
 

 

 

Kommissie Vastenaovond Dwergonië 
Reglement Grote Optocht 

 

1. Algemeen 
1.1  Een optocht is een opzettelijk als vertoning 

gevormde stoet die langs een vooraf bepaalde 
route trekt. De Carnavalsoptocht in Dwergonië, 
verder aan te duiden als de optocht, wordt 
georganiseerd door de Stichting Kommissie 
Vastenaovond Dwergonië, verder aan te duiden 
als de KVD. De KVD kan zich bij laten staan door 
een jury,  verkeersregelaars, portofonisten, 
andere vrijwilligers, hulpverleningsdiensten 
(onder andere Politie) en gemeentelijke toe-
zichthouders. 

 

1.2 De optocht wordt georganiseerd in samenspraak 

met Politie en de afdeling Vergunningen en 

Handhaving van de gemeente Heusden. Hiertoe 

is een Evenementenvergunning opgesteld die in 

verband met (wettelijke) regelgeving en vereiste 

veiligheid strikt dient te worden gevolgd. Ieder 

jaar wordt de gang van zaken van de optocht 

met genoemde instanties geëvalueerd, hetgeen 

kan leiden tot aanscherping van dit reglement. 

 
1.3 Iedere deelnemer is verplicht het onderwerp en 

de uitbeelding van hun presentatie af te stemmen 
op normaal te stellen eisen aan maatschappelijk 
fatsoen. De uitvoering dient carnavalesk 
verantwoord te zijn. De uitgebeelde onderwerpen 
en voorstellingen mogen niet kwetsend, 
aanstootgevend of discriminerend zijn. Dit geldt 
voor alle categorieën.  

 
1.4 Slag-, stoot-, en schietwapens zijn niet 
 toegestaan. Het afsteken 
 van vuurwerk is altijd verboden. Dit geldt ook 
 voor wagens met alleen maar rommel, 
 hooi of stro. De optochtcommissie houdt zich 
 het recht voor storende elementen te 
 verwijderen. 
 
1.5 Het meevoeren van reclame tijdens de optocht is 

toegestaan indien de totale oppervlakte van het 
reclamebord niet groter is dan 1.00 m2 en 
uitsluitend aan de achterzijde van het voertuig 
bevestigd is. Ook loopgroepen mogen achteraan  
 

 
de groep een reclamebord niet groter dan 1.00 
m2 voeren met de reclame gericht naar achteren. 

 
1.6 De KVD is als houder van de evenement-

vergunning primair verantwoordelijk voor het 
ordelijk verloop en de veiligheid van bezoekers en 
deelnemers/begeleiders aan de optocht. 

  De KVD is verplicht; alle redelijkerwijs noodzake-

 lijke maatregelen te nemen, teneinde te 

 voorkomen dat de gemeente Heusden, dan 

 wel derden schade lijden als gevolg van het 

 gebruik van vergunningen/ontheffingen en 

 voorts de schade, die door het gebruik van de 

 vergunningen/ontheffingen, aan de gemeente 

 Heusden dan wel derden wordt toegebracht, te 

 vergoeden. 

 Voor ongevallen tijdens de optocht en schade van 

persoonlijke en/of materiële aard is de KVD niet 

aansprakelijk. Alle schade, ook die aan derden, is 

voor rekening en verantwoording van de 

deelnemer(s) zelf. 

 
 Alle voertuigen dienen daarom verzekerd te 

worden door de deelnemers in de verschillende 
categorieën. Ieder voertuig dat gebruikt wordt  

  tijdens de optocht dient te voldoen aan de 
 wettelijke eisen. Dit betekent o.a. dat er een   
 WAM-verzekering noodzakelijk is voor motorisch   
  trekkend voertuig en/of voortgetrokken voertuig. 
 Een kopie van deze WAM-verzekering dient men 
 bij inschrijving aan te leveren.  Bij een niet 
 motorisch voortbewogen voertuig dient u een WA 
 polis van de bestuurder te overleggen. Voor de 
 eigen verzekering dient een eendagsontheffing 
 (om breder te rijden dan normaal) te worden 
 afgesloten. 

 

1.7 De KVD is gerechtigd tijdens de opstelling van de 

optocht alsnog deelnemers te weigeren, indien 

zij niet voldoen aan de artikelen in dit reglement. 

 

1.8 De optocht wordt begeleid door verkeers- 

regelaars en andere door de KVD aangewezen 

vrijwilligers die allen als zodanig herkenbaar zijn. 

Alle genoemde vrijwilligers zien mede toe op de 
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naleving van de artikelen van dit reglement. 

Gegeven aanwijzingen door bovengenoemde 

vrijwilligers, gemeentelijke toezichthouders en 

hulpverleningsdiensten dienen onmiddellijk te 

worden opgevolgd. 

 
1.9 Het door deelnemers afwijken of niet naleven van 

dit reglement kan tot sancties leiden. 

 Sancties: 

 De sancties cq. maatregelen zijn de 
 navolgende: 
 - Verwijdering uit de optocht 
 - Diskwalificatie met als gevolg geen   
      jurybeoordeling, geen prijs en prijzengeld
 - Geen deelname aan de optocht in het  
      volgende jaar 
 - Als laatste deelnemer aansluiten zie artikel  
 - Weigering om deel te nemen. 

 
1.10 De Optocht wordt uitsluitend beoordeeld door 

de jury en publiekjury.   
 
2 Deelname en inschrijven 
2.1 Deelname aan de optocht is gratis en staat voor 

iedereen open die zich heeft ingeschreven. 
Deelname betekent dat de deelnemer akkoord 
gaat met de voorwaarden genoemd in dit 
reglement. De prinsenwagen is uitgesloten van 
jurering en prijzengeld. 

 
2.2 Inschrijving voor deelname aan de optocht kan 

uitsluitend geschieden, tot 2 weken voor het 
houden van de optocht, door middel van een 
inschrijfformulier en handtekening. 

 Inschrijfformulieren kunnen worden 

aangevraagd bij het secretariaat 

(secretaris@dwergonie.nl) of zijn via de 

website www.dwergonie.nl te downloaden.  

 
2.3 Door de KVD worden uiterlijk 1 week voor dat 

de optocht plaatsvindt, de definitieve 

startnummers aan de deelnemers verstrekt 

die tevens de volgorde van de optocht 

bepalen. Bij de opstelling en gedurende de 

optocht dient deze plaats te worden 

gehandhaafd. 

 
2.4 Om het jureren te vergemakkelijken dient 

iedere deelnemer in de betreffende categorie 

voorzien te zijn van een  startnummer. Het  

nummer dient als volgt aangebracht te worden: 

 -  Wagens: aan de vóór- en achterzijde van de  
  wagen 

 -  Groepen, 1 of 2, personen: eventueel 

 vooraf laten gaan door een persoon die het 

 nummer draagt, deze mag geen deel        

  uitmaken van de act 

  -  Het nummer(bord) mag in het materiaal van    

de presentatie worden verwerkt mits aan    

bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. 

 

2.5  Nummerborden worden door de stichting aan 

 alle deelnemers verstrekt.  Nummerborden 

 kunnen ook door deelnemers zelf gemaakt 

 worden en dienen te voldoen aan het  

 volgende: 

 - Maat nummerbord 30 x 30 cm, materiaal  
   bijvoorbeeld: triplex 
 - Kleur ondergrond nummerbord is wit 
 - Maat cijfer(s) 15 cm hoog, 9 cm breed, lijndikte   
   2,5 cm 
 - Kleur cijfer(s) is zwart 
 

2.6  De volledige route dient te worden afgelegd,  
 tenzij de KVD anders beslist. 
 Indien een deelnemer de route voortijdig verlaat, 

 volgt verwijdering uit de einduitslag. 

 

2.7 Er wordt gedurende de optocht gestreefd naar 

een snelheid van ca. 5 km per uur die door de 

kop van de optocht wordt bepaald. Alle 

categorieën dienen hieraan te voldoen. Tussen 

de wagens, groepen, enzovoort dient een 

afstand van ca. 20 meter gehandhaafd te 

worden. Deelnemers dienen zich hierbij strikt te 

houden aan de aanwijzingen van de KVD of de 

aangewezen vrijwilligers. 

 

2.8  Het opvoeren van een leutige actie mag andere 

deelnemers en/of de voortgang van de optocht 

niet hinderen en/of belemmeren. Tijdens de 

optocht dient iedereen ervoor te  zorgen dat de 

optocht aaneengesloten plaatsvindt en dat er 

geen gaten ontstaan. Gaten in de optocht is 

voor iedereen een ergernis, zowel voor de 

deelnemers als voor de toeschouwers. Volg je 

voorganger op veilige afstand en zorg dat er 

geen gaten ontstaan die groter zijn dan 40 

meter, ongeacht de uit te voeren acts. Hou er 

met het ontwerp van de act al rekening mee dat 

de totale act ca. 1½ minuut duurt en dat er 

tijdens de act 1 minuut vooruitgaande beweging 

in zit zodat er geen gaten ontstaan. 
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2.9  Bij een door een deelnemer meerdere malen 

veroorzaakt oponthoud van meer dan 3 

minuten, wordt de betreffende deelnemer aan 

de kant gezet en  mag deze, indien gewenst, 

achter de laatste  deelnemer vóór de prinsen-

wagen aansluiten.  

 
3 Categorieën 
3.1 Deelname is mogelijk in de volgende categorieën: 

 - Wagens (W) 
 - Grote loopgroepen (G) 

 - Kleine loopgroepen (K) 
 - Jong Talent 12 t/m 17 jaar (J) 

           
3.2  De eisen per categorie zijn als volgt: 
 Wagens 
 -  Al dan niet mechanisch voortbewogen 
 -  Aan de onderkant niet breder dan: 3,5 m 
 -  Niet hoger dan (tenzij rijdend demonteerbaar):    
    4,2 m 
 -  Niet korter dan (excl. trekkend voertuig)    
    5,0 m 
 - bij vervoer van personen op de wagen een   
   nagelvaste reling van 1,20 m. 

 Grote loopgroepen 
 -  Een groep vanaf 7 personen of meer. 

 Kleine loopgroepen 

 -  Een groep van 1 t/m 6 personen. 

 Jong Talent 
 -  Leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Hoeveelheid  

   personen en/of soort wagen is niet relevant.    
   De groep moet twee volwassen aanspreek-    
   personen hebben. Dit moet worden opgegeven            
   bij aanmelding en dragen de verantwoorde-
 lijkheid over de groep.  

 
3.3   Hijskranen, tractoren of andere hulpmiddelen       
  zijn niet toegestaan om delen van de wagens    
   tijdens de optocht te demonteren.  

 
4 Veiligheid 

(voorschriften Brandweer Brabant-Noord) 

4.1 In verband met de veiligheid van de 
deelnemers en de toeschouwers dienen alle 
deelnemers in de categorie W (praalwagens), 
zorg te dragen voor twee personen die bij de 
wagen lopen en toezien op een veilige 
onbelemmerde doorgang van de wagen.  

 

4.2 Op elke wagen moet tenminste één goedgekeurd 
en geschikt, draagbaar blusmiddel met een 
inhoud van tenminste 5 kilogram of 6 liter 

blusstof aanwezig zijn. Deelnemers dienen 
hiervoor zelf zorg te dragen.  

 
 4.3 Indien gebruik gemaakt wordt van een aggregaat, 

moet per aggregaat een blusmiddel aanwezig zijn 
met een minimale inhoud van 5 kilogram of 6 liter 
(poeder of sproeischuim). Deelnemers dienen 
hiervoor zelf zorg te dragen.  

 
4.4 De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en 

onbelemmerd toegankelijk zijn.  

 
4.5 De deelnemers dienen geen brandgevaarlijke 

 kleding of materialen te gebruiken. (voorschrift 

 Brandweer). 

 

4.6  Bij gebruik van aggregaten geldt: 
 - Het aggregaat moet voorzien zijn van een 

deugdelijke isolatiebewaking.  

 -  Het aggregaat moet vrij opgesteld zijn in een 
goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en 
ontlucht), zodat rook en warmte goed weg 
kunnen. 

 - Het aggregaat moet afgeschermd worden met 
een onbrandbaar materiaal (bijvoorbeeld 
gipsplaat).  

 -  Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als 
voorraad worden meegevoerd. Deze moet 
geborgen zijn in deugdelijke, speciaal daartoe 
bestemde, houder en worden opgeslagen in een 
goed geventileerde omgeving.  

 - De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de 
omgeving van het aggregaat opgeslagen worden.  

 -  Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn 
(onbeschadigd) en correct aangesloten met een 
deugdelijke stekker. Het geheel moet bovendien 
goed afgezekerd zijn.  

 - Alle kabels en snoeren moeten deugdelijk 
bevestigd zijn met bandjes/tie-raps, zodat 
voorkomen wordt dat elektrakabels als 
struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los 
over de grond slepen en daardoor beschadigd 
raken.  

 -  De uitlaat van het aggregaat en de uitlaat van 
het trekkend voertuig moeten vrij blijven van 
stoffering en versiering en hete onderdelen 
moeten worden afgeschermd met materiaal dat 
niet brandbaar is (b.v. gipsplaat).  

 
4.7 Voor het besturen van een bromfiets, tractor 

en/of ander voertuig gelden de 

voorgeschreven minimum leeftijden en moet 

men (wettelijk voorgeschreven) beschikken 
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over een geldig rijbewijs. 

 

4.8 Eventuele constructies dienen van een 

dusdanige aard te zijn dat de veiligheid van 

de deelnemer(s) en toeschouwers niet in 

gevaar kan komen. De wielen van de wagens 

dienen voldoende afgeschermd te zijn. Sloop- 

cq crossauto’s of motoren worden geweerd. 

 

4.9 Het is ten strengste verboden om tijdens de 

optocht andere middelen te strooien dan 

snoep, serpentines of confetti. Hierbij dient u 

rekening te houden met het milieu en de 

wettelijke eisen. 

 

5 Geluid  
(Normen gesteld door de Gemeente Heusden). 

5.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
(LAr,LT), veroorzaakt door de muziek vanaf de 
wagens tijdens de carnavalsoptochten mag, 
gemeten 1 meter voor de geluidsbron, niet meer 
bedragen dan 90 dB(A) en 105 dB(C).   

 
5.2 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus 

en het beoordelen van de meetresultaten moet 
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai 1999.  

 
5.3  In afwijking van de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai 1999, hoeft voor de beoordeling 
van het equivalente geluidsniveau geen verhoging 
van 10 dB(A) toegepast te worden, voordat 
getoetst wordt aan de normwaarde.  

 
5.4 In afwijking van de Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai 1999, vindt de beoordeling van 
het equivalente geluidsniveau op een hoogte van 
1,5 meter hoogte plaats.  

 
5.5 Hulpdiensten moeten, indien noodzakelijk, in de 

gelegenheid worden gesteld gebruik te maken 
van de aanwezige geluidsapparatuur. 

 
5.6 Aanwijzingen en/of bevelen van de politie en 

andere toezichthoudende ambtenaren, gegeven 
in verband met de geluidssterkte van de 
geluidsinstallatie, moeten altijd worden 
opgevolgd.  

 
5.7 Op de eerste vordering van de politie en andere 

toezichthoudende ambtenaren moet het gebruik 
van de geluidsapparatuur onmiddellijk worden 
gestaakt. 
 

6 Jurering 
6.1 Voor de beoordeling van de deelnemers 

benoemt de KVD een onafhankelijke jury 
en een juryvoorzitter voor de duur van de 

optocht en jurering. Alle juryleden kunnen 
na deze periode direct opnieuw worden 
benoemd. De jury opereert anoniem. De 

uitslag van de jury is bindend en kan niet 
over worden gecorrespondeerd.  

 
6.2 De deelnemers in de categorieën W,G, K, en 

J worden beoordeeld op de navolgende 

onderdelen: 

 - Techniek (W)  
   (vormgeving, aankleding, kleur, afwerking,   

  beweging op de wagen) 
 - Originaliteit 
   (idee/motto, compositie, carnavalesk) 

 - Presentatie 
   (muziek, uitvoering op en rondom de wagen) 
 
6.3 De KVD heeft de bevoegdheid om een 

deelnemer in een andere categorie in te delen. 

Dit kan echter uiterlijk gebeuren vóór aanvang 

van de optocht. Tevens dient de betrokken 

deelnemer hierover vóór aanvang van de 

Optocht te worden ingelicht. 

 
6.4 Voor gebruik van alcohol tijdens de grote optocht 

is de APV (gemeente Heusden) leidend.  

 
7  Prijzen 
7.1  In iedere categorie worden maximaal 3 bekers 

ter beschikking gesteld aan die deelnemers die 

zich qua puntentelling klasseren voor de eerste 3 

plaatsen plus een wisselbeker aan de winnaar. 

 

7.2  Het bekend maken van de per categorie door 

deelnemers behaalde klasseringen en 

puntentotalen tijdens de optocht vindt plaats ’s 

op zaterdagavond na de optocht. Plaats en 

tijdstip hiervoor worden tijdig door de Stichting 

bekend gemaakt. 

 
7.3  Aan iedere klassering in iedere categorie en de 

Wisseltrofeeën is een geldprijs verbonden 

waarvan de hoogte ieder jaar opnieuw door de 

KVD wordt vastgesteld. 

 

7.4  Wisselbekers en Wisseltrofeeën dienen 

ieder jaar 5 weken voor aanvang van de 

optocht bij de KVD te worden ingeleverd. 
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7.5 Geldprijzen die tijdens de avond van de 
 prijsuitreiking niet zijn opgehaald, komen te 
 vervallen en worden aan de financiële middelen 
 van de KVD  toegevoegd. 
 
8. Route 
8.1 Lipsstraat (opstellen), Grotestraat, 
 Raadhuisplein, Grotestraat, Burg. v.d. 
 Heijdenstraat, Stationsstraat, Raadhuisplein 
 (ontbinding). 
 
8.2 Bovenstaande beschreven route in artikel 8.1, 
 kan vanwege wegwerkzaamheden eventueel 
 worden gewijzigd. Dit gebeurt in nadrukkelijk 
 overleg met de Politie en de afdeling 
 Vergunningen en Handhaving van de gemeente                                    

  
 . 
 
  
 
9.1 Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
beslist het dagelijks bestuur van de KVD. 
 
  
     
   
 
 
 
 
 

 Heusden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de 
  hoogte gebracht. 
 
9. Slotbepalingen 
9.1 Voor gevallen waarin dit reglement niet 
  voorziet beslist het dagelijks bestuur van de  
 KVD.  
 
9.2 Bij het ontvangen van dit reglement vervallen 
 Alle bepalingen zoals genoemd in voorgaande  
 reglementen. 

 

 


