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1.      OPTOCHT: 
 
A)      De deelnemers zijn verantwoordelijk voor een vlot verloop van de carnavalsoptocht. De 
aanwijzingen van het optochtcomité, dan wel de verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.  
 
B)      Belangrijk in een carnavalsoptocht is de uitstraling die een deelnemer heeft naar het publiek. 
Wij verzoeken de deelnemers voor een vlot verloop van de optocht de acts niet te lang te laten 
duren. 
 
C)     Voor de categorie groepen wordt als eis gesteld dat de groep in de presentatie naar het publiek 
overheersend is. 
 
D)     Voor de categorie wagens wordt als eis gesteld dat de wagen in de presentatie naar het publiek 
overheersend is. 
 
E)      Reclame-uitingen zijn behalve vaste reclame-uitingen niet toegestaan in de carnavalsoptocht. 
 
F)      De ten gehore gebrachte muziek moet zodanig zijn dat je de andere deelnemers niet tot last 
bent 
 
G)     Elke deelnemer krijgt tijdig een startnummer. Dit nummer dien je goed zichtbaar mee te voeren 
in de optocht. 
  
 
2.  GEDRAG: 
 
A)      Deelnemers met racistische uitbeeldingen worden uit de carnavalsoptocht verwijderd, dit 
houdt in: diskwalificatie 
 
B)      Drankgebruik door de deelnemers  op de wagen niet toegestaan. 
Mocht er door toedoen van alcoholgebruik en ongeluk plaatsvinden, is Stichting De Kater 
hier niet voor aansprakelijk te stellen, en komt dit geheel voor rekening van de deelnemer. 
 
De chauffeurs, begeleiders en evt. bedieners van draaiende gedeelten van de wagens 
drinken geen alcohol: diskwalificatie! 
 
3.  JURY: 
 
A)  De juryuitslag is bindend, de jury zal zich laten leiden door de volgende aandachtspunten : 

Idee, Uitbeelding, Afwerking, Actie, Carnavalesk 
 
 B) De optocht niet uitrijden om welke reden dan ook:  diskwalificatie  
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4. AANDACHTSPUNTEN VOOR DE DEELNEMERS VAN DE OPTOCHT 
 
A)      Rondom de uitlaat van tractoren of anderszins gemotoriseerde voertuigen dient ongeveer       
10 cm ruimte te zijn vrijgehouden. 
 
B)      Eventuele te gebruiken aggregaten of andere verbrandingsmotoren moeten vooraf worden 
afgevuld. Tijdens de optocht is het afvullen van warme aggregaten dan wel meevoeren van reserve 
brandbare vloeistoffen in jerrytanks niet toegestaan. Let op dat de verbrandingsgassen van het 
aggregaat zich niet kunnen ophopen binnen het voertuig, waardoor personen onwel kunnen worden 
en de uitlaat geen brand kan veroorzaken. 
 
C)         U bent vooralsnog zelf verantwoordelijk voor het nemen van deze maatregelen. 
 
D) U bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke verzekering, wij adviseren zeker de 
wagens (verenigingen) gedegen te verzekeren middels een ‘praalwagen verzekering’. 
 
E) Er mag niet een zodanige hoeveelheid confetti en dergelijke gestrooid worden dat dit 
verkeershinder oplevert dan wel die niet meer of moeilijk te verwijderen is.  Dit op last van de 
gemeente Oosterhout.  Rekening voor de verwijdering zal op de veroorzaker(s) worden verhaald. 
 
F) Afmetingen categorie  grote wagens: 
 De hoogte moet inschuifbaar zijn tot max. 7 meter 
 De breedte moet inschuifbaar zijn tot max. 4 meter 
  
Wanneer blijkt dat een deelnemer door de grootte, lengte of breedte van de wagen de 
carnavalsoptocht onnodig ophoudt kan dit consequenties hebben. 
 
 
 
Als organisatie wensen wij u een geweldige optocht toe met veel plezier op een veilige en 
verantwoorde wijze. 
 


