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Doelstelling van het reglement  

Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Opstoet in Kruikenstad op een carnavaleske, 
veilige, ordentelijke en sportieve manier te laten verlopen. Met deze doelstelling zetten 
deelnemers in samenwerking met de Optochtcommissie zich in om zowel publiek als 
deelnemers op een carnavaleske manier te vermaken.  

  

1 Deelnemers  

.1 Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn. 

.2 Indien deelnemers jonger dan 16 jaar deel willen nemen onder begeleiding van 
volwassenen dan dient men vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de 
Optochtcommissie.  

2 Categorieën  

.1 Deelnemen aan d n Opstoet kan in één van 8 categorieën:   

Categorie Soort Categorie 
1 Hóógkèèr  Wagen 
2 Stóótkèèr Wagen 
3 Streup Loopgroep 
4 Klocht Loopgroep 
5 Gruupke Loopgroep 
6 Meej zen Tweeje Loopgroep 
7 Allêeneg Loopgroep 
8 Carnavalesk Orkest Muziekgezelschap 

 

.2 Wagens 
.2.1 Deelnemers met een gemotoriseerd voertuig kunnen zich inschrijven in de 

categorieën Hóógkèèr en Stóótkèèr. 
.2.2 Gemotoriseerde voertuigen moeten voldoen aan de volgende afmetingen:  

Categorie Lengte Breedte Hoogte 
Hóógkèèr  Min. 16 m 
Stóótkèèr Max. 12 m 

max. 3,5 m 
max. 7,5 m 
(Intrekbaar 
tot 4,65 m)* 

 

* De totale hoogte van de wagens mag 7,5 meter zijn maar de wagens moeten over 
de gehele lengte verlaagd kunnen worden tot 4,65 meter. Om vertraging in D n 
Opstoet te voorkomen moet dit al rijdende gebeuren.   

.2.3 Het voortbewegen van een voertuig uit de categorie Hóógkèèr moet gebeuren door 
een trekkend voertuig.  

.2.4 De voorgeschreven lengte van een voertuig is inclusief het trekkend voertuig.   
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.3 Klankbordgroep (categorie Hóógkèèr)  
De klankbordgroep is een samenstelling van deelnemers aan de categorie Hóógkèèr. De 
klankbordgroep heeft als doel te adviseren aan de Optochtcommissie. Voor meer details 
over de klankbordgroep zie bijlage  Klankbordgroep Hóógkèèr . Te downloaden op 
www.kruikenstad.nl.  

.4 Loopgroepen 
.4.1 Het aantal personen per inschrijving moet voldoen aan de volgende omvang: 

Naam Categorie Aantal Personen 
Streup min. 16 
Klocht min. 7 en max. 15 
Gruupke Min. 3 en max. 6 
Meej zen Tweeje 2 
Allêeneg 1 

 

.4.2 Een (on) gemotoriseerd voertuig mag deel uitmaken van de inschrijving in de 
categorie Streup en Klocht onder de volgende voorwaarden: 
.4.2.1 De aankleding van het voertuig moet in direct verband staat met de act van de 

deelnemers ofwel het (on) gemotoriseerd voertuig moet ondersteunend zijn 
aan de act. 

.4.2.2 Het voertuig moet voldoen aan de volgende afmetingen: 
Breedte Hoogte Lengte 
Max 3,5 mtr Max 4,65 mtr Max 5 mtr 

  

3.3   Deelnemers in de categorie Gruupke, Meej zen Tweeje en Allêeneg mogen enkel 
gebruik maken van een ongemotoriseerd voertuig.  

.5 Muziekgezelschappen 
.5.1 Muziekgezelschappen kunnen zich alleen inschrijven in de categorie Carnavalesk 

Orkest. 
.5.2 Een muziekgezelschap mag lopen, maar mag ook gebruik maken van een 

carnavalesk voertuig. 
.5.2.1 Het voertuig moet voldoen aan de volgende afmetingen: 

Breedte Hoogte Lengte 
Max 3,5 mtr Max 4,65 mtr Max 6 mtr 

 

.5.3 Een muziekgezelschap bestaat uit minimaal 5 muzikanten.   

3 Voorschriften  

Ter bescherming van veiligheid en welbehagen van toeschouwers, deelnemers en milieu 
volgen een aantal eisen waaraan inschrijvingen en/of elementen daarvan moeten 
voldoen.  

.1 Brandveiligheid en milieu 
.1.1 Ontsteken van vuurwerk, rookbommen, open vuur en dergelijke is niet toegestaan. 
.1.2 Alle licht ontvlambare materialen dienen geïmpregneerd te zijn, zodat deze 

materialen moeilijk ontvlambaar zijn. 

http://www.kruikenstad.nl
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.1.3 Ieder gemotoriseerd voertuig dient minimaal twee goedgekeurde en goed 
bereikbare blusapparaten mee te voeren. 

.1.4 Gebruik van een (confetti)kanon dient schriftelijk te worden vermeld op het 
inschrijfformulier. 
.1.4.1 De eventuele stok voor het aanstampen van het te verspreiden materiaal dient 

door middel van een deugdelijk bevestigde ketting aan het voertuig te worden 
gemonteerd, zodat deze stok op geen enkele manier verder dan het voertuig 
kan worden gelanceerd. 

.1.4.2 Een (confetti)kanon mag uitsluitend gebruik maken van een onbrandbaar 
uitdrijfgas (lucht-stikstof-koolzuurgas). Het gebruik van brandbare gassen in 
cilinders (butaanpropaan e.d.) of van zuurstofcilinders is verboden. 

.1.5 Verspreiding van materialen moet schriftelijk worden vermeld op het 
inschrijfformulier.  

N.B. Vragen over brandveiligheid en milieu kunt u stellen aan de Gemeente Tilburg. 
Gegevens van contactpersonen zijn op te vragen bij de Optochtcommissie. 
Bij een eventuele controle is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van 
goedgekeurde blusapparaten.  

.2 Eisen aan alle voertuigen 
.2.1 De op- en/of ombouw van een voertuig dient een vrije hoogte te hebben van 

minimaal 30 cm vanaf het wegdek. 
.2.2 Alle wielen dienen voldoende afgeschermd te zijn met stevig en deugdelijk 

materiaal. 
.2.3 De conditie van het voertuig dient zodanig te zijn dat bij het tempo van d n Opstoet 

stagnatie wordt voorkomen. Voorkom technische mankementen en zorg voor 
voldoende brandstof! 
Mocht tijdens d n Opstoet de brandstof daadwerkelijk op zijn en deze dient bijgevuld 
te worden dan dient de motor uitgezet te worden om brandgevaar te voorkomen en 
de veiligheid te garanderen van de toeschouwers en deelnemers.  

.3 Extra eisen aan gemotoriseerde voertuigen 
.3.1 Uitlaatgassen moeten op een minimale hoogte van 2 meter vanaf het wegdek te 

worden uitgestoten met uitzondering van luxe wagens. 
.3.2 Het voertuig moet een deugdelijk sleepoog hebben. 
.3.3 Op een aantal posities bij het voertuig met uitzondering van luxe wagens dienen een 

bepaald aantal personen het voertuig te begeleiden: 
.3.3.1 Bij elke as van het voertuig dient aan weerszijde van het voertuig een 

begeleider te lopen. 
.3.3.2 Bij de voor- èn achterkant van het voertuig dient aan weerszijde van het 

voertuig een begeleider te lopen. 
.3.3.3 Bij de overgang van het trekkend voertuig naar aanhanger dient aan 

weerszijde een begeleider te lopen. 
.3.4 De chauffeur moet in het bezit te zijn van een voor het voertuig benodigd geldig 

rijbewijs. Hij moet dit document op verzoek kunnen overleggen. Van de chauffeur 
van het voertuig wordt geëist dat hij naar behoren met het voertuig en eventuele 
aanhanger omgaat. 

.3.5 De chauffeur is niet toegestaan om vooraf of tijdens d n Opstoet alcohol en/of 
verdovende middelen te gebruiken. 

.3.6 In, op en eventueel onder de opbouw van het voertuig dienen voldoende ruime 
nooduitgangen aanwezig te zijn. 
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4 Inschrijven  

.1 Inschrijfformulieren verkrijgen 
Via de internetsite van de Carnavalsstichting Tilburg www.kruikenstad.nl kunt u zich 
digitaal inschrijven. Tevens is het mogelijk om via deze site een inschrijfformulier te 
downloaden.  

.2 Inschrijfformulieren inleveren 
.2.1 Het is mogelijk het inschrijfformulier in te scannen en via opstoet@kruikenstad.nl toe 

te sturen aan het secretariaat van de optochtcommissie. 
.2.2 Ook kunnen inschrijfformulieren tijdens een bepaald aantal evenementen van de 

Carnavalsstichting Tilburg worden ingeleverd bij de Optochtcommissie:   

Inlevermogelijkheid inschrijfformulier tijdens

 

Categorie Waogeslouwe Proefblaoze d n Opstoet 
Hóógkèèr  Ja Ja nee 
Stóótkèèr Ja Ja nee 
Streup Ja Ja nee 
Klocht Ja Ja nee 
Gruupke Ja Ja nee 
Meej zen Tweeje Ja Ja ja 
Allêeneg Ja Ja ja 
Carnavalesk Orkest Ja Ja nee 

  

Datum/tijd Locatie 

Waogeslouwe Zondag 6 februari 2011 
13u00-16u00 

Bouwhal CST 
Lambert de Wijsstraat Tilburg 

Proefblaoze Zaterdag 26 februari 2011 
13u00-16u00  Piusplein Tilburg 

d n Opstoet Zondag 6 maart 2011 
08u00-10u00 

zie t.z.t. op 
www.kruikenstad.nl

  

.2.3 Inschrijfformulieren kunnen enkel bij leden van de Optochtcommissie worden 
ingeleverd. 

.2.4 Inschrijfformulieren moeten correct en volledig ingevuld worden ingeleverd.  

.2.5 Inschrijfformulieren die niet volgens de hier beschreven regels werden ingeleverd 
lopen het risico niet (juist) verwerkt te worden. 

.2.6 Deelnemers, waarvan het inschrijfformulier niet volgens de hier beschreven regels 
werd ingeleverd, maar waarvan het inschrijfformulier wel werd verwerkt door de 
Optochtcommissie, lopen het risico rechten te verliezen, zoals mededinging naar 
één of meerdere prijzen.  

.3 Inschrijfkosten  
.3.1 Categorie Hóógkèèr, Stóótkèèr, Streup, en Klocht 

.3.1.1 Lid van Carnavalsstichting Tilburg èn donatie voldaan1:      0,00 

.3.1.2 Geen lid van Carnavalsstichting Tilburg:       30,00 

                                                

 

1 Degene die hieraan niet voldoet wordt 30,- + 15,- administratiekosten in rekening gebracht, welk bedrag 
op het eventueel gewonnen prijzengeld wordt ingehouden 

http://www.kruikenstad.nl
http://www.kruikenstad.nl
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.3.2 Categorie Gruupke, Meej zen Tweeje, en Allêeneg:       7,50 

.3.3 Inschrijfkosten dienen contant en gepast te worden voldaan bij inlevering van het 
inschrijfformulier.  

5 Prijzen  

.1 Algemeen 
.1.1 Een deelnemer heeft slechts recht op (mededinging naar) wat voor vorm van 

startgeld en/of prijzen(geld) dan ook, wanneer 
.1.1.1 De deelnemer deelneemt aan d n Opstoet onder mededinging conform dit 

reglement. 
.1.2 De Optochtcommissie en de Carnavalsstichting Tilburg streven er naar startgeld 

en/of prijzengeld binnen twee maanden na afloop van d n Opstoet uit te keren. 
.1.3 De Optochtcommissie niet constateert dat de deelnemer in het verleden gebruikte 

vertoningen of elementen hiervan toepast tijdens d n Opstoet in Kruikenstad. De 
Optochtcommissie gaat er in goed vertrouwen vanuit dat deelnemers dit niet doen. 
.1.3.1 Voor de categorie Hóógkèèr geldt afwijkend het volgende: In het verleden 

gebruikte vertoningen of elementen worden in principe niet toegestaan. De 
Optochtcommissie streeft na een zo origineel mogelijke Opstoet te 
organiseren. In overleg met de klankbordgroep (zie art. 2.3.) kan de 
Optochtcommissie besluiten zogenaamd hergebruik, in beperkte mate, toe te 
staan. In geen geval zal de optochtcommissie hergebruikte gezichtsbepalende 
delen toestaan.  

.2 Startgeld 
.2.1 De Carnavalsstichting Tilburg stelt startgeld beschikbaar voor deelnemers in de 

categorieën Hóógkèèr, Stóótkèèr: 
Categorie Startgeld ( ) 
Hóógkèèr  1000 
Stóótkèèr 500 

.2.2 Startgeld voor de categorie Hóógkèèr en Stóótkèèr wordt uitbetaald als de 
deelnemer voldoet aan drie voorwaarden:  
.2.2.1 De deelnemer neemt onder mededinging deel aan d n Opstoet conform dit 

reglement. 
.2.2.2 De deelnemer van de Hóógkèèr levert op zaterdag 11 december 2010 (kopie 

van een) schets/tekening van het ontwerp in bij de Optochtcommissie. Voor de 
deelnemers van de Stóótkèèr geldt dat dit uiterlijk zaterdag 26 februari 2011 in 
het bezit moet zijn van de Optochtcommissie. 

.2.2.3 De jury waardeert de deelname tijdens d n Opstoet met minimaal 60% van de 
maximaal te behalen score. 

.2.3 Startgeld voor de categorieen Hóógkèèr en Stóótkèèr wordt uitbetaald als de 
deelnemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Uiteindelijk zal de 
Optochtcommissie bepalen of een deelnemer hiervoor in aanmerking komt. Hiertoe 
behoudt de Optochtcommissie zich alle rechten voor.      
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.3 Prijzen per categorie 
Elke deelnemer van d n Opstoet maakt kans op een aantal categorieprijzen. De jury van 
d n Opstoet bepaalt de winnaars. 
.3.1 (Wissel)prijzen 

.3.1.1 De Carnavalsstichting Tilburg stelt een (wissel)prijs beschikbaar voor de 
deelnemer met het hoogste aantal punten in de categorieën Hóógkèèr, 
Stóótkèèr, Streup, Klocht en Carnavalesk Orkest. 

.3.1.2 Wisselprijzen moeten op een nader te bepalen datum en plaats worden 
ingeleverd bij de Carnavalsstichting Tilburg. 

.3.1.3 Een deelnemer mag aanspraak maken op een replica van de wisselprijs: 
3.1.3.1. na drie aaneengesloten jaren de eerste prijs te hebben behaald in 

dezelfde categorie. 
3.1.3.2. na vijf keer de eerste prijs te hebben behaald in dezelfde categorie, in 

een aaneengesloten periode van 11 jaar.  

.3.2 Geldprijzen 
.3.2.1 De Carnavalsstichting Tilburg stelt geldprijzen beschikbaar voor Wagens en 

Loopgroepen.  
Prijzengeld ( ) 

Categorie 1e Prijs 2e Prijs 3e Prijs 4e Prijs 5e Prijs 
Hóógkèèr  2050 1700 1400 1050 750 
Stóótkèèr 1000 750 500 250 150 
Streup 450 375 300 225 150 
Klocht 300 250 200 150 100 
Gruupke 150 125 100 75 50 
Meej zen Tweeje 90 75 60 45 30 
Allêeneg 60 50 40 30 20 

 

.3.2.2 Voor Muziekgezelschappen is geen prijzengeld beschikbaar, wel startgeld.  

.4 Publieksprijzen 
.4.1 De Publieksprijs Wagens wordt beschikbaar gesteld voor de deelnemer in de 

categorieën Hóógkèèr en Stóótkèèr die volgens de publieke opinie het beste is. 
Het betreft een bokaal beschikbaar gesteld door De Gemeente Tilburg en een 
bedrag van  50 beschikbaar gesteld door de Carnavalsstichting Tilburg. 

.4.2 De Publieksprijs Groepen wordt beschikbaar gesteld voor de deelnemer in de 
categorieën Streup, Klocht en Gruupke die volgens de publieke opinie het beste is. 
Het betreft een bokaal en een bedrag van  50 beschikbaar gesteld door de 
Carnavalsstichting Tilburg. 

.4.3 De Publieksprijs Individuelen wordt beschikbaar gesteld voor de deelnemer in de 
categorieën Meej zen Tweeje en Allêeneg die volgens de publieke opinie het beste 
is. Het betreft een bokaal en een bedrag van  50 beschikbaar gesteld door de 
Carnavalsstichting Tilburg.  

.5 Extra prijs: Grôotste Zot  
Elke persoon die deelneemt aan d n Opstoet maakt kans op de extra prijs Grôotste Zot. 
De winnaar van deze prijs wordt bepaald door de jury van d n Opstoet. De prijs betreft een 
ketting en een bedrag van  50 beschikbaar gesteld door de Carnavalsstichting Tilburg.  
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6 Verzekering   

.1 Alle gemotoriseerde voertuigen in de optocht dienen voorzien te zijn van een kenteken, 
chassisnummer en actuele WA-verzekering. Deze gegevens dienen op het 
inschrijfformulier te worden vermeld. Een kopie van het polisblad moet uiterlijk op 26 
februari 2010 (tijdens het Proefblaozen) in het bezit zijn van de optochtcommissie. 

.2 Voertuigen welke gebruikt worden in d n Opstoet en geen eigen kenteken hebben vallen 
onder de WA-verzekering van de deelnemer. 

.3 Voor meer informatie over verzekeringen kunt u zich wenden tot de Carnavalsstichting 
Tilburg c.q. opstoet@kruikenstad.nl.   

7 Volgorde   

.1 De Optochtcommissie bepaalt de volgorde/indeling van d n Opstoet. 

.2 Iedere inschrijving krijgt een volgnummer. 
.2.1 Inschrijvingen in de categorieën Gruupke, Meej zen Tweeje, Allêeneg en 

Carnavalesk Orkest krijgen een nummerkaart. 
.2.2 Inschrijvingen in de categorieën Hóógkèèr , Stóótkèèr, Streup en Klocht krijgen een 

nummerblok. 
.2.2.1 Nummerblokken moeten worden ingeleverd bij het ontbinden van d n Opstoet. 

Bij het niet of beschadigd inleveren van het nummerblok wordt  25,00 in 
rekening gebracht. 

.3 Volgnummers worden verstrekt op de dag van d n Opstoet. De Optochtcommissie 
informeert deelnemers tijdig over plaats en tijdstip van afhalen. 

.4 Nummers dienen duidelijk zichtbaar te zijn tijdens d n Opstoet i.v.m. de jurering.  

8 Leiding en voortgang  

.1 Deelnemers dienen ervoor te zorgen dat d n Opstoet vlot verloopt en te voorkomen dat er 
gaten ontstaan. 

.2 Als er gaten vallen tijdens d n Opstoet kan de voorzitter van de Optochtcommissie 
beslissen d n Opstoet tijdelijk stil te zetten. 

.3 Deelnemers dienen aanwijzingen van de Optochtcommissie, begeleiders van d n Opstoet 
en hulpdiensten te volgen. 
.3.1 De organisatie en leiding van d n Opstoet is in handen van de Optochtcommissie 

van de Carnavalsstichting Tilburg. 
.3.2 De begeleiding van d n Opstoet is in handen van Carnavalsvereniging De 

Steunzolen en stewards van BVO Willem II.   

9 Uitsluitingen  

In algemene zin geldt dat elke deelnemer die niet handelt volgens dit reglement of 
elementen ervan is (of kan worden) uitgesloten van deelname en/of het voltooien van d n 
Opstoet.  

Meer specifiek geldt dat uitgesloten zijn of (kunnen) worden van deelname aan en/of het 
voltooien van d n Opstoet 

.1 Deelnemers die zich niet gedragen conform de doelstelling van het reglement van d n 
Opstoet. 
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.2 Deelnemers die aanwijzingen van de Optochtcommissie en/of begeleiders van d n 
Opstoet en/of hulpdiensten niet volgen. 

.3 Deelnemers die onder (duidelijke) invloed van alcohol en/of verdovende middelen 
verkeren of lijken te verkeren. 

.4 Deelnemers die zich in dezelfde of nagenoeg dezelfde kleding presenteren als de 
Stadsprins en zijn Raad van XI. 

.5 Deelnemers die volgens hulpdiensten, zoals Politie of Brandweer, niet (langer) 
verantwoord kunnen en/of mogen deelnemen. 

.6 Deelnemers die dieren meevoeren in d n Opstoet. 

.7 Deelnemers die op welke manier dan ook uitingen van reclame meevoeren en/of uitdelen 
die commercieel van aard zijn. 

.8 Deelnemers die op welke manier dan ook kwetsende, aanstootgevende en/of 
onsmakelijke voorstellingen uitbeelden.   

10 Diskwalificatie  

.1 Diskwalificatie 
.1.1 Deelnemers die zijn uitgesloten van deelname en/of het voltooien van d n Opstoet, 

zijn automatisch en direct gediskwalificeerd. 
.1.2 Diskwalificatie van een deelnemer door de Optochtcommissie volgt automatisch 

voor elke deelnemer die d n Opstoet niet start en/of niet finisht. 
.1.3 Bij het niet naleven van dit reglement is de Optochtcommissie bevoegd de 

desbetreffende deelnemer(s) te diskwalificeren. 
.1.4 De Optochtcommissie is bevoegd een deelnemer te diskwalificeren op basis van 

redenen welke niet specifiek staan vermeld in dit reglement.  

.2 Gevolgen 
.2.1 Gediskwalificeerde deelnemers komen niet in aanmerking voor een (geld)prijs. 
.2.2 Gediskwalificeerde deelnemers (kunnen) worden geschrapt uit de uitslag van d n 

Opstoet. 
.2.3 De Carnavalsstichting Tilburg restitueert bij diskwalificatie het inschrijfgeld niet. 
.2.4 Gevolgschade door uitsluiting/diskwalificatie kan niet worden verhaald op de 

Optochtcommissie en/of de Carnavalsstichting Tilburg. 
.2.5 De voorzitter van de Optochtcommissie kan de Politie naar aanleiding van een 

diskwalificatie verzoeken de desbetreffende deelnemer(s) uit d n Opstoet te 
verwijderen.  

11 Slotbepalingen  

.1 Door inschrijving onderwerpen alle elementen die onderdeel zijn van een inschrijving zich 
aan dit reglement. 

.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie. 


