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Bij deze voorschriften is een toelichting geschreven; deze vormen samen met de voorschriften het
reglement.
Voorschriften
1. Toegestane maximale afmetingen van een uitbeelding:
a. Breedte van de voertuigen 3,50 meter;
b. Bouwhoogte gemeten vanaf het wegdek ter plaatse is 5,50 meter;
c. Lengte combinatie is 14,00 meter;
2. Alle wagens met meer dan 75 centimeter ruimte tussen het wegdek en de onderkant van de
wagen dienen op zodanige manier aan de achter- en zijkanten dicht te zijn zodat de wielen
worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van
minimaal 25 tot maximaal 35 centimeter.
3. Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig te zijn bevestigd.
4. Bij grote wagens (gemotoriseerd, zwaarder dan 750 kilogram en/of wielen groter dan 75
centimeter) moeten minimaal vier begeleiders aanwezig zijn; op iedere hoek één. Bij een
lengte van een voertuig van meer dan 10 meter dienen minimaal twee extra begeleiders langs
de combinatie te lopen; aan weerszijden één.
5. De bestuurder van het voertuig moet steeds een goed uitzicht hebben. Een afwijking hiervan
is alleen toegestaan als twee extra begeleiders èn de chauffeur van de wagen, gezamenlijk in
direct onderling contact met elkaar staan via een werkend elektronisch communicatiemiddel,
zodat de chauffeur over de te rijden route kan worden geloodst.
6. Bij wagens waarop personen worden vervoerd boven een hoogte van 1,50 meter is een
degelijke baluster als valbeveiliging verplicht
7. Er mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur (= juridisch stapvoets).
8. Ter voorkoming van te grote onderlinge afstanden tussen de wagens (meer dan 25 meter)
moet zowel de voorgaande als de achterliggende wagen goed in de gaten worden gehouden
en de snelheid hierop worden afgestemd. Hierbij dienen te allen tijde aanwijzingen van leden
van de optochtcommissie opgevolgd te worden.
9. Brandveiligheid:
a. Op elke wagen is minimaal één goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud
van minimaal 6 liter/kilo beschikbaar, geschikt voor het blussen van branden in
brandklasse A, B en C. Elk ander object, niet zijnde een wagen, moet ook van dit
blustoestel zijn voorzien als gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of
gassen.
b. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan.
c. Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie moet deze zijn
voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking.
d. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen (polystereen schuim, plastic, etc.)
moet zoveel als mogelijk worden beperkt.
10. Het strooien van versnaperingen is alleen toegestaan als er minimaal door twee personen
toezicht wordt gehouden ter voorkoming dat personen te dicht bij de wagen komen.
Het is te allen tijde verboden versnaperingen te strooien dan wel uit te delen vanaf de ABN
Amro bank (Kasteellaan) tot voorbij de achterzijde van Brownies en Downies (Sterrebosweg).
Hier geldt een uitdrukkelijk strooiverbod i.v.m. de veiligheid.
11. Het beschikbaar hebben en gebruik van alcoholhoudende dranken en/of drugs tijdens de
optocht is niet toegestaan. Onder invloed verkerende personen worden uitgesloten van
jurering.
12. Bestuurders van voertuigen dienen zich uitdrukkelijk aan de geldende wet- en regelgeving te
houden voor wat betreft geldende verkeersregels en alle daarmee samenhangende vereisten,
in het bijzonder het niet consumeren van alcohol voor en tijdens de optocht.
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13. Alle deelnemers dienen zich te onthouden van bedreiging, discriminatie en/of ernstige
belediging en alles wat in strijd is met goede zeden.
14. Wagens, uitbeeldingen en trekkende voertuigen mogen niet voorzien zijn van discriminerende
teksten of tekens of dit karakter hebben.
15. Deelname aan de optocht door of met levende dieren is niet toegestaan.
16. De vergunninghouder c.q. organisatie beslist over de samenstelling van de optocht en
deelname van de individuele wagens / groepen. Zij doet dit op ethische, esthetische
grondslag en gangbare normen en waarden.
17. In alle gevallen volgen de deelnemers de aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars en
hulpdiensten op.
18. Vereniging "Het Urnekabinet / de Optochtcommissie” is niet aansprakelijk voor letsel en/of
schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens deelname aan de optocht. U bent verplicht
zelf zorg te dragen dat uw wettelijk verplichte verzekeringen in orde zijn en dit reglement in
acht te nemen.
19. Alle deelnemers mogen een geluidsinstallatie gebruiken. Het geluid mag niet harder zijn dan
90 dB. Voor wagens met geluidswallen met meer dan 4 boxen gelden aanvullende
voorwaarden. Zie voor de aanvullende voorwaarden de toelichting.
20. Het gebruik van rookmachines is welke het zicht voor deelnemers en publiek belemmeren is
verboden.
21. Alle deelnemers in de categorie geel, groen en rood dienen een persoon per groep aan te
wijzen als aanspreekpunt tijdens de optocht. Deze persoon moet herkenbaar zijn aan een
aanvoerdersband, gedragen aan de linker of rechter arm. De band dient eenmalig bij de
organisatie gekocht te worden.
22. Deelname aan de optocht is alleen mogelijk wanneer de deelnemer zichzelf hiervoor heeft
ingeschreven via www.urnerijk.nl, de registratienummers heeft afgehaald, het
inschrijfformulier heeft ondertekend en het eventuele inschrijfgeld heeft voldaan.
23. Het aanbrengen van een bedank c.q. sponsorbord van 40 x 60 cm achter op de wagen is
toegestaan. Het aanbrengen van reclameboodschappen op de wagen, anders dan de van
origine op het voertuig aanwezige merk / type aanduiding en bedrijfsreclame, zijn
uitdrukkelijk verboden. Evenmin mag tijdens de optocht merk of naamreclame uitgedeeld
worden.
24. De organisatie is te allen tijde bevoegd deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname als
zij daar redenen voor ziet.
25. Bij deelname aan de carnavalsoptocht van de gemeente Wijchen verklaart de deelnemer zich
te zullen houden aan het geldende reglement. Dit geldt voor ieder deelnemend persoon.
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Toelichting
Ad. 1
Bij de inrichting van het wegennetwerk in Nederland en dus ook de gemeente Wijchen is uitgegaan
van uitgangspunten. Uitgangspunten zijn onder andere maximale lengte, hoogte en breedte.
Wanneer een voertuig deze afmetingen te boven gaat, kan het gebeuren dat er een probleem bestaat
bijvoorbeeld bij het nemen van een bocht, bij de onderdoorgang van een boomkruin, een viaduct of
uitlegger van een verlichtingsmast. Omdat de uitbeeldingen in carnavalsoptochten veelal de normale
maten flink overschrijden, zijn van gemeentewege maatregelen genomen voor de carnavalsroutes.
Opmerking: Uitsluitend de wegen en straten op het parcours van de optocht zijn afgestemd op de bij
dit punt genoemde afmetingen. Wagenbouwers dienen er rekening mee te houden dat de doorgang
op diverse wegen die leiden naar het startpunt en vanaf het eindpunt van de optocht onvoldoende
kan zijn.
Ad. 2
Dit artikel is opgesteld omdat in de praktijk gebruik wordt gemaakt van landbouwvoertuigen en
vrachtwagens. Een eigenschap van deze voertuigen is de grote afmeting van de wielen.
Om de kans op het overrijden van personen en dieren zoveel als mogelijk te voorkomen zijn er
voorwaarden gesteld aan het afschermen van deze wielen, waarbij rekening is gehouden met het
nemen van drempels en stoepranden. In Roosendaal kwam in 2011 een verkeersregelaar om het
leven nadat hij onder de wielen van een wagen terecht kwam.
Ad. 3
Dit artikel is opgenomen omdat in de praktijk is gebleken dat het voorkomt dat wagens met
bijvoorbeeld touw zijn bevestigd aan het trekkende voertuig. Het risico daarvan is dat wanneer de
wagen geen reminrichting heeft, deze niet tijdig stilgezet kan worden met alle risico’s van dien.
Ad. 4
Dit artikel is opgenomen omdat in de praktijk is gebleken dat er uitstekende voorwerpen op de wagen
zijn aangebracht, die toeschouwers kunnen verwonden. Bovendien bestaat (ondanks artikel 2) nog
steeds het gevaar dat er personen of dieren onder de wielen komen.
De begeleider moet in staat zijn om adequaat in te grijpen op die momenten dat het mis dreigt te
gaan. Ook moet hij/zij de organisatie en/of operationele diensten te woord kunnen staan. Kinderen
mogen niet ingezet worden voor invulling van deze taak. Wij adviseren om mensen als “wielwachter”
in te zetten die over overredingskracht beschikken.
Ad. 5
Om een verantwoorde bestuurbaarheid van het voertuig te waarborgen is dit artikel opgenomen. De
bestuurder moet steeds goed zicht hebben op de weg en moet kunnen anticiperen op gedrag van
andere weggebruikers. Wanneer het nodig is dat de chauffeur ‘íngebouwd is’ moeten alle begeleiders,
als bedoeld onder artikel 4, en ook de chauffeur zijn uitgerust met een goed werkend
communicatiesysteem (bijv. portofoons). Dit om de bestuurder aanwijzingen te kunnen geven voor
het veilig rijden met de carnavalswagen en het risico voor derden te minimaliseren. Indien bij de start
blijkt dat de deelnemer hier niet aan voldoet, mag deze niet starten.
Ad. 6
Omdat er vaak sprake is van relatief hoge uitbeeldingen bestaat zonder een deugdelijke balustrade of
het hebben van persoonlijke valbeveiliging het risico dat mensen van grote(re) hoogte kunnen vallen
met alle gevolgen van dien.
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Ad. 7 en 8
Het maximaliseren van de snelheid is gedaan om de bestuurder (en begeleiders) van een toch wel als
bijzonder te kwalificeren carnavalsvoertuig voldoende tijd te geven, om te kunnen reageren op het
vaak onverwachte gedrag van andere (soms in kennelijke staat verkerende) feestvierende mensen.
Bijkomstigheid is dat bij deze snelheid de uitbeelding goed bekeken kan worden. Als de afstand tussen
de wagens onderling te groot wordt, hebben toeschouwers al gauw de neiging over te gaan steken
wat weer extra risico oplevert. Ook is de optocht dan minder aantrekkelijk om te bekijken.
Ad. 9
In dit artikel zijn diverse voorschriften gegeven voor een brandveilige carnavalswagen.
De aanwezigheid van een voor handen liggend blusmiddel is geëist om een beginnende brand te
kunnen bestrijden.
Omdat materialen waarvan de uitbeeldingen zijn vervaardigd veelal brandbaar zijn, is het een vereiste
een beginnende brand doelmatig te kunnen bestrijden. Bijkomende factor is dat mensen op de
wagens (kunnen) staan die meestal niet snel eraf kunnen.
Gebruik van open vuur is niet toegestaan omdat dit niet gewenst is, gelet op de veelal brandbare
materialen waarvan de uitbeeldingen zijn vervaardigd.
De brandbare vloeistof moet in deugdelijke ‘jerry-cans’ zitten.
Goede ventilatie van uitlaatgassen is nodig omdat anders inzittenden hierdoor bedwelmd kunnen
geraken.
Alle personen die op de wagen staan dienen in geval van calamiteiten zelfstandig de wagen te kunnen
verlaten door middel van een directe vluchtweg, direct beschikbare hulpmiddelen.
Ad. 10
Strooien van versnaperingen kan leiden tot onverwacht voor de wagen lopen van kinderen die deze
op willen rapen of het hiermee raken van toeschouwers. Beter is het om versnaperingen uit te laten
delen. Versnaperingen strooien is alleen toegestaan als deugdelijk toezicht wordt uitgeoefend.
Het is te allen tijde de verboden versnaperingen te strooien alsmede uit te delen vanaf ABN Amro
bank (Kasteellaan) tot voorbij de achterkant van Brownies en Downies (Sterrebosweg). Dit omdat is
gebleken dat dit deel van de route te smal is, onacceptabele, soms zelfs levensgevaarlijke situaties
met zich mee brengt.
Ad. 11
Omdat het gebruik van alcohol en/of drugs personen in een andere gemoedstoestand kunnen
brengen waarbij niet meer helder kan worden nagedacht en vanwege de veiligheid van deelnemers,
de organisatie, begeleiders en toeschouwers, is dit niet toegestaan. Bij constatering van het gebruik
van alcohol en/of drugs zal de jury over gaan tot uitsluiting van jurering, waardoor geen aanspraak
meer kan worden gemaakt op eventuele prijzen.
Tevens houdt de organisatie het recht personen te verwijderen uit de carnavalsoptocht en blijft de
normale wegen en verkeerswet van toepassing.
Ad. 12 en 13
Dat alle deelnemers zich moeten onthouden van bedreiging, discriminatie en ernstige belediging en
het verbod op het op de uitbeeldingen voeren van discriminerende teksten of tekens, of het in dit
kader te plaatsen karakter ervan, is gesteld vanwege de goede gang van zaken. Dit is vanuit het
oogpunt van openbare orde en veiligheid uiterst ongewenst.
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Ad. 14
Levende dieren horen gewoonweg niet thuis in een drukke, luidruchtige carnavalsoptocht. Het welzijn
van het dier is hierbij in het geding. Veel dieren worden angstig bij het horen van harde knallen,
muziek, sirenes en dergelijke en kunnen ook de overweldigende drukte niet aan. Hierdoor kunnen
dieren in paniek geraken met risicovolle gevolgen. Kadavers horen niet thuis in een carnavalsoptocht
en kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Ze zijn onhygiënisch, trekken ongedierte aan en
stinken en kunnen dierziekten overdragen.
Ad. 15
Hiermee is duidelijk gesteld wie verantwoordelijk is voor de invulling van de carnavalsoptocht. De
leden van de optochtcommissie bepalen wie wanneer start in de optocht. Hier dienen de deelnemers
gehoor aan te geven.
Ad. 16
Dit artikel is opgenomen uit oogpunt van openbare orde en veiligheid. Bij situaties waarin deze
voorschriften niet voorzien, waarbij naar het oordeel van met controle belaste functionarissen zich een
onveilige situatie voordoet, moet onmiddellijk kunnen worden ingegrepen en direct zonder enige
discussie gevolg worden gegeven aan gegeven opdrachten.
Ad.17
Alle verzekeringen voor het rijden met en tijdens de optocht vervoeren van personen moeten zijn
afgesloten. Bestuurders van tractoren en vrachtwagens moeten beschikken over de juiste
rijvaardigheidsbewijzen. Duidelijk moet zijn dat bij het rijden op wegen van en naar de carnavalsroute
het vervoer van personen op de meeste wagens niet is toegestaan, omdat de wagens niet zijn
ingericht voor personenvervoer. Hierop kan worden gehandhaafd door de politie.
Om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen dient u zich aan dit reglement te houden.
Ad. 18
Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat sommige deelnemers menen dat het geluid ieder jaar
harder moet is besloten de regels aan te scherpen.
• De muziek mag niet harden gaan dan 90 decibel, gemeten op minimaal 4 meter van de
speakers.
• Geluidswallen van meer dan 4 boxen zijn enkel toegestaan indien de deelnemer hiervan bij
inschrijving melding van maakt en een borg van €300,00 voldoet. Houdt de deelnemer zich
netjes aan de regels dan kan de deelnemer na afloop zijn borg weer ophalen bij het
organisatie. Hebben zij zich misdragen in welke vorm dan ook, dan zijn zij de borg kwijt en de
komende 3 jaar niet welkom in de optocht in Wijchen. Zie hiervoor ook punt 22. De
organisatie behoudt zich het voorrecht om te bepalen of een deelnemer zich misdragen heeft
en of de borg dus ingehouden wordt. Tegen de beslissing van de organisatie kan geen beroep
aangetekend worden.
Tevens is gepaste muziek nadrukkelijk gewenst. Hiermee wordt carnavalsgerelateerde muziek
bedoeld. House en house-achtige muziek (muziek met veel bass geluiden) is niet gewenst.
Ad. 19
Dit artikel is opgenomen omdat er afgelopen jaar enkele deelnemers waren met rookmachines welke
een dusdanige dichte rook veroorzaakte dat er geen zicht meer was. Dit leidde tot gevaarlijke
situaties. Dat heeft de organisatie doen besluiten dergelijke rookmachines te verbieden. Bij gebruik
hiervan zal direct worden overgaan tot verwijdering uit de optocht en zal een sanctie volgen.
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Ad. 20
Om aanwijzingen van de organisatie aan de groepen efficiënt te kunnen overbrengen dienen de
deelnemende groepen een persoon per groep aan te wijzen als aanspreekpunt. Zo komt de nodige
informatie telkens bij een persoon te terecht en kan hij of zij deze overbrengen aan de groep.
Het aanspreekpunt van een groep moet herkenbaar zijn aan een zogenoemde aanvoerdersband welke
gedragen dient te worden aan de linker of rechter arm. De band moet eenmalig bij de organisatie
worden gekocht.
Ad. 21
Om goed zicht te hebben over de grote van de optocht en daarbij horende veiligheid en faciliteiten
zijn deelnemers verplicht zichzelf in de inschrijfperiode in te schrijven. Inschrijven na de
inschrijfperiode is niet meer mogelijk.
Om de inschrijving te voltooien dient de deelnemer tijdens het afhaalmoment het volgende te doen:
Meenemen afhaalbewijs
Voldoen inschrijfgeld (indien van toepassing)
In ontvangst nemen registratienummers*
Ondertekenen inschrijfformulier
*De registratienummers die de deelnemer ontvangt dienen goed zichtbaar te worden bevestigd aan
de creatie. Bij deelnemers met een trekkend voertuig dient er een registratienummer voorop het
trekkend voertuig en aan de linker en rechter zijde van de creatie te worden bevestigd
Ad. 22
U mag in beperkte mate reclame uitingen aanbrengen op uw creatie. Dit om te voorkomen dat de
optocht een grote reclamekaravaan wordt. Het moet blijven draaien om de creaties zelf.
Alleen na schriftelijke goedkeuring mag hier van worden afgeweken.
Ad.22
Dit artikel is opgenomen om zo nodig daadkrachtig te kunnen optreden zonder dat de optocht
stagneert.
Bij overtreding van het reglement zal maximaal twee keer worden gewaarschuwd. Bij de derde keer
zal een sanctie volgen.
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