c.v. De Blauwbaadjes
Regels en voorwaarden optocht 2020

De optocht van zaterdag 22 februari start om 13.30 uur en opstellen kan vanaf 12.00 uur.
Vanaf de Iepenweg op het industrieterrein Tappersheul wordt de opstelling voor de optocht
geregeld
Deze opstellocatie is te bereiken op de volgende wijze:
Voor wagens:
§ Neem op J. van Vierbergenweg de afslag industrieterrein Tappersheul en rij dus de
Wilgenweg op.
§ Deze weg blijven volgen tot het eind en daar rechtsaf de Iepenweg op. Aan het eind
van de Iepenweg krijgt u het deelnemersnummer welke duidelijk zichtbaar voor de
jury op het trekkend voertuig moet worden bevestigd. Zorg er s.v.p. voor dat de
chauffeur dan wel de verantwoordelijke persoon de groepsnaam, zoals ingeschreven
is, weet!!
§ Alleen chauffeur en vertegenwoordiger deelnemer mogen op de wagen aanwezig
zijn, rest van de deelnemers kan op de Kabelslag op de wagen !!
Hier ( Iepenweg) wordt iedere wagen/voertuig samen met brandweer en politie gecontroleerd
op deugdelijkheid, veiligheid, aanwezige brandblusser, aanwezigheid van alcoholische drank,
positie geluidsboxen en maximaal 80 dB (is ca. 2 KW) geluidsniveau.
Indien niet aan de voorwaarden voldaan wordt kan ook niet aan de optocht
deelgenomen worden en wordt u richting Populierenweg begeleidt.
Om dit te voorkomen vragen we om vanuit de organisatie 1-2 weken voor de optocht de
bouwlokatie te kunnen bezoeken om op voorhand deze punten goed geregeld te hebben.
§ Vervolgens rijdt u rechtdoor de Kabelslag op.
§ De weg blijven vervolgen en na ± 300 meter naar rechts. Hier staat ook een
verkeersregelaar. Deze weg, de Tros, inrijden en over de “Blauwe Brug” rechtsaf
slaan, U bent weer op de Lijnbaan.
§ Deze weg zo ver mogelijk doorrijden totdat u aansluit bij de optocht.
§ Het is verboden eerder ergens te stoppen dan het moment dat er aangesloten
wordt bij de optocht!!!
Voor loopgroepen:
U dient op eigen gelegenheid naar de hoek Kabelslag / Iepenweg (hek industrieterrein
Tappersheul). Daar meldt u zich bij de organisatie om uw deelnemersnummer in ontvangst te
nemen. Zorg dat u de groepsnaam waaronder u ingeschreven hebt paraat hebt, dit
vergemakkelijkt de procedure aanzienlijk. Het nummer moet voor de Jury duidelijk zichtbaar
meegevoerd worden. De loopgroep kan op hoek Lijnbaan/Kabelslag wachten en na de start
van de optocht op aanwijzing van de duidelijk zichtbare organisatie MOET u invoegen
De starttijd is 13.30 uur, een ieder die later als deze tijd aanwezig zal achteraan aan moeten
sluiten.
Tot starttijd van de optocht wordt gevraagd geen muziek op de wagens aan te zetten !
In samenspraak met de gemeente Oudewater, politie en brandweer zijn regels en voorwaarden
voor het deelnemen aan de optocht gesteld.
Het is sinds afgelopen jaar zo dat zowel in Montfoort, IJsselstein en Harmelen de
voorwaarden onderling afgestemd zijn met de burgemeesters en carnavalsverenigingen van de
genoemde plaatsen.

Afgelopen jaren is extra gecontroleerd op aanwezigheid van grote hoeveelheden drank cq
gebruik hiervan tijdens de optocht. Hierop wordt net als afgelopen jaren streng op toegezien
en dat houdt in dat de optochtbegeleiding in samenspraak met de politie de deelnemers kan
weren uit de optocht en zal de drank worden ingenomen.
Dit jaar is weer toegestaan is om per deelnemer op een wagen 4 licht alcoholische drank te
mogen hebben en te gebruiken. Licht alcoholisch houdt dus in 4 blikjes bier of gelijkwaardig.
Ook tijdens de optocht zal hierop worden hierop gecontroleerd en bij constatering hiervan
worden de deelnemers uit de optocht verwijderd.
Tevens wordt extra gecontroleerd op het geluidsniveau dat vanuit de installaties wordt
gemaakt op 3 plaatsen tijdens de optocht!
§

de geluidsboxen (speakers) mogen niet met het geluid in de richting van de zijkant
van de wagen/het voertuig worden gepositioneerd. De muziek en spraak mag alleen in
de rijrichting cq naar binnen gericht via de boxen/speakers gebracht worden met een
maximum van 85 dB en 100 dB ( bass ) ! Overschrijding van het geluidsniveau wordt
niet getolereerd !
Metingen worden tijdens de optocht gedaan en geregistreerd door medewerkers van
gemeente Oudewater.
Per carnavalswagen in de optocht geldt een norm van:
07:00 – 19.00 uur
19.00 – 23.00 uur
23.00 – einde evenement
LAr,Lt
LA,max
LAr,Lt
LA,max
LAr,Lt
LA,max
85 dB(A)
95 dB(A)
80 dB(A)
90 dB(A)
75 dB(A)
85 dB(A)
100 dB(C)
110 dB(C)
95 dB(C)
105 dB(C)
90 dB(C)
100 dB(C)
De aanduiding Lar,Lt staat voor het gemiddelde geluidsniveau over een periode van 10
minuten.
De aanduiding LA,max staat voor de hoogst gemeten waarde
De vetgedrukte getallen zijn van toepassing.

§

§
§
§

§
§

Overschrijding is optocht verlaten en boete opgelegd vanuit gemeente Oudewater
bedraagt € 1500,- per overtreding die verhaald wordt op de betreffende
deelnemers .
de constructie van de onderbouw, opbouw, verbinding hiertussen en de verbinding met
een eventueel trekkend voertuig moeten veilig zijn en zullen hierop worden
gecontroleerd. Voorafgaand aan de optocht wordt de wagen op de bouwlokatie door
de vereniging en brandweer gecontroleerd .
het trekkend voertuig moet gezien de smalle Leeuweringerstraat-Markt-Korte
Havenstraat zo klein mogelijk worden gehouden vanwege veiligheid publiek langs de
route door het centrum. Grote tractoren worden niet meer toegestaan !
maximale breedte van de wagens is 2,80 meter en voor de hoogte moet rekening
gehouden worden met het aanwezig zijn van bomen ( 4,20 meter ).
wagens waarop personen deelnemen moeten zijn voorzien van een deugdelijke
reling.
De deelnemers moeten zich dusdanig gedragen dat de kans van persoonlijke
ongelukken minimaal is. Dus niet klimmen, op- en af de wagen springen, etc.!!
voor de veiligheid van het langs de optocht aanwezige publiek moeten de wielen van
de wagens zoveel mogelijk worden afgeschermd.
de voertuigen mogen niet voorzien zijn van aanstootgevende teksten of uitingen.
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op de voertuigen mag beperkt hoeveelheid alcoholische drank van 4 consumpties
per persoon aanwezig zijn of genuttigd worden, dit is uiteraard ook niet van
toepassing voor de chauffeurs!! Bij constatering van een grotere hoeveelheid wordt de
deelname aan de optocht ingetrokken.
Advies voor het aantal deelnemers op een wagen bedraagt 20 personen, ten eerste
omdat verzekeringen uitgaan van max. 20 personen en bijverzekeren meerdere
personen premieverhoging betekend en ten tweede dat deelnemers indien nodig snel
en veilig de wagen moeten kunnen verlaten : dus zorg voor goede in-uitgang !
de deelnemers dienen zelf voor een verzekering te zorgen; de trekkende voertuigen
met wagens moeten verzekerd zijn. Dit geldt zowel voor de openbare weg voor – en
na de optocht als tijdens de optocht. Standaardverzekeringen, die er zijn, gaan uit van
max. 20 deelnemers op een wagen die onder de verzekering vallen.
https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering
Loopgroepen die geen voertuig (auto/tractor o.i.d.) gebruiken vallen als loopgroep
onder de optochtverzekering van de Blauwbaadjes.
het gebruiken van open vuur en vuurwerk (dus ook fakkels) op de wagens is verboden
evenals het meevoeren van gasflessen. Een goedgekeurde brandblusser van 6 kg
moet aanwezig zijn!
haspels moet bij toepassing afgerold zijn i.v.m. verhitting die anders ontstaat.
op de wagen cq voertuig mogen geen losstaande voorwerpen staan vanwege
brandveiligheid.
ook mag er geen glaswerk op de wagen gebruikt worden.
bij het inrijden van de Leeuweringenstraat moeten per wagen twee begeleiders
voor / naast de wagen meelopen voor veiligheid van het publiek. Let wel dat dit door
deelnemers op de wagen geregeld wordt ! Een verkeersregelaar zal aan het begin van
de Leeuweringenstraat U hierop attenderen.
Toepassing van confetti is verboden ! Het mag, net als bij de optocht in Montfoort,
op geen enkele manier meer toegepast worden. Wanneer dit toch wordt gedaan zullen
de schoonmaakkosten worden verhaald op de veroorzaker !
aanwijzingen van de optochtbegeleiders moeten gevolgd worden, evenals eventuele
aanwijzingen door politie, brandweer, verkeersregelaars of gemeentemedewerkers.
het is verboden om voor de Klepper te stoppen om deelnemers af te laten stappen. Dit
mag pas op de Lange Burchwal ter hoogte van het evenemententerrein , als men daar
voor de 2e keer komt. Dit stoppen moet zo kort mogelijk zijn en alleen om deelnemers
de mogelijkheid te geven van de wagen af te gaan. Daarna z.s.m. de wagen afvoeren.
houdt rekening met het rijden op de openbare weg zowel naar, tijdens als vanaf de
optocht.
onderweg naar en vanaf de optocht mogen geen deelnemers op de wagens aanwezig
zijn, er zijn al eens ongevallen mee geweest en dat moeten we voorkomen!
Chauffeurs: je rijdt dan op de gewone openbare weg waar het normale
verkeersreglement geldt en denk daarbij aan de verzekering.

De route: Lijnbaan, J.van Vierbergenweg, Papenhoeflaan, Hekendorperweg, J.van
Vierbergenweg, C.Valeriusstraat, H.van Viandenstraat, Biezenpoortstraat,
Leeuweringerstraat, Markt Oostzijde, Korte Havenstraat, Kapellestraat, Sint Janstraat,
Lange Burgwal, Vinkenbuurt, Leeuweringerstraat, Markt Oostzijde, Korte Havenstraat
(de Klepper), kappellestraat, Sint Janstraat, Lange Burchwal.

Voor eventuele vragen:
Email. optocht@deblauwbaadjes
Contactpersoon: Lars Rietveld 06-50225283
Website: www.deblauwbaadjes.nl

Deze bladzijde svp uitprinten, invullen, scannen en opsturen naar optocht@deblauwbaadjes.nl
Mocht deze niet terugontvangen zijn voor 12 februari 2020 dan kan deelname aan de optocht
ontzegd worden.
Naam groep:
Naam Contact-(en tegelijkertijd verantwoordelijk) persoon:
Mobiel telefoonnummer van deze persoon:
Loopgroep ja / nee
Indien ja,
- hoeveel personen:
- een voertuig, vervoersmiddel o.i.d. aanwezig? Indien ja, korte omschrijving s.v.p.

Wagen ja / nee
Indien ja,
- afmetingen (incl. trekkend voertuig) lengte
- muziek meegevoerd
- bouwlocatie adres verplicht !
- korte omschrijving van de wagen

/ breedte

/ hoogte

Bij deze verklaar ik
- dat we volledig voor eigen risico meedoen met de carnavalsoptocht van Uivergein op
zaterdag 22 februari 2020.
- Dat ik en alle groepsdeelnemers op de hoogte zijn van het reglement
Plaats, Datum

Handtekening

