
 

 

Optochtreglement 2018 
 

Dit reglement is er om de carnavalsoptochten van Simpelveld een carnavalesk, veilig, netjes en sportief verloop te 
geven. 

Deelname 
1. Opgave voor deelname aan de optocht dient vooraf en uitsluitend schriftelijk te gebeuren door middel van het 

aanmeldingsformulier (verkrijgbaar via secretariaat of website). Door ondertekening van het inschrijfformulier 
onderwerpt de contactpersoon (min. 18 jaar) zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement. 

2. De volgende categorieën deelnemers zijn te onderscheiden: 
 Muzikale groepen; 
 Carnavalswagens; 
 Grote groepen (> 20 personen); 
 Middelgrote groepen (minimaal 8 personen); 
 Einzelgänger/ duo’s en groepen tot 8 personen. 

3. De inschrijftermijn loopt tot de zondag vóór de optocht. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer 
gehonoreerd. 

4. Einzelgänger/duo´ s en kleine groepen (<8 personen) kunnen zich op de dag van de optocht inschrijven als 
deelnemer. 

5. CV De Woeësj-joepe behoudt het recht om groepen/wagens uit de gemeente Simpelveld een 
voorkeursbehandeling te geven. 

6. CV De Woeësj-joepe mag inschrijvingen weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen 
aan bepalingen van dit reglement. 

7. Voorwaarden deelnemers: 
7.1 Deelname aan de optocht is gratis. 
7.2 Deelname staat voor open voor iedereen van 18 jaar en ouder.  
7.3 Bij deelnemers jonger dan 18 jaar dient minimaal één volwassene (> 21jaar) bij de groep te zijn. 

 
Aansprakelijkheid en verzekering 

1. De bepalingen van de APV van de gemeente Simpelveld zijn tijdens de carnavalsoptocht van toepassing. 
Carnavalsvereniging de Woeësj-joepe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade van deelnemers 
of aan derden toegebrachte schade. Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk. 

2. Elk deelnemend (motor)voertuig dient verplicht WA verzekerd te zijn. 
3. Elk deelnemend voertuig moet voldoen aan de wettelijke bepalingen in de Wegenverkeerswet. 
4. Elk deelnemend voertuig en (aanhang)wagen dient een gekeurde brandblusser en EHBO-doos te hebben. 

 
Uitbeeldingen 

1. De creatie dient van een dusdanige constructie te zijn dat de veiligheid van deelnemers en toeschouwers niet in 
gevaar komt. 

2. Wielen van wagens dienen behoorlijk te zijn afgeschermd. 
3. De creatie moet zo gemaakt zijn dat de hele optochtroute afgelegd kan worden, rekening houdend met de 

omvang en mag geen oponthoud veroorzaken. Bij twijfel is overleg CV De Woeësj-joepe aan te raden. 
4. Hoogte van de creatie: 

4.1 Vaste onderdelen op de wagens mogen niet hoger zijn als 3,80 meter.  
4.2 Hydraulische systemen of andere bewegende delen mogen tijdens de optocht wel hoger zijn, echter 

geen gevaar opleveren voor omstanders/publiek. 
 



 

 
5. Niet toegestaan is/zijn: 

 Aanstootgevende of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen of gedragingen. 
 Open vuur, schadelijke rook en vuurwerk. 
 Het wegschieten van confetti of andere voorwerpen. 
 Levende dieren, die niet tegen kabaal en drukte kunnen, mee te voeren in de optocht. 

 
Vergoedingen 

1. Deelnemers krijgen achteraf een vergoeding uitgekeerd, indien voldaan wordt aan de voorwaarden in dit 
reglement. Er wordt streng toezicht gehouden op naleving van dit reglement. Houd men zich niet aan de hier 
gestelde regels, is deelname/start niet toegestaan. 

2. De wagens/groepen van de hoogheden en alle afdelingen van CV De Woeësj-joepe zijn uitgesloten van het 
ontvangen van een vergoeding. 

3. Bij het vroegtijdig verlaten of uitsluiting van de optocht vervalt automatisch het recht op de geldende 
vergoedingen. 

4. De prijsuitreiking voor Einzelgänger/ duo’s is na afloop van de optocht. De jurering vindt plaats voor en tijdens 
de optocht. 

5. Op vertoon van de startnummer en startkaart vindt er uitkering van het startgeld plaats. 
6. De vergoeding blijft beschikbaar tot op de dag van uitbetalen. Hierna vervalt het recht om aanspraak te maken 

op de vergoeding. 
  

Optocht 
1. Startkaart en Startnummer worden aan het begin van de opstelroute aan de deelnemers uitgedeeld. Dit is het 

bewijs van deelname. 
2. Elke deelnemer dient zich op volgorde van het verstrekte startnummer op te stellen en zich tijdens de optocht 

aan de ingedeelde plaats te houden, mits afwijkende aanwijzingen van het Optochtcomité. Het nummer dient 
goed zichtbaar bevestigd te worden aan het (trekkend) voertuig. 

3. De optocht begint om 14.11u. Alle deelnemers dienen minimaal een uur voor begin aanwezig te zijn bij de 
opstellokatie. Te laat melden houdt in niet meer te worden ingedeeld en van verdere deelname te zijn 
uitgesloten. 

4. De optocht dient een gesloten geheel te vormen. Sluit op een gepaste afstand (15 meter) aan bij de 
groep/wagen die voor je loopt/rijdt. 

5. Het is verboden om: 
 Papier/karton/verpakkingsmateriaal achter te laten langs de optochtroute. De optocht- deelnemer dient dit 

zelf af te voeren. 
 Andere zaken uit te gooien dan versnaperingen en confetti (bijv. houtsnippers, stro, mest). 
 Voorwerpen en producten te gebruiken die personen kunnen verwonden, besmeuren of bevuilen (bijv. 

spuitbussen). 
Gebeurt dit wel, volgt uitsluiting van de optocht. De Gemeente Simpelveld zal de verwijderings- kosten en/of 
schade ervan in rekening brengen bij de deelnemer!  

6. Het uitgooien van versnaperingen dient veilig voor de toeschouwers te gebeuren: 
6.1. Deelnemers (wagens) die versnapering en/of andere zaken werpen dienen steeds voldoende ver van de 

wagens af te gooien zodat voor toeschouwers een veilige ruimte aanhouden wordt tot de wagen.  
6.2. Aan weerszijden van betreffende wagens dient een begeleider mee te lopen die op de veiligheid 

toeziet. 
 
 
 



 

 
7. Tijdens de optocht een aantal strikte regels gesteld met betrekking op de muziek: 

7.1 Het geluid mag niet harder zijn dan 90 Db-C. Gemeten worden de C-waarden (Het   
muziekgeluid bij evenementen gaat om hogere niveaus waarbij ook de lage frequenties en de bassen 
een grote rol spelen in de hinderbeleving). 

7.2 Het is tijdens de optocht toegestaan om enkel carnavaleske muziek ten gehore te brengen (dus GEEN 
Techno/House/etc. nummers). 

7.3 Geluidsboxen dienen met de uitgangzijde naar de binnenzijde van de wagen of creatie gekeerd staan 
(dus niet richting publiek). 

7.4 Voor het opvolgen van de aanwijzingen is de contactpersoon van de groep/vereniging verantwoordelijk. 
8. Geluidsniveau: 

8.1 Om overlast bij omwonenden te beperken mag tijdens de periode van opstellen het geluidsniveau niet 
hoger zijn dan 80 Db-C.  

8.2 Na de ontbinding van de optocht is het NIET toegestaan om de muziek aan te laten staan. 
9. Bij het gebruik van mechanische muziek hanteren we de fatsoensnormen. Het geproduceerde geluid dient 

“functioneel” te zijn, aanvaardbaar en niet hinderlijk voor toeschouwers, deelnemers en omgeving. 
10. Naleving van de in dit reglement gestelde regels zal door de leden van het Optochtcomité, alsook 

Gemeenteambtenaren zowel voor, tijdens en na het trekken van de optocht nauwlettend in de gaten worden 
gehouden. Bij het niet naleven van de vastgestelde regels lopen de deelnemers het risico niet aan de optocht te 
kunnen deelnemen of om uit de optocht verwijderd te worden (er volgt dan géén vergoeding). 

 
Gedrag 

1. Deelnemers dienen de aanwijzingen op te volgen die door het openbare gezag (politie en/of 
Gemeenteambtenaren) en of door het Optochtcomité van CV De Woeësj-joepe worden gegeven. Deelnemers die 
zich hier niet aan houden kunnen uit de optocht verwijderd worden en zijn (automatisch) uitgesloten van 
betaling. 

2. Met betrekking tot drankgebruik en drugsgebruik gelden de volgende regels: 
2.1 Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen alcohol drinken, zowel voor, tijdens als na de optocht; (Zie 

Drank- en Horecawetgeving). 
2.2 Demonstratief, bovenmatig en/of opzichtig drankgebruik zowel voor, tijdens als na de optocht is 

verboden. Ga verstandig om met sterke drank (gedistilleerde drank). Het Optochtcomité en 
Gemeenteambtenaren zullen hierop toezien. 

2.3 Drank mag alleen OP de wagen genuttigd worden (niet met flessen of blikken erachter lopen); Ook 
dient drank uit het zicht op de wagen te worden meegevoerd. 

2.4 Het weggooien van flessen etc. is niet toegestaan. 
2.5 Het is verboden om glazen en of glas op de wagens mee te voeren. Gedronken dient te worden uit blik 

of Pet-verpakkingen. 
2.6 Misbruik van alcoholhoudende dranken, bezit en gebruik van drugs en aanstootgevend gedrag is niet 

toegestaan. 
3. Degene die het reglement ondertekent mag geen alcoholhoudende drank nuttigen tijdens de optocht. 
4. Bestuurders die deelnemen aan de optocht, dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het 

betreffende voertuig en mogen niet onder invloed van medicijnen, alcohol of verdovende middelen zijn. 
5. Tijdens de optocht geldt: “Maag sjpass en plezeer mer drink nit tseveul beer!” Veiligheid voor elkaar, de 

toeschouwers en begeleiders van de optocht staat voorop. 
 
 
 
 



 

 
Slotbepaling 

1. Iedere deelnemer die zich niet houdt aan de opgenomen regels en afspraken van dit reglement, kan met 
onmiddellijke ingang uit de optocht verwijderd worden/mag (vooraf) niet deelnemen. Sanctie hierop is het NIET 
uitkeren van de vergoeding! Tevens wordt men dan uitgesloten van deelname aan de optocht in de komende 
jaren. Besluitvorming hieromtrent vinden plaats door het Bestuur van CV De Woeësj-joepe. 

2. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van CV de Woeësj-joepe. 
3. Dit reglement is vastgesteld op 15-12-2016 en is vanaf dat moment van toepassing. 

 
 

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 je/jullie veel plezier. 

 


