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OPTOCHT REGLEMENT 2019     

           

                                        Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot Heukelom   

  

 

1. DE OPTOCHTCOMMISSIE 

1.1 Samenstelling: de optochtcommissie bestaat uit een voorzitter-secretaris en minimaal twee 

leden. 1.2 De voorzitter draagt zorg voor het aannemen van voldoende leden voor de 

optochtcommissie en de ordecommissarissen. 1.3 De optochtcommissie is voor haar 

werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de SOK. Dit verloopt via het 

bestuurslid dat in de commissie zit namens het bestuur. 1.4 De SOK c.q. de optochtcommissie 

kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die toegebracht is door of aan 

deelnemers, derden en goederen of opstallen.  

 

2. DEELNEMERS  

2.1 Deelnemers kunnen zelfstandig inschrijven en deelnemen, indien zij ten minste 16 jaar oud zijn. 

Jongere deelnemers zijn ook van harte welkom, indien inschrijving zowel als deelname, onder 

begeleiding van minimaal één volwassen persoon geschiedt.  

 

3. CATEGORIEËN 

 3.1 Categorie 1: Praalwagens 

 Deze categorie bestaat uit rijkelijk versierde voertuigen, welke  I. op eigen kracht rijden of worden 

voortgetrokken door motorvoertuigen; II. al dan niet bemand door personen, wier kostuum in direct 

verband staat met de uitbeelding op de wagen; III. is gebaseerd op een platte kar / onderstel of een 

voertuig waarvan het silhouet onherkenbaar is gemaakt; IV. Waarvan de versiering nagenoeg de 

gehele wagen beslaat; V Waarbij het geluid / de muziek enkel ondersteunend is aan het thema / de 
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uitbeelding op de wagen;  Deelname van rijdende café’s, discotheken, skihutten en herriewagens 

wordt nadrukkelijk uitgesloten.   

De afmetingen die worden toegestaan zijn: 

 a. lengte: samenstelling der voertuigen maximaal 18 meter, mits wagens langer dan 15 meter door 

een losse trekker worden voortbewogen;  

b. breedte: Maximaal 3,5 meter;  

c. hoogte: Maximaal 4,5 meter, tenzij de delen die hoger zijn dan 4,5 meter intrekbaar zijn tot 4,5 

meter, gemeten vanaf het wegdek; de maximale hoogte mag nooit meer bedragen dan 6 meter. 

Houdt u wel rekening met de bomen langs de route en met de aanrij route naar de plaats van de 

opstelling.  

3.2 Categorie 2: Grote loopgroepen Een groep van meer dan 10 gekostumeerde personen (kinderen 

en volwassenen).  Een motorvoertuig, voorzien van 3 of meer wielen, mits niet langer dan 4½ meter, 

(al dan niet met aanhanger) mag deel uitmaken van de loopgroep als de aankleding in direct verband 

staat met het motto van de groep.  

3.3 Categorie 3: Kleine loopgroepen Een groep van minimaal 1 en maximaal 10 gekostumeerde 

personen (kinderen en volwassenen). Een motorvoertuig voorzien van 3 of meer wielen, mag geen 

deel uitmaken van de loopgroep.  

3.4 Categorie 4: Jeugd (13 t/m 17 jaar) De deelnemers uit de categorie Jeugd lopen mee in de 

reguliere optocht. In deze categorie wordt bij de jurering geen onderscheid gemaakt tussen 

loopgroepen, wagens of individuele deelname, maar gelden wel de voorschriften van deze 

categorieën.   Indien er deel wordt genomen met een wagen gelden de voorschriften zoals 

beschreven in punt 4. Bij deelnemers enkel jonger dan 16 jaar is 1 of meer volwassenen als 

begeleider(s) verplicht.   

3.5 Categorie 5: Muziekgroepen Een groep van minimaal 2 musicerende personen (kinderen en 

volwassenen, kinderen t/m 15 jaar onder begeleiding).  

3.6 Categorie 6: Reclamewagens/groepen Wagens/groepen die bedoeld zijn om in de optocht 

commerciële uitingen/reclame te maken. Hiervoor gelden dezelfde eisen zoals beschreven in; punt 4 

Voorschriften. 

3.7 Categorie 7: Kinderoptocht (tot 13 jaar) De deelnemers in de categorie ‘Kinderoptocht’ lopen in 

de kinderoptocht die voor de reguliere optocht uit loopt. Deelnemers in deze categorie zijn maximaal 

13 jaar oud. In deze categorie wordt geen onderscheid gemaakt tussen loopgroepen, wagens of 

individuele deelname. 1 of meer volwassenen als begeleider(s) verplicht.   Indien er deel wordt 

genomen met een wagen gelden de voorschriften zoals beschreven in punt 4. 

 

4. VOORSCHRIFTEN  

Ter  bescherming  van  veiligheid  en  welbehagen  van  toeschouwers,  deelnemers  en  milieu 

volgen  een  aantal  eisen  waaraan  inschrijvingen  en/of  elementen  daarvan  moeten   voldoen.   

4.1   Brandveiligheid  en  milieu  

4.1.1   Ontsteken  van  vuurwerk,  rookbommen,  open  vuur  en  dergelijke  is  niet  toegestaan 

4.1.2   Alle  licht  ontvlambare  materialen  dienen  geïmpregneerd  te  zijn,  zodat  deze   materialen  

moeilijk  ontvlambaar  zijn.  

4.1.3   Ieder  gemotoriseerd  voertuig  dient  minimaal  één goedgekeurd en  goed   bereikbaar 
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blusapparaat  mee  te  voeren. 

4.1.4   Gebruik  van  een  (confetti)kanon  dient  schriftelijk  te  worden  vermeld  op  het 

inschrijfformulier.  

 4.1.4.1  De  eventuele  stok  voor  het  aanstampen  van  het  te  verspreiden  materiaal  dient 

              door  middel  van  een  deugdelijk  bevestigde  ketting  aan  het  voertuig  te  worden                         

 gemonteerd,  zodat  deze  stok  op  geen  enkele  manier  verder  dan  het  voertuig   kan   

 worden  gelanceerd.   

 4.1.4.2  Een  (confetti)kanon  mag  uitsluitend  gebruik  maken  van  een  onbrandbaar    

 uitdrijfgas  (lucht-stikstof--

 koolzuurgas). Het  gebruik  van  brandbare  gassen  in   cilinders  (butaanpropaan  e.d.)  of   

 van zuurstofcilinders  is  verboden.   

4.1.5   Verspreiding  van  materialen  moet  schriftelijk  worden  vermeld  op  het   inschrijfformulier.   

4.1.6   Geluidsinstallaties  mogen  geen  geluid  produceren  boven  de  93dB(a).  Tevens  dienen   de  

boxen  in  de  rijrichting  opgesteld  te  staan.  Zowel  Optochtcommissie  als  de   Gemeente  Tilburg  

zullen  hier  op  controleren.  Bij  overtreding  kan  de  deelnemer   gediskwalificeerd  worden.  Dit  

kan  betekenen  dat  een  deelnemer  buiten   mededinging  meedoet  (en  dus  geen  recht  heeft  op 

 prijzengeld)  of  zelfs  uitgesloten   kan  worden  van  deelname  of  voltooiing  van de optocht. 

 

4.2 EISEN/BIJZONDERE BEPALINGEN MVT:  

4.2.1 De uitlaat van het voertuig dient zo danig gewijzigd te worden dat de uitlaat gassen NIET in het 

publiek worden geblazen.  

4.2.2 Alle voertuigen, die door middel van voet- of handaandrijving voortbewegen, welke niet vallen 

onder categorie 1, worden beschouwd als attribuut van de betrokken deelnemer(s) of groep 

deelnemers. Deze voertuigen dienen eveneens aan alle  onder punt 4 genoemde voorschriften te 

voldoen. 

4.2.3 Van alle wagens dient de op- en/of ombouw tenminste 30 cm boven het wegdek gemonteerd 

te zijn i.v.m. het passeren van trottoirbanden en banden van vluchtheuvels en verkeerszuilen.  

4.2.4 Afmetingen en grootte van wagens dienen vooraf bij de optochtcommissie bekend te zijn. 

Indien dit niet gebeurt of niet voldaan wordt aan de maatvoering van het reglement volgt uitsluiting 

van jurering alsmede de mogelijkheid van uitsluiting van de optocht als zodanig.  

4.2.5 Van de chauffeur van het motorvoertuig wordt geëist dat hij/zij bevoegd en in staat is om naar 

behoren met het motorvoertuig en eventuele aanhanger om te gaan. De chauffeur moet in het bezit 

zijn van een voor het voertuig benodigd geldig rijbewijs. De chauffeur moet dit op verzoek kunnen 

tonen aan de organisatie van de optocht voor de start. 

4.2.6 Het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door de chauffeurs, alsmede de 

begeleiders, van de deelnemende voertuigen vooraf of tijdens de optocht is verboden en volgt tot 

uitsluiting van de optocht.  

4.2.7 Voorkom  technische  mankementen  en  zorg  voor   voldoende  brandstof!   Mocht  tijdens de 

optocht  de  brandstof  daadwerkelijk  op  zijn  en  deze  dient  bijgevuld   te  worden  dan  dient  de  

motor  uitgezet  te  worden  om  brandgevaar  te  voorkomen  en   de  veiligheid  te  garanderen  van  

de  toeschouwers  en  deelnemers.   

4.8 Bij de categorie Praalwagens dient bij ieder onafgedekt wiel én uitstekend deel een 

toezichthouder te lopen. Indien na voorafgaande waarschuwing niet aan voldaan wordt volgt 

uitsluiting van de optocht.  
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5 INSCHRIJVING VOOR DEELNAME AAN DE OPTOCHT  

5.1 Inschrijving voor deelnemers aan de optocht dient uitsluitend te gescheiden op het daarvoor 

bestemde formulier (fysiek of digitaal), dat verkrijgbaar is op de gepubliceerde adressen en op de 

website van de SOK.  

5.2 Alleen volledig ingevulde en tijdig ingeleverde formulieren worden in behandeling genomen. 

5.3 I.v.m. publicatie van de deelnemers en hun nummer dient men zich liefst minstens 6 dagen vóór 

de optocht in te schrijven.  

5.4 Wij hanteren een maximum geluidsniveau van 93 dB(a)  voor alle categorieën en een borgstelling 

van € 100,- voor deelnemers in de categorie 1 (Praalwagens) en 4 (Jeugd). 

Om ervoor te zorgen dat het geluid binnen de aangegeven norm blijft helpen wij jullie bij de 

opstelling de apparatuur aan de hand van een Db-meter in te regelen.  Tijdens de optocht wordt op 

meerdere plaatsen gemeten. Bij overschrijding van de limiet geven wij 1 waarschuwing.  

Bij een tweede waarschuwing wordt de wagen gediskwalificeerd. De borgsom wordt verbeurd bij 

constatering van handelen dat is strijd met de reglements-voorwaarden, zoals met name 

overmatig gebruik van drank en geluidsoverlast 93 dB(A). Tevens volgt uitsluiting van de optocht. 

 5.6 Het inschrijfgeld dient contant bij inlevering van het formulier te worden voldaan of direct 

middels IDeal via de website, en bedraagt: 

Categorie 1 (Praalwagens) € 25,00 (+ € 100,- Borg), Categorie 2 (Grote loopgroepen) € 25,00, 

Categorie 3 (Kleine loopgroepen) € 1,00 per persoon, Categorie 4 (Jeugd) € 15,00 (+ € 100,- Borg), 

Categorie 5 (Muziekgroepen) Gratis, Categorie 6 (Reclamewagens) € 75,00 en Categorie 7 

(Kinderoptocht) Gratis.  

  

6 NUMMERING 

6.1 Alle toegelaten deelnemers worden door de optochtcommissie voorzien van een volgnummer. 

De lijst met volgnummers wordt als startvolgorde bekend gemaakt op www.knollevretersgat.nl. 

6.2 De optochtdeelnemers dienen hun optochtnummer duidelijk zichtbaar mee te voeren in de 

optocht.  

6.3 Indien er geen volgnummer is toegekend, is uw inschrijving niet gehonoreerd. Restitutie van 

inschrijfgeld en eventuele borgsom zal geschieden. Een opgaaf van reden wordt schriftelijk verstrekt 

via de contactgegevens op het inschrijfformulier.  

 

7 UITSLUITING VAN DEELNAME AAN DE OPTOCHT 

Uitgesloten van deelname aan de optocht zijn of kunnen worden: 

7.1 Zij die zich naar de mening van de optochtcommissie misdragen. 

7.2 Zij die zich presenteren of nagenoeg dezelfde kledij dragen als de officiële Raad van Elf. 

7.3 Zij die kwetsende, aanstootgevende en/of onsmakelijke voorstellingen uitbeelden.  

7.4 Bij drankmisbruik volgt diskwalificatie, uitsluiting van verdere deelname c.q. verwijdering uit de 

optocht. 

7.5 Zij die het milieu vervuilen en zij in het openbaar urineren.  

7.6 Deelnemers die in grote mate verhinderen de optocht vlot te laten verlopen. 

7.7 Deelnemers die volgens politie en/of brandweer niet verantwoord kunnen deelnemen.  

7.8 Deelnemers die geluid ten gehore brengen dat schadelijk is voor het menselijk gehoor, dan wel 

de geluidsgrens van maximaal 93dB(A) niet in acht nemen. Dit zal op verschillende posities tijdens de 

optocht worden gemeten op 2 meter afstand met de rug naar de geluidsbron. Tijdens het opstellen 

helpt de commissie Optocht met het afstellen van de geluidsgrens d.m.v. een meting. Bij overtreding 

volgt directe verwijdering uit de optocht.  
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7.9 Deelnemers die (klein)vee of huisdieren meevoeren.  

7.10 Deelnemers die reclame maken zonder medeweten van de organisatie. 

7.11 Deelnemers die kunststof strooimateriaal strooien.  

7.12 Deelnemers die passerend Openbaar Vervoer en/of hulpdiensten etc. hinderen. In alle 

bovenstaande gevallen volgt uitsluiting/verwijdering uit de optocht, verbeuring van de borgsom en 

een oneervolle vermelding bij de prijsuitreiking.  

 

8 VERZEKERINGEN 

8.1 Alle gemotoriseerde voertuigen en daaraan gekoppelde aanhangers alsmede zelfgebouwde 

voertuigen met hulpmotor dienen door de deelnemers zelf voor minimaal WA verzekerd te zijn. 

Een kopie van het polisblad dient minimaal 8 dagen voorafgaand aan de optocht aan de commissie 

optocht te worden verstrekt.   

8.2 Voertuigen die niet worden voortbewogen door een motor vallen onder de eigen 

aansprakelijkheidsverzekering van de deelnemer.  

8.3 Voor meer informatie over verzekeringen kunt u zich wenden tot de SOK Berkel-Enschot 

Heukelom. Mailadres optocht@knollevretersgat.nl  

   

9 HET OPSTELLEN VAN DE OPTOCHTDEELNEMERS 

9.1 De plaats/nummer van de opstelling wordt tijdig bekend gemaakt op de website 

www.knollevretersgat.nl  

9.2 Iedere deelnemer stelt zich op bij zijn optochtnummer dat door de organisatie op de plaats van 

de opstelling is aangebracht.  

9.3 Alle deelnemers dienen om uiterlijk 14:30 uur opgesteld en gereed te zijn voor vertrek. 

9.4 Opstellen kan men vanaf 13:30 uur, niet eerder. De opstelstraat (St. Willibrordstraat) dient 

ingereden te worden via de Molenstraat of Pastoor van Tilborgstraat.  

9.5 Tijdens het opstellen is het niet toegestaan luide muziek te draaien voor een half uur voor 

aanvang van de optocht, hierna geldt eveneens het maximum van 93 dB(a).   Indien deze 

overschreden wordt volgt na de 1e waarschuwing uitsluiting van deelname en verbeuring van de 

borg. 

9.6 Tijdens het opstellen worden de deelnemers geacht zich te gedragen volgens de normale normen 

en waarden. De organisatie plaatst plaskruizen verdeeld over de opstelstraat. Indien de normen en 

waarden worden overschreden volgt uitsluiting van deelname en verbeuring van de borg.  

 

10 RECLAMEWAGENS EN RECLAMEGROEPEN 

10.1 Reclamemateriaal dient lopend te worden verspreid onder het publiek. Verspreiding vanaf een 

voertuig is niet toegestaan.  

  

11 HET ONTBINDEN VAN DE OPTOCHT 

11.1 Het ontbinden van de optocht dient vlot en met zo min mogelijk hinder voor andere deelnemers 

en overig verkeer te geschieden.  

11.2 Aanwijzingen van politie en/of optochtcommissie en/of verkeersregelaars dienen stipt te 

worden opgevolgd.  

11.3 Parkeren van wagens is niet mogelijk. De grote wagens dienen direct naar een eigen stalling / 

mailto:optocht@knollevretersgat.nl
http://www.knollevretersgat.nl/
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parkeerplek te worden gebracht. Deelnemers kunnen afstappen van de wagen in de Puccinilaan op  

aangeven van de verkeersleiders en leden optochtcommissie.   

  

12 DE JURERING 

12.1 De jury wordt samengesteld door de optochtcommissie en bestaat uit personen die geen 

binding hebben met deelnemende carnavalsverenigingen en andere deelnemende groepen.  

12.2 De uitslag van jury is bindend en is niet voor discussie vatbaar.  

12.3 De te behalen score per deelnemer is het gemiddelde van het totaal oordeel van de 

afzonderlijke jurywaarnemingen waarin geoordeeld wordt over uiterlijke vertoningen verzorging, 

eventueel mechanisch functioneren en enthousiasme. 

12.4 Hebben twee of meer deelnemers in dezelfde categorie hetzelfde aantal punten behaald, dan is 

het carnavaleske karakter doorslaggevend naar oordeel van de jury.  

  

13 HET PRIJZENGELD 

13.1 In de categorie Kinderoptocht is er voor de eerste prijswinnaar tevens een wisselbeker 

beschikbaar.  

13.2 De optochtcommissie behoudt zich het recht voor het aantal uit te keren prijzen naar beneden 

bij te stellen indien het aantal deelnemers per categorie te laag is. 

13.3 Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld: 

Categorie      Eerste prijs    Tweede prijs 

1. Grote Wagens     € 400,00     € 100,00  

2. Grote loopgroepen   € 150,00    € 75,00 

3. Kleine loopgroepen   € 35,00     € 25,00 

4. Jeugd       € 50,00    € 25,00  

5. Muziekgroepen     € 50,00 

6. Reclame     n.v.t.     n.v.t. 

7. Kinderoptocht (beker)  1e plaats    2e plaats  

   

14 SLOTBEPALING 

14.1 Door inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan het optochtreglement en bijlage(n). 

14.2 In alle gevallen en situaties waarin dit reglement en bijlage(n) niet voorziet, of onduidelijk zijn, 

zal de optochtcommissie in overleg met het bestuur van de S.O.K. een bindende beslissing nemen. 

14.3 De Stichting Openbaar Karnaval is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van voorwaarden, 

eisen en regels van dit reglement voor zover de deelnemers betreffende. De deelnemers zijn 

daarvoor zelf aansprakelijk. 

 

 

 



 
7 

Bijlag:  Schrijven van  De gemeente Tilburg van 21-12-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Onderwerp Datum 

Geluidswagens Carnaval 21 december 2018 

Ons kenmerk Uw kenmerk 

 

Afdeling Doorkiesnummer 

Veiligheid & Wijken 013 542 84 08 

E-mail Fax 

tim.segers@tilburg.nl  

Postadres Bezoekadres 

Postbus 90155 Spoorlaan 181 

5000 LH  Tilburg  

 

 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

De afgelopen jaren is er in de regio Hart van Brabant veel aandacht geweest voor de veiligheid van 

carnavalswagens. Het is belangrijk dat ook carnaval 2019 opnieuw een feest wordt dat veilig door 

eenieder kan worden gevierd. Daarom vragen wij u de regels die gelden voor carnavalswagens in acht te 

nemen. 

 

Algemeen geldt dat de normale wetgeving rond verkeer en verkeerstekens wordt gehandhaafd en dat 

daarop wordt toegezien. Bij gevaarlijke of overlast gevende situaties zal de politie handhavend 

optreden.  Op deze manier kan carnaval voor iedereen een geweldig en veilig feest blijven.  

 

Vervoer van personen 

Volgens artikel 61b van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 is het verboden personen 

te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of op een aanhangwagen achter 

een motorvoertuig. Hiervoor worden door ons geen ontheffingen verleend. De bestuurder van het 

voertuig van het voertuig is aansprakelijk en is niet verzekerd bij ongevallen met personen.  

 

Optocht en regels 

De wagens die deelnemen aan een evenement (niet als zijnde bezoeker) dienen op dat evenement 

onderstaande regels in acht te nemen. U zult ook door de evenementenorganisator op deze regels 

worden gewezen:  

- De verzekerbaarheid van personenvervoer op de carnavalswagens wordt aangetoond;  

- Er is tijdens het vervoer naar het evenement geen muziek hoorbaar vanaf de wagens.  

- De maximum snelheid van het voertuig binnen de bebouwde kom is maximaal 20 km/uur en 

buiten de bebouwde kom 40 km/uur;  

- Alle wielen van de carnavalswagens zijn afgeschermd;  

- De in- en uitgang(en) van de carnavalswagens zijn gevestigd aan de passagierskant van de 

wagen of aan de achterkant ervan; 

- Bij de ingang van elke carnavalswagen is aangegeven dat iedere persoon op eigen risico de 

wagen betreedt;  

- Op iedere wagen zijn twee personen aanwezig (buiten de bestuurder), die te allen tijde nuchter 

en herkenbaar zijn door middel van een hesje. Deze personen houden toezicht en dragen zorg 

voor de veiligheid op de wagen; 

- De chauffeur van de voertuigen moet een geldig rijbewijs hebben (voor het betreffende 

voertuig en/of combinatie); 

- Voor de chauffeur gelden de normale wettelijke regels aangaande alcoholgebruik; 

- Excessief alcoholgebruik moet worden voorkomen;  

- Er mag geen alcoholhoudende drank worden genuttigd door personen jonger dan 18 jaar;  

- Denk aan het goed afvoeren van uitlaatgassen, deze zijn giftig; 

- Voorzieningen en constructies moeten brandveilig zijn;  



 

- De personen (niet zijnde bestuurder) die zich op de geluidswagen bevinden, dienen achter een 

omheining te staan die minimaal 1,20 meter hoog is en nagelvast aan het object is gemonteerd; 

- Het voertuig moet veilig aan het verkeer deelnemen en goed functioneren;  

- Op het voertuig moet minimaal één draagbare poederblusser van 6 kg aanwezig zijn;  

- Het gebruik van open vuren of een andere warmtebron is niet toegestaan; 

- Urineren op straat of in de openbare ruimte is verboden; 

- Zorg voor een goede doorstroming van het verkeer, stilstaan dient te allen tijde te worden 

voorkomen dan wel tot een minimum te worden beperkt; 

- Voorkom verontreiniging van de omgeving tijdens de ritten naar en vanaf het evenement, gooi 

geen afval op straat.  

 

De politie is, zoals ook regulier het geval, aanwezig om de openbare orde en veiligheid te garanderen. 

Mochten er onveilige activiteiten plaatsvinden die de aandacht van de politie verdienen dan zullen zij 

handhavend optreden. 

 

Alcohol 

Het is reeds enige tijd verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken. De gemeente en 

de politie hebben de bevoegdheid hierop te controleren en kunnen verbaliserend optreden.  

 

Resume: 

Bovenstaande regels gelden tijdens evenementen, en niet daarbuiten. Nogmaals het vervoeren van 

personen op degelijke wagens in het reguliere verkeer is gevaarlijk, niet toegestaan en we raden dat ten 

zeerste af. De veiligheid van onze jeugd is de belangrijkste reden om deze afspraken met elkaar te 

maken.  

 

Wij wensen u dan ook een plezierig en ook veilig carnavalsfeest toe. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling veiligheid en wijken, team Veiligheid, intelligence 

en beleid, telefoonnummer 0135428408 of team evenementen  via telefoonnummer 14013. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

T.C.T. Segers 

adviseur evenementenveiligheid  

 


