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Optochtcommissie 
De optochtcommissie heeft als doel de carnavalsoptocht, welke op carnavalszondag door Knopengein 
zal trekken, in goede banen te leiden. Zij werkt nauw samen met de Politie, de Brandweer en de ge-
meente Montfoort. Het doel van dit reglement is om de jaarlijkse Grote Optocht van Montfoort een 
carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Een doelstelling waarbij zowel deelnemers 
als toeschouwers welvaren. Deze doelstelling kan niet door dit reglement worden gewaarborgd, maar 
alleen door de naleving ervan door de deelnemers. 
 
Artikel 1. ALGEMEEN. 
 
1. Door inschrijving als deelnemer aan de Grote Optocht onderwerpt deze zich onvoorwaardelijk aan 

de bepalingen van dit reglement. De genoemde voorwaarden kennen geen vrijblijvend karakter. 
2. Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan 

de Grote Optocht worden uitgesloten c.q. kan onmiddellijk uit de Grote Optocht worden verwij-
derd. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door de optochtcommissie.  
 

Artikel 2. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
1. Carnavalsvereniging Les Boutonniers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelne-

mers geleden, schade en /of voor, door de deelnemers, aan derden toegebrachte schade/letsel. 
2. Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico's voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te 

zijn. 
3. Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 

(WAM), waaronder begrepen: auto's, motoren, tractoren, bromfietsers etc., dienen volgens de 
wettelijke bepalingen tegen risico's voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. 

4. De Carnavalsvereniging Les Boutonniers zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eni-
gerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verant-
woordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. 

5. Deelname aan de Grote Optocht geschiedt geheel op eigen risico. 
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Artikel 3. INSCHRIJVEN 
1. Inschrijven kan uitsluitend via de website en het daarvoor bestemde digitale inschrijfformulier! 

(http://www.lesboutonniers.nl). Door de introductie van inschrijfgeld is de inschrijfprocedure op 
een aantal vlakken gewijzigd. Het motto “Wie het eerst komt wie het eerst maalt” blijft echter ge-
handhaafd, wel is zo dat u pas definitief bent ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld 
voldaan is! Met het inschrijven worden de voorwaarden vermeld in dit reglement geaccepteerd. 

2. Werkwijze: 
 Ga naar http://www.lesboutonniers.nl 
 Klik op inschrijfformulier optocht 
 Open het digitale formulier met de link onderaan de pagina 
 Vul alle gegevens in 
 Verstuur het formulier door op de knop: “Verstuur “ te klikken 
 Na inschrijving ontvangt u een mail met daarin een voorlopig deelnamenummer of de melding 

dat we u op de wachtlijst hebben gezet. 
 Na een periode van ontdubbelen van inschrijvingen en verwerken van de wachtlijst ontstaat de 

definitieve deelnemerslijst. Deze deelnemers ontvangen van ons een email met het verschul-
digde inschrijfgeld. 

 Nadat het inschrijfgeld is voldaan maken we uw inschrijving definitief en ontvangt u uw defini-
tieve deelnamenummer. (Let op! Niet op tijd voldoen van het inschrijfgeld kan leiden tot het 
annuleren van uw inschrijving!) 

3. Indeling deelnemers 
De deelnemers worden ingedeeld in 5 categorieën: 

 Carnavalsverenigingen  
 Junioren    
 Individuele / loopgroepen  
 Senioren 
 Gerard Broekman Trofee (Montfoortprijs) 
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Artikel 4 ALGEMENE REGELS 
1. Iedere deelnemer dient haar of zijn uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van 

maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn.  
2. Deelnemers met uitbeeldingen welke beledigend kunnen zijn aan: een geloof of geloofsovertuiging, 

(ingrijpende-) maatschappelijke gebeurtenissen, personen en/of bevolkingsgroepen kunnen worden 
uitgesloten van deelname.  

3. Het meevoeren van commerciële en politieke reclame is niet toegestaan. Commerciële uiting ach-
terkant wagens toegestaan. 

4. Het meevoeren of uiten van schuttingtaal is verboden.  
5. Het strooien van confetti, snoepgoed en milieuonvriendelijke zaken is verboden, alsook het gooien 

van hooi, stro en toiletpapier vanaf de wagens.  
6. Zwak alcoholische dranken zijn in beperkte mate toegestaan (4 per persoon tijdens de optocht). 

Sterke drank is verboden. Bij misbruik geldt Artikel 1. ALGEMEEN punt 2. (Uitsluiting van deelname) 
7. Personen die onder duidelijke invloed van alcohol verkeren kunnen uit de Grote Optocht worden 

verwijderd c.q. van deelname worden uitgesloten. 
8. Zorg voor een EHBO koffer (tas/doos) en brandblusser van 9 kg (zie ook het reglement veiligheid 

wagens en voertuigen) op de wagen, een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Bij het ontbreken 
daarvan zult u worden uitgesloten van deelname!  

9. Om overlast voor omwonende te beperken mag u de geluidsinstallatie pas in te schakelen op de 
deelnemersroute na 12.00 uur.   

10. Het opvoeren van acts tijdens de optocht is toegestaan, maar mag niet leiden tot het ophouden van 
de optocht.  

11. In alle gevallen dienen deelnemers de aanwijzingen van de optochtcommissie, politie, brandweer en 
EHBO te volgen.  

12. Gebruik en aanwezigheid van glaswerk is verboden in verband met de veiligheid van deelnemers en 
publiek. 

13. Aan het einde van de optocht (Herkenbaar door een geplaatst bord), moet iedereen de wagens ver-
laten en moet alle muziek uitgezet worden. 

14. Looproute aan het einde van de optocht, om vervolgens zelf de optocht te gaan kijken is aangeven 
als looproute. Deze moet gevolgd worden. 
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Artikel 5 VOORWAARDEN  WAGENS EN VOERTUIGEN 
In verband met de veiligheid van deelnemers en publiek zijn de volgende voorwaarden gesteld: 
 
1. Er mogen geen bussen, vrachtwagens (met oplegger) en grote trekkers/shovels (groot=meer dan 

100 pk/73Kw) meerijden. 
2. De afmetingen van de wagens mogen: 

 niet breder zijn dan : 2,8 meter, 
 aan de bovenkant niet breder zijn dan : 2 meter (Piramide bouw), 
 niet hoger zijn dan : 6,5 meter. Wagens moeten, indien voor de wegsituatie of het publiek 

noodzakelijk, tot de maximale hoogte van 4,30 meter kunnen worden ‘ingekort’. Voor de hoog-
te moet men rekening houden met stoplichten en overhangende takken. Maximale doorrij 
hoogte is 4,5 meter, 

 niet langer zijn dan (zonder trekkend voertuig) : 12 meter, 
3. Om de stabiliteit van de wagen te verhogen moet er in piramide vorm gebouwd te worden, waar-

door het hoogste punt in het midden van de wagen komt) 
4. T.a.v. de veiligheid moeten de wielen zoveel mogelijk afgeschermd worden en moet men er voor 

zorgen, dat steeds begeleiding aan twee zijden naast de praalwagens aanwezig is. 
5. Voor de deelnemers is het verplicht om begeleiding naast de praalwagen te hebben.  

 Begeleiders van praalwagens zijn duidelijk herkenbaar, en niet verkleed. 
 2 mensen naast het trekkende voertuig en bij praalwagen langer dan 12 meter (inclusief trek-

kend voertuig) moeten er nog minimaal 2 begeleiders langs de wagen lopen.  
 De begeleiders moeten vanaf de start tot het eind van de optocht aanwezig zijn.  
 De begeleiders moeten het publiek actief aanspreken op het gedrag en hen wijzen op de geva-

ren. 
6. Scherpe uitstekende delen aan voertuigen mogen niet voorkomen zodat niemand zich kan beze-

ren. (Zoals lepels met aggregaat erop, uitstekende steigerdelen). 
7. Alcoholgebruik door de chauffeurs is uiteraard verboden en hierop zal worden gecontroleerd.  
8. Er mag geen snoep of ander strooigoed vanaf de wagens gegooid worden i.v.m. de veiligheid.  
9. Het dragen van uniformen van overheidsfunctionarissen is verboden en zal leiden tot uitsluiting 

van deelname.  
10. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. 

Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A. verzekering moet zijn afgesloten en dat de 
bestuurder(sters) van een vracht- of personenauto in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs 
van de betreffende categorie.  

11. Personen vervoer op de carnavalswagens is alleen toegestaan tijdens de optocht.  
12. De voertuigen worden gecontroleerd op de technische eisen, waaraan voldaan moet worden om 

aan het verkeer deel te nemen.  
13. Het geluid op de wagens moet beperkt worden. Toegestaan geluidsniveau 80 dB(A). In de binnen-

stad wordt dit gemeten aan de gevel.  
14. De luidsprekers van uw geluidsinstallatie moeten naar binnen gericht zijn. [Zie Bijlage A] 
15. Het meevoeren van open vuur en gasflessen op de wagens is verboden, evenals het gebruik van 

vuurwerk. De trekkende voertuigen moeten een goedgekeurde (let hierbij ook op de datum) 
brandblusser van 9 kg meevoeren.  

16. Brandstoftanks t.b.v. het vullen van de aggregaat moeten vrij van de aggregaat opgeslagen te zijn. 
Deze moeten ook deugdelijk vastgezet te worden. 
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17. Gebruik elektriciteit haspels: Deze moeten in verband met brandveiligheid geheel afgerold worden. 
18. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling ter beveiliging te zijn 

aangebracht.  
19. Er moet een opstaande rand rond de wagen, zodat voorkomen wordt dat er allerlei spullen van de 

wagen af het publiek in vallen.  
20. Schommelen / jonassen op de wagens is verboden. 
21. Toiletten op de praalwagens moeten voorzien zijn van opvangbak en dus niet op straat laten lopen. 
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Artikel 6 OPTOCHT 
1. Opstellen wagens: Deze moeten zich tussen 10:30 en 12:30 uur op stellen op de Anne Franklaan - 

Wederiksingel via de rotonde bij Autobedrijf de Goey op de Provinciale weg tussen Oudewater – 
Montfoort -  De Meern.  

2. Opstellen overige deelnemers: Zorg dat u uiterlijk om 12:45 uur aanwezig bent. U dient zich te 
melden bij de optochtcommissie op bovengenoemde rotonde. 

3. Start optocht : Om 13:00 uur start de gehele optocht. 
4. Route (zie Bijlage B): Anne Franklaan (Opstelplaats), Jan de Rijkelaan, Burggraaf Zwederlaan, Wil-

helminastraat, Verlengde Hoogstraat, Hoogstraat, Om het Wedde, Lange Kerkstraat, Hofstraat, Om 
het Hof, De Plaats, Vrouwenhuisstraat, Heeswijkerpoort, Provincialeweg N228, Anne Franklaan 
(Eindpunt)  

5. Einde optocht: De deelnemers aan onze optocht kunnen op twee manieren Montfoort verlaten. 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat er na het afstappunt GEEN deelnemers meer op de wagens 
aanwezig mogen zijn. Zie ontsluitingsroute (Bijlage C). 

 
 
Sancties / Bevoegdheden Optochtcommissie 

 De optochtcommissie is gerechtigd een ieder die, wegens wangedrag of het niet opvolgen van 
aanwijzingen, de optocht verstoort te verwijderen of te laten verwijderen uit de optocht c.q. deel-
name hieraan te weigeren. 

 Ondeugdelijke en onveilige wagens kunnen worden geweigerd. 
 Groepen/wagens die naar het oordeel van de jury, politie of optochtcommissie kwetsend of aan-

stootgevend zijn, kunnen ter plaatse worden geweigerd. 
 
Voor een goed en prettig verloop van de optocht, voor zowel de deelnemers als de toeschouwers, re-
kent de organisatie erop, dat iedereen zich aan bovenstaande voorwaarden houdt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Optochtcommissie 

 C.V. Les Boutonniers 
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BIJLAGEN 
 
BIJLAGE A - LUIDSPREKERS 
 

 
Figuur 1. Toelichting – Luidsprekers 
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BIJLAGE B – ROUTE 
 

 
Figuur 2. Optocht –route 
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BIJLAGE C – Ontsluitingsroute 
                                                                         

Figuur 3. Ontsluitingsroute 

Richting tuincentrum: Deelnemers Oudewater, Boskoop, Harmelen, Reeuwijk, etc. 
Richting de Meern: Deelnemers, IJsselstein, De Meern 


