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OPTOCHTREGLEMENT 
Stichting De Huibuuke 

 

Dit reglement wordt bij deelname aan de carnavalsoptocht als bekend 

verondersteld. 

De carnavalsoptocht wordt georganiseerd onder de volgende voorwaarden: 

 

1. De carnavalsoptocht wordt georganiseerd door Stichting De Huibuuke te 

Overloon, hierna te noemen “organisatie”. 

2. Deelname aan de optocht kan uitsluitend plaatsvinden als er gebruik is gemaakt van de 

reguliere weg van opgave. 

3. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers uit de optocht 

te verwijderen. 

4. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. 

5. Deelnemers behouden hun eigen aansprakelijkheid. De organisatie kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van schade, diefstal  en/of lichamelijk 

letsel. 

6. Uitvoeringen van deelnemers mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn in welke 

vorm dan ook, e.e.a. ter beoordeling door de organisatie. 

7. Er mogen geen reclame-uitingen in de zin van folders en dergelijke onder het publiek 

worden verspreid. 

8. Grote geluidsinstallaties worden uit de optocht geweerd. Het maximaal toegestane 

geluidsniveau bedraagt 85 dB(A). 

9. Het nuttigen van alcohol tijdens de optocht is voor alle deelnemers verboden op straffe 

van diskwalificatie en/of verwijdering uit de optocht. 

10. Aanwijzingen van bestuursleden van Stichting De Huibuuke en/of politie dienen direct te 

worden opgevolgd. 

11. Het is ten strengste verboden om hooi, stro of andere materialen voor of tijdens de 

optocht te verspreiden. 

12. Voor de categorie “Wagens” gelden voorts de volgende bepalingen: 

a. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen: 

i. te voldoen aan de technische eisen volgens de verkeerswetgeving; 

ii. door de respectievelijke eigenaar(s)/houder(s) WA verzekerd te zijn 

overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen; 

Eigenaar(s)/houder(s) dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te 

informeren of deze tijdens het deelnemen met een voertuig aan een 

carnavalsoptocht tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. 

iii. bestuurd te worden door een persoon die in het bezit is van het voor het 

betreffende voertuig vereiste rijbewijs. 

b. Het rijden met een carnavalsvoertuig mag alleen plaatsvinden vanaf een uur voor 

het opstellen en tot een uur na het ontbinden van de optocht. 

c. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Land van 

Cuijk is het vervoer van personen in en/of op aanhangers achter een motorvoertuig 

uitsluitend toegestaan binnen het aangegeven optochtparcours. 
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d. Definitie carnavalsvoertuig: 

i. Een voertuig op vier of meer wielen dat aan het verkeer kan deelnemen. De 

manier van voortbewegen tijdens de optocht is niet van belang.  

ii. Skelters, bolderwagens en dergelijke vierwielers worden niet als wagen 

aangeduid. 

e. Op het carnavalsvoertuig dient een poederblusser met een inhoud van ten minste 6 

kg aanwezig te zijn. 

f. De toegestane vaste afmetingen van de voertuigen: 

i. Hoogte: maximaal 4 meter. 

ii. Breedte: maximaal 2,55 meter. 

iii. Iedere wagen (afzonderlijk) mag niet langer zijn dan 12 meter. 

13. Het door de organisatie verstrekte deelnemersnummer dient duidelijk zichtbaar 

bevestigd te worden op het voorste punt van de uitvoering. 

14. De prijsuitreiking vindt plaats na de optocht in De Pit, omstreeks 17.00u (jeugd) en 

17.30u (volwassenen). 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting De 

Huibuuke. 

 

 

Wij wensen je veel plezier tijdens de optocht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: informatie m.b.t. startopstelling en route



 

 

Startopstelling en route 
 

 

1. Opstellen om 13.30u op het grote parkeerterrein van het Oorlogsmuseum, naast het 
voetbalterrein. 

2. Deelnemers in de categorie Wagens worden verzocht op te stellen op de Raayweg met 
de neus richting het dorp. Zie aanrijroute op onderstaande kaart (in rood). 

3. Rond 14.00u wordt de volgorde van de optocht omgeroepen. Wij verzoeken u vriendelijk 
om ten behoeve daarvan eventueel geproduceerd geluid tijdelijk te dempen. 

4. De route van de optocht is als volgt: 
Bergkampweg / Venrayseweg / Vierlingsbeekseweg / Generaal Whistlerlaan / 
Theobaldusweg / Engelseweg / Irenestraat. 

5. Einde optocht op T-splitsing Irenestraat-Baansestraat. 

 
 

Opstellen wagens 

Wagens dienen de rode route 

te volgen bij het opstellen 

Opstellen 

groepen/paren/enkelingen 

Optochtroute 

Einde optocht: 

▪ Wagens opstellen op  
Baansestraat 

▪ Enkelingen, paren en groepen 

retour via Vlassertstraat 


