
 

 

Reglement KempenOptocht Hapert 2023  
1. Algemeen 

Alle deelnemers van uw groep/vereniging dienen op de hoogte te zijn van dit reglement. 
Oudere versies van het reglement zijn niet meer van toepassing en aan deze oudere 
versies kunnen geen rechten worden ontleend. 

Deelnemers dienen zich te onthouden van discriminatie en/of racisme, zowel verbaal, 
tekstueel als in afbeelding en uitbeelding. Bij constatering van uitingen die, naar 
beoordeling van de organisatie, als discriminerend of racistisch ervaren kunnen worden, 
kan deelname aan de optocht worden geweigerd en kan hierover melding gedaan worden 
bij de landelijke app of website discriminatiemelder.nl  

Voorschriften die door de gemeente worden opgedragen gelden ook voor de 
KempenOptocht. In bijlage A vindt u de actuele voorschriften die van toepassing zijn. 

Het is verboden confetti of andere materialen te gebruiken die niet door de natuur 
kunnen worden afgebroken. Confetti met mate en sfeer verhogend gebruiken.  
 

2. Deelname en prijzengeld 

1. Deelname is alleen mogelijk door binnen de inschrijftermijn, door de Commissie 
KempenOptocht nader te bepalen, een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren 
bij de Commissie KempenOptocht dat door tenminste twee volwassenen is ondertekend. 

2. Aan de Commissie KempenOptocht moet een GSM-nummer van een 
contactpersoon worden doorgegeven die bereikbaar is bij eventuele calamiteiten voor en 
tijdens de optocht (minimaal 1 week voor de optocht). 

3. De deelnemers moeten de titel of het onderwerp van hun wagen of loopgroep op 
het inschrijfformulier vermelden.  

4. Start-/finishgeld wordt uitgekeerd aan degenen die: 

a. bij de eerste 30 wagens en loopgroepen behoren (datum ontvangst volledig ingevuld 
inschrijfformulier is beslissend) 
b. voldoen aan het reglement 
c. de tocht met passend gedrag uitrijden 
d. het uitgereikte deelnemersbord met startnummer, na afloop van de 
KempenOptocht, voor 18.30 uur inlevert in Den Tref op het kantoor van de organisatie 
KempenOptocht. 



Indien niet volledig voldaan wordt aan bovengenoemde criteria wordt het start-
/finishgeld niet uitgekeerd. 

5. De hoogte van het start-/finishgeld is afhankelijk van de categorie-indeling. De 
 organisatie heeft een vast bedrag aan startgeld gereserveerd. De hoogte van het 
 startgeld is afhankelijk van de categorie en het aantal aanmeldingen voor de 
 KempenOptocht. 

Categorieën wagens:  
A1  met loopgroep vanaf 26 personen 

A2  met loopgroep 1 t/m 25 personen 

Categorieën loopgroepen: 

D:  vanaf 16 personen 

E:  5 t/m 15 personen 

Individuele en Kleine Loopgroepen (2 t/m 4 personen) ontvangen geen start/finishgeld 
maar eventueel wel prijzengeld. 

Tijdens de optocht wordt er geteld of het opgegeven aantal deelnemende personen juist 
is opgegeven. Als dit niet het geval is, past de Commissie KempenOptocht een lagere 
categorie-indeling toe. 

6. Het start-/finishgeld en eventuele gewonnen prijzengeld wordt overgemaakt op 
de door u opgegeven bankrekeningnummer op het inschrijfformulier. 

7. Het prijzengeld wordt nader bepaald aan de hand van de binnengekomen 
sponsorgelden en aan de hand van de jurering. Bij de loopgroepen is de eerste prijs 
tevens afhankelijk van de grootte van de groep. De Commissie tracht zoveel mogelijk 
deelnemers prijzengeld te geven. Ook kunnen een aanmoedigingsprijs en een pechprijs 
worden toegekend. 

8. Individuelen mogen alleen ongemotoriseerd deelnemen. 

9. De gewonnen prijzen, buiten start-/finishgeld en prijzengeld, worden alleen 
uitgereikt indien de winnaar ook aanwezig is. Bij niet aanwezigheid wordt de prijs 
opnieuw vergeven. 

3. Aansprakelijkheid & risico 

1. Deelname aan de KempenOptocht is op eigen risico. 

2. De organisatie van de KempenOptocht kan op geen enkele manier aansprakelijk 
gesteld worden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en (eventueel) aansprakelijk 
voor het toebrengen van schade en/of letsel aan derden en zijn dus verplicht om 



(minimaal) een WA-verzekering af te sluiten. Als het trekkende voertuig WA-verzekerd 
is, dan geldt dit ook vaak voor de aanhanger. Vraag bij twijfel een en ander na bij uw 
verzekeringsmaatschappij (ook voor eventuele uitsluitingen). U dient een geldig 
verzekeringsbewijs (of kopie ervan) mee te sturen bij de inschrijving van de 
KempenOptocht.  

3. Het is verboden om stickers, verf of andere middelen op openbare dan wel privé 
bezittingen aan te brengen. 

 

4. Veiligheid 

1.  De Commissie KempenOptocht controleert niet op technische aspecten, 
constructie en veiligheid. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid!!! 
 
2. Zorg (als een volwaardige verkeersdeelnemer) voor een verantwoord en veilig 
transport naar Hapert en terug naar huis. Zorg onder andere voor een goede verlichting 
aan de voor- en achterzijde van de wagen. Laat een personenauto met zwaailicht voor en 
achter de wagen rijden, etc. 
 
3. Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. 
 
4. Het is verboden uzelf of het publiek aan gevaar bloot te stellen. 
 
5. Grote gemotoriseerde wagens (zwaarder dan 750 kg en/of wielen groter dan 23 
inch) dienen begeleid te worden door minimaal 4 personen die ook als zodanig 
herkenbaar zijn. 
 
6. De bestuurder van een voertuig dient te allen tijde een goed uitzicht te hebben. 
Afwijking is alleen toegestaan als de bestuurder met een elektronisch 
communicatiemiddel in rechtstreeks contact staat met een begeleider buiten het 
voertuig.  
 

7. Alle deelnemers dienen te voldoen aan de controlepunten op de checklist van de 
brandweer van de Gemeente Bladel en aan de voorschriften carnavalsoptochten, 
opgesteld door VTH de Kempen – zie bijlage A. De checklist van de brandweer is als 
bijlage ook toegevoegd.  
 

De brandweer controleert voorafgaand aan de optocht de voertuigen en beoordeeld of 
ze voldoen aan de eisen. Indien dit niet het geval is kan deelname worden geweigerd. 
Ook wordt dan geen start- en/of prijzengeld uitgekeerd. 
 

5. Alcohol 



1. Voor en tijdens de optocht is het gebruik van alcohol verboden. 
2. Er kan, middels steekproef, een controle gedaan worden onder de bestuurders 
van de carnavalswagens. 
 
 
6. Reclame 

1. Het door de Commissie uitgereikte bord met startnummer en sponsors mag niet 
afgeplakt en beschadigd worden. 
2. Deelnemers mogen ten hoogste één bord met sponsornaam naar keuze aan de 
achterzijde van de wagen meevoeren ter grootte van 40 x 60 cm. 
 

7. Optocht 

1. Deelnemers dienen uiterlijk om 11.00 uur aanwezig te zijn op het opbouwterrein. 

2 Voor de start van de KempenOptocht dienen de wagens zich op de Oude 
 Provincialeweg bumper aan bumper op te stellen. Het stuk tussen Venbroek en 
Burg. van Woenseldreef dient vrij gehouden te worden. Hierdoor zijn hulpdiensten in 
staat alle straten en wijken van Hapert te bereiken. 

3. De optocht start om 13.00 uur bij Chinees restaurant Bamboo Inn. Vanaf hier 
begint de jury te jureren. Het oefenen van de act mag al voor de start. 

4. Tijdens het uitvoeren van een act mag niet te lang worden stil gestaan. Dit 
kan de optocht ophouden. De act mag maximaal 3 minuten duren. Hierop zal door 
de jury gecontroleerd worden. Het ‘gat’ met de vorige wagen mag niet groter 
worden dan 40 meter. Houd hier dus al tijdens het ontwikkelen van de act rekening 
mee. Houd tijdens de act als richtlijn aan: 1/3 stilstaan en 2/3 vooruit bewegen. 
Dus: als een act bv. in totaal 1,5 minuut duurt, dan moet er minimaal 1 minuut 
vooruit worden bewogen.  

5. Bij wangedrag tijdens de optocht wordt geen start-/finishgeld uitgekeerd en 
wordt men eventueel uit de optocht verwijderd. 

6. De maximale breedte van wagens is 4.00 meter.  

7. De Commissie KempenOptocht kan eventueel beschadigde wagens ter plaatse en 
voor aanvang van de optocht weigeren. 

8. Deelnemers dienen tijdens het bouwen rekening te houden met de aanwezigheid 
van drempels en eventuele ander verkeersobstakels in het parcours. Het is dus 
verstandig om al in de bouwfase het parcours te verkennen. 

9. Het trek- dan wel duw voertuig moet geïntegreerd zijn in het totale “plaatje” van 
de act (carnavalswagen). 



 

8. Prijsuitreiking & jurering 

1. Een onafhankelijke jury bepaalt de prijswinnaars en de daarbij behorende 
grootte van de prijzen. 
 
2. Per categorie worden een x-aantal bekers beschikbaar gesteld, ook is er een 
publieks- en een wisselbeker. 
 
3. De prijsuitreiking vindt na afloop van de KempenOptocht rond 19.30 uur plaats in 
het MFA “Hart van Hapert”. 
 
4. Over de prijsuitslag van de jury wordt niet gecorrespondeerd. 
 
5. Het startnummer wordt alleen dan uitgereikt als de optocht muziek toegestuurd 
is in digitale vorm (info@kempenoptocht.nl). Dit in verband met de prijsuitreiking later 
op de dag. 
 
 
9. Evaluatie 
 
1. De deelnemers zijn verplicht deel te nemen aan de evaluatie van de optocht. 
 Indien u niet aanwezig bent kan de organisatie besluiten om hiermee rekening te 
 houden met toekomstige inschrijvingen. 
 
 
10. Overige 
 

1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist de 
Commissie KempenOptocht. 

Tips 

Ten aanzien van veiligheid kunt u altijd advies inwinnen bij de brandweer van de 
gemeente Bladel, telefoon: 0497-361636. 

Voor het huren van een veilige brandblusser kun je terecht bij VOPA (Sportparkstraat 
34 in Bladel). Telefoon: 0497-387110. 

Organisatie KempenOptocht – info@kempenoptocht.nl 

Hapert, december 2022  


