
Reglement Carnavalsoptocht Gilze 

 
1. INSCHRIJVINGEN 
De inschrijvingscategorieën voor de carnavalsoptocht zijn de volgende:  

- Individuelen 

- Duo's 

- Groepen 

- Wagens   

Leeftijd voor deelname optocht is voor personen van 0 t/m 111 jaar, bij de jeugd is het verplicht 

dat minimaal 1 volwassene (18) als begeleider mee loopt tijdens de carnavalsoptocht. 

2. INSCHRIJFKOSTEN 
Voor deelname met een gemotoriseerd voertuig tijdens de optocht is het inschrijfgeld van                €. 60,00 verplicht. 

Hiervoor zorgen wij voor een collectieve verzekering  waarbij: 

- Zowel de praalwagen als het trekkende voertuig voor aansprakelijkheid is verzekerd 

- Je de praal wagen op tijd en veilig kunt vervoeren (de dekking gaat in één dag voor de 

optocht en eindigt één dag na de optocht) 

De voorwaarde waaraan je moet voldoen kun je terug lezen bij kopje: 6. Verzekeringen 

Onder gemotoriseerde voertuigen verstaan wij alle voertuigen die op enerlei manier 

mechanisch worden  voortbewogen. 

 

3. PRIJZENVERDELING 
De prijzenverdeling zoals vastgesteld door De Leuttappers geldt alleen voor de inwoners van 

Gilze, Hulten en Molenschot.  

De Leuttappers bepalen of inschrijvingen uit Gilze-Hulten-Molenschot komen. 

 

4. OPTOCHT 
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor een vlot verloop van de carnavalsoptocht. De 

aanwijzingen van het optochtcomité dienen opgevolgd te worden. Wanneer blijkt dat een 

deelnemer door de grootte, lengte of breedte van de wagen de carnavalsoptocht onnodig 

ophoudt kan dit consequenties hebben. 

Belangrijk in een carnavalsoptocht is de uitstraling die een deelnemer heeft naar het publiek. Wij 

verzoeken de deelnemers voor een vlot verloop van de optocht de acts niet te lang te laten 

duren. (Geen stilstaande acts) Indien nodig kan dit consequenties hebben. 

5. AANSPRAKELIJKHEID 
Stichting de Leuttappers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers 

geleden, schade en/of voor, door de deelnemers, aan derden toegebrachte schade/letsel. 

Stichting de Leuttappers zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade 

als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. Deelname aan de 

optocht geschiedt geheel op eigen risico.  

 
 
 
 



 
 
 
6. VERZEKERINGEN 
Alle niet gemotoriseerde deelnemers aan de optocht kunnen aanspraak maken op de W.A. 

verzekering van Stichting  De Leuttappers. 

Voor alle gemotoriseerde voertuigen is het volgende van toepassing:  
Voor de verzekering van gemotoriseerde voertuigen geldt het volgende. De bestuurder van 

zowel het trekkende voertuig (in ons geval vaak een tractor), als de bestuurder van het 

getrokken of geduwde voertuig (de carnavalswagen zelf) moeten 18  jaar oud zijn. Ook moeten 

zij in het bezit zijn van een rijbewijs categorie T of B. Het B rijbewijs moet wel gehaald zijn voor 

1 juli 2015. Indien bovenstaande niet het geval is zal de verzekeraar eventuele betaalde schade 

verhalen op de bestuurder welke niet in het bezit is van het voorgeschreven rijbewijs en/of nog 

geen 18 jaar oud is.  

Meer dan 1 persoon (exclusief de bestuurder) op de praalwagen? LET DAN OP: 

Bevinden er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar? Dan moet 

aan de volgende eisen voldaan te worden: 

• De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen bevinden, dienen achter een 

omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient 

minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn. 

De bij het inschrijfformulier gevraagde gegevens t.b.v. de verzekering dienen bij de inschrijving 

van de optocht te worden verstrekt.  Dit is de verantwoording van de deelnemer/deelneemster. 

Bij het begin van de optocht zal gecontroleerd worden of het juiste voertuig is aangemeld voor 

de collectieve verzekering.  

7. OVERIGE MEDEDELINGEN 
Voor de categorie groepen wordt als eis gesteld dat de groep in de presentatie naar het publiek 

overheersend is. 

Voor de categorie wagens wordt als eis gesteld dat de wagen in de presentatie naar het publiek 

overheersend is. 

Reclame-uitingen zijn behalve vaste reclame-uitingen niet toegestaan in de carnavalsoptocht. 

Het gebruik van polyesterconfetti is niet toegestaan. 

Met betrekking tot de veiligheid en op laste van de brandweer worden de volgende eisen 

gesteld: 

- Op iedere wagen dient aanwezig te zijn een poederblusser à 5 kg.  

- Er moeten voldoende vluchtmogelijkheden zijn.  

- Een vrije ruimte van minimaal 10 cm. rondom draaiende delen van de wagen. 

De ten gehore gebrachte muziek moet zodanig zijn dat je de andere deelnemers niet tot last bent 

Indien er straatmeubilair tijdelijk verplaatst moet worden of als er boomtakken in de weg 

hangen dan op tijd (minimaal 5 weken voor de optocht) contact opnemen met de Leuttappers. 

 
 



8. OPSTELLEN OPTOCHT 

Elke deelnemer krijgt tijdig een bericht van startplaats, starttijd en nummer. Dit nummer (20 x 

20 cm), dienen de deelnemers zelf te vervaardigen en goed zichtbaar mee te voeren in de 

optocht. 

Om voor een prijs in aanmerking te komen moet het startnummer bij de ontbinding van de 

optocht bij het optochtsbegeleidings-comité ingeleverd worden 

9. GEDRAG 
Deelnemers met racistische uitbeeldingen worden uit de carnavalsoptocht verwijderd, wat 

automatisch betekent: Geen prijs 

Drankmisbruik door de deelnemers levert diskwalificatie op. Dit houdt in : Geen prijs en 

uitsluiting van deelname voor de volgende drie jaar. (De chauffeurs van de wagens drinken 

natuurlijk geen alcohol) 

10. OPTOCHTCOMITÉ EN JURY 
Zowel tijdens het opstellen van de optocht als tijdens de optocht zelf, dienen de aanwijzingen 

van het optochtcomité opgevolgd te worden 

De juryuitslag is bindend 

11. BIJ DE JURERING ZAL DE JURY ZICH LATEN LEIDEN DOOR DE VOLGENDE 
AANDACHTSPUNTEN: 
 
Presentatie en uitstraling(30 punten) 

Uitbeelding Idee (30 punten) 

Afwerking (30 punten) 

P.S. !! 
De sluiting van inschrijving is zeer belangrijk. Dit i.v.m. het drukken van de 

optochtbeschrijvingen in de EXTRA EDITIE. 

Namens het optochtcomité : VEUL BOUWPLEZIER !! 


