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Reglement Optocht van Krutjesgat 

 

A) Algemeen 

1. De optocht in Son en Breugel 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 en hiermee 
akkoord te zijn. Voorgaande versies van dit reglement zijn niet meer van toepassing en er 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

3. CV de Krutjesrapers kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade 
in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en (eventueel) aansprakelijk 
voor het toebrengen van schade en/of letsel aan derden. Deelnemers zijn verplicht om zelf 
(minimaal) een WA-verzekering af te sluiten. Advies: Vraag bij twijfel een en ander na bij uw 
verzekeringsmaatschappij (ook voor eventuele uitsluitingen).  

4. Deelnemers dienen zich te onthouden van iedere vorm van ongepast gedrag. Hiermee 
wordt onder andere verstaan discriminatie en/of racisme (zowel verbaal, tekstueel als in 
afbeelding en uitbeelding). Bij constatering van dergelijke uitingen, die door de organisatie 
als ongepast, discriminerend of racistisch ervaren kunnen worden, kan deelname aan de 
optocht worden geweigerd. 

5. 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. 

6. Door onvoorziene omstandigheden 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 als een dergelijk besluit wordt genomen. 

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

8. Open vuur, snel ontvlambare of eenvoudig brandbare materialen en andere toepassingen 
zijn niet toegelaten in of in de directe nabijheid van de optocht. 

9. Het is verboden om confetti of andere materialen die worden verspreid te gebruiken die 
niet natuurlijk afbreekbaar zijn op een korte termijn.  

10. Aanwijzingen van politie, optochtcommissie en verkeersregelaars dienen strikt in acht te 
worden genomen. 

11. Het is voor deelnemers verboden om drugs, alcoholhoudende dranken of anderszins 
stimulerende middelen mee te voeren of te gebruiken tijdens de optocht. 
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12. Van elke bestuurder in de optocht kan voor de start een alcohol blaastest afgenomen 
worden. Deze test is verplicht indien medewerking wordt gevraagd. 

13. Op grond van ongepast 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. 

14. De optocht wordt gehouden op de openbare weg en de verkeerswetgeving is normaal van 
toepassing.  

15. Deelnemers die een gemotoriseerd voertuig besturen dienen in het bezit te zijn van een 
geldig en voor de geldende categorie juist rijbewijs. 

16. Het is niet toegestaan om stickers, verf of andere middelen op openbare of privébezittingen 
aan te brengen. 

17. 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. 

18. 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 voorbijgaan van het startpunt van de 
optocht binnen 90 minuten bij het eindpunt van de optocht te zijn aangekomen. 

19. De Krutjesrapers behoudt zich het recht voor om bij het niet naleven van dit optocht 
reglement deelnemers te diskwalificeren of punten in mindering te brengen op de 
einduitslag. Ten aanzien van punt 18 van dit reglement kan 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. 

20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur van de 
Krutjesrapers een besluit genomen. Dit besluit is bindend. 
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B) Inschrijving 

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

2. De deelnemers van de laatste optocht ontvangen automatisch een bericht en kunnen 
digitaal inschrijven via de website van de Krutjesrapers (Inschrijfformulier Optocht | CV de 
Krutjesrapers)  

3. Heb je geen bericht ontvangen of niet eerder deelgenomen aan de optocht in Krutjesgat.  

a. Schrijf je dan digitaal in via de website van de Krutjesrapers (Inschrijfformulier 
Optocht | CV de Krutjesrapers)  

4. Je dient het inschrijfformulier volledig in te vullen. 

5. Het digitale inschrijfformulier dient uiterlijk 10 dagen voor de optocht ingeleverd te zijn. 
Als je gejureerd wilt worden is inschrijving hierna niet meer mogelijk.  

6. Inschrijving is mogelijk in de volgende categorieën: 

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

b. Loopgroepen groot: vanaf 8 personen. 

c. Loopgroepen klein: 3 tot en met 7 personen. 

d. Duo’s: 2 deelnemers. 

e. Individuele deelnemers. 

f. Basisscholen uit Son en Breugel. 

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

8. De deelnemers dienen de titel of het onderwerp van hun wagen of loopgroep op het 
inschrijfformulier vermelden. 
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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 3 aspecten: Originaliteit – Kwaliteit en Presentatie. Deze jury is door 
de Optochtcommissie samengesteld.  

2. Naast de neutrale jury wordt ook het publiek in de gelegenheid gesteld om haar mening te 
geven. Deelnemers kunnen daarmee de zeer hooggewaardeerde 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 overige. 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 als 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. 

8. Aan de optocht commissie dient een mobiel telefoonnummer van een contactpersoon te 
worden doorgegeven die bereikbaar is bij eventuele calamiteiten vóór, tijdens en direct na 
de optocht. 

9. Voor de herkenbaarheid van uw inzending is het startnummer erg belangrijk. Het nummer 
moet goed leesbaar zijn. 

10. Het startnummer dient na de optocht te worden ingeleverd bij de Optochtcommissie in de 
tent. Als deze niet wordt ingeleverd of verloren is gegaan worden de kosten voor het 
opnieuw maken van het bord in rekening gebracht. 
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D) Aanvullingen 

Instructies voor grote wagens: 

1. 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 dienen te voldoen. 

Alle wagens (of combinaties??) mogen bij meting de afmetingen niet overschrijden; 

- de maximale breedte is 3 meter; 

- de maximale lengte is 16 meter; 

- de maximale hoogte is 5 meter; 

- de opbouw van de wagen dient minimaal 35 centimeter vrij van de grond zijn. 
2. Wagens dienen mechanisch in orde te zijn. Ondeugdelijke wagens worden niet in de 

optocht toegelaten. De beslissing van de Optochtcommissie is in deze bindend. 
3. De wagen dient te worden ondersteund door een loopgroep die een geheel is met de 

wagen(s). 

 

 

E) Veiligheid 
1. Cv de Krutjesrapers controleert niet op technische aspecten, constructie en veiligheid.  

Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. 
2. U dient zorg te dragen voor een veilig en verantwoord transport naar het startpunt van 

de optocht en terug naar huis of opslag. Zorg onder andere voor een goede verlichting 
aan de voor- en achterzijde van de wagen in overeenstemming met de 
verkeerswetgeving. Laat een personenauto met zwaailicht voor en achter de wagen 
rijden, etc. 

3. Om de veiligheid van de grote wagens voor publiek en deelnemers zoveel mogelijk te 
waarborgen dient elke wagen te worden begeleid door tenminste vier volwassenen op 
iedere hoek van het voertuig. Deze begeleiders dienen duidelijk herkenbaar te zijn met 
een reflecterend veiligheidsvest/ -hesje of een reflecterende band om de linker- of 
rechterarm. 

4. Er dienen voldoende brandblusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn welke 
geschikt zijn voor brandklasse A en B (6 kg. poeder-/ sproeischuimblusser met 
keuringsmerk). Deze mogen niet ouder zijn dan 2 jaar na datum goedkeur. 

5. Motorvoertuigen die in de optocht meerijden dienen (minimaal) WA verzekerd te zijn.  
Als het trekkende voertuig WA verzekerd is, dan geldt dit ook vaak voor de aanhanger. 
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Vraag bij twijfel een en ander na bij uw verzekeringsmaatschappij (ook voor eventuele 
uitsluitingen). 

6. De bestuurder van een voertuig dient te allen tijde een goed uitzicht te hebben. 
Afwijking is alleen toegestaan als de bestuurder voortdurend met een elektronisch 
communicatiemiddel in rechtstreeks contact staat met een begeleider buiten het 
voertuig. 

7. Het aggregaat moet vrij opgesteld zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk  
belucht en ontlucht), zodat rook en warmte goed weg kunnen. Het aggregaat moet  
afgeschermd worden met een onbrandbaar materiaal (bijvoorbeeld gipsplaat). 

8. De voorraad brandbare vloeistof (maximaal 10 liter) mag niet in de omgeving van het 
aggregaat  
opgeslagen worden. 

9. Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met  
een deugdelijke stekker. Het geheel moet bovendien goed afgezekerd zijn. 

10. Advies om EHBO-koffer op de wagen te hebben een ongeluk zit immers in een klein  
Hoekje. 

11. Open wielen dienen voldoende afgeschermd te zijn. In verband met de 
verkeersdrempels dient, gemeten vanaf de grond, de onderkant van de onderste 
plaat/versiering zich tenminste 35 cm boven het wegdek te bevinden. 
 

  


