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OPTOCHTREGELEMENT C.V. DE ZWALLKERS BERENLAND 2023 
 
1. ALGEMEEN  

1.1 Door inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de 
bepaling van dit reglement. 
 

1.2 Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de 
optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de optocht worden verwijderd en/of uitgesloten 
worden van enige prijs. Beslissingen hieromtrent worden genomen door de algeheel coördinator 
optochtcommissie of diens plaatsvervanger. 

 

2. OPTOCHT   
2.1   Iedere deelnemer dient een inschrijfformulier geheel in te vullen en deze dient uiterlijk  

Zondag 5 februari 2023 ingeleverd te worden bij het secretariaat, via secretariaat@zwallekers.nl. 
Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige inlevering van het 
inschrijfformulier. 

 
        2.2  Door C.V. de Zwallekers zal een optochtcommissie aangesteld worden. Alle deelnemers dienen de  

aanwijzingen van de optochtcommissie op te volgen. Eventuele aanwijzingen van de politie of 
aangestelde verkeersregelaars dienen ook strikt opgevolgd te worden. 
 
De optochtcommissie zal op basis van hun bevindingen de volgorde van de wagens samenstellen.  

 
2.3  Het opstellen van de optocht vindt plaats vanaf 12:30 uur aan de Wagenbergsestraat te Helkant  

(rijrichting Hooge Zwaluwe). Iedere deelnemer dient uiterlijk om 12.30 uur hier aanwezig te zijn i.v.m. 
inspectie door de optochtcommissarissen. Het is niet toegestaan om op de openbare weg op te stellen 
wanneer er geen erkende verkeersregelaars, die door C.V. de Zwallekers verzorgd worden, aanwezig 
zijn.  
 
De chauffeur van het trekkend voertuig dient vanaf aankomst op de opstelplaats tot aan het vertrek 
van de optocht de gehele tijd bij de wagen aanwezig te blijven . 
 
Tijdens het opstellen mag alleen gebruik gemaakt worden van rijbaan Wagenberg  > Hooge Zwaluwe 
op de Wagenbergsestraat i.v.m. doorgang hulpdiensten en lijndienst. 

 
        2.4  Deelnemers aan de grote optocht worden er nadrukkelijk op gewezen zelf de route te inspecteren  

en te beoordelen betreffende lengte, breedte en hoogte, zodat je onbelemmerd de optocht kan 
beëindigen. Mondelinge aanwijzingen van de optochtcommissie en/of politie dienen strikt te worden 
opgevolgd. De veilige maximale breedte van de voertuigen is 4.20 meter.  

 
Max. 100 punten kunnen in mindering gebracht worden op het puntentotaal indien door falende 
techniek en/of verkeerd bouwen in lengte, breedte en/of hoogte de vlotte doorgang van de optocht 
wordt verstoord. E.e.a. ter beoordeling van de optochtcommissie. 
 
De optocht zal vertrekken vanaf de Wagenbergsestraat, Kerkdijk (Helkant),  Kerkdijk (HZwaluwe), 
Spoorstraat, Havenstraat, Raadhuisstraat,  Pr. Margrietstraat , Korteweg , ontbinden 
Korteweg/Raadhuisstraat. 
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2.5    Meevoeren van reclame is NIET toegestaan 

 
2.6   BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN WORDEN GEACHT DE REGLEMENTEN VAN DE  

  WEGENVERKEERSWET IN ACHT TE NEMEN. 
 

Iedere chauffeur wordt met zijn groep of wagen onmiddellijk uit de optocht verwijderd en 
uitgesloten van enige prijs, als wordt geconstateerd dat er alcoholische drank en/of verdovende of 
geestverruimende middelen door hem/haar wordt/zijn gebruikt. 
 Voorafgaand, tijdens en na afloop van de  optocht kan een alcoholcontrole plaatsvinden. 
 

 Een ieder dient op verstandige  en gepaste wijze met het gebruik van alcohol om te gaan!! 
De carnavalsvereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen ontstaan door het gebruik van alcohol.  

 
        2.7   De deelnemende voertuigen moeten verzekerd en veilig zijn. Bestuurders moeten in het bezit  zijn  

van een geldig rijbewijs en deze kunnen tonen tijdens de optocht.  
Let op: Een tractor is meestal alleen verzekerd voor landbouwwerkzaamheden.  
Wordt het meerijden in een optocht niet gemeld bij de verzekering, dan is deze mogelijk niet verzekerd.  
 

        2.8  Bij iedere aan de optocht deelnemende wagen of groep met kleine wagen lopen verplicht minimaal 2  
personen naast de wagen of groep i.v.m. de veiligheid. 
Er dient minimaal één brandblusser ( 5 kg Poederblusser.) op de wagen aanwezig te zijn. 
Tijdens het evenement is er EHBO aanwezig met materiaal. AED is langs de route aanwezig.. 

 
        2.9   Optochtdeelnemer, die gevaar, hinder of schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan overige  

deelnemers en/of publiek kunnen direct door een optochtcommissaris uit de optocht worden 
verwijderd en worden uitgesloten van enige prijs. Eventuele veroorzaakte schade wordt geheel 
verhaald op de betreffende optocht deelnemer/groep. Dit is ook van toepassing bij het gooien of 
schieten met zaagsel, water en andere gevaarlijke stoffen (typlinten). 
HET MEEVOEREN EN GEBRUIKEN VAN ROOK, VUUR EN CONFETTIEKANONNEN IS VERBODEN!! 
 

       2.10  Om het trekken van de optocht goed te laten verlopen, is het niet toegestaan om een gat met een  
lengte van 2 lantaarnpalen achter de voorgaande deelnemer te laten vallen. Op aanwijzing van een 
optochtcommissaris dient de deelnemer het gat te verkleinen. Niet opvolgen van de instructies van de 
optochtcommissaris dient tot verwijdering uit de optocht en uitsluiting van enige prijs. 

 
       2.11 Optochtdeelnemers waarvan de creatie geheel of gedeeltelijk is gekocht, gehuurd of geleend is het  

toegestaan om buiten mededeling aan de optochtcommissie dat deze creatie geheel of gedeeltelijk 
gekocht,gehuurd of geleend is,aan de optocht deel te nemen. 

 
      2.12  Op last van de Gemeente Drimmelen is het niet toegestaan om verkleed als politie, brandweer of  

andere hulpdiensten in zoverre dat zij niet direct van echt te onderscheiden zijn deel te  
nemen aan de optocht. Het dragen van bivakmutsen is ook niet toegestaan. Het gebruik van 
nepwapens welke vanaf afstand niet van echt te onderscheiden zijn, zijn ook niet toegestaan. 
 

      2.13  Ontbinden van de optocht geschied op de kruising Korteweg/Raadhuisstraat. Het is niet toegestaan  
om na het ontbinden enig oponthoud te vormen met de wagen/groep. Na het ontbinden is het rijden 
op openbare weg geheel op eigen risico. Gelieve dan ook direct de wagen/ creatie afvoeren naar 
opslag/bouwlocatie.  Tevens is de aanwezigheid van de wagens na afloop van de optocht bij De 
Zonzeel niet toegestaan 
 

      2.14  De organisatie van de optocht, in de vorm van de optochtcommissie, zal in de week voor carnaval een  
bezoek brengen aan de bouwlocatie. Tijdens dit bezoek zal de optochtcommissie oordelen of de  
wagen deugdelijk genoeg gebouwd is om deel te nemen aan de optocht.  Mocht de wagen afgekeurd 
worden is het aan de optochtcommissie om te oordelen of er met wijzigingen deelname wel mogelijk 
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is. Tevens zal het jurynummer bekendgemaakt worden. Wanneer een wagen niet door de 
optochtcommissie vooraf bekeken kan worden kan deze niet deelnemen aan de optocht. 
 

 
       2.15 Het geluidsvolume dient zodanig te zijn dat het niet hinderlijk is voor andere deelnemers of  

toeschouwers. Aanwijzingen van de optochtcommissarissen of bestuursvertegenwoordiger, om het 
volume te verlagen dienen stipt te worden opgevolgd. Vanuit de gemeente is het geluidsniveau 
opgelegd van 85dB (95 dB als er gebruik wordt gemaakt van een basgeluidfilter) gemeten van 5m1 
vanaf de wagen. Wanneer meerdere waarschuwingen genegeerd worden kan de groep/wagen 
onmiddellijk uit de optocht verwijderd worden en uitgesloten van enige prijs. E.e.a. ter beoordeling 
van de optochtcommissie. 
 

2.16  Alle deelnemende wagens of groepen dienen een carnavalesk thema te hebben. E.e.a. ter beoordeling 
van de optochtcommissie  

 
      2.17  De deelnemende wagens mogen niet haatdragend ,discriminerend of aanstootgevend  zijn. E.e.a. ter  
                beoordeling van de optochtcommissie  
 
       
3. JURERING  
       3.1  Iedere deelnemer dient zijn jurynummer op een duidelijke en zichtbare plaats mee  

te voeren. Een ieder deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de herkenbaarheid naar de jury en de 
jurynummerbordjes;  Het jurynummerbord voor de categorie wagens is 30x30 cm rode achtergrond en 
witte cijfers, het jurynummerbord is voor de categorie loopgroepen en individuele is  minimaal 15 x 15 
cm  witte achtergrond met zwarte cijfers. 

 
IEDERE DEELNEMER DIENT OM IN DE PRIJZEN TE KUNNEN VALLEN DE GEHELE ROUTE AF TE  
LEGGEN, ONTBINDEN HOEK KORTEWEG EN RAADHUISSTRAAT. 

 
      3.2   Bij de jurywaardering worden de volgende punten in overweging genomen en de daarbij  

geplaatste punten kunnen maximaal per jurylid gegeven worden: 
Thema    100 punten 
idee (vondst, onderwerp):  100 punten 
uitbeelding technisch:  100 punten 
actie (beweging):   100 punten 
carnavaleske vorm en uitleg: 100 punten 
TOTAAL    500 punten 
 

 
      3.3    De jury zal door C.V. de Zwallekers aangesteld worden. Het beoordelen door de jury vindt plaats op  

diverse plaatsen gedurende de optocht. De 1e beoordeling voor de categorie wagens vindt plaats 
tussen 12.45 en 13.00 uur bij de opstelplaats 

 
      3.4 Bij het aflassen van de optocht zal de jury de wagens bekijken na contact te hebben gehad met de  

vertegenwoordiger van de vereniging. 
  
      3.5    Voor de deelnemer met het hoogste aantal punten is een wisselbeker beschikbaar. Deze wordt  

eigendom als er 3x achter elkaar wordt gewonnen door dezelfde vereniging of groep of als er in totaal 
5x een 1e prijs wordt behaald. De wisselbeker dient uiterlijk 2 weken voor het volgende carnaval 
ingeleverd te worden bij het secretariaat , Zwaluwseweg 2 te Hooge Zwaluwe 

 
      3.6    De prijsuitreiking zal plaatsvinden rond 21:00 uur in De Zonzeel, Poolsestraat 13 te Hooge Zwaluwe.  

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het innen van het prijzengeld.  
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4.  SLOTBEPALINGEN  
       4.1   Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van C.V. de Zwallekers , eventueel  

na advies te hebben ingewonnen bij haar optochtcommissie .  Voor zover een eventuele beslissing 
onverwijld moet worden genomen dan is daartoe de algeheel coördinator van de  optochtcommissie  
of diens plaatsvervanger bevoegd.  

 
      4.2.   Voor zover de toepassing van de bepalingen van dit reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou  

leiden, is de algeheel coördinator van de optochtcommissie gerechtigd uitzonderingen daarop te 
maken en /of afwijkende maatregelen te nemen. 

 
4.3 Wanneer optochtdeelnemers zich niet aan het optochtreglement houden worden zij gediskwalificeerd 

en kunnen zij direct verwijdert worden uit de optocht en uitgesloten worden van enige prijs.     
 
Als deelnemer(s) en/of groep voor de 2e maal gediskwalificeerd of uitgesloten van deelname  

   worden,  zijn deze de komende 5 jaren niet meer welkom tijdens onze optocht in Berenland. 
 

4.4     Wanneer er wijzigingen in het optochtreglement worden toegepast, zal deze door C.V. de Zwallekers  
               direct doorgegeven worden aan de tot dan bekend zijnde inschrijvers. Het geldende inschrijfformulier  
                voor de optocht is digitaal verkrijgbaar via de website van C.V. de Zwallekers,  

www.zwallekers.nl .  
 
     4.5     Bij twijfel of vragen over het inschrijfformulier, optocht of optochtreglement kunt  

u contact opnemen met de optochtcommissie van C.V. de Zwallekers via info@zwallekers.nl  
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