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Stichting “de Peeënstekers” 
 centrale organisatie voor carnavalsbelangen in dongen 
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Stichting “de Peeënstekers” streeft gelijke behandeling van mannen en vrouwen na. Uit praktische en leesbare overweging is in dit reglement 
voor personen steeds de mannelijke benaming vermeld. Bij elke vermelding van personen dient gelezen te worden m/ v. 
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Voorwoord. 
 
Dit reglement is opgesteld door Stichting “de Peeënstekers” te Dongen, hierna te noemen de Stichting. 
Het reglement bevat de voorwaarden voor deelname aan, organisatie en jurering van de door de Stichting te 
organiseren optochten in het Peeënrijk. 
Het doel van dit reglement is een bijdrage te leveren aan het bereiken van organisatorische, kwalitatief 
hoogstaande en carnavaleske optochten voor de Dongense bevolking. 
 

De Stichting gebruikt voor de reglementen van haar activiteiten een standaardnummering van de artikelen. 
Per activiteit worden alleen die artikelen vermeld die relevant zijn. Daarom is het mogelijk dat de lezer in 
dit reglement geen volledige artikelnummering aantreft. 
 

Algemeen. 
 
Artikel 1, doelstelling. 
Doelstelling van de optochten is, middels een wedstrijd, jaarlijks een winnaar te kiezen uit alle deelnemers 
verdeeld over een aantal nader te benoemen categorieën. Uitzondering hierop is de lampkesoptocht, deze wordt 
zonder enig competitieverband georganiseerd. 
  
Artikel 2. besluiten tot wijziging. 
Besluiten tot wijziging van de bepalingen van dit reglement kunnen slechts worden genomen op voorstel van het 
dagelijks bestuur van de Stichting. Voor het nemen van besluiten is een gewone meerderheid van stemmen 
vereist, terwijl tenminste drie/vijfde van het aantal zittende stichtingsbestuursleden aanwezig moeten zijn. 
 
Artikel 3, naleving. 
De Stichting ziet er op toe dat de bepalingen van dit reglement worden nageleefd. 
 
Artikel 4, organisatie. 
De optochten worden georganiseerd onder toezicht van de Stichting, die hiertoe jaarlijks twee of drie 
stichtingsleden aanwijst die belast zijn met de daadwerkelijke organisatie van de optochten. De betreffende 
stichtingsleden vormen, tezamen met eventueel een of meerdere niet-stichtingsleden, de commissie optochten, 
hierna te noemen de commissie. 
 
De voorzitter van de commissie, hierna te noemen commissievoorzitter, is altijd een lid van het stichtingsbestuur. 
Binnen de commissie wordt één lid belast met het verstrekken van (voor-)informatie en nabeschouwingen t.b.v. 
website, perspublicaties en eventuele andere media. Deze dienen tijdig en volgens het te volgen tijdspad te 
worden verstrekt. 
Door de commissie worden jaarlijks minimaal vier optochtcommissarissen ten behoeve van het begeleiden van de 
optochten aangewezen. Aanwijzingen van deze commissarissen dienen door alle deelnemers te worden 
nageleefd. De commissarissen leggen op hun beurt verantwoording af aan de commissievoorzitter. 
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Deelname. 
 
Artikel 5, aanmelding. 
Aanmelding geschiedt door inschrijving, middels een door de stichting aangeleverd inschrijfformulier van dat jaar. 
Inlevering minimaal twee weken voor aanvang van de optocht. 
Uitsluitend inschrijfformulieren die tijdig zijn ingeleverd en volledig zijn ingevuld, worden in behandeling genomen. 
Voor gemotoriseerde deelname aan een van de optochten geldt aanvullend het inleveren van een kopie van het 
kenteken- en verzekeringsbewijs. Het aanleveren van de kopieën dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor de 
start van de optocht. Aanleveren kan via optochten@peeenstekers.nl of bij de desbetreffende voorzitter. 
 
Artikel 6, deelname gerechtigd. 
Deelname staat open voor iedere in de Gemeente Dongen woonachtige of aan Dongen gebonden persoon of 
groep van personen, hierna aan te duiden als deelnemers.  

 Deelnemers aan de kinderoptocht hebben een maximale leeftijd van 12 jaar; 

 Deelnemers aan de grote optocht moeten een minimale leeftijd van 13 jaar hebben bereikt of reeds het 
voortgezet onderwijs volgen, tenzij onder begeleiding van een volwassene; 

 Deelnemers aan de lampkesoptocht moeten minimaal deel hebben genomen aan de grote optocht en/of 
kinderoptocht. 

 
Artikel 7, aantal deelnemers. 
Het maximaal aantal deelnemers is niet gemaximeerd. 
 
Artikel 8, aantal deelnemende groepen. 
Het maximaal aantal deelnemende groepen is niet gemaximeerd. 
 
Artikel 9, vóórinformatie. 
Voor gemotoriseerde deelname geldt dat de deelnemers verplicht zijn om bij aanvang van het carnavalsseizoen 
het bouwadres, contactpersoon en telefoonnummer door te geven aan de voorzitter van de commissie. 
Tevens is het verplicht om deel te nemen aan de door de stichting uitgeschreven wagenbouwvergaderingen. De 
data van de wagenbouwvergaderingen worden gecommuniceerd voorafgaand aan de start van het 
carnavalsseizoen op 11 november van het desbetreffende carnavalsjaar. Deze zijn te vinden op onze website. 
 
Artikel 10, uitsluiting. 
De Stichting is gerechtigd in geval van: 

 drankmisbruik; 

 liederlijk taalgebruik; 

 kwetsing van personen of groepen van personen; 

 obscene gebaren; 

 wanneer de presentatie van de deelnemer één of meermalig te lang duurt, waardoor de optocht in tijd 
ernstig wordt vertraagd (obstructie); 

 de geluidsnormen worden overtreden (zie artikel 13, geluid); 

 gebruik van open vuur en vuurwerk; 

 gevaar voor veiligheid van deelnemers en publiek; 

 als er andere zaken worden gestrooid dan de gebruikelijke confetti; 
deelnemers uit te sluiten van een (verdere) deelname aan de optocht. 
 
Constatering kan geschieden door de begeleidende politie, optochtcommissarissen, jury of commissieleden. 
De uiteindelijke beslissing tot uitsluiting berust bij de voorzitter van de Stichting in samenspraak met de 
commissievoorzitter. Wanneer een deelnemer wordt uitgesloten van deelname dan mag deze deelnemer ook niet 
deelnemen aan één van de volgende optochten tijdens het desbetreffende carnavalsseizoen. 
 
Artikel 11, begeleiding van gemotoriseerde deelname. 
Bij gemotoriseerde deelname moeten er minimaal vier begeleiders aanwezig zijn; op iedere hoek van het voertuig 
een. De begeleiders moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de organisatie. Er mag niet sneller worden gereden dan 
15 km/uur in de optocht (= juridisch stapvoets). In alle gevallen volgen de deelnemers de aanwijzingen op van de 
organisatie, verkeersregelaars, gemeente, politie, brandweer, GGD en EHBO. 
 
Artikel 12, grime. 
Het staat iedere deelnemer vrij zich te schminken. Er wordt geen vergoeding verstrekt. 
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Artikel 13, geluid. 
De deelnemers dienen zelf voor eigen muzikale begeleiding te zorgen. De Stichting verstrekt hiervoor geen enkele 
vergoeding. 
 
Er is een beperking aangaande het geluidsniveau. Het maximale aantal decibels uit geluidsinstallaties: 

 bij het opstellen voor de optocht maximaal 70 dB; 

 gedurende de optocht maximaal 90 dB. 
 
Gedurende de optochten worden door de commissie steekproefsgewijs metingen uitgevoerd. Deze metingen 
worden gedaan tussen het publiek van de desbetreffende optocht. Dit wordt gedaan om eventuele gehoorschade 
en/of geluidsoverlast te voorkomen. 
Wanneer het geluidsniveau te hoog is wordt de deelnemer hierop aangesproken om dit aan te passen binnen de 
geluidsnormen. Wanneer de deelnemer meermaals het geluidsniveau overschrijdt dan kan dit gevolgen hebben 
voor de deelname aan de optocht of worden er tijdens de jurering punten in mindering gebracht. 
 
Artikel 14, technische hulpmiddelen attributen en podiumonderdelen. 
Het gebruik maken van technische hulpmiddelen en andere attributen tijdens de optocht mede in het kader van de 
algemeen aanvaardbare veiligheid is slechts dan toegestaan indien de commissie hiervoor toestemming heeft 
verleend. Deze toestemming dient één maand voor de optocht aangevraagd en verkregen te zijn. 
 

Artikel 15, toegangsbewijzen. 
Toegang voor de optochten en prijsuitreiking is per definitie gratis. 
 
 
Artikel 16, volgorde van presentatie. 
De volgorde van de deelnemers wordt een week voor aanvang van de optochten bepaald door de commissie. 
Startnummers worden zaterdag met carnaval op een door de commissie aangewezen plaats en tijd uitgereikt aan 
de deelnemers. 
 
Artikel 17, repetitie mogelijkheid. 
Niet van toepassing. 
 
Artikel 18, indeling. 
De deelnemers worden in de volgende categorieën ingedeeld: 

1. Kinderoptocht: 

 individuelen (1 tot 2 personen); 

 kleine groepen (3 tot 10 personen); 

 grote groep (10 en meer personen); 

 kapellen & muziekverenigingen. 
2. Grote optocht: 

 individuelen (1 tot 2 personen); 

 groepen (3 personen of meer); eventuele voertuigen zijn toegestaan, de aanwezige voertuig/wagen 
dient ondergeschikt te zijn aan de groep. 

 wagens (motorisch voortbewogen, op meer dan twee wielen); 

 kapellen & muziekverenigingen. 
 
De grote optocht en kinderoptocht worden door de Stichting in twee of meerdere segmenten verdeeld. Per 
segment is telkens één optochtcommissaris verantwoordelijk voor de doorstroming en handhaving van het 
reglement. 
Anno 2004 kennen we de volgende indelingen: 

 grote optocht: eerste wagen , jeugdprinsenwagen of prinsenwagen (tot aan defilé), vier segmenten, 
jeugdprinsenwagen of prinsenwagen; 

 kinderoptocht: eerste wagen, jeugdprinsenwagen, twee segmenten deelnemers, prinsenwagen, 
deelnemers wagens grote optocht; 

 lampkesoptocht:  eerste wagen, jeugdprinsenwagen, één segment deelnemers, prinsenwagen, 
brandweer. 

 
Na de grote optocht en kinderoptocht wordt een algehele prijsuitreiking gehouden voor de deelnemers. Locatie 
wordt door de Stichting vooraf kenbaar gemaakt. 
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Artikel 19, winnaar. 
a. Grote optocht: 

 Per categorie wordt voor de nummers 1, 2 en 3 en voor de publieksprijs een beker beschikbaar 
gesteld; 

 Tevens worden geldprijzen uitgereikt aan minimaal de nummers 1, 2 en 3 per categorie, waarbij de 
Stichting streeft naar een evenwichtige verdeling over alle deelnemers. 

b. Kinderoptocht: 

 Per categorie wordt voor de nummers 1, 2 en 3 een beker beschikbaar gesteld; 

 Door een Dongense vereniging wordt een beker voor het zotste Peeke en Peejerinneke beschikbaar 
gesteld. 

c. Lampkesoptocht: 

 Geen jurering & geen prijzen. 
 
Artikel 20, verplichtingen winnaar 
Gewonnen geldprijzen dienen door de deelnemer persoonlijk te worden afgehaald op het moment van de 
prijsuitreiking. In overleg met de penningmeester van de Stichting kan hiervan worden afgeweken en kunnen 
gewonnen geldprijzen uiterlijk tot en met de zondag van halfvasten van het betreffende carnavalsseizoen worden 
uitgekeerd. 
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Jury. 
 
Artikel 21, benoeming juryleden. 
De leden van de jury, woonachtig in en/of gebonden aan de gemeente Dongen, worden benoemd door de 
commissie. 
 
Artikel 22, samenstelling jury. 
a. De Stichting streeft naar een minimaal aantal van 18 leden voor de jury; 
b. Voor de grote optocht geldt dat categorie “individuelen” door de ene helft van de leden van de jury wordt 

gejureerd en categorie “groepen” door de andere helft. Categorie “wagens” wordt door elk van de leden van 
de jury gejureerd. 
Voor de kinderoptocht geldt dat categorie “individuelen” door de ene helft van de leden van de jury wordt 
gejureerd en categorie “grote groepen” door de andere helft. Categorie “kleine groepen” wordt door elk van de 
leden van de jury gejureerd; 

c. De leden van de jury vormen koppels of worden door de commissie in koppels verdeeld; 
d. Voor de grote optocht geldt dat elk koppel bestaat uit één jurylid welke de categorieën “individuelen en 

wagens” jureert en één jurylid welke de categorieën “groepen en wagens” jureert. 
Voor de kinderoptocht geldt dat elk koppel bestaat uit één jurylid welke de categorieën “individuelen en kleine 
groepen” jureert en één jurylid welke de categorieën “grote groepen en kleine groepen” jureert; 

e. Elk koppel neemt een, door de commissie bepaalde, vaste plaats in langs de route. De vaste plaatsen zijn 
evenredig over de route verdeeld; 

f. De publieksjury is samengesteld uit alle ‘kijkers’ van de optocht; 
g. De commissie wijst voor zowel de reguliere als de publieksjury een voorzitter aan; 
h. De commissie is steeds, zonder nadere opgave van reden, bevoegd leden van de jury te vervangen c.q. te 

wisselen. 
 
Artikel 23, jury begeleiding. 
De jury wordt begeleid door een commissielid of een nader aan te wijzen persoon, die geen stemrecht heeft. 
 
Artikel 24, wijze van jureren. 
 
art. 24.1 jurering. 

 Jurering vindt plaats tijdens de desbetreffende optocht; 
De commissie biedt de mogelijkheid om elektronisch te stemmen. Dit gebeurt middels een daarvoor speciaal 
ontwikkelde website (www. waorisdunoptocht.nu), waarop het publiek haar stemmen op de verschillende 
categorieën kan uitbrengen.   
 
art. 24.2 jurering schema. 
a. Jurering vindt plaats volgens een vooraf door de commissie vastgesteld jureringschema. Overleg tussen 

de juryleden over de te geven punten vindt niet plaats; 
b. De telling geschiedt op een door de commissie en in het bijzijn van alle juryleden nader te bepalen plaats. 

Aldaar worden de door de afzonderlijke juryleden gegeven punten per deelnemer bij elkaar opgeteld en 
wordt de klassering bepaald door toepassing van het 'gewogen gemiddelde'; 

c. Indien er twee of meer deelnemers zijn geëindigd met eenzelfde ‘gewogen gemiddelde’, wordt hun 
klassering bepaald aan de hand van het totaal aantal behaalde punten; 

d. Indien naast het ‘gewogen gemiddelde’ het totaal aantal behaalde punten ook gelijk is, stemmen de 
aanwezige juryleden over de klassering; 

e. Het totaal van de elektronische stemmen resulteert in de uitslag van de publieksprijzen. 
 
art. 24.3 beëindiging deelname. 
In aanvulling op artikel 10 gaat bij de volgende gevallen de jurering van de deelnemer gewoon door indien de 
deelnemer wegens mechanische mankementen aan wagen en/of deelnemende constructie, na aanvang van de 
optocht, gehoor geeft aan het verzoek van de commissarissen en/of commissie om de optocht te verlaten.  
 
art. 24.4 overleg jury - Stichting. 
De juryleden zijn verplicht met de commissie voor de optochten te vergaderen omtrent het systeem van jurering. 
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Diversen. 
 
Artikel 25 aansprakelijkheid . 
 
De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel door deelnemers en/of publiek toegebrachte 
en/of geleden schade in welke vorm of hoedanigheid dan ook. 
De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel door hen direct en indirect toegebrachte schade en/of 
letsel aan derden (onder andere ten aanzien van collega deelnemers, de Stichting, de accommodatie waar het 
evenement plaatsvindt, muzikanten, diverse apparatuur waaronder geluids- en verlichtingsapparatuur en 
muziekinstrumenten). 
 
Aan dit reglement is een aanmeldingsformulier annex ontvangstbevestiging van het Reglement Optochten 
Peeënrijk gehecht. Aanmelding is definitief indien het getekende aanmeldingsformulier annex de getekende 
ontvangstbevestiging van het Reglement Optochten Peeënrijk tijdig voor de genoemde datum in artikel 5 van dit 
reglement is ingezonden. 
  
In de ontvangstbevestiging verklaart ondergetekende tevens dat hij, met betrekking tot eventuele 
aansprakelijkheid, hoofdelijke kan en mag optreden als vertegenwoordiger van de door hem opgeven 
deelnemer(s) dan wel deelnemende groep. 
Daarnaast verklaart ondergetekende dat hij alle tot de deelnemer(s) behorende personen in kennis heeft gesteld 
van dit reglement. 
 
De Gemeente Dongen zorgt, op verzoek van de Stichting, voor afzetting van dat gedeelte van het centrum van 
Dongen waarbinnen de optochten gereden worden. 
 
Een garantie voor een autovrij deel van Dongen is dit echter geenszins. De Stichting is nimmer aansprakelijk voor 
enige geleden schade / letsel die, ondanks al de genomen voorzorgsmaatregelen, wordt geleden / ondervonden.  
 
Deelname aan de optocht(en) is derhalve geheel voor eigen risico. 
 
Artikel 26, slotartikel. 
In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie. 
 
Bovenstaand is overeenkomstig artikel 2 van dit reglement vastgesteld in de vergadering van de Stichting  
d.d. 1 juli 2014. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven van dit reglement. 
 
 
Stichting “de Peeënstekers”, 
 
 

 
 
        
Roy Hoevenaars  Ad Vonk   Dennis Ariëns 
voorzitter   secretaris   commissie voorzitter 
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Ontvangstbevestiging Reglement Optochten Peeënrijk. 
 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………. 
verklaart dat hij, met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid, hoofdelijk kan en mag optreden als 
vertegenwoordiger van de door hem opgeven deelnemer(s). 
Daarnaast verklaart ondergetekende dat hij alle tot de deelnemer(s) behorende personen in kennis te hebben 
gesteld van dit reglement Rev. E uitgave 20 december 2018. 
 
CV/Kapel/Groep/Individueel/Duo *  : …………………………………………………………….. 
 
 
Vertegenwoordiger van bovenstaande CV/Kapel/Groep/Individueel/Duo * 
 
Naam  : …………………………………………………………….. 
 
E-mail  : …………………………………………………………….. 
 
 

…………………………………………………………… 

(Handtekening vertegenwoordiger Kapel en/of CV *) 
 

…………………………………………………………… 
(Plaats en datum van ondertekening) 

 
* aangeven wat van toepassing is 


