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DEELNEMERSREGLEMENT 

CARNAVALSOPTOCHT. 
 

 Algemeen  

 
1. Iedere deelnemer dient zich in te schrijven via de website van De Buulder Buk: www.buulderbuk.nl.  

 

2. Iedere deelnemer dient om 13.00 uur opgesteld te staan bij zijn startnummer. Op dit tijdstip begint de jury met 

haar beoordeling. Vertrek om 13.30 uur stipt. 

 

  Startplaats Maarheezerweg.   
                   

3. Tijdens de optocht mag er geen reclame gemaakt worden 

 

4. Het bestuur heeft de vrijheid, de aan de carnavalsoptocht deelnemende objecten, drie dagen voordat de optocht 

plaatsvindt te controleren.  

 

5. Door deelname aan de optocht worden alle auteursrechten, in welke vorm dan ook, overgedragen aan de 

carnavalsvereniging "De Buulder Buk". 

 

6. Iedere deelnemer wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen, dat men goed aangesloten blijft tijdens het trekken van 

de optocht, zodat er geen grote hiaten ontstaan. 

 
Indien mogelijk kunnen er “korte” acts uitgevoerd worden. Er mogen echter geen acts uitgevoerd worden die 

vertraging of stilstand van de optocht tot gevolg hebben. 

Wij verwachten hierin van iedereen volledige medewerking! 

 

7. Deelname aan de optocht is mogelijk in de volgende categorieën: 

 a. individuelen (1 t/m3 personen) 

 b. groepen klein (4 t/m15 personen) 

 c. groepen groot (16 en meer) 

 d. wagens (4 wielen, afm. ca. 4,5 meter bij 2 meter) 

 

8. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de categorie van deelname. Men wordt beoordeeld in de categorie 

waarvoor men zich opgegeven heeft. Is dit volgens de jury niet correct dan is diskwalificatie mogelijk. Reclamatie 

achteraf is niet mogelijk. 

 

  Alle gemotoriseerde onderstellen vallen in principe onder de categorie wagens. 

Als optochtcommissie willen we echter uitzonderingen maken als het voertuig geen al te grote invloed heeft op het 

geheel. Het moet ondergeschikt zijn aan het idee. Het dient in alle gevallen vroegtijdig besproken te worden met de 

optochtcommissie. 

Grasmaaiers en kleine ingebouwde auto,s als ondersteuning bij het voortbewegen is geen enkel probleem. In alle 

andere gevallen beslist de optochtcommissie.   

 

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 carnavalsvereniging De Buulder Buk. 

 

10. Deelname met jeugdprins en gevolg is alleen mogelijk na overleg met het bestuur van carnavalsvereniging De Buulder 

Buk. Deze wagen dingt niet mee naar de prijzen in de optocht. 

 

11. Prijzen worden om ca. 19.30 uur bekend gemaakt in Discotheek Energy, Deken van Baarsstraat 1 te Budel. Prijzen en 

bekers kunnen hier direct in ontvangst genomen worden. 
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12. Jurering vindt plaats op de volgende punten: 

 a. carnavaleske uitbeelding; 

 b. kritische uitbeelding (niet krenkend); 

 c. actie/presentatie; 

 d. afwerking; 

Juryrapporten liggen na de optocht alleen ter inzage voor de juryleden en optochtcommissie.   

 

13. We zullen er allemaal samen voor moeten zorgen dat het ontbinden ná de optocht goed verloopt. Iedereen moet 

doortrekken bij de kruising Vincent van Goghlaan/Europalaan. Deze kruising niet dichtzetten of afsluiten met wagens! 

Een kwestie van collegialiteit onder elkaar. 

 

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van carnavalsvereniging De Buulder Buk. 

 

 

veiligheid en openbare orde  
 

In het kader van openbare orde en veiligheid dienen deelnemers aan carnavalsoptochten binnen de gemeente 

Cranendonck zich te houden aan de volgende regels: 

 

1. Op de wagens dient, onder direct handbereik, een goedgekeurde poederblusser van minimaal 7 kg. aanwezig te zijn, 

geschikt voor alle brandklasses. 

 

2. Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (geldig voor het 

betreffende voertuig). Bestuurders van landbouwtrekkers en bromfietsen moeten minstens 16 jaar oud zijn en in het 

bezit van de benodigde papieren. 

 

3. Bestuurders mogen niet onder invloed verkeren van alcohol, verdovende middelen of medicijnen (hierop wordt 

steekproefsgewijs gecontroleerd). 

 

4. Alle motorrijtuigen (auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die 

motorisch worden voortbewogen) moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.  

• Alle aangekoppelde tweewielige wagens (ook tandemassers) achter een personenauto vallen automatisch onder de 

dekking van de auto. 

• Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheid van het 

trekkende voertuig. 

• De wagen dient zo gemaakt te zijn dat deelnemers op de wagen geen gevaar lopen bij plotselinge manoeuvres. Hij/zij 

dient zich daarbij goed te zekeren, of een veiligheidsriem of –tuigje te dragen, zodat er geen ongeluk plaats kan vinden. 

• Iedere deelnemer wordt geacht WA-verzekerd te zijn daar deelname op eigen risico is. 

  

5. Bij niet verder kunnen trekken moet aan de daarop volgende wagens en groepen onverwijld doorgang gegeven 

worden. 

Wagens dienen voorzien te zijn van een trekoog of aankoppelpunt (trekhaak met ketting), zowel aan de voor- als 

achterzijde. Tevens dient op iedere wagen een trek- of duwstang aanwezig te zijn, zodat indien nodig een snelle 

aankoppeling met de reservetrekker kan plaatsvinden. 

 

6. Alcoholgebruik tijdens optochten is NIET toegestaan, hierop wordt door de jury en politie toegezien. 

 

7. Tijdens de optocht is gebruik van open vuur niet toegestaan. 

 

8. Vanwege de veiligheid mag er geen snoepgoed, fruit of andere artikelen in het publiek gestrooid worden. Uitzondering 

hierop vormt het strooien van snoep en fruit vanaf de prinsenwagen, maar dan uitsluitend achter de wagen.  Er dient 

dan een minimale veiligheidszone van 50 meter achter de wagen te worden bewaakt.  

 

9. Het is verboden als wagen of als groep tijdens het opstellen vóór het vertrek én stilstaand tijdens de optocht, confetti of 

andere toestanden te spuiten. Tevens is het richten op openstaande ramen, deuren en op andere doelen verboden. 
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10. In de optocht gebruikte confetti dient te zijn vervaardigd van organisch afbreekbare materialen (dus het gebruik van 

plastic, kunststof of andere niet afbreekbare materialen is niet toegestaan).  

 

11. Het meevoeren van dieren tijdens de optocht is niet toegestaan. 

 

12. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen kwetsend zijn of in strijd met de 

goede zeden mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht in de optocht. De besturen en / of de jury hebben het 

recht en de plicht om een dergelijke deelnemer, groep of wagen uit te sluiten van deelname aan de optocht. 

 

13. Aanwijzingen van de optochtcommissie, burgemeester, politie, brandweer dienen altijd direct te worden opgevolgd.                                                          


