OPTOCHT REGLEMENT
C.S. DE KLUIVENDUIKERS
DEN HOUT.

Omschrijving categorieën.
De deelnemers aan de grote Kluivenduikersoptocht worden onder verdeeld in 5 categorieën.
1. A-wagens: Wagens speciaal gemaakt voor de optocht in Den Hout welke niet aan een andere optocht
deelnemen.
2. B-wagens: Wagens welke ook deelnemen aan andere optochten buiten Den Hout.
3. Groepen: Loopgroepen bestaande uit meer dan 2 personen die zich te voet verplaatsen.
4. Paren: Loopgroepen bestaande uit 2 personen die zich te voet verplaatsen.
5. Individuele: Individuele persoon die te voet deel neemt aan de optocht.
In de laatste 3 categorieën zijn kleine wagentjes, karren e.d. die doormiddel van spierkracht worden
voortbewogen toe gestaan.
Bij twijfel beslist de optochtcommissie tot welke categorie een deelnemer(s) behoort.

Algemeen.
1

Deelname aan de optocht staat open voor deelnemers uit Den Hout en directe omgeving.

2

Iedere deelnemer moet zijn / haar volgnummer duidelijk zichtbaar voor zich uit dragen.

3

Iedere deelnemer is verplicht zijn onderwerp en uitbeelding hiervan, af te stemmen op normaal te stellen
eisen van fatsoen. Teksten mogen niet beledigend zijn of een racistische lading hebben.

4

Eventuele constructies dienen van dusdanige uitvoering te zijn, dat de veiligheid van de deelnemers en
de toeschouwers niet in gevaar komt.

5

Deelnemers uit de categorie 1 en 2 dienen een goed gekeurde brandblusser (poeder of schuim, min. 6
liter) bij de wagen mee te voeren.

6

Iedere deelnemer dient er voor te zorgen dat er geen gaten ontstaan in de optocht. De jury zal bij
herhaaldelijke constatering dit opnemen in de beoordeling.

7

Het meevoeren van vuur, rook en vogelschrikapparaten is verboden. Het functioneel gebruiken van
confetti is toe gestaan. Hieronder wordt niet verstaan het verspreiden van grote hoeveelheden
papierafval. Ook het verspreiden van andere hinderlijke en gevaarlijke stoffen zoals stro. zaagsel, schuim
en water is verboden. Verder zijn andere onnodig milieuvervuilende activiteiten niet toe gestaan.

8

Bestuurders van voertuigen worden gezien als verkeersdeelnemers en dienen in het bezit te zijn van de
benodigde papieren. Voor deze personen is alcohol tijdens de optocht niet toe gestaan. Ook wordt van
overige deelnemers verwacht dat men op een gepaste manier omgaat met alcohol tijdens de optocht.

9

Het gemiddelde geluidsniveau van de optochtdeelnemer mag niet boven de 95 dB uitkomen, gemeten op
1 meter vanaf de geluidsbron. Bij twijfel zullen er metingen worden verricht. Als het geluidsniveau te hoog
is, zal dit geluidsniveau door de optochtdeelnemer moeten worden gereduceerd.

10 De deelnemers dienen de aanwijzingen van de optochtcommissie ten alle tijden stipt op te volgen.
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Aansprakelijkheid.
1

Het inschrijfformulier dient te worden ondertekend door een persoon van 18 jaar of ouder. Met deze
handtekening geeft de deelnemer aan, akkoord te gaan met dit reglement.

2

Minimale leeftijd voor deelname aan de optocht is 12 jaar. Kinderen Jonger als 12 jaar mogen wel deel
uitmaken van een groep die bestaat uit volwassenen.

3

Indien de deelnemers jonger zijn dan 18 jaar zijn de ouders / verzorgers aansprakelijk. Deze zullen het
inschrijfformulier moeten ondertekenen.

4

Deelname geschied op eigen risico. Alle voertuigen dienen WA verzekerd te zijn. Ook alle deelnemers
dienen verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Wat betreft tractoren is het verstandig om na te
gaan of de verzekering ook geldig is voor deelname aan optochten.

5

Het bestuur van C.S. De Kluivenduikers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade uit welke
hoofden dan ook.

De optochtcommissie kan, eventueel in samenspraak met de politie, deelnemers die zich niet houden aan dit
reglement verwijderen uit de optocht. Zij worden uitgesloten van enige prijs.

Programma optocht.
Inschrijven:
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk de donderdag voor de optocht. De optocht zal trekken op carnavalsmaandag.
Opstellen:
Optochtnummers afhalen is van 12.00 tot 13.00 uur op het adres Houtse Heuvel 24a. De deelnemers dienen voor
13.00 uur aanwezig te zijn op de Houtse Heuvel.
Het opstellen gebeurd rond de Houtse Heuvel. Iedere deelnemer krijgt een opstelplaats aan gewezen door de
optochtcommissie. Het begin van de optocht is ongeveer ter hoogte van Houtse Heuvel 46. Van hier uit vertrekt
de optocht richting kerk.
Vertrek van de optocht is 14.00 uur
Route:
Houtse Heuvel(oost); Houtse Heuvel(zuid); Ruiterspoor; Hoge Akker; Herstraat; Vrachelsestraat; Houtse
Heuvel(oost). Ter hoogte van de St. Corneliuskerk is de ontbinding.
Deelnemers met hoge en brede wagens wordt aangeraden om de route van de optocht zelf te inspecteren. Dit
om een onbelemmerde voortgang van de optocht te garanderen.
Prijsuitreiking:
Vanaf 19.30 uur op de dag van de optocht in Dorpshuis Den Brink, Houtse Heuvel 24a.
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