
 
Reglement Optocht van het Urnerijk 

 

1. Toegestane maximale afmetingen van een uitbeelding: 
1.1. Breedte van de voertuigen 3,50 meter; 
1.2. Bouwhoogte gemeten vanaf het wegdek ter plaatse is 

5,50 meter;  
1.3. 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. Indien zich een of meer personen (exclusief bestuurder) op de 
wagen bevinden dienen zij achter een omheining van min 1.20 
m hoog te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn. 

7. Er mag niet sneller worden gereden dan 15 km/uur (= juridisch 
stapvoets).  
Deelnemers aan carnavalsoptochten met loopgroepen met 
(ook) kinderen van 12 jaar of jonger, worden door ten minste 
twee volwassenen begeleid gedurende de deelname aan de 
optocht. 

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: 
9.1. 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.  

9.2. Het gebruik van open vuur en het afsteken van vuurwerk 
is niet toegestaan.  

9.3. Bij gebruik van een generator ter opwekking van 
elektrische energie moet deze zijn voorzien van een 
deugdelijke isolatiebewaking.  

9.4. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen 
(polystereen schuim, plastic, etc.) moet zoveel als 
mogelijk worden beperkt.  

9.5. Indien stroomaggregaten worden gebruikt, is het bijvullen 
van deze aggregaten tijdens de optocht niet toegestaan. 

9.6. Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te 
zijn. Tevens dienen er deugdelijke, goedgekeurde 
slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te 
worden gebruikt. 

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 hoek Mr van Coothlaan/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 en 
gebruik van drugs voor en tijdens de optocht.  

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. Door de organisatie van de carnavalsoptocht en de politie zal 
toezicht worden gehouden op de naleving van dit reglement. In 
alle gevallen volgen de deelnemers de aanwijzingen van 
organisatie, verkeersregelaars, politie en hulpdiensten op.  

18. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. 
Vereniging "Het Urnekabinet / de Optochtcommissie” is niet 
aansprakelijk voor letsel en/of schade aan deelnemers en 
derden ontstaan voor, tijdens en na deelname aan de optocht. 
Deelnemers zijn verplicht zorg te dragen dat hun wettelijk 
verplichte verzekeringen en de verzekering van het voertuig in 
orde zijn (WA en/of WAM) en dit reglement in acht te nemen.  
De deelnemers vrijwaren de Vereniging “het Urnekabinet / de 
Optochtcommissie door de ondertekening van het 
inschrijfformulier, tegen elke aansprakelijkheid in welke vorm 
dan ook ter zake van door deelnemers c.q. hun meegevoerde 
materiaal ,toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, 
zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, 
toezichthouders, gemeente Wijchen, etc. 

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 geldt een borg welke 
jaarlijks opnieuw zal worden vastgesteld. Indien de deelnemer 
met een geluidswal zich tijdens de optocht en het opstellen van 
de optocht aan de geluidsregels houdt, krijgt de deelnemer zijn 
borg terug. 

20. Het gebruik van rookmachines 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, tijdens een eventuele andere 
inschrijfmogelijkheid, 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. 


