
 
Volkel, December 2022 

 
 
 
Geachte piepers en pieperinnekes, 
 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de optocht van Carnavalsvereniging "De Piepers" , welke 
gehouden wordt op ZONDAG  19 februari 2023. 
 
Bijgevoegd treft u aan: 

1. Opgavenformulier wat ondertekend ingeleverd moet worden. Niet ondertekende 
formulieren worden geweigerd. 

2. Pieperbepalingen (regelement), lees deze goed door. 
3. Een aanvullingsblad om uw uitbeelding te voorzien van tekst die wij vooraf aan de jury 

zullen voorleggen. 
4. Formulier voor vriendengroepen.(verplicht) 
5. Route met plaatsen AED’s.  

 
Let op: 

1. Vermeld Bouwlocatie 
2. Vermeld E-mail adres ( dan krijg je volgend jaar opgavenformulier toegestuurd) 
3. Kopie rijbewijs en verzekeringsbewijs (indien gemotoriseerd). 

Tijdens de optocht het origineel bij hebben. 
4. Grote wagens en overige categorieën: Brandblusser 6kg en EHBO kist verplicht. 
5. Iedereen met een aggregaat is verplicht een brandblusser bij te hebben. 
6. Aggregaten niet bijvullen onder het rijden.  
7. Aggregaten mogen niet groter zijn dan 1x1x1meter en max. 10 Kva. Deelnemers met 

aggregaten die hier niet aan voldoen word deelneming aan de optocht geweigerd. 
8. Trekkende voertuigen met meer dan 80pk moeten geheel ingebouwd zijn. 
9. Opgavenformulier ondertekenen. 
10. Let op het reglement is gewijzigd. 

o De zogenaamde zuipwagens zijn verboden; 
o Alcoholgebruik is verboden in de optocht. Dus een totaal verbod van alcohol 

voor alle deelnemers. 
o Er wordt steekproefbewijs op gecontroleerd door de politie. 
o Het gaat om ‘helemaal geen’ alcohol, dus niet ‘gebruikelijk toegestane 

hoeveelheden’ -> ook maar iets van alcohol lijdt tot uitsluiting van de optocht 
(en voor chauffeurs geld dat ze niet verzekerd zijn als er ook maar iets van 
alcohol aangetroffen wordt). 

 
 
Het opgaveformulier met aanvullingsblad en eventuele kopieën inleveren uiterlijk woensdag 8 Februari 
2023. Dit mag ook digitaal naar bas@vervest.nl 
 
Mocht u toch nog vragen hebben met betrekking tot de optocht dan kunt u ten alle tijden contact 
opnemen met een van de commissie leden: 
 
Naam     Adres      Tel 
Rob van den Hoogen   Oude Udenseweg 19    0651225640 
Bas Vervest    Beekvloed 20      0649308272 
 
Veel plezier met het bedenken en uitwerken van uw optocht idee  



 
Opgaveformulier Optocht 

 
 
 
 
Naam (buurt)vereniging: ………………………………………………………………………………… 
 
Naam contactpersoon:  ………………………………………………………………………………… 
 
Adres:     ………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:    ………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats:   ………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon:    ………………………………………………………………………………… 
 
E-mail adres:    ………………………………………………………………………………… 
 
Bouwlocatie:   ………………………………………………………………………………… 
 
Omschrijving strooibiljet: ………………………………………………………………………………… 
 
Uitbeelding. (Eventueel tekst en uitleg op bijgaand formulier) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aantal Deelnemers:  ……………… 
 
Doet mee in categorie:  ……………… 
 
 
A* = Kinderen loopgroep max. 2 personen 
B* = Kinderen loopgroep klein 3 t/m 8 personen (maximaal 1 begeleider) 
C* = Kinderen loopgroep groot vanaf 9 personen (maximaal 2 begeleiders)+overige categorieën. 
E = Volwassenen loopgroep max 2 personen 
F = Volwassenen loopgroep klein 3 t/m 8 personen 
G = Volwassenen loopgroepen groot vanaf 9 personen 
H = Volwassenen overige categorieën 
I = Volwassenen grote wagens (minimaal 5 meter) 
 
Let op categorieën. Zorg dat je de juiste categorie invult zodat dit goed op de strooifolder komt te 
staan. 
  
* Kinderen t/m 14 jaar 
 
Toelichting: door inlevering van dit opgaveformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met 
de pieperbepalingen. 
 
Datum    Naam        Handtekening: 
 
……………..   ………………………   ……………………… 
  



 
                                           Pieperbepalingen carnavalsoptocht Volkel 
 

1. Alle aanwijzingen van de optochtcommissie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Bij het geen 
gehoor geven aan deze aanwijzingen zal worden opgetreden. 
 

2. Discriminerende of kwetsende teksten of afbeeldingen zijn absoluut niet toegestaan. Sanctie hierop is 
uitsluiting van deelname aan van de optocht. 
 

3. Ten behoeve van ieder deelnemend, al dan niet gekentekend motorvoertuig dient een 
praalwagenverzekering te zijn afgesloten, welke dekking verschaft bij schade aan derden voor, tijdens en 
na de optocht. Hierop zal vooraf op worden gecontroleerd. 
 

4. Voor deelname aan de optocht zijn alleen deelnemers uit Volkel en leden van de carnavalsvereniging De 
Piepers toegestaan. Van groepen moet minstens 50% aan deze eisen voldoen. 
 

5. Gezien de huidige wet-en regelgeving, alsmede uit oogpunt van de openbare orde en veiligheid 
mag er geen alcoholische drank worden genuttigd door deelnemers aan de optocht.  Alcohol 
gebruik tijdens de optocht is verboden en dit geldt voor  alle deelnemers aan de optocht. Ook de 
zogenaamde zuipwagens zijn verboden en zullen geweerd worden uit de optocht. Let op hier gaat 
streng op gecontroleerd worden door de politie. 
 

6. Bestuurders van motorvoertuigen dienen ook tijdens de optocht de regels in het verkeer in acht te 
nemen. Bij het niet naleven hiervan volgen sancties. Dit geld ook voor alle deelnemers aan de optocht. 
Dus alcohol is verboden in de optocht voor alle deelnemers. 

 
7. We stellen op bij de schakelplein/pieperplein en eindigen op het pieperplein. Het geluidsniveau moet 

hierbij laag gehouden worden zodat omwonenden geen last van de muziek hebben. Maximaal 45 decibel. 
 

8. Ivm gehoorschade mag muziek tijdens de optocht niet boven de 70 decibel komen. 
 

9. Iedere deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade, welke door zijn handelen of nalaten wordt 
toegebracht aan zichzelf of derden. Noch de carnavalsvereniging, noch de optochtcommissie is 
aansprakelijk voor schade door wie ook veroorzaakt en aan wie dan ook toegebracht. 
 

10. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid dienst een afstand tussen de deelnemers minimaal 10 meter en 
maximaal 15 meter te zijn. Ook ten opzichte van het publiek dient ten allen tijde een veilige afstand in 
acht te worden genomen. 
 

11. Het afsteken van vuurwerk is verboden.  
 

12. Een confettikanon of iets dergelijks moet altijd omhoog gericht zijn en mag pas worden gebruikt als de 
optocht begint.  
 

13. Een act mag niet te lang duren i.v.m. oponthoud van de optocht. Mocht een act te lang duren en er 
door dezelfde groep continu gaten vallen kan de jury hiervoor puntenaftrek overwegen. 
 

14. Er kan alleen worden meegedaan in de door de optochtcommissie ingedeelde categorieën en met in acht 
nemen  van de Pieperbepalingen. 

 
15. Het toegewezen optochtnummer moet duidelijk zichtbaar worden meegevoerd i.v.m. de jurering. Direct 

na afloop moeten de nummers, onbeschadigd, ingeleverd worden bij de muntenkassa in  De 
Pieperploats (De Schakel) . Wanneer de nummers niet worden ingeleverd wordt een daarop toegekende 
prijs niet toegewezen. 

 
16. Reclamewagens, in welke vorm dan ook, worden alleen toegestaan bij vooruitbetaling van  

€ 350, - en buiten mededinging van de prijzen. Bij trekkend voertuig reclame afplakken. 
 

17. De constructie van de wagen of het voertuig moet zodanig zijn, dat men de gehele route zonder 
oponthoud en gevaar voor ongelukken kan uitrijden en het tempo van de optocht niet nadelig wordt 
beïnvloed. Denk aan de drempels. 
 

18. Stroomaggregaten tbv geluidsinstallaties mogen niet groter zijn als 1x1x1 meter en max. 10 Kva. 
 



 
 

19. De minimale lengte van een grote wagen moet 5 meter zijn. Wanneer echter het trekkende voertuig deel 
uitmaakt van de uitbeelding, wordt deze in de totale lengte meegerekend. Voor de maximale hoogte zie 
tekening hieronder. Eventuele bijvoertuigen niet groter dan 2x2 meter. 

  
Maximale afmetingen. Hoogte gemeten vanaf het wegdek. 
 
 

20. Alle wagens en voertuigen korter dan 5 meter worden ingedeeld in de overige categorieën volwassen of 
kinderen. Wanneer echter het trekkende voertuig deel uitmaakt van de uitbeelding, wordt deze in de 
totale lengte meegerekend. Voor de maximale hoogte zie tekening hierboven. Het hoofdvoertuig mag dus 
niet langer zijn dan 5 meter. Eventuele bijvoertuigen niet groter dan 2x2 meter. 

 
21. Volwassen of kinderen loopgroepen klein en groot mogen maximaal een kar of iets dergelijks meevoeren 

met de maximale afmetingen 2 (l) x 2 (b) x 3(h) meter. Uitzondering  Kinderen loopgroep groot en overige 
categorieën zijn samengevoegd.  

 
22. De opstelling van de grote wagens is op het schakelplein. De opstelling begint om 12.30 uur. Uitleg over 

hoe op te stellen volgt bij afgifte deelnamenummer. 
 

23. De opstelling van alle andere deelnemers is bij het aan hen toegekende nummer op de schoolstraat voor  
richting kerk. Opstellen kan vanaf 12.30 uur. Uitleg over hoe op te stellen volgt bij afgifte 
deelnamenummer. 
 

24. De optocht vertrekt om 11 minuten over half 2 (13.41 uur) precies  vanaf de pomp en word op het 
pieperplein ontbonden. Dit geldt voor alle deelnemers. 
 

25. Na het invullen van het deelname formulier voor het deelnemen aan de optocht stelt een ieder akkoord te 
gaan met de hierboven genoemde punten. Door het ondertekenen van het opgavenformulier gaat men 
akkoord met de regels in het reglement en heeft men alle deelnemende mensen van de groep het 
reglement laten lezen en akkoord bevonden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Meter 

4,5 Meter 

2,5 Meter 

1 Meter 



 
Op de regels in het reglement zal worden gecontroleerd door de organisatie. 
 

De prijsuitreiking voor kinderen is dit jaar in de Pieperploats (De Schakel) en wel zo spoedig mogelijk na de 
optocht. Voor de volwassenen om 21.00 uur ook in de Pieperploats (De Schakel). Deze evenementen zijn vrij 
van entree. 
 
Men komt in het bezit van de wisselbeker als men deze 3x binnen 5 jaar heeft gewonnen. Gaat de 
wisselbeker “eruit” dan begint de telling opnieuw. 
 
Ingevulde formulieren moeten uiterlijk 11 dagen voor de optocht binnen zijn bij een van de commissieleden. 
Indien er vragen of problemen zijn kunt u te allen tijde bij de optochtcommissie terecht. Over alles waarin 
deze Pieperbepalingen niet voorzien, beslist de optochtcommissie. 
 
Veel succes…………………maar vooral veel plezier. 
 
De optochtcommissie 
December 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                       Vriendengroep:………………………………………… 
 
   Deelnemers: 
 
 

 Naam Adres Woonplaats Leeftijd 
1. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
2. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
3. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
4. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
5. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
6. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
7. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
8. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
9. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
10. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
11. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
12. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
13. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
14. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
15. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
16. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
17. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
18. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
19. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
20. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
21. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
22. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
23. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
24. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
25. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
26. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
27. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
28. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
29. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
30. …………………………… …………………………… …………………………… ………… 
     

 



 

Route dezelfde als afgelopen jaar. 
 

Opstellen: Schakelplein - Schoolstraat 

 

ROUTE 

Pieperplein-Kloosterstraat-Tijgerstraat- 

Marterstraat-Dasstraat-Wezelstraat-Hertstraat-Antilopestraat-Elandstraat-

Reestraat-Leeuwstraat-Rudigerstraat-Heuvelstraat-Nieuwstraat-Antoniusstraat-

Pieperplein 
   
                  

 
Locatie’s AED’s in de route. 
- Schakelplein  (links naast ingang winkel)  Jumbo 
- Schakelplein  (naast pinautomaat)  Rabobank 
- Kloosterstraat (ingang aanleunwoningen)  Zorgcentrum Sint Antonius  
- Wezelstraat 26  (rechtergevel woning onder carport)  Theo Bongers 
- Antilopestraat 11  (links van woning tegen berging) Arie de Wild 
Locatie’s buiten de route maar in de buurt. 
- Voornstraat 10  (links naast ingang praktijk) Huisartsenpraktijk 
- Eiment 19  (onder carport) Freddie van Boxtel 
- Eeuwsels 13 (onder carport)  Theo van Duijnhoven 
- Jochem de Wildstraat 11 (voorgevel bij voordeur rechts) Wilber Bosch. 

 


