
 

 

  
 

OPTOCHTREGLEMENT 

Carnavalsoptocht Pinnekleuversgat 2020 

 

 

Datum : 22 februari 2020 

Tijd : 13.30 uur start optocht, om 13.00 uur opgesteld klaar staan 

Opstellocatie : Vossenhol 

Volgorde : Op basis van startnummer (301 is het eerste nummer). Bevestig je  

  startnummer duidelijk zichtbaar op voertuig, wagen of creatie. 

Route : Vossenhol, Biestsestraat, Antoniusstraat, Pastoor Boelaarsstraat,  

  Antoniusstraat, Biestsestraat en ontbinding bij Café Ome Toon. 

 

Na de optocht dienen de startnummers, voor diegenen die niet meer meedoen in Pezerikkengat, 

ingeleverd te worden bij de optochtcommissie van CV de Pinnekleuvers. 

 

 

In de door de gemeente Hilvarenbeek verleende optochtvergunning, worden door gemeente 

Hilvarenbeek aan CV de Pinnekleuvers en de deelnemers aan de optocht(en) duidelijke voorschriften 

toegekend. Deze voorschriften dienen zowel door de deelnemers als de organisatie strikt te worden 

nageleefd. Zie hieronder een overzicht van deze voorschriften. Het originele exemplaar is bij 

Optochtcommissie op te vragen. 

 

1. Het vervoer van en naar de optocht(en) dient ordelijk en zonder (geluids-)overlast te verlopen. 

De maximumsnelheid voor een (praal)wagen is 40 km per uur buiten de bebouwde kom en 15 km 

per uur binnen de bebouwde kom (juridisch: stapvoets); 

2. Alle aan de optocht deelnemende voertuigen (trekkers, praalwagens en dergelijken) moeten WA 

verzekerd zijn. Hierbij is het van belang dat het deelnemen aan de optocht valt onder de 

betreffende polisvoorwaarden. Ook voor personen die op een trekker of op een aangekoppelde 

wagen meerijden dient een WA verzekering te zijn afgesloten. Een kopie van de polis moet bij 

het voertuig beschikbaar zijn; 

3. De (praal)wagen dient technisch in goede staat van onderhoud te zijn en moet zodanig zijn 

ingericht dat de deelnemers voldoende beschermd worden. Het trekkende / duwende voertuig 

dient te voldoen aan de geldende eisen zoals gesteld door de RDW. Technische constructies 

dienen van dusdanige aard te zijn dat de veiligheid van de deelnemer(s) en de toeschouwers 

niet in gevaar komt; 

4. De verbinding tussen voertuig en (praal)wagen moet deugdelijk zijn; 

5. Alle (praal)wagens en trekkers met wielen groter dan 23 inch en een gewicht hoger dan 750 kg 

dienen op een deugdelijke manier aan de voor- achter- en zijkanten dicht te zijn zodat de 

wielen worden afgeschermd, afscherming tot op een hoogte van 30 cm gemeten vanaf wegdek; 

6. Bij (praal)wagens waarop personen worden vervoerd, dient een deugdelijke borstwering te 

worden aangebracht. Deze dient minimaal 80 cm hoog te zijn en als er kinderen aanwezig zijn 

minimaal 50 cm hoog; 

7. Met betrekking tot de brandveiligheid op de (praal)wagen geldt: 

a. Iedere (praal)wagen moet beschikken over een goedgekeurde ABC poederblusser van 

minimaal 6 kg en een EHBO-trommel. De brandblusser moet direct hanteerbaar zijn; 

b. Met brandbare materialen (ook kleding van de deelnemers) dient zodanig te worden 

omgegaan dat er geen mogelijkheid bestaat dat deze tot ontbranding komen; 
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c. Aggregaten mogen niet een be- of afgesloten ruimte geplaatst worden. De brandstof 

behoort in een aparte ruimte te worden opgeslagen. Het vervoeren van brandbare 

stoffen is verboden; 

d. Open vuur, zoals het gebruik van een vuurkorf, is verboden.  

8. Deelnemers die deelnemen met een (grote) (praal)wagen dienen minimaal vier personen 

rondom de wagen (twee voor en twee achter) te hebben lopen om de wagen te begeleiden en 

toe te zien op een veilige en onbelemmerde doorgang;  

9. De bestuurder(s) van een (praal)wagen dien(t)en ten allen tijden een goed uitzicht op de weg 

en de toeschouwers te hebben; 

10. Voor het besturen van een bromfiets, tractor en/of ander voertuig gelden de voorgeschreven 

minimum leeftijden én moet men beschikken (indien wettelijk voorgeschreven) over een geldig 

rijbewijs voor het betreffende voertuig. Er kan door de politie een alcoholcontrole worden 

gedaan bij bijvoorbeeld de chauffeur(s); 

11. Het gebruik van alcoholische dranken door deelnemers is voor en tijdens de optocht niet 

toegestaan; 

12. Alle gebreken die door de optochtcommissie van CV de Pinnekleuvers of ander bevoegd gezag 

zijn geconstateerd, zullen door de deelnemers hersteld moeten worden. Indien dit niet tijdig 

gebeurd kan dit een uitsluiting van deelname aan de optocht tot gevolg hebben. 

 

 Door deelname aan de optocht(en) verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement.  

 

 

Deelname aan de optocht(en) is geheel voor eigen risico! CV de Pinnekleuvers, hetzij 

vertegenwoordigd door (een van) hun leden, is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig 

letsel en/of materiële schade aan voertuigen of derden. 

 

 

 

Met carnavaleske groet, 

 

Namens de Optochtcommissie, 

Bart van Kollenburg  

André van de Pas 

 

 

E-mail: info@klots.nl (Bart) / Andrevandepas@gmail.com (André) 

Telefoon: 06-22698609 (Bart) / 06-52483235 (André) 
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