
1

1.0. ALGEMEEN
1.1.  Een van de doelen van K.V. De Graasbörgers 

is het jaarlijks organiseren van een 
carnavalsoptocht op carnavalsmaandag.

1.2.  Een optocht van carnavaleske uitbeeldingen 
die jaarlijs op carnavalsmaandag wordt 
gehouden.

1.3.  Door inschrijving als deelnemer aan de optocht 
onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan de 
bepalingen van dit reglement.

1.4. 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. Beslissingen hieromtrent 
worden uitsluitend genomen door K.V. De 
Graasbörgers.

1.5.  Het opstellen vindt plaats aan de Rijdtstraat, 
vanaf kruising Aardenweg in zuidelijke richting 
van de Bosstraat.

1.6.  Wagens dienen via de Heerenstraat en de 
Parallelweg hun plaats van opstelling in te 
nemen. Het is niet toegestaan de route door de 
tunnel te nemen.

1.7.  Alle ingeschreven wagens dienen door 
minimaal twee begeleiders te worden 
begeleid. Voor deze begeleiders dienen de 
deelnemers zelf zorg te dragen.

1.8.  Deelnemers dienen uiterlijk 13.55 uur de 
opstelplaats in te nemen.

1.9.  Tijdens het opstellen wordt per inschrijving een 
deelnamenummer uitgereikt. Dit dient aan de 
voorzijde goed zichtbaar te worden bevestigd.

1.10 Gedurende de opstelling, tijdens de optocht, 
alsmede bij de ontbinding dienen de 
aanwijzingen van het optochtcomité stipt 
opgevolgd te worden. 

1.11. De optocht vertrekt om 14.11 uur.
1.12. Het defilé wordt afgenomen door Prins, Vorst 

en de Raad van Elf, in de Heidestraat nabij de 
tunnel.

1.13. De optochtroute verloopt via: Bosstraat - 
Rijdtstraat - Aardenweg - Heidestraat, Tunnel - 

 Wilhelminalaan - Feurthstraat - Feurtherpoort - 
 Marktstraat - Salvatorstraat - Salvatorplein - 
 Kloosterstraat - Molenlaan - Stationsstraat - 
 Louerstraat - Oude Rijksweg Noord - 

Raadhuisplein.
1.14. Ontbinding vindt plaats op het Raadhuisplein
1.15. Voortijdig of tussentijds verlaten van de 

optocht kan diskwalificatie tot gevolg hebben 
en uitsluiting van de prijzen.

2.0.  AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
2.1.  K.V. De Graasbörgers is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor, door de deelnemers 
geleden, schade en/of voor, de deelnemers, aan 
derden toegebrachte schade/letsel.

2.2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen 
risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid 
verzekerd te zijn.

2.3.  Alle voertuigen, zoals bedoeld in de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen 
(WAM), waaronder begrepen: auto’s, 
vrachtwagen, bussen, tractoren, verrijkers 
etc. dienen volgens de wettelijke bepalingen 
tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid 
te zijn verzekerd. Een landbouwtrekker moet 
net als een auto altijd verzekerd zijn tegen 
wettelijke aansprakelijkheid. In de polissen is 
meestal bepaald dat de verzekeringsdekking  
geldt bij gebruik van de trekker voor normale 
agrarische werkzaamheden en eventueel 
agrarisch loonwerk. Daarnaast kan in de 
polisvoorwaarden vastgesteld zijn dat er 
bovendien dekking is waneer de trekker 
meerijdt in een optocht, carnavalsoptocht, 
bloemencorso etc… Veel maatschappijen 
kennen deze uitbreiding van de dekking 
echter niet en in dat geval is er dus geen 
dekking wanneer de trekker wordt ingezet bij 
bijv. een carnavalsoptocht. De trekker wordt 
op dat moment gebruikt voor niet in de polis 
genoemde activiteiten en de maatschappij mag 
bij een eventuele schade, die zij volgens de 
wet verplicht is te betalen, verhaal uitoefenen 
op de eigenaar. Wanneer in dat geval ook het 
casco verzekerd is, behoeft de maatschappij de 
schade aan de trekker zelf niet te vergoeden. 
Ook voor die gevallen is het dringende advies 
dit vooraf te melden bij de verzekeringsadviseur 
of maatschappij.

2.4.  K.V. De Graasbörgers zal nimmer aansprakelijk 
gesteld kunnen worden voor enigerlei 
schade als gevolg van onvolledige controle 
op de naleving van dit reglement. De 
verantwoordelijkheid voor de naleving van dit 
reglement ligt bij de deelnemers zelf.

2.5.  K.V. De Graasbörgers aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid noch van de deelnemers 
noch van derden. En is dus geheel voor eigen 
risico van de deelnemers.

3.0. DEELNAME
3.1.  De deelname aan de optocht is gratis en staat 

voor iedereen open.
3.2.  Het optocht committee is verantwoordelijk 

voor de volgorde van deelnemers. Er zal zoveel 
mogelijk rekening worden gehouden met 
deelnemers waar geluid geproduceerd wordt. 
Zie punt 9.

4.0. INSCHRIJVING
4.1. Inschrijving voor deelname aan de optocht 
 kan geschieden via de website van K.V. 
 De Graasbörgers, www.graasboerriek.nl. 

Tevens liggen er ook inschrijfformulieren bij 
Multiprint Koolen en Kapsalon Guido. 

4.2. Inschrijvingen in categorieën.
4.2.1. Wagens.  
4.2.2. Grote groepen – vanaf 10 personen.
4.2.3. Kleine groepen – 3-9 personen.
4.2.4. Köppelkes.
4.2.5. Einzelgänger.
4.2.6. Zaate Hermeniekes.
(De Prinsenwagen valt buiten de beoordeling, de 
begeleidende groep kan wel in een van boven-
staande categorieën inschrijven)

5.0.  JURERING & PRIJSUITREIKING
5.1.  De optocht wordt gejureerd door een 

onafhankelijke jury, samengesteld door 
het optocht committee. Elk jurylid geeft 
individueel punten (0 – 10) voor de volgende 
categorieën:

 • Artistieke uitvoering / details
 • Thema / idee / motto / originaliteit
 • Carnavalesk
 • Presentatie
5.2.  De uitslag van de jury is bindend voor alle 

deelnemers en kan niet ter discussie worden 
gesteld.

5.3.  Bekendmaking en uitreiking van de prijzen 
vindt plaats bij Gasterij Huizinga om 17.11 uur. 

5.4.  Vanwege veiligheidsaspecten is het verboden 
grote attributen (winkelwagentjes en 
dergelijke) bij de prijsuitreiking mee naar 
binnen te nemen.

6.0.  VEILIGHEID
6.1.  Maximale afmetingen van deelnemende 

voertuigen: Bij de hoogte ten alle tijden 
rekening houden met tunnel 3,70 mtr 
(mogelijk hoge delen inklap/inschuifbaar). 
Niet breder dan 3 meter en niet langer dan 20 
meter excl. het trekkende voertuig.

6.2.  De zijkanten van de wagen dienen dicht te zijn 
zonder gevaarlijke uitstekende delen.

6.3.  De vrije hoogte van de zijkanten, gemeten 
vanaf het wegdek, ligt op maximaal 80 cm.

6.4.  Van deelnemers wordt verwacht dat zij op 
kritieke punten zelf de wagen op de 2 voorste 
hoeken en knikpunt begeleiden door eigen 
deelnemende personen om schade en letsel 
aan derden te voorkomen.

6.5.  Alcoholische dranken, zijn niet verboden 
voor de deelnemers, wel voor de chauffeurs, 
echter drink met mate en denk aan normen 
en waarden, overmatig alcohol gebruik is 
niet toegestaan! Bij overmatig drankgebruik 
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heeft het optochtcomité het recht deelnemers  
te diskwalificeren en/of uit de optocht  te   
verwijderen.

7.0.  MATERIALEN
7.1.  Gebruikte materialen dienen stevig en 

deugdelijk bevestigd te zijn, en bestand te 
zijn tegen regen en wind.

7.2.  Materialen en attributen zijn dusdanig 
afgewerkt en bevestigd dat zij geen gevaar 
vormen voor overige deelnemers en 
toeschouwers.

7.3.  Draaiende delen dienen deugdelijk bevestigd 
te zijn, en zo nodig met veiligheidskabels 
extra beveiligd.

7.4.  Verboden zijn makkelijk ontvlambare of 
ontploffende materialen.

7.5.  Trekkende voertuigen, toegestaan zijn 
tractoren, jeep, pick-up, quad, golfkar, 
verrijker, auto, mits voorzien van een 
deugdelijk bevestigingssysteem.

7.5.1.  De trekkracht en remkracht van het trekkende 
voertuig dienen ten alle tijden gegarandeerd 
en ruim voldoende te zijn en in verhouding 
tot de te trekken wagen te zijn incl. de 
personen die zich tijdens de optocht op de 
wagen bevinden.

7.5.2.  Bij elektrisch aangedreven voertuigen dient 
de werking en de accu gedurende de gehele 
optocht gegarandeerd te zijn.

7.5.3.  Voertuigen dienen in een technisch goede 
staat te zijn.

7.5.4.  Niet toegestaan zijn oude z.g. sloopwagens, 
kneusjes (welke niet apk gekeurd zijn).

7.5.5.  Toegang tot de wagen – het opstappen in de 
wagen dient uitsluitend aan de achterzijde of 
zijkant van de wagen via een deugdelijke trap 
of opstap te geschieden.

7.5.6.  Opstappen tussen trekkend voertuig en 
wagen is niet toegestaan.

7.5.7.  Valbeveiliging – valbeveiliging dient 
aanwezig te zijn op alle delen van de wagen 
waar zich tijdens de optocht personen 
bevinden.

7.5.8.  De hoogte van de valbeveiliging dient 
minimaal 80 cm hoog te zijn.

7.5.9.  De valbeveiliging dient deugdelijk bevestigd 
te zijn en voor zijn doel berekend.

7.5.10.  Confettikanonnen op wagens, zijn 
toegestaan mits vast gemonteerd en gericht 
over de lengte-as van de wagen. Het is niet 
toegestaan om confetti op mensen te richten.

7.5.11.  Het confetti kanon dient te werken met een 
deugdelijk expansievat en reduceerventiel.

7.5.12.  Stroom aggregaten en compressors 
zijn toegestaan op de wagen en/of op 
het trekkende voertuig mits deugdelijk 
bevestigd – het mee voeren op een apart 
aanhangwagentje is toegestaan mits 
voldoende beveiliging van de kabel langs 

 de trekboom.

7.5.13.  Het tijdens de opstelling en de optocht 
bijvullen van de brandstof voorraad van het 
aggregaat en compressors is verboden.

7.5.14.  Er dient een goedgekeurde poederblusser 
van minimaal 6 kg aanwezig te zijn.

7.5.15.  Streng verboden zijn het op de wagen of 
anderszins meevoeren van flessen zuurstof of 
andersoortig brandbaar gas.

7.5.16.  Open vuur is ten strengste verboden.
7.5.17. Het zwaartepunt van de wagen dient voor of 

op de achteras te liggen.
7.5.18. Het strooien van artikelen/snoep e.d. vanaf 

de wagens mits voldoende begeleiding 
aanwezig, is toegestaan. Verantwoord 
gooien/strooien is hierbij wel een pré i.v.m. 
de veiligheid van kinderen.

7.5.19.  Het is niet toegestaan om projectielen af 
te schieten of ladingen tot ontploffing te 
brengen.

7.5.20. Het veroorzaken van overlast door stank en/of 
rook is niet toegestaan.

7.5.21.  Het is voor voertuigen niet toegestaan om 
harder dan stapvoets te rijden.

7.5.22. Het optochtcomité zal bij niet naleving de 
deelnemers de toegang van de optocht 
weigeren, dan wel van verdere deelname 
uitsluiten. 

8.0.  VERKEERSREGLEMENT
8.1.  Chauffeurs is het verboden om voor en 

tijdens de optocht alcoholische dranken te 
nuttigen. Bij een door K.V. De Graasbörgers/
organisatie geconstateerde overtreding volgt 
acute uitsluiting en waar praktisch mogelijk, 
onmiddellijk verwijdering uit de optocht.

8.2.  Chauffeurs in de optocht en chauffeurs van en 
naar de bouwplaats zijn en blijven in de zin 
van de wet als chauffeur verantwoordelijk voor 
ongevallen.

8.3.  Chauffeurs dienen in het bezit te zijn van 
de nodige rijbewijzen passend bij het 
motorvoertuig.

8.4.  Onderstaande regels zijn uitsluitend 
aanbevelingen i.v.m. wettelijke verkeersregels 
en de eigen verantwoordelijkheid van de 
chauffeurs in deze.

8.5.  Het is wettelijk verboden dat er zich personen 
op de wagen bevinden tijdens de rit tussen 
bouwplaats en de optocht en v.v.

8.6.  Bij het invallen van de duisternis (bij het 
aangaan van de straatverlichting) dient er 
op het voertuig deugdelijke functionerende 
verlichting gevoerd te worden, ook aan de 
achterzijde van de optocht wagen.

9.0.  GELUIDSINSTALLATIES
9.1.  Eventuele geluidsinstallaties mogen een 

maximaal geluidsniveau van 100 dB (A) 
produceren (Gemeten op 2 meter afstand 
van de geluidsbron). Deelnemers worden 
geacht tijdens de optocht rekening met andere 

deelnemers te houden en indien nodig het 
geluidsniveau aan te passen op verzoek van 
het optochtcomité.

9.2.  De optocht kent een carnavalesk karakter, 
K.V. De Graasbörgers vertrouwt erop dat de 
deelnemende groepen hun muziekkeuze 
hierop aanpassen.

10.0. SPONSOR RECLAME
10.1. Het voeren, uitbeelden of op enige andere 

wijze maken van reclame tijdens de optocht 
is toegestaan mits de hoeveelheid reclame 
in verhouding staat tot de grootte van de 
wagen en of groep (niet meer dan 25% van het 
zichtbare deel voor het publiek van de wagen 
en/of kleding).

10.2. Normen en waarden, beledigende, 
zedenkwetsende en aanstootgevende creaties 
en teksten worden onvoorwaardelijk uit de 
optocht geweerd dan wel verwijderd volgens 
de regels van de wetgeving.

10.3. Wagens, groepen, Zaate Hermeniekes, 
Einzelgänger etc. kunnen alleen deelnemen als 
ze officieel zijn aangemeld en ingeschreven.

10.4. K.V. De Graasbörgers/organisatie houdt zich 
het recht voor om groepen, wagens etc. welke 
de optocht onnodig ophouden, of zich niet 
aan de aanwijzingen houden, dan wel zich niet 
houden aan de bij inschrijving opgegeven 
idee, afmetingen of aantallen, uit de optocht te 
verwijderen.

10.5. Indien er zaken/voorvallen zijn die niet 
genoemd zijn of niet geregeld zijn in dit 
reglement beslist of bepaalt de organisatie/

 K.V. De Graasbörgers.

11.0. GELUID- EN BEELDOPNAMEN
Iedereen die deelneemt stemt er zonder beperking 
mee in dat geluids-, foto’s en/of video-opnamen 
zullen worden gemaakt. En dat toeschouwers 
of derden mogelijk geluids-, foto’s en of video-
opnamen maken en deze mogelijk op social 
media etc. posten. Geluids- foto- en/of video-
opnamen gemaakt door of in opdracht van K.V. De 
Graasbörgers kunnen ook gebruikt worden voor 
promotiedoeleinden etc. waaronder publicaties 
via website, brochures, social media-kanalen en 
persberichten.

Door ondertekening van het inschrijfformulier 
verklaart de deelnemer zich akkoord met dit 
reglement.

Inschrijving dien te geschieden voor 
vrijdag voorafgaand aan de optocht, 
uiterlijk 17 februari 2023, 16:00 uur.
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NAAM GROEP:

Thema / motto:

Aantal volwassenen:                    Aantal kinderen (18-):

WAGEN: AFMETINGEN WAGEN:   

  Lengte:                               

  Breedte:                                

  Hoogte:

MUZIEK ONDERSTEUNING:   Live muziek, zo ja; aantal muzikanten:       

   Blaaskapel, zo ja; aantal muzikanten: 

   Geluidsinstallatie (max. 100 dB)             Geen muziek

TOELICHTING IDEE / MOTTO:

BIJZONDERHEDEN? (Bv. extra plaats/tijd/materieel voor opbouwen wagen,…)

CONTACTPERSOON:

Naam contactpersoon:

Adres: 

Postcode en plaats:

E-mailadres:                                                                                                    Telefoonnr:

OPMERKINGEN:

INSCHRIJFFORMULIER 2023 
CARNAVALSOPTOCHT 
K.V. DE GRAASBÖRGERS

OPSTUREN NAAR:  Ward Schonbrodt - Reinoud van Gelderstraat 20 - 6114 EB Susteren  
of mailen naar:  info@graasboerriek.nl 

CATEGORIE DEELNAME: 

 Wagens  

 Grote groepen 
 vanaf 10 personen

 Kleine groepen
 3-9 personen

 Köppelkes

 Einzelgänger

 Zaate Hermeniekes

TREKKEND VOERTUIG:    
  Tractor        
  Vrachtwagen 
  Zelfrijdend        
  Anders nl:
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ROUTE 2023 
CARNAVALSOPTOCHT 
K.V. DE GRAASBÖRGERS

Bosstraat - Rijdtstraat - Aardenweg - Heidestraat, Tunnel - 
Wilhelminalaan - Feurthstraat - Feurtherpoort - Marktstraat - 
Salvatorstraat - Salvatorplein - Kloosterstraat - Molenlaan - 
Stationsstraat - Louerstraat - Oude Rijksweg Noord - Raadhuisplein. 

Ontbinding: Raadhuisplein.

ONTBINDING

START


