
Opstellen  : Zondag 19 februari 2023 om 12.00 uur Multifunctioneel Centrum De Dreef / De Artex. 
Start optocht : Om klokslag 12.30 uur zal de optocht van start gaan. 
Route optocht : De Dreef - Bosscheweg – Janssensstraat – Couwenberg - Dorpsstraat – het Heuvelplein 
Einde optocht : het Heuvelplein 
 
Prijsuitreiking Jeugdoptocht : Zondag 19 februari 2023 vanaf 15.30 uur in de Carnavals tent bij de Couwenberg. 
Prijsuitreiking optocht  : Zondag 19 februari 2023 vanaf 20.45 uur in de Carnavals tent bij de Couwenberg. 
 
Iedere deelnemer ontvangt uiterlijk op de vrijdag voor carnaval het startnummer en de opstelpositie bij De Dreef. Dit startnummer 
dient duidelijk zichtbaar gedragen te worden in verband met de jurering. 
 
Regels voor deelname aan de optocht: 
 

• Van alle deelnemers wordt verondersteld dat zij op de hoogte zijn van dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet, 
of gedeeltelijk voorziet beslist het bestuur van de betreffende carnavalsvereniging. 

• Iedereen, die met medeweten van de optochtcommissie achter de harmonie of prinsenwagen loopt, hobbelt, hoepelt of 
anderzijds beweegt is deelnemer aan de optocht. Men dient zich ten alle tijden te houden aan de aanwijzingen van de 
optochtleiding/begeleiding. 

• Iedereen die deelneemt aan de optocht doet dit onder eigen verantwoording. De optochtorganisatie aanvaardt geen 
enkele vorm van aansprakelijkheid. 

• Alcoholgebruik tijdens de optocht is ten strengste verboden. Hierop volgt automatisch diskwalificatie en verwijdering uit de 
optocht. 

• Wagens moeten hun afmetingen afstemmen op de te rijden route.  

• Alle wagens moeten op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig worden bevestigd.  

• Het geluidsniveau van muziekinstallaties mag ten hoogte 94 dB(A) bedragen 

• Er mag geen open vuur of andere gevaarlijke objecten meegevoerd worden die gevaar voor andere deelnemers of 
toeschouwers kunnen opleveren. Het gebruik van makkelijk brandbare materialen moet zoveel als mogelijk worden 
beperkt. 

• Het is verplicht om een goedgekeurde brandblusser op de wagen te hebben.  

• Het is absoluut niet toegestaan voor, tijdens of na de optocht vervuilende activiteiten te ontplooien (dit is de ruimste zin 
van het begrip vervuilend) Constatering hiervan leidt tot onmiddellijke uitzetting van de optocht ook de gemeente zal de 
vervuiler hierop aanspreker en sanctioneren. 

• Uitingen en teksten mogen geen betrekking hebben op terrorisme. Discriminatie en haat zaaien zijn evenmin toegestaan. 

• Alleen tijdens de optocht mogen mensen op de wagens aanwezig zijn. Als wagens naar de optocht toe rijden en daarna 
naar huis rijden mag er niemand op de wagens aanwezig zijn. Daarnaast gelden voor de chauffeur de normale wettelijke 
bepalingen voor wat betreft het voortbewegen van het voertuig en hij/zij dient voor en tijdens de optocht bij zijn voertuig 
te blijven. Doe navraag bij de verzekering over de te volgen regels. 

• De organisatie behoudt zich voor om bij onvoorziene omstandigheden de optocht af te gelasten als daar aanleiding voor is. 
 

Als deelnemer dient u de bovenstaande regels nauwlettend in de gaten te houden om onnodige diskwalificatie te voorkomen. De 
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, verloren voorwerpen of enigerlei andere 
schade. 
 
De jurering zal plaatsvinden langs de gehele route van de optocht (dus tot aan het einde op het Kerkplein) en er worden punten 
gegeven voor: 

• Carnavaleske uitvoering 

• Uitwerking van het idee 

• Afwerking 
 
Deelnemers van de optocht dienen aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking en in het bezit te zijn van het door SOCG uitgereikte 
startnummer. Aanspraak maken op de prijs achteraf is niet mogelijk. 
  
Het gemeentebestuur heeft er met nadruk op gewezen dat strooien van papier, anders dan confetti / serpentines streng 
verboden is. Bij overtreding volgt diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.  
De gemeente heeft ons verzekerd dat de kosten voor het opruimen van rommel op de veroorzakers wordt verhaald !! 
 
Algemeen 

• Voor trekkende voertuigen adviseren wij u om bij uw eigen verzekering navraag te doen over de aansprakelijkheid. 

• Alle chauffeurs dienen een blaastest af te leggen. Chauffeurs die boven 0 promille blazen is het niet toegestaan te 
chaufferen op de carnavalswagen. 

• Bestuurders van wagens/traktoren e.d. dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
 
Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat 


