
 
REGLEMENT optocht maandag 4-3-2019 

 
1. Iedereen mag onder de hierna gestelde voorwaarden aan de optocht deelnemen. 
 

2.    Per optochtnummer mag een eenmalige reclame-uiting van max. 1 m2 worden meegevoerd. 
 

3. Deelnemer binnen/buiten Bakel kunnen zich schriftelijk opgeven in één van de volgende categorieën: 
nummer verplicht dragen anders geen jurering en geen prijzen geld. 
A Wagens opgeven t/m 15 februari    groepen en individuele t/m 23 februari 

a) Enkeling kinderen: individuele en paren t/m 15 jaar niet gemotoriseerd, Is bij de paren één van 
de deelnemers 16 jaar of ouder, dan behoren deze bij de volwassenen. 

b) Enkeling volwassenen: niet gemotoriseerd individuele en paren van 16 jaar en ouder. 
c) Groepen kinderen: 3 of meer kinderen, waarvan er géén ouder mag zijn dan 15 jaar; 

begeleiding door ouderen is echter toegestaan mits deze geen deel uitmaken van de groep. 
d) Groepen volwassenen: 3 of meer personen waarvan er één of meer 16 jaar of ouder is. Wordt 

door een groep een ongemotoriseerde wagen meegevoerd en vormt dit duidelijk een onderdeel 
van het geheel, dan behoort deze combinatie tot de groep. (Ingeval van twijfel is het verstandig, 
alvorens het inschrijfformulier in te vullen, contact op te nemen met het optochtcomité) 

e) De bezetting van Bakelse wagens en groepen moet minimaal 60% Bakels zijn. 
f)   jeugdWagens  zijn met kinderen t/m 15 jaar , chauffeur moet aan de wettelijke eisen voldoen . 
g) Wagens : Wagens buiten Bakel, zijn minder dan 60% Bakels, deze worden apart beoordeeld.   

B Reclamewagens 
 Deze komen niet voor een prijs in aanmerking en worden pas tot de optocht toegelaten wanneer een 

door het bestuur van "De Pierewaaiers" vastgesteld inschrijfbedrag voldaan is. 
 

4. LET OP! De jeugd en jeugdwagens lopen en rijden voorop in de optocht. 
 

5.     Inschrijvingen die ná sluitingsdatum binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname.. 
Deelnemers zijn verplicht om de optocht helemaal uit te lopen c.q. rijden; anders volgt 
diskwalificatie, einde optocht en ontbinding nieuwe uitleg . 

 

6. Op het inschrijfformulier dienen de gegevens, welke van belang zijn voor het bepalen van de categorie 
waartoe men behoort, duidelijk en volledig te worden ingevuld. Mocht tijdens de optocht blijken dat men 
voor de verkeerde categorie heeft ingeschreven (bijvoorbeeld overtreding leeftijdsgrens en bezetting), 
dan valt men automatisch buiten de prijzen, bij vragen bel 0492341962. 

 

7. De jurering geschiedt bij alle op de volgende onderdelen: 
a) Originaliteit / idee / carnavaleske 
b) Afwerking      
De punten voor het onderdeel carnavaleske worden dubbel geteld bij groepen en wagens  
De punten voor het onderdeel idee / carnavaleske worden dubbel geteld bij paren en individuelen 

 
8. Tegen de toekenning der punten door de jury is geen beroep mogelijk. 
 

9. De wagens moeten woensdag voor de optocht gereed zijn adres doorgeven waar de wagen zich 
bevindt, zodat ze door het optochtcomité m.m.v. op deugdelijkheid en veiligheid kunnen worden 
gecontroleerd. Voldoende wagens niet aan deze eisen, dan worden ze uitgesloten van deelname. 

 

10. Plaatsing in de optocht d.m.v. een nummer, dat zichtbaar meegevoerd moet worden, wordt door het op-
tochtcomité bepaald. Men dient zich aan de aanwijzigingen van het optochtcomité te houden. 

 

11. Het is ten strengste verboden vóór, tijdens en ná de optocht milieubelastend materiaal (tempex, 
plastic e.d. zaken) te verspreiden zo ook overtreding van geluid 75dba ,geen glas/ flessen 
aanwezig op en bij de wagens zo ook zichtbaar  alcoholische dranken  Bij overtreding van dit 
verbod volgt punten aftrek indien nodig geweigerd en/of verwijderd uit de optocht  en komt men dus ook 
niet voor een prijs in aanmerking. 

 

12. Men dient zich tijdens de optocht zodanig te gedragen, dat men de openbare zede niet schendt. 
Hetzelfde geldt voor het uitbeelden van taferelen en bezigen van teksten, 

                                  
13.  Aanwezig op wagens brand blusser, de wielen afdekken van wagen en voldoende valbeveiliging 

plaatsen tevens dient men het geluidsniveau 75 DBA  van de geluidsdragers te beperken. 
       Geen muziek of ander geluid te produceren voor het starten van de optocht om 14.00 uur. 
       Ook is het ten strengste verboden voor chauffeurs om alcoholische dranken te nuttigen. 
 

14. Het bestuur van carnavalsvereniging "De Pierewaaiers" stelt zich niet aansprakelijk voor geleden 
schade en/of schade aan derden toegebracht. 

 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het optochtcomité. 
 

16.   graag Email vermelden nummers start nummer wordt digitaal verstuurd  
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