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Voorwaarden voor deelname 
grote carnavalsoptocht op maandag (Rosenmontag) te Goch 

 
I. Bij inschrijving worden onderstaande voorwaarden voor deelname 

gewaarborgd. 
II. Voorschriften voor voertuigen, trekkers, met paarden bespannen wagens en 

aanhangers. 
 

1. De maximaal toegestane totale breedte bij trekkers en aanhangers 
bedraagt 3,00 m (incl. betimmering). De maximaal toegestane hoogte 
bedraagt 4,30 m. 
 

2. Zowel de trekkers alsook de aanhangers moeten door schotten afgedekt 
zijn, dit geldt ook voor draaibare alsmede voor vaststaande assen. De 
afstand tussen de bedekking/betimmering en de straat mag maximaal  
30 cm bedragen, opdat er geen kinderen onder de wagens kunnen komen. 
 

3. Voor alle wagens die zijn aangemeld voor de optocht moet door de 
deelnemers aan de optocht voor begeleiders worden gezorgd. Deze 
begeleiders moeten er voor zorgen dat toeschouwers, met name kinderen, 
de nodige afstand houden tot de wagens en trekkers, om welke 
ongelukken dan ook te voorkomen. Bij iedere wagen moet voor minstens 
8 begeleiders worden gezorgd, van wie aan beide kanten tenminste vier 
personen de wagen begeleiden. 
 

4. Voor ieder voertuig, trekker, met paarden bespannen wagen evenals 
iedere aanhanger moet een kentekenbewijs, een vergunning of een 
rapport van de TÜV worden aangetoond. Bovendien moet voor ieder 
deelnemend motorvoertuig een verklaring van de verzekering 
beschikbaar zijn, waaruit blijkt dat de bestaande 
aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt welke door het betreffende 
motorvoertuig wordt veroorzaakt. 
 

5. De (wagen)nummers moeten door de deelnemers aan de optocht duidelijk 
zichtbaar worden aangebracht. 

 
6. Het is niet toegestaan om luide geluidsinstallaties mee te voeren. 

 
7. Op iedere carnavalswagen moet een brandblusser aanwezig zijn! 

 



8. Voor de bestuurders van de carnavalswagens is het gebruik van alcohol 
voor en tijdens de optocht ten strengste verboden. 

 
 

III. Regels tijdens de optocht 
 
⇒ het afspelen van techno-/discomuziek, 
 
⇒ het „spuiten“ met water, bier resp. het gooien van confetti, papiersnippers, 
 
⇒ aanstootgevende afbeeldingen / vertoningen, 
 
⇒ welke soort reclame dan ook, 
 
⇒ het zelfstandig reorganiseren van de optocht zowel voor als tijdens de 
    optocht,                 (wagennummer moet worden aangehouden) 
 
⇒ het weggooien van afval langs de route, is/zijn verboden. 

 
⇒ als strooigoed zijn alleen snoepgoed en bloemen toegestaan . 
Het strooigoed moet van dien aard zijn, dat het risico van een verwonding 
van deelnemers en toeschouwers op grond van aard, grootte en hoedanigheid 
uitgesloten is. Het gooien van flessen, blikjes en voorwerpen die zwaarder 
zijn dan 100 gram is niet toegestaan. Wanneer een deelnemer aan de optocht 
gebruik wil maken van iets anders dan het bovengenoemde strooigoed, moet 
dit de organisatoren van de optocht vooraf ter goedkeuring worden 
voorgelegd. 
 
♦ Onthoudt u zich voor en tijdens de optocht van overmatig gebruik van 
 alcohol. 
 
♦ Rijdt u voorzichtig en kijkt u daarbij vooruit! 
(stapvoets=maximumsnelheid) 
 
♦ Voorkomt u dat er gaten vallen in de optocht, dit verleidt kinderen ertoe  
op de weg te gaan lopen! 
 
♦ Valt er desondanks een gat, riskeert u dan geen snelle inhaalrace! 
 
♦ Volgt u in het belang van iedereen de aanwijzingen op van de 
organisatoren en begeleiders van de optocht, met name van de medewerkers 
van de RZK, de politie, de brandweer en de reddingsdiensten. 
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