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Datum optocht: zondag 23 februari 2020 
Start: 14.11 uur 
 
A. Algemeen 
1. Inschrijving voor de jaarlijkse carnavalsoptocht kan uitsluitend geschieden door inlevering 
van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier van Carnavalsvereniging de 
Meekrap. Dit formulier kan gedownload worden via de website van Carnavalsvereniging de 
Meekrap (www.cvdemeekrap.nl), of wordt analoog verstrekt door Carnavalsvereniging de 
Meekrap: dit analoge exemplaar kan via het secretariaat opgevraagd worden of per e-mail 
via demeekrap@hotmail.com. 
2. Bij de inschrijving worden naam, adres, etc. van de persoon opgegeven die 
verantwoordelijk is voor de deelnemende organisatie/personen en voertuigen etc.  
3. Leden van Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze vereniging aangewezen 
personen dienen tijdens de bouw en optocht de gelegenheid geboden te worden om de 
deelnemende onderdelen en voertuigen op bouw en constructieve alsmede 
veiligheidsnormen te kunnen controleren. Deze controle is echter geen verplichting van 
Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze vereniging aangewezen personen. 
 
B. DEELNAME 
1. Deelname aan de optocht staat open voor eenieder die ouder is dan 16 jaar. Personen 
beneden gestelde leeftijd worden onder verantwoordelijkheid van een volwassene in de 
optocht toegelaten. 
2. Carnavalsvereniging de Meekrap behoudt zich het recht voor deelnemers uit te nodigen 
buiten mededinging naar de prijzen. 
3. Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn: 
A. Personen gekleed in licht ontvlambare kostuums. 
B. Zij, die kwetsende, aanstootgevende, racistische, zich voordoen als andere kunde en/of 
onsmakelijke voorstellingen uitbeelden. 
C. Dieren, ongetemd of getemd. 
D. Deelnemers en begeleiders die tijdens de optocht alcohol nuttigen. 
4. Leeftijd van bestuurders dient 18 jaar of ouder te zijn en hij/zij dient in het bezit van een 
geldig rijbewijs te zijn voor hetgeen hij/zij bestuurd. Voor landbouwvoertuigen geldt dat 
personen van 16 t/m18 jaar dit landbouwvoertuig mogen besturen indien deze persoon in 
het bezit is van een geldig tractorrijbewijs.  
5. Alle personen dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en deze op 
verzoek te kunnen tonen. 
6. Elke deelnemende partij aan de optocht is zelf verantwoordelijk voor deelname aan deze 
optocht en de daarbij te gebruiken middelen. Hou dan ook rekening met eigen veiligheid, 
bouw verantwoord en veilig. Denk hierbij ook aan uw verantwoordelijkheid ten opzichte van 
de toeschouwers. 
7.  Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen, waaronder onder meer worden begrepen: motorrijtuigen, bussen, tractoren, 
bromfietsen, etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen voor, tijdens en na de optocht 
tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd (zie ook onder C-2).  Alle 
bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in bezit zijn van 

http://www.cvdemeekrap./
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een geldig rijbewijs (geldig voor het betreffende voertuig) en mogen niet onder invloed van 
alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren. 
8. Auto’s, vrachtwagens, motoren en bromfietsen waarmee aan de optocht deelgenomen 
wordt, dienen voorzien te zijn van een geldig kenteken en indien nodig APK waardig te zijn. 
9 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld slechte 
weersomstandigheden), behoudt Carnavalsvereniging de Meekrap het recht een andere (en 
eventueel kortere route) voor te schrijven voor de optocht. Eveneens behoudt 
Carnavalsvereniging de Meekrap het recht om bij onvoorziene omstandigheden de gehele 
optocht af te gelasten. Carnavalsvereniging de Meekrap is in dit geval niet aansprakelijk te 
stellen voor eventueel geleden schade. 
 
C. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
1. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico's voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn 
verzekerd. 
2. Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, 
waaronder onder meer worden begrepen: motorrijtuigen, bussen, tractoren, bromfietsen, 
etc., dienen volgens de wettelijke bepalingen voor, tijdens en na de optocht tegen risico’s 
voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. Dit blijft onverminderd van kracht en van 
belang wanneer u bij manoeuvres, die het gevolg zijn van foutief besturen, schade 
veroorzaakt en aansprakelijk wordt gesteld. 
De verzekeraar heeft echter de mogelijkheid wanneer hij hier aanleiding toe ziet, op de 
veroorzaker van de schade verhaal te halen, vandaar het onder C-1 gestelde. 
3. Door Carnavalsvereniging de Meekrap wordt een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten, op deze verzekering zijn alle schades met of door motorvoertuigen uitgesloten. 
Iedere deelnemer wordt geacht, W.A.-verzekerd te zijn. Alle aangekoppelde tweewielige 
wagens, ook tandemassers, achter een personenauto vallen automatisch onder de dekking 
van de auto. Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen 
onder de aansprakelijkheid van het trekkende voertuig. De organiserende stichting, noch de 
gemeente zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van 
een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de 
naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt 
geheel op eigen risico. 
4. Tijdens het transport naar en van het parcours dient iedere deelnemer (weggebruiker) te 
voldoen aan de wettelijke en plaatselijk geldende verkeersvoorschriften evenals ook aan de  
opmerkingen en aanwijzingen die eventueel gegeven worden door Carnavalsvereniging de 
Meekrap of daartoe door deze vereniging aangewezen personen. 
 
D. VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMERS 
1. Iedere deelnemer is verplicht zijn onderwerp/ontwerp en uitbeelding hiervan af te 
stemmen op normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering 
carnavalesk verantwoord dient te zijn. 
2. Eventuele constructies dienen van dusdanige uitvoering te zijn dat de veiligheid van 
deelnemers en toeschouwers niet in gevaar kan komen. 
3. Wielen van wagens dienen behoorlijk te zijn afgeschermd. 
4. In verband met de veiligheid van de deelnemers en publiek draagt de deelnemer er zorg 
voor dat naast de wagens enkele personen meelopen en toezicht houden. 



                 Reglement carnavalsoptocht Meekrapdurp   

 2020 

3  versie 12 november 2019 
 

5. Iedere deelnemer dient zijn startnummer, dat door Carnavalsvereniging de Meekrap of 
daartoe door deze vereniging aangewezen personen wordt uitgereikt, duidelijk zichtbaar 
voor zich uit te voeren of te dragen. 
6. De gehele optochtroute, zoals vooraf door Carnavalsvereniging de Meekrap wordt bekend 
gemaakt, dient door alle deelnemers te worden gevolgd. Bij normale omstandigheden ziet 
deze route er als volgt uit:  Jos Erneststraat (niet voor A-wagens), Noordzeedijk, J.F. 
Vlekkeplein, Dennis Leestraat, Beetwortelstraat, Mgr. Dellepoortstraat, Kristalsingel, 
Havenstraat, Dennis Leestraat, J.F. Vlekkeplein. Het defilé wordt afgenomen tijdens de 
eerste doorkomst op het J.F. Vlekkeplein. Voor een overzichtskaart wordt verwezen naar 
bijlage 1 van dit reglement. 
7. Het opstellen van de A-Wagens vindt plaats op de Noordzeedijk vanaf de uitrit van de Jos 
Erneststraat, hier is ook de mogelijkheid om op te bouwen vanaf 10.00 uur. De overige 
categorieën zullen opstellen in de omgeving Jos Erneststraat /L.P. van Mallandstraat. In de 
week voorafgaand aan de optocht ontvangt u uw startnummer en daarbij nadere informatie 
met betrekking tot het opstellen (locatie en tijd). 
De optocht wordt ontbonden op het J.F. Vlekkeplein. Hierna kunnen de deelnemers zowel in 
de richting van Dinteloord alsook de richting Fijnaart/Oud Gastel de optocht verlaten.   
8. Aanwijzingen gegeven door Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze 
vereniging aangewezen personen, commandant van de brandweer, de politie en of de 
gemeente Halderberge, dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. 
9. Aan voertuigen van hulpverlenende diensten, denk hierbij o.a. aan politie, huisartsenpost, 
ambulance en brandweer die noodsignalen voeren, dient te allen tijde doorgang en voorrang 
te worden verleend. 
10. Alle deelnemers dienen zich op het tijdstip zoals door Carnavalsvereniging de Meekrap 
zal worden aangegeven te melden bij de optochtleiding welke duidelijk herkenbaar aanwezig 
zal zijn.  
11. Geadviseerd wordt om met de grote wagens vanuit de richting Dinteloord de 
Noordzeedijk op te komen rijden, de verkeersregelaars zullen hiervan op de hoogte zijn. 
12. Het is verboden om vanaf het moment van opstellen tot en met het einde van de 
optocht alcoholhoudende drank te gebruiken. Ook is het verboden om onder invloed van 
alcohol, verdovende middelen enz. de optocht aan te vangen en aan de optocht deel te 
nemen. Bij controle door politie en/of Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze 
vereniging aangewezen personen, waarbij geconstateerd wordt dat deze regel overtreden 
wordt, wordt het risico gelopen om uit de optocht gezet te worden. 
13. Reclame van sponsors is in beperkte mate toegestaan. Echter nooit op een dominerende 
plaats. 
14. Het is verboden vuurwerk, rookbommen, open vuur e.d. voor, tijdens en na de optocht 
te ontsteken. 
15. Het wordt door Carnavalsvereniging de Meekrap aangemoedigd om mechanische of 
levende muziek te maken tijdens de optocht. Echter dient het geluid wat geproduceerd 
wordt van een acceptabel niveau te zijn, dusdanig dat onevenredige overlast voor publiek, 
deelnemers en omwonenden wordt vermeden.  
16. De wagens zijn verplicht om jaarlijks door erkende organisaties twee goedgekeurde 
brandblusapparaten met een minimum inhoud van 6 kg aan blusstof (ABC-poeder) mede te 
voeren en direct voorhanden te hebben, waarvan 1 in het trekkend voertuig. De 
blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien, de blusapparaten dienen 
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jaarlijks gekeurd te zijn ten bewijzen waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn. Bij 
geen goedgekeurde brandblusser of onvoldoende blusstof mag niet worden gestart. Op de 
wagen moet tenminste één persoon meerijden, die met de bediening van het blusapparaat 
op de hoogte is. Alle blusmiddelen moeten direct binnen handbereik en duidelijk zichtbaar 
worden gesitueerd. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een 
dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien gebruik wordt gemaakt van brandbare 
vloeistoffen en/of gassen. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Bij gebruik van een 
generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn voorzien van een 
deugdelijke isolatiebewaking en goed geventileerd opgesteld te worden. Er mag maximaal 
10 liter brandbare vloeistof als voorraad worden meegevoerd in een goed geventileerde 
ruimte en gescheiden van de generator. Opslag van de brandstof dient te geschieden in 
goedgekeurde houders. Vullen van een generator dient te geschieden middels een trechter. 
Elektrische generatoren (of apparatuur waar een elektrische generator in is verwerkt) 
mogen niet direct op de wagen worden vervoerd maar moeten geplaatst worden op een 
aparte (aanhang)wagen. Op de wagen waarop de elektrische generator staat geplaatst 
mogen zich tijdens de optocht geen personen bevinden. Deze wagen moet in het geval van 
calamiteiten direct los te koppelen zijn van de wagen waarop personen staan alsmede van 
het eventuele trekkend voertuig van de wagen. Let hierbij op dat dus stekkers e.d. 
gemakkelijk los te koppelen zijn.  
Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke / 
goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te worden gebruikt welke 
ook als reserve onderdelen voorhanden moeten zijn. 
17. Tijdens de optocht mag niet worden gecollecteerd, tenzij daarvoor schriftelijk 
toestemming is verleend door Carnavalsvereniging de Meekrap en de gemeente 
Halderberge. 
18. Deelnemers die niet aan de gestelde eisen voldoen of wiens gedrag daartoe aanleiding 
geeft, kunnen ten alle tijden door Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze 
vereniging aangewezen personen van verdere deelname uitgesloten worden. Dit kan ook 
gedaan worden door de politie en of veiligheidscoördinator. In zo’n geval zal op een later 
tijdstip besloten worden of verdere sancties tegen de optochtdeelnemer nodig zijn. 
19. Defecte wagens dienen zo snel mogelijk de optocht te verlaten. Uiteenvallen van de 
optocht dient voorkomen te worden. Kan er snel gerepareerd worden dan kan 
Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze vereniging aangewezen personen 
besluiten de optocht tijdelijk tot halt te roepen zodat de reparatie verricht kan worden. 
20. Het is verboden om confetti en/of ander materiaal bij mensen in tuinen en/of vijvers te 
deponeren. Ook indien men de tuin afgedekt heeft met zeilen en/of plasticfolie is het niet 
toegestaan om hier onder of boven enige confetti/afval te dumpen. Ga hier verstandig mee 
om en ga geen uitdagingen aan. 
21. Bij het ontbinden van de optocht dient u ook de aanwijzingen op te volgen van 
Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze vereniging aangewezen personen. Zie 
ook onder artikel D7. 
 
E. CATEGORIEËN EN NORMEN 
Bij inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij wenst deel te 
nemen. Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze vereniging aangewezen 
personen beslissen over de indeling in de categorieën. 
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A-Wagens:  
De lengte van de wagen dient 7.00 meter of langer te zijn. Dit wordt gemeten van de 
voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het 
laatste significant aanwezige object van de wagen. De eventuele trekstang en trekkend 
voertuig worden niet meegerekend.  
 
 
 
 
 

B-wagens 
De lengte van de wagen dient korter te zijn dan 7.00 meter. Dit wordt gemeten van de 
voorkant van het eerste significant aanwezige object van de wagen tot de achterkant van het 
laatste significant aanwezige object van de wagen. De eventuele trekstang en trekkend 
voertuig worden niet meegerekend.  
 
 
 
 

Grote groepen 
Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de 
groep. De groep bestaat uit minimaal 8 personen. 
 

 
Kleine groepen 
Groep waarbij een eventueel aanwezig voertuig/wagen ondergeschikt dient te zijn aan de 
groep. De groep bestaat uit maximaal 7 personen. 
 
Jeugdcategorie 
Deze categorie is niet gebonden aan vorm: het maakt dus niet uit of het grote of kleine 
wagen is, grote of kleine groep is enz.  
Ieder kind (of groep kinderen) kan zich inschrijven voor deze categorie waarbij het oudste 
kind niet ouder mag zijn dan 13 jaar op de dag van de optocht. Bij deze categorie is conform 
dit reglement een volwassen begeleider verplicht, deze persoon wordt uiteraard niet 
meegerekend bij de leeftijdsbepaling.  
Het is voor kinderen die deel willen nemen aan de optocht niet verplicht om zich in deze 
categorie in te schrijven, inschrijven in één van de hierboven beschreven categorieën is 
uiteraard ook mogelijk als aan de vereiste van deze categorie wordt voldaan. 
 

 
F. JURERING EN PRIJZEN 
1. De jury wordt samengesteld en benoemd door Carnavalsvereniging de Meekrap, maar 
werkt geheel onafhankelijk van deze organisatie. 
2. De uitslag van de jury is bindend. Er kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd. 
3. De jurering vindt plaats op de volgende onderdelen: Originaliteit uitbeelding, Motto, 
Techniek en beweging, Vormgeving,  Afwerking, Totaalbeeld en presentatie. 
4. In iedere categorie wordt de volledige uitslag bekend gemaakt en zal er aan iedere 
deelnemer een prijs worden uitgereikt.  
5. Alle prijzen zullen in alle categorieën bestaan uit een attentie. Voor iedere categorie geldt 
dat deze attentie wordt aangevuld met prijzengeld voor de nummers 1 t/m 8 bij de A-
wagens en 1 t/m 5 voor iedere andere categorie. Een overzicht van dit prijzengeld is te 
vinden in bijlage 2 van dit reglement. 
6. De tevens in bijlage 2 genoemde “Publieksprijs” komt voort uit een door 
Carnavalsvereniging De Meekrap georganiseerde publieksstemming. Deze publieksprijs is 
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categorie onafhankelijk en kan dus door iedere deelnemer aan de optocht gewonnen 
worden. De prijs bestaat uit een attentie en de in bijlage 2 genoemde geldprijs.    
7. Verder wordt er een aanmoedigingsprijs en een prijs voor Meest Stampersgatse Idee 
uitgereikt welke enkel bestaat uit een attentie.  
8. De prijzen dienen tijdens de prijsuitreiking persoonlijk door de deelnemer(s) te worden 
afgehaald. De prijzen zijn niet op een ander moment te verkrijgen en zullen ook niet achteraf 
door Carnavalsvereniging de Meekrap verstrekt of bezorgd worden. Wanneer de prijzen niet 
opgehaald worden bij de prijsuitreiking vervalt het recht op de prijs. 
9. Alleen door het volledig uitrijden/uitlopen van de optocht kan men in de prijzen vallen. Bij 
vroegtijdige beëindiging in principe niet. Bij een vroegtijdige beëindiging zal 
Carnavalsvereniging de Meekrap in overleg met de jury beslissen of zo’n wagen/groep 
alsnog in aanmerking kan komen voor een prijs, dit is mede afhankelijk van de reden van het 
niet uitrijden van de optocht. 
10. De prijsuitreiking vindt plaats op één van de podia van “Het Carnaval Festival” wat dit 
jaar volledig bij en rondom Unieke Werken (vml. Café/Zaal Geerts, J.F. Vlekkeplein 16) wordt 
georganiseerd. Tijdens dit carnavalsfeest start de prijsuitreiking van de Jeugdcategorie, 
Kleine loopgroepen en Grote loopgroepen om ca. 18.30 uur. De prijsuitreiking van de B-
Wagens en A-wagens start om ca. 20.30 uur. 
11. Indien de optocht door weersomstandigheden, door de (plaatselijke) overheid bepaalde 
maatregelen en/of plaatselijke veiligheidsproblemen niet door kan gaan, behoudt 
Carnavalsvereniging de Meekrap het recht geen prijzen uit te keren in alle categorieën. 
 
G. SLOTBEPALINGEN 
1. Voor de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Carnavalsvereniging de 
Meekrap. Indien een beslissing, waarin het reglement niet voorziet, onverwijld moet worden 
genomen, wordt deze genomen door Carnavalsvereniging de Meekrap of daartoe door deze 
vereniging aangewezen personen. Voor zover de toepassing van de bepalingen in dit 
reglement tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, is Carnavalsvereniging de Meekrap 
gerechtigd daarop uitzonderingen te maken en/of afwijkende maatregelen te nemen. 
2. Door de inschrijving als deelnemer aan de optocht onderwerpen alle deelnemers zich 
onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement. 
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Bijlage 1: Route 
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Bijlage 2: Overzicht prijzengeld 
 
A- Wagens: 

1 € 250,- 

2 € 225,- 

3 € 175,-  

4 € 150,- 

5 € 100,- 

6 € 100,- 

7 € 50,- 

8 € 50,- 
 
B-wagens: 

1 € 100,- 

2 € 70,- 

3 € 50,- 

4 € 30,- 

5 € 20,- 
 
Grote groepen 

1 € 50,- 

2 € 40,- 

3 € 30,- 

4 € 10,- 

5 € 10,- 
 
Kleine groepen 

1 € 30,- 

2 € 20,- 

3 € 15,- 

4 € 10,- 

5 € 10,- 
 
Jeugdcategorie  

1 € 30,- 

2 € 20,- 

3 € 15,- 

4 € 10,- 

5 € 10,- 
 
Publieksprijs 

1 € 100,- 
 

 


