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Stichting Haaksbergse Karnavals Optocht 
Optocht Reglement voor Deelnemers 
 
 
 
Algemeen: 
 

1. De HaKaOp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard of 
omvang dan ook. 

2. Indien het reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie van de HaKaOp. 
3. De aanwijzingen van politie, brandweer, hulpdiensten, verkeersregelaars en de 

optochtcommissie dienen strikt te worden opgevolgd. 
 
 

Reclame: 
 

1. Er mag maximaal 1 sponsorbord met een maximale afmeting van 100 cm bij 50 cm, op de 
achterzijde van de wagen of creatie worden aangebracht. 

2. Andere uitingen van sponsoring moeten voortijdig worden voorgelegd aan de 
optochtcommissie en mogen pas na toestemming van de optochtcommisie worden ge-uit. 

3. Sponsor-/reclamewagens mogen alleen na goedkeuring van de optochtcommissie deelnemen 
aan de optocht. 

 
 

Muziek: 
 

1. Het gebruik van een muziekinstallatie, dan wel andere geluidsbronnen is toegestaan. Men 
dient rekening te houden met het publiek en de omwonenden voor wat betreft het te voeren 
geluidsniveau. 

2. De luidsprekers dienen bij voorkeur naar de wagen toegekeerd te zijn, indien dit niet mogelijk 
is dient men de luidsprekers recht naar voren of recht naar achteren te plaatsen en dus niet 
naar de omstanders. 

3. De geluidssterkte mag niet meer dan 90 Db bedragen, gemeten 1 meter voor de gevels. 
4. Muziek moet carnavalesk zijn of thema onderstrepend. 

 
 

Deelneming: 
 

1. Iedere deelnemer dient het optochtreglement te kennen en na te leven. 
2. Deelnemen aan de optocht is voor eigen risico. U dient zichzelf tegen eventuele risico's 

te verzekeren (WAM verzekering en een verzekering waarbij meerijdende personen op 
het getrokken voertuig zijn verzekerd): voor, tijdens en na de optocht. De verzekeraar 
dient bekent te zijn dat u deelneemt aan een carnavalsoptocht. Een week voor de 
optocht dient een kopie van de verzekeringen en kopie van het rijbewijs van de 
chauffeur van het trekkende voertuig te worden aangeleverd bij de optochtcommisie.  

3. Wagens breder dan 3 meter dienen bij de Gemeente Haaksbergen een ontheffing aan te 
vragen. Een kopie van deze ontheffing dient bij de aanmelding te worden bijgevoegd. 

4. Er mag uitsluitend in plastic bekers drinken worden genuttigd, glas is verboden. 
5. Alcoholgebruik is tijdens het opstellen en tijdens de optocht niet toegestaan. 
6. Het in bezit hebben van alcoholhoudende dranken, bezit en gebruik van drugs en 

aanstootgevend gedrag is niet toegestaan. 
7. Aanstootgevende voorstellingen zijn niet toegestaan. 
8. Het gebruikmaken van levende dieren is niet toegestaan. 
9. Brandgevaarlijke situaties zijn niet toegestaan, zoals en evenals verwarmingselementen, 
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open vuur, rook, walm en stankoverlast. Tevens is het verboden om vuurwerk af te steken. 
10. Het gooien van glitters, zaagsel, stro, papier (flyers) of anderzins is verboden, dit mag ook 

niet meegevoerd worden op de wagen als vloerafwerking, of in welke andere vorm dan ook. 
11.  Er mag geen (fris)drank, snoep of andere etenswaar worden gegooid vanaf de wagens. Er 

mag wel door lopende personen worden uitgedeeld in de handen. 
12.  Draaiende delen welke een gevaar vormen voor deelnemers en of toeschouwers, dienen te 

worden afgeschermd zodat de veiligheid gewaarborgd is. 
13.  Aggregaten dienen niet zichtbaar te zijn, maar veilig en carnavalesk te zijn omkleed. 
14.  Iedere deelnemer dient een uur voor aanvang van de carnavalsoptocht aanwezig te zijn, 

tenzij dit anders is overlegd met de optochtcommissie. 
15. De ontvangen startnummers dienen aan beide zijden van het parcours duidelijk zichtbaar te 

zijn. 
16.  Alleen door het inleveren van beide startnummers en het volledig afleggen van het parcours, 

kan de deelnemer aanspraak maken op het startgeld. 
17.  Deelnemers dienen tijdens de optocht zoveel als mogelijk aan te sluiten, om gaten in de 

optocht te voorkomen. Ook dienen de deelnemers zoveel mogelijk, bij elkaar, bij het 
startnummer te blijven. 

18. Het geheel mag in geen enkel geval aanleiding geven tot het ontstaan van gevaarlijke 
situaties voor de deelnemers en of het publiek. 
 
 

Categorieën: 
 
Eenlingen / Duo’s: 
 

1. Bij de categorie eenlingen/duo's mag enkel een kar worden voortbewogen door middel van 
spierkracht  (trekken, duwen, fiets of trapkar). 

  
Kleine loopgroepen: 
 

1. Een kleine loopgroep bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 10 personen. 
2. Bij de categorie kleine loopgroepen mag enkel een kar worden voortbewogen door middel van 

spierkracht (trekken, duwen, fiets of trapkar). 
 

Grote loopgroepen: 
 

1. Loopgroepen bestaan uit meer dan 10 personen, er is geen maximum gesteld aan een grote 
loopgroep. 

2. Bij de categorie grote loopgroepen mag enkel een kar worden voortbewogen door middel van 
spierkracht (trekken, duwen, fiets of trapkar). 
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Wagens: 
 

1. Wagens mogen een maximale breedte van 3 meter hebben, de minimale ruimte boven de 
rijweg moet 30 cm zijn. Wagens korter dan 10 strekkende meter, zijn kleine wagens. Wagens 
langer dan 10 strekkende meter worden gezien als grote wagens (afmeting is exclusief dissel 
en trekkend voertuig, mits het trekkend voertuig deel uitmaakt van de creatie). De breedte van 
de wagen mag maximaal 3 meter zijn. De hoogte is vrij maar mag geen gevaarlijke situaties 
opleveren. Tevens moet deze tijdens de optocht terug te brengen zijn naar maximaal 4 meter 
(en mag geen oponthoud geven). De wagens dienen aan de zijkant, ter hoogte van de wielen, 
afgeschermd te zijn (met schotten). De deelnemers worden geacht het parcours van tevoren, 
voor hun wagen specifieke obstakels, te verkennen. 

2. Wagens waar personen opstaan dienen te worden voorzien van doorvalbeveiliging met een 
hoogte van 50 cm en een hoogte van 120 cm. De doorvalbeveiliging dient in minimale 
afmeting van 4,5 x 7,0 cm te hebben. De doorvalbeveiliging dient om de 100 cm verticaal te 
worden ondersteund. De doorvalbeveiliging dient binnen de vloeroppervlakte te worden 
geplaatst. Tevens dient er een schoprand (om afvallen van materialen en doorglijden te 
verkomen) van minimaal 15 cm hoog te worden aangebracht. Bij het ontbreken van een 
omheining dienen personen (niet zijnde de bestuurder) op een deugelijke wijze gezekerd te 
zijn aan het object. 

3. Bij een kleine wagen dient er minimaal 1 persoon voor het trekkende voertuig te lopen. Aan 
beide zijden van het trekkend voertuig dient 1 persoon te lopen. Bij het getrokken deel dient bij 
elk wiel 1 persoon te lopen. Bij een grote wagen geldt hetzelfde, maar bij een afmeting van 10 
meter lengte en meer, dient er op elke vier meter lengte één extra persoon te lopen. Dit geldt 
voor beide zijden van zowel de trekkende als de getrokken eenheid. Deze personen dienen 
minimaal 18 jaar te zijn. Elk trekkend voertuig en alle getrokken secties dienen voorzien te zijn 
van een goedgekeurde brandblusser en EHBO-trommel. 

4. Elk trekkend voertuig en alle getrokken secties dienen voorzien te zijn van een goedgekeurde 
brandblusser en EHBO-trommel. 

5. Bij elke praalwagen dient ten minste 1 BHV-er aanwezig te zijn, voorzien van een geldig BHV-
bewijs, die op verzoek getoond moet kunnen worden. 

6. Bestuurders van trekkende voertuigen en of secties mogen niet onder invloed van alcohol en 
drugs zijn. Voor, tijdens en na de optocht. 

7. Bestuurders worden afgerekend op de wettelijke eisen, als zijnde bestuurder. Ook is de 
bestuurder verantwoordelijk voor het verzekeren van het trekkend voertuig, alsmede de 
secties en de personen op de getrokken eenheid. Tevens horen de bestuurders in bezit te zijn 
van een geldig rijbewijs voor het besturen van het voertuig. Een copy van de verzekering en 
het rijbewijs van de chauffeur dienen aanwezig te zijn bij de chauffeur tijdens de optocht. 

8. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het schadevrij, naar zichzelf en naar derden, 
afleggen van het parcours. 

9. In het trekkende voertuig mag niet meer dan 1 persoon zitten. 
10. Deelnemers die een loopgroep bij de wagen hebben lopen kunnen dit aangeven bij de 

inschrijving (kleine wagen met loopgroep of grote wagen met loopgroep). Wanneer de 
loopgroep apart op wordt gegeven, wordt dit gezien als een nieuwe opgave en komen dan, 
waarschijnlijk niet bij elkaar te lopen (startnummer wordt geloot). 
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Einde optocht: 
 

1. Bij de ontbinding van de optocht dienen de wagens direct door te rijden en niet te 
stoppen! Wanneer de personen van de wagen af moeten, dient er minimaal 500 meter na het 
ontbindingspunt, te worden door gereden. Wagens of loopgroepen die stoppen mogen op 
geen enkele manier de doorgang voor anderen belemmeren. 

2. Laat startnummers niet onbeheerd achter. 
  
 

Startgeld en prijsuitreiking: 
 

1. Het startgeld wordt uitgereikt in de aangegeven kassa bij de feesttent. 
2. Het startgeld wordt enkel uitgekeerd na ontvangst van beide startnummers en nadat bekend is 

dat de deelnemer het gehele parcours heeft afgelegd. 
3. Voor ontvangst van het startgeld dient te worden getekend. 
4. De prijsuitreiking vindt plaats in de feesttent en zal tussen 18:00 en 19:00 uur plaatsvinden. 

  
 

Jurering: 
 

1. De jury zal op de volgende punten jureren: carnavaleske uitstraling, actualiteit, originaliteit, 
presentatie, kleurrijkheid, interactie met het publiek, muziekkeuze (carnavalesk of thema 
ondersteunend), gedrag, alcoholgebruik, geluidsniveau en afwerking van zowel de wagens, 
aggregaten, kleding en geluidsinstallaties. 

2. Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 
3. Juryrapporten worden ca. 2 weken na de optocht op onze website geplaatst. 

 
Voor vragen over het reglement kunt u contact opnemen met: 
 
Edwin Lammersen 
Sjoerd Scheggetman 
optochtcommissie@hakaop.nl 

 
 

  


