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Iedere deelnemer/groep die deelneemt aan de optocht, moet lid zijn van de Stichting
Carnaval Zaandhaozenlaand.
Alle voertuigen die meerijden in de optocht dienen aantoonbaar verzekerd te zijn.
Tevens dient het voertuig in een goede technische staat te verkeren.
Het is verboden discriminerende of racistische leuzen mee te voeren in de optocht.
Aanstootgevende teksten zijn eveneens verboden.
De bestuurders mogen geen alcohol gebruiken voor en tijdens de optocht.
De onderlinge afstand moet 10 meter bedragen.
Het nummer dient midden voor op het trekkende voertuig bevestigd te worden en moet
goed zichtbaar zijn voor de jury.
Er mag ALLEEN met fijne confetti en serpentines gestrooid worden. Als andere
strooimiddelen worden gebruikt, valt men buiten de prijzen. Vuurwerk, open vuur,
rook en spuiten met water is eveneens verboden.
Het startnummer van de deelnemers dient opgehaald te worden op vrijdagavond 9
Februari in den gekroonden hoed, jeugd aanwezig om 19.30 uur , senioren om 21.00
uur aanwezig.
Het nummer dat toegewezen wordt, komt overeen met het nummer dat rechts van de
weg in de Kapelstraat staat. Opstellen tot uiterlijk 13.45 uur uiterst rechts achter het
toegewezen nummer.
Tot 13.00 uur mag men via de Kerkstraat de Kapelstraat inrijden. Na 13.00 uur is dit
verboden en wordt de weg afgesloten.
De optocht wordt ontbonden aan het einde van de Van Altenastraat richting
Kerkstraat. Ook hier staat nog een jurylid voor de eindbeoordeling.
Bij slecht weer kan de route ingekort worden.
Per inschrijfformulier kan slechts één prijs gewonnen worden.
Vanuit de gemeente Heusden is aangegeven dat er restricties aan het geluidsniveau
tijdens de optocht worden gesteld. De norm is vastgesteld op 70DB.
Motorvoertuigen waarvoor een rijbewijs type C benodigd is zijn niet toegstaan deel te
nemen aan de optocht.
Definitie van een loopgroep Door een loopgroep mag uitsluitend dat worden
meegevoerd, hetgeen niet mechanisch wordt voortbewogen. De voortbeweging van de
meegevoerde objecten mag alleen geschieden op basis van menselijke spierkracht. Dus
geen zelfbewegende, of door grote dieren voortgetrokken wagens. (In geschillen beslist
het bestuur van de Stichting carnaval Elshout.)

Voor de jeugd is de prijsuitreiking tijdens de jeugdmiddag in ‘t Rad op dinsdag 13 februari.
De prijsuitreiking voor de senioren vindt plaats op zaterdag 17 Februari in ‘t Rad. Toegang tot
de prijsuitreiking op 17 Februari is alleen mogelijk op vertoon van het lidmaatschapskaartje
van de Stichting Carnaval Zaandhaozenlaand. Aan de deur zijn de kaartjes €5,00 (€3,50
tijdens de inschrijving)
Bij het niet opvolgen van dit reglement, valt men buiten de prijzen. Iedere deelnemer doet
mee aan de optocht op eigen risico. Instructies van de optochtcommissie dienen altijd
opgevolgd te worden.
De Optochtcommissie

