KARNAVALS STICHTING
“DE HEIKNUUTERS”
DORPLEIN

Algemene regels carnavalsoptochten Cranendonck
In het kader van openbare orde en veiligheid dienen deelnemers aan
carnavalsoptochten binnen de gemeente Cranendonck zich te houden aan de volgende
regels:
1. Op de wagens dient, onder direct handbereik, een goedgekeurde poederblusser
van minimaal 7 kg. aanwezig te zijn, geschikt voor alle brandklasses.
2. Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen of motor moeten in het bezit zijn van een
geldig rijbewijs (geldig voor het betreffende voertuig). Bestuurders van
landbouwtrekkers en bromfietsen moeten minstens 16 jaar oud zijn en in het bezit van
de benodigde papieren.
3. Bestuurders mogen niet onder invloed verkeren van alcohol, verdovende middelen
of medicijnen (hierop wordt steekproefsgewijs gecontroleerd).
4. Alle motorrijtuigen (auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en
zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen) moeten verzekerd
zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
*Alle aangekoppelde tweewielige wagens (ook tandemassers) achter een
personenauto vallen automatisch onder de dekking van de auto.
*Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen
onder de aansprakelijkheid van het trekkende voertuig.
*De wagen dient zo gemaakt te zijn dat deelnemers op de wagen geen gevaar lopen bij
plotselinge manoeuvres. Hij/zij dient zich daarbij goed te zekeren, of een
veiligheidsriem
of –tuigje te dragen, zodat er geen ongeluk plaats kan vinden.
*Iedere deelnemer wordt geacht WA-verzekerd te zijn daar deelname op eigen risico is.
5. Bij niet verder kunnen trekken moet aan de daarop volgende wagens en groepen
onverwijld doorgang gegeven worden.
Wagens dienen voorzien te zijn van een trekoog of aankoppelpunt (trekhaak met
ketting), zowel aan de voor- als achterzijde. Tevens dient op iedere wagen een trek- of
duwstang
aanwezig te zijn, zodat indien nodig een snelle aankoppeling met de reservetrekker
kan plaatsvinden.
6. Alcoholgebruik tijdens de optocht is NIET toegestaan, hierop wordt door de jury en
politie toegezien.
7. Tijdens de optocht is gebruik van open vuur niet toegestaan.
8. Vanwege de veiligheid mag er geen snoepgoed, fruit of andere artikelen in het
publiek gestrooid worden. Uitzondering hierop vormt het strooien van snoep en fruit
vanaf de
prinsenwagen, maar dan uitsluitend achter de wagen. Er dient dan een minimale
veiligheidszone van 50 meter achter de wagen te worden bewaakt.
9. Het is verboden als wagen of als groep tijdens het opstellen vóór het vertrek én
stilstaand tijdens de optocht, confetti of andere toestanden te spuiten. Tevens is het
richten op
openstaande ramen, deuren en op andere doelen verboden.

K.S. DE HEIKNUUTERS

OPTOCHT

1

KARNAVALS STICHTING
“DE HEIKNUUTERS”
DORPLEIN
10. In de optocht gebruikte confetti dient te zijn vervaardigd van organisch afbreekbare
materialen (dus het gebruik van plastic, kunststof of andere niet afbreekbare
materialen is niet toegestaan).
11. Het meevoeren van dieren tijdens de optocht is niet toegestaan.
12. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen
kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden mogen niet getoond of ten gehore
worden
gebracht in de optocht. De besturen en / of de jury hebben het recht en de plicht om een
dergelijke deelnemer, groep of wagen uit te sluiten van deelname aan de optocht.
13. Aanwijzingen van de optochtcommissie, burgemeester, politie, brandweer dienen
altijd direct te worden opgevolgd.

ALGEMENE AANWIJZINGEN OPT OCHT KARNAVAL HEIKNUUT ERS.
Aanwijzingen in verband met de veiligheid van de deelnemers aan de optocht en het publiek.
1.

Iedere deelnemer dient het inschrijfformulier in te leveren voor de sluitingsdatum zo
volledig mogelijk en met de leuze. Het inschrijfformulier geldt tevens als een bewijs, dat
men bekend is met de inhoud van dit reglement en verklaard daarbij verzekerd te zijn
op grond van een WA verzekering.

2.

Indien door toedoen van (een) deelnemer(s) tijdens de optocht schade wordt
veroorzaakt en deelnemer(s) niet blijken te zijn verzekerd is/zijn deelnemer(s)
persoonlijk aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

3.

Iedere deelnemer dient om 14.00 uur opgesteld te staan op het kerkplein (achter de
kerk) bij zijn startnummer. De jury begint op hetzelfde tijdstip met haar beoordeling. De
optocht start om precies 14.11 uur.

4.

Iedere deelnemer wordt vriendelijk doch dringend verzocht ervoor te zorgen dat
het geheel aaneengesloten blijft trekken. Aanwijzingen omtrent dit gegeven door
de optochtcommissarissen dienen opgevolgd te worden.

5.

De wagens, die aan de optocht deelnemen, mogen maximaal 12 mtr lang, 4 mtr breed en
6 mtr hoog zijn. Deze afmetingen zijn exclusief trekker. De wagens dienen dusdanig
geconstrueerd te zijn, dat verkeersobstakels geen belemmering vormen voor de
goede
voortgang van de optocht.

6.

Stichting De Heiknuuters wijst alle verantwoordelijkheid af voor stoffelijke en/of
lichamelijke schade aangebracht door de deelnemers aan derden. De schade is
verhaalbaar op iedere deelnemer of vereniging die de schade heeft aangebracht.
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7.

Deelnemers aan de optocht ontvangen een optochtnummer. Prijswinnaars kunnen
tegen inlevering van hun optochtnummer de gewonnen prijs in ontvangst nemen.

8.

Het is niet toegestaan om als Prins of Prinses aan de optocht deel te nemen. Dit recht
is alleen bestemd voor de prins en prinses van het Heiknuuterrijk.

9.

Het is aan de deelnemers verboden om reclame in de optocht te maken.

JURY.
1.

Men kan zich als volgt inschrijven:
- Individueel, 1 t/m 3 personen
- Kleine groep, 4 t/m 15 personen
- Grote groep, 16 personen of meer
- Wagens

2.

Loopgroep met wagen of wagen met groep:
Belangrijk is wie een onderdeel waarvan vormt m.a.w. siert de groep de wagen op
(wagens) of is de wagen een onderdeel van de loopgroep om deze groep een
uitbeelding te laten doen.
Bij de wagens is de groep ondergeschikt aan de wagen. Bij een loopgroep is de wagen
ondergeschikt aan de groep.

3.

De Ad Smits Wisselbeker wordt uitgereikt aan de individueel, groep of wagen met het
hoogste aantal punten.
De Publieksprijs Wisselbeker is een door het publiek gekozen prijs. Deze wordt
uitgereikt door de Prinsengarde.
KS De Heiknuuters Wisseltrofee wordt uitgereikt aan de grote groep
met het hoogst aantal punten.
De Jeanette Smits Wisseltroffee wordt uitgereikt aan de individueel die het hoogst
aantal punten behaalt.
De Sjaak Verheggen Wisselbeker zal worden uitgereikt aan de kleine groep, die
het hoogst aantal punten behaalt.
De aanmoedigingsprijs zal worden uitgereikt aan personen onder de 16 jaar, deze prijs
wordt door de Jury bepaald.

4.

De inschrijving is bindend voor de Jury.
B.V. Indien U zich heeft opgegeven als kleine groep (4 t/m 15 personen) voor de
optocht en tijdens de optocht blijkt dat u met meer dan 15 personen deelneemt, dan
blijft u bij de kleine groepen. U verspeelt echter hierdoor zeker de eerste prijs in deze
categorie.

5.

Beoordelingsmomenten:
1.
ORIGINALITEIT:
In hoeverre is er sprake van een echt eigen idee?
25 punten maximaal
2.
PRESENTATIE:
Hoe wordt de naam en/of het idee uitgedragen?
25 punten maximaal
3.
AFWERKING:
Hoe is de technische en beeldende kwaliteit van het gebodene?
25 punten maximaal
4.
KARNAVALESK EFFECT:
Hoe is het effect van het gebodene op het publiek?
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25 punten maximaal
6.

Elk van de vier beoordelingsmomenten, wordt door de juryleden op
verschillende plaatsen in de route beoordeeld.

7.

De juryleden verplichten zich de deelnemers objectief/neutraal te beoordelen.

8.

De uitslag van de jury is bindend.

9.

Na de puntentelling wordt de uitslag onder beheer gesteld van de voorzitter van de
Stichting, die samen met de Prinsenparen de prijsuitreiking zal verzorgen.

10.

In die gevallen waarin deze algemene aanwijzingen niet voldoen beslist het Bestuur.

Laatste wijziging: 01 januari 2023
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