
Optochtreglement. 

Deelname aan de optocht betekent dat het optochtreglement bekend is bij deelnemer(s) en 

opgevolgd wordt. De leden van Carnavalsvereniging “De Zelfkant”, de brandweer en de 

optochtvrijwilligers (herkenbaar aan gele CV hesjes) behouden zich het recht voor 

deelnemers te allen tijde uit de optocht te verwijderen. De Carnavalsvereniging kan nooit 

voor eventuele schade aansprakelijk gesteld worden. Deelname geschiedt geheel op eigen 

risico. 

ARTIKEL I 

Algemeen: 

1. Stichting Karnaval De Zelfkant Haps, hierna te noemen CV, benoemt ieder jaar een 

optochtcommissie, hierna te noemen OC 

2. De CV is verantwoordelijk voor de optocht vanaf het moment van opstellen tot aan het 

ontbinden van de optocht, hun aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden, 

op straffe van diskwalificatie.  

3. De CV is te allen tijde bevoegd deelnemers de toegang tot de optocht te ontzeggen.  

4. De OC verzorgt de inschrijving, de informatie naar de jury en de deelnemers, en zorgt 

voor de bekendmaking en uitreiking van prijzen. 

5. Tijdens de optocht en bij het opstellen mag door geen enkele deelnemeronder de 

18 jaar alcoholische drank genuttigd worden. Bij geconstateerde overtreding 

volgtuitsluiting van verdere deelname aan de optocht.Als meerdere deelnemers uit de 

zelfde groep deze overtreding begaan volgt uitsluiting (diskwalificatie) van de totale 

groep. Alle deelnemers aan de optocht zijn verplicht hun legitimatie te kunnen tonen 

aan leden van de CV. 

6. Per wagen dient er een aanvoerder worden aangesteld. Hij of zij heeft voor, tijdens 

en na de optocht de algehele verantwoordelijkheid heeft van de groep.De aanvoerder 

die ten tijden van de inschrijving is opgegeven moet een ID-bewijs tonen bij controle 

punt. Mocht de aanvoerder niet aanwezig zijn of geen geldig ID-bewijs hebben, dan 

moet er een nieuwe aanvoerder aangewezen worden. In dat geval worden alle 

gegevens van deze persoon genoteerd. De Aanvoerder van de carnavalswagen mag 

niet de chauffeur zijn van de wagen en moet aanwezig zijn bij controlepunt. De 

aanvoerdersband dient de gehele optocht gedragen te worden ter herkenning en 

word door OC uitgereikt op het controlepunt. 

7. Bij alcohol gebruik, zonder legitimatie zijn leden van de CV te allen tijde bevoegd uw 

groep uit de optocht te verwijderen. 

8. Bij overmatig alcohol gebruik is de CV ten allen tijde bevoegd uw groep uit de 

optocht te verwijderen. 



9. Drankgebruik tijdens de optocht door de deelnemers, zal de uitslag van de jurering in 

hoge mate negatief beïnvloeden.  

10. Zowel voor als na de optocht mogen er geen personen op de wagens aanwezig 

zijn.  

11. Bij einde optocht (duidelijk zichtbaar langs de route en beschreven in dit reglement) is 

iedereen verplicht van de wagen te stappen De OC controleert hierop aan het begin en 

einde van de optocht. De politie zal streng optreden bij een overtreding en wellicht 

beboeten. 

12. Aan het einde van de optocht wordt de muziek uitgezet en uitgelaten. 

13. Wildplassen is ten strengste verboden. Op meerdere plaatsen langs de route zijn er 

toiletvoorzieningen (ook op toegezonden legenda`s zichtbaar). 

14. Deelnemers die zich inschrijven in de Categorie “Jeugd-wagens”onder de 18 jaar 

(geen alcohol mogen nuttigen) moeten vooraf € 25,- inschrijfgeld en € 50,- 

borgbetalen per deelname/wagen. 

15. Deelnemers die zich inschrijven in de Categorie “Wagens” ouder dan 18 jaar moeten 

vooraf € 30,- inschrijfgeld en € 100,- borg betalen per deelname/wagen.  

16. Glaswerk en blikken zijn verboden.Plastic flessen zijn wel toegestaan. Dit geldt 

zowel tijdens de optocht als voor en na de optocht. Indien men Glaswerk constateert 

op de wagen wordt men uitgesloten van deelname.Dus ook geen kratten met lege 

flessen. 

17. Zorg voor een gepaste afstemming van het geluid. Bij extreem geluidoverlast 

boven de 90 dB(A) krijgt de groep een officiële 1e waarschuwing. Indien er een 2e 

overtreding geconstateerd wordt, wordt de wagen/groep uitgesloten van 

deelname. Dan zal ook de borg niet terug betaald worden. Hier wordt streng op 

gecontroleerd! Indien geluidsoverschrijding plaats vindt en hierdoor de zelfkant 

van hogere hand een boete opgelegd krijgt, wordt deze boete in zijn geheel 

verhaald/doorberekend aan de veroorzaker. 

18. Het hebben van een geluidswal op de achterkant van de wagen is niet toegestaan. 

19. Er mogen maximaal 6 boxen worden gebruikt, welke zichtbaar dienen te zijn en 

verspreid over wagen. 

20. CV De Zelfkant heeft een limiet gesteld voor het aantal wagens maximaal 70 wagens. 

Doormiddel van selectie door CV de Zelfkant, krijgen wagens die deel mogen nemen 

de mogelijkheid om een E-ticket te kopen. Tijden de controle in de opstelroute wordt 

het startnummer op de wagen/tractor geplakt. De afvallers krijgen ook bericht, maar 

zijn uitgesloten van deelname. 

21. Alle voertuigen dienen zowel aan de voor- als achterzijde hun startnummer duidelijk 

zichtbaar te hebben.  

22. Op elke wagen of object dient tenminste 1 goedgekeurd draagbaar blusmiddel 

aanwezig te zijn met een inhoud van tenminste 6 liter/kilo. Dit draagbaar blusmiddel 

dient geschikt te zijn voor branden in de brandklasse A, B of C. 

ARTIKEL II 

Inschrijving 

1. Doormiddel van een inschrijvingsformulier kan men zich inschrijven in de volgende 

categorieën:  

1. Kinderen (jonger dan 13 jaar en zonder wagen) 

2. Loopgroepen 

3. Jeugd-wagens (jonger dan 18 jaar) 

4. Wagens (ouder dan 18 jaar) 



2. Het inschrijfformulier is in te vullen op de website (www.dezelfkant.nl) 

3. Voor de categorieën Jeugd-wagens en wagens volgt een selectie procedure.Na de 

selectie van de OC krijgt de aanvoerder een E-mail met daarin een link voor betaling via I 

Deal. Pas na betaling van het inschrijfgeld en de borg wordt er een E-ticket verstuurd! Bij 

het controlepunt wordt de wagen getoetst aan het reglement, moet de aanvoerder zich 

legitimeren en wordt de E-ticket gecontroleerd. Als alles klopt, plakt de OC een 

startnummer op het voertuig/wagen en krijgt de aanvoerder een aanvoerdersband 

uitgereikt. Deze dient gedurende de gehele optocht duidelijk zichtbaar gedragen te 

worden!     

4. Deelnemers die zich inschrijven in de categorie ”Jeugd-wagens” (jonger dan 18 

jaar)moeten vooraf € 25,- en categorie “Wagens” (ouder dan 18 jaar) € 30,- inschrijfgeld 

betalen per deelname/wagen. Dit komt allen ten goede aan de prijzenpot.  

5. Deelnemers die zich inschrijven in de categorie ”Jeugd-wagens” (jonger dan 18 

jaar)moeten vooraf  € 50,- en categorie “Wagens” (ouder dan 18 jaar) € 100,-borg betalen 

per deelname/wagen.Als er tijdens de optocht geen overlast veroorzaakt is dan wordt de 

borg binnen 2 weken na de optocht terug gestort op de rekening van de  

5.6.Groepen >50 personen kunnen geweigerd worden van deelname aan optocht. Dit ter 

beoordeling van OC. Redenen voor weigering deelname zijn bijv. veiligheid en 

doorstroom optocht.  

ARTIKEL III 

Borg 

1. Als een van de leden van de OCvan mening is dat het geluid te hard staat of andere 

ongeregeldheden constateert dan zal hij eerst een waarschuwing geven. Er zal 

geprobeerd worden om de aanvoerder en/of chauffeur aan te spreken. Ook komt er een 

schuine streep daar het startnummer te staan. Deze waarschuwing zal ook door de jury 

meegenomen worden in het eindoordeel. 

 

2. Wordt er nogmaals een geluidsoverschrijding of ander ongeregeldheden 

geconstateerd door een van de OC leden dan zal er een tweede streep en daarmee kruis 

door het startnummer gezet worden. Dit heeft tot gevolgd dat de borg niet terug 

betaaldzal wordenDe wagen zal niet meer gejureerd worden en er kan ook geen 

prijzen meer gewonnen worden. 

http://www.dezelfkant.nl/


 

3. De optie voor verwijdering uit de optocht blijft ten alle tijden aanwezig. 

 

 

ARTIKEL IV 

Jury 

4. De OC stelt een jury samen, bestaande uit een voorzitter en vijf leden waarvan 

onpartijdigheid en deskundigheid vaststaat.  

5. De OC roept op de dag van de optocht de juryleden in vergadering bijeen, waarbij de 

jury de informatie over de deelnemers krijgt uitgereikt. 

ARTIKEL V 

Beoordelingscriteria 

1. De deelnemers in alle categorieën worden beoordeeld op de volgende criteria:  

IDEE:  

Hierbij wordt het volgende beoordeeld: 

- motto  

- de actualiteit 

INDRUK 

Hierbij wordt het volgende beoordeeld: 

- het detail  

- de complete verzorging van wat wordt uitgebeeld  

PRESENTATIE  

Hierbij wordt het volgende beoordeeld: 

- de actie op en rondom de uitbeelding  

- hoe het geheel bij elkaar past  

CREATIEF 

Hierbij wordt het volgende beoordeeld: 

- de filosofie achter het onderwerp / idee 

- materiaalgebruik 

TECHNIEK 

Hierbij wordt het volgende beoordeeld: 

- de complexibiliteit van de bouw van de wagens 

 

De jury zal deelnemer beoordelen op bovenstaande criteria, en een cijfer toekennen 

van 1 t/m 10 voor elk onderdeel, na afloop van de optocht worden deze cijfers 



getotaliseerd en op deze wijze de einduitslag vastgesteld. Bij gelijk eindigen van een 

of meerdere deelnemers, beslist de jury over de uiteindelijke plaatsing in de 

eindrangschikking.  

2. Drankgebruik tijdens de optocht door de deelnemers, zal de uitslag van de jurering in 

hoge mate negatief beïnvloeden.  

3. Over de uitslag van de jury kan niet worden gereclameerd.  

4. De jury zal één groep aanwijzen die de aanmoedigingsprijs (Stappert-prijs) zal wint. 

ARTIKEL VI 

Prijzen 

1. De prijsuitreiking volgt direct na de optocht in de sporthal “De Stappert” om circa 

18.15 uur. 

2. Prijzen kunnen enkel afgehaald worden tijdens de prijsuitreiking op de dag van de 

optocht in sporthal De Stappert.Naderhand niet meer! 

3. Wanneer men niet aanwezig is, kan geen aanspraak meer gemaakt worden op het 

eventuele gewonnen prijzengeld. 

4. Op de aanmoedigingsprijs (Stappert-prijs) maakt u alleen kans indien uw groep uit 

minimaal 50% Hapsenaren bestaat. 

ARTIKEL VII 

Overige bepalingen 

1. De constructie en uitvoering van de deelnemende wagens, loopgroepen en individuen 

dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat deze geen gevaar c.q. overlast kunnen opleveren 

voor de andere deelnemers en voor het publiek, deze te beoordeling van de CV, 

plaatselijke brandweer en politie.  

2. Deelnemers dienen er zorg voor te dragen dat er op hen mee te voeren object 

voldoende blusmiddelen en overige veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.  

3. Het gebruik van waterstof en acetyleen is niet toegestaan. 

4. Voertuigen welke extreme geluidsoverlast veroorzaken worden uitgesloten van 

deelname, zulks te beoordelen door de OC.  

5. Het is verboden middelen te strooien die niet op natuurlijke wijze worden afgebroken. 

In verband met milieuoverlast en op verzoek van de gemeente Cuijk verzoekt de CV 

alle deelnemers het gebruik van confetti en papiersnippers te beperken tot die plaatsen 

langs de route waar publiek staat. Het strooien in het openbaar groen (bomen en 

struiken) dient men te vermijden.  

6. Als deelnemer met vehicle/wagen bent u verplicht minimaal 1 persoon aan 

weerskanten van de wagen te laten lopen. Deze personen moeten er op toezien dat 

niemand in de buurt kan komen van draaiende delen.  

7. De wagens mogen niet breder zijn dan 3,25 meter, of dienen zodanig te zijn 

geconstrueerd dat men tijdens de optocht de breedte terug kan brengen naar 3,25 

meter, zulks ter beoordeling van de CV.  

8. Volgens de Algemene Wet Verkeershandhaving  mogen de voertuigen niet langer zijn 

dan12 meter, 2,60 meter breed en4 meter hoog. Vooreen truck met oplegger geld 18 

meter lang, 2,55 meterbreed en 4 meter hoog. Indien u deze afmetingen overschrijdt 

tijdens uw reis van en naar Haps is dit ten aller tijden uw eigen verantwoordelijkheid. 

9. Het startnummer dient tijdens de optocht duidelijk te worden meegevoerd aan voor- en 

achterzijde, indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal door de jury geen 

beoordeling kunnen plaatsvinden.  



10. Uitbeeldingen en uitvoering als mede het meevoeren van huisdieren die in strijd zijn 

met de goede smaak en zeden, worden van deelname uitgesloten zulks ter beoordeling 

van de CV. 

11. Chauffeurs en alle andere deelnemers aan het verkeer op de openbare weg, is het niet 

toegestaan alcoholische drank te gebruiken, dit op straffe van onmiddellijke uitsluiting 

van deelname.  

12. Deelnemers aan de optocht zijn verplicht om ervoor te zorgen dat, wanneer zij aan de 

optocht deelnemen met een voertuig, dit voertuig voldoet aan de daarvoor wettelijk 

gestelde eisen.  

13. Deelnemers aan de optocht zijn verplicht, wanneer zij deelnemen met een 

motorvoertuig, hiervoor een verzekering af te sluiten, welke voldoet aan de eisen, 

gesteld in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (W.A.M.)  

14. In verband met parkeerruimte dient u uw voertuig zo snel mogelijk na afloop van de 

optocht naar huis te brengen.  

15. De instructies van de brandweer en van de leden van de Carnavalsvereniging “De 

Zelfkant” dienen te alle tijden opgevolgd te worden. 

16. Laat geen rommel of rotzooi achter; voor, tijdens en na de optocht. 

17. Meeslepende voorwerpen (bijv. autobanden) worden niet getolereerd (gemaakte 

kosten worden doorberekend). 

18. Bewaar steeds voldoende afstand t.o.v. uw voorganger (+/- 5meter) 

19. Te uwer informatie delen wij mee, dat bij ongevallen de EHBO present is.  

20. Wagens die niet deugdelijk zijn of half afgebroken, worden absoluut uitgesloten van 

deelname. 

21. De CV is niet aansprakelijk voor enige schade, tijdens de optocht door de deelnemers 

veroorzaakt aan derden.  

22. Indien de optocht, om welke reden ook, niet doorgaat, zal deze niet meer plaatsvinden 

op een ander moment, men heeft geen recht meer op terugbetaling van het 

inschrijfgeld indien het om overmacht gaat. 

23. AVG wet.: 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde 

privacywetgeving geldt. 

Karnavalsvereniging “de Zelfkant” hecht er veel waarde aan het beschermen van de 

persoonsgegevens en om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. 

In de Privacy Policy van ‘ De Zelfkant” wordt helder en transparant weergegeven hoe 

wij als Karnavalsvereniging “de Zelfkant” omgaan met de persoonsgegevens binnen 

onze vereniging. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doen er zo alles aan om uw 

privacy te waarborgen. Karnavalsvereniging “de Zelfkant” houdt zich in alle gevallen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening 

Gegevensbescherming, kort genoemd AVG. Hoe wij hiermee omgaan ? zie 

www.dezelfkant.nl 

ARTIKEL VIII 

Opstel- en optochtroute 



1. Het opstellen van de optocht vindt plaats vanaf12.00 uur. 

a. Wagens stellen op in de Kokerbijl (Bedrijvenpark Laarakker), Mondsestraat, 

Schuttersweg enCuijkseweg.De Kokerbijl oprijden vanaf de stoplichten op 

kruising Oeffeltseweg / Schuttersweg. Deze weg met de bocht mee naar links 

rijden en de eerste afslag rechts naar eveneens de Kokerbijl. Aan het einde de 

weg rechts aanhouden en vervolgen op de Mondsestraat. Aan het einde van de 

Mondsestraat links de Schuttersweg op en op de eerst volgende kruising links 

de Cuijkseweg op. 

b. Loopgroepen kunnen opstellen voor aan in de Cuijkseweg en op de stoep langs 

de Kalkhofseweg. 

2. De volgorde van de optocht geschiedt op volgorde van aankomst en grootte. 

3. Tijdens de optocht dient men de aanwijzingen van de CV, buurtvrijwilligers, 

brandweer en politieen direct op te volgen.  

4. Tijdens de optocht dient u er zorg voor te dragen dat u geen oponthoud veroorzaakt.  

5. De optocht start om circa 13.00 uur en de route is als volgt: Start optocht 

Kalkhofseweg, Wildsestraat, Beerseweg, Raadhuisplein, Burgermeester van 

Hultenstraat, Beatrixlaan, Zoetendaalstraat, Sint-Hubertseweg, Kerkstraat.  

6. Na de optocht dient men ervoor te zorgen dat de wagen of het object geen 

opstoppingen en verkeersoverlast voor het overige verkeer en deelnemers geeft. 

7. Alle deelnemers gaan van de wagens bij einde optocht. Hier gaat ook de muziek 

en aggregatenuit.De wagens zijn na optocht verplicht weg te rijden over 

Oeffeltseweg en alle instructies van de optochtmedewerkers te volgen. 

8. Na de optocht zal de prijsuitreiking zo snel mogelijk plaatsvinden in Sporthal de 

Stappert.  

9. U wordt verzocht voor het begin van de optocht zelf te controleren of uw wagen 

zonder problemen de route zoals aangegeven onder punt VII.1 en VII.5 kan rijden.  

 

 

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET, BESLIST 

HET BESTUUR VAN DE STICHTING KARNAVAL DE ZELFKANT. 

Haps, 6 februari 2023 


