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Reglement Optocht van Krutjesgat 

 

A) Algemeen 

1. De optocht wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Krutjesrapers met 
toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Son en 
Breugel. 

2. Deelnemers aan de optocht dienen vooraf kennis te nemen van dit reglement. 

3. De optocht wordt gehouden in Son en Breugel op de zondagmiddag van carnaval, tenzij 
het bestuur van De Krutjesrapers in overleg met overheid anders dient te besluiten. 

4. Door onvoorziene omstandigheden (waaronder, maar niet beperkt tot, slechte 
weersomstandigheden) kan het bestuur van De Krutjesrapers in overleg met de overheid 
besluiten de optocht uit te stellen of af te gelasten. De Krutjesrapers aanvaarden geen 
enkele aansprakelijkheid indien een dergelijk besluit wordt genomen. 

5. De veiligheid van zowel deelnemers als publiek dient te allen tijde te worden gewaarborgd.  

6. Open vuur, snel ontvlambare of eenvoudig brandbare materialen en andere toepassingen 
zijn niet toegelaten in de optocht. 

7. Aanwijzingen van politie, Optochtcommissie van De Krutjesrapers en Verkeersregelaars 
dienen strikt in acht te worden genomen. 

8. Het is voor deelnemers verboden om drugs, alcoholhoudende dranken of anderszins 
stimulerende middelen mee te voeren of te gebruiken tijdens de optocht. 

9. Bestuurders in de optocht kunnen voor de start een alcohol blaastest afgenomen worden. 
Deze test is verplicht indien medewerking gevraagd wordt. 

10. Op grond van storend gedrag, gebruik van drugs, alcohol of stimulerende middelen,  
aanstootgevende onderwerpen, overlast voor publiek of andere deelnemers en andere 
ongepaste zaken kan deelname aan de optocht ontzegd worden, c.q. kunnen deelnemers 
uit de optocht verwijderd worden 

11. De optocht wordt gehouden op de openbare weg en de verkeerswetgeving is normaal van 
toepassing. 
Deelnemers die een voertuig voortbewegen dienen in het bezit te zijn van een geldig 
certificaat of rijbewijs. 

12. De Krutjesrapers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of schade 
in welke vorm, oorzaak en aard dan ook. 



 
 

Versie 2: december 2015 

13. Het is de deelnemers toegestaan om live – of elektronisch versterkt geluid te gehore te 
brengen in de optocht. De maximale geluidsproductie mag echter niet meer bedragen dan 
90 dBA om hinder voor de overige deelnemers te beperken. 

14. Alle deelnemers zijn verplicht om minstens 75% van de tijd een voortgaande beweging te 
houden in de optocht. De maximale afstand tot de voorliggende deelnemer mag 25 meter 
bedragen. Bovendien dient iedere deelnemer na het voorbij gaan van het startpunt van de 
optocht binnen 90 minuten bij het eindpunt van de optocht te zijn aangekomen. 

15. De Krutjesrapers behouden zich het recht voor om bij het niet naleven van dit optocht 
reglement de deelnemers te diskwalificeren of punten in mindering te brengen op de 
einduitslag. Ten aanzien van punt 14 van dit reglement kunnen door de optochtcommissie, 
in afstemming met het bestuur, strafpunten toegekend worden: bij een eerste constatering 
5, bij een tweede constatering 10 en bij iedere volgende constatering 25 punten. 

16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur van De Krutjesrapers 
een besluit genomen. Dit besluit is bindend. 

 

B) Inschrijving 

1. Om aan de carnavalsoptocht deel te nemen dient een inschrijfformulier ingeleverd te 
worden. 

2. De deelnemers van vorig jaar ontvangen automatisch een bericht en kunnen digitaal 
inschrijven of een inschrijfformulier ophalen bij: 

3. Degenen die geen formulier hebben ontvangen kunnen dit ophalen bij: 

a. Schoenmakerij en Lederwaren A. Boudewijns, Nieuwstraat 26a in Son, 

b. Hans Poppelaars, Orionlaan 31 in Breugel 

c. Website De Krutjesrapers www.dekrutjesrapers.nl  

4. Op een van deze adressen dienen de ingevulde formulieren uiterlijk 10 dagen voor 
aanvang van de optocht ingeleverd te worden. Hierna is inschrijven niet meer mogelijk.  

5. Inschrijving is mogelijk in de volgende categorieën: 

a. Grote wagens: zie ook D)1. van dit reglement 

b. Loopgroepen groot: vanaf 8 personen en meer  

c. Loopgroepen klein: 3 tot en met 7 personen 

d. Duo’s: 2 deelnemers 
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e. Individuele deelnemers 

f. Basisscholen uit Son en Breugel 

6. De Optochtcommissie beslist op basis van de inschrijving in welke categorie deelnemer(s) 
wordt(en) ingedeeld. 

 

C) Beoordeling en prijzengeld 

1. Een neutrale jury bestaande uit een groep inwoners uit voornamelijk Son en Breugel 
beoordeelt de deelnemers in de verschillende categorieën. Tijdens de optocht wordt door 
de jury gekeken naar de 4 aspecten:  Algemene indruk – Originaliteit – Kwaliteit en 
Presentatie. 

2. Naast de vaste jury wordt ook het publiek in de gelegenheid gesteld om haar mening te 
geven en deelnemers kunnen daarmee de zeer hoog gewaardeerde publieksprijzen winnen. 
Aan willekeurige mensen langs de route wordt gevraagd door te geven welke deelnemer zij 
het beste vinden. Onder de Publieksprijs zijn 2 categorieën: ‘wagens’ en  ‘overigen’. 
De 2 prijzen worden uitgereikt aan de  deelnemer(s) met de meeste stemmen per categorie.  

3. Het staat de Optochtcommissie vrij om als extra stimulans of waardering een 
aanmoedigingsprijs te geven aan een individu of groep, om deelname voor volgend jaar te 
promoten. 

4. Deelnemers die een commerciële boodschap uitdragen komen niet in aanmerking voor 
jurering en prijzengeld. 

5. Het prijzengeld wordt jaarlijks door het bestuur van De Krutjesrapers vastgesteld. 

6. Het prijzengeld wordt alleen uitgekeerd indien aan alle punten in dit reglement is voldaan. 
Een beslissing van het bestuur van De Krutjesrapers is bindend. 

7. De beslissingen van de jury zijn definitief en eventuele bezwaren worden niet in 
behandeling genomen. 
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D) Aanvullingen 

1. Instructies voor grote wagens: 

Afmetingen: 

Om problemen in de route te voorkomen zijn in nauw overleg tussen optochtcommissie en de 
gemeente Son en Breugel afmetingen vastgesteld waaraan de wagens moeten voldoen. 

Deze afmetingen zijn als volgt: 

- de maximale breedte is 3 meter; 

- de maximale lengte is 16 meter; 

- de maximale hoogte is 5 meter; 

- de opbouw van de wagen moet minimaal 35 centimeter vrij van de grond zijn. 

Wagens dienen mechanisch in orde te zijn. Ondeugdelijke wagens worden niet in de optocht 
toegelaten. De beslissing van de optochtcommissie is in deze bindend. 

 

2. Veiligheid 

Om de veiligheid van de grote wagens voor publiek en deelnemers zoveel mogelijk te 
waarborgen dienen er 4 personen in opvallende veiligheidsvesten of opvallende/herkenbare 
bovenarmbanden zoveel mogelijk op hoeken van de wagen aan het begin en het einde te lopen 
en moet de wagen voorzien zijn van een brandblusser. 

 

 


