REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS AAN DE GROTE CARNAVALSOPTOCHT IN PAPGAT
1. Doelstelling
Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Grote Carnavalsoptocht in Papgat op een carnavaleske,
veilige en sportieve manier te laten verlopen.
Een doelstelling die door het reglement zelf niet kan worden gegarandeerd, maar wel door de naleving
van dit reglement door de deelnemers aan de optocht.
1. Artikel: algemeen
1.1. De carnavalsstichting Papgat (verder te noemen; de carnavalsstichting) heeft o.a. tot doel het
bevorderen en het organiseren van de Grote Carnavalsoptocht in Sint-Oedenrode (Papgat).
1.2. De Grote Carnavalsoptocht (verder te noemen: de optocht) is een optocht van carnavaleske
uitbeeldingen die jaarlijks op carnavalszondag wordt gehouden in Sint-Oedenrode vanaf 12.49 uur
tot en met het moment dat de laatste uitbeelding de eindbestemming van de optocht heeft bereikt.
1.3. Deelnemer aan de optocht is degene die door voorafgaande inschrijving aan de optocht deelneemt.
Deelnemers dienen zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement te houden.
1.4. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelneming aan
de optocht worden uitgesloten c.q. kan uit de optocht worden verwijderd.
1.5. De beslissing tot uitsluiting c.q. verwijdering wordt uitsluitend genomen door de carnavalsstichting is
bindend en treedt onmiddellijk in werking.
2. Artikel: aansprakelijkheid en verzekering
2.1. De deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
3. Artikel: deelname
3.1. Deelname aan de optocht is gratis en staat voor iedereen die woonachtig is of een binding heeft met
Sint-Oedenrode, Nijnsel, Olland of Boskant open die ouder is dan 16 jaar. Personen jonger dan 16
jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan de optocht als deelnemer van een groep met een
meerderheid aan volwassenen.
3.2. De deelname geschiedt door het tijdig, voor een door de carnavalsstichting bepaalde datum invullen
en inleveren van een door de carnavalsstichting opgesteld inschrijfformulier. Door inlevering van het
ondertekende formulier, verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan
de daarin vermelde bepalingen en voorwaarden te houden. De carnavalsstichting is gerechtigd
deelnemers voor de optocht uit te nodigen.
3.3. De carnavalsstichting beslist of deelname kan plaatsvinden en in welke categorie de deelnemer
wordt geplaatst.
3.4. De deelnemer kan worden geplaatst in een van de volgende categorieën:
 Wagen
 Individueel (maximaal 2 personen)
 Kleine groep (minimaal 3 en maximaal 7 personen)
 Grote groep (vanaf 8 personen)
 Muziekkorps / Blaaskapel
3.5. Voor alle categorieën behalve de categorieën “wagen” en “Muziekkorps / Blaaskapel” geldt de
volgende regel:
één of meerdere "voertuigen" zijn toegestaan mits ieder voertuig kleiner is dan 2 meter breed en 4
meter lang. De dissel of trekstang niet meegerekend voor de lengte. Wordt de lengte of breedte regel
door 1 of meerdere voertuigen overschreden dan valt de deelnemer automatisch in de categorie
“wagen”.
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4. Artikel: uitvoering uitbeeldingen
4.1. Iedere deelnemer dient zijn of haar uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van
maatschappelijk fatsoen, terwijl de presentatie carnavalesk verantwoord dient te zijn. Indien een
uitbeelding of deelnemer niet als fatsoenlijk kan worden aangemerkt, wordt aan de uitbeelding of
deelnemer een door de carnavalsstichting opgelegd startverbod gegeven c.q. wordt de uitbeelding
of deelnemer onmiddellijk uit de optocht verwijderd.
4.2. Afmetingen
 Voertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen buiten het parcours te voldoen aan het
gestelde in de Regeling voertuigen uit de Wegenverkeerswet 1994. Een en ander houdt in dat de
wagens inclusief trekkend voertuig niet langer mogen zijn dan 16,50 meter of indien zelfrijdend
niet langer dan 20 meter, niet breder dan 2,60 meter en niet hoger dan 4 meter. De toegestane
afmetingen kunnen soms afwijken bijvoorbeeld in verband met het aantal assen. De gemeente kan
en mag geen ontheffing verlenen voor de afmetingen buiten de route. Dat betekent dat de
afmetingen van de wagens volledig ter verantwoordelijkheid komen voor de eigenaren/bouwers.
4.3. Bestuurder
 De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen.
 Deelnemende motorvoertuigen dienen ten minste verzekerd te zijn in de vorm van Wettelijke
Aansprakelijkheid Motorvoertuigen.
4.4. Uitvoering / opbouw voertuigen
 Geen (draaiende) onderdelen boven het publiek.
 Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn
afgeschermd.
 De hoogte moet in verhouding zijn tot de breedte in verband met kantelgevaar en bedraagt tijdens
de optocht maximaal 6 meter.
 De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van
materiaal.
 Tijdens het trekken van de optocht dienen twee personen van tenminste 16 jaar aangewezen te
worden ter beveiliging van de ruimte tussen trekkend voertuig (of andere trekkende constructie)
en de aanhanger. Tevens moet tussen voor- en achterwielen een zodanige constructie zijn
aangebracht dat het onmogelijk is dat er personen onder het voertuig komen.
 De wielen van de wagen moeten degelijk afgeschermd zijn. De hoogte tussen de weg en de
afdekmiddelen mag maximaal 20 cm zijn, afhankelijk van de afstand van de wielen onder de
wagen.
 De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering
en versiering, hete onderdelen dienen afgeschermd te worden met materiaal dat niet brandbaar is
(b.v. gipsplaat)
 Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.
 Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke reling of afscheiding met een
minimale hoogte van 120 cm ter beveiliging aangebracht zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van
een persoonlijke valbeveiliging dan dient deze voorzien te zijn van een keurmerk en panieksluiting.
 Indien het voertuig mechanisch wordt aangedreven door middel van elektra dient het mechanisme
te worden uitgevoerd met een dodemansknop.
 De uitbeelding dient qua draaicirkel en hoogte onderkant wagen in staat te zijn de in de route
bevindende kruisingen, rotondes, verkeersdrempels en verkeersheuvels moeiteloos te kunnen
nemen.
4.5. Geluidsinstallatie
 Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht,
alsmede 90 minuten voor aanvang van de optocht en dan nog uitsluitend op de startlocatie.
 Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig te worden geregeld dat dit
geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluidsniveau mag maximaal 75 dB(A) bedragen
op 10 meter van de wagen gemeten.
 Explosiesimulators en confettikanonnen mogen niet meer dan 75 dB(A) geluid produceren.
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 Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.
4.6. Gasflessen
 Gasflessen moeten goedgekeurd zijn door het stoomwezen. De keuringstermijn van gasflessen is
ingeslagen door het Stoomwezen. Normaliter is dit voor 10 jaar bijvoorbeeld “12 22” Hierbij moet
rekening gehouden worden met een verlenging van de ingeslagen termijn met 5 jaar voor de
gasflessen van Shell, Benegas en Primagas.
 De juiste slangen dienen gemonteerd te zijn op de gasflessen (propaanfles met propaanslang
(oranje) met slangklem bevestigd / butaanfles met butaanslang (zwart) zonder slangklem
bevestigd) De propaanslangen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en de butaanslangen niet ouder
dan 2 jaar.
 De reduceerinrichting moet deugdelijk zijn.
 De gasflessen mogen alleen in rechtopstaande positie worden aangesloten en gebruikt en dienen
deugdelijk geborgd te zijn. De ruimte waarin de gasflessen staan dient bovendien goed
geventileerd te zijn (deugdelijk belucht en ontlucht).
4.7. Aggregaten
 Het aggregaat moet voorzien zijn van een deugdelijke isolatiebewaking.
 Het aggregaat dient vrij opgesteld te zijn in een goed geventileerde ruimte (deugdelijk belucht en
ontlucht) zodat rook en warmte goed weg kunnen en deze dient afgeschermd te worden met een
ontbrandbaar materiaal. (gips)
 Er mag maximaal 10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd. Deze moet
geborgen zijn in een deugdelijke, speciaal daartoe bestemde, houder en worden opgeslagen in een
goed geventileerde omgeving.
 De voorraad brandbare vloeistof mag niet in de omgeving bij het aggregaat worden opgeslagen.
 Het bijvullen van aggregaten tijdens deelname aan de optocht is in geen geval toegestaan.
Eventueel vullen dient voor aanvang van de optocht te geschieden.
 Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een
deugdelijke stekker. Het geheel dient bovendien goed gezekerd te zijn.
 Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/tie-rips zodat voorkomen
wordt dat elektrokabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen
en daardoor beschadigd raken.
 Bij een zelfrijdend voertuig dient het aggregaat in een aanhanger achter de carnavalswagen
vervoerd te worden. Bij een door een ander voertuig getrokken wagen mag het aggregaat aan de
neus/front van het trekkend voertuig gemonteerd worden of in een aanhanger achter de wagen
vervoerd te worden.
4.8. Brandblusmiddelen
 De wagens dienen een sleepkabel en deugdelijke brandblusapparatuur en toebehoren (o.a.
brandblusdeken, koolmonoxidemelder) mee te voeren en dienen ervoor te zorgen dat deze direct
voor gebruik beschikbaar zijn.
 Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg
(poeder of sproeischuim) aanwezig zijn.
 Indien er gebruik gemaakt wordt van een aggregaat of van gasflessen dient per aggregaat een
blusmiddel aanwezig te zijn met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim).
 De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk. Montage op de
trekstang heeft voorkeur.
4.9. Rondstrooien van goederen
 Het is niet toegestaan om goederen vanaf carnavalswagens naar beneden te gooien. Dit in verband
met het gevaar dat mensen onder carnavalswagens terechtkomen.
 Wij willen u erop wijzen dat in het kader van afval en de daaraan verbonden
schoonmaakwerkzaamheden het gebruik van confetti en ander strooimateriaal vanaf de
carnavalswagens tot een minimum beperkt dient te worden.
 Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brand bevorderend
materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
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 Glas mag niet worden gebruikt. Gebruik een alternatief, bijv. plastic. Het opzettelijk breken van glas
en het verspreiden daarvan op de openbare weg, zal niet worden toegelaten.
4.10. Het is niet toegestaan kleding te dragen die licht ontvlambaar zijn; noch is het toegestaan dat er
stoffen en materialen worden gebruikt om de wagens te bekleden die even zozeer licht
ontvlambaar zijn. (o.a. Tule, stro, hooi, watten enz. )
4.11. Het is niet toegestaan bij de uitbeelding of bij de voortbeweging van de uitbeelding een of meer
dieren te gebruiken.
4.12. Het is uitsluitend voor de categorie “wagen” en voor de categorie “grote groep” toegestaan
reclame te voeren. Een wagen of grote groep mag slechts twee reclameborden meevoeren, die elk
een maximale afmeting mogen hebben van 0,75 m2. Het mee te voeren reclamebord mag het
carnavaleske karakter van de wagen of grote groep niet verstoren. Indien de vorenstaande
reclamebepalingen niet worden nageleefd, wordt voor de wagen of grote groep een door de
carnavalsstichting opgelegd startverbod gegeven c.q. wordt de uitbeelding of deelnemer
onmiddellijk uit de optocht verwijderd.
4.13. Het is ten alle tijden verboden aan de optocht deel te nemen met:
 een reclamewagen
 een sloopvoertuig
 een crossauto/crossmotor
De promotiewagen van www.papgat.com valt niet onder deze bepaling.
5. Artikel: route
5.1. De deelnemer en zijn of haar uitbeelding dient de route in zijn geheel uit te lopen/rijden, dat wil
zeggen van opstelplaats tot en met het einde van de route (Markt). Het is verplicht de start- en
finishvlag te passeren.
5.2. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de politie, E.H.B.O., bevoegd ambtenaar van de
gemeente, brandweer, verkeersregelaars en carnavalsstichting onmiddellijk en strikt op te volgen
en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.
5.3. De route wordt jaarlijks op het inschrijfformulier vermeld.
5.4. Elke deelnemer ontvangt uiterlijk op de donderdag voorafgaande aan de optocht het aan hem of
haar toegekende volgnummer. Het volgnummer dient aan de uitbeelding/wagen duidelijk
zichtbaar meegevoerd te worden aan de voor- en achterzijde.
5.5. De deelnemers dienen zich op de zondag van de optocht tussen 11.00 uur en 12.15 uur op te
stellen op het Kofferen of Hertog Hendrikstraat, achter het volgnummer dat aan hem of haar is
toegekend. De opstelplaats en het aan de deelnemer toegekende volgnummer zijn uitsluitend te
bereiken vanaf de Boskantseweg en Hertog Hendrikstraat.
5.6. De optocht vertrekt om 12.49 uur. Deelnemers die zich te laat opstellen worden van deelname
uitgesloten.
5.7. Zorg voor een goede aansluiting tijdens de optocht, voorkom stagnatie en gaten. In de eventuele
act dient een vooruitgaande beweging te zitten. Zorg voor een maximale afstand met je
voorganger van 50 meter. Kijk ook af en toe achterom. De optocht verloopt dan vlotter, denk aan
de toeschouwers die soms al een hele tijd staan te wachten in weer en wind.
5.8. Het gebruik van alcoholhoudende dranken door de deelnemers tijdens de optocht is verboden. Een
deelnemer die onder duidelijke invloed van alcohol of andere bewustzijns vernauwende of
geestverruimende middelen verkeert of lijkt te verkeren wordt onmiddellijk verwijderd c.q. van
(verdere) deelname uitgesloten.
5.9. Na afloop van de optocht dienen de deelnemers zich op te stellen naast de openbare weg en zelf
zorg te dragen voor het toezicht op de eigen wagen, uitbeelding, attributen, instrumenten of
anderszins.
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6. Artikel: beoordeling en prijsuitreiking
6.1. Een jury beoordeelt alle deelnemers van de optocht en wordt samengesteld door de
carnavalsstichting.
6.2. De jury bestaat uit 11 personen.
6.3. De jury geeft per hierboven onder 3.4 weergegeven categorie een beoordeling.
6.4. De jury hanteert de volgende beoordelingsnormen:
A. de afwerking: de manier waarop de uitbeelding wordt getoond en de overeenkomst met het
idee. De vorm, aankleding, uitvoering, netheid en het kleurgebruik en in welke staat de
uitbeelding tijdens en op het einde van de optocht zich bevindt, zijn de leidende begrippen.
(max. 10 punten)
B. het idee: datgene dat aan de uitbeelding ten grondslag ligt. De originaliteit (ten opzichte van
eerder verschenen uitbeeldingen), het onderscheidend vermogen (ten opzichte van de overige
deelnemers van de optocht) en in relatie tot Rooi en de Rooise actualiteit zijn daarbij leidende
begrippen. (max. 20 punten)
C. het carnavaleske: de manier waarop het idee wordt uitgebeeld. Humoristisch, speels, levendig,
muzikaal en de mate waarin het publiek bij de uitbeelding wordt betrokken zijn hierbij de
leidende begrippen. (max. 30 punten)
6.5. Elk jurylid geeft per beoordelingsonderdeel (idee, carnavaleske en afwerking) maximaal (10-20-30)
punten en zodoende als jurylid maximaal 60 punten.
6.6. De carnavalsstichting bepaalt per jaar het aantal en de hoogte van de uit te reiken prijzen.
6.7. De bekendmaking en de uitreiking van de prijzen vindt na de optocht plaats op dezelfde zondag om
ongeveer 16.30 uur in de jeugdtent op de Markt. De volledige uitslag van de optocht wordt na de
prijsuitreiking gepubliceerd op internet www.papgat.com en gedeeld via sociale media.
6.8. De uitslag van de jury is bindend. De puntentoekenning door de individuele juryleden is geheim.
6.9. Aanvulling voor gekochte wagens/groepen in de categorie wagens en grote groepen:
Als bekend is en/of duidelijk zichtbaar is dat een wagen/groep is aangekocht, zal de
carnavalsstichting beslissen deze niet bij de eerste 3 in het klassement op te nemen.
Dit ter bevordering van het zelf bouwen van een wagen of het creëren van een groep.
Deze regel geldt niet voor de publieksprijs.
7. Artikel: slotbepaling
7.1. In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet voorzien, beslist de carnavalsstichting.
Versie januari 2019.
Sint-Oedenrode, januari 2019

Eenieder vermake zich.

- 5-

