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Reglement  
 
Nu u aan de plaatselijke optocht van Maoskesdam gaat deelnemen, willen wij u op de 
volgende belangrijke zaken attent maken: 

1. Inschrijving 

Inschrijving als deelnemer aan de Maoskesdammer Optocht kan als individueel dan wel als 
groep/vereniging per email bij maoskesdam@gmail.com of via https://herpt.info/event/optocht-
maoskesdam-2020 . 
Deelnemers aan de optocht kunnen tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de optocht inschrijven. 
Inschrijfgeld voor deelname aan de optocht bedraagt € 10,00. 

2. Deelname 
Deelname aan de Maoskesdammer Optocht is mogelijk in de volgende categorieën: 
 
Categorie A: jeugd tot en met 12 jaar: wagen, skelter, loopgroep of individueel. De leeftijd van de 
oudste deelnemer van de groep telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.  
Categorie B: jeugd 12-16 jaar wagen, skelter, loopgroep of individueel. De leeftijd van de oudste 
deelnemer van de groep telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.  
Categorie C: loopgroepen 
Categorie D: wagens (wagen wordt gemotoriseerd voortbewogen) 

3. Toelating 
De optochtcommissie beslist uiteindelijk voor de start van de carnavalsoptocht of een inschrijver ook 
daadwerkelijk toegelaten wordt als deelnemer. Een weigering zal in eerste instantie mondeling 
worden medegedeeld, onderbouwd met een argumentatie 

4. Uitsluiting van deelname 
Alle voertuigen dienen een carnavaleske uitstraling te hebben en dienen te voldoen aan de daartoe 
geldende wettelijke voorschriften. De organisatie van de optocht zal vooraf controleren of aan alle 
voorschriften conform dit reglement voldaan is en indien nodig het startbewijs onthouden/innemen 
(zie artikel 3.) 

5. Risico 

Deelname aan de carnavalsoptocht is geheel voor eigen risico. De organisatie kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk worden gesteld. Door deelname aan de optocht gaat men akkoord met deze 
bepaling en het gehele reglement voor de carnavalsoptocht. 

6. Opstellen deelnemers 
Deelnemers aan de optocht dienen uiterlijk om 14.00 uur aanwezig te zijn op plaats van opstelling bij 
Café de Ploeg aan de Bernsestraat/ Groenstraat. De optocht vertrekt om 14.11 uur en u kunt uw 
startnummer vanaf 13.00 uur ophalen in Café De Ploeg. Vanaf dit moment kunt u zich in de 
nummervolgorde gaan opstellen. Dit volgnummer dient duidelijk zichtbaar vooraan links te worden 
bevestigd. Bij het rijden naar de startopstelling dient u de aanwijzingen van de optochtcommissie van 
Maoskesdam en/of politie/ verkeersregelaars nauwkeurig op te volgen. Deelnemers dienen zich 
zoveel mogelijk rechts van de weg op te stellen. 
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7. Jurering en uitslag Grote Optocht 

De organisatie zorgt voor een deskundige en onafhankelijke jury voor de beoordeling van de optocht.  
De uitslag van de prijsuitreiking vindt plaats ’s avonds om 21:11 (Categorie A en B) en om 22.11 uur 
(Categorie C en D) in Café de Ploeg.  
 
Let op!!: Aanwezigheid bij de prijsuitreiking is verplicht! Indien groepen niet aanwezig zijn bij de 
uitreiking zullen deze NIET meedingen naar de prijzen. 

8. Veiligheid 

• De werkgroep verzoekt u om alle veiligheid in acht te nemen en na de optocht uw vervoermiddel 
dusdanig te parkeren dat hierdoor geen overlast kan ontstaan. 

• Bestuurders van deelnemende auto´s en tractoren dienen in het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs en gebruik van alcohol door de bestuurder is verboden. 

• Alle wielen, bewegende onderdelen en de ruimtes tussen de basisconstructie van trekkende 
voertuigen en van volgwagens dienen in verband met de verkeersveiligheid en de veiligheid van 
het publiek zoveel mogelijk veilig worden afgeschermd.  

• De aanwezigheid van deugdelijke brandblusapparatuur op een praalwagen is verplicht.  
• Het inbouwen van een wagen c.q. tractor wordt aangemoedigd, is echter alleen toegestaan 

indien het zicht van de chauffeur onbelemmerd blijft en hij/zij een goed contact kan hebben met 
minimaal twee begeleiders die aanwijzingen kunnen geven.  

• De voertuigen mogen aan de zijkant geen scherpe en/of grote uitstekende delen hebben. 
• Bij carnavalswagens waarop personen worden vervoerd, moet een geschikte reling zijn 

aangebracht om te voorkomen dat personen van de wagen af kunnen vallen 
 
De jury zal rekening houden met het respecteren en in praktijk brengen van deze 
veiligheidsinstructies. 

9. Verzekering 

De eigenaren van de deelnemende voertuigen dienen zorg te dragen voor een geldige verzekering 
voor het betreffende voertuig (WAM-verzekering). Bij inschrijving van deelname aan de optocht 
dient de deelnemer een kopie van het verzekeringsbewijs bij te hebben en indien nodig op verzoek 
te tonen aan de optochtcommissie bij afhalen startnummer. 

10. Gedrag 
Deelnemers aan de carnavalsoptocht, die aanstootgevende en/of discriminerende gedragingen van 
welke aard dan ook uiten, worden uit de carnavalsoptocht verwijderd. Dit geldt zowel voor als tijdens 
de carnavalsoptocht. Zij hebben geen recht op schadeloosstelling of compensatie in welke vorm dan 
ook. 

11. Voorwerpen 
Het is niet toegestaan om vanuit de carnavalsoptocht, voorwerpen of versnaperingen naar het 
publiek te gooien. Deze voorwerpen mogen uitsluitend door meelopende personen worden 
uitgedeeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor confetti en andere papieren voorwerpen, mits 
deze voorwerpen milieuvriendelijk zijn en op een organische wijze afbreekbaar zijn (dus geen tempex 
en/of polyethyleen etc.). Indien deelnemers zich ondanks deze bepaling hieraan schuldig maken kan 
men uit de carnavalsoptocht verwijderd worden. Eventuele opruim- en verwijdering kosten 
door/namens de gemeente zullen op de desbetreffende deelnemer worden verhaald. Het is niet 
toegestaan om tijdens de carnavalsoptocht voorwerpen, in welke vorm dan ook, aan het publiek te 
verkopen en/of te koop aan te bieden. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd. 
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12. Geluidoverlast 

Het overmatig produceren van geluid voor en tijdens de carnavalsoptocht is niet toegestaan. De 
optochtcommissie let hierop en zal bij overschrijding passende maatregelen nemen (bijv. inschakelen 
politie, ontzegging deelname aan de carnavalsoptocht, etc.). Tevens zijn eventuele opgelegde boetes 
door de Gemeente Heusden voor rekening van desbetreffende deelnemer. 

13. Alcohol 
Het gebruik van alcoholhoudende dranken door bestuurders van motorvoertuigen is ten strengste 
verboden. Bij constatering van alcoholgebruik door de bestuurders wordt deelname aan de 
carnavalsoptocht acuut beëindigd. In verband met de veiligheid en het storende effect voor het 
publiek is voor de overige deelnemers het openlijk gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens de 
carnavalsoptocht niet wenselijk. 

14. Controle 
Het is niet uitgesloten dat de politie voor, tijdens en/of na de carnavalsoptocht alcohol- en/of 
technische controles uitvoert. Bestuurders van voertuigen dienen op de dag van de optocht een 
geldig rijbewijs en kentekenbewijs bij zich te hebben. 

15. Verkeersregelaars 

De optochtcommissie draagt zorg voor de inzet van verkeersregelaars. Deelnemers dienen de 
opdrachten en aanwijzingen van deze personen alsmede die van leden van de optochtcommissie te 
allen tijde op te volgen. 

16. Diskwalificatie 
Het niet naleven van artikelen van dit reglement kan direct leiden tot diskwalificatie en uitsluiting van 
deelname aan de carnavalsoptocht. 

17. Onvoorziene omstandigheden 
In gevallen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de optochtcommissie. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en veel succes toegewenst namens: 
 
Stichting Jeugdcarnaval Maoskesdam 
 


