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Reglement Halfvastenstoet Rijkevorsel 22 maart 2020 

ALGEMEEN 
1) Door deelname aan de stoet verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement. Bovendien is het de taak 

van de groepsverantwoordelijke om iedereen in te lichten en er op toe te zien dat de regels gerespecteerd 
worden. Bij overtreding zal de groepsverantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden. 

2) De groepsverantwoordelijke voegt bij het inschrijvingsformulier: 
- kopie identiteitskaart verantwoordelijke 
- kopie identiteitskaart chauffeur 
- verzekeringsbewijs van het trekkend voertuig (mag niet vervallen zijn op datum van de stoet) 
- foto van de wagen (mag ook in opbouw zijn): GEEN FOTO = GEEN INSCHRIJVING 

3) Gelieve op tijd in te schrijven zodat u zeker bent van een plaats in de stoet of weigering van deelname. 
4) Groepsverantwoordelijke en chauffeur mogen niet dezelfde persoon zijn. 
5) Alle deelnemers doen afstand van verhaal ten aanzien van de organisatoren en zullen zelf de nodige 

maatregelen nemen om zich in te dekken. 
6) Voor, tijdens en na de stoet is er geen tijd voor discussie en bijgevolg heeft de organisatie altijd gelijk. 
7) De Rijkevorselse Rederijkers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen. 
8) Iedereen is verplicht bij zijn eigen groep of wagen te blijven. 
9) De Rijkevorselse Rederijkers kunnen te allen tijde het reglement aanpassen. Mogelijke wijzigingen zullen 

meegedeeld worden wanneer de verantwoordelijke zich komt aanmelden tijdens de opstelling. 

CARNAVALSWAGEN 
10) Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwerp. Deelnemers met een carnavalswagen moeten 

een deftige wagen bijhebben. Bij inschrijving moet U een foto van de wagen (of in opbouw) toevoegen. 
11) Onveilige of onzindelijke situaties of uitbeeldingen kunnen door de ordediensten of door de Rijkevorselse 

Rederijkers te allen tijde geweerd worden. 
12) Gemotoriseerde voertuigen dienen te voldoen aan het verkeersreglement van de Belgische wetgeving. 
13) Bestuurders van gemotoriseerde voertuigen moeten 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 
14) Vrachtwagens en autobussen zijn niet toegestaan. Ook ‘ingepakte’ autobussen zullen geweigerd worden. 

Wagens die gebouwd zijn op het chassis van een auto(bus) zijn toegestaan. 
15) De volledige lengte van het getrokken voertuig moeten afgeschermd worden zodat niemand tussen of onder de 

wielen van de wagen kan geraken. 
16) De hoogte van de wagen is maximum 5m. In Rijkevorsel zijn er nog bovengrondse kabels. 
17) Wagens waarvan de zijkanten kunnen afgesloten worden met een zeil worden niet toegestaan. 
18) Eventuele aangebrachte reclame van de sponsor mag de totale oppervlakte van 1m² per groep niet 

overschrijden. Het mag geen reclamestoet worden. 
19) Er dient een vuilniszak aanwezig te zijn op de wagen. 
20) Op elke carnavalswagen dient een gekeurde brandblusser aanwezig te zijn. 

OPSTELLING & VORMING STOET 
21) De deelnemers mogen pas op de wagen stappen aan de startplaats / opstelling van de stoet en niet al 

rondrijden voor de start van de stoet. Het verkeersreglement zegt dat op een landbouwvoertuig geen 
personen mogen vervoerd worden tenzij bij uitzondering. Deze uitzondering treedt pas in werking op het 
begin uur van de stoet. 

22) De opstelling van de stoet begint vanaf 11u30. 
- De eerste 30 groepen dienen zich aan te melden tussen 11u30 en 11u45. 
- De overige deelnemers dienen zich aan te melden tussen 12u00 en 12u15. 
- Gelieve rekening te houden met deze uren zodat de opstelling van onze stoet op een rustige manier verloopt. 

23) Tijdens de opstelling van de stoet (van 11u30 tot 13u15) mag er geen muziek gemaakt worden. 
24) Tijdens de vorming van de stoet moet de groepsverantwoordelijke zich aanmelden aan de werfwagen die zich 

naast de opstelling zal bevinden. Dus niet aanmelden in de tent! Volgende formaliteiten zullen afgehandeld 
worden: 

25) De organisatie zal afstemmen of de kopie van de identiteitskaart in overeenstemming is met de persoon die zich 
aanbiedt. (Indien de verantwoordelijke van inschrijving belet is, moet zijn plaatsvervanger een kopie van zijn 
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identiteitskaart met vermelding van GSM-nummer bezorgen en zal deze een verklaring moeten tekenen dat 
hij/zij akkoord gaat met het reglement.) 

26) De verantwoordelijke moet een kopie van de identiteitskaart van de chauffeur met vermelding van het GSM-
nummer (van de chauffeur) en de nummerplaat van het trekkend voertuig bezorgen aan de organisatie indien 
deze anders is als bij de inschrijving. 

27) De organisatie overhandigt hem/haar een nummerbordje dat goed zichtbaar bevestigd moet worden op de 
wagen of op een mee te dragen voorwerp. De nummerbordjes dienen op het einde van de stoet door de 
groepsverantwoordelijke terug bezorgd te worden ter hoogte van de tent, waar een aandenken van de stoet zal 
overhandigd worden. De persoon die het nummerbordje overhandigt, zal de envelop in ontvangst nemen. 
Groepen die zich misdragen, zullen geen envelop ontvangen. 

28) Het is niet toegestaan om met voertuigen anders dan de carnavalswagen de opstellingszone te betreden. 
29) Tijdens de opstelling en de ontbinding mag men de doorgang voor andere groepen niet blokkeren. 
30) De stoet vertrekt stipt om 13u15. 

MUZIEK, DRANK & CONFETTI 
31) De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en mogen niet luider staan dan (max 

95dB(A)Leq15min). Hierop wordt gecontroleerd door de organisatie. Sirenes en horens zijn verboden te 
gebruiken. 

32) Enkel volgende muziekstijlen zijn toegelaten: Carnavalsmuziek & Ambiancemuziek. 
33) Deelnemers komen nuchter aan de start van de stoet. 

De verantwoordelijke en uiteraard ook de chauffeur blijven nuchter tot het einde van de stoet. 
34) Er mag geen alcoholische drank door -16 jarigen gedronken worden. 
35) Per deelnemer mag er maximum 5 consumpties (5x0,33l) alcoholische drank voorzien worden. Blikjes van 0,5l 

zijn niet toegestaan. Het bier moet zichtbaar en telbaar zijn. Alle verborgen bier wordt afgenomen en blijft in het 
bezit van de organisatie. 

36) Tapinstallaties en glas zijn niet toegestaan 
37) Sterke drank (boven 6%) is niet toegestaan. 
38) Voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod (voor alle drankgelegenheden) om drank te serveren 

uit glas. Hetzelfde geldt ook voor de deelnemers. Glas op de wagen = uitsluiting uit de stoet. 
39) Per groep is maximum 10 kg confetti toegestaan. 
40) Bij de vorming van de stoet zal er gecontroleerd worden of er aan vermeldde maatregelen voldaan is. Het teveel 

aan confetti, alcoholische drank en sterke drank zal onherroepelijk in beslag worden genomen. De afgenomen 
drank en/of confetti en het bijhorende leeggoed zal niet terug gegeven worden. 

TIJDENS DE STOET 
41) Aanwijzingen van de verantwoordelijken alsook bevelen van de lokale en federale politie dienen strikt gevolgd te 

worden. 
42) Eigendommen waar de optocht passeert, dienen te worden gerespecteerd. 
43) Vandalisme wordt onmiddellijk aan de Lokale of Federale Politie gerapporteerd. 
44) Gebruik van vuurwerk, voetzoekers, gaskanonnen, varkensstiften, spuitbussen, zaagmeel, hooi of stro of mest is 

ten strengste verboden. Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti en snoepgoed uitgeworpen worden in de 
daarvoor voorziene zones. Werp ver genoeg uit zodanig dat publiek (vooral kinderen) niet in de verleiding 
komen om deze zaken onder de praalwagens en andere voertuigen uit te halen. 

45) Confetti vrije zones moeten gerespecteerd worden. De groepsverantwoordelijke ontvangt een plannetje van de 
omloop waarop aangegeven staat waar geen confetti gegooid mag worden. 

46) Er wordt respect gevraagd voor dieren. Meezeulen van dode dieren of mishandeling van dieren tijdens de stoet 
is niet toegelaten. 

47) Volgorde, plaats en afstand (max 15 m tussen de groepen) dienen tijdens de optocht strikt opgevolgd te worden. 

NA DE STOET 
48) Bij ontbinding van de stoet dienen de wagens zo snel mogelijk uit de onmiddellijke omgeving van de tent en de 

dorpskern verwijderd te worden. 
49) Het is niet toegestaan om uw wagen, tijdens de ontbinding en op weg naar huis af te breken. Overtredingen 

worden doorgegeven aan de lokale politie. 
50) Tijdens de opstelling en de ontbinding mag men de doorgang voor andere groepen niet blokkeren. 
51) Door deelname aan deze Halfvastenstoet aanvaardt de deelnemer onderhavig reglement. 
 

HET IS VERPLICHT PLEZIER TE MAKEN. 


