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Optochtreglement Ballefruttersgat
Bij inschrijving conformeert de deelnemer zich aan de bepalingen in dit
optochtreglement.

1. Algemeen
a.

De deelname is open voor iedereen. De deelname is verdeeld in vijf categorieën.
LEEFTIJD 16 JAAR EN OUDER
Categorie A.
WAGENS. Min 10 meter inclusief trekker, max 3,5 meter breed en
begeleid door ten minste 5 personen. Voor zelfrijdende voertuigen geldt
een minimale lengte van 7 meter. De totale vloer oppervlakte is tenminste
10 vierkante meter.
Categorie B.

GROTE GROEPEN. Carnavalesk geheel van zeven of meer
personen.

Categorie C.

KLEINE GROEPEN. Carnavalesk geheel van drie tot en met zes
personen.

Categorie D.

EENLINGEN EN DUO’S

Categorie E.

BUITENCATEGORIE wagens van buiten Goirle.

LEEFTIJD TOT EN MET 15 JAAR
Categorie J.
GROEPEN, EENLINGEN EN DUO’S EN WAGENTJES
In de categorie J mogen volwassen begeleiders geen deel uitmaken
van het gepresenteerde onderwerp.

b. Prijzengeld is als volgt verdeeld:
Categorie

1e prijs

2e prijs

3e prijs

A

€ 300,-*

€ 200,-*

€ 150,-*

B

€ 175,-

€ 125,-

€75,-

C

€ 100,-

€ 75,-

€ 50,-

D

€ 100,-

€ 75,-

€ 50,-

E

€ 225,-*

€ 150,-*

€100,-*

*stampwagens zijn uitgesloten van de prijzen.
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Categorie
J

1e prijs

2e prijs

3e prijs

4e prijs

5e prijs

€ 75,-

€ 60,-

€ 45,-

€ 30,-

€ 15,-

c. Alle aanwijzingen van de optochtleiding en/of de politie dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.
d. 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.
e. Alle deelnemers dienen ervoor te zorgen dat de optocht zonder
oponthoud verloopt. Daarom is het niet toegestaan een act op te
voeren, waardoor de optocht stil kan komen te staan.
f. Elke deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deelname aan de
optocht, dus ook voor zijn/haar eigendommen.
g. Deelnemende voertuigen/wagens dienen te zijn voorzien van de verplichte
WA motorrijtuigen verzekering. Deelnemers dienen zelf van een algemene
WA verzekering te zijn voorzien.
h. Stichting Karnaval Ballefruttersgat is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door of aan straatmeubilair of obstakels op de route. S.K.B. zal
echter wel trachten in samenspraak met de gemeente zo veel mogelijk
obstakels langs de route te verwijderen.
i. Het ruimen van de vervuilingen of het herstellen van de schade, wordt in
rekening gebracht bij de veroorzaker(s).
j. Na afloop dient de optocht zich terstond te ontbinden en dienen
deelnemende voertuigen van de openbare weg te worden verwijderd.
k. Op generlei wijze mag levende have worden meegevoerd.
l. Reclame van sponsors is in beperkte mate toegestaan. Dit houdt in een bord
van 1,11 m2 aan de achterzijde van de wagen. Een andere mogelijkheid is:
aan iedere zijkant van de wagen een bord van 211 x 25 cm. Echter nooit op
een dominerende plaats.
Bij overtreding zal voor aanvang van de optocht het betreffende sponsorbord
moeten worden afgeplakt. Alsnog tonen van het afgekeurde sponsorbord in
de optocht leidt tot diskwalificatie voor de prijzen van de gehele wagen. Het
vermelde oppervlak geldt voor alle reclame uitingen, dus ook bijv. op truien/
jassen e.d. Het staat deelnemers vrij om reclame uitingen te tonen in de
reclame optocht, waarvoor zij een separate inschrijving kunnen doen.
m. Het is deelnemers verboden om tijdens de optocht financiële acties te voeren
of loterijen te houden met welk doel dan ook.
n. Het gebruiken en/of uitbeelden van het carnavalsmotto is aan te bevelen. Dit
dient echter op een zodanige wijze te gebeuren dat dit niet kwetsend,
aanstootgevend of onsmakelijk is. Dit ter beoordeling van de
optochtcommissie en bestuur van S.K.B.
2. Bepalingen met betrekking tot voertuigen
a. Voor aanvang van de optocht zullen de deelnemende voertuigen door de
politie worden gekeurd, bestuurders moeten een blaastest afleggen,
Deelnemers in de categorie A worden gedurende de aanloop naar carnaval
bezocht voor een carnavaleske schouwing door de optochtcommissie.
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b. De aan de optocht deelnemende trekkende (motor) voertuigen dienen aan
alle toepasselijke eisen ingevolge de wegenverkeerswet te voldoen.
c. Voor alle (motor) voertuigen dient een verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid te zijn afgesloten, papieren van de verzekering en het
voertuig moeten aanwezig zijn.
d. 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.
e. De afmeting en constructie van de voertuigen moet zodanig zijn dat deze
ongehinderd de aangegeven route kunnen passeren, bomen worden tot 4
meter hoogte gesnoeid.
f. Deelnemers aan de optocht dienen zich tijdens de optocht te onthouden van
alcoholische drank. Voor bestuurders van voertuigen blijft artikel 8 van de
wegenverkeerswet onverminderd van kracht.
g. Deelnemende voertuigen dienen voorzien te zijn van schutborden,
aangebracht aan de zijkant van de voertuigen, om te voorkomen dat het
publiek onder de voertuigen kan raken. Hiervan kan worden afgeweken,
indien bij elk wiel dat niet voorzien is van een schutbord, een persoon met
het voertuig meeloopt. Er dienen altijd mensen langs de wagen te lopen.
h. Vanaf de voertuigen mogen geen versnaperingen, stickers of voorwerpen
anders dan confetti en/of serpentines naar het publiek worden geworpen.
i. Op de deelnemende voertuigen dienen blusmiddelen en een EHBO
koffer aanwezig te zijn. Hierop wordt gecontroleerd.
3. Uitsluiting
Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn/worden:
a. Voertuigen die niet aan de eisen voldoen. (zie artikel 1, lid k en artikel 2)
b. Wagens die niet voldoen aan de juiste afmetingen of niet vergezeld zijn van
het juiste aantal begeleiders.
c. Zij die zich misdragen naar oordeel van de optochtleiding en/of politie.
BIJ DRANKMISBRUIK VOLGT ONMIDDELLIJK VERWIJDERING UIT DE
OPTOCHT!
d. Deelnemers die de voortgang van de optocht onnodig verhinderen.
e. Zij die zich in (nagenoeg) dezelfde kleding presenteren als de dorpsprins en
de raad van 11. Het officieel gezelschap mag niet beledigd worden.
f. Zij die kwetsende, aanstootgevende en/of onsmakelijke voorstellingen
uitbeelden.
g. Zij die de optocht vroegtijdig verlaten.
h. Al dan niet politiek getinte groepen die propaganda maken.
i. Zij die het vastgestelde maximale geluidsniveau van 75 dbA
structureel overschrijden.
j. Gebruikmaken of meevoeren van hinderlijke stoffen in de optocht , zoals
rook, vuur, brandgevaarlijke stoffen e.d. is ten strengste verboden.
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4. Uitslag
a. Deelnemers worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
b. De uitslag voor de categorie A, B, C, D en E zal bekend worden gemaakt om
17.30 uur in de residentie van de dorpsprins. Hier worden ook de prijzen
uitgereikt.
c. De uitslag voor de categorie J zal bekend worden gemaakt op
carnavalszondag om 16.11 uur in de residentie van de dorpsprins. Hier
worden ook de prijzen uitgereikt.
d. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
e. Mocht om wat voor reden niet voldoende deelname in een bepaalde
categorie zijn, of mocht het carnavaleske niveau van een deelnemer niet aan
een aanvaardbaar niveau voldoen, waardoor niet voldoende punten worden
behaald, dan zal de Stichting Karnaval Ballefruttersgat zich het recht
voorhouden niet alle prijzen in die categorie uit te reiken.
5. Wisseltrofee Ballefruttersgat
a. Naast de prijzen per categorie reikt de Stichting Karnaval Ballefruttersgat
een wisseltrofee uit.
b. Deze wisseltrofee wordt uitgereikt aan een winnaar uit de categorie A, B, C
of D dit ter beoordeling van de jury.
c. Als u drie keer achtereenvolgens onder dezelfde noemer in het bezit bent
geweest van deze trofee, mag u deze als uw eigendom beschouwen.
d. Elk jaar zal de naam van de winnaar op de trofee worden vermeld.
e. De winnaar van de wisseltrofee wordt op carnavalszaterdag aan het eind van
de prijsuitreiking bekend gemaakt.
f. De winnaar is gerechtigd de trofee tot 10 november van dat jaar in zijn/haar
bezit te houden.
g. Bij inlevering aan de optochtcoördinator van Stichting Karnaval
Ballefruttersgat, zal hij/zij een bedrag van € 75,00 ontvangen.
h. Bij beschadiging of ontvreemding zal bij de desbetreffende een bedrag van €
500,00 in rekening worden gebracht.
i. Deze trofee is niet verzekerd door de Stichting Karnaval Ballefruttersgat,
men kan hier zelf voor kiezen.
6. Bijzonderheden
a. Deelnemers uit de categorie A die niet uit de gemeente Goirle afkomstig zijn,
doen mee in hun eigen buitencategorie, categorie E. Bepalingen met
betrekking tot de voertuigen blijft wel van kracht
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de optochtleiding.
c. De optochtleiding is te allen tijde gerechtigd van dit reglement af te wijken.
d. Deelnemers buiten categorie:
Stichting Karnaval Ballefruttersgat streeft ernaar om middels niet Goirlese
deelnemers in de buiten categorie, de Optocht tot een zo mogelijk nog
mooiere en carnavaleske optocht te komen.
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Daarom is het van belang dat ook de deelnemers in de buitencategorie aan
deze criteria voldoen.
Daartoe zullen ook deze deelnemers in het voortraject door de optocht
commissie worden benaderd en beoordeeld. Dit om misverstanden en
teleurstelling over deelname op voorhand te voorkomen.
e. Montage van de wagens dient op een verantwoordelijke wijze uitgevoerd te
worden.
f. Wagens dienen minimaal twee weken voorafgaand aan de Optocht
opgegeven te zijn.

Wij wensen u veel goede ideeën en succes bij de uitvoering ervan!

