
 

 

Optocht reglement Oranjevereniging Uithuizermeeden.   

1. Verzekering.   ( onder voorbehoud) 

1.1 Deelname aan de optocht is voor eigen risico. 

1.2 Alle deelnemers aan de optocht met een motorvoertuig moeten W.A. verzekerd zijn. 

   De vereniging verzekerd zich collectief voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A). Met deze 

verzekering zijn we verzekerd voor schade aan personen of zaken die door een praalwagen 

veroorzaakt wordt. Zowel de praalwagen als het trekkend voertuig is voor aansprakelijkheid 

verzekerd. 

1.3 De W.A. verzekering geldt: Op de dag van de optocht 

Gedurende de rit van de stalling naar het startpunt van de optocht. Indien deze rit 1 dag 

voor de optocht is dan geldt deze verzekering ook. 

Gedurende de rit van het eindpunt van de optocht naar de stalling. Indien deze rit 1 dag na 

de optocht is dan geldt deze verzekering ook. 

1.4 Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen bevinden 

dient aan de volgende eisen voldaan te worden: 

(dit geldt zowel voor grote praalwagens als voor de kleine voertuigen): 

De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen bevinden dienen achter 

een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De 

omheining dient minimaal 0,90 meter hoog te zijn en vast aan het object gemonteerd te zijn. 

Bij vervoer van kinderen onder de 12 jaar dient er op ca. 0.45 meter een extra 

veiligheidsbalk te worden gemonteerd.  

De bestuurder dient in het bezit te zijn van rijbewijs categorie B+E en of geldig trekker 

rijbewijs. Minderjarige kinderen worden begeleid door meerderjarigen  

1.5 Alle overige bestuurders dienen minimaal  18 jaar te zijn en in het bezit te zijn van 

rijbewijs B. 

1.6 Tijdens het rijden vanaf de stalling naar de opstelplaats en na ontbinding van de optocht 

naar de stalling mogen geen passagiers worden vervoerd 

1.7 Op het trekkend voertuig mogen geen passagiers worden vervoerd 

1.8 Buiten het optochtparcours geldt de wegenverkeerswet. 



 

2. Aanmelding/inschrijving 

2.1 Iedere deelnemer aan de optocht gaat bij inschrijving akkoord dat foto’s, video’s etc. 

gebruikt mogen worden in media, bijv. internet, krant etc.   (AVG-wet) 

2.2 Thema is: “ Vertel het verhaal, 75 jaar bevrijding!” 

2.3 Aanmelden graag voor 1 maart 2020. 

 

3. Veiligheidseisen 

3.1 Voorafgaand aan de optocht is er een veiligheidskeuring.  

3.2 De opbouw moet zodanig geconstrueerd zijn dat deze niet kan afvallen of scherpe 

uitstekende  delen heeft. 

3.3 Het raamwerk voor de versiering moet deugdelijk zijn. 

3.4 Tussen het trekkend voertuig en de praalwagen  mogen zich geen zich geen deelnemers 

bevinden. 

4. Regels tijdens de optocht 

4.1 Alcoholgebruik is tijdens de optocht verboden zowel voor bestuurders en deelnemers. 

4.2 De maximale snelheid waarmee een deelnemend motorvoertuig in de optocht mag    

rijden is stapvoets ongeveer  5 km per uur. 

4.3 De chauffeur moet direct oogcontact kunnen hebben met de wagen. 

4.4 Maximale breedte van de voertuigen is kleiner dan 3 meter. (rijbaanbreedte) 

4.5 Maximale hoogte van de voertuigen is  kleiner dan 4 meter. (straatverlichting) 

4.6  Levende have in de optocht is niet toegestaan. 

4.7 De deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de politie, 

verkeersregelaars, optochtbegeleider(s) en/of beslissingen van het bestuur van de 

Oranjevereniging.   

Zie 4.7 Bij calamiteiten en of ongevallen wordt de optocht  stil gelegd, om hulpdiensten en 

hulpverleners ongehinderd doorgang te kunnen verlenen. 

 



 

 

 

Onvoorziene zaken 

Alle deelnemers dienen zich te houden aan dit reglement. Indien er zaken/voorvallen zijn die 

niet genoemd of geregeld zijn in dit reglement, beslist/bepaalt het bestuur.  

Misschien ten overvloede; buiten het parcours gelden de gewone verkeersregels. 

 

 

 

Voor vragen over het reglement of de WA-verzekering kun je altijd contact opnemen met 

het bestuur van de Oranjevereniging. 

E- mail: oranjevereniginguhm@gmail.com 

Namens het bestuur van de Oranjevereniging Uithuizermeeden. 


