
 

 

 

Richtlijnen voor de 65
e
 Grote Twentse Carnavalsoptocht te Oldenzaal op zondag 23 februari 

2020 

Uitgave van de Optocht Commissie van de Oldenzaalse Carnavalsvereniging “de Kadolstermennekes”. Deze 

richtlijnen zijn te downloaden via www.dekadolstermennekes.nl  

Het Carnaval van Oldenzaal is een jaarlijks terugkerend feest, dat ruim 100.000 bezoekers trekt en van grote sociale betekenis is voor 

Oldenzaal en Twente, Het hoogtepunt en meteen ook de publiekstrekker van het feest is De Grote Twentse Carnavals Optocht, 

die traditioneel wordt georganiseerd door “de Kadolstermennekes”, de oudste carnavalsvereniging van Oldenzaal. 

Optocht Commissie 
Verantwoordelijk voor de optocht binnen “de Kadolstermennekes” is de 

Optocht Commissie. Deze is al sedert 1954 in functie (uiteraard in 

wisselende samenstelling) en stelt sindsdien elk jaar weer een 

spectaculaire optocht samen, waaraan de duizenden langs de route 

hun ogen uitkijken. 

Topniveau 
Om dit topniveau elk jaar weer te kunnen realiseren, moet er 

voortdurend worden gedocht in de overtreffende trap en verloopt alles 

volgens een zorgvuldig opgezet draaiboek, waarin alle voorkomende 

vragen worden beantwoord, zoals: Is de opzet uitnodigend genoeg, 

zodat groot en klein zich spontaan blijven melden? Hoe zijn de 

belangen geregeld von de deelnemende verenigingen, die vaak non de 

optocht een stukje van hun bestaansrecht ontlenen? Komen de 

verschillende categorieën voldoende aan hun trekken, waardoor de 

optocht alleen al door de variatie en de evenwichtige balans een 

schoonheidsprijs verdient? Hoe secuur is de voorselectie van de 

inzendingen en wat kon nog net door de beugel en wat niet meer? 

Hoeveel wagens en deelnemers zijn maximaal toegestaan en hoe long 

duurt de stoet, in verband mei de veiligheidsvoorschriften: Hoe is de 

veiligheid van de deelnemers en het publiek langs de route 

gewaarborgd, en hoe te handelen bij calamiteiten? Waarop is de 

kwaliteitsbeoordeling van de deskundige jury gebaseerd? Is het 

beschikbare prijzengeld een voldoende extra stimulans voor 

deelneming? En waar ligt de uitdaging, die de deelnemers telkens 

weer prikkelt tot het leveren van nieuwe, creatieve topprestaties? 

Richtlijnen 
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Eventuele problemen worden 

zoveel mogelijk in het voortraject opgelost. Dat geldt met name voor 

de deelneming. Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, die strikt 

moeien worden nageleefd. Daarop wordt strenge controle uitgeoefend. 

Want alleen zo is én blijft de Grote Twentse Carnavals Optocht een 

uniek evenement dat sinds de première, ruim 55 jaar geleden, reeds 

méér dan 5 miljoen toeschouwers heeft getrokken. Maar ook 

grensoverschrijdende Twentepromotie voor een strooicarnaval, waarin 

de deelnemers en de kijkers elkaar elk jaar weer bezielen tot een 

bruisend festijn, dat ‘Dree Dolle Daog’n’ duurt. En, als ‘t even kon 

natuurlijk, met á in een hoofdrol. 

Voorzitter: 

P. Velner, oude Lossersestraat 150, 7574 DD Oldenzaal. Tel: 
0634864571 

Secretaris: 
J. Loohuis, Akkerkers 38, 7517 DM Oldenzaal, Tel: 06 43274522 

E-mail: optochtcommissie@dekadolstermennekes.nl   

Deelname Grote Twentse Carnavals Optocht. 
Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht, verklaart u zich 

akkoord met deze richtlijnen van de Optocht Commissie. Een 

inschrijving houdt niet automatisch deelname in. U ontvangt ter 

bevestiging van de ontvangst een e-mail. Later ontvangt u een e-mail 

over de deelname aan de optocht. De deelname wordt alleen door de 

Optocht Commissie verleend. U ontvangt één week voor de optocht 

uw opstelnummer. Opgave voor de optocht alleen digitaal via    
www.dekodolstermennekes.nl via link: optocht / inschrijving. 
Aanvang optocht 12.30 uur! 

 
Informatie over inschrijvingen: 
A. Reef, Emmastraat 69, 7573 BA Oldenzaal, Tel.: 06 53212799  

E-mail: inschrijvingoptocht@dekadolstermennekes.nl   

Deelname Reclameoptocht: 
B. Platvoet, 06 51421957, A. Reef, 06 53212799  
E-mail: optochtcommissie@dekadolstermennekes.nl   

U kunt aan de optocht deelnemen met: 
Een praalwagen: max 250 personen. 

Een grote groep: vanaf 12 personen. 

Een kleine groep: van 3 tot en met 11 personen. 

Eén- en tweelingen. 

De grote en kleine groepen en één- en tweelingen mogen geen gebruik 

maken van motorisch aangedreven voertuigen. De deelnemers dienen 

aan de voorzijde van hun voorstelling up duidelijke wijze hun 

opstellingsnummer te voeren, dat hen door de Optocht Commissie 

wordt toegezonden. Alle deelnemers doen mee op eigen risico. Een 

groep besloot voor meer don de helft van de deelnemers uit 

volwassenen. Kinderen onder de 16 jour kunnen alleen onder 

begeleiding en verantwoording van een volwassene, of van hun 

vereniging worden toegelaten. U dient zelf zorg te dragen voor een 

afdoende verzekering, zoals deze in de viel wordt geëist. 

Uiterste inschrijfdata: 
Praalwagens Dinsdag 31 december 2019 

Grote groepen Donderdag 6 februari 2020 

Kleine groepen Donderdag 6 februari 2020 

Eén en tweelingen Donderdag 6 februari 2020 

Reclame Donderdag 6 februari 2020 
Deze data zijn voor alle deelnemers bindend. 

Opstelroute 
De optocht wordt opgesteld in de Prossinkhof, Bleekstraat, Vos de 

Waalstraat en de Bentheimerstraat. De deelnemers dienen zich zoveel 

mogelijk rechts van de weg op te stellen, gezien vanuit de looprichting 

van de optocht. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt in overleg met de 

Optocht Commissie een alternatief bepaald. Uw plaats zult u 

gemarkeerd vinden met uw opstellingsnummer, dat u toegestuurd 

wordt. De optocht begint op de hoek Beatrixtraat/Wilhelminastraat. De 

optocht wordt ontbonden op de Ganzemarkt, tegenover het stadshuis. 

Verzekeringsadvies 
Elk voertuig/praalwagen, die aan het verkeer deelneemt, dient door de 

deelnemer te worden verzekerd middels een WAM (Wettelijke 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering. Met een 

praalwagenverzekering verzekert u zowel de praalwagen als het trekkend 

voertuig. Aanvullend kunt u een ongevallendekking voor passagiers en 

bestuurder afsluiten. Op die manier bent u verzekert tijdens deelname aan 

de optocht, de rit naar de startplaats van de optocht en het vervoer van de 

praalwagen na de optocht. Indien een deelnemer zich aanmeldt dient de 

verzekering met polisnummer te worden vermeld. Een 

praalwagenverzekering is af te sluiten hij verschillende 

verzekeringsmaatschappijen. De organisator (0.C.V. De 

Kadolstermennekes) draagt zorg voor de evenementenverzekering 
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https://dekadolstermennekes.nl/inschrijving-optocht/
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‘t Kuuk’n festival wordt gehouden op maandag 24 februari 2020. Het programma begint om 12.45 uur op de Luifelmarkt 

(Groote Markt), vanwaar om 13.30 uur de kinderoptocht vertrekt voor een bonte stoet door het centrum. Alleen door 

kinderen zelf gemaakte wagentjes mogen meerijden, indien ze met de hand worden voortgetrokken 

 

 

 

De Jurering 
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs 

de route. De jurering vindt plaats door een onafhankelijke jury. De 

juryleden komen allen in principe van buiten Oldenzaal, hebben 

affiniteit met carnaval en hebben geen directe relatie met “de 

Kadolstermennekes” en de deelnemende verenigingen. Beroep en/of 

bezwaar tegen de juryuitslag is niet mogelijk. De voorjurering begint 

om 11.00 uur in de opstelroute. De deelnemers dienen daartoe om 

11.00 uur op hun opstelplaats aanwezig te zijn. 

De jury betrekt in de beoordeling o.a. de volgende punten: 

De humor voor en tijdens de optocht. 

Het carnavaleske, de actualiteit en de originaliteit van de 

voorstelling. 

De compositie van het geheel. 

De muziek. De mate waarin ze bijdraagt of afbreuk doet aan het 

kijkplezier van de toeschouwers. Dit heeft zowel betrekking op de 

keuze van de muziek als het volume. 

De mate van verzorging van de onderdelen als grime, decor, 

kostuums, muziek enz. 

De regie, de opstelling en het spelen van de deelnemers. 

Het bewaren van het onderlinge verband, speciaal van de lopende 

groepen. 

Veiligheid/Milieu/Openbare orde 

Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzigingen van de 

Kadolstermennekes, Optocht Commissie, politie, brandweer, 

verkeersregelaars en overige hulpverleningsorganisaties strikt op te 

volgen. 

Gebruik zoveel mogelijk brandwerende middelen, 

brandvertragende kleding en milieuvriendelijke middelen w.o. 

confetti en spuitbussen. 

Deponeer afval in de opstelroute in de daarvoor bestemde 

containers. 

Zorg voor een adequaat gevulde EHBO-trommel. 

Vervuiling van de route tijdens uw act is niet toegestaan. 

Door omstandigheden, verband houdende met de veiligheid en 

uitsluitend ter beoordeling van de Kadolstermennekes, hebben de 

Kadolstermennekes te allen tijde het recht, wijzigingen in het programma 

aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

Toegang tot, dan wel deelname aan de Twentse Carnavals Optocht kan 

zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk 

wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare 

orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d. Iedere deelnemer 

dient de van overheidswege en de Kadolstermennekes gestelde 

voorschriften, met name doch niet uitsluitend welke die in belang van de 

veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. De deelnemer zal 

zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen 

waardoor hij zichzelf en/of andere deelnemers in een gevaarsituatie 

brengt. Indien de deelnemer het hiervoor bepaalde opzettelijk overtreedt 

zijn de Kadolstermennekes gerechtigd in het belang van de orde en 

veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te 

verwijderen van het evenement. 

Niet toegestaan tijdens de optocht 

Voor en tijdens de optocht is het van belang de veiligheid van de 

deelnemers en de toeschouwers te waarborgen. Neem daartoe de 

volgende maatregelen in acht: 

Het is niet toegestaan benzine voertuigen / -motoren te gebruiken 

in de optocht. 

Het is niet toegestaan tijdens de optocht snoep, of andere 

artikelen, uit te delen of rond te strooien. 

Het is niet toegestaan voor en tijdens de optocht vuurwerk af te 

steken, of knallen te laten horen. 

Het is niet toegestaan reclame in uw voorstelling te verwerken. Het 

voeren van een firmanaam wordt reeds als reclame aangemerkt. 

Voor de reclameoptocht gelden andere richtlijnen. Voor meer 

informatie: Optocht Commissie B. Platvoet, A. Reef. 

Voorstellingen die aanstootgevend zijn, of anderszins in strijd zijn 

met de goede zeden, worden door de Optocht Commissie niet 

toegelaten. Mocht dit pas tijdens de optocht blijken dan wordt de 

deelnemer van deelname uitgesloten. 

Misbruik maken van alcoholische drank tijdens de optocht is niet 

toegestaan. 

Het is niet toegestaan het openbaar groen te snoeien. 
Aanvullende regels 

Alle loopgroepen, ook van jubilerende verenigingen en de 

hofhouding van de Stadsprins, mogen uit maximaal 250 personen 

bestaan. 

De deelnemers dienen het vallen van ‘gaten’ in de optocht te 

voorkomen. Als de deelnemer een act uit wil voeren dan uitsluitend 

in voorwaartse richting. Een deelnemer herhaalt de act pas als de 

ontstane ruimte is dicht gelopen. 

Het niet nakomen van deze regel zal in de jurering worden 

meegenomen. 

Alle deelnemers vermelden via inschrijving een korte beschrijving 

hoe de deelname er uitziet en waar de act uit bestaat. 

Indien de deelnemer, uitgezonderd praalwagens, een voorwerp wil 

meevoeren dat langer en/of breder en/of hoger is dan 2 meter, 

dient het voorwerp door de deelnemer ter goedkeuring aan de 

Optocht 

Commissie worden voorgelegd 

Slotoordeel ligt bij de Optocht Commissie. De Optocht Commissie 

houdt zich te allen tijde het recht voor om een bepaalde voorstelling 

wel of niet aan de optocht te laten deelnemen of te diskwalificeren. 

Aansprakelijkheid 

Meedoen aan de Grote Twentse Carnavals Optocht, in welke vorm 

dan ook, geschiedt op eigen risico. De Kadolstermennekes zijn niet 

aansprakelijk voor tijdens de Grote Twentse Carnavals Optocht 

opgelopen schade, daaronder mede begrepen gevolgschade en 

lichamelijk letsel. Ook zijn de Kadolstermennekes niet aansprakelijk 

ingeval van verlies of diefstal van tijdens de Grote Twentse 

Carnavals Optocht gebruikte goederen. 

Onvoorziene gevallen 

In alle gevollen waarin deze richtlijnen niet voorzien, beslissen de 

Kadolstermennekes. De deelnemer is verplicht zich neer te leggen bij de 

don door de Kadolstermennekes te treffen maatregelen of genomen 

beslissing. 



 

 

 

Prijzen 
De volgende prijzen zijn beschikbaar Eén- en tweelingen 

1e prijs € 70 6e prijs € 30 

2e prijs € 60 7e prijs € 28 

3e prijs € 50 8e prijs € 25 

4e prijs € 40 9e prijs € 23 

5e prijs € 35 10e prijs € 20  

De overige deelnemers ontvangen € 15 

Praalwagens 
1e prijs € 5000 11e prijs € 1000 

2e prijs € 4500 12e prijs € 1000 

3e prijs € 4000 13e prijs € 1000 

4e prijs € 2500 14e prijs € 1000 

5e prijs € 2000 15e prijs € 1000 

6e pr i j s  € 1750  

7e pr i j s  € 1500  

8e pr i j s  €1400  

9e prijs € 1250 De overige deelnemers 

10e prijs € 1100 ontvangen € 750 

Geinprijzen 
Om het element ‘humor’ in de optocht te 

stimuleren, is ook dit jaar weer in elke categorie één 

geinprijs te behalen. De geinprijzen zullen door de 

jury worden toegekend aan de deelnemer(s) die 

uitmunten in de categorie waarin zij uitkomen door 

hun humor en waardoor ze uitzonderlijk indruk 

maken op het publiek. 

Grote groepen 
1e prijs € 500 6e prijs € 200 

2e prijs € 450 7e prijs € 175 

3e prijs € 400 8e prijs € 150 

4e prijs € 300 9e prijs € 125 

5e prijs € 250 10e prijs € 75 

Voor praalwagens gelden aanvullen’ e richtlijnen. 

Deze zijn aan te vragen bij de Optocht Commissie. 

De overige deelnemers ontvangen € 50 

Kleine groepen 
1e prijs € 180 6e prijs € 70 

2e prijs € 160 7e prijs € 60 

3e prijs € 140 8e prijs € 50 

4e prijs € 100 9e prijs € 40 

5e prijs € 80 10e prijs € 30 

De overige deelnemers ontvangen € 25 

 



 

 

Praalwagen 
Onder een praalwagen wordt verstaan een carnavaleske voorstelling, 

gebouwd op een wagen of bus onderstel die mechanisch wordt 

voortbewogen. De wagens van Hoogheden en de Raad van Elf vallen in 

deze richtlijnen ook onder praalwagens. Praalwagens mogen uitsluitend 

worden getrokken door tractoren met handmatige transmissie. Slechts 

in uitzonderlijke gevallen kan op aanvraag door de Optocht Commissie 

ontheffing van dit voorschrift worden verleend. De (eventueel) 

gebruikte tractor van de voorstelling maakt deel uit van de voorstelling 

en wordt ook door de jury in haar beoordeling betrokken. 

De deelnemers dienen: 
Aan beide kanten van hun praalwagen op duidelijke wijze hun 

opstellingsnummer te voeren. 

Zorg te dragen voor deugdelijke, voldoende beveiligde 

koppelingen tussen tractor en wagen. 

Per wagen 6 begeleiders aan te stellen, die tijdens de optocht  

meelopen. De wagenbegeleiders moeten herkenbaar zijn, daartoe 

worden door de Optocht Commissie hesjes verstrekt. 

Afmetingen 
De wet duidt aan dat praalwagens niet langer mogen zijn dan 12 meter 

en niet breder dan 2.50 meter. Hiervan is in de optocht ontheffing 

mogelijk tot maximaal 3.00 meter breed (inclusief eventueel 

uitzwaaiende delen). Voor een onbelemmerde doorgang moet de 

hoogte van de voorstelling te allen tijde terug gebracht kunnen worden 

naar een hoogte van 1.00 meter. Houd rekening met de breedte en het 

gevaarlijk uitzwenken van voor- en achteras. Op 7 meter hoogte mag 

de voorstelling maximaal 2 meter breed zijn. I.v.m. verkeersdrempels 

moet de vrije ruimte aan de onderzijde van de vaste onderdelen van de 

voorstelling minimaal 30 cm zijn. 

Belangrijk 
Wagens die breder zijn dan 3.00 meter zullen onherroepelijk van 

deelname worden uitgesloten. Dit geldt ook voor het overschrijden van 

de hoogte van 7.00 meter. Controle op het voeren van de juiste maten 

kan tot in de voorjurering plaatsvinden. Het uitsluiten van deelname bij 

overtreding hiervan dus ook. Wanneer de wagen groter is dan de maten 

die de wet aangeeft, bent u zelf verantwoordelijk voor (politie) 

begeleiding over de openbare weg naar de opbouwroute. Wanneer de 

wagens over de openbare weg rijden dienen zij te voldoen aan de 

Wegenverkeerswet. U dient zelf zorg te dragen voor een afdoende 

verzekering, zoals deze in de wet wordt geëist. 

Elke praalwagen benoemt een veiligheidscoördinator. 

De gegevens van de veiligheidscoördinator 

(naam en mobiel nummer) moeten bij de Optocht 

Commissie bekend zijn. 

De coördinator ziet erop toe dat de veiligheidsmaatregelen, 

als in de Richtlijnen omschreven, worden nagekomen. 

De Optocht Commissie zal de coördinator hierop controleren. 

 

Techniek 
Elke wagen (deel van de totale voorstelling) moet voorzien 

zijn van een deugdelijke en makkelijk toegangbaar sleepoog 

en een trekstang. 

De uitlaat moet uitkomen buiten de voorstelling. 

Alle demontabele delen moeten voorzien zijn van 

deugdelijke verbindingen en borgingen. 

Het luchtsysteem van de remmen van het trekkende voertuig 

moet gescheiden zijn van dat van de rest van de voorstelling. 

 



 

 

Veiligheid/Milieu/Openbare orde 
Zorg voor voldoende veiligheid van mensen 

op en om de praalwagen. 

Zorg voor goedgekeurde brandblussers met voldoende inhoud. 

De brandblussers moeten zichtbaar op de praalwagen 

geplaatst worden. 

Zorg voor een juist gevulde EHBO trommel. 

Denk aan een aansprakelijkheids-/ongevallenverzekering t.b.v. 

de vereniging/deelnemers. 

Werk de voorstelling veilig al. 

Gebruik zoveel mogelijk brandwerende materialen en middelen, 

brandvertragende kleding en milieuvriendelijke middelen. 

Deponeer afval, tijdens het opbouwen en in de opstelroute, 

in de daarvoor bestemde containers. 

Gebruik van alcoholische dronken, door bestuurders van 

motorrijtuigen in de optocht, is niet toegestaan. 

Vervuiling van de route tijdens uw act is niet toegestaan. 

Door omstandigheden, verband houdende met de veiligheid en 

uitsluitend ter beoordeling van de Kadolstermennekes, hebben de 

Kadolstermennekes te allen tijde het recht, wijzigingen in het 

programma aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding 

gehouden te zijn. Toegang lol, dan wel deelname aan de Twentse 

Carnavals Optocht kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, 

indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verbond met de capaciteit, de 

veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, 

hinder e.d. Iedere deelnemer dient de van overheidswege en de 

Kadolstermennekes gestelde voorschriften, met name doch niet 

uitsluitend welke die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, 

strikt op te volgen. De deelnemer zal zich voorts in het algemeen 

onthouden van zodanige gedragingen waardoor hij zichzelf en/of 

andere deelnemers in een gevaarsituatie brengt. Indien de deelnemer 

het hiervoor bepaalde overtreedt zijn de Kadolstermennekes gerechtigd 

in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere 

deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement. 

Keuring 
De deelnemende wagens worden daar de Optocht Commissie, 

voorafgaand oen de optocht, gekeurd op o.a. afmetingen, veiligheid en 

geschiktheid. De Optocht Commissie houdt zich te allen tijde het recht 

voor een voorstelling, terkeuring, geheel of gedeeltelijk op te loten 

bauwen. 

Verzekeringsadvies 
Elk voertuig / praalwagen, die aan het verkeer deelneemt, diens 

door de deelnemer te worden verzekerd middels een WAM 

(Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) 

verzekering. Met een praalwagenverzekering verzekert u zowel de 

praalwagen als het trekkend voertuig. Aanvullend kunt u een 

ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten. Op die 

manier bent u verzekert tijdens deelname aan de optocht, de rit naar 

de startplaats van de optocht en het vervoer 

van de praalwagen no de optocht. Indien een deelnemer zich 

aanmeldt dient de verzekering met polisnummer te worden vermeld. 

Een praalwagenverzekering is af te sluiten bij verschillende 

verzekeringsmaatschappijen. De organisator (0.1V. De 

Kadolstermennekes) draagt zog voor de evenementenverzekering. 

Aanvullende regels 
Prinsen- en/of Road van Elf-wagens van niet Oldenzaalse 

Carnavalsverenigingen kunnen i.v.m. de beperkte lengte van 

de route in geen geval aan de optocht deelnemen. 

Oldenzaalse Carnavalsverenigingen die met hun Hoogheid en/ of 

Raad van Elf-wagen wensen deel te nemen aan de optocht, moeten 

minstens één praalwagen bouwen die naar de prijzen meedingt. 

Ontheffing van deze richtlijn is alleen mogelijk door en in overleg 

met de Optocht Commissie. 

Uitsluitend delen, door de betreffende deelnemer gemaakt en niet 

eerder in voorafgaande aren gevoerd, behoudens of met 

uitzondering van optochten in hetzelfde carnavalsseizoen, zijn 

toegestaan. Het betreft hier de zichtbare delen die de voorstelling 

uitbeelden. Dit geldt voor delen als geheel, maar ook voor 

gewijzigde delen. Wanneer deze regel wordt overtreden volgt 

uitsluiting van deelname, of diskwalificatie. 

Tijdens het opstellen, de voorstelling op zich en het ontbinden van 

de optocht volgt u de orders op van de Optocht Commissie, de 

verkeersbegeleiders en de politie. 

De reservetrekker 
Elke voorstelling moet beschikken over een reservetrekker. Deze 

dient bij calamiteiten gebruikt te worden. Deze trekkers dienen in 

de optocht als vervangend vervoer. 

Afmeting: de trekker mag maximaal 3 meter breed 

en 3 meter hoog zijn 

De chauffeur moet vrij zicht hebben naar achteren, 

zodat hij de dissel kan zien. 

Er mogen geen personen boven op de trekker zitten/staan. 

De reservetrekker heeft een wagenbegeleider bij elk wiel, 

dus vier man in totaal. 

De reservetrekker heeft een trekstang, waarmee hij de praalwagen 

in voorkomend geval kan voorttrekken. 

De reservetrekker rijdt zo dicht mogelijk bij de praalwagen, 

zodat hij indien gewenst snel inzetbaar is. 

De reservetrekker dienen uitgevoerd te zijn met een 

handmatige transmissie. 

De reservetrekker mag de optocht niet ontsieren. Het formaat 

tractor mag niet te groot zijn, maar moet beschikken over 

voldoende pk’s. 

De reservetrekker wordt niet daar de jury beoordeeld. 

Slotoordeel ligt bij de Optocht Commissie 
De Optocht Commissie houdt zich te allen tijde het recht voor om een 

bepaalde voorstelling wel of niet aan de optocht deel te laten nemen of 

te diskwalificeren. 

 

U moet voorkomen dat bezoekers worden blootgesteld aan een 

geluidsniveau hoger dan 90 dB(A) en 102 dB(C), gemeten bij de bron. 

Opbouwen en opstellen 
U mag met de praalwagens de opbouwplaats niet vanaf de 

binnenstad inrijden, moor u moet gebruik maken van de Rondweg. Alle 

praalwagens melden zich voordat ze worden opgebouwd bij de 

optochtbegeleiders. Dit gebeurt bij het meldpunt: hoek 

Bentheimerstraat-Kalheupinklaan. Elke praalwagen krijgt van de 

Optocht Commissie een plaats aangewezen waar de wagen opgebouwd 

kon worden. Elke wagen gaat eerst naar die opbouwplaats, ook al is de 

wagen reeds eerder en elders opgebouwd. Vanaf de plaats van opbouw 

geeft de Optocht Commissie het sein dat de wagen zijn plaats mag 

gaan innemen in de opstelroute. Praalwagens dienen uiterlijk om 10.30 

uur gereed te zijn, om hun plaats in de opstel-route in te nemen en 

gereed te zijn voor de voorjurering. 

 


