
 

 S.K.S. Stichting Karnaval Steenbergen 
 
 Mosquitostraat 5,    www.sks-steenbergen.nl 

 4651 ST Steenbergen  secretariaat@sks-steenbergen.nl 

 
    

 
 

 

 
Versie 2023 

DEELNEMERSREGLEMENT KARNAVALSOPTOCHT 
STRIENESTAD 

 
1. Iedere deelnemer verklaart - bij de inschrijving voor de carnavalsoptocht van Steenbergen – dit reglement 
te hebben gezien, hiermee akkoord te gaan en zich hieraan te houden. Deelname is op eigen risico. 
 
2. Iedere deelnemer behoort zich op de dag van de optocht (carnavalsdinsdag) uiterlijk om 12.45 uur opgesteld 
te hebben in de Oudlandsestraat. Waar u zich precies moet opstellen, berichten wij u in de laatste week voor 
carnaval. 
 
3.  Elke deelnemer doet mee in één van de volgende categorieën: 
- Enkelingen 
- Paren 
- Kleine groepen (3 t/m 8 personen) 
- Grote groepen (9 of meer personen) 
- Bandjes 
- Kleine wagens (totale lengte maximaal 12.5 meter, inclusief trekkend gedeelte en evt. aggregaat wagen,   
hoogte maximaal 8 meter – voortbewogen door motoren en andere hulpmiddelen, behalve mens- en/of 
dierkracht) 
- Grote wagens (totale lengte v.a. 12.5 meter, hoogte maximaal 8 meter) 
 
N.B. 1: Onder kleine en grote wagens worden niet verstaan oude sloopauto’s, platte karren e.d. zonder 
carnavaleske op-, ombouw en/of uitstraling. Dit ter beoordeling van de optochtleiding van de Stichting Karnaval 
Steenbergen. 
N.B. 2: Tractoren e.d. dienen op carnavaleske wijze omkleed te zijn en worden mee beoordeeld door de jury. 
 
4. Deelnemers die tijdens de optocht alcoholische dranken meevoeren en/of gebruiken, worden direct 
verwijderd uit de stoet, niet beoordeeld en niet opgenomen in de uitslag en (dus ook) uitgesloten van prijzen.  
 
5. Het is verboden racistische, pornografische en/of shockerende teksten/afbeeldingen/geluiden mee te 
voeren of te gebruiken in de optocht. 
 
6. Het is verboden dieren in de optocht mee te voeren, alsmede het aanwezig hebben en/of gebruiken van 
vuurwerk, gasflessen of andere drukvaten, licht ontvlambare materialen en rookbommen (m.u.v. goedgekeurd 
rookaggregaat). Overige apparaten/motoren waarbij warmte vrijkomt dienen zodanig opgesteld te zijn, dat zij 
geen brand kunnen veroorzaken. 
 
7. Grote en kleine wagens zijn verplicht een goedgekeurde brandblusser mee te voeren (minimaal 5 kg). Indien 
de wagen bestaat uit een trekkend gedeelte (met verbrandingsmotor) en een wagen, dan dient op beide 
voertuigen een brandblusser aanwezig te zijn. De plaats van dit blustoestel dient duidelijk zichtbaar en direct 
bereikbaar te zijn. Op of nabij de wagen dient tenminste één persoon aanwezig te zijn die met de bediening 
van dit apparaat op de hoogte is. 
 
Indien zich in/op een kleine of grote wagen personen bevinden voor b.v. de bediening van draaiende 
onderdelen, dan dienen zij: 
- minimaal 16 jaar te zijn 
- beschermd te zijn, zodat zij niet bekneld kunnen geraken tussen mechanische onderdelen en beschermd 
zijn zodat zij bij een val niet tussen de wielen van de eigen wagen kunnen komen 
- snel en veilig kunnen vluchten (noodluik/voorziening van minimaal 60x80 cm, dat zowel vanuit de binnen- 
als de buitenzijde eenvoudig/snel is te openen) 
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8. Alle deelnemers dienen tijdens de optocht hun indelingsnummer(s) duidelijk zichtbaar te dragen c.q. aan te 
brengen. 
 
9. De Stichting Karnaval Steenbergen stelt het zeer op prijs wanneer alle deelnemers, t.b.v. de carnavaleske 
uitstraling van de stoet, gemaskerd deelnemen aan de optocht. 
 
10. Alle motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht dienen verzekerd te zijn. De bestuurders ervan dienen 
te voldoen aan de uitgangspunten genoemd in de W.V.W. (o.a. leeftijd bij tractor, minimaal 16 jaar en tussen 
de 16-18 jaar in bezit van tractorrijbewijs of rijbewijs B afgegeven voor 1 juli 2015 en zich niet onder invloed 
van alcohol of drugs bevinden). 
 
11. De Stichting Karnaval Steenbergen is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die 
deelnemers door het meedoen aan de optocht aan derden toebrengen. De deelnemers, hieronder ook 
begrepen degenen die zich op een wagen bevinden, vrijwaren de Stichting Karnaval Steenbergen en/of haar 
bestuursleden en medewerkers van alle aansprakelijkheid en/of moeilijkheden met derden en vergoeden de 
schade die het gevolg (kunnen) zijn van het deelnemen aan de optocht. 
 
12. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het goed aansluiten en de voortgang van de stoet, waarbij zij 
een redelijke afstand tot elkaar in acht houden. 
 
13. Wanneer er mechanische muziek door de deelnemer(s) ten gehore wordt gebracht, mag deze niet 
dusdanig luid zijn, dat deze overlast veroorzaakt bij het publiek en andere deelnemers. Op verzoek van de 
optochtleiding zal de muziek getemperd moeten worden. Herhaaldelijk niet opvolgen van verzoeken kan leiden 
tot puntenaftrek. 
 
14. Bij ernstige gebreken/storingen die de voortgang van de stoet in het gedrang (kunnen) brengen, dient 
z.s.m. de optochtleiding van de SKS gewaarschuwd te worden. 
 
15. De deelnemers van de karnavalsoptocht in Steenbergen worden door de jury volgens onderstaand schema 
beoordeeld: 
 
Categorie grote en kleine wagens: 

1. Vormgeving      
2. Kleur   
3. Kwaliteit/afwerking  
4. Beweging/mechanisch      
5. Uitbeelding eigen motto / aankleding / actie 
6. Keuze van muziek / geluid 
7. Karnevalesk      

 
Categorie grote en kleine groepen, paren, enkelingen en bandjes: 

1. Originaliteit      
2. Afwerking      
3. Presentatie      

  
Over de uitslag valt niet te discussiëren. Alle deelnemers ontvangen binnen maximaal 4 weken na de optocht 
hun beoordelingsspecificaties. 
 
In elke categorie zijn geldprijzen te winnen. De winnaars krijgen daarnaast een wisselbeker. Wisselbekers 
worden het eigendom van de winnaars wanneer zij drie jaar achtereen, of drie keer in vijf jaar tijd, de eerste 
plaats behalen in hun categorie (en zij zich steeds onder dezelfde naam hebben ingeschreven). In alle andere 
gevallen dienen de wisselbekers steeds uiterlijk vóór 1 januari weer ingeleverd te worden bij de SKS.  
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Alle deelnemers dingen mee naar de Leutprijs. Het jureren voor deze leutprijs gaat als volgt: 1/3 van de punten 
komt van het aantal stemmen van het publiek, 1/3 wordt bepaald door de jury en 1/3 door de leden van het 
protocol. Dit in totaal geeft een winnaar van de leutprijs, Deze winnaar mag de prijs houden, deze hoeft niet 
terug ingeleverd te worden. 
 
16. Het uitdragen van de reclameboodschappen van welke aard en op welke manier dan ook is niet 
toegestaan, dit kan uitsluitend - tegen betaling - in de reclameoptocht. 
 
17. Mocht de optocht om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, dan kan geen verhaal worden 
gehaald bij de SKS voor gemaakte kosten, gederfde inkomsten of wat dan ook. 
 
18. Alle deelnemers worden geacht de gehele vastgestelde route uit te lopen c.q. te rijden. Wagens dienen 
zichzelf goed op de hoogte te brengen van het parcours, zodat zij deze kunnen volbrengen. 
 
19. Bevelen van politie, brandweer, daartoe bevoegde opsporingsambtenaren van de gemeente, 
verkeersregelaars en optochtbegeleiders dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. 
 
20. Niet naleven van één of meerdere voorwaarden uit dit reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 
Hierover beslist de optochtleiding van de SKS in samenspraak met het dagelijks bestuur van de SKS, voor 
zover mogelijk de deelnemer(s) in kwestie te hebben gehoord. 
 
20a. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik, geweld (verbaal en fysiek), 
beledigingen en molestatie aan het adres van SKS of derden zijn uiteraard verboden en onacceptabel. 
(Pesterij en discriminatie worden evenmin geaccepteerd) 
Bij overschrijding bovenstaande punten, tijdens optocht en prijsuitreiking, bepaalt de organisatie om de 
betreffende deelnemer per direct van deelname of prijzengeld uit te sluiten. 
 
Een uitsluiting van deelname / prijzengeld, kan betekenen dat er ook de volgende jaren uitsluiting van 
deelname plaatsvindt. 
 
21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtleiding van de SKS in samenspraak met 
het dagelijks bestuur van de SKS. 
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