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Dit reglement is een aanvulling op de gemeentelijke bepaling de optocht betreffende. De 

deelnemers moeten zich aan beide reglementen conformeren. 

 

Algemeen: 

Jaarlijks organiseert de Optocht Commissie (OC) van Carnavalsgezelschap de Nölers een grote 

optocht door de straten van het centrum van Cuijk. Deze optocht is een bonte verzameling van een 

groot aantal wagens en mensen, die zich fraai hebben uitgedost, om zo zichzelf en het publiek te 

vermaken. In het navolgende stuk staat beschreven waar de deelnemers zich zoal aan te houden 

hebben. 

 

Categorieën: 

 

 

1. Individueel Het individu dat zich alleen (eventueel met attributen) presenteert. 

2. Paren Twee individuen die zich (eventueel met attributen) presenteren. 

3. Kleine groepen Presenteren zich met tenminste drie en maximaal zeven personen. 

Een eventueel mee te voeren kar of aanhanger dient ter 

ondersteuning van de creatie . De deelnemers lopen om de 

kar/aanhanger. 

4. Grote groepen Presenteren zich met tenminste acht of meer personen. Een 

eventueel mee te voeren kar of aanhanger dient ter ondersteuning 

van de creatie.  

5. Wagens De deelnemers presenteren zich samen met de creatie op een 

oplegger of kar met een minimale lengte van 5 mtr, voortgetrokken 

door een voertuig of tractor. Enkele deelnemers van de creatie lopen 

langs het voertuig ter bescherming van de wielen. 

 

 

Het inschrijven: 

 

Iedereen kan GRATIS aan de carnavalsoptocht deelnemen. De categorieën 3 t/m 5 moeten zich 

tijdig, d.w.z. uiterlijk de laatste maandag vóór de optocht, hebben ingeschreven.  

 

Hoe men zich kan inschrijven wordt tijdig in de krant, op internet (www.denolers.nl) of via 

raambiljetten bekend gemaakt. De creaties die zich hebben ingeschreven en de route vanaf de hen 

toegewezen plaats tot het einde uitrijden/-lopen komen voor prijzengeld in aanmerking. Bij het 

inschrijven, dient men door een korte tekst bekend te maken wat wordt uitgebeeld. Deze 

tekstvermelding is nodig voor de jurering.  

De Deelnemers worden door de OC geïnformeerd welk startnummer zij krijgen. 

Dit startnummer moet duidelijk zichtbaar aan de voorzijde worden meegevoerd (wagens ook aan de 

achterzijde). Bij inschrijving dient u te vermelden of uw groep of wagen muziek meevoert. Bij de 

opstelling wordt daar rekening mee gehouden, i.v.m. spreiding van de muziek in de optocht. 

Bij twijfel bepaalt de OC uiteindelijk in welke categorie de creatie wordt ingedeeld. 

 

Individuelen en paren melden zich, een uur voor het begin van de optocht, bij restaurant Smaak. Zij 

worden op aanwijzing van de OC over de gehele optocht verdeeld.  
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De opstelplaats voor de overige categorieën is langs de route aangegeven door middel van blokken 

met daarop het startnummer. 

 

 

Enkele tips: 

 

• Begin op tijd met het vormen van een idee. 

• Laat duidelijk zien wat u bedoelt, houd teksten zo kort mogelijk, groot in letter, dezelfde 

letterhoogte en duidelijk leesbaar. 

• Bedenk dat niet al het publiek op de eerste rij staat. 

• Goede humor is niet platvloers. 

• Verzeker u tevoren van voldoende medewerkers, liefst vakmensen of "doe-het-zelvers" uit uw 

omgeving. 

• Bespreek tijdig de plaats/ruimte waar u kunt gaan bouwen. 

• Begin op tijd en maak een schets van uw wagen. 

• Bespreek tijdig de wagen waarop u gaat bouwen en verwerk de maten daarvan in uw schets of 

ontwerp. 

• Betrek het trekkend voertuig zoveel mogelijk in het ontwerp en maak het één geheel met de 

wagen. 

• De voorzijde van de wagen is de blikvanger. 

• Een wagen waarvan actie uitgaat, zorgt voor contact met het publiek langs de route. 

• Bewegende delen doen het altijd goed. Zorg ervoor dat de bewegende delen binnen de 

afmetingen van het voertuig blijven. 

• Het opbouwen kan zelfs meer plezier opleveren dan deelname aan de optocht zelf. 

• Als er vragen zijn met betrekking tot de voorbereiding of over de optocht zelf, dan zal de OC u 

graag met raad en daad bij staan, voor zover dat in hun vermogen ligt. 

• Vraag na hoe het verzekeringstechnisch is geregeld op de bouwplaats. 

 

Zonder tekort te doen aan het effect van de wagens in de optocht, willen wij de bijzondere aandacht 

vestigen op het feit dat een optocht extra levendig wordt als veel groepen, paren en individuelen 

meedoen. Deze carnavaleske wandelaars trekken ook altijd de aandacht van het publiek. 

 

Vereisten : 

• U mag kritisch/satirisch zijn echter kwetsende en aanstootgevende creaties zullen worden 

geweigerd! 

• Afmetingen van het voertuig moeten in overeenstemming zijn met het wegenverkeersreglement. 

Bij inschrijving dienen de maten te worden doorgegeven aan de OC. De OC bepaalt of de creatie 

valt binnen de veilige marges van de eisen gesteld in het wegenverkeersreglement. 

• Maximale hoogte is 4,20 m 

• Maximale breedte is  3,00 m 

• Maximaal toegestaan geluidsniveau is 85 dB gemeten op een meter van de geluidsbron. Het niet 

voldoen aan deze eis kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

• De constructie van de opbouw moet degelijk en technisch verantwoord zijn. 

• De vrije ruimte tussen trekkend voertuig en wagen moet afgeschermd zijn. Als dit technisch niet 

mogelijk is moeten aan weerszijde begeleiders mee te lopen. Dit om te voorkomen dat kinderen 

daar tussen kunnen lopen. 
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• De zijkanten van de wagen moeten afgeschermd zijn tot net boven de grond. Als dit technisch 

niet mogelijk is moeten aan weerszijde begeleiders mee te lopen. Dit om te voorkomen dat 

personen onder de creatie komen. 

• Voor creaties met een verbrandingsmotor en/of waar stroom op aanwezig is d.m.v. aggregaat 

en/of accu's moet een goedgekeurde poederblusser van minimaal 6 kg en een blusdeken 

aanwezig zijn. Deze middelen moet goed zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn. 

• Voor eventuele confetti kanonnen mag alleen gebruik gemaakt worden van samengeperste 

lucht. Gebruik alleen milieuvriendelijk, brandveilig papier. Geen plastic. Het gebruik van 

brandbare gassen is verboden. 

 

Keuring : 

 

Op maandag- en dinsdag avond voorafgaand aan de carnaval zullen de categorieën 3 t/m 5 door 

leden van de OC worden bezocht en gekeurd. Zorg ervoor dat het idee of een tekening daarvan 

voorhanden is.  

Indien niet voldaan wordt aan het gestelde onder het hoofdstuk vereisten kunnen de leden 

van de OC, zelfs nog op het laatste moment, uw deelname aan de optocht weigeren. Deze 

regel geldt uiteraard ook voor de categorie 1 en 2. Echter deze categorieën zullen niet 

vooraf bezocht worden.  

De OC deelt de creaties definitief in bij een bepaalde categorie. 

 

Opstellen : 

 

U dient uw opstelplaats via de juiste route te benaderen en op de aangegeven tijd in te nemen. U 

wordt daar opgewacht door een lid van de OC die u verdere instructies geeft voor het opstellen. 

De juryleden komen bij de opstelling alle deelnemers al beoordelen. 

 

Kom op tijd, zodat we op tijd kunnen starten! 

 

Bijzonderheden route: 

 

Houdt voldoende afstand. Er mogen echter geen gaten vallen in de optocht en ook mag deze, in 

principe, niet stilstaan. Bij eventuele stilstand dezelfde afstand bewaren. De afstand is tussen de 

wagens en vehikels zo'n 15 meter, voor groepen10 meter. 

Door zorg van de OC wordt voor een gelijkmatig, niet te snel, tempo gezorgd.  Deelnemers volgen de 

aanwijzingen van leden van de OC op. De route van de optocht wordt te zijner tijd in de krant of op 

andere wijze bekend gemaakt. 

 

Gedrag tijdens de optocht: 

 

Bestuurders van motorvoertuigen zijn gewone verkeerdeelnemers en zijn verantwoordelijk 

voor hun voertuig. Alcohol- en drugsgebruik  kan door de politie bestraft worden! 

 

De overige deelnemers wordt tijdens de optocht de kans geboden veel plezier te maken. U doet mee 

voor het plezier van het publiek en van uzelf. Om dit plezier niet te bederven, moeten de deelnemers 

zich er bewust van zijn dat overmatig alcohol gebruik afbreuk doet aan de creatie en voor de OC 
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aanleiding kan zijn de creatie uit de optocht te nemen. 

Deelnemers aan de optocht moeten zich bedenken dat wildplassen door het publiek niet wordt 

gewaardeerd. Bovendien ontsiert het uw creatie en kan door de politie bestraft worden! 

Naleving van bovenstaande gedragsregels zal in de jurering worden meegewogen. 

 

 

 

Jury : 

 

De jury bestaat uit plm. 30 dames en heren uit alle delen van de gemeente Cuijk. Zij beoordelen naar 

beste eer en geweten de deelnemers voor een prijs. De deelnemers worden beoordeeld op 

carnavaleske uitbeelding en uitvoering. Hier wordt onder verstaan of er aandacht is besteed aan 

kleding, materiaal enz.; wat niet wil zeggen dat de gemaakte onkosten een rol spelen. Men kan met 

eenvoudig en goedkoop materiaal toch veel zorg aan iets besteden. Het carnavaleske wordt echter 

hoger gewaardeerd dan de uitvoering. De uitslag van de jury is bindend en hierover kan noch met de 

jury, noch met de OC worden gediscussieerd.  

De OC staat overigens geheel buiten de jurering. 

 

Wisseltrofee: 

 

De winnaar van de eerste prijs in elke categorie ontvangt de wisseltrofee. Deze mag het gehele jaar in 

zijn/haar bezit blijven. Vóór de carnaval van het jaar daarop, wordt deze trofee door de OC 

ingenomen. Deze prijswinnaar ontvangt dan een blijvende herinnering. De wisseltrofee wordt voorzien 

van de naam en uitbeelding van deze winnaar, evenals het jaartal. Deze wisseltrofee kan blijvend in 

uw bezit komen indien: voor de derde opeenvolgende keer in dezelfde categorie of voor de vijfde 

keer in totaal  in dezelfde categorie wordt gewonnen. 

 

 

Ontberingtrofee : 

 

Deze trofee kan worden uitgereikt aan een persoon of groep, die naar de mening van de OC, de 

meeste ontberingen heeft moeten doorstaan bij het maken van zijn/hun creatie. Uitreiking van deze 

trofee is niet vanzelfsprekend en vindt alleen plaats als de OC het hierover eens is.  

 

Als de OC rondgaat om de deelnemende groepen, vehikels en wagens te keuren, kijken zij meteen 

onder welke omstandigheden er gewerkt moest worden. Het is soms ongelooflijk wat je dan ziet.  

 

De OC bepaalt of en aan wie de ontberingstrofee zal worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt plaats na 

afloop van de optocht. Tot die tijd blijft de uitslag van deze, wel heel bijzondere, prijs geheim. 

 

Reclame : 

 

De ingeschreven reclamewagens worden verspreid tussen de deelnemers in de optocht opgesteld. 

Doel hiervan is het reclame aspect goed te laten uitkomen en opstoppingen bij de start te voorkomen. 

 

Politieke groeperingen mogen de optocht niet gebruiken om aandacht voor hun activiteiten 
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te vragen.  

 

Sponsoring : 

 

Degene die voor hun creatie een sponsor hebben kunnen vinden, om daarmee de te maken onkosten 

te drukken, zijn gehouden aan de volgende voorwaarden: 

• Het is toegestaan een bord mee te voeren waarop de naam van de sponsor en/of de naam van 

een artikel of merk vermeld staat. 

• Dit bord mag uitsluitend aan de achterzijde van de wagen of vehikel bevestigd worden met de 

tekst naar achteren gericht. 

• De wagen zelf moet carnavalesk blijven en mag niets van doen hebben met welke reclame dan 

ook. 

 

ALGEMEEN : 

 

Houdt u zich aan de aanwijzingen van de OC. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en zeker 

voor het naar behoren laten verlopen van de optocht. Door uw deelname bent u mede 

verantwoordelijk. 

 

De OC heeft de volledige medewerking van de plaatselijke politie en er bestaat een bijzonder goede 

samenwerking. U dient uiteraard ook de aanwijzingen van de politie (en andere hulpdiensten) op te 

volgen. 

 

Zorg voor veilige wagens. Na een ongeluk is de zin om feest te vieren over! De OC zal bij het keuren 

dan ook veel aandacht besteden aan de veiligheid van de wagens en vehikels. De OC, en uiteraard 

de politie, hebben ook nog tijdens het trekken van de optocht door Cuijk, het recht om 

creaties uit de optocht te verwijderen. 

 

Het gooien van versnaperingen en dergelijke vanaf wagens, dient met de grootst mogelijke 

voorzichtigheid te gebeuren. Kinderen langs de route zien geen gevaar en vliegen op het strooigoed 

af. Gooi daarom deze versnaperingen en dergelijke zijwaarts, op ruime afstand, bij 

voorkeur achter het publiek.  

 

WEES DUS VOORZICHTIG. 

 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de heen- en terugreis naar en van de plaats waar de 

optocht wordt gehouden.  

 

Degene die een grote wagen hebben doen er verstandig aan eerst de route, alsmede heen- en 

terugweg, te verkennen (i.v.m. obstakels, over de weg gespannen bedrading of hangende takken, te 

smalle weg e.d.). Vraag tevoren de route op bij de OC. 

 

Deelnemers met wagens of vehikels, worden dringend verzocht op het eindpunt de aanwijzingen van 

de OC stipt op te volgen en zo ver mogelijk door te rijden om opstoppingen in de optocht te 

voorkomen.  
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Na afloop van de optocht worden de deelnemers verwacht op de feestelijke prijsuitreiking in de 

Schouwburg. 

 

Carnavalsgezelschap "De Nölers" is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat 

voor schade welke aantoonbaar door een van de leden van de OC of door een lid van het 

carnavalsgezelschap wordt veroorzaakt, het Carnavalsgezelschap aansprakelijk gesteld zou kunnen 

worden. 

"De Nölers" zijn tevens verzekerd voor rechtskundige hulp bij geschillen.  

 

Deelnemers aan evenementen van "De Nölers", zoals in dit geval aan de optocht, blijven 

zelf aansprakelijk voor aan derden toegebrachte schade. Wordt gebruik gemaakt van 

voertuigen (zoals omschreven in de Wegenverkeerswet), dan dienen deze te voldoen aan 

de eisen gesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Hier moet de 

deelnemer dus zelf voor zorgen. 

 

Wanneer de optocht afgelopen is, wordt u verzocht alles mee naar huis te nemen en niets achter te 

laten op straat of in de daaraan grenzende tuinen en dergelijke. Bij ingebreke blijven van deze regel 

zullen de eventueel te maken kosten op de betreffende deelnemers verhaald worden. 

 

Wij wensen u namens "De Nölers" prettige voorbereidingen toe en succes met de deelname aan de 

jaarlijkse Carnavalsoptocht in Cuijk. 

 

A L A A F 
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V E E L  P L E Z I E R 

 

 

OC : 

 

Theo Hoefs     Gom Kremers 

Eric Jan de Waal   Dorianne Daanen 

Evert v.d. Hoogen   Wim Vermeulen 

Lex van Tilburg 

 

www.denolers.nl 

e-mail : optochtkuuk@denolers.nl 

 


