C.V. de Verkuskoppe Langenboom
Reglement optocht C.V. de Verkuskoppe
Carnavalsverenging “De Verkuskoppe” heeft vergunning gekregen een optocht in Langenboom te houden,
onder bepaalde voorwaarden:
1. Voertuigen en praalwagens dienen te voldoen aan alle technische eisen van de RDW, welke daarvoor in
de wet gesteld zijn. Lengte totale combinatie mag maximaal 15 meter bedragen. Grote loaders en kranen
worden geweerd.
2. Alle deelnemers dienen W.A. verzekert te zijn en voertuigen en praalwagens dienen door
eigenaar/bestuurder W.A. verzekert te zijn. Het is wenselijk vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij te
informeren.
3. Voertuigen dienen tijdens de optocht bestuurd te worden door wettelijk daartoe bevoegde personen.
Chauffeurs van de voertuigen moeten een geldig rijbewijs bezitten en op verzoek kunnen tonen.
4. Per praalwagen dient minimaal één goedgekeurd blusmiddel aanwezig te zijn.
5. Op de wagen of in het trekkend voertuig mag geen losse brandstof in jerrycans aanwezig zijn. Het bijvullen
van aggregaten of generatoren tijdens de optocht is niet toegestaan. Het maken van open vuur op en/of
nabij de praalwagen is verboden.
6. Uitlaatgassen moeten worden afgevoerd naar de buitenlucht.
7. Bij gebruik van een generator, ter opwekking van elektrische energie, moet deze voorzien zijn van een
deugdelijke isolatie bewaking.
8. Het rijden met carnavals wagen dient beperkt te blijven tot 1 uur voor het tijdstip van opstellen. Na einde de
optocht, dienen de praalwagens direct Langenboom te verlaten.
9. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze zaken achter te laten op de straat. (bv: hooi, stro, water
spuiten, glas, verf, confetti kanon, plastic flessen en dingen te slepen over de weg).
10. Eventueel onbekwame bestuurders/leiders kunnen per direct van hun taak ontheven worden.
11. Het nuttigen van alcohol door de bestuurders/leiders is niet toegestaan. Aan overige deelnemers van
wagens / groepen vragen wij het drankgebruik te matigen en onder 18 jaar geen alcohol.
12. Het gebruik van glas is niet toegestaan, er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van plastic flessen en
plastic glazen.
13. De bestuurder is verantwoordelijk als leider van de groep, en zal daar waar nodig op deze
verantwoordelijkheid worden aangesproken.
14. Aanwijzingen van politie, brandweer en organisatie moeten stipt en direct worden opgevolgd. Bij het niet
direct opvolgen van deze instructies volgt diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.
15. Het geluidsniveau moet voor het begin van de optocht LAAG, tijdens de optocht ACCEPTABEL met een
max van 90 dba en direct na de optocht weer worden UITGESCHAKELD en uitgeschakeld BLIJVEN. Bij
het niet direct opvolgen van deze instructies volgt diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.
Einde optocht is op de drempel Berkenlaan/Dennendijk.
16. Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de optocht. 2 weken voor aanvang optocht
worden de deelnemers op de hoogte gesteld, door de optochtcommissie, of deelname akkoord is. Er
worden maximaal 50 “gemotoriseerde” inschrijvingen toegelaten.
17. Wildplassen is niet toegestaan.
18. Prijzen kunnen afgehaald worden na de optocht tijdens de prijsuitreiking om 19.00 uur bij Café d’n Bens in
Langenboom. Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunnen de prijzen tot max.1 week na de optocht worden
afgehaald. Prijzen worden alleen uitgereikt tegen inlevering van het vooraf afgegeven startnummer.
19. De organisatie is verplicht incidenten en problemen direct te melden bij de politie.
De organisatie hoopt dat iedere deelnemer zich aan dit reglement zal houden, zodat alle Langenboomse
Verkuskoppe kunnen terugzien op een prachtige, goed georganiseerde en geslaagde optocht.
Tot slot draagt de organisatie geen enkele verantwoording ten aanzien van vermissing, ongelukken,
intimidatie en vernielingen voor, tijdens en na de optocht. Bij incidenten wordt direct de politie
ingeschakeld.
Meer informatie via optocht@verkuskoppe.nl
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