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OPTOCHTREGLEMENT

2019

Belangrijk: alle deelnemers worden verondersteld op de hoogte te zijn van het
onderstaande optochtreglement. Lees dit reglement daarom zorgvuldig door alvorens
je aan te melden!
Hoe wordt de carnavalsoptocht gejureerd?
1.
Het is belangrijk dat de wagen, groep, duo of losse gek iets plaatselijks, iets actueels, iets
grappigs of leuks uitbeeldt of ergens de draak mee steekt.
2.
Het is niet de bedoeling dat men een prachtige wagen bouwt die geen carnavaleske
inhoud heeft.
3.
Er wordt gelet op een verzorgde afwerking van de wagen c.q. groep.
4.
De stemming op de wagen of in de groep kan belangrijk zijn, natuurlijk in verband met
datgene wat uitgebeeld wordt. Van begeleiders wordt verwacht dat zij ‘actief’ meelopen
langs de wagen.
5.
De wagen of groep moet voor zich zelf spreken. Teksten zijn bedoeld ter verduidelijking.
Maak de teksten zo kort en duidelijk mogelijk. Bedenk dat een jurylid in de tijd dat hij/zij
een tekst moet lezen, niet naar de wagen of groep als geheel kan kijken, hetgeen nadelig
kan zijn voor de jurering.
6.
Samenvattend: Er zal speciaal gelet worden op originaliteit, het uitbeelden van het
carnavaleske idee en op de totale indruk van de afwerking van de groep en/of wagen.
Reglement
A. ALGEMEEN (voor alle deelnemers)
1. In de optocht mag GEEN alcoholische drank gebruikt worden! Indien drankgebruik
wordt vastgesteld kan de optochtcommissie besluiten om verdere deelname aan de
optocht te verbieden. Tevens zal de deelnemer geen prijs kunnen winnen en is er GEEN
recht op een eventuele aanspraak van startgeld.
2. De deelnemers dienen enige afstand tot de voorgaande deelnemer te houden, doch
zich zodanig te gedragen dat er geen gaten in de optocht ontstaan (aansluiten).
3. De nummers moeten duidelijk zichtbaar zijn in verband met de beoordeling door de
jury.
4. Elke deelnemer zorgt zelf voor een bordjesdrager. Bij wagens mag het nummer ook
voor op het voertuig worden aangebracht. De nummerbordjes moeten opgehaald
worden op donderdag voor de carnaval bij Café De Beurs tussen 20-21 uur.
5. De nummerbordjes dienen na de optocht ingeleverd te worden bij de ingang van de
Mèrthal. Het ontbinden van de optocht geschiedt in de Gasthuisstraat, voorbij de
Mèrthal. De rijweg dient zoveel mogelijk vrij gehouden te worden.
6. Aanwijzingen van de begeleiders van de optocht dienen terstond opgevolgd te worden.
7. Alle deelnemers krijgen een blijvende herinnering.
8. De carnavalsvereniging is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, echter alle
voertuigen, rijdend en/of trekkend, vallen onder hun eigen WA-verzekering. Op
verzoek dient een verzekeringsbewijs getoond te worden. Indien er ongelukken
gebeuren op de wagen of in de nabijheid van de wagen, worden deze risico’s ook niet
door onze verzekering gedekt! Alle motorvoertuigen dienen verzekerd te zijn.
9. De carnavalsvereniging kan niet aangesproken worden voor evt. ongevallen enz.
tijdens de optocht. Alle wagens, groepen enz. trekken mee voor eigen risico.
10. De deelnemers dienen rekening te houden met de verkeerstechnische maatregelen die
door de gemeente of door de politie in verband met de optocht worden genomen.
11. In de optocht mogen GEEN LEVENDE DIEREN (zoals koeien, varkens, pluimvee e.d.)
meegevoerd worden. Paarden zijn wel toegestaan, mits onder deskundige begeleiding.
12. Originele politie en/of militaire uniformen mogen niet gedragen worden.
13. Wagens, groepen, duo's en loslopende gekken kunnen voor deelname aan de optocht
door de optochtcommissie geweigerd worden met opgave van redenen.
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14. Handelingen en/of teksten die aanstootgevend kunnen zijn voor het publiek zijn
verboden en zullen door de optochtcommissie geweigerd worden. (Verdere) deelname
aan de optocht kan dan worden ontzegd.
15. Reclame wordt (met mate) toegestaan, max. 2 reclames van 50 x 50 cm, of meer
kleinere met een maximum van 5.000 cm2. Tevens wordt shirtreclame in beperkte
mate toegestaan. Als reclame te groot is kan deelname aan de optocht worden
ontzegd.
16. Het uitlopen van de totale optochtroute is verplicht. Startsein voor de optocht is 13:49
uur.
17. De maximale geluidssterkte van de door de deelnemers aanwezige en gebruikte
geluidsinstallatie(s) bedraagt 80 dB.
18. Tijdens de activiteiten van D'n Dreumel kunnen er beeld- en/of geluidsopnamen
gemaakt worden. Deze opnamen kunnen worden gebruikt op onze website, sociale
media of anderszins. Deelnemers aan de optocht geven hier automatisch toestemming
voor. Voor vragen hierover, dan wel voor intrekking van de toestemming, kunt u
contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van D'n Dreumel. Meer
informatie hierover leest u in onze privacyverklaring die u kunt vinden op onze website
www.dreumel-horst.nl.
B. WAGENS (groot en klein)
Groot: Lengte minimaal 6,50 mtr, breedte maximaal 3,60 mtr, hoogte maximaal 6,00 mtr
Klein: Lengte maximaal 6,50 mtr, breedte maximaal 3,60 mtr, hoogte maximaal 6,00 mtr

1. Alle WAGENS dienen zich EEN UUR VAN TE VOREN op te stellen (12.45 uur).
2. Een tractor mag maximaal 2 wagens trekken.
3. Voor de lengte (zie hieronder bij de categorieën) van de wagens telt de trekkende
eenheid niet mee.
4. Alle grote wagens zullen zaterdags voor de optocht door de optochtcommissie
beoordeeld worden om deelname aan de optocht toe te kennen en de definitieve
indeling in een categorie te bepalen. De jury is niet bevoegd deze indeling te
veranderen. Zelfgebouwde grote wagens kunnen in aanmerking komen voor startgeld
van maximaal € 150,-, e.e.a. zal door de optochtcommissie beoordeeld worden.
5. Indien de meetrekkende wagens op zaterdag vóór de optocht niet gereed zijn, dan is
deelname aan de optocht op zondag niet toegestaan. Dit geldt ook indien er op
zaterdag geen beoordeling heeft plaatsgevonden door enkele leden van de
optochtcommissie (beoordeling alleen bij grote wagens).
6. Grote wagens (inclusief de trekker), alsmede muziekgezelschappen op voertuigen /
aanhangwagens, dienen voor begeleiding (minimaal 4 volwassenen) in de optocht
“naast” de wagen/trekker te zorgen, dit ter voorkoming dat er tijdens de route
toeschouwers (o.a. kinderen) onder de trekkende dan wel wagen kunnen komen.
7. Indien een groep ter ondersteuning van een grote wagen meeloopt zal, afhankelijk van
uw opgave, de deelname gejureerd worden, u doet dus als groep òf als wagen mee.
8. I.v.m. veiligheid van voor personen op de carnavalswagens en prinsenwagen, dienen
er beschermende kooien / balustrade te worden aangebracht van tenminste 1 meter
hoogte, hierop zal streng worden gecontroleerd.
C. GROEPEN (groot en klein)
Groot: 12 personen of meer
Klein: 3 t/m 11 personen

1. Alle deelnemers zijn verplicht om op tijd (13.15 uur) aanwezig te zijn op de hun toegewezen plaatsen.
2. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen van groepen kan de optochtcommissie
besluiten om een extra tussencategorie toe te voegen (Midden Groepen)
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D. DUO’S en LOSSE GEKKEN
1. Alle deelnemers zijn verplicht om op tijd (13.15 uur) aanwezig te zijn op de hun toegewezen plaatsen.
E. PRIJZEN – BEKERS
1. Afhankelijk van het aantal deelnemers per categorie worden geldprijzen beschikbaar
gesteld, de jury bepaalt de winnaars. Het prijzenschema ligt ter inzage bij de
optochtcommissie. Verder beoordeelt de optochtcommissie de grote wagens en zij kan
hiervoor een premie beschikbaar stellen, deze premie staat los van de door de jury
vastgestelde prijzen.
2. Per deelnemende categorie (alleen voor wagens en groepen) is een wisselbeker
beschikbaar. Deze wordt eigendom nadat men in totaliteit 3 maal in een periode van 5
jaar de 1e prijs in zijn/haar categorie heeft behaald!
3. Ieder jaar worden prijzen toegekend aan de beste losse gek en het beste paar. Daar deze
deelnemers meestal onherkenbaar gemaskeerd zijn, is het ons al enige malen mislukt om
deze prijzen uit te reiken. We verwachten dus ook alle losse gekken en duo’s in de
Mérthal voor de prijsuitreiking.
4. Ieder jaar wordt er een wisselbeker beschikbaar gesteld voor het MEEST ACTUELE
Horster onderwerp in de optocht. Deze wisselbeker kan aan iedere deelnemer(s)
toegekend worden, onafhankelijk van andere resultaten (prijzen) die in de optocht in hun
categorie gehaald worden.
5. Prinsenwagens, muziekgezelschappen en boerenbruiloftsgezelschappen kunnen ook in
aanmerking komen voor prijzen.
6. De prijsuitreiking start ongeveer tussen 17.30 – 18.00 uur (in de Mèrthal).
Door het tekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer(s) de inhoud van het
onderhavige document te kennen en zich hieraan te zullen houden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Bert Tacke, tel. 077 – 398 70 77 (na
19.00 uur). Veel plezier tijdens de optocht.

