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Namens het bestuur van CV de Schaopenwaesers – Odiliapeel wordt jaarlijks een
carnavalsoptocht georganiseerd, die moet leiden tot een grandioos festijn in ons dorp op
carnavalszaterdag. Deze organisatie berust bij een optochtcommissie.
Deelname
Eenieder die daartoe de wens te kennen geeft, kan aan de optocht deelnemen. De
deelnemers verplichten zich echter het optochtreglement in acht te nemen, zie
regelement hieronder.
Om mee te kunnen doen aan de optocht is een inschrijving vooraf verplicht, zie
bovenstaand inschrijf formulier. De inschrijving met ondertekening kan online geüpload
worden op www.deschaopenwaesers.nl.

Bepalingen tbv de optocht van CV de Schaopenwaesers ongemotoriseerde deelnemers aan de
optocht.
1) Deelname aan de optocht van CV de Schaopenwaesers kan alleen na inschrijving en bij in
achtneming van het regelement. Door het invullen van het opgave formulier gaat de
inschrijver akkoord met het regelement.
2) Alle aanwijzingen van de optocht commissie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij
het geen gehoor geven aan deze aanwijzingen zal worden opgetreden.
3) Carnaval is voor iedereen. Dus discriminerende of kwetsende teksten of afbeeldingen zijn
absoluut niet toegestaan. Sanctie hierop is uitsluiting van deelname aan/van de optocht.
4) De optocht is voor en door Odiliapeel. Daarvoor dient er bij iedere aanmelding minimaal
25% van de deelnemende groep uit Odiliapeel afkomstig te zijn. Invullen van de namenlijst
is onderdeel van de inschrijving.
5) Gezien de huidige wet- en regelgeving, alsmede uit oogpunt van de openbare orde en
veiligheid mag er geen alcoholische drank worden genuttigd door deelnemers aan de
optocht. Alcohol gebruik tijdens de optocht is verboden en dit geldt voor alle deelnemers
aan de optocht. Ook de zogenaamde zuipwagens zijn verboden en zullen geweerd worden
uit de optocht. Let op hier gaat streng op gecontroleerd worden door handhaving en
politie.
6) Opstellen gebeurd vanaf 13:00 uur op de Oudedijk vanaf de kruising met de Papaverstraat.
De optocht trekt in de richting van het plein aan. Opstellen van wagens mag enkel op de
rechter zijde van de weg zodat mogelijk ander opstellende deelnemers nog kunnen passeren.
Op de weg zijn de start nummers gemarkeerd waardoor iedereen zijn startlocatie kan
vinden. Leden van de optochtcommissie zijn aanwezig voor begeleiding.
7) De optocht start om 14:11 uur deelnemers dienen om 13:30 uur aanwezig te zijn op de
juiste opstel locatie.
8) Het geluidsniveau van de wagens mag tijdens de optocht niet hoger zijn dan 90 decibel om
gehoorschade voor u als deelnemer te beperken maar ook voor de toeschouwers. Voor en
na de optocht mag dit niet meer dan 65 decibel bedragen om de overlast voor bewoners te
beperken.
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9) Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade, welke door zijn handelen of
nalaten wordt toegebracht aan zichzelf of derden. Noch de carnavalsvereniging, noch de
optochtcommissie is aansprakelijk voor schade door wie ook veroorzaakt en aan wie dan ook
toegebracht.
10) Uit oogpunt van veiligheid dient er minimaal 10 meter en maximaal 15 meter afstand
tussen wagens gehouden te worden. Ook ten opzichte van het publiek dient een zo ruim
mogelijk marge gehouden te worden.
11) Afsteken van vuurwerk of ander brandbare voorwerpen is verboden.
12) Strooien/ afschieten van confetti of andere versierselen mag uitsluitend uitgevoerd worden
tijdens de optocht. Het afschieten van dergelijke versierselen dient altijd naar boven gericht
te zijn.
13) Een act tijdens de optocht mag niet te lang zijn in verband met mogelijk op onthoud en een
niet aansluitende optocht tot gevolg. De jury kan hiervoor punten in mindering brengen.
14) Het toegewezen optochtnummer dient duidelijk zichtbaar te zijn in verband met jurering
van de jury en publiek.
15) De constructie van een wagen dient dusdanig te zijn dat deze de gehele optocht kan
uitrijden zonder enige oponthoud en zonder schade te veroorzaken aan wagen, weg of
toeschouwers.
16) Een wagen telt mee binnen de categorie wagens wanneer deze een minimaal oppervlak
heeft van 8 m2. Daarbij mag de wagen maximaal 3,5 meter breed zijn in verband met de
bochten op de route. De maximale hoogte bedraagt 5 meter vanaf de grond. De ruimte
tussen de wegdek en de onderkant van de wagen moet minimaal 30 cm bedragen.
17) Stroomaggregaten op de wagens mogen niet groter dan 1x1x1 meter zijn en een maximale
vermogen van 1 Kva hebben.
18) Per wagen dienen 2 personen ter begeleiding mee te lopen aan de zijkant van de wagen.
Dit om te voorkomen dat omstanders in aanraking komen met de wagen.
19) Loopgroepen mogen één kar of wagen gebruiken tijdens de optocht welke kleiner is dan de
richtlijnen voor een wagen. Daarnaast mag deze wagen maximaal een hoogte van 3 meter
hebben.
20) Indien er gebruikt gemaakt wordt van een aggregaat moet er tenminste 1 goedgekeurde
poederblusser met een inhoud van minimaal 6 kg ABC-poeder aanwezig te zijn. Elk ander
object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien
indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
21) Prijsuitreiking voor kinderen vindt plaats tijdens het skûpkesbal op maandagmiddag in café
zaal de Beukenhof
22) Prijsuitreiking voor volwassenen vindt plaats tijdens het carnavalsbal op maandagavond in
café zaal de Beukenhof.
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23) De beoordeling van de deelnemende groepen wordt gedaan door een vakkundige jury die op
de volgende aspecten beoordeeld
- Algemene indruk (max. 100 punten)
- Carnavaleske uitvoering (max. 100 punten)
- Inspelen op publiek (max 50 punten)
24) De publieksprijs wordt gekozen door het aanwezige publiek. De toeschouwers kunnen hun
stem uitbrengen middels een gekregen stembiljet. Deze kunnen ze inleveren in de
brievenbussen aan de prinsenwagen.
25) Carnavalsvereniging de Schaopenwaesers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
deelnemers van de optocht. Het is raadzaam om een verzekering af te sluiten.
26) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.
27) Elke deelnemer aan de optocht is verplicht bij het constateren van ongevallen dit te melden
bij de optochtcommissie of het bestuur.
28) Zo nodig kan het bestuur deelnemers en/of derden aansprakelijk stellen voor aan de
vereniging en/of derden toegebrachte schade.
Uitbreiding tbv motorisch getrokken wagens
29) Een deelnemend motorisch voertuig dient voorzien te zijn van een kentekenplaat en
praalwagen verzekering. De verzekering moet dekkend zijn voor schade aan derden tijdens
de optocht maar ook vooraf en na afloop van de optocht. Wanneer een motorisch voertuig
niet kenteken plichtig is zal de optochtcommissie beslissen over de deelname aan de
optocht.
30) Reclame voertuigen zijn niet toegestaan. Iedere sponsor uiting op voertuigen of wagens
mogen niet zichtbaar zijn.
31) Wanneer een motorisch voertuig onderdeel is van de gehele wagen (ingebouwd wordt) zal
deze meetellen in de grote van de wagen ten behoeve van het minimale oppervlak.
32) Per gemotoriseerde voertuigen dienen 3 personen aanwezig te zijn die het voertuig kunnen
besturen dan wel kunnen begeleiden tijdens de tocht. De bestuurders dienen
vanzelfsprekend niet onder invloed te zijn en beschikken over de juiste rijbewijzen. Deze 3
personen dienen ook als contactpersonen voor de organisatie. Daarnaast zijn deze 3
personen verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom de wagen.
33) Gemotoriseerde en trekkende voertuigen hebben een maximaal trekkend vermogen van
35pK

