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W’ draoje deur 
 

Reglement Verlichte Karnavalsoptocht 2019 
 
De voorwaarden van dit reglement zijn opgenomen in de vergunning welke aan “Karnavalsstichting de 
Deurzetters” is verleend door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente 
Moerdijk. 
 
1. Alle deelnemers dienen zich een maand voor de Lichtjesoptocht via de website 
(www.lichtjesoptocht.nl) in te schrijven. Na deze datum sluit de inschrijving voor de optocht ivm de 
organisatie en opnames van Omroep Brabant. 
 
2. Voertuigen welke wettelijk verzekerd dienen te zijn, dienen door U zelf verzekerd te worden. Dit 
kan door b.v. een 24-uurs verzekering. Dit is ook van toepassing voor voertuigen welke uit het 
normale verkeer onttrokken zijn. 
 
3. De aanhanger valt onder de verzekering van het trekkend voertuig. Indien dit niet het geval is dient 
men zelf een verzekering hiervoor af te sluiten. Dit kan door b.v. een 24-uurs verzekering. 
 
4. Bestuurders van voertuigen waarvoor een rijvaardigheidsbewijs nodig is, dienen in het bezit te zijn 
van een geldig rijvaardigheidsbewijs. 
 
5. Het nuttigen van alcoholhoudende drank voor en tijdens de optocht is ten strengste verboden voor 
alle bestuurders en begeleiders van alle voertuigen. Hier gelden de wettelijke regels t.a.v. 
toegestane promillage en strafbaarheid. 
 
6. Het opzichtig nuttigen van alcoholhoudende drank door deelnemers tijdens de optocht zal leiden 
tot het geven van strafpunten door de jury. 
 
7. Het nuttigen van alcoholhoudende drank tijdens de optocht door deelnemers jonger dan 18 jaar zal 
leiden tot uitsluiting aan de optocht. Hier gelden ook de wettelijke regels t.a.v. de toegestane 
leeftijd voor het nuttigen van alcohol en strafbaarheid. 
 
8. Van de optochtroute mag zonder toestemming van het bevoegde gezag, niet worden afgeweken. 
Indien dit toch gebeurt kan uitsluiting volgen. De route van de carnavalsoptocht is als volgt: 
Opstellen in de Molenstraat daarna Markt, Past.Coolenplein, St.Janstraat, Timberwolfstraat en Wieken 
alwaar de optocht ontbonden wordt. 
 
9. Het uitvallen van stroomvoorzieningen / aggregaten bij een groep of wagen mag géén aanleiding 
zijn voor oponthoud tijdens de optocht, ten alle tijden zal de route ononderbroken gevolgd moeten 
worden. Indien dit toch gebeurt kan uitsluiting volgen. 
 
10. Aan de optocht deelnemende voertuigen dienen, voor wat hun rijtechnische staat betreft, in ieder 
geval te zijn voorzien van goed werkende remmen en een deugdelijke stuurinrichting en voorts van 
verlichting conform het bepaalde in het wegenverkeersreglement. 
 
11. Aan de optocht deelnemende voertuigen moeten de optocht kunnen bereiken met inachtneming 
van de regels die daarvoor door Essent, De Nederlandse Spoorwegen of andere 
overheidsinstanties opgesteld zijn. Informatie van Essent is beschikbaar bij de organisatie. Het is 
de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich hiervan op de hoogte te stellen.
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12. Aan de optocht deelnemende voertuigen dienen voorzien te zijn van voldoende en goedgekeurde 
brandblussers op een voor ieder bereikbare plaats. 
 
13. In verband met extra veiligheid deelt de Carnavalsstichting aan alle deelnemende wagens een 
blusdeken uit. Deze moet gelijk met het startnummer aan het einde van de optocht weer worden 
ingeleverd. Gebeurt dit niet dan zal € 25,= van het prijzengeld in mindering worden gebracht. 
 
14. De snelheid van 20 km per uur mag niet worden overschreden. 
 
15. Na de optocht moet de plaats van ontbinden vrij blijven van wagens. De wagens dienen naar een 
andere plaats getransporteerd te worden voor het afbouwen of het wisselen van de tracktor. 
 
16. Na het ontbinden zal de geluidsinstallatie direct uitgeschakeld moeten worden. 
 
17. De jury bepaalt de uitslag van de wagens en groepen in de verschillende categorieën, hierover is 
geen correspondentie mogelijk. 
 
18. De carnavalsoptocht is ingedeeld in 4 categorieën, te weten: Grote wagens, Kleine wagens, 
Groepen en Enkelingen. 

 Grote wagens zijn zonder het trekkende voertuig m.b.t. opbouw minimaal 7 meter lang. 
Wagens hoeven niet motorisch voortbewogen te worden. De deelnemers kunnen afkomstig 
zijn uit Standdaarbuiten of daarbuiten. 

 Kleine wagens zijn wagens welke niet in de categorie Grote wagens valt. Kleine wagens 
hoeven niet motorisch voortbewogen te worden. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit 
Standdaarbuiten of daarbuiten. 

 Groepen bestaan uit meer dan een deelnemer, eventueel met een wagen tot maximaal 2 
meter welke niet motorisch wordt voortbewogen. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit 
Standdaarbuiten of daarbuiten. 

 Enkelingen zijn individuele deelnemers, eventueel met een wagen welke niet in de categorie 
kleine wagens valt. De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit Standdaarbuiten of daarbuiten. 
 

19. Wagens hebben een maximale breedte van 3.5 meter en hoogte van 5.5 meter (met smalle uitloop 
in het midden ) dit in verband met snoeiwerkzaamheden en wegversmallingen (voorschrift 
gemeente Moerdijk). 
 
20. De geluidsinstallatie op de wagens moet zodanig zijn afgesteld dat het publiek, de deelnemers 
voor de wagens als de deelnemers achter de wagen hier geen overlast van hebben. Muziek 
overlast wordt meegenomen in de jurering. 
 
21. De uitgereikte deelnemernummers dienen goed zichtbaar te zijn voor de jury. Voor de wagens 
geldt dat ze voorop (het trekkende voertuig) aangebracht moeten zijn. 
 
22. De startvolgorde wordt door de organisatie bepaald en het is niet toegestaan zonder overleg hier 
vanaf te wijken. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 
 
23. Er mag éénmalig een showelement getoond worden voor de kerk ter hoogte van de camera’s 
welke niet langer mag duren dan 1 minuut. Dit om gaten in de optocht te voorkomen. U dient ten alle 
tijden de aanwijzingen van de optochtbegeleiders zonder discussie op te volgen 
 
24. Deelnemers dienen ten minste 15 minuten en wagens ten minste 60 minuten voor aanvang van de 
optocht aanwezig te zijn. Dit om de optocht tijdig om 19:30 uur te kunnen laten vertrekken. Om 
19:00 uur zal de toegang tot de optocht afgesloten worden. Wagens die later arriveren, worden niet 
meer toegelaten tot de optocht en vallen dus buiten de prijzen. In geval van pech of andere 
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overmacht, moet contact opgenomen worden met de optochtleiding onder nummer 06-50624097  
 
 
 
25. De uitslag van de optocht wordt dezelfde avond bekend gemaakt. Alle deelnemers in de 
categorieën Grote wagens, Kleine wagens, Groepen en Enkelingen ontvangen een beloning in 
geld volgens het tijdens de optocht gemaakte juryrapport. 
 
26. Het prijzengeld zal binnen 14 dagen na de optocht worden overgemaakt op het inschrijfformulier 
ingevulde bankrekeningnummer. 
 
27. “Karnavalsstichting de Deurzetters” behoudt zich het recht voor om deelnemers van (verdere) 
deelname aan de optocht uit te sluiten, indien zij: 

 In strijd met de openbare orde of goede zeden handelen. 

 De veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen. 

 Vuurwerk afsteken vanaf de wagen. 

 Van de benaming of het onderwerp in de optocht blijk geven van gebrek aan algemeen 
geldende fatsoensnormen of dat zaken worden belicht die aanstootgevend zijn voor de 
bevolking als geheel of delen bij het kiezen daarvan. 

 Op een duidelijke wijze reclame maken voor een bedrijf of instelling met een commercieel 
oogmerk. 

 Zich niet houden aan de vooraf bepaalde startvolgorde. 

 De optocht belemmeren in de voortgang bv. doordat de afmetingen problemen opleveren. Een 
vlotte doorgang op alle plaatsen van de route moet gegarandeerd zijn. 
In alle voorkomende gevallen beslist het dagelijks bestuur van “Karnavalsstichting de 
Deurzetters” 

 
 

28. Wij verzoeken alle deelnemers vriendelijk doch dringend geen confetti te strooien op plaatsen 
waar geen publiek staat. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Moerdijk. Polystyreenbolletjes 
zijn streng verboden en worden aangemerkt als een milieudelict. 
 
29. Met betrekking tot reclame gelden de volgende regels. Het is toegestaan sponsornamen te voeren 
op de wagen met een oppervlakte van totaal 3 m2. Dit mag over meerdere borden verdeeld 
worden. 
 
30. Gevolgen van gooi- en smijtwerk zijn niet gedekt in de WA-verzekering die door 
“Karnavalsstichting de Deurzetters” is afgesloten. 
 
31. Waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bevoegde gezag of het bestuur van 
“Karnavalsstichting de Deurzetters”. 
 
32. Na carnaval zullen de juryrapporten en de totale jurylijst per categorie naar de deelnemers in de 
betreffende categorie per email worden verspreid. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 
 
 

33. Iedere deelnemer heel veel succes en plezier toegewenst.  


