Optochtreglement CV De Peelpluimen 2019
1 Opgave & deelname
1.1 Deelname geschiedt op eigen risico. Voor schade/ongevallen en
onregelmatigheden rondom en tijdens de optocht kan CV De Peelpluimen of haar
vrijwilligers niet aansprakelijk gesteld worden.
1.2 De opgave voor deelneming moet geschieden via het inschrijfformulier op
www.peelpluimen.nl. Op deze site staat ook vermeld tot welk tijdstip aanmelding
nog mogelijk is.
1.3 Informeer bij opgave hoe laat men waar zich waar moet melden.
1.4 Indien men na opgave verhinderd is om deel te nemen, dan wordt u verzocht zich
af te melden bij de optochtleider (optocht@peelpluimen.nl), zodat niet onnodig
moet worden gewacht op niet-opdagende deelnemers.
1.5 Iedere deelnemer hoort bij vertrek in het bezit te zijn van een bord met
deelnamenummer en dit zichtbaar te bevestigen. Dit nummer kan vanaf 1 uur voor
vertrek van de optocht worden afgehaald op Sportpark De Stikker
(Voetbalkantine), Lagebrugweg 3 in Helenaveen.
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2 Regels en Openbare orde
2.1 Men hoort zich op de voor hem/haar bestemde plaats op te stellen en de
voorgeschreven route te volgen.
2.2 De onderlinge afstand tussen deelnemers moet ca. 30 meter bedragen.
2.3 Het is niet toegestaan aanstootgevende en/of persoonlijk kwetsende
onderwerpen in de optocht op welke wijze dan ook uit te beelden. Bijvoorbeeld
door muziek, tekst of gedrag. Het optochtcomité is gemachtigd niet toegestane
tekst of afbeeldingen te laten wijzigen of te verwijderen.
2.4 Vaste of bewegende delen van de wagen of groep mogen zich tijdens de optocht
niet boven het publiek of trottoir bevinden.
2.5 Het aanwezigheid van een stroomaggregaat met een vermogen van meer dan
5 kVA is verboden.
2.6 Confettikanon is niet toegestaan. Ook het in bet bezit hebben en verspreiden van
materialen als zaagsel, houtkrullen, tempex, stro en mest zijn verboden mede
i.v.m. de veiligheid en gezondheid van de toeschouwers en het milieu.
2.7 Vanwege de veiligheid mag er geen snoepgoed, fruit of andere artikelen in het
publiek gestrooid worden.
2.8 De deelnemers dienen de gehele optochtroute te volgen. Indien dit niet geschiedt,
volgt uitsluiting voor de eindklassering.
2.9 Het is niet toegestaan om als Prins en/of Raad van Elf deel te nemen aan de
optocht. Dit voorrecht is alleen bestemd voor de Prins en Raad van Elf van CV De
Peelpluimen.
2.10 Tijdens de optocht mag er geen reclame gemaakt worden.
2.11 Tijdens de optocht is gebruik van open vuur niet toegestaan.
2.12 Het meevoeren van dieren tijdens de optocht is niet toegestaan.
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3 Regels rondom het klassement
3.1 Een deelnemer dingt mee naar een klassering in één van de volgende categorieën:

Individuelen

Groepen

Wagens

Jeugdklassement
Daarnaast is er de Roel Hoeben aanmoedigingsprijs en een wisseltrofee voor de
Winnaar van de optocht.
3.2 Individuelen: Onder individuele deelneming wordt deelneming verstaan van 1 t/m
3 personen.
3.3 Groepen: Onder groepen wordt verstaan deelneming door 4 of meerdere
personen.
3.4 Wagens: Een wagen is een voertuig of een bouwsel dat, met inbegrip van een
eventueel daartoe behorend motorvoertuig, zich op 3 of meer wielen
voortbeweegt en waarvan de grootste afmeting (LB.) minstens 3 meter bedraagt.
Een paard met kar kan ook als wagen worden aangemerkt.
3.5 Jeugd: De deelnemer(s) zijn jonger dan 13 jaar (“basisschoolkinderen”).
3.6 Roel Hoeben Trofee (wisseltrofee): Deze wordt uitgereikt als aanmoedigingsprijs
voor jeugdige deelnemers.
3.7 Winnaar van de optocht (wisseltrofee): Deze wordt uitgereikt aan de beste
deelnemer van de optocht. Dit is niet per definitie de deelnemer met de meeste
punten.
3.8 De wisseltrofees dienen op feestelijke of ludieke wijze te worden teruggebracht.
De Roel Hoeben trofee wordt teruggebracht tijdens “Kids on Stage”. De
wisselbeker van de Winnaar van de Optocht wordt teruggebracht tijdens de
receptie van de Prins der Peelpluimen.
3.9 De jury beoordeelt op de volgende punten:
1. Idee
2. Afwerking
3. Carnavelsk.
De jury behoudt zich het recht om van deze criteria af te wijken.
3.10 Juryrapporten liggen na de optocht alleen ter inzage voor de juryleden en
optochtcommissie.
3.11 De jury behoudt zich het recht de categorieën zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen of samen te voegen alvorens tot prijsuitreiking over te gaan.
3.12 De uitspraak van de jury is bindend. De jury let hierbij ook op het regels van het
reglement.
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4 Voertuigen & Wagens
4.1 Een motorvoertuig of paard met wagen moet worden bestuurd door een daartoe
wettelijk bevoegd persoon (met geldig rijbewijs of tractorbewijs).
4.2 Alle motorvoertuigen moeten tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn.
Let wel dat voor het gebruik van een voertuig tijdens een optocht geen “normaal”
agrarisch gebruik is en hier vaak een additionele dekking voor vereist is.
4.3 Alle voertuigen en aanhangwagens moeten aan technische eisen van de
Wegenverkeerswet voldoen.
4.4 De regels van de Wegenverkeerswet blijven altijd gelden.
4.5 Deelname van tweewielige motorvoertuigen is verboden.
4.6 Vervoer van personen in of op aanhangwagens en praalwagens is alleen
toegestaan tijdens de optocht. Bij wagens waarop personen worden vervoerd,
moeten deugdelijke maatregelen zijn aangebracht, zodat de persoon of personen
geen gevaar oplopen. Er dient bijvoorbeeld een deugdelijke reling te zijn
aangebracht en deelnemers dienen goed gezekerd te zijn door middel van een
veiligheidsriem of -tuigje.
4.7 Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, zowel voor als
achter, is het aan te bevelen om minimaal 2 personen van minstens 18 jaar te
laten meelopen.
4.8 Een wagen moet dermate gebouwd zijn dat hij zich veilig in elke gewenste richting
en snelheid kan verplaatsen. Tevens moet het een obstakel van 4 meter hoog en 3
meter breed kunnen nemen zonder het verloop van de optocht te slagneren.
4.9 De wielen behoren 30 cm boven het wegdek te worden afgeschermd.
Uitgezonderd zijn trekkers en auto's. De wagen wordt bij elk wiel begeleid door
een volwassene zodat geen personen en kinderen tussen de wielen kunnen
geraken.
4.10 Op elke deelnemende gemotoriseerde carnavalswagen moet minimaal 1
handblusmiddel aanwezig zijn. Deze moet geschikt zijn voor brandklasse A en B,
6 kg en gekeurd.
4.11 Deelname van krotwagens is uit oogpunt van veiligheid en milieu niet toegestaan.
4.12 De wagen moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies
van materiaal
4.13 Binnen 1 uur na ontbinding van de optocht moeten wagens zijn vertrokken naar de
thuisbasis.
4.14 De bestuurder van (motor)voertuigen vervult de rol als aanspreekpunt - de
verantwoordelijke.
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5 Muziek
5.1 Muziek is alleen toegestaan tijdens het opstellen (beperkt volume i.v.m. de
aanwezigheid van een paardenmanege bij de opstelplaats) en het trekken van de
optocht. Er is geen muziek toegestaan op wagens op weg naar de opstelplaats en
na afloop van de optocht.
5.2 De maximale geluidbelasting tijdens het trekken van de optocht mag niet meer
bedragen dan 85 dB(A).
5.3 Tijdens het opstellen en het trekken van de optocht mag de door deelnemers
gehanteerde eindversterker, die gekoppeld is aan de mechanische
geluidsinstallatie, niet sterker zijn dan 2 kW. Blijkt uit de laatste keuring dat
hieraan niet voldaan kan worden, is uitsluiting het gevolg.
5.4 Het is niet toegestaan de muziekinstallatie aan te sluiten op een stroomaggregaat
met een vermogen van meer dan 5kVA. De aanwezigheid van een dergelijke
stroomaggregaat is verboden.

6 Alcohol & Drugs
6.1 Het gebruik van alcohol en/of het bezit daarvan is tijdens de optocht verboden. Dit
geldt voor alle deelnemers.
6.2 Bestuurders van wagens mogen niet onder invloed van alcohol, medicijnen of
verdovende middelen zijn of deze tijdens de optocht gebruiken.
6.3 Bestuurders kunnen onderworpen worden aan een blaas- of drugstest.
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7 Keuringen en uitsluitingen
7.1 Een deelnemer die bij een andere optocht in de gemeente Deurne uit de optocht
is genomen, wordt in onze optocht geweigerd.
7.2 CV De Peelpluimen behoudt zich het recht voor om in de periode voorafgaand aan
de optocht een inspectie op de bouwlocatie van de deelnemer te houden.
7.3 Voorafgaand aan de optocht worden op de opstelplaats de deelnemers
geïnspecteerd om te controleren of het reglement wordt nageleefd. De toegang
tot de optocht kan worden geweigerd als de deelnemer in strijd handelt met het
reglement. Het besluit van de optochtcommissie of de jury is bindend.
7.4 Deelnemers dienen aanwijzingen van het optochtcomité op te volgen.
Optochtcomité kan overgaan tot uitsluiting als men zich niet aan het reglement
en/of aanwijzingen houdt.
7.5 Alle aanwijzingen en bevelen gegeven - door de organisatie, de politie of de
buitengewone opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente - in het belang van de
veiligheid op de weg alsmede in het belang van de openbare orde, moeten meteen
en nauwkeurig worden opgevolgd.

8 Privacy & Auteursrecht
8.1 Door deelname aan de optocht worden alle auteursrechten, in welke vorm dan
ook, overgedragen aan CV De Peelpluimen.
8.2 Elke deelnemer geeft bij inschrijving toestemming dat de Carnavalsvereniging de
gevraagde gegevens op het inschrijfformulier verwerkt. Deze gegevens kunnen
worden gedeeld met de optochtcommissie inclusief het team dat de optocht
begeleidt, de jury, het bestuur van CV de Peelpluimen en toezichthouders.
8.3 Tevens geeft de deelnemer met deelname aan de optocht toestemming dat foto’s
worden genomen tijdens de optocht voor publicatie doeleinden op (social) media
en de website van CV De Peelpluimen.
8.4 Eindklasseringen met hierin de naam van de groep/wagen/artiest, de titel van de
act en het behaalde puntenaantal worden voor archiefdoeleinden bewaard
8.5 De deelnemer geeft toestemming dat eindklasseringen worden gedeeld met
derden en de pers
8.6 Deelnamelijsten worden minimaal 2 jaar bewaard. Verwijdering van privégegevens
na deze periode uit deelnamelijsten vindt niet automatisch plaats. Hiervoor dient
de deelnemer een verzoek in te dienen bij de optochtcommissie of de privacy
officer van CV De Peelpluimen.
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9 Uitzonderingen op het reglement
9.1 Mocht een deelnemer redenen hebben om van het reglement af te willen wijken,
dan is dit alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke dispensatie van de
optochtcommissie. Deze toestemming dient uiterlijk 14 dagen voor de optocht te
worden aangevraagd via optocht@peelpluimen.nl
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een genoemde verplichting in het reglement
praktisch moeilijk uitvoerbaar is. Als door andere maatregelen alsnog het beoogde
doel van de oorspronkelijke verplichting wordt behaald kan de optochtcommissie
schriftelijk dispensatie verlenen voor het afwijken van het reglement. Men dient
deze schriftelijke dispensatie mee te nemen naar de opstelplaats van de optocht
Bij de dispensatie aanvraag dienen duidelijk de redenen vermeld te zijn waarom
men wil afwijken, alsook de alternatieve maatregelen. Anders wordt de aanvraag
niet in behandeling genomen.
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