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Reglement carnavalsoptochten Ter Apel & Rütenbrock 2023 
 
 
Belangrijke data (jaarlijks vast te stellen) 
 

Carnavalsoptochten Ter Apel 
Zaterdag 18 februari 11:11 uur   Optocht Bultruters     
Zaterdag 18 februari 14:00 uur   Optocht Kloosterwiekers 
 

Carnavalsoptocht Rütenbrock 
Maandag 20 februari 09:45 uur   Grenzland Carnaval Verein (GCV) 
 

LET OP: Voor deelname aan de carnavalsoptocht in Rütenbrock gelden aanvullende regels, zie 
hiervoor het addendum “Aanvullend reglement carnavalsoptocht Rütenbrock 2023”.   
 

Bezoekdata Kloosterwiekers 
Vrijdag   16 december Praalwagens 
Vrijdag   27 januari Praalwagens (Bezoek Kloosterwiekers, Bultruters, GCV) 
Vrijdag   3 februari Loopgroepen (alle categorieën bij aanmelding) 
Donderdag  16 februari Praalwagens (deelnemers Kainbongels) 
Vrijdag   17 februari Praalwagens 

 
Contactpersonen 

CV  de Kloosterwiekers    Frank Wolbers    06-81794304              (optocht@kloosterwiekers.nl) 
CV Bultruters         Bjorn Schuiling         06-81353288              (info@bultruters.nl) 
GCV Rütenbrock              Michael Landwehr    0049-5934-7044994    (michael.landwehr@gmx.net) 
 

 
Groepsindeling en definitie  

1. Praalwagens: Praalwagens mogen uitsluitend getrokken worden door een diesel landbouwvoertuig 
(benzinemotoren zijn niet toegestaan). Vrachtauto’s, verreikers, SRV wagens, shovels en autobussen 
zijn niet toegestaan. Het trekkend voertuig mag nooit breder zijn dan 260 cm (wanneer niet weg 
gebouwd) en niet meer dan 150 pk hebben.  

2. Kinderloopgroepen: als de helft of meer van de deelnemers van de groep uit basisschool kinderen 
bestaan, er mag geen sprake zijn van een (trekkend) gemotoriseerd voertuig. 

3. Één en tweelingen [ain en twailingen]: Zelfstandige loopgroep van 1 en/of 2 personen. 
4. Kleine groepen [leutje ploug]: Zelfstandige loopgroepen van 3 tot 11 personen. 
5. Grote groepen [beste ploug]: Zelfstandige loopgroepen bestaande uit 11 of meer personen. 

 
Indien gewenst kan er bij de loopgroepen in een categorie met meer personen worden ingeschreven. Dus 
bestaat uw loopgroep bijvoorbeeld uit 8 personen dan kunt kiezen uit deelname in de categorie ‘Kleine 
groepen’ OF ‘Grote groepen’, maar niet in de categorie ‘Één en tweelingen’.  
 

1 Sanctie systeem 
De samenwerkende verenigingen werken met een sanctiesysteem. Bij overtreding van punten 
uit het reglement of wangedrag tijdens de optochten kunnen er gele en rode kaarten worden 
uitgedeeld en punten in mindering worden gebracht door de jury. Bij 2x geel wordt een rode 
kaart verstrekt. Een rode kaart betekent uitsluiting aan de betreffende optocht. Tevens wordt 
deelname aan de overige optochten van boven vernoemde verenigingen ingetrokken. Over 
deelname aan de optochten in navolgende jaren zullen de verenigingen hun besluit nemen. 

 
De GCV, Bultruters en Kloosterwiekers werken allen met dit kaarten systeem, de verenigingen 
informeren elkaar en de sancties gelden dan ook voor alle drie de optochten. 
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2 Verzekeringen 
Deelname aan de optochten in Ter Apel is verzekerd door de Kloosterwiekers, mits alle  
gegevens conform het inschrijfformulier m.b.t. verzekeringsmaatschappij, polisnummer, etc. 
tijdig (uiterlijk 1 januari) in ons bezit zijn! Is hier geen sprake van, dan is er geen dekking  
en is deelname niet mogelijk!  

 
Verzekeringen voor overige optochten in de regio, zijn voor eigen verantwoordelijkheid! 

3 Inschrijven Carnavalsoptochten Ter Apel 
3.1 Aanmelding uitsluitend via internet www.kloosterwiekers.nl of www.bultruters.nl .Voor 

vragen en/of onduidelijkheden; optocht@kloosterwiekers.nl  of info@bultruters.nl. 

3.2 Bij inschrijving voor de optocht(en) geven deelnemers aan bekend te zijn met bovenstaand reglement 
en hiermee akkoord te gaan. Aanmelden voor deelname aan de optocht(en) betekend automatisch 
ook een akkoord op dit reglement. 

3.3 Een inschrijving houdt niet automatische deelname in. De beoordeling voor deelname wordt 
alleen verricht door de optochtcommissie. U ontvangt voor de optocht uw startnummer, dit 
startnummer is voor alle drie de optochten bestemd en zal tevens door de jury worden 
gehanteerd. 

3.4 Voorinschrijving voor de categorie praalwagens dient uiterlijk 1 januari plaats te vinden, het 
aantal deelnemers is gelimiteerd. Deze voorinschrijving dient plaats te vinden via 
www.kloosterwiekers.nl, middels het betreffende inschrijfformulier. Wij vragen hierbij een 
beschrijving van het ontwerp, het thema, een schets van het ontwerp en het volledig ingevulde 
inschrijfformulier. 

Let op: Deze termijnen gelden ook voor de Duitse inschrijvingen! 

3.5 Ook deelnemers aan de categorieën Loopgroepen dienen zich uiterlijk voor 1 januari aan te 
melden via hetzelfde digitale inschrijfformulier.  

3.6 Beoordeling ter toelating aan de optocht vindt o.a. plaats op basis van originaliteit, kwaliteit en 
carnavaleske en is ter beoordeling aan de optochtcommissies. 

3.7 Binnen twee weken nadat de betreffende groep de voorinschrijving heeft voltooid zal de 
optochtcommissie een reactie afgeven of de betreffende aanmelding voldoet aan de 
kwaliteitscriteria.  

3.8 Deelname aan de optocht kan in vier verschillende categorieën: een praalwagen, een 
loopgroep (niet gemotoriseerd) in de categorie kinderloopgroep (tot en met 12 jaar), één en 
tweelingen, kleine groepen en grote groepen (zie paragraaf Groepsindeling en definitie voor 
een nadere uiteenzetting van de categorieën). 

3.9 De organiserende verenigingen zullen diverse keren de deelnemers bezoeken op de eerder 
genoemde data. 

3.10 Per deelnemende groep dient er minimaal één iemand aanwezig te zijn. Bij verhindering dient 
dit van te voren via de mail aan optocht@kloosterwiekers.nl te zijn doorgegeven. De bezoeken 
vinden plaats vanaf 19:00 uur. 
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4 Regels tijdens de optocht 

4.1 Aanrijroute praalwagens: Let op; Het is wettelijk niet toegestaan om met landbouwvoertuigen 
(tractoren met praalwagen), wegen te betreden waar deze voertuigen niet toegestaan zijn (bijv. 
N391). 

4.2 De praalwagens dienen voor de optocht van de Kloosterwiekers via de volgende route aan te 
rijden: Heemstraat /Havenstraat of Sellingerstraat/Havenstraat.  

4.3 Alle praalwagens dienen zich te melden bij de hoogtebalk. Tijdens de aan- en afvoer van de 
optocht mogen er zich geen personen op de praalwagen bevinden. 

4.4 De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en 
stoetbegeleiding. De verenigingen kunnen te allen tijde de optocht stil leggen voor eventuele 
hulpverlening bij calamiteiten.  

4.5 Iedere deelnemer aan de optocht gaat bij inschrijving akkoord dat foto’s, video’s etc. gebruikt 
mogen worden in media, bijv. internet, krant etc. 

4.6 Alcohol 

4.6.1 Er mag geen alcohol worden uitgeschonken vanuit de optocht aan het publiek; 
4.6.2 Jongeren < 18 jaar geen alcohol; 
4.6.3 Geen sterke drank in de optocht; 
4.6.4 Gebruik van glaswerk door deelnemers aan de optocht is verboden. 

4.7 Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig geregeld te worden dat 
dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluid mag maximaal 100 dB (A) 
bedragen op 1 meter afstand van de geluidsbron. Het gebruik van luchthoorns is tevens niet 
toegestaan. Tijdens de verschillende optochten zullen geluidsmetingen verricht worden. Bij 
overschrijding van het geluidsvolume na de eerste geluidsmeting treed het sanctie systeem, 
zoals benoemd onder kop 1, in werking.  

4.8 Wildplassen is niet toegestaan, bij constatering wordt door de politie beboet. 

4.9 Thema is geheel vrij, mits niet kwetsend of aanstootgevend. 

4.10 Reclame-uitingen in de optocht zijn niet toegestaan. 

4.11 Alle deelnemende groepen dienen in het bezit te zijn van een vuilniszak/emmer waarin het 
eigen afval dient te worden verzameld. 

4.12 Eisen aan de praalwagens: 

4.12.1 Geen papierslierten en/of piepschuim toegestaan. Bij optochten Ter Apel is confetti 
van papier wel toegestaan. Bij optocht GCV is geen enkele vorm van confetti 
toegestaan; 

4.12.2 Jurynummers dienen duidelijk zichtbaar op de voertuigen en/of wagens te zijn 
aangebracht, bij eventuele calamiteiten is dit voor de hulpverlening een duidelijk 
herkenningspunt; Geldt ook voor optocht GCV. 

4.12.3 Voor een onbelemmerde doorgang moet de hoogte te allen tijden terug gebracht 
kunnen worden naar een hoogte van 5,50 meter. Bij overtreding wordt de wagen 
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onmiddellijk uitgesloten van de optocht, de hoogtes worden voor de start 
gecontroleerd.; 

4.12.4 De breedte van de praalwagen mag niet meer dan 3,25 meter bedragen. Bewegende 
delen worden op het punt van de grootste reikwijdte gemeten; 

4.12.5 Goedgekeurde brandblusser is verplicht op iedere praalwagen en dient 
gepositioneerd te zijn op het trekkende voertuig; 

4.12.6 Onderhoud bij pech onderweg, bijtanken etc. niet rijdend verhelpen; 
4.12.7 Chauffeurs dienen te alle tijden aanwezig te zijn bij/op het (trekkend) voertuig, ook bij 

de startopstelling van de optocht; 
4.12.8 Chauffeurs mogen geen alcohol gebruiken en/of onder invloed verkeren. Wordt er 

wel alcohol door de chauffeur gedronken, dan wordt de gehele groep van de optocht 
uitgesloten. 

 

5 Beoordeling/jurering van deelnemers: 

5.1 Deelnemers worden door de vakjury op een drietal thema’s beoordeeld: 

 Carnavalesk (bij gelijke stand geeft deze score de doorslag) 
 Idee/originaliteit  
 Ontwerp/uitvoering 

5.2 De officiële jurering vindt pas plaats vanaf de officiële start van de optocht. 

5.3 Daarnaast wordt er voor zowel de categorie praalwagens als loopgroepen een publieksprijs 
uitgedeeld. 

5.4 Gekochte wagens mogen meerijden in de optocht maar worden niet opgenomen in de uitslag.  

5.5 Deelnemers zijn verplicht om de volledige route uit te rijden/te lopen om mee te kunnen dingen 
naar de prijzen. 

5.6 Diskwalificatie volgt wanneer naar oordeel van de optochtcommissie/medewerkers: 

 Er niet voldaan wordt aan de gestelde eisen van dit reglement; 
 Er kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen worden uitgebeeld; 
 Ontoelaatbare misdragingen voor, tijdens en of na de optocht plaats vinden. 

5.7 Kledij loopgroepen: Het is door de organisatie & jury niet te beoordelen of kleding door deelnemers 
aan de optocht gekocht of zelfgemaakt is. Er wordt bij de jurering dan ook geen onderscheid 
gemaakt. Uiteraard is er veel waardering voor de groepen die hun eigen kleding creëren. Ook 
loopgroepen zullen dit jaar weer voor de optocht bezocht worden. Gezien de eerste bezoekavond 
voor de inschrijfdatum van 1 januari plaats vindt, verzoeken wij de geïnteresseerde loopgroepen zich 
z.s.m. na de start van de inschrijving zich in te schrijven. 

 

6 Veiligheidseisen 

6.1 Tijdens de optocht van De Kloosterwiekers dient altijd aan de voorzijde van het trekkend voertuig een 
sneeuwschuiverconstructie aangebracht worden, bij voorkeur V-vormig. Deze dient dezelfde breedte 
te hebben, als het breedste punt van het trekkend voertuig (max. 260cm). De maximale hoogte 
tussen de onderzijde van de constructie en het hart van de weg is maximaal 30 cm en de constructie 
zelf mag maximaal 60 cm hoog zijn en mag het zicht van de chauffeur niet belemmeren. Voor 
weggebouwde trekkende voertuigen geldt dat minimaal twee personen per groep aan weerszijde van 
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de voorzijde van het trekkend voertuig lopen om publiek/kinderen op veilige afstand van de 
praalwagen te houden. De chauffeur dient te allen tijde vrij zicht te hebben op beide personen.  

6.2 De uitlaat van motorvoertuigen en aggregaat dient zodanig te zijn gewijzigd (omhoog brengen) dat de 
uitlaatgassen niet het publiek worden ingeblazen. 

6.3 Het uitdelen van snoepgoed vanaf wagens is toegestaan. Gezien het grote gevaar voor kinderen is 
gooien absoluut niet toegestaan. 

6.4 Er mag zich naast de bestuurder maximaal 1 persoon bevinden in de cabine/bestuurderspositie van 
het (trekkend) voertuig met gesloten deur, dus maximaal 2 personen op het trekkend voertuig. 

6.5 Er dient een deugdelijk hekwerk om de wagen en de eventueel daaraan bevestigde trap te zitten. 
Daarnaast dient de trap voorzien te zijn van stootborden en valbeveiliging (minimaal een ketting). Het 
hekwerk dient minimaal 120 centimeter (van aangrenzend oppervlak) hoog te zijn op de plekken waar 
zich deelnemers op de wagen kunnen bevinden. Om te voorkomen dat personen tussen het hekwerk 
door kunnen vallen, dient er minimaal om de 40 cm een extra horizontale ligger in het hekwerk 
aangebracht te zijn.  

6.6 De afstand (vrije ruimte) tussen het weggebouwd trekkend voertuig en praalwagen en het wegdek 
mag maximaal 30 cm zijn. 

6.7 Het is niet toegestaan voor deelnemers aan de optocht om zich tijdens de optocht op of in 
hefinrichtingen van rijdende en/of stilstaande voertuigen te bevinden. Daarnaast mogen er tussen het 
trekkend voertuig en praalwagen zich geen deelnemers bevinden. 

6.8 Bestuurders dienen minimaal 18 jaar en in het bezit van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs te zijn. 

 

7 Onvoorziene zaken 
Indien er zaken/voorvallen zijn die niet genoemd of geregeld zijn in dit reglement beslist/bepaalt de 
optochtcommissie. 
  

8 Overmachtsclausule  
Het is mogelijk dat i.v.m. de Covid-19 pandemie, de Rijksoverheid en/of regionale 
overheden,  wijzigingen in wet- en regelgeving doorvoeren wat mogelijk impact kan hebben op het 
reglement en/of haalbaarheid van de carnavalsoptochten 2023. Wanneer dit van toepassing is zullen 
de organisatoren van de optochten haar deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 
stellen. De organisatoren kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gewijzigde reglementen 
en/of het niet doorgaan van de optocht(-en).   

 
 
 
 
Ter Apel, 11-11-2022 
 


