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       Carnavalsvereniging “de Olliedonkers” 
      _________________________________________________ 

 

            Spoordonk - Oirschot                        www.olliedonkers.nl  

 
 

 
Reglement optocht in Olliedonk. 

 
 

1. Organisatie: 
Onder organisatie wordt in dit reglement verstaan Carnavalsvereniging de Olliedonkers als 

vergunninghoudster en de door deze ingestelde optochtcommissie. 

  

2. Inschrijven deelname: 
De datums en adressen voor inschrijving worden bekend gemaakt via de plaatselijke weekbladen en 

worden vermeld op de website www.olliedonkers.nl       

Inschrijving voor deelname gebeurt uitsluitend door het invullen van het daartoe bestemde 

Inschrijfformulier. Door invullen en ondertekenen van dit formulier accepteren alle deelnemers dit 

reglement en het gezamenlijk gemeentelijk reglement als bindend. Bij inschrijving via de website 

van de Olliedonkers wordt er automatisch ingestemd met naleving van dit reglement. Bij schriftelijke 

inschrijving krijgen alle contactpersonen een exemplaar van dit reglement verstrekt. Startnummers 

worden uitgereikt bij goedkeuring van de wagen.  Individuele en groepen krijgen startnummer 

meteen uitgereikt. 

   

 

3. Voorwaarden voor deelname: 
De deelnemers zijn verplicht een contactpersoon aan te wijzen en bekend te stellen aan de 

organisatie via het Inschrijfformulier. Deze contactpersoon zal aanspreekbaar zijn voor alle zaken de 

deelname betreffende. Zonder deze opgave is deelname met mededinging naar de prijzen 

onmogelijk. Alleen wagens met een uitbeelding worden toegelaten dus bijvoorbeeld geen caravans, 

bussen en sloopauto’s wat geen voorstelling heeft. Deelname aan de optocht in Olliedonk is geheel 

voor eigen risico de organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. 

Uitbeeldingen/ wagens die geheel zijn aangekocht mogen gewoon deelnemen aan de optocht en 

dingen ook mee na de prijzen maar krijgen vooraf een puntenaftrek om de einduitslag zo eerlijk 

mogelijk te houden 

 

 

4. Categorie-indeling optocht: 
Kinderen individueel en groepen tot 12 jaar (geen wagens)   Prijzen: meerdere geldprijzen 

Individuele deelnemer Prijzen: meerdere geldprijzen 

Loopgroepen van 2 tot en met 6 personen Prijzen: meerdere geldprijzen 

Loopgroepen vanaf 6 personen                    Prijzen: meerdere geldprijzen  

Kleine wagens tot en met 10 meter                    Prijzen: meerdere geldprijzen  

Grote wagens groter dan 10 meter                   Prijzen: meerdere geldprijzen 

 

 

5. Opstellen van de optocht:  
De optocht wordt opgesteld aan het Beersveld vanaf 12.00 uur. De deelnemers komen aanrijden 

vanaf ten Bergh en rijden door tot aan de kruising Beerseveld – Merodelaan alwaar het opstellen 

begint. Bij het opstellen dient men direct aan te sluiten achter de voorganger zodat er geen gaten 

ontstaan. De startnummers bepalen niet de volgorde van opstelling volgorde van aankomst is 

opstelvolgorde.  

De opstelplaats is te bereiken via de aanvoerroutes welke te vinden zijn op www.olliedonkers.nl  

De deelnemers aan de jeugdcategorie stellen op in de Merodelaan vanaf de hoek met het Beerseveld 

zodat deze vooruit gaan aan de grote optocht. 

 

 

 

http://www.olliedonkers.nl/
http://www.olliedonkers.nl/
http://www.olliedonkers.nl/
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6. Optochtroute: 
Vertrek van de optocht is om 13.30 uur vanaf de opstelplaats Beerseveld, 

Merodelaan, Merodelaan rechtsaf Spoordonkseweg, Spoordonkseweg rechtsaf Meester de 

Weertstraat, Meester de Weertstraat linksaf Lubberstraat,  Lubberstraat rechtsaf Spoordonkseweg, 

Spoordonkseweg rechtsaf parkeerplaats van Komaen, op parkeerplaats van Komaen zal de optocht 

ontbonden worden. Bij het ontbinden van de optocht dienen de deelnemende voertuigen de 

openbare weg zo snel mogelijk te verlaten. De aanwijzingen van de optochtcommissie en/of politie 

dienen opgevolgd te worden zodat we een snelle en ordelijke ontbinding krijgen. 

 

 

7. Algemeen:  
Alle aanwijzingen van de optochtcommissie en/of politie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 

Personen, voertuigen en/of afbeeldingen, van welke aard dan ook die in strijd zijn/handelen met de 

openbare orde en/of goede zeden, zullen uit de optocht worden verwijderd De politie kan besluiten 

om excessen te verbaliseren. Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de optocht zonder 

oponthoud verloopt. Daarom is het toegestaan een korte act op te voeren, waardoor de optocht stil 

kan komen te staan. Zorg er wel voor dat de afstand niet groter wordt dan 5 meter anders direct 

aansluiten zoniet kan het uitsluiting tot gevolg hebben. Elke deelnemer blijft zelf verantwoordelijk 

voor zijn/haar deelname aan de optocht, dus ook voor zijn/haar eigendommen. Na afloop dient de 

optocht zich terstond te ontbinden en dienen deelnemende voertuigen van de openbare weg te 

worden verwijderd. Ook bermen en fietspaden vrijhouden    (zie optochtroute).  

Carnavalsvereniging De Olliedonkers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of aan 

straatmeubilair of obstakels op de route e.v.t. schade komt voor rekening van de  

veroorzakers/ deelnemers. 

 

 
8. Bepalingen met betrekking tot voertuigen:  
Voor aanvang van de optocht zullen de deelnemende voertuigen door de optochtcommissie worden 

gekeurd. De aan de optocht deelnemende trekkende (motor)voertuigen dienen 

Aan alle toepasselijke eisen ingevolge de wegenverkeerswet te voldoen. Voor alle deelnemende 

wagens en deelnemers dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn afgesloten. 

De aan de optocht deelnemende voertuigen dienen dusdanig te zijn geconstrueerd en bevestigd aan 

eventueel trekkende voertuigen, dat zij geen gevaar opleveren voor de bestuurders, inzittenden en 

het langs de route opgestelde publiek. De afmeting van de wagen en constructie van de voertuigen 

moet zodanig zijn dat deze ongehinderd de aangegeven route kunnen passeren. Let op er zitten 

haakse bochten in het parcours. Denk aan de veiligheid. 

 

 
9. Uitsluiting:  
Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn/worden:   

Wagens die toch iets anders dan confetti strooien  

Wagens die niet voldoen aan de juiste afmetingen en/of eisen. 

Zij die de aanwijzingen van de optochtcommissie, jury en/of politie niet opvolgen of zich misdragen      

naar oordeel van de optochtcommissie en/of politie. 

Deelnemers die de voortgang van de optocht onnodig hinderen.   

BIJ DRANKMISBRUIK VOLGT ONMIDDELLIJK VERWIJDERING UIT DE OPTOCHT!   

Zij die zich misdragen ten op aanzien van de optochtcommissie, jury en/of politie. (Let op politie kan 

verbaliseren). 
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10. Jury: 
Er wordt gejureerd op de volgende onderdelen: originaliteit – uitvoering en presentatie 

Er is een jury die wordt gevormd door 6 onafhankelijke personen die door carnavalsvereniging de 

Olliedonkers gevraagd zijn om hierin zitting te nemen. De jury is bevoegd om deelnemers te 

diskwalificeren.  

Zij heeft als taak het jureren van de optocht en het samenvatten van de juryrapporten tot een 

eensluidende uitslag. Van de zes juryrapporten worden er vijf meegeteld voor het eindoordeel, een 

lijst wordt blind verwijderd. Het eindoordeel van de jury is bindend voor alle deelnemers. 

Na het opstellen van het eindrapport door de jury zullen de afzonderlijke juryrapporten worden 

vernietigd. De uitslag van de jury is voor alle partijen bindend. Hierover kan derhalve niet worden 

gecorrespondeerd of getelefoneerd. De juryrapporten zijn niet opvraagbaar.  

Alle juryleden maken gebruik van de door de organisatie verstrekte formulieren. Zij ontvangen allen 

een exemplaar van dit reglement  

 

 

 
11. Prijzen: 
Alle deelnemers aan de optocht, die voldoen aan het gestelde in dit optochtreglement en het 

gezamenlijk gemeente optochtreglement, kunnen in aanmerking komen voor een prijs. 

In de alle categorieën zijn geldprijzen te behalen behalve de kindercategorie daar zijn alleen maar 

bekers te winnen. (zie categorie-indeling) 

De gewonnen prijzen kunnen alleen afgehaald worden tegen inlevering van het originele 

startnummer. De prijsuitreiking is direct na de optocht in de zaal van Komaen om ongeveer 18.00 

uur. Prijzen die 14 dagen na de optocht niet zijn afgehaald vallen automatisch terug aan de 

organisatie. 

 

 

 
12. Diversen:  
Het is de deelnemers verboden om op de dag van de optocht financiële acties te voeren, met welk 

doel dan ook. 

Tevens geef je toestemming om foto's van de deelnemende groep te plaatsen op de site en sociale 

media van CV de Olliedonkers en andere media. 

 

 

 
 

13. Slotbepaling: 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtcommissie. 

De optochtcommissie is te allen tijde gerechtigd van dit reglement af te wijken. 

 

 

 

 

 

 

Gewijzigd/ toegevoegd: 30-12-2014 

Gewijzigd/ aangepast:   12-11-2022                      


