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REGLEMENT OPTOCHT C.V. DE DUINKNIJNEN 

OPTOCHT DE ZILK 11 februari 2018. 

Start optocht 13.11 u., opstellen vanaf 12.00 u. 

 

Voor iedere deelnemer geldt: 

1) Zonder startnummer is deelname niet mogelijk. 

2) Deelname is geheel voor eigen risico. De carnavalsvereniging is niet aansprakelijk voor 

schade aan deelnemers, publiek en derden in welke vorm dan ook. 

3) Beledigende teksten in woord en/of geschrift zijn verboden. 

4) Rommel op het parcours en bij de Duinpan achterlaten is verboden. 

5) Er mag geen reclame gevoerd worden. 

6) Aanwijzingen van de Optochtcommissie (O.C.) moeten gevolgd worden. 

7) Het parcours mag tijdens de optocht niet verlaten worden, mits de O.C. hiertoe . 

8) Er mag alleen afbreekbare confetti gestrooid worden. 

9) Deelnemers mogen geen (huis)dier laten meedoen. 

10) Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat dat 

een deelnemer de veiligheid van toeschouwers, mededeelnemers of zichzelf in gevaar 

brengt. Dit ter beoordeling van de O.C. of jurylid en in samenspraak met minstens 1 

bestuurslid. De O.C. kan na overleg met minstens 1 bestuurslid overgaan tot 

uitsluiting bij: 

 het niet opvolgen van besluiten van de O.C. en/of carnavalsbestuur 

 het uitbeelden van kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen 

 wangedrag 

 het meevoeren van dieren 

 het ontsteken van vuur en/of vuurwerk 

 het aanbrengen of rondstrooien van substanties die schade toebrengen aan 

publiek en/of omgeving 

 racistische, discriminerende of extremistische uitingen in welke vorm dan ook 

 als geconstateerd wordt dat binnen de bebouwde kom, voor, tijdens of na de 

optocht, de natuurlijke behoefte wordt gedaan op/aan de openbare weg 

 bij uitsluiting vervalt elk recht op een prijs 

Gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptocht is op grond van het gestelde in de 

Algemene Plaatselijke Verordening (Wetsartikel 2.4.8) niet toegestaan. In dit kader is 

het niet toegestaan alcohol op de carnavalswagens voorradig te hebben en/of te nuttigen. 
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Aansprakelijkheid en schade 
 

Gemeente Noordwijkerhout aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan 

eigendommen van derden, welke het gevolg is van deelname aan de optocht. De deelnemer aan de 

optocht vrijwaart de Gemeente Noordwijkerhout en de organisatie van alle aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit deelname aan de optocht. Alle schade veroorzaakt door of namens de 

deelnemer worden vergoed aan de zakelijke gerechtigde. Indien de Gemeente aansprakelijk 

wordt gesteld voor dusdanige veroorzaakte schade, dan zal deze schade op de deelnemer en/of 

organisatie worden verhaald, zulks ter beoordeling van de Gemeente Noordwijkerhout. 

 

Voor deelnemers met een wagen geldt behalve het voorgaande bovendien: 

1) Aanmelding met inschrijfformulier tot uiterlijk 1 week voor de optocht. 

2) Als sleepwagen is uitsluitend een tractor toegestaan. 

3) Andere gemotoriseerde voertuigen zijn verboden, mits de O.C. incidenteel anders beslist. 

4) De O.C. keurt zowel de sleep- als aangekoppelde wagen. (zie onderstaand) 

5) Deelnemers moeten duidelijk een keuringsadres vermelden. 

6) Wagens kunnen alleen deelnemen als er voldoende begeleiding is. (zie onderstaand) 

7) Voor bestuurders geldt een algeheel alcohol verbod, voor en tijdens de optocht. 

8) De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende 

voertuigen. Dit betekend o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. Verzekering moet zijn 

afgesloten en dat de bestuurder van een tractor of ander voertuig in het bezit moet zijn 

van een geldig rijbewijs van desbetreffende categorie. 

9) Als de bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft, aan de voor, achter , 

zijkant, is het verplicht om minimaal 2 personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen 

om hieromtrent aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Zowel voor de veiligheid van de 

deelnemers alsmede de veiligheid van de toeschouwers. 

10) LET OP! Er is door Politie en Gemeente, een beperking ingesteld aangaande het 

geluidsniveau van de deelnemers. Het maximum aantal decibellen uit de geluidsinstallatie 

mag niet hoger zijn dan een piek van 105 DB. Er kunnen metingen plaats gaan vinden 

tijdens de optocht, welke in het uiterste geval kunnen leiden tot uitsluiting van de 

prijzen. Deze regel is ingesteld om gehoorschade van deelnemers én toeschouwers te 

voorkomen. Tevens willen we jullie vragen alleen carnavalsmuziek te draaien en/of 

muziek dat past bij het thema van de wagen. 
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Goedkeuring van de wagen hangt af van onderstaande factoren: 

 De wielen moeten worden afgedekt met zijbeplating van (ge)hard materiaal. 

 De beplating moet tot ongeveer 30 cm boven straatniveau zijn aangebracht. 

 De aangekoppelde wagen dient bij personenvervoer stevige leuningen te hebben, die 

aangebracht moeten zijn op ongeveer borsthoogte. 

 De wagen moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van 

materiaal. 

 Gevaarlijke uitsteeksels aan de (sleep)wagen zijn verboden. 

 De gebruikte materialen moeten brandveilig zijn. 

 Er dient een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig te zijn. 

 Tussen sleper en wagen is uitsluitend een trekstang toegestaan. 

 (open) vuur(werk) is verboden. 

 Echte reclame is verboden, ludieke of verdraaide merknamen zijn wel toegestaan. 

 Het voeren van beledigende taal of taal tegen de goede zeden is verboden 

 Maximale afmetingen:L x B x H = 15 x 2,5 x 4 mtr. Grotere wagens zijn verboden. 

 Het is vereist dat er aan beide zijden van de trekker en links en rechts naast de trekker 

en aanhangwagen voldoende begeleiding is. (min. 4 personen) 

 Het is vereist dat er naar voren en naar beide zijden ruim voldoende zicht is. 

 Startnummers worden aan de deelnemers bij de start uitgereikt. 
 

C.V. De Duinknijnen wenst een ieder een gezellige en carnavaleske optocht toe! 
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