“De Vogelpiek”
Controle lijst

Plaats optocht:
Naam vereniging:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Leidinggevende bij calamiteit? (naam)
1 Blusmiddelen
1 Zijn er draagbare blusmiddelen aanwezig?
2 Zijn deze goedgekeurd? (2-jaarlijks)
3 Zijn deze verzegeld?
4 Zijn blusmiddelen goed bereikbaar?
5 Zijn blusmiddelen duidelijk zichtbaar?
6 Zijn ze goed bevestigd? (beugel etc.)
7 Instructie gegeven gebruik blusmiddelen?

ja

nee

n.v.t.

Artikel regelement
34
34
34
34
34
34
34/35

2 Vluchtwegen
1 Zijn de vluchtwegen vrij van draaiende delen?
2 Zijn de vluchtwegen vrij van elektrische snoeren
of draden?
3 Is de vluchtweg veilig? (hoogte/afstappen/railing)
4 Is de carnavalwagen binnen enkele seconden te
verlaten?
5 Is er instructie gegeven over de vluchtweg(en)?
6 Is iedereen in de wagen zichtbaar?

ja

nee

n.v.t

Artikel regelement
42
42

3
1

ja

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Diversen/ apparatuur:
Worden de verbrandingsgassen goed
afgevoerd?
Zijn de uitlaten en hittebronnen afdoende
geïsoleerd?
Zijn de aanwezige brandstoffen deug- delijk
verpakt en vastgezet? (max 5 l.)
Is de opslag brandbare materialen op afstand
van hittebron(nen)?
Is opstelling van compressor akkoord?
Is opstelling van aggregaat akkoord?
Is stroomvoorziening afdoende gezekerd?
Is er geïnstrueerd wat te doen bij brand?
Is er geïnstrueerd wat te doen bij ongevallen?
Is afgesproken wie onmiddellijk, de motoren en
bewegende delen uitzet?
Is er communicatie tussen de samengestelde
voertuigen van de carnavalswagen?
Zijn gasflessen/open vuur op de wagen?

42
42
42
42/43
nee

n.v.t.

Artikel regelement
39
39
39
39
39
39
28
*
*
*
*
31
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Controle lijst
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Voorwaarden reglement:
Is levende have aanwezig?
Zo ja, op een diervriendelijke wijze?
Zijn producten aanwezig, hinderlijk voor
publiek/ optochtdeelnemers?
Sterkte geluid van wagen binnen aanvaardbare
grens
Is alcoholhoudende drank aanwezig op wagen?
Wordt alcoholhoudende drank genuttigd?
Is glaswerk op de wagen aanwezig?
Is de wagen verzekerd en is de chauffeur in het
bezit van een correct rijvaardigheidsbewijs?
Zijn remkeggen/-blokken aanwezig?
Zijn de wielen afgeschermd?
Is er begeleiding bij de wagen, aan twee
zijden?
Is de wagen in goede constructieve staat?
Heeft bestuurder voldoende uitzicht?
Is er een verantwoordelijke aangewezen
Voldoet de wagen aan de Ontheffingverlening
Exceptionele Transporten
Vanaf de wagen worden geen artikelen
uitgedeeld aan het publiek
Reclamebord: niet breder dan de wagen, max
50 cm hoog, niet boven wagenvloer uitstekend.

ja

nee

n.v.t.

Artikel regelement
29
29
30/31
44
32
32
32
33/40
36
37
38
28
41
27
47
46

Overige opmerkingen:

Controle datum:
Contactpersoon:
Handtekening:
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“De Vogelpiek”
Controle lijst
Toelichting checklist optocht
1. Blusmiddelen:
2. Op of bij elke carnavalswagen dienen goedgekeurde en gebruiksklare brandblusapparaten met een
minimale hoeveelheid van 6 kg aanwezig te zijn. Blusmiddelen worden elke 2 jaar goedgekeurd.
4. Blusmiddelen dienen eenvoudig bereikbaar te zijn bij calamiteit.
7. Minimaal 1 persoon op de wagen dient op de hoogte te zijn van de werking van een blusapparaat.
2.
1.
4.
6.

Vluchtwegen:
Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
Het is niet toegestaan mensen in de wagen te plaatsen die niet binnen enkele seconden de wagen kunnen
verlaten.
Personen mogen niet in de wagen verborgen zijn.

3.
1.

Diversen/ apparatuur:
Uitlaatgassen van motoren, aggregaten e.d. moeten rechtstreeks naar de buitenlucht afgevoerd worden en
de wagen moet goed geventileerd zijn zodat niemand in en op de wagen bedwelmd en/of onwel kan
worden door de uitlaatgassen.
4. Brandstof die meegevoerd wordt dient afgeschermd te zijn van alle mogelijke ontstekings- en hittebronnen.
Er mag niet meer brandstof meegevoerd worden dan daadwerkelijk nodig is tijdens de optocht. (Maximaal
5 liter brandbare vloeistof als voorraad meevoeren op wagen).
Het meevoeren van extra brandstof mag uitsluitend in daarvoor bestemde stalen jerry-can die op een
stevige en veilige plaats op de wagen vastgezet wordt.
5+6. Aggregaten en andere energievoorzieningen dienen op een stevige en veilige plaats
op de wagen gemonteerd te worden en dienen beveiligd te zijn tegen
oververhitting.
7. De stroomaggregaten dienen te zijn voorzien van een deugdelijke isolatiebewaking (gezekerd etc.). Het
aggregaat dient uit het zicht van het publiek te worden geplaatst. Denk wel aan de uitlaat en
zuurstoftoevoer.
*
Het gebruik van luchtdrukflessen, compressoren of anderszins is alleen toegestaan wanneer deze is
goedgekeurd door een daarvoor bevoegde instantie. De maximaal toegestane druk bedraagt 8 bar.
12. Het mee voeren van gasflessen en open vuur is ten strengste verboden.
11. Tussen de samengestelde wagens dient communicatie aanwezig te zijn.
4. Voorwaarden reglement:
7. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit
betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen een W.A.verzekering moet zijn afgesloten en dat de
bestuurder(sters) van een tractor, vracht- of personenauto in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van
desbetreffende categorie.
10 Tijdens de optocht is het verplicht, aan de voor- dan wel achterzijde, om minimaal twee personen van
tenminste 18 jaar te laten meelopen om hieromtrent aanwijzingen te geven aan de bestuurder. Zowel voor
de veiligheid van de deelnemers alsmede voor de veiligheid van de toeschouwers.
11 De objecten die op/aan de carnavals-/praalwagens bevestigd zijn dienen voldoende veilig te zijn en worden
beschouwd als lading van de wagen. Hierbij kan gedacht worden aan disselbevestigingen,
lasverbindingen, draaiende onderdelen etc.
12 12 De bestuurder dient voldoende uitzicht te hebben. ( kan ook cameratoezicht zijn)
14 In de provinciale ontheffing zijn de maximale afmetingen van (het samenstel van) de voertuigen:
-Lengte: 27 meter
-Breedte: 3,50 meter
-Hoogte: 10,00 meter
De organisatie, de brandweer, de gemeente en de politie behouden zich het recht voor om door hen als
onveilig beoordeelde carnavals-/praalwagens uit te sluiten van deelname aan de optocht en te (laten)
verwijderen uit de optocht.
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