
 
Inschrijfformulier voor deelname aan de carnavalsoptocht op 3 maart 2019. 

Naam van (Buurt)Vereniging of Groep:........................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
Categorie ( aankruisen wat van toepassing is): 
 

O     1.16 jaar & ouder     ➔ Praalwagen (anders dan door menskracht voortbewogen) 

O     2.16 jaar & ouder     ➔ Loopgroep v/a drie personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 

O    3.16 jaar & ouder     ➔ Individueel max. twee personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 

O     4. Jeugd t/m 15 jaar ➔ Praalwagen (anders dan door menskracht voortbewogen) 

O     5. Jeugd t/m 15 jaar ➔ Loopgroep v/a drie personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 

O     6. Jeugd t/m 15 jaar ➔ Individueel max. twee personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 

 
Correspondentie adres   Naam   :  
     Adres   : 
     Tel. nr. :  
     E-mail  :  
Bouwadres    Naam  :  
     Adres  :   
     Tel. nr. : 
     E-mail  : 
Naam jurylid     Naam  :  
     Adres  : 
     Tel. nr. : 
     E-mail  : 
 
Uitbeelding / Thema  (Goed omschrijven wat het uitbeeldt): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Bij de volgende personen kun je aanmelden: Piet Thomassen Dir. Trompstraat 52, tel. 06-
10325159, Mia Hermsen Gitaar 16, tel 06-50439939 miamuis06@hotmail.com of bij Ian 
Schoenmakers Hazelhoenhof 4 Beuningen, tel. 06-38322145 ianschoenmakers@gmail.com. 
 
Natuurlijk kun je ook aanmelden via onze website www.dijkvelders.nl. Door het 
inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en af te geven op één van de bovengenoemde 
adressen. 
 
De Optochtcommissie 
 
Bijlagen: reglement + route 

 

CARNAVALSVERENIGING 

“De Dijkvelders” Ewijk 

http://www.dijkvelders.nl/


 
 REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN DE CARNAVALSOPTOCHT VAN DE 

CARNAVALSVERENINGING “DE DIJKVELDERS” UIT EWIJK 
Evenals bij andere evenementen is ook bij de carnavalsoptocht een aantal richtlijnen en 

spelregels noodzakelijk: 
1. Het is voor de bestuurder van een praalwagen niet toegestaan om alcoholhoudende 

dranken te nuttigen of aanwezig te hebben op of in het trekkende voertuig van de 
praalwagen. Wees ervan bewust dat voorafgaand aan de start van, tijdens of na de optocht 
de politie een blaastest afnemen kan bij de bestuurder; 

2. Het is niet toegestaan mee te rijden op de aanhangwagen voor en na de optocht en tussen 
de verschillende optochten in; 

3. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van schade en 
dergelijk aan personen en / of materialen, die ontstaan is voor, tijdens of na de optocht. 
Schade, veroorzaakt door deelnemers, zal worden verhaald. 

4. Gooi eventueel snoepgoed ACHTER het publiek en niet op straat. Dit in het belang van de 
veiligheid van uw en onze kinderen. 

5. Elke deelnemer dient de aanwijzingen van de carnavalsvereniging op te volgen. 
6. Alcoholgebruik: Geniet, maar drink met mate! Zet de drank niet té opzichtig op wagen of 

kar. 
7. Voor de veiligheid van deelnemers en toeschouwers dienen de deelnemende voertuigen in 

deugdelijke staat te verkeren en de constructie dient van zodanige sterkte te zijn, dat 
redelijkerwijs géén ongelukken kunnen gebeuren. 

8. Promotionele reclame tijdens de optocht: als een wagen of groep door een bedrijf of 
instelling gesponsord wordt, mag die naam op een bord van 1,0 x 0,5 meter gevoerd 
worden. 

9. Bij gebruik van een confettikanon of anderszins mag deze uitsluitend gericht worden op de 
openbare weg. 

10. De nummerborden dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd VÓÓR op het trekkende 
voertuig en dienen na de optocht teruggegeven te worden aan de carnavalsvereniging. 

11. Deelnemers zijn verplicht tot het uitlopen en / of uitrijden van het gehele parcours tot bij de 
Ouwe Deeg. Sluit goed aan en zorg ervoor dat de onderlinge afstand niet groter wordt dan 
10 meter. 

12. I.v.m. de geldende veiligheidsvoorschriften dient iedere deelnemende wagen voorzien te 
zijn van een brandblusser. Als maximale hoogte van een praalwagen houden wij de ‘wegen 
verkeerwet’ aan. Deze wet geeft als maximale hoogte  4,2 meter aan.  

13. Verder is de route zodanig dat een praalwagen met als maximale afmetingen een lengte 
van 15 meter een breedte van 2,4 meter probleemloos alle bochten en verder voorkomende 
hindernissen kan nemen. 

14. Beslissingen van de carnavalsvereniging zijn te allen tijde bindend. 
15. Naast alle in dit reglement genoemde regels zal u voorafgaand aan de optocht ook de bij de 

vergunning voor deze optocht toegevoegde voorschriften worden toegestuurd. U dient zich 
ook te houden aan deze voorschriften! 

16. Carnaval is een feest voor iedereen, respecteer normen en waarden én elkaar. 
17. Optocht categorie-indeling (totaal 6 categorieën): 

 
1. 16 jaar & ouder    ➔ Praalwagen (anders dan door menskracht voortbewogen) 

 

2. 16 jaar & ouder    ➔ Loopgroep v/a drie personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 
 

3. 16 jaar & ouder    ➔ Individueel max. twee personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 
 

4. Jeugd t/m 15 jaar ➔ Praalwagen (anders dan door menskracht voortbewogen) 
 

5. Jeugd t/m 15 jaar ➔ Loopgroep v/a drie personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 
 

6. Jeugd t/m 15 jaar ➔ Individueel max. twee personen. Ook door menskracht voortbewogen wagens 
 

 

 

Carnavalsvereniging “De Dijkvelders” wenst u een te gekke optocht  
en een “zotte” carnaval!! 

 



        Carnavalsroute zondag 3 maart 2019       

 

 
 

 

Opstellen via de Pater van Boxtelweg 

Linksaf of Rechtsaf opstellen Pastoor Hootsmansstraat 

Linksaf opstellen om "De Klef" 
 

Start van de Route: 
 

Linksaf Pastoor Hootsmansstraat 

Linksaf Klaphekstraat 

Linksaf Julianastraat 

Rechtsaf Vordingstraat 

Rechtsaf Burgemeester Blessinglaan 

De 2e kruising rechtsaf Triangel 

Triangel volgen 

Rechtsaf "Tuba" 

Rechtdoor Prins Alexanderstraat 

Rechtsaf Julianastraat 

Rechtdoor Hoogstraat 
 

Ontbinden: de grote feesttent bij Café de Ouwe Deeg 

 

 


