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 Beste optochtdeelnemer, 

 

De carnavalsvereniging De Puupenkoppen bestaat dit jaar 47 jaar. Door de jaren heen is carnaval niet 

meer weg te denken in ons wonderschone dorp Achterveld. Een van de hoogtepunten van het 

carnaval in Achterveld is de jaarlijkse optocht. Het houden van deze optocht kost het bestuur en de 

optochtcommissie heel veel energie om alles in goede banen te leiden. Door een aantal 

maatschappelijke veranderingen zijn de laatste jaren een aantal regels en wetten doorgevoerd in het 

kader van veiligheid. Hierdoor is het wel veel lastiger geworden om deze optocht te kunnen en 

mogen organiseren. Een aantal randvoorwaarden voor het organiseren van deze optocht wordt door 

het bestuur en de optochtcommissie ingevuld. De goede samenwerking die we hebben met de 

gemeente Leusden, de politie en de Veiligheid Regio Utrecht (VRU) is hierbij essentieel. De 

deelnemers aan de optocht zijn jullie en daarom ook erg belangrijk want: zonder 

bouwers/deelnemers geen optocht! Als deelnemer heb je ook bepaalde verantwoordelijkheden als 

het gaat om deelname aan de optocht en niet minder als het gaat om het voortbestaan van de 

optocht. In dit boekje willen wij nogmaals wijzen op alle regelgeving die er is met betrekking tot de 

optocht. Wij hebben daarom alles gebundeld zodat er een handig naslagwerk is ontstaan. Wij vragen 

jullie dan ook dringend om de opgelegde regels en gegeven adviezen op te volgen en hierin je 

verantwoordelijkheid te nemen zodat we nog in lengte van jaren kunnen blijven genieten van de 

mooiste optocht in midden Nederland, die van de Puupenkoppen. Maak er een mooie optocht van 

en vergeet vooral niet te genieten op 11 februari!! 

Veel plezier met bouwen en tijdens de optocht!! 

Het Bestuur en de Optochtcommissie. 
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Optochtreglement 
1. Categorie indeling. 
     a. Een deelnemer/groep kan zich inschrijven in één van onderstaande 6 categorieën:  

1. Jong (t/m 14 jaar) met wagen 
2. Jong (t/m 14 jaar) zonder wagen 
3. Jong belegen (15 t/m 21 jaar) met wagen 
4. Jong belegen (15 t/m 21 jaar) zonder wagen 
5. Belegen (vanaf 22 jaar) met wagen 
6. Belegen (vanaf 22 jaar) zonder wagen 
7. Belegen (vanaf 22 jaar) 100% ladies met wagen 

b. De groepen in categorie 1 t/m 6 moeten voor minimaal 50 %  uit de  genoemde leeftijden  
bestaan. 

     c. De groep in de categorie Jong, mag een aantal volwassenen als begeleiders bevatten. 
         Als de wagen of groep duidelijk door volwassenen handen is gebouwd of aangekleed kan    
         de jury alsnog besluiten om de groep of wagen alsnog in een andere categorie te plaatsen.  
     d. De jury beslist over de definitieve categorie indeling.  
 
2. Wagens. 
    a. De wagens mogen niet breder zijn dan 3 meter, niet hoger dan 5 meter en niet langer dan 18  
        meter (inclusief het   eventuele trekkende voertuig). De niveauhoogte van het hoogste          
        vloerniveau mag niet hoger zijn dan 3,50 meter. Met vloerniveau wordt bedoeld het niveau waar  
       personen op (kunnen) staan. Alle maten buitenwerks gemeten. Er dient rekening  gehouden te  
       worden met de obstakels in de route (hierbij valt te denken aan takken en overhangende  
       draden).  
   b. Motorisch c.q. mechanisch voortbewogen voertuigen dienen voorzien te zijn van een goed   
       functionerende reminrichting en stuurinrichting. 
   c. Voertuigen die deelnemen aan de optocht dienen tenminste verzekerd te zijn tegen wettelijke  
       aansprakelijkheid. 
   d. Confettikanonnenzijn verboden. 
   e. Wagens die moedwillig tijdens de optocht gesloopt worden, worden uit de optocht verwijderd. 
   f. Elke deelnemende wagen moet voorzien zijn van een goedgekeurde brandblusser.  
      Een EHBO koffer is gewenst/aan te bevelen. 
  g. Elke deelnemende wagen moet aan de voorzijde voorzien zijn van een deugdelijk trekoog. 
  h. Wagens die bestaan uit een trekkend voertuig en een aanhanger moeten voorzien zijn van een  
      losbreekinrichting (veiligheidsketting) tussen trekkend voertuig en aanhanger. 
  i.  De wielen van de wagens dienen zo veel mogelijk afgeschermd te worden, om te voorkomen dat  
      er personen onder de wielen kunnen komen. 
  j.  Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een reling (120 cm) aangebracht te worden.     
      De technische commissie beoordeelt de noodzaak tot het aanbrengen van een reling. 
  k. De bestuurder van een trekkend voertuig dient voldoende zicht naar voren en naar het de  
      getrokken wagen te hebben. 
   l. Zorg dat je niet opgesloten raakt bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand. Zorg, indien van   
      toepassing, voor vluchtluiken van minimaal 60x80 centimeter. 
  m. het is niet toegestaan om tijdens de optocht de aggregaat (bij) te vullen. 
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3. Reclame. 
    a. Wagens en/of deelnemers mogen geen reclame maken en/of verspreiden. 
    b. In de optocht te Achterveld rijdt maar één Raad van Elf mee in vol ornaat en dat is de Raad van  
        Elf van de Puupenkoppen uit Achterveld. Andere carnavalsverenigingen mogen alleen meerijden  
       als zij niet in ornaat gekleed zijn. 
 
 4. Dranken. 
     a. Bestuurders van voertuigen mogen voor en tijdens de optocht geen alcoholhoudende dranken  
         gebruiken. De wegenverkeerswet is van toepassing.  
     b. Op de wagen mag geen alcohol aanwezig  
          zijn! Tijdens de optocht is het nuttigen van alcoholische dranken niet toegestaan.  
      c. Alcoholische dranken mogen niet aan het publiek aangeboden en/of geserveerd worden. 
 
5. Overige bepalingen. 
    a. Elke deelnemer/deelneemster dient de aanwijzingen van de politie, brandweer, medische  
       dienst, verkeersregelaars en/of optochtcommissie op te volgen.  
    b. Het is niet toegestaan  
       straatvervuilende materialen (o.a. confetti) vanaf de wagens te strooien en/of uit te delen ook 
       op het terrein van Mechan Groep. De eventuele reinigingskosten zullen worden verhaald op de  
       vervuiler (dat is dus de deelnemer die de vervuiling veroorzaakt).  
    c. Het besproeien van het publiek met welke vloeistof of (vaste) stof dan ook is verboden. 
    d. Open vuur tijdens de optocht is verboden. 
    e. Na de prijsuitreiking dienen alle aan de optocht deelnemende wagens en/of voertuigen van de   
       openbare weg verwijderd te worden. 
    f. Extreem harde muziek is niet toegestaan. 
    g. Het is niet toegestaan een (officiële) sirene te laten horen. 
    h. De vereniging (bestuur, vrijwilligers en optochtcommissie) is in geen enkel geval aansprakelijk 
    i. Inschrijvingen mogen geen afbreuk doen aan de optocht. 
    j. De uitslag van de Jury is bindend. 
 
 
Sancties 
 
Bij het niet navolgen van de regels met betrekking tot het alcoholgebruik tijdens de optocht zijn door 
het bestuur van de Carnavalsvereniging De Puupenkoppen de navolgende sancties van toepassing: 
Sancties  voor alcoholisch drankgebruik tijdens de optocht: 

 Bij een eerste overtreding volgt een officiële schriftelijke waarschuwing; 

 Na een tweede overtreding mag één jaar niet worden meegedaan aan de optocht; 

 Wordt daarna weer gesignaleerd dat er alcohol genuttigd wordt tijdens de optocht mag met 
twee jaar niet deelnemen aan de optocht en, 

 Als men het daarna nogmaals presteert om alcohol te nuttigen tijdens de optocht wordt men 
voorgoed uitgesloten van deelname. 

 
Alcoholgebruik tijdens de optocht breng je niet alleen jezelf in gevaar maar ook het voortbestaan van 
de carnavalsoptocht in Achterveld. 



Geluid is ook onderdeel van de optocht. 
Wij hebben onze geluidspecialist, Alfons van t Klooster, gevraagd een stukje voorlichting te geven 
over het geluid tijdens de optocht. Alfons loopt al een paar jaar mee op het opstelterrein van de 
optocht bij de Mechan Groep om daar de groepen meer bewust te maken welke invloed en risico’s 
geluid tijdens de optocht kan hebben. Geluid of liever gezegd muziek hoort bij de optocht, als je het 
goed gebruikt wordt de optocht daar mooier van. Goed geluid op een praalwagen zou sfeer 
verhogend moeten werken maar als het geluid te hard staat vinden mensen aan de kant van de weg 
het ook niet leuk meer omdat het dan stoort. Nog mooier zou zijn om de muziek gewoon wat zachter 
te zetten, daar wordt iedereen blij van. 
Jullie zouden de geluidsboxen ook naar de binnenkant van je wagen kunnen 
draaien zodat het publiek niet de volle laag krijgt. 
 
Weten jullie dat er bij 85Db na 8 uur gehoorschade kan ontstaan, met 91Db 
na 2 uur en met 100Db na 15 min. 
 
Als wij dan horen dat er tijdens metingen op het opstelterrein waardes 
gemeten zijn van 116Db en op sommige wagens zelfs waardes van 124Db  
kunnen wij jullie alleen maar adviseren om hier toch wat bewuster mee om 
te gaan. Het gebruik van oordoppen is beslist geen overbodige luxe. 
  
Daarnaast werkt het sfeer verhogend als je muziek laat horen wat bij je gebouwde wagen hoort of op 
het motto slaat. Dit zullen de toeschouwers aan de kant van de weg zeker kunnen waarderen. 
Laat een goed geluid meer kleur geven aan jullie carnavalswagen en daarmee aan de totale optocht!! 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.leeborent.nl/&ei=042tVLrxFpL5aN_MgKgL&bvm=bv.83134100,d.d24&psig=AFQjCNFdAq8IDVu11Laqtb_ps6zpV9ZbOw&ust=1420746584189836
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   Verzekering 

Als groep willen jullie een wagen bouwen om deel te nemen aan de jaarlijkse carnavalsoptocht. 

Er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Wie betaalt er dan de schade? Om te zorgen dat dit een 

feestelijk evenement blijft willen we hier stilstaan bij het afsluiten van een verzekering. 

   Aansprakelijkheidsverzekering 
Als je eigenaar bent van een tractor of (vracht-)wagen die als praalwagen of als trekker van een 

praalwagen wordt gebruikt dan ben je verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Vaak is het voertuig al verzekerd via een verzekeringsmaatschappij voor de wettelijke 

aansprakelijkheid. Echter dit is veelal alleen voor “ Agrarisch gebruik” Meerijden in een optocht 

valt vaak niet onder de dekking. Informeer bij je verzekeraar of tussenpersoon of je eigen 

verzekeringsmaatschappij bereid is het voertuig en gekoppelde aanhanger te verzekeren, vooraf, 

tijdens en na de optocht. Je krijgt dan een losse verklaring of een aantekening op je polis. (o.a. 

Interpolis en Univé, werkt daar zonder extra premie aan mee). Overleg dat bewijs voordat de 

inschrijving sluit.   

 

 

 

 

 

 

   Collectieve verzekering via de carnavalsvereniging 
Wij kunnen als carnavalsvereniging de wagens ook collectief verzekeren op een speciale 

Praalwagen verzekering. Jaarlijks doen we dat voor ongeveer 25 voertuigen. De 

carnavalsvereniging neemt een deel van de premie voor zijn rekening. De premies maken we 

ieder jaar via de website bekend.  

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de praalwagenverzekering? Zowel de praalwagen als 

het trekkend voertuig is voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Als je de verzekering 

afsluit, zijn de voertuigen technisch in orde. Dit toon je aan met een APK-goedkeuring of met een 

bewijs van technische deugdelijkheid als het voertuig geen APK-keuring meer kan krijgen. Bij deze 

categorie is een goed werkende rem- en stuurinrichting een keuringsvereiste.  

Let op! Ongekentekende voertuigen, bijvoorbeeld een oude SRV wagen, die volgens de wet 

kentekenplichtig zijn mogen niet op de openbare weg. Wanneer wij als carnavalsvereniging een 

vergunning krijgen van de gemeente, hebben we daarmee een ontheffing. Alleen dan, mag het 

voertuig zelfstandig meerijden op het parcours van de optocht. Het vervoer naar de optocht en 

de terugrit is NIET verzekerd. Het vervoermiddel zal dan moeten worden gesleept of op een 

aanhanger worden vervoerd.  

De wettelijke aansprakelijkheid, dus de schade die je met het voortuig veroorzaakt aan een 

ander is verzekerd tijdens: de optocht, de rit naar de startplaats van de optocht en het vervoer 

van de praalwagen ná de optocht.  
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Let op: Vervoer van personen op de carnavalswagen van de bouwplaats naar de startplaats en 

weer terug is niet verzekerd. Matig je snelheid, ook op de openbare weg. 

Tijdens de optocht zijn personen op de praalwagen/aanhanger verzekerd, mits er wordt voldaan 
aan de volgende bepalingen: 

 
 Personen die staan moeten bij een plotselinge beweging houvast hebben aan een beugel 

of handgreep, of met een tuig zijn bevestigd aan de aanhanger/wagen. Indien dergelijke 
voorzieningen niet aanwezig zijn moet de wagen voorzien zijn van een deugdelijke reling 
rondom met een hoogte van minimaal 100 en maximaal 120 cm. 

 Snelheid maximaal 3 km per uur tijdens de optocht. 

 Aan het landbouwwerktuig maximaal 
een aanhanger gekoppeld. 

 De bestuurder is in het bezit van een 
(trekker)rijbewijs van een geldig rijbewijs 
voor te rijden combinatie. 

 De bestuurder is niet onder invloed van 
drank, drugs of verdovende middelen. 

 

 

Verzekerd voor ongevallen 

Als je door eigen gedrag zelf van de wagen valt is er alleen een dekking voor medische kosten 

door je eigen ziektekostenverzekering. De groep kan zichzelf tegen medische kosten (blijvend) 

letsel verzekeren door een aanvullende ongevallen verzekering af te sluiten. Ook is het mogelijk 

een aanvullende dekking af te sluiten voor een gehuurde muziek installatie. Voor meer informatie 

hierover kan je contact opnemen met de optochtcommissie.  

 

De verzekeraar stelt de voorwaarden (zie hierboven) verplicht om deelnemers te beschermen bij 

bijvoorbeeld een onverwachte stop. Vanzelfsprekend speelt ook het gebruik van alcohol een rol 

bij het voorkomen van letsel. Maak binnen de groep duidelijke afspraken en spreek elkaar daar 

op aan. Laat het een prettig feest zijn en blijven.  
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Technische keuring 

In verband met de veiligheid  de keurmeester alle deelnemende wagens etc keuren op onder andere 

onderstaande items welke ook in het reglement staan beschreven. 

 Afmetingen, lengte, breedte, hoogte (reglement 2.a.) 
 

 Stuur en reminrichting van motorisch- of mechanische voertuigen (reglement 2.b) 
 

 Aanwezigheid goedgekeurde brandblusser (reglement 2.f) 
 

 Wagens moeten voorzien zijn van een deugdelijk trekoog (reglement 2.g) 
 

 Wagens die bestaan uit een trekkend voertuig en een aanhanger moeten voorzien zijn van een 
losbreekinrichting (reglement 2.h) 

 

 Constructie van het geheel, denk ook aan bewegende delen 
 

 Stabiliteit en VEILIGHEID van het geheel  
 

 Bij twijfel kunnen de keurmeesters besluiten om zondag van de optocht het object nog aan een 
herkeuring te onderwerpen. Afkeuring kan ook nog op het verzamelterrein van  de Mechan  
Groep volgen… 
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Bij de Mechan groep 
 
Voor het opstellen van alle deelnemers mogen wij gebruik maken van het bedrijfsterrein van de 

Mechan Groep. De Puupenkoppen zijn erg blij dat de Mechan Groep haar terrein hiervoor ter 

beschikking wil stellen. Laten we als deelnemers daarom ons respectvol gedragen op dit terrein en 

onderstaande aandachtspunten in acht nemen. 

 Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij De Mechan groep. Het hek gaat om 11.00 uur open, probeer 
tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig te zijn. 

 
 Volg ook op dit terrein de instructies op van: optochtcommissie, verkeersregelaars, 

ontruimingscoördinator, ontruimers en politie. 
 

 Bij een eventuele ontruiming van het opstelterrein verzamelen alle mensen op daarvoor aangewezen 
verzamelplaats, schuin tegenover de in/uitgang van De Mechan Groep aan de Hessenweg 231. 

 
 

 Speciaal voor alle mensen die gebruik maken van het opstelterrein van De Mechan Groep heeft de 
organisatie een toiletwagen ingehuurd, maak hier gebruik van en ga niet “wildplassen”, we zijn hier te 
gast, weet je nog??? 

 
 

 Na aankomst op het terrein ga je zo snel mogelijk je startnummer afhalen in kantine van De Mechan 
Groep. 

 
 Houdt het terrein van de Mechan Groep schoon!! Neem je eigen “rommel” weer mee dus zorg voor een 

eigen vuilniszak of gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken welke op het terrein staan 
opgesteld. Dus geen afva van o.a. snoepgoed, stickers, confetti of andere uitdeelacties op het terrein 
van De Mechan Groep. 

 
 Matig je alcoholgebruik op het terrein van De Mechan Groep, tijdens de optocht geen alcoholgebruik 

 
 In verband met de beperkte opstelruimte op het terrein van de Mechan Groep is het zeer belangrijk dat 

de chauffeur te allen tijden bij de wagen blijven om indien nodig de wagen op aanwijzing van de 
optochtcommissie te kunnen verzetten. 
 

 
 

 In het kader van veiligheid heeft de politie aangegeven op de dag van de optocht evenals 
vorig jaar een preventieve alcoholcontrole uit te gaan voeren op het terrein van De Mechan 
Groep. Let wel, het gaat hier om ons aller veiligheid. Dit betekent dat de chauffeurs, indien 
gevraagd, dienen mee te werken aan een alcoholblaastest. Als blijkt dat de resultaten van 
deze blaastest aangeven dat de betreffende chauffeur teveel heeft gedronken om aan het 
verkeer deel te mogen nemen zal hij/zij voor een vervanger moeten zorgen. De betreffende 
chauffeur krijgt dan een rijverbod opgelegd. Het spreekt voor zich dat ook een eventuele 
vervanger de alcoholblaastest zal moeten afleggen. Deze preventieve alcoholcontroles zullen 
worden uitgevoerd tussen 11.30 uur en aanvang optocht. 
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Onderweg 

 

 Bij calamiteiten: muziek uit en de wagen naar de rechterzijde van de weg. 
 

 Aan het einde van de optocht wordt de stoet ontbonden op het kruispunt bij De Hessenkar. Volg 
daar de aanwijzing op van de optochtbegeleiding en verkeersregelaars. 
 

 Zet je muziek niet te hard, iedereen overstemd elkaar en daar wordt het niet mooier van; 
 

 Tijdens de optocht geen alcoholgebruik 
 

 Het komt regelmatig voor dat men tijdens de optochtmoet plassen, dit is een heel menselijke 
eigenschap, doe dit bij bekenden of familie binnen en speciaal voor de mannen, ga niet 
wildplassen. Halverwege het parcours  van de optocht is op de Ruurd Visserstraat (bij de flat) 
speciaal voor jullie een toiletgelegenheid geplaatst voor dames en heren. Maak daar gebruik van 
zodat mensen zich niet hoeven te storen aan wilplassers. 
 

 Het defilé wordt dit jaar afgenomen op de kruising van de Walter van Amersfoortstraat en de 
Pater Stormstraat. Daar kunnen jullie je nog eens extra presenteren. 
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van de Jury 

De voorzitter van de jury zorgt voor voldoende onafhankelijkheid, ervaring en deskundigheid bij de 

jaarlijkse samenstelling van de jury. De doelstelling is dat er jaarlijks 1 jurylid wordt vervangen.  

 Het is belangrijk dat bij aanvang van de Optocht de juryleden invullijsten hebben, met daarop alle 

deelnemers (circa 60). Het is superbelangrijk dat van te voren de volgende informatie bekend is: 

 
- Naam van de deelnemer/deelnemende groep; 

 
- De juiste categorie waarin wordt meegedaan voor de prijzen; 

 
- Het nummer van de deelnemer/deelnemende groep. Het nummer wordt aan het begin van de 

Optocht uitgereikt en dient duidelijk in het zicht te worden gehangen. Hierdoor is de 
deelnemer/deelnemende groep herkenbaar voor alle juryleden en, 
 

- Hetgeen wordt uitgebeeld (dit kan vergissingen door juryleden voorkomen en bij het behalen 
van een prijs, kan de Prins het publiek hiermee beter informeren). 

 

Om de jurylijsten voor aanvang van de Optocht te kunnen maken heeft opgave via 

www.puupenkoppen.nl ruimschoots voor aanvang van de Optocht, onze grote voorkeur en is voor de 

deelnemers met te verzekeren voertuigen zelfs verplicht. Alle benodigde informatie wordt bij de 

opgave via de site gevraagd.  

  

De categorieën waarin kan worden ingeschreven staan vermeld op www.puupenkoppen.nl. 

Hetzelfde geldt voor de te behalen prijzen. Het is belangrijk dat alle deelnemers zich aanmelden in de 

juiste categorie, bij twijfel kan voor of na opgave met de juryvoorzitter worden overlegd. 

 

 

http://www.puupenkoppen.nl/
http://www.puupenkoppen.nl/
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Carnavals afval naar de gemeente Leusden 
Deelnemers  van de optocht uit Achterveld en Leusden die inwoner zijn van de gemeente Leusden 
kunnen op vertoon van de milieupas van de gemeente Leusden bij de milieustraat in Leusden afval 
storten binnen de algemene voorwaarden. Afval dient gescheiden te worden aangeleverd en indien 
nodig zal men ervoor moeten betalen. Omdat de milieustraat onlangs is verbouwd heeft men alleen 
nog toegang tot de milieustraat met voertuigen lichter dan 3,5T.  
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Contact: 
Carnavalsvereniging De Puupenkoppen: 
www.puupenkoppen.nl  
 
Email: secretaris@puupenkoppen.nl 
 
Optochtcommissie: 
Email: optochtachterveld@gmail.com  
 
Volg ons op Facebook: optochtcommissie Puupenkoppen  
 

http://www.puupenkoppen.nl/
mailto:secretaris@puupenkoppen.nl
mailto:optochtachterveld@gmail.com

