
 

Voorschriften alcohol- en drugsgebruik voor en tijdens de optocht Gennep 
 

Net als vorig jaar zal er ook dit jaar extra aandacht besteedt worden aan het voorkomen van 

drankmisbruik. Bij inschrijving zullen deelnemers kennis moeten nemen van het  en instemmen 

met het “Regelement Drankgebruik Optocht ’t Bombakkes”. Met dit regelement hoopt het 

Bombakkes excessen te voorkomen en zichtbaar drankgebruik tegen te gaan. 

1. ’t Bombakkes wil bestuurders en deelnemers er op wijzen dat zij zich aan de normale 

wettelijke voorschriften dienen te houden zoals: 

A. Bestuurders van voertuigen mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. 

B. Bij gebruik van alcohol is de minimale leeftijdsgrens van 18 tijdens de optocht van 

toepassing. 

C. Identificatieplicht geldt voor elke deelnemer 

D. Openbaar dronkenschap als strafbaar feit; personen die op voertuigen of anderszins aan 

de optocht deelnemen mogen niet zodanig onder invloed van alcohol en/of drugs zijn 

dat voor henzelf of omstanders gevaarlijke situaties ontstaan. 

Naast deze wettelijk voorschriften zijn er een aantal extra (gedrags-)regels van toepassing om 

alcohol- en drugsmisbruik voor en tijdens de optocht tegen te gaan en te voorkomen dat optocht 

ontsierd wordt door niet naleving hiervan.  

2. Gedragsregels Grote Optocht ’t Bombakkes Gennep 

A. Bestuurders van voertuigen zal vooraf een blaastest afgenomen worden. 

B. Drankvoorraad mag niet zichtbaar aanwezig zijn. 

C. Glaswerk moet dusdanig op de wagen aanwezig zijn dat deze er niet vanaf kan vallen. 

D. Drank behoudens bier mag niet rechtstreeks uit de fles genuttigd worden. 

E. Twee flessen bier dan wel glazen drank in de hand is niet gewenst. 

F. Groepsleden zijn verantwoordelijk voor alcohol/drugsmisbruik door andere groepsleden. 

Anders gezegd, een deelnemersgroep dient te voorkomen dat excessen binnen de groep 

optreden. De gehele groep kan hier op aangesproken worden. 

Het niet naleven van deze gedragsregels kan leiden tot: 

3. Sanctiebeleid 

A. Aanwijzing dan wel waarschuwing door ordecommissaris. 

B. Puntenaftrek voor prijzengeld. 

C. Uitsluiting deelname om prijzengeld. 

D. Uitsluiting deelname optocht dan wel verwijdering uit optocht.  


