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OPTOCHTREGLEMENT.       
 
Optochtcommissie Stichting Organisatie Karnaval 
S.O.K. – Veldhoven.   
 
 
   
Artikel  1.   De optocht wordt georganiseerd door, en onder leiding van de Stichting 
 Organisatie Karnaval S.O.K., die hiervoor een commissie heeft benoemd. 
 
Artikel  2. De S.O.K. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken  
                     of schade van welke aard, oorzaak of omvang dan ook,  
                     voortkomende uit deelname aan de optocht. 
                     Deelname aan de optocht is geheel op eigen risico. 

Motorvoertuigen die in de optocht meetrekken moeten WA verzekerd zijn. 
Dit is ook van toepassing tijdens het gaan naar, het deelnemen aan en het 
verlaten van de optocht. 
Iedereen die aan de optocht deelneemt doet er goed aan zich te overtuigen 
dat de WA verzekering van het deelnemend voertuig ook geldig is tijdens 
het deelnemen aan de optocht, omdat dit een afwijkend risico is. 
Let op, dit geldt ook voor een eventueel vervangend voertuig dat ingezet 
wordt. 
Een kopie van het verzekeringsbewijs van het voertuig dient samen met 
het inschrijfformulier ingeleverd te worden! 

         Bij deelname met een wagen moet de snelheid hiervan 8 km. per uur  
                     of  meer kunnen bedragen.    
   
                     De chauffeur van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig ( trekker- ) 
                     rijbewijs.  
                                                                                           
Artikel  3. Het is niet toegestaan tijdens de optocht reclame in welke vorm dan ook te 

maken.  
 Indien men toch reclame wenst mee te voeren, dient men hiervan vooraf 
 schriftelijk melding te maken bij de optochtcommissie van de S.O.K.. 
                     De commissie bepaalt na kennisname van de wijze van reclamevoering het te 

betalen bedrag. 
  
                     Indien er toch reclame gevoerd wordt zonder vooroverleg, en dit door de 

commissie/jury geconstateerd wordt, zal dit tot onmiddellijke verwijdering 
uit de optocht leiden. Tevens vervalt dan het recht op start- en/of 
prijzengeld. 

 
                    Uitzondering 
                   1 ) een dankbetuiging aan de sponsoren. 
                    Deze mogen vermeld worden op een bord van maximaal 1 x 1 meter. 
                    Dit bord kan ter afsluiting van de act/ groep/ wagen meegevoerd worden. 
                    Per startnummer is het maximum van 1 bord vastgesteld. 
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Artikel  4. Wettelijke en gemeentelijke bepalingen, alsmede de aanwijzingen van de 
daartoe bevoegde personen dienen strikt opgevolgd te worden. 

 
Artikel  5. Uitbeeldingen van oneerbare handelingen zijn niet toegestaan.                     

Deelnemers die een kwetsende of aanstootgevende tekst of uitbeelding 
meevoeren kunnen verwijderd worden door de optochtcommissie 

 Tevens vervalt het recht op start -en/of prijzengeld. 
                      
Artikel  6. Misbruik van alcoholhoudende drank en/ of verdovende middelen tijdens de 

optocht ( in welke vorm dan ook ) heeft verwijdering uit de optocht tot gevolg. 
Tevens verliest men het recht op start -en/of prijzengeld. 

                     In geval van schade, veroorzaakt door een bestuurder/ deelnemer, die onder 
invloed is van alcohol dan wel verdovende middelen is zal de 
verzekeringsmaatschappij de schade verhalen op de betreffende bestuurder/ 
deelnemer. 

 
 
 
Artikel  7. Het tijdens de optocht uitstrooien van snoep, folders, stickers, stro en 

kunststoffen en/of het spuiten van vloeistoffen, is ten strengste verboden. 
 In overleg met de optochtcommissie kan hiervan afgeweken worden, dit is 

ter beoordeling van de commissie en is bindend. 
 
Artikel  8. Eenieder kan, na aanmelding, deelnemen aan de optocht als individu of als 

groep, met of zonder wagen, mits karnavalesk uitgedost. 
                     Deelname aan de optocht door of met levende en/ of dode dieren is verboden 
 
Artikel  9. Onder individu wordt verstaan :             
                     1 t / m 3 personen. 
  
                    Onder groep wordt verstaan :     
                    4 of meer personen. 
 
 Onder wagen wordt verstaan :     
                     zelf gebouwde of verbouwde dan wel gehuurde of gekochte wagens, die al dan 

niet via motorische wijze worden voortbewogen en die een bepaalde lengte en 
hoogte moeten hebben (zie artikel 13). 

 De bestuurder dient vrij uitzicht op de weg te hebben, dan wel middels gebruik 
van camera’s de situatie te overzien.  

                    Tijdens de optocht dient er zoveel begeleiding als nodig, mee te lopen om op 
een veilige manier te kunnen deelnemen aan de optocht 

 
Artikel 10. Om voor startgeld dan wel prijzengeld in aanmerking te komen moet men 

minimaal 2 weken vóór aanvang van de optocht hebben ingeschreven. 

 De inschrijving dient vergezeld te gaan van een tekening en/of uitbeelding / 
omschrijving van het thema waaronder men wil deelnemen. 

 Per inschrijving kan men maar met één hoofdthema deelnemen. Zij die zich niet 
houden aan dit artikel, om welke reden dan ook, verliezen het recht op start –
en/of prijzengeld. 

                    De prinsenwagen is uitgesloten voor ontvangst start- en prijzengeld. 
 
 
Artikel 11. Bij de categorie "groep" is het geoorloofd dat er een wagen meerijdt. 
                     De nadruk ligt op de loopgroep en de wagen is onderdeel van de 

presentatie. 
                     Bij deelname met een wagen wordt de wagen niet apart beoordeeld. 
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                     Bij de categorie "wagens" is het geoorloofd dat er een groep meeloopt. 
                     De nadruk ligt op de wagen en de loopgroep is onderdeel van de 

presentatie.   
                     Bij de beoordeling van de wagen wordt extra gelet op techniek en 

afwerking    !                 
                      
                     Voor alle categorieën ( ook individueel ) geldt dat: 
                   - de act moet in beweging blijven. Mag geen 
                     stilstaand spel bevatten !!!! 
                   - wagens moeten tijdens de act in beweging blijven.  
                   - het aantal acts die uitgevoerd worden,moeten zodanig  
                     zijn ingericht dat deze geen oponthoud veroorzaken.  
                   - de categorie bij inschrijving is bepalend voor de hoogte van  
                     het start –en/of prijzengeld. 
                   - dit laatste is ter beoordeling van de jury/ commissie bij de schouwing 

voorafgaande aan de start van de optocht 
  
  
                    Bij de categorieën, groepen en wagens, dienen tevens 2 begeleiders mee 

te lopen, die duidelijk herkenbaar zijn aan de SOK armband of vest. 
                     Deze dienen de voortgang van de optocht te bevorderen zodat er zo min  

mogelijk gaten vallen.  
 
 
Artikel 12. Bij meningsverschillen beslist de keuringscommissie van de optocht of een 

inschrijving valt onder de categorie groepen of wagens. Een en ander 
afhankelijk van het hoofdthema.  

                     De uitspraak van de keuringscommissie is bindend.  
 

 
Artikel 13. Voor het bepalen van de hoogte van het startgeld is onderstaande indeling van 

kracht: 
 - Individuelen :            1  t / m    3 personen              €         15,-- 
 
 - Groepen       :            4  t / m    9 personen  € 40,-- 
             10   t / m  19 personen  € 50,-- 
             20   t / m  29 personen  € 60,-- 
             30   t / m  39 personen  € 70,-- 
             40 personen en meer  € 80,-- 
 
 De beoordeling geschiedt door de keuringscommissie die kan afwijken van de 

vastgestelde startgelden, indien niet aan bovenstaande wordt voldaan en/of het 
motto onvoldoende wordt uitgebeeld en/of de aankleding en carnavaleske 
uitstraling van een te laag niveau zijn. 

 
 
                     - Wagens      :   
 
                     Categorie A :    startgeld € 225,- 
                 
                     Deze moeten voldoen aan de volgende eis: 
                     minimale lengte van   5,00    meter 
 minimale hoogte van  2,50 meter 
 maximale breedte van 4,05 meter 
 maximale hoogte van  5,50 meter 
  
                    Indien wagens niet voldoen aan deze afmetingen wordt men ingedeeld in  
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                    Categorie B :    startgeld € 150,- 
                    Deze beoordeling en vaststelling vind plaats vóór aanvang van de optocht. 
                    Indien u deelneemt in deze categorie of hier ingedeeld word door commissie/ 
                    jury wordt u beoordeeld volgens categorie A met aftrek van 50 punten ( eind 
                    resltaat. Dit omdat u op dat moment niet voldoet aan gestelde eisen Cat. A 

 
NB: 
De optocht commissie behoudt zich het recht voor om wagens, ook al 
voldoen ze aan de gestelde eisen betreffende afmetingen, te korten op het 
bepaalde startgeld !!!!! 
Maximum korten bedraagt € 50,- 
Voorbeeld is een simpele platte kar van minstens 5 meter !! 
Dit is ter beoordeling van de commissie en de beoordeling ter plekke is 
bepalend.  

                    Technische keuring zal door de jury voorafgaande aan de optocht plaatsvinden. 
 
 

- Muziekkorpsen/ muziekgezelschappen: 
 
Muziekkorpsen/ kapellen ontvangen € 90,- startgeld per deelname moment. 
Dit ongeacht wijze van presentatie ( bv. op grote wagen ). 
 

Artikel 14. Start -en prijzengeld worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. 
 
Artikel 15. De uitslag wordt door een neutrale jury bepaald en is bindend. 
 
Artikel 16. Start –en prijzengeld worden binnen maximaal 30 dagen na het einde van de 

optocht overgemaakt naar de deelnemers.  
 
Artikel 17. Een eventuele afgelasting wordt tijdig (zondagmorgen 11.00 uur) bekend 

gemaakt. 
 
Artikel 18. Iedere deelnemer/ groep/ wagen dient zoveel mogelijk gebruik te maken van 

onbrandbare/ brandwerende materialen. Op wagens dient blusmateriaal 
aanwezig te zijn ( minimaal 2 goedgekeurde brandblussers ). 

                    Brandinstructies worden in overleg met de brandweer vastgesteld en bij 
inschrijving aangeleverd. 

 
 
Artikel 19. Indien gebruik wordt gemaakt van een aggregaat dient dit op een zodanige 

wijze ingebouwd dan wel opgebouwd te zijn dat het geen gevaar vormt voor 
brand of vergiftiging door uitlaatgassen 

                     Uitlaatgassen van motoren/ aggregaten moeten rechtstreeks naar buiten 
worden afgevoerd. 

 
Artikel 20. Alleen de Grote Prins en de Jeugdprins van Rommelgat mogen in vol ornaat in 

de optocht aanwezig  zijn. Andere vereniging Prinsen / Prinsessen mogen niet 
in hun officiële tenue aan de optocht deelnemen. 

 
Artikel 21. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie in 

overleg met het dagelijks bestuur van de Stichting Organisatie Karnaval S.O.K. 
te Rommelgat. Dit besluit is te allen tijde bindend . 

 
 
 
 
Rommelgat, oktober 2017 


