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Reglement Helmondse carnavalsoptochten  

  

Wij heten u van harte welkom met de deelname van onze optocht. Voor een veilig en ordelijk 

verloop zijn er een aantal regels waaraan u zich dient te houden. De jaarlijkse carnavalsoptocht in 

Mierlo-Hout wordt georganiseerd door de Stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout.  

  

Artikel 1 Inschrijving voor deelname dient te geschieden via het inschrijfformulier. Iedere deelnemer 

die inschrijft voor of deelneemt aan de carnavalsoptocht dient het reglement te kennen en akkoord 

te zijn met de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen.  

  

Artikel 2 Iedere deelnemer die op tijd heeft ingeschreven is gerechtigd deel te kunnen nemen aan de 

optocht. Mits de inschrijving door de optochtcommissie is geaccepteerd. Deelnemers dienen er voor 

te zorgen dat de optocht vlot verloopt en er geen gaten vallen. De minimale afstand met de 

voorganger bedraagt 10 meter en maximale afstand is 50 meter.  

  

Artikel 3 Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. U dient zelf voor een adequate 

verzekering zorg te dragen. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan voor, 

tijdens of na de optocht. Deelnemers met een praalwagen zijn verplicht een praalwagenverzekering 

af te sluiten.  De belangrijkste kenmerken van de praalwagenverzekering?  Zowel de praalwagen als 

het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid verzekerd.  U kunt deelname aan meerdere 

optochten in één keer verzekeren.  U kunt aanvullend een ongevallendekking voor passagiers en 

bestuurder afsluiten.  U kunt de praalwagen op tijd en veilig vervoeren. Want uw dekking gaat in 

één dag voor de  optocht en eindigt één dag na de optocht.  U bent ook verzekerd in België en 

Duitsland. Tenminste, als de optocht start en/of eindigt in  Nederland.  Als u de verzekering afsluit, 

zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toont u aan met een APK- goedkeuring. Of met een 

verklaring van technische deugdelijkheid als het voertuig geen APK- keuring meer kan krijgen.    U 

bent verzekerd tijdens: deelname aan de optocht; de rit naar de startplaats van de optocht;  het 

vervoer van de praalwagen na de optocht  

  

Artikel 4 Men kan deelnemen aan de optocht in de volgende categorieën:  Individuelen  Paren  

Kleine groepen, maximaal 9 personen en >2 personen  Grote groepen > 10 personen  Wagens  

Houtse Wagens, 60% van de groep moet afkomstig zijn uit Mierlo-Hout  

  

Artikel 5 Kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen kunnen door de 

optochtcommissie ten alle tijden geweigerd/uitgesloten worden voor deelname aan de optocht. Zelfs 

na de start.  

  



  

   

Artikel 6 Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en zich hieraan te 

houden. Aanwijzingen van de optochtcommissie, politie, verkeersregelaars, dienen ten alle tijden te 

worden opgevolgd. Zowel voor, tijdens het opstellen als tijdens en na het trekken van de optocht, 

Het deelnamenummer moet op een duidelijke manier aangebracht of meegevoerd te worden.  

  

Artikel 7 Levend kleinvee, huisdieren en ander vee mogen niet deelnemen, tenzij daarvoor duidelijk 

vooraf toestemming is verleend door de commissie. De deelnemer dient bij toestemming zelf direct 

zorg te dragen en opruimen van uitwerpselen.  

  

Artikel 8 Het gebruik van confetti-/ papierkanonnen of het anderszins verspreiden van grote 

hoeveelheden papier of drukwerk is niet toegestaan. Bij het opstelterrein mag geen confetti-/ 

papierkanonnen worden gegooid.  

  

Artikel 9 Het gebruik van alcoholische drank tijdens de optocht dient tot een minimum beperkt te 

worden. Duidelijk zichtbaar alcohol gebruik is niet toegestaan. Alcoholische dranken mogen voor en 

tijdens de optocht alleen genuttigd worden uit plastic bekers of plastic flessen. De gemeente 

Helmond heeft aangegeven extra te controleren op glaswerk of blik in en langs de optocht. Bij het 

niet opvolgen van een gegeven verbod volgt verwijdering en diskwalificatie uit de optocht.  

  

Artikel 10 Het maximaal toelaatbare decibelniveau dat met mechanische muziek mag worden 

voortgebracht mag maximaal 90 decibel op 1 meter afstand van de geluidsboxen bedragen. Als men 

geen gehoor geeft aan het opvolgen van de gestelde eis en bij een tweede controle de grens van 90 

decibel overschrijdt, volgt verwijdering en diskwalificatie uit de optocht. De gemeente Helmond en 

de optochtcommissie zullen hier strikt op toezien en controle met behulp van meetapparatuur zal 

plaatsvinden. De geluidsboxen moeten zoveel mogelijk naar binnen op de wagen gericht staan ter 

voorkoming van overlast. De optochtcommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

eventuele boetes.  

  

Artikel 11 Het is voor de bestuurders en begeleiders van (motor)voertuigen verboden alcoholische 

dranken te gebruiken. Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.. Er worden 

hiervoor alcohol controles uitgevoerd. Ook aan de deelnemers kan het gebruik van alcohol tijdens de 

optocht door de leiding verboden worden. Bij het niet opvolgen van een gegeven verbod volgt 

diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.  

  

Artikel 12 De wagens moeten technisch in een goede staat verkeren, goed bestuurbaar en achteruit 

manoeuvreerbaar zijn. Alle wielen zowel van TREKKERS als WAGENS dienen zodanig afgeschermd te 

zijn zodat zij geen gevaar opleveren voor deelnemers en het publiek.  De maximale breedte is 

vastgesteld op: 3.00 meter  De maximale hoogte is vastgesteld op: 9.00 meter  Een maximale 



lengte is moeilijk aan te geven  Voertuigen in de categorie WAGEN moeten door tenminste 4 

personen van boven 18 jaar begeleid worden.  Bij wagens waarop personen worden vervoerd moet 

er een deugdelijke reling ter beveiliging zijn aangebracht van ten minste 100 centimeter boven het 

vloeroppervlak van de wagen. Ingeval van kinderen tot 13 jaar geldt een hoogte van 60 centimeter  

Verder dient men er voor te zorgen dat de bestuurders een goed uitzicht hebben en knipper- en 

remlichten niet afgeschermd zijn.    

Artikel 13 De jury beoordeelt zowel voor als tijdens de optocht op de volgende punten: A. Het 

carnavaleske karakter van de uitbeelding B. De originaliteit van de uitwerking en thema C. De 

afwerking en presentatie D. De interactie van de deelnemers E. Enthousiasme F. Alcoholgebruik G. 

Geluidsniveau H. Oponthoud Op de uitslag van de jurering is geen beroep in te brengen.  

  

Artikel 14 De Nederlandse wetgeving is volledig van toepassing op deelnemers. Dit wil onder andere 

zeggen dat de (motor)voertuigen, c.q. de chauffeurs enz. WA verzekerd moeten zijn. Eventuele 

risico’s kunnen nooit worden verhaald op de organisatie. Deelneming geschied volledig op eigen 

risico.  

  

Artikel 15 Het maken of vervoeren van reclame is toegestaan, de afmetingen mogen niet groter zijn 

dan 80 x 120 centimeter.  

  

Artikel 16 Bij alle geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie. Waar in 

dit reglement wordt gesproken over commissie wordt de Stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout 

bedoeld. Met inachtneming van bovenstaande regels mogen wij verwachten dat jullie, wij en vooral 

ook het publiek een gezellige en veilige optocht zullen hebben. Wij wensen u veel plezier. 

 

Artikel 17 Deelnemers die in aanmerking willen komen voor prijs en vergoeding, moeten 
ingeschreven staan en voorzien zijn van een startnummer. Dit nummer moet duidelijk zichtbaar en 
verlicht aan de voorzijde gevoerd worden.  
Prijzen en vergoedingen kunnen uitsluitend in ontvangst worden genomen op vertoon van uw 
startnummer. 
 

 


