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REGLEMENT VOOR DEELNEMERS 
AAN DE WAALRESE CARNAVALSOPTOCHT 2 maart 2019 
 
(Voor deelnemers aan de kinderoptocht geldt een aangepast reglement) 
 
 

 
1. Elke deelnemer, groep of wagen, dient een volledig ingevuld inschrijfformulier vóór 

de sluitingsdatum 23 februari 2O19 in te leveren. Ondertekening van het 
inschrijfformulier betekent dat U akkoord gaat met de regels en afspraken zoals 
omschreven in dit Optochtreglement. 

 
2. Deelnemers die een kwetsende, aanstootgevende of discriminerende tekst of 

uitbeelding meevoeren of een creatie met licht ontvlambaar materiaal, worden door 
de begeleiders van de optocht verwijderd uit de optocht. 

 
3. De deelnemers doen mee in de volgende categorieën: 

a. Grote Wagens: 
b. Kleine Wagens: 
c. Loopgroepen: 
d. Alleengaanders. 

 
4. Een GROTE WAGEN moet voldoen aan de volgende eisen: 
-  méér dan 6 meter lang aaneengesloten en minstens 2 meter breed, maximaal 6 

meter hoog, maximaal 4 meter breed en worden voortbewogen op 4 of meer 
wielen; 

-  Hij moet het parcours probleemloos kunnen afleggen, daarbij rekening houdend 
met obstakels als lantaarnpalen, verkeersgeleiders, stoplichten, bomen en 
trottoirbanden, vooral in bochten. 

 
5. Onder een KLEINE WAGEN wordt verstaan een groep van tenminste 2 personen met 

een wagen van maximaal 6 meter lang. 
 
6. Onder LOOPGROEP wordt verstaan een groep van tenminste 10 personen. 
 
7. Onder ALLEENGAANDER wordt verstaan 1 of meerdere (maximaal 9) personen. 
 
8. Levende dieren mogen niet in de optocht worden meegevoerd. 
 
9. Het voeren van reclame is alleen toegestaan op grote wagens, op een bord van 

maximaal l x l meter aan de achterkant van de wagen, tenzij anders afgesproken 
met de optochtcommissie (bijvoorbeeld ‘sponsoroverzicht’). De Optochtcommissie 
controleert hierop vooraf aan de optocht en de jury tijdens de optocht. 

 
10. De optocht trekt op 2 maart 2O19 van Aalst naar Waalre. Iedere deelnemer dient om 

13:30 uur bij de start (Sophiastraat ter hoogte van De Pracht) aanwezig te zijn. De 
optocht start om 14:00 uur en op dit tijdstip begint ook de beoordeling door de 
jury. 

 
11. Elke deelnemer aan deze optocht dient zelf voor een duidelijk herkenbaar 

startnummer te zorgen. (Zwarte cijfers op een wit bord.) Het optochtnummer 
wordt woensdagavond 27 februari doorgegeven. 
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12. Alle deelnemers dienen de aanwijzingen op te volgen van de begeleiders van de 
optocht, die als zodanig herkenbaar zijn. 

 
13. De deelnemende voertuigen die zichzelf voortbewegen zoals in de Wet 

Aansprakelijkheid Motorrijtuigen beschreven staat (b.v. tractoren, auto’s en 
bromfietsen), dienen minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. 
Dit dient te blijken uit een schrijven van de betreffende verzekeraar of 
assurantietussenpersoon waarin het kenteken en/of chassisnummer van het 
betreffende voertuig wordt genoemd. In dit schrijven dient expliciet vermeld te 
worden dat het betreffende voertuig W.A. is verzekerd tijdens de dag van de 
optocht en als deelnemer aan de optocht. 
Waarom dit specifieke schrijven? In veel polisvoorwaarden worden optochten 
uitgesloten van de W.A. dekking en de deelnemer zal moeten controleren of dat 
voor zijn verzekering ook geldt. Mocht de verzekeraar geen dekking willen/kunnen 
verlenen dan is de deelnemer verplicht om elders een w.a. verzekering voor de dag 
van de optocht en de optocht zelf af te sluiten en een kopie van polis/dekkings-
bevestiging bij het inschrijfformulier te voegen. 
Afsluiten kan b.v. via https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/ 
praalwagenverzekering . 

 
14. Gebruik van alcohol is niet toegestaan. 
 
15. De optocht zal door de jury worden beoordeeld. De beslissing van de jury is bindend. 

De optochtcommissie en de jury kunnen deelnemers met te weinig eigen inbreng 
uitsluiten van beoordeling en daarmee van prijzengeld. Prinsenwagens zijn 
uitgesloten van prijzengeld. 

 
16. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats na de optocht in Het Klooster in 

Waalre. 
 
17. Deelnemende groepen (grote en kleine wagens en loopgroepen) komen in 

aanmerking voor een startgeld, voor zover zij voldoen aan dit reglement en de 
normen van de Optochtcommissie. 

 
18. Deelname aan deze optocht geschiedt op vrijwillige basis en is derhalve voor eigen 

risico van de deelnemer(s). A.W.C. De Keien aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor ongelukken of schade van welke aard, oorzaak of omvang 
dan ook, voortkomende uit deelname aan deze optocht. 

 
19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie. 

 

Let op: 
 
De uitreiking van het prijzengeld voor loopgroepen, kleine en grote wagens 
is op vrijdag 15 maart 2019  
in Café De Doelen aan de Markt te Waalre, 
aanvang 20.30 uur. 
Tevens is er dan de evaluatie en het juryrapport en wordt ook de film van de 
optocht vertoond. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
 

De optochtcommissie 

https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/

