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REGLEMENT VOOR OPTOCHTDEELNEMERS VAN C.S. DE KNOERISSEN UDEN 
 
Algemeen 

• De doelstelling van dit reglement is het ordelijk en veilig verloop van de optocht. De inschrijver/deelnemer van de optocht 
verklaart, door ondertekening van het inschrijfformulier van de organisatie van de carnavalsoptocht, kennis te hebben 
genomen van de inhoud van dit reglement en zich hieraan te houden op straffe van uitsluiting van deelname aan de optocht, al 
dan niet in samenwerking met de politie. 

• De carnavalsoptocht wordt georganiseerd namens de C.S. De Knoerissen door de optochtcommissie van die stichting. C.S. De 
Knoerissen wil met het organiseren van deze optocht de bevolking van Maashorst en omgeving de gelegenheid bieden hun 
betrokkenheid bij het carnavalsfeest op passende wijze uit te dragen. Tussen 10:30 uur en 12:30 uur worden op het 
vertrekterrein de startnummers uitgedeeld en de optocht start om 13.11 uur (wagens uiterlijk 11:30 aanwezig). 

 
Inschrijving en voorwaarden voor deelneming 

• Inschrijving kan plaatsvinden op de door de optochtcommissie tevoren bekend te maken plaats en tijd en altijd via de site.  
Inschrijvingen worden tot maximaal 1 week voor de optocht dag reglementair toegelaten, op een later moment inschrijven kan 
nog steeds, maar dan komt u niet meer in aanmerking voor prijzengeld en/of bouwvergoeding. 

• Inschrijving staat open voor iedereen, behalve als iemand persoonlijk of als lid van een groep van inschrijving is uitgesloten, 
overeenkomstig enige bepaling in dit reglement. 

• Alleen meerderjarige personen kunnen zich inschrijven. Ook een deelnemende groep kan slechts door een meerderjarige 
persoon worden ingeschreven, welke persoon zowel naar C.S. De Knoerissen als naar derden volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk zal zijn. Diegene die inschrijft dient zich desgevraagd bij de inschrijving te kunnen legitimeren en, indien van 
toepassing, een geldig bewijs van verzekering te kunnen tonen. 

• Inschrijvingen worden gedaan in één van tevoren door de optochtcommissie vastgestelde categorieën. De optochtcommissie 
geeft tevens aan welke criteria in de diverse categorieën moet worden voldaan. De optochtcommissie kan bepalen dat een 
inschrijver in een andere categorie wordt ingedeeld. Dit wordt onder opgave van de reden zo snel mogelijk na de beslissing 
daartoe, doch in ieder geval voor de optocht aan de inschrijver meegedeeld (zie bijlage categorieën).  

• Door inschrijving geeft de inschrijver te kennen dat aanvaard wordt dat hij of zij zelf en eenieder die onder 
verantwoordelijkheid van de inschrijver aan de optocht deelneemt volledig en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit 
reglement gebonden zullen zijn. 

• Het is niet toegestaan installaties te gebruiken die overdadige geluidshinder, stank, hinderlijke rook of dergelijke veroorzaken. 
• Deelnemers gaan bij hun bijdrage altijd uit van inclusiviteit en discrimineren niet  
• Deelnemers vermijden kwetsend gedrag en uitingen. Het is niet toegestaan personen/bevolkingsgroepen te kwetsen en/of 

discriminerende afbeeldingen en teksten te gebruiken die in strijd zijn met de goede zeden. Indien hieraan naar oordeel van de 
optochtcommissie geen gehoor wordt gegeven volgt onmiddellijke verwijdering uit de optocht. 

• Voelt u zich gediscrimineerd of heeft u discriminatie waargenomen dan is hiervoor een meldpunt ingericht voor advies en 
ondersteuning. Dat kan ook anoniem. U kunt de melding ingeven op: https://discriminatieoost.nl/meld-een-klacht/ 
 

Verloop van de optocht 
• Deelname aan de optocht is uitsluitend toegestaan indien, na inschrijving, een door de organisatie verstrekt startnummer is 

verkregen. Het startnummer dient op een duidelijke voor eenieder zichtbare wijze te zijn bevestigd aan de 
carnavalswagen/praalwagen, dan wel te worden meegedragen door de lopende deelnemer. 

• Het is de deelnemers niet toegestaan om van de in de vergunning vastgestelde route af te wijken. 
• De deelnemer dient alle aanwijzingen van de optochtcommissie strikt te volgen.  
• Wagenbouwers wordt geadviseerd de route tevoren te bekijken in verband met eventuele obstakels en de doorgang 

belemmerende bomen of takken. 
• Indien zich problemen voordoen met een wagen, waardoor een normale doorstroming wordt belemmerd, kan dat voor de 

optochtcommissie aanleiding zijn de deelnemer de aanwijzing te geven de optocht (al dan niet tijdelijk) te verlaten 
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• Een act mag niet te lang duren i.v.m. oponthoud van de optocht. Mocht er een gat vallen van meer dan 5 meter door steeds 
diezelfde groep, kan de jury hiervoor puntenaftrek overwegen. 

• Alle deelnemers in de categorie Wagens en deelnemers die recht willen hebben op een bouwvergoeding dienen uiterlijk om 
11:30 aanwezig te zijn.  

• Deelnemers die niet gezien zijn in de veiligheidsronde door de optochtcommissie worden niet toegelaten aan de optocht. 
 

Jurering en uitslag 
• De optochtcommissie stelt een jury samen, die de opdracht krijgt zo eerlijk en onbevooroordeeld mogelijk te jureren. 
• Bij de jurering zal worden gelet op alle aspecten, die zijn bepaald bij de vaststelling van de verschillende categorieën en die van 

tevoren voor de deelnemer kenbaar zullen zijn. 
• De optochtcommissie houdt zich het recht voor om deelnemers, buiten mededinging van prijzen, toe te laten. Deze 

deelnemers zullen ook bij de jury als zodanig worden aangemerkt. Denk hierbij aan ongewijzigde gekochte wagens of wagens 
die ongewijzigd eerder aan de optocht hebben meegedaan. 

 
Openbare orde en veiligheid 

• Vervoer naar en van het optochtterrein geschiedt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de deelnemer. 
• Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor (indien van toepassing) een geldige RDW-registratie van trekkers en/of getrokken 

materieel. C.S. De Knoerissen sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit bij het niet in bezit hebben van een geldige RDW-
registratie. 

• Door een trekker getrokken wagens zijn verplicht aan de beide zijkanten van de wagen tenminste één begeleider te hebben, 
die aanwijzingen kan geven aan de chauffeur en gelijktijdig de veiligheid van het publiek in de gaten kan houden. 

• Wielkasten van een wagen dienen deugdelijk afgeschermd te zijn. 
• De zijkanten van een wagen moeten worden afgeschermd, waarbij een hoogte van tenminste 30 cm boven het wegdek in acht 

moet worden genomen.  
• De carnavalswagens/praalwagens hebben de volgende afmetingen    

• hoogte is maximaal 5,50 meter 
• breedte 3.20 meter 

• Het strooien van versnaperingen en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daarvoor geen letsel of schade aan personen of 
goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen. 

• Deelname onder invloed is uitgesloten. Uitsluiting van deelnemer volgt door organisatie en/of politie bij overtreding van de 
bepaling. Indien deze deelnemer een onderdeel is van een groep van mensen die zich onder één startnummer is ingeschreven, 
zal het gehele startnummer uit de optocht worden gehaald. 

• Het gebruik, het in bezit hebben en verhandelen van alle soorten verdovende middelen binnen het optochtterrein is niet 
toegestaan. 

• Deelnemende bestuurders mogen geen van medicijnen nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 
• Vloeroppervlakken hoger gelegen dan 1 meter boven de weg, dienen deugdelijk afgeschermd te worden met een hekwerk met 

een hoogte van minimaal 1,20 meter. 
• De Nederlandse wetgeving is en blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent onder 

andere dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering of praalwagen verzekering moet zijn afgesloten en dat de 
bestuurder(s) van een tractor, vracht of personenauto in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van desbetreffende 
categorie. Praalwagen verzekering is aan te vragen via de optochtcommissie, ook tijdens het inschrijffeest. 

• Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht maximaal 85 dB. Luidsprekers 
dienen naar binnen gekeerd aangebracht te worden. 

• Deelnemers die wangedrag vertonen kunnen door de organisatie en/of de boa’s verwijderd worden uit de optocht. 
• Alcohol gebruik tijdens de optocht is verboden. Dit geldt voor alle deelnemers aan de optocht. De politie en bevoegde 

opsporingsambtenaren zien hierop toe. 
• Zuipwagens zijn verboden en zullen geweerd worden uit de optocht.  
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• Als een bestuurder van een voertuig een beperkt uitzicht heeft (aan voor dan wel achterzijde) is het verplicht om minimaal 4 
personen van ten minste 18 jaar te laten meelopen om de aanwijzingen te geven aan de bestuurder, zowel voor de veiligheid 
van de deelnemers als voor de veiligheid van de toeschouwers. 

• De objecten die op of aan de carnavalswagens/praalwagens bevestigd zijn dienen veilig te zijn en worden beschouwd als lading 
van de wagen. De organisatie, de brandweer en de politie behouden zich het recht voor om door hen als onveilig beoordeelde 
carnavalswagens/praalwagens uit te sluiten van deelname aan de optocht en te (laten) verwijderen uit de optocht. 

• Ronddraaiende elementen en aandrijvingen op de carnavalswagens/praalwagens dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn 
afgeschermd.  

• Uit oogpunt van de verkeersveiligheid dient een afstand tussen de deelnemers minimaal 10 meter en maximaal 15 meter te 
zijn. Ook ten opzichte van het publiek dient te allen tijde een veilige afstand in acht te worden genomen. 

• De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk afvoeren van afval. 
 
Brandveiligheid 

• Op elke wagen dient tenminste één goedgekeurde in Nederland ABC brandblusser met een inhoud van minimaal 6 kg 
aanwezig te zijn. Voor wagens langer dan 5 meter geldt minimaal 2 x 6 kg (12 kg), één plaatsing aan de voorzijde en één 
plaatsing aan de achterzijde. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn 
voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen. 

• In geval dat stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen van deze aggregaten tijdens de optocht in geen geval 
toegestaan. 

• Stroomaggregaten dienen deugdelijk te worden opgesteld en over voldoende ventilatie-mogelijkheden te beschikken. 
Opstellen in een afgesloten dichte ruimte is niet toegestaan.  Een aggregaat mag niet groter zijn dan 1x1x1 meter en mag 
maximaal 10KVa aansluitwaarde hebben.  

• Gebruik van (open) vuur(werk) of andere warmtebronnen met vuur of bijvoorbeeld kolen zijn niet toegestaan. Dit geldt ook 
voor alle categorieën vuur en vuurwerk, zoals deze zijn vastgesteld door de wetgever. 

 
Aansprakelijkheid en schade  

• Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade, welke door zijn handelen of nalaten wordt toegebracht aan zichzelf 
of derden. Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade, welke door zijn handelen of nalaten wordt toegebracht 
aan zichzelf of derden. Noch de C.S. De Knoerissen, noch de optochtcommissie is aansprakelijk voor schade door wie ook 
veroorzaakt en aan wie dan ook toegebracht. 

• Alle schade, veroorzaakt door of namens de deelnemer, zal door of namens de deelnemer worden vergoed aan de zakelijke 
gerechtigde. Indien de organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor dusdanig veroorzaakte schade, dan zal deze schade op de 
deelnemer worden verhaald, zulks ter beoordeling van de organisatie.  

• Bestuurders van motorvoertuigen dienen ook tijdens de optocht de regels in het verkeer in acht te nemen 
• Alle deelnemers aan de optocht zijn verplicht om een afdoende verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben 

afgesloten. 
• Opgenomen artikelen in dit reglement prevaleren niet boven wettelijke bepalingen. Bij het vervallen of nietig verklaren van 

enig artikel van dit regelement blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing. 
• C.S. De Knoerissen zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige 

controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers 
zelf. 

• Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. 
 

Prijzen 
• Degene die drie opeenvolgende jaren, dan wel vijfmaal in totaal beslag weet te leggen op de eerste prijs, ontvangt een blijvend 

aandenken aan deze prestatie in een door het bestuur / optochtcommissie van C.S. De Knoerissen vastgestelde vorm. 
• Het publiek kan de optocht ook beoordelen. Daaruit komt de publieksprijs, eveneens een wisseltrofee. 
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• De contactpersoon van de groep die een wisseltrofee heeft behaald, heeft de verantwoordelijkheid voor deze prijs en zorgt 
voor inlevering tijdens de inschrijving. 

• Om in aanmerking te komen voor een prijs dient men aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Indien men zonder gegronde reden 
niet aanwezig kan zijn bij de prijsuitreiking komt deze prijs te vervallen. 

• Niet voor prijzen in aanmerking komen: Alle geüniformeerde groepen van C.S. De Knoerissen (Bestuur, Hoge Raad, Oud 
Prinsen, Raad van Elf).  

• Alle carnavalsverenigingen zijn uitgesloten van prijzengeld. 
• Carnavalsverenigingen, mits uit de gemeente Maashorst, krijgen een vaste bouwvergoeding van 100,-. 
• Bij afgelasting van de optocht ontvangen de categorieën wagens, loopgroepen groot en scholen wel de 

bouwvergoeding/startgeld.   
• Deelnemers van buiten de gemeente Maashorst worden uitgesloten van prijzengeld en vergoedingen. 
• Wagens of loopgroepen groot die al mee hebben gedaan of nog tijdens dezelfde carnaval meedoen in een andere optocht zijn 

uitgesloten van een bouwvergoeding.   
 
Slotbepaling    

• Door de organisatie van de carnavalsoptocht, beveiligingsdienst, buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente 
Maashorst (BOA’s), politie en verkeerregelaars zal toezicht worden gehouden op de naleving van dit reglement. De deelnemers 
dienen alle aanwijzingen gegeven door of vanwege burgermeester en wethouders aangewezen ambtenaren, de organisatie, de 
politie, brandweer en verkeersregelaars terstond op te volgen. 

• Indien een deelnemer in het kader van de optocht handelt in strijd met de bepalingen of de geest van dit reglement kan de 
optochtcommissie de deelnemer onmiddellijke ingang uitsluiten van verdere deelname, prijzengeld en eventuele 
startvergoeding. De optochtcommissie kan een persoon als individu of als lid van een bepaalde groep ook voor de toekomst 
van deelname uitsluiten. 

• In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie. 
 
 
Uden, Januari 2023  
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BIJLAGE: 
Categorieën 

- Individueel  Ten hoogste 2 personen, al dan niet met een vervoersmiddel van ondergeschikt belang. 
- Loopgroep klein  3 tot en met 10 deelnemers, al dan niet met een vervoersmiddels van ondergeschikt belang. 
- Loopgroep groot  Minimaal 11 deelnemers, al dan niet met een vervoersmiddel van ondergeschikt belang. 
- Wagens   Deelnemers met een dusdanig groot vervoersmiddel dat niet past binnen de hierboven genoemde 

   categorieën . 
- Bedrijfcategorie  Deelnemers die namens een bedrijf deelnemen en volledig bekostigd door het bedrijf. 

 
De jury zal beoordelen op:  
 

Algemene indruk (10 punten) Carnavaleske uitvoering (10 punten) Inspelen op publiek (5 punten) 
- 1e indruk - Originaliteit idee - Betrokkenheid met publiek 
- Materiaalverwerking/kleding - Sfeer/uitstraling - Originaliteit van hetgeen uitgedeeld wordt 
- Toepassing techniek - Kleurgebruik  
- Verzorging/afwerking   
- Veiligheid   

 
De beoordeling zal voor iedere categorie afzonderlijk geschieden. Per jurylid kunnen maximaal 25 punten per deelnemer toegekend 
worden, het maximaal totaal aantal punten bedraagt 75.  Bij gelijke uitslag is eerst de categorie “algemene indruk” bepalend, daarna 
“carnavaleske uitvoering” en als laatste “inspelen op publiek”.          
 
Bouwvergoeding en prijzengeld Ujese optocht                                                                                                                      
Prijzengeld 
 

Categorie Wagens Loopgroep groot Loopgroep klein Individueel Bedrijven Scholen 
1e 45 bonnen 35 bonnen 20 bonnen 10 bonnen Wisseltrofee + oorkonde Wisseltrofee + medailles 
2e 30 bonnen 20 bonnen 15 bonnen 8 bonnen Oorkonde Medailles 
3e 15 bonnen 15 bonnen 10 bonnen 4 bonnen Oorkonde Medailles 
4e en verder n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Medailles 

 
Bouwvergoeding/startgeld 
 

Categorie Wagens Loopgroep 
groot 

Loopgroot 
klein 

Individueel Scholen > 15 
deelnemers 

Reglement voldaan € 250,- €  100,- €  50,- €  25,- € 250,- 
   NIET gemotoriseerd  €  50,-     
   Bewegende delen  €  50,-     
   > 20 deelnemers €  50,-     
   Ondergeschikt 
vervoersmiddel 

 €  50,- €  25,-   

      
Totaal (maximaal) € 400,- € 150,- €  75,- €  25,- € 250,- 

                                                                                                                       
Naast de geldprijzen zijn er een aantal variabele prijzen. 

- Hobbelknoeris: Best uitdragen van het motto.              
- Publieksprijs: Meeste stemmen van het publiek 
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Route en opstelplaatsen:     
A:  Startpunt van de route 
E:  Eindpunt van de route 
O-K:  Verzamelplaats Loopgroepen klein en individueel 
O-L:  Opstelplaatsen Loopgroepen groot 
O-W:  Opstelplaatsen Wagens 
 
O-K en O-L zijn bereikbaar via de rotonde  
Wilhelminastraat- Birgittinessenstraat. 
 
O-W is bereikbaar via de Wilhelminastraat → Burenstraat → Veghelsedijk → Sint Janstraat 
 
LET OP: Wagens kunnen niet via de rotonde Wilhelminastraat- Birgittinessenstraat het terrein op. 
 
 
 
 
 
 
 


