op de hoogte is 
van de inhoud van het Optocht Reglement. 

08. Vanaf 2004 is er maar één categorie wagens. 
 Indien er rond de wagens ook lopers meelopen, wordt bij het indelen als 

loopgroep dan wel wagen gekeken naar de totale lengte van de wagen. In-
dien deze groter is dan 2,5 meter wordt de groep ingedeeld bij de wagens, 
indien deze binnen de 2,5 meter blijft, wordt de groep ingedeeld bij de 

loopgroepen. Een en ander te bepalen door de Jurycommissie.  
09.  Inschrijving is gratis.  
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EISEN WAGENS 

10.  Alle aan de Optocht deelnemende voertuigen en aanhangers dienen: 
 te voldoen aan alle technische eisen, welke daarvoor in de Wegenver-

keers-wetgeving zijn gesteld, 
 door de respectievelijke eigenaar(s) / houder(s) WA verzekerd te zijn, 

overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering. Eigenaar(s) / 

houder(s) dienen dan ook vóóraf bij hun verzekeringsmaatschappij te in-
formeren of zij tijdens het deelnemen met een voertuig aan een Optocht 

tegen aansprakelijkheid verzekerd zijn. Indien dit niet het geval is, kan 
bij de carnavalsvereniging een dagverzekering worden afgesloten. De 
vereniging betaalt in dat geval de premie. Op het inschrijfformulier kan 

worden aangegeven of men gebruik maakt van deze mogelijkheid. 
 bestuurd te worden door personen die in het bezit zijn van het voor het 

betreffende voertuig vereiste rijbewijs. 
11.  De route is zodanig vastgesteld dat zich in de route geen obstakels bevin-

den, waardoor wagens van normale breedte hinder kunnen ondervinden. 

Ook overhangende bomen bevinden zich niet langs het traject. De organisa-
tie behoudt zich daarom het recht voor om wagens, waarvan verwacht kan 

worden dat deze tijdens de route toch vast komen te zitten, te weigeren bij 
de inschrijving of voor de start.  

12.  Deelnemende voertuigen dienen voorzien te zijn van schutborden, aange-

bracht aan de zijkant van de voertuigen, om te voorkomen dat het publiek 
onder de voertuigen kan raken. Hiervan kan (na overleg met de Optocht-

commissie) worden afgeweken.  
13.  De aan de Optocht deelnemende voertuigen dienen dusdanig te zijn gecon-

strueerd en bevestigd aan eventueel trekkende voertuigen, dat zij geen ge-

vaar opleveren voor de bestuurders, inzittenden en het langs de route opge-
stelde publiek. 

14. In geval van twijfel of het ontwerp van een wagen voldoet aan de Regle-
menten, is het verstandig vooraf contact op te nemen met de Optochtcom-
missie. 

 

EISEN DEELNEMERS 

15. Alle aanwijzingen van de Optochtcommissie, de politie, Regio Control en / of 

de verkeersregelaars dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 
16. Personen, voertuigen en / of afbeeldingen, van welke aard dan ook, die in 

strijd zijn / handelen met de openbare orde en / of goede zeden, zullen uit 
de Optocht worden verwijderd. 

17. Het is verboden om tijdens de Optocht alcohol te gebruiken op en rond de 

wagens. Voor het vertrek worden de wagens op meevoeren van alcohol ge-
controleerd. Indien er wordt “voorgedronken”, dient dit met mate te gebeu-

ren. Bestuurders van wagens dienen alcoholvrij te zijn! (Artikel 8 van de 
wegenverkeerswet blijft onverminderd van kracht gedurende de Optocht.) 
Bij geconstateerde overtreding onderweg volgt een waarschuwing, bij een 2e 

overtreding uitsluiting van jurering, bij een 3e overtreding verwijdering uit 
de Optocht. 

18. Voor de veiligheid van de deelnemers wordt iedereen met klem verzocht 
veel aandacht en zorg te besteden aan de brandwerendheid van kleding, 
pruiken en attributen. Gebruik van open vuur, vuurwerk, brandbare gassen 

en vloeistoffen is niet toegestaan.  



Carnavalsvereniging De Deurdarsers  

-vervolg Reglement Carnavalsoptocht- 

 

Pagina 3 van 4 

19. Geluidsapparatuur op de wagen is toegestaan, mits de overige deelnemers 

geen hinder ondervinden van het geluidsvolume. 
20. Het is niet toegestaan om tijdens de optocht confetti, serpentines e.d. te 

verspreiden. Bij geconstateerde overtreding onderweg volgt een waarschu-

wing, bij een 2e overtreding uitsluiting van jurering, bij een 3e overtreding 
verwijdering uit de Optocht.  

Als er een waarschuwing is afgegeven worden eventuele opruimkosten of 
boetes, opgelegd door de Gemeente, verhaald op de wagenbouwers. 
 

DEELNAME AAN DE OPTOCHT 

21. Deelnemers dienen enige afstand tot de voorgaande deelnemers te houden, 
doch zich zodanig te gedragen dat er geen gaten in de Optocht ontstaan 

(aansluiten). Eventuele acts dienen vooraf te worden aangemeld bij de Op-
tochtcommissie. 

22. De nummers moeten duidelijk zichtbaar te zijn in verband met de beoorde-
ling door de jury. Na afloop dienen de bordjes te worden ingeleverd bij de 
entree van “de  Speulderai”. 

23. Na afloop dient de Optocht zich terstond te ontbinden en dienen deelne-
mende voertuigen van de openbare weg te worden verwijderd. 

24. Reclame wordt (met mate) toegestaan. Tevens wordt shirtreclame in be-
perkte mate toegestaan. Als reclame te groot is of in strijd met sponsoraf-
spraken van De Deurdarsers, kan deelname aan de Optocht worden ont-

zegd. 
 

UITSLUITING  

25. Uitgesloten van deelname aan de Optocht zijn / worden: 
 voertuigen die niet aan de hier boven gestelde eisen voldoen, 

 zij die zich misdragen naar oordeel van de Optochtcommissie. BIJ 
DRANKGEBRUIK VOLGEN SANCTIES ALS OMSCHREVEN BIJ ARTIKEL 17; 

 deelnemers die de voortgang van de Optocht onnodig verhinderen; 

26. Uitgesloten van jurering zijn / worden: 
 voertuigen die zijn uitgesloten van deelname; 

 zij die kwetsende, aanstootgevende en / of onsmakelijke voorstellingen 
uit-beelden. 

 

JURERING EN PRIJSUITREIKING 

26. Jurering van deelnemers aan de carnavalsoptocht wordt geregeld door de  
Jurycommissie van De Deurdarsers. De Jurycommissie benoemt een aparte 

jury voor het beoordelen van de wagens. 
27.  De jury let op o.a. originaliteit, afwerking van de wagen, wegwerken van het 

voertuig dat de wagen trekt. 

28.  Voor de wagens zijn geldprijzen te winnen: 1e prijs: € 100; 2e prijs:  € 75; 
3e prijs: € 50; 4e t/m 11e prijs: € 30; v/a 12e prijs: 10 consumptiebonnen. 

 De winnaar komt ook in het bezit van de wisseltrofee “De Master Class”. 
 (Overigens zijn ook voor de loopgroepen geldprijzen beschikbaar: voor de nummers 

1 (€ 50), 2 (€ 40) en 3 (€ 30); de Pejeka-bokaal; een beker voor de nummers 1, 2 

en 3 en een medaille voor alle prijswinnaars (1 t/m 11). 

29. De prijsuitreiking voor alle categorieën vindt plaats tijdens de Kindermiddag,  
aansluitend aan de Optocht. 

30.  Bij buitensporig wangedrag (naar het oordeel van de Optochtcommissie) 
kan de jury een wagen een plaats terugzetten in de uitslag. 
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31. Over de uitslag van de jury kan niet worden gereclameerd. Er worden geen  

juryrapporten verstrekt.  
 
 

TENSLOTTE 

32. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het bestuur van De 
Deurdarsers, na overleg met de Commissie Optocht.  

33. Door vaststelling van dit reglement komen alle voorgaande reglementen 
Carnavalsoptocht te vervallen.  

 

NAMEN EN ADRESSEN COMMISSIE OPTOCHT 

Bern Dam Contactpersoon inschrijving 
Plevier 7 

1715 VZ Spanbroek 
Tel: 355524 

 
Huub van Diepen Bestuurslid De Deurdarsers 
Fazant 6 

1715 VX Spanbroek 
Tel: 353982 

 
Marcel Appelman 
Dimitri Bon 

Rober Huiberts 
Maurice Jong 

Roy Marcus 
Bouk Mulder 

Nanco Zijlstra 
 

 


