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Optochtreglement volwassenen Tocht der Tochten 2023

1. “Ouderen”: zijn personen waarvan de meerderheid van de deelnemende groep ouder is dan
15 jaar.

2. Bij hinderlijk oponthoud door pech of andere problemen stellen de coördinatoren dit samen
vast en informeren de jury.

3. Bij enige vorm van teksten of uitingen die als kwetsend of discriminerend worden ervaren
en/of het voeren van reclame wordt men uitgesloten van deelname aan de optocht.

4. Deelname aan de optocht is geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
5. Evt. geluid middels bijv. een geluidsinstallatie dient “functioneel” te zijn en NIET buiten

proportie ergerlijk voor publiek hierop kan de jury negatief, middels puntenaftrek, beoordelen.
6. Het is verboden om alcohol te gebruiken tijdens de optocht, dit geldt voor alle deelnemers.
7. Misbruik c.q. hinderlijk gebruik van confetti zal negatief, middels puntenaftrek, worden

beoordeeld door de jury.
8. Indien een deelnemer niet aan de eisen van de opgegeven categorie voldoet zal deze worden

geplaatst in de categorie waarin deze wel aan de eisen voldoet.
9. “Wagen”: is een gemotoriseerd voertuig met 2 of meer wielen met een groep op of in de

wagen. Uitzondering is dat wanneer de wagen wordt gebruikt als hulpmiddel voor de
uitbeelding en niet groter is dan 2x3 meter

10. De wagen mag zowel trekkend als duwend uitsluitend door 1 voertuig worden voortbewogen.
11. De wagen dient in het geval van pech of andere problemen die tot een opstopping kunnen

leiden te zijn los te koppelen. Om vervolgens door een ander voertuig weggesleept te kunnen
worden.

12. De maximale breedte van de carnavalswagen mag, als alle uitstekende delen volledig zijn
ingetrokken, niet meer bedragen dan 4,50 mtr. *

13. De maximale hoogte van de carnavalswagen mag niet meer bedragen dan 8 mtr. Indien de
wagen voorzien is van dubbellucht en voldoende contragewicht op de bodem dan is de
maximale uitgeschoven hoogte 10 mtr.*

14. Er dient per vereniging een coördinator worden aangewezen die ten allen tijde als
aanspreekpunt moet kunnen functioneren in geval van pech of andere calamiteiten. Deze
dient in geval van pech en/ of calamiteit direct contact te zoeken met de toegewezen
contactpersoon van stichting “de Baviaonen”. Via een 06 te bereiken.

15. Bij het opbouwen van de carnavalswagens (op de Daalakker) dient men ten alle tijden de
veiligheid in acht te nemen. Bij het plaatsen van o.a. koppen en andere losse delen op hoogte,
waarbij men op de giek van een kraan of een ander voertuig gaat liggen, dan moet men een
gezekerde “klimgordel” gebruiken die vast zit aan de kraan. Hiervoor is de vereniging zelf
verantwoordelijk.

16. Op elke tractor en elke wagen die deelneemt aan de optocht moet een gekeurde brandblusser
en verbandtrommel aanwezig zijn.

17. Voor iedere tractor moet een verzekering te worden afgesloten en dient de
verzekeringsmaatschappij op de hoogte te worden gesteld van het gebruik van het
betreffende voertuig en hetgeen er achter hangt, welke vervolgens toestemming verleent voor
deelname. Op de tractor dient een bevoegd chauffeur te rijden en mag niet onder invloed zijn
van alcohol.

18. Indien zich personen bevinden in draaiende delen van de wagen dan dient deze zodanig
gezekerd te zijn dat er geen gevaar bestaat voor de deelnemer als de toeschouwers.

*) Punt 12 en 13 zullen worden gecontroleerd tijdens het opstellen van de wagens door stichting “de
Baviaonen. Bij overtreding van deze punten zal uitsluitsel betekenen voor de optocht.
Bij enige twijfel neem dan contact op met stichting “de Baviaonen” via info@debaviaonen.nl


