
Optocht Reglement CV De Spekscheeters Vasse  
 

Geel gemarkeerd = wijziging t.o.v. 2019  
 
Art. 1 Algemeen  
 
 
1. Middels inschrijving gaat u automatisch akkoord met dit optochtreglement. Deelnemer 
zegt toe zich aan dit reglement te conformeren en aanvaardt de consequenties bij een eventuele 
overtreding. 
 
2. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering 
Indien gevraagd moet een minimaal een kopie kunnen worden getoond. 
 
3. Deelnemende voertuigen dienen conform de wettelijke verplichting verzekerd te zijn. 
Vooraf moet kunnen worden aangetoond door de deelnemende groep / vereniging dat de 
voertuigen die meedoen aan de optocht verzekerd zijn.  
Dit geldt voor alle gemotoriseerde voertuigen. 
Een bewijs / kopie dient  een week vooraf in het bezit te zijn van de optochtcommissie Digitaal. 🡪  

optocht@cvdespekscheeters.nl 
Dit geldt zowel voor de optocht zaterdag als de kinderoptocht op rosenmontag 
 

4. Aggregaten / stroomvoorziening / motoren / muziekinstallaties dienen goed toegankelijk 
te zijn in geval van een calamiteit zoals brand. Zorg voor voldoende ventilatie. 
 
5. De optochtcommissie / carnavalsvereniging Cv De Spekscheeters stelt zich niet 
aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook. Deelnemen aan de optocht is 
geheel voor eigen risico.  
 
6. De veiligheidschecklist welke door de vereniging verstrekt wordt, dient als hulpmiddel om 
veiligheidsvoorzieningen te treffen welke verwacht worden van de deelnemer. Zorg dat u als 
deelnemer uw veiligheidsmaatregelen treft zoals o.a. EHBO en blusvoorzieningen. 
 
7. Deelnemende voertuigen dienen in technisch goede staat te verkeren.  
Koppelingen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en de banden moeten  
deugdelijk zijn.  
 
8. Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en de optochtcommissie /  
carnavalsvereniging dienen ten alle tijde te worden opgevolgd.  
 
9. Elke (praal)wagen dient voorzien te zijn van een trekoog, om bij eventuele  
calamiteiten voortgesleept te kunnen worden.  
 
10. Kleine wagens dienen te worden begeleid door tenminste 2 volwassen  
personen. Deze dienen dusdanig herkenbaar aanwezig te zijn.  
 
 
11. Grote wagens dienen te worden begeleid door tenminste 4 volwassen  
personen. Deze dienen dusdanig herkenbaar aanwezig te zijn.  
 



12. Deelnemers dienen 30 minuten voor aanvang van de optocht aanwezig te zijn  
op de opstelplaats.  
 
13. Elke deelnemende groep dient een contactpersoon en telefoonnummer door te geven  
aan de organisatie. Dit kan via het aanmeldingsformulier op de website. 
Deze contactpersoon dient telefonisch bereikbaar en  
aanwezig te zijn bij de groep voor calamiteiten tijdens de optocht.  
 
14. Het contactpersoon dient de ALARMKAART te kennen zodat hij/zij weet hoe  
hij/zij moet handelen bij een calamiteit. Voorkeur om deze ook te delen binnen de groep. 
De ALARMKAART wordt voortijdig verstrekt door de vereniging.  
 
15. Indien dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de  
optochtcommissie / carnavalsverening. 
 
 
Art. 2 Inschrijving  
 
Inschrijving van deelnemers dient minimaal 14 dagen voor de  
optocht te geschieden.  
 
Opgave kan via de website, www.spekscheeters.nl, kopje optocht en dan onderaan  
de pagina: Inschrijven optocht.  
 
Wagens of groepen die niet zijn aangemeld, dingen niet mee naar een prijs of  
startprijs.  
 
Voor deelname dienen de volgende gegevens te worden doorgegeven:  
 
. Naam van de deelnemende buurtvereniging/vriendengroep etc.  
. Naam contactpersoon, mobiele telefoonnummer en emailadres.  
. Locatie bouwplaats  
. Categorie  
. Thema/onderwerp  
 
 
Deelnemers die vallen onder de categorie 'Eénlingen / tweelingen moeten zich voortaan 
ook aanmelden via de website. Ingang per carnaval 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 Deelnemers  
 
Iedereen uit Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen kan, al dan niet met een  
voertuig, aan de optocht deelnemen mits men op de hoogte is van de in dit  
reglement genoemde artikelen en zich hieraan houdt.  



 
 
 
Art. 4 Categorieën  
 

⮚  Eenlingen/ tweelingen  
 
Zie voor voorwaarden art.5 
 

⮚ Loopgroepen 3 t/m 20 personen  
 
Zie voor voorwaarden art.6 
 

⮚ Grote loopgroepen / Kleine wagens  
 
Zie voor voorwaarden art.7  
 

⮚ Grote wagens  
 
Zie voor voorwaarden art.8 
 
 
Art. 5 Voorwaarden eenlingen / tweelingen 
 
1 of 2 personen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van motorische voertuigen 
  
 
Art. 6 Voorwaarden loopgroepen 3 t/m 20 pers.  
 
Aantal deelnemers: 3 t /m max. 20 personen  
 
Wagens (waaronder ook muziekwagens) in deze categorie die meedoen, mogen  
uitsluitend lopend of door mankracht worden voortgebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 7 Voorwaarden grote loopgroepen / kleine wagens.  
 
Grote loopgroepen: 21 personen of meer.  
 
Kleine wagen:  
 
Horen in deze categorie als deze motorisch / machinaal worden voortgebracht.  
Ongeacht het aantal deelnemers bij deze wagen.  
 
Maximale breedte: 3,5 meter (incl. uitstekende delen).  
 
Maximale lengte: 10 meter (enkel het uitbeeldende voertuig)  
 
Maximale hoogte: 5,5 meter 
 
LET OP. De gemeente snoeit tot 4.5 meter.  
 
  
Art. 8 Grote wagens  
 
Maximale breedte: 3,5 meter (incl. uitstekende delen)  
 
Maximale lengte: vrij 

⮚ maar deelnemer dient wel alle bochten te kunnen nemen zonder afkoppelen  
van wagens, de optochtcommisie stelt zich niet aansprakelijk voor het niet kunnen nemen van bochten en 
obstakels en eventuele schade welke hieruit voortkomt 
 
Maximale hoogte: 7,5 meter 
 
LET OP. De gemeente snoeit tot 4.5 meter.  
Cv De spekscheeters is niet aansprakelijk voor schade aan wagens, veroorzaakt door takken / 
bosschage / beplanting etc. 
 
  
Art. 9 Aansprakelijkheid  
 
Carnavalsvereniging "De Spekscheeters" kan nimmer aansprakelijk worden gesteld  
voor enigerlei schade. Bestuurders en overige deelnemers zijn zelf aansprakelijk  
voor de toegebrachte schade. Voor deelnemers geldt dat de bepalingen van de  
wegen- en verkeerswet van toepassing zijn. Dit houdt onder meer in dat het voertuig  
W.A. verzekerd moet zijn en dat de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 10 Tijdens de optocht  
 
16. Het nuttigen van alcoholische dranken door bestuurders van voertuigen en  
deelnemers is niet toegestaan. Het gebruik van alcohol tijdens de optocht kan  
leiden tot diskwalificatie door de optochtcommissie.  
 
17. Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende  
onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden (bv. door  
muziek, tekst of gedrag).  
18. Het is niet toegestaan om andere materialen dan confetti en serpentine te  
strooien om zodoende een uitbeelding in zijn vorm en uitvoering te  
ondersteunen. Andere materialen zijn ten strengste verboden, mede i.v.m. de  
veiligheid en de gezondheid van de toeschouwers.  
19. Het uitdelen van versnaperingen e.d. dient zodanig te geschieden dat het  
publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen.  
Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk  
toestemming is verleend door het bestuur van de organisatie en de gemeente.  
20. Het is niet toegestaan om tijdens de optocht stickers, emblemen en/of andere  
zaken aan het publiek te verkopen, of om op enigerlei wijze reclame-uitingen  
te doen.  
21. Het is niet toegestaan dieren te laten deelnemen aan de optocht  
22. Vuurwerk is verboden, voor, tijdens en na de optocht.  
23. Indien door in de optocht deelnemende groepen of personen een  
geluidsinstallatie wordt meegevoerd mag het equivalente geluidsniveau  
veroorzaakt door die installatie op een afstand van 10 meter niet meer  
bedragen dan 70 dB (A) en 83 dB (C).  
Het maximum is 92 db. (regelgeving vanuit gemeente, carnaval 2020) 
Oldenzaal en Losser is 90 db. Verwachting dat het hier naartoe gaat in de toekomst. 

 
 
Art. 11 Wagenbezichtiging  
 
De grote wagens worden ca. 2 weken voor de optochtdatum bezichtigt.  
 
Over de juiste datum en tijdstip krijgt de contactpersoon van de wagenbouwers  
bericht vanuit het carnavalsbestuur.  
 
  
Art. 12 Optochtcommissie  
 
Voor, tijdens en na de optocht dient u zich te houden aan de aanwijzingen van de  
optochtcommissie / carnavalsvereniging.  
 
 
 
We wensen iedereen veel succes en bouwplezier toe. 


