
 
 

 

Reglement carnavalsoptocht “C.V. De Kieveloeët” – 2019 

 

1. Deelname aan de optocht is mogelijk in de volgende categorieën. 

- Jeugdcategorie I  

(t/m groep 8, prijsuitreiking maandag tijdens Kéjsjeutebal) a) 

- Jeugdcategorie II  

(vanaf voortgezet onderwijs t/m 16 jaar, prijsuitreiking zondag Oranje Hotel) a) 

- Enkelingen 

- Duo`s  

- Kleine groepen:  3 t/m 14 personen, incl.kinderen b)   

- Grote groepen:   vanaf 15 personen, incl.kinderen b)                                         

- Kleine wagens:  max. lengte 4,50 mtr/breedte 2,50 mtr/hoogte 4,50 mtr.c) 

          -   Grote wagens:   lengte vanaf 4,50 mtr/ breedte 2,50 mtr/ hoogte 4,50 mtr. c) 

 

a) De leeftijd van de oudste deelnemer is hierin bepalend 

b) In de categorie “groepen” dient de nadruk te liggen op de deelnemende personen 

c) In de categorie “wagens” dient de nadruk te liggen op de deelnemende wagen  

Wagens mogen al dan niet motorisch worden aangedreven. 

 

Bij het niet voldoen aan bovenstaande criteria wordt desbetreffende deelnemer mogelijk uit de 

uitslag van de optocht geschrapt.    

 

Bij twijfel raadplegen met de organisatie. 

Huurwagens mogen deelnemen aan de optocht maar doen buiten mededinging van de prijzen  

mee. 

Bij de lengte voor kleine wagens is het trekkende/duwende voertuig niet meegerekend in de  

maximale lengte van de wagen mits deze geen onderdeel van de wagen uitmaakt. 

 

2. Inschrijven voor de optocht is mogelijk op twee manieren: 

1) Digitaal online aanmelden via www.kieveloeet.nl 

2) Papieren versie van het inschrijfformulier downloaden via www.kieveloeet.nl of afhalen bij 

Pluijm Relaxstoelen. Deze formulieren ondertekend inleveren bij Pluijm Relaxstoelen, 

Dorpsstraat 34 Meijel. Opgave is mogelijk tot uiterlijk woensdag 27 februari 2019 tot 

18.00 uur. Opgave is bindend.  

 

http://www.kieveloeet.nl/
http://www.kieveloeet.nl/


 
 

 

3. Door het deelnemersformulier in te vullen, te ondertekenen en op tijd in te leveren verklaart de 

deelnemer zich akkoord met het deelnemersreglement en zal de aangegeven contactpersoon 

als aanspreekpersoon voor CV de Kieveloeët fungeren. 

 

4. Afhalen startnummers is op zaterdagmorgen 2 maart 2019 van 10.00 tot 12.00 uur op het 

adres als genoemd in art.2.  

 

5. De optocht vertrekt op zondagmiddag 3 maart 2019 om 13.30 uur vanaf de splitsing 

Donk/Hagelkruisweg/De Bemde. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13:15 uur aanwezig te 

zijn. 

 

6. De route is als volgt: Donk-Hoek-Steegstraat-Kapelkesweg-Heufkesweg-Zonnedauw-

Molenstraat-Dorpsstraat-Raadhuisplein-Schoolstraat-Alexanderplein. Alle wagens dienen zich 

op te stellen op de Donk voor de splitsing met de Hagelkruisweg en alle overige deelnemers 

op de Hagelkruisweg en De Bemde in volgorde van deelnemersnummer.  

  

7. De optocht trekt tot en met het Alexanderplein. Alle deelnemers wordt ook verzocht door te 

lopen tot het Alexanderplein alwaar ontbinding van de optocht plaatsvindt en de 

startnummers direct onbeschadigd ingeleverd dienen te worden bij een van de comitéleden 

van “C.V. De Kieveloeët” die aanwezig zijn op het Alexanderplein. 

  

8. Het rijden van wagens dient beperkt te blijven tot een uur voor en een uur na de optocht.   

 

9. Iedere deelnemer is verplicht de startnummers goed zichtbaar te dragen en/of te bevestigen. 

 

10. De prinsenwagen van CV de Kieveloeët zal als laatste in de optocht meetrekken. 

 

11. Bij slechte weersomstandigheden beslist het comité van C.V. De Kieveloeët of de optocht 

wordt verplaatst of de route ingekort. 

 

12. Tijdens de optocht mag door de deelnemers geen reclame gemaakt worden. Enige 

uitzondering hierop is voor de optochtcommissie van C.V. De Kieveloeët. Het comité van de 

Kieveloeët beoordeeld naleving op dit punt en kan daarmee optochtdeelname uitsluiten. 

 

13. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die kwetsend zijn of in strijd met de fatsoensnormen 

mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht in de optocht. Ook het ten gehore 

brengen van geluid in de vorm van muziek of anderszins moet binnen de perken van het 



 
 

 

tolerante blijven. Dit ter beoordeling van het comité van C.V. De Kieveloeët. De organisatie 

houdt zich het recht voor een dergelijk individu, groep of wagen uit te sluiten van deelname of 

verdere deelname aan de optocht. 

 
14. Het veroorzaken van overlast van o.a. papiersnippers/confetti is verboden. 

 
15. Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden bij eventuele claims van opruimkosten. 

 

16. Iedere deelnemer dient goed aangesloten te blijven tijdens het trekken van de optocht, zodat 

er geen “gaten” ontstaan. Aanwijzingen van comité leden en/of politie dienen te allen tijde 

opgevolgd te worden. De volgorde van de deelnemers kan tijdens het trekken van de optocht 

door het comité van De Kieveloeët worden aangepast om de voortgang te bevorderen. 

 

17. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de regels betreffende de verkeersveiligheid. De 

regelgeving conform de Wegenverkeerswet is altijd van toepassing. Bestuurders van 

voertuigen dienen derhalve bevoegd te zijn voor het besturen van deze voertuigen.  

 

18. C.V. De Kieveloeët kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ’s en ongevallen 

ontstaan voorafgaande, tijdens en na de optocht. Iedere deelnemer wordt geacht verzekerd te 

zijn. 

Schade aan personen die zich op of in het motorrijtuig of (aanhang)wagen bevinden is alleen 

gedekt als de verzekerde aansprakelijk is voor de schade, en als de personen zich bevinden 

op speciaal daarvoor ingerichte zit- of staanplaatsen. Maar op (aanhang)wagens in een 

optocht is al gauw sprake van NIET daarvoor ingerichte zit- of staanplaatsen én dus ontbreekt 

er dekking vanuit de WA-verzekering. Bestuurders van motorvoertuigen worden tevens geacht 

voor het besturen van het betreffende motorvoertuig voldoende verzekerd te zijn. Het gebruik 

van het motorvoertuig dient verzekert te zijn voor het meerijden in carnavalsoptochten. 

 

19. Alcoholgebruik is voorafgaand en tijdens de optocht voor alle deelnemers aan de 

optocht niet toegestaan. Dit voor ieders veiligheid!! Bij misbruik houdt de organisatie zich 

het recht voor een dergelijk individu, groep of wagen uit te sluiten van deelname of verdere 

deelname aan de optocht. Verantwoordelijkheid op naleving hiervan ligt bij de 

contactpersoon. 

 

20. Om de veiligheid van het publiek/deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen is het meevoeren 

van paarden, koeien, pony `s of andere grote levende dieren niet toegestaan tijdens de 

optocht.  



 
 

 

 
21. Voor deelnemers die gebruik maken van een aggregaat tijdens de optocht is een 

brandblusser verplicht. Verder dient bij grote wagens tijdens de optocht zorg gedragen te 

worden voor de veiligheid / bewaking van de wielen.  

 
22. Deelname aan de Méélse Carnavals Optocht gebeurt geheel op Eigen Risico. 

 

23. Jurering vindt plaats op de volgende punten; 

- Idee  (origineel, inventief) 

- Uitbeelding 

- Afwerking van het geheel 

 

24. De prijsuitreiking vindt plaats in het Oranje Hotel op zondagavond en begint om ± 20.30 uur.  

Voor de categorie jeugd I tot en met groep 8 is de prijsuitreiking op maandagmiddag op het 

Kèjsjeutebal bij het Oranje Hotel. 

  

25. Prijzen: -  1 beker voor elke categorie; 

      -  1 beker voor het Bééste Méélse Idee; 

      -  1 wisselbeker voor elke winnaar per categorie; 

            

De wisselbekers dient men elk jaar 4 weken voor de volgende optocht in te leveren. 

             Het inleveradres is De Heere van Meijel, Dorpsstraat 19, Meijel. 

             Het 3x op rij winnen van de wisselbeker geeft recht op het behouden van deze beker. 

             Naast voornoemde bekers is er een aantal geldprijzen te winnen. 

 

26. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het comité van “C.V. De Kieveloeët”.        

 

   

    

 

 

 

Namens “ C.V. De Kieveloeët ” 

 

                         Benny Vaes: 06-12447270                         Marc Philipsen: 06-50253195 

                                                                                                     

 


