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Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen  
Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl   
  
REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM  
  
  
1. Inschrijving  
Inschrijving als deelnemer aan de Grote Optocht van Knotwilgendam geldt voor eenieder vanaf   13  
jaar en ouder.  Inschrijven  kan  als  individueel  dan  wel  als  groep/vereniging.  Bij  twijfel  dient  een  
geldige legitimatie worden getoond.   
Inschrijving als deelnemer aan de Jeugdoptocht van Knotwilgendam geldt voor kinderen tot en met 
groep  8  van  het  basisonderwijs  en  onder  toezicht  door  volwassenen.  Deelnemers  aan  de 
Jeugdoptocht kunnen tot uiterlijk  30  minuten  voor  aanvang  van  de  Jeugdoptocht inschrijven.   
   
2. Deelname   
Deelname aan de Grote Optocht voor volwassenen is mogelijk in de categorie:   

 Praalwagens  
koop en / of zelfbouw 

 Loopgroep  
4 of meer personen, een trekkend voertuig met daarachter een uitbeelding is toegestaan. 
Mits de uitbeelding maximaal 2.5 meter van  lengte  is. Tevens dient maximaal 1 persoon 
het trekkend voertuig te besturen en de overige leden van de groep te lopen.   

 Individueel  
maximaal 3 personen  

  
3. Toelating  
De   optochtcommissie    beslist   uiterlijk    de   woensdag    voor    carnaval   of    een    inschrijver   ook  
daadwerkelijk toegelaten  wordt  als  deelnemer  aan  de  Grote  Optocht.   
Een   weigering    zal  in  eerste  instantie   mondeling   worden medegedeeld    onderbouwd met  een 
argumentatie.   
De  optochtcommissie  zal  de  beslissing  tot  weigering  vervolgens  zo  spoedig  mogelijk  schriftelijk  
via  het dagelijks bestuur van carnavalsvereniging Knotwilgendam aan de betrokkenen mededelen.   
 
4. Uitsluiting van deelname  
Deelname    met    behulp    van    sloopauto's,    directieketen,    stockcars  zuipketen  etc.,    is    niet  
toegestaan.   Alle    voertuigen  dienen    een    carnavaleske    uitstraling    te    hebben    en    dienen    te  
voldoen  aan  de  daartoe  geldende  wettelijke voorschriften. De  organisatie  van  de  optocht  zal  
vooraf  controleren of aan alle voorschriften conform dit reglement voldaan is en indien  nodig  het 
startbewijs onthouden/innemen (zie artikel 3).  
  
5. Risico  
Deelname   aan   de   carnavalsoptocht    is   geheel   voor   eigen   risico.   De   organisatie   kan   op   geen  
enkele  wijze aansprakelijk  worden  gesteld.  Door  deelname  aan  de optocht  gaat  men akkoord  
met  deze bepaling en het gehele reglement voor de carnavalsoptocht.  
  
6. Kinderen in de Grote Optocht  
Loopgroepen  die  uitsluitend  of  voor  het  grootste  deel  zijn  samengesteld  uit  kinderen  van  de 
basisschool   kunnen   alleen   worden   opgesteld  in   de    Jeugdoptocht   voorafgaand   aan   de   Grote 
Optocht.  Deze  bepaling  is  eveneens  van  toepassing  op  de  categorie  praalwagens  en  individuele 
deelnemers (zie artikel 1 inschrijving). 
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7. Opstellen deelnemers  
Deelnemers  aan  de Grote Optocht  dienen  uiterlijk  om  13.00  uur  aanwezig  te  zijn  op  plaats    van  
opstelling   aan   de   Verdilaan/Vijfhoevenlaan.   Bij   het    rijden   naar de  startopstelling   dient u de 
aanwijzingen    van   de optochtcommissie  van Knotwilgendam  en politie nauwkeurig op  te  volgen. 
Deelnemers dienen zich zoveel mogelijk links van de weg (Verdilaan) op te stellen.  
 
Deelnemers   aan   de    Jeugdoptocht   dienen   uiterlijk   13.00   uur   aanwezig    te   zijn op plaats   van  
opstelling aan de Wilhelminastraat (ter hoogte van de Bernhardstraat). 
  
8. Vertrek en Route  
De start is in de Wilhelminastraat ter hoogte van de Verdilaan/Bernhardstraat.   
Vervolgens    is   de   route:   Achterstraat,   Karrestraat, De   Akker,   Plein,   De   Akker,   Pastoriestraat,  
Pastoor  van  Akenstraat,  Julianastraat.  De  ontbinding  van  de  optochten  is  ter  hoogte  van  Hotel 
Prinsen.   Wijzigingen  in  de  route  zijn  ter  beoordeling  van  de  optochtcommissie  en  te  allen  tijde 
voorbehouden.   
  
9. Startnummers Grote Optocht  
Op  de  slotbijeenkomst  (woensdag  voor  carnaval)  worden  de  startnummer  aan  de  deelnemers 
bekend gemaakt. Maximaal 2 personen van  iedere deelnemende groep dienen hierbij aanwezig  te 
zijn.  
De samenstelling van de optocht zal worden bepaald door de optochtcommissie, rekening houdend 
met:  
‐De deelnemer die in het voorgaande jaar het laatste startnummer toegekend heeft gekregen, heeft 
het jaar daarop recht op een eerste voorkeur voor een startnummer in de Grote Optocht.  
‐Een samenstelling waarin, individuele deelnemers, loopgroepen en praalwagens goed verdeeld zijn, 
gelet op muziek en omvang. 
Het  startnummer  dient  u    goed    zichtbaar    en    te  dragen  en  te  bevestigen  volgens  de  hierna  
genoemde instructies.   
Praalwagens:  Een  wit  bord  van  30x30  cm,  zowel  voor‐ als achterop de  wagen  en  voorzien  van 
een zwart startnummer.  
Loopgroepen:  Een  rood  bord  van  30x30  cm,  aan voor‐ en achterkant van het bord, voorzien van 
een wit startnummer.  
Individuele  deelnemers:  Een  groen  bord  van  30x30  cm,  aan  voor‐  en  achterkant  van  het  bord, 
voorzien van een wit startnummer.  
  
10. Startnummers Jeugdoptocht  
Het  eerste  deel    van  de  carnavalsoptocht  bestaat  uit  deelnemers  van  de  Jeugdoptocht.  Dit  deel  
wordt georganiseerd door de Jeugdcommissie. Voor de jeugd zijn de startnummers af te halen bij de 
start in de Wilhelminastraat.   
Kinderen,  van  basisschool  leeftijd,  van  deelnemers  aan  de  Grote  Optocht  kunnen,  indien  zij  dit 
wensen, beoordeeld worden door de jeugdjury. Zij dienen zich vooraf aan te melden bij het startpunt 
van de Jeugdoptocht.   
Deelname aan de Jeugdoptocht kan plaats vinden in drie categorieën:    

 Individuele deelnemers (1 t/m 3 kinderen)  

 Loopgroep (4 t/m 9 kinderen)  

 Grote loopgroep (10 of meer kinderen)  
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11. Afmetingen van de praalwagens:  
De optochtcommissie adviseert de volgende afmetingen: 

 Lengte: maximaal 15 meter  

 Breedte: maximaal 3,50 meter  

 Hoogte: maximaal 4,50 meter  
 
In   de   Wilhelminastraat   bevinden   zich   2   palen   als   wegversmalling.   Deze   palen   zijn   door   de  
Gemeente Heusden    verankerd    en   mogen   niet    verwijderd   worden. Deelnemers   dienen   hier  
vooraf    rekening   mee    te houden.   Eventuele  schade welke ontstaat   door   het   gebruik   van   de  
deelnemende   (praal)wagen   en/of   ander   toegelaten   voertuig    is   volledig voor rekening en risico 
van de deelnemer.  
  
12. Jurering en uitslag Grote Optocht  
De organisatie zorgt voor een deskundige en onafhankelijke  jury voor de beoordeling van de Grote 
Optocht. De uitslag van de Grote Optocht wordt op de eerste zaterdag na carnaval bekend gemaakt. 
Dan worden ook de prijzen uitgereikt.  
 
De te behalen prijzen zijn:   

 Praalwagens:       
1e  prijs beker, wisselbeker en geldprijs;  

    de nummers 2 en volgende: geldprijs  

 Winnaar zelfbouw praalwagens: 
Prinsenbokaal en geldprijs 

 Loopgroepen:      
1e  prijs beker, wisselbeker en geldprijs;  

    de nummers 2 en volgende: geldprijs  

 Individuele deelnemers:       
1e  prijs beker en geldprijs;  

    de nummers 2 en volgende: geldprijs  
 

De Jeugdoptocht wordt afzonderlijk door een jury beoordeeld.   
De  uitslag  van  de  Jeugdoptocht  wordt  op  maandagmiddag  bekend  gemaakt.  Dan  worden  ook  
de  prijzen uitgereikt.   
  
13. Veiligheid  
Alle  wielen    van  trekkende  voertuigen  en  van  volgwagens  dienen  in  verband  met  de 
verkeersveiligheid en de  veiligheid  van  het  publiek,  zoveel  mogelijk  te  worden  afgeschermd. De  
aanwezigheid   van   deugdelijke brandblusapparatuur op een praalwagen  is verplicht. Het  inbouwen 
van een wagen c.q. tractor wordt aangemoedigd, is echter alleen toegestaan indien het zicht van de 
chauffeur onbelemmerd blijft en hij/zij een goed contact kan hebben met minimaal twee begeleiders 
die aanwijzingen kunnen geven. De jury zal hiermee rekening houden.  
*Lees ook “aanvullende” informatie op pagina 6. 
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14. Verzekering  
De eigenaren van de deelnemende voertuigen dienen zorg  te dragen voor een geldige verzekering 
voor  het  betreffende  voertuig  (WAM‐verzekering).  Bij  inschrijving  van  deelname  aan  de  Grote 
Optocht  dient  de  deelnemer  vooraf  een  kopie  (uiterlijk  tijdens  de  slotbijeenkomst)  van  het 
verzekeringsbewijs in te leveren bij de optochtcommissie.   
 
15. Gedrag  
Deelnemers  aan  de  carnavalsoptocht,  die   aanstootgevende  en/of  discriminerende  gedragingen 
van welke  aard  dan  ook uiten, worden uit de carnavalsoptocht  verwijderd. Dit geldt zowel voor als 
tijdens de  carnavalsoptocht. Zij hebben geen  recht op  schadeloosstelling of  compensatie  in welke 
vorm dan ook.   
   
 
16. Reclame  
Deelnemers    mogen    maximaal    twee  borden    met    reclame    voeren.    Dit    dient    op    een  
verantwoorde   en verzorgde   wijze    te   geschieden.   De   afmetingen   daarvan   mogen   per   bord  
maximaal  1   meter breed  en maximaal  50  centimeter hoog  zijn. Maximaal  één bord mag  aan de 
achterzijde bevestigd zijn. Firma‐ en merknamen die   zich standaard op   voertuigen bevinden   zijn 
toegestaan. Indien er afgeweken wordt van bovenstaande worden er punten in mindering gebracht. 
  
17. Afstand   
Tijdens  het  verloop  van  de  carnavalsoptocht  dient men  een  redelijke  afstand  te  houden  tot  de 
voorganger. Het is niet toegestaan  de  voortgang  van  de  carnavalsoptocht te  belemmeren.  Indien 
een deelnemend voertuig door pech stilvalt, dient deze ten aller tijden zoveel mogelijk rechts van de 
weg  te worden  geplaatst  zodat  andere deelnemers  een onbelemmerde doorgang  kunnen  krijgen. 
Een   deelnemend  voertuig    kan,   na    eventuele    pech,   met    behulp    van    een    ander    trekkend  
voertuig   de   route vervolgen mits deze voertuigen met een stang of een zware ketting, veilig met 
elkaar zijn verbonden.   
  
18. Voorwerpen  
Het  is  niet  toegestaan  om  vanuit  de  carnavalsoptocht,  voorwerpen  of  versnaperingen  naar  het  
publiek    te  gooien.  Deze  voorwerpen  mogen  uitsluitend  door  meelopende  personen  worden 
uitgedeeld.  Een  uitzondering wordt  gemaakt  voor  confetti  en  andere  papieren  voorwerpen, mits 
deze voorwerpen milieuvriendelijk zijn en op een organische wijze afbreekbaar zijn (dus geen tempex 
en/of polyethyleen etc.). Indien deelnemers zich  ondanks  deze  bepaling  hieraan  schuldig  maken  
kan men   uit   de   carnavalsoptocht   verwijderd   worden. Eventuele opruim‐ en verwijderingkosten 
door/namens  de  gemeente  zullen  op  de  desbetreffende  deelnemer worden  verhaald. Het  is  niet 
toegestaan om tijdens de carnavalsoptocht voorwerpen,  in welke vorm dan ook, aan het publiek te 
verkopen en/of te koop aan te bieden.  
  
19. Geluidoverlast  
Het   overmatig   produceren van geluid, meer dan   86   dB, voor en tijdens   de   carnavalsoptocht    is 
niet  toegestaan.  De  optochtcommissie  houdt  hier  scherp  toezicht  op.  De  Gemeente  Heusden 
controleert  tijdens  de  optocht  met  een  decibelmeter.  Bij  overschrijding  kan  deelname  aan  de 
carnavalsoptocht  ontzegd  worden.  Tevens  zijn  eventuele  opgelegde  boetes  door  de  Gemeente 
Heusden zijn voor rekening van desbetreffende deelnemer.  
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20. Alcohol    
Het    gebruik    van    alcoholhoudende   dranken   door   bestuurders    van   motorvoertuigen    is    ten  
strengste verboden.   Bij constatering van alcoholgebruik door de bestuurders wordt deelname aan 
de carnavalsoptocht acuut beëindigd. In  verband  met  de  veiligheid  en  het  storende  effect  voor  
het   publiek    is   voor   de   overige deelnemers het openlijk gebruik van alcoholhoudende dranken 
tijdens de carnavalsoptocht niet wenselijk.  
  
21. Controle   
Het  is  niet  uitgesloten  dat  de  politie  voor,  tijdens  en/of  na  de  carnavalsoptocht  alcohol‐  en/of  
technische  controles uitvoert. Bestuurders  van  voertuigen  dienen  op  de  dag  van  de optocht  een  
geldig  rijbewijs  en  kentekenbewijs  bij zich te hebben.  
  
22. Verkeersregelaars   
De  optochtcommissie  draagt  zorg  voor  de  inzet  van  verkeersregelaars. Deelnemers dienen  de  
opdrachten    en    aanwijzingen    van    deze    personen    alsmede    die    van    leden    van    de 
optochtcommissie te allen tijde op te volgen.    
  
 
23. Diskwalificatie  
Het   niet   naleven   van   artikelen   van   dit    reglement   kan   direct  leiden    tot   diskwalificatie   en  
uitsluiting  van  deelname aan de carnavalsoptocht.  
 
24. Onvoorziene omstandigheden  
In gevallen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de optochtcommissie.  
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*Aanvullende informatie: 

   
 
 
 


