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Deelnamevoorwaarden 2017 De Bosdûvelkes 

 

 

1. Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten 

waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan. 

 

2. Degene die tijdens de optocht een voertuig bestuurt mag niet onder invloed zijn 

van alcoholhoudende drank dan wel een andere stof die de rijvaardigheid kan 

beïnvloeden. 

Het is als deelnemer aan de Lossere Carnavalsoptochten verboden tijdens de 

optochten alcohol te nuttigen. 

 

3. Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te 

verwerken. Het voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame beschouwd. 

 

4. Een wagen, exclusief trekkend voertuig, mag niet langer zijn dan 13 meter. 

Ontheffing is mogelijk indien aangetoond kan worden dat er een voorziening is 

getroffen waardoor het mogelijk is, de bochten in de optochtroute zonder 

oponthoud te nemen, dit er beoordeling van de optochtcommissie. De breedte van 

een deelnemende voorstelling + trekkend voertuig moet ten allen tijde terug te 

brengen zijn tot maximaal 3 meter. Hierop is geen ontheffing mogelijk . De 

hoogte van de uitbeelding moet terug kunnen naar een hoogte van maximaal 8,0 

meter. Hierop is geen ontheffing mogelijk 
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5. De wielen van de trekkende of duwende voertuigen en wagens moeten op 

een deugdelijke wijze worden afgeschermd door een deugdelijke 

ombouw. Bij een ondeugdelijke afscherming of het ontbreken van een 

deugdelijke ombouw tijdens de optocht sluit de optochtcommissie u 
direct uit van verdere deelname aan de optocht. 

 

6. Het is verboden om op de aanvoerroute naar de opstelstraten wagens op te 

bouwen, dit blokkeert de overige verenigingen de vrije doorgang naar de 

opstelstraten. Dit geld ook voor het afbouwen bij de ontbinding van de 
optocht. 

 

7. In verband met de jurering dienen de deelnemers in de categorie grote en kleine 

wagens uiterlijk om 13.00 uur op de opstelstraten aanwezig te zijn. Dit geldt 

uitsluitend voor de wagens, niet voor de loopgroepen en begeleiding. 

 

8. Men moet zorgen voor voldoende begeleiding rond de 

optochtwagens/vorstenwagens, minimaal 6 personen in de categorie kleine 

wagens en minimaal 8 personen in de categorie grote wagens. De begeleiding 
maakt geen deel uit van de loopgroep en dient duidelijk herkenbaar te zijn.  

 

9. In de opstelstraten staan bordjes met startnummers aan de rechterkant van de 

aanrijrichting. Wilt u rechts van de wegopstellen! Dit i.v.m. de 
calamiteitendiensten. 
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10. Het is niet toegestaan snoep of andere items ( confetti e.d. )  te strooien.  

 

11. De optochtcommissie bepaalt ten allen tijde of een carnavalsvoorstelling kan 

deelnemen aan de optocht. 

 

12. Deelnemers aan de optocht dienen de aangegeven route te volgen en de finish te 

passeren. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt er geen, dan wel een lager, 

prijzengeld of vergoeding uitgekeerd. Dit ter beoordeling van de 

optochtcommissie. 

 

13. Aanwijzingen gegeven door de leden van de optochtcommissie en / of de politie / 

verkeersregelaars dienen onmiddellijk opgevolgd te worden. 

 

14. Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de 
praalwagen/prinsenwagen etc.? Dan moet aan de volgende eisen voldaan worden: 

- De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de 

praalwagen/prinsenwagen etc. bevinden, dienen achter een omheining te staan of 

op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient 
minimaal 1,20 meter hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn. 

- De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het 
wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig. 

 

 

Attentie:Als deelnemer aan de optocht dient U zelf voor een afdoende verzekering te 

zorgen. 

 

Door Uw opgave als deelnemer aan de Carnavalsoptocht, verklaart U zich 

akkoord met de voorgaande regels en richtlijnen van de optochtcommissie. 
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Checklijst Veiligheidscoördinatoren 

Vereniging  : 

Veiligheidscoördinator : 

Telefoon  : 

            

      Akkoord/aanwezig   

EHBO trommel        

2x Brandblussers (zichtbaar en toegankelijk)   

Reserve trekker - Sleepoog – Trekstang    

Uitlaat buiten praalwagen     

Uitlaat Aggregaat      

Vluchtroute chauffeur      

Borging opbouwdelen      



Noodstop / rode knop      

Wagenbegeleiders (herkenbaar)    

PW - RT – Hesjes      

Richtlijnen geaccepteerd     

Verzekeringen tbv optochten afgesloten   

(trekkers WAM verzekering verplicht ) 

 

Datum:         Handtekening: 

 


