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Optocht reglement:  
 
Beste carnavalsvrienden en vriendinnen, 
 
Op zaterdag 18 februari 2023 zal Vereniging De Kersepit zoals elk jaar de Mierlose optocht 
organiseren. Al vele jaren is de Mierlose optocht een enorm succes, de omvang en de 
kwaliteit verbaast vaak vele toeschouwers. Het zou ons dan ook een eer zijn als u aan dit 
grote Mierlose evenement deelneemt.  
Op deze zaterdag zal het hele dorp namelijk uitlopen om te kijken naar de carnavalsoptocht, 
want afgelopen jaren is gebleken dat carnaval steeds meer gaat lijken op een waar Mierlo's 
dorpsfeest. Daarom rekent de optochtcommissie van Vereniging De Kersepit ook op uw 
deelname. 
 
Want:  
• “Wai Dreije Wir!” is het motto van carnaval 2023 
• Na afloop van de optocht volgt een feestelijke prijsuitreiking samen met Prins Ronald I, 

speciaal voor de deelnemers van de optocht. U bent van harte welkom in onze 
Residentie ‘De Koffer’ op het Molenplein in Mierlo. 

• Ook dit jaar weer een heel aantrekkelijk prijzenpakket! 
• Jong en oud kan gratis meedoen. 
• Op www.dekersepit.nl vindt u meer informatie over carnaval en de optocht 
 
 
Hoe schrijf je in voor de optocht? Ga naar www.dekersepit.nl en schrijf u online in. 
 
Als u zich inschrijft voor de optocht geeft u tevens aan kennis te hebben genomen 
van- en zich te houden aan het Optocht reglement. 
Dit reglement vindt u tevens op de website waar u ook de inschrijving doet. 
Door middel van inschrijving gaat u expliciet akkoord dat er (in de breedste zin van 
het woord) beelden (foto en/of video) gemaakt en gepubliceerd kunnen worden 
rondom de optocht en nadien in Residentie ‘De Koffer’. 
 
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 3 februari 2023. 
  
LET OP !  
Het ophalen van de startnummers kan uitsluitend op dinsdag 14 februari 2023 
tussen 19.00 – 20.00 uur bij Restaurant Thuis!, Brugstraat 23 te Mierlo. 
Iedere deelnemer is verplicht het eigen startnummer op te halen. U kunt dus niet het 
startnummer van een andere deelnemer meenemen. 
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Opstellen en start optocht 
Opstellen aan de Tramweg te Mierlo.  
Wagens dienen via de Industrieweg aan te rijden (zie kaartje).  
Kom op tijd; na de start van de optocht is het niet meer mogelijk om aan te sluiten.  
Opstellen kan vanaf: 12.00 uur  
Start optocht: 14.30 uur 
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Voorwaarden Carnavalsoptocht 
 
Status 
Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel 
deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn onderdeel van de 
vergunningverlening. De vergunninghouder dient te zorgen dat de deelnemers zich houden 
aan de voorwaarden. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, zullen handhavende 
instanties op verzoek van de vergunninghouder of op eigen initiatief optreden. 
 
Voorwaarden 
1. Het gebruik en het voorhanden hebben van alcoholhoudende dranken en/of 
geestverruimende middelen door deelnemers en andere betrokkenen bij de 
carnavalswagens direct voorafgaand aan dan wel tijdens de optocht is ten strengste 
verboden. Dit geldt niet alleen voor de chauffeur maar voor alle betrokkenen. Bij constatering 
van overtreding van dit artikel volgt uitsluiting van deelname van dit jaar en volgende jaren, 
zulks ter oordeel aan de Optochtcommissie. Daarnaast zal door de politie handhavend 
kunnen worden opgetreden. 
Zogenaamde ‘zuipwagens’ worden niet toegelaten. 
 
2. Elke praalwagen benoemt een veiligheidscoördinator/chauffeur. De gegevens van de 
veiligheidscoördinator/chauffeur (naam en mobiel nummer) moeten bij de Optocht 
Commissie bekend zijn. De coördinator ziet erop toe dat de veiligheidsmaatregelen, zoals in 
de Richtlijnen omschreven, worden nagekomen. De Optocht Commissie zal de 
veiligheidscoördinator/chauffeur hierop controleren. 
 
3. De hoogte van enige uitbeelding mag niet hoger zijn dan 5,50 meter gemeten vanaf straat, 
de breedte mag maximaal 4,10 meter zijn en de lengte maximaal 15,00 meter starre 
combinatie bedragen. Afwijkingen op deze afmetingen kunnen uitsluitend in overleg 
(vóór 2 februari 2023) met de Optochtcommissie toegestaan worden. 
 
4. De maximaal toegestane hoogte van enige uitbeelding als genoemd in punt 3 is niet van 
toepassing indien gebruik wordt gemaakt van een schuif- en/of kantelmechanisme. De 
maximale hoogte bij een schuif- en/of kantelmechanisme bedraagt 6,50 meter en dient 
binnen redelijke tijd te kunnen worden teruggebracht naar maximaal 5,50 meter. 
 
5. De wielen van iedere deelnemende carnavalswagen dienen op een deugdelijke manier 
aan de voor, achter- en zijkanten dicht te zijn, zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij 
aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van minimaal 25 tot maximaal 35 
centimeter. Mocht het bij de trekker van de wagen niet lukken dan dient er per wiel de gehele 
rit een begeleider te lopen. 
 
6. Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig te worden 
bevestigd. 
 
7. Bij grote wagens (gemotoriseerd, zwaarder dan 750 kilogram en/of wielen groter dan 23 
inch) dienen minimaal vier begeleiders aanwezig te zijn; op iedere hoek minimaal één. De 
begeleiders moeten duidelijk herkenbaar zijn aan een witte armband om de linker bovenarm 
of een afzonderlijk tenue met het verenigingslogo. 
 
8. De bestuurder van het voertuig dient te allen tijde een goed uitzicht te hebben. Een 
afwijking hiervan is alleen toegestaan als de vier begeleiders en de chauffeur van de wagen, 
gezamenlijk in direct onderling contact met elkaar staan via een elektronisch 
communicatiemiddel. 
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9. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging 
te zijn aangebracht. De hoogte van deze railing dient tenminste 100 centimeter te bedragen. 
 
10. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding op een carnavalswagen aanwezig zijn. 
 
11. Er mag niet sneller worden gereden dan 5 km/uur. 
 
12. Bij gebruik van luchtdrukflessen, compressoren of anderszins dient elke fles of ketel  
aantoonbaar goedgekeurd te zijn. Tevens dienen goedgekeurde slangen, slangklemmen en 
reduceerinrichtingen te worden gebruikt. Maximaal toegestane druk is 8 bar. 
 
13. Brandveiligheid: 
• Op elke wagen dient tenminste één goedgekeurd draagbaar blustoestel met een inhoud 

van minimaal 6 liter/kilo aanwezig te zijn, geschikt voor het blussen van branden in 
brandklasse A, B en C. Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een 
dergelijk blusmiddel te zijn voorzien. 

• Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan. 
• Het gebruik van barbecues (kolen, gas, elektrisch, etc.) is niet toegestaan. 
• Bij gebruik van een generator ter opwekking van elektrische energie dient deze te zijn 

voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking. 
• Reservebrandstof voor aggregaten vervoeren in stalen Jerrycans; maximaal 10 liter en 

niet op de carnavalswagen. Het vullen dient stilstaand te gebeuren. Let op met knoeien 
van brandstof bij een heet aggregaat, gebruik een trechter en houd blusmiddel stand-by. 

• Met name aan de buitenzijde van een object dient het gebruik van gemakkelijk brandbare 
materialen (piepschuim, plastic, etc.) zoveel mogelijk te worden beperkt. 

• Indien het trekkende voertuig wordt ingepakt, dan dient een goede ventilatie van 
uitlaatgassen aanwezig te zijn. 

• Ontvluchtingmogelijkheden van zowel bestuurder als passagier(s) dienen te allen tijde 
gewaarborgd te zijn. 

• Gebruik van gasflessen is niet toegestaan. 
 
14. Het strooien van versnaperingen of anderszins is verboden. 
 
15. Het is niet toegestaan confetti te gebruiken waarin plastic is verwerkt en moet volledig 
biologisch afbreekbaar zijn. 
 
16. Alle deelnemers dienen zich te onthouden van bedreiging, discriminatie en/of ernstige 
belediging. 
 
17. Wagens mogen geen discriminerende teksten of tekens vertonen. 
 
18. De vergunninghouder beslist over de samenstelling van de optocht en deelname van de 
individuele wagens/groepen. 
 
19. Eventuele afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen toegestaan, na voorafgaande 
schriftelijke instemming van de gemeente. 
 
20. In alle gevallen dienen vergunninghouder en de deelnemers de aanwijzingen van 
gemeente, politie, brandweer en GGD te volgen. 
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21. Er mag één reclame-uiting getoond worden op 1 vlak (bijvoorbeeld de voor of achterzijde 
van de wagen) van maximaal 1 x 1 meter. 
 
22. Levend kleinvee, huisdieren en ander vee mogen niet deelnemen, tenzij daarvoor 
duidelijk vooraf toestemming is verleend. Indien deze toestemming is verkregen, dient de 
deelnemer zorg te dragen voor de directe verwijdering van de uitwerpselen, zodat andere 
deelnemers daar geen last meer van kunnen ondervinden. 
 
23. Zowel de individuele deelnemers als de deelnemers in groepsverband nemen op eigen 
risico aan de carnavalsoptocht deel en zijn voor, tijdens en na de carnavalsoptocht volledig 
wettelijk aansprakelijk voor door hen zelf of door hun gebruikte vervoermiddelen, voorwerpen 
of materialen toegebrachte schade aan personen of zaken. De carnavalsvereniging sluit in 
dit verband elke aansprakelijkheid uit en deelnemers dienen zichzelf hiervoor te verzekeren. 
 
24. Met het indienen van het inschrijfformulier verklaart men tevens akkoord te gaan met de 
inhoud van dit reglement. 
 
25. Niet nakomen van deze voorwaarden kan uitsluiting van (verdere) deelname met zich 
meebrengen. 
 
26. Na de start van de optocht om 14:30 uur is het niet meer mogelijk om aan te sluiten.  
 
27. Bij alle geschillen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie van 
Vereniging De Kersepit. 
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Definities 
 
Ter verduidelijking wat de Optochtcommissie van Vereniging De Kersepit onder groepen en 
wagens verstaan geven wij u hierbij de definities: 
 
Groep:  
Meer dan twee deelnemers. Indien er een wagen in welke vorm dan ook deel uitmaakt van 
de groep mag deze wagen geen hoofdbestanddeel van de groep uitmaken.  
De aandacht en de beoordeling door de jury gaat uit naar de groep en de wagen heeft een 
ondergeschikte rol. 
 
Wagen:  
Een wagen wordt gemotoriseerd- of door een trekkend/duwend voertuig voortbewogen. 
De aandacht en de beoordeling door de jury gaat uit naar de wagen en de deelnemers 
hebben een ondergeschikte rol. 
 
Wijk/Buurt(vereniging):  
Vereniging van bewoners van een bepaalde buurt die gezamenlijk opkomen voor de 
belangen van die wijk/buurt; 
Een wijk/buurtvereniging is een vereniging die zich bezighoudt met het wel en wee in de 
buurt. Zij onderhoudt namens de wijk/buurt contacten met de gemeente. 
 
Vereniging:  
Een vereniging is een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft. Leden 
betalen contributie en kiezen zelf een bestuur. Denk maar aan bijvoorbeeld een 
hardloopvereniging en een de plaatselijk fanfarekorps. Een vereniging is een rechtspersoon. 
 
De jurering:  
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. De jurering 
vindt plaats door een onafhankelijke jury. De juryleden hebben affiniteit met carnaval. Beroep 
en/of bezwaar tegen de juryuitslag is niet mogelijk. De jury betrekt in de beoordeling o.a. de 
volgende punten: 
• De humor voor en tijdens de optocht 
• Het carnavaleske en de actualiteit van de voorstelling 
• De originaliteit 
• De interactie met het publiek 
• De toegepaste techniek en het gebruik van materialen 
 
  
‘Zuipwagens’: 
Wagens met extreem hoog geluidsniveau en/of ruim alcohol aan boord en/of met 
feestvierders die een bedenkelijk gedrag ten overstaan van het publiek tentoon spreiden. 
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