Stichting Schoolfeestcomité Yde - De Punt

Optocht-reglement 2019
Inleiding
In dit reglement worden voorschriften gegeven waaraan wagens, trekkende voertuigen en
zelfrijdende voertuigen moeten voldoen die aan de optocht mee doen.
Deze voorschriften zijn opgesteld na overleg met verzekering, politie en gemeente. Verder
wordt informatie gegeven over de aanmelding en hoe er wordt gehandeld door de
commissie bij een dubbel onderwerp.

Deelnemende wagens
Deelnemende wagens moeten zijn gebouwd door en (indien nodig) bemenst met inwoners of
voormalige inwoners uit de schoolkring Yde-De Punt.

Zelf bouwen van de wagens
De wagens dienen naar een eigen ontwerp te worden gebouwd. Huren of lenen van reeds
gebouwde exemplaren is niet toegestaan.

Afmetingen
De maximale hoogte van een wagen mag 3,80 meter zijn en de breedte 3.00 meter. De lengte
van een wagen wordt in principe vrij gelaten, maar de ervaring leert dat 11 tot 12 meter het
maximum is in verband met enkele krappe bochten in de route.
Indien een wagen een langere lengte heeft zal een proefrit noodzakelijk zijn.
De afstand tussen het wegdek en de onderzijde van de ombouw van de wagen moet minimaal
25 cm. zijn. Dit vanwege de aanwezige verkeersdrempels.

Zelfrijdende voertuigen
Zelfrijdende voertuigen moeten zijn voorzien van een trekoog, aan boord een trekstang
hebben en een goed opgeladen reserve accu.
Voordat met de opbouw wordt begonnen moet aan de commissie worden getoond dat het
voertuig in goede technische staat verkeerd.
Dit ontslaat de bouwers er niet van om ook te zorgen dat (ook) tijdens de optocht het voertuig
in goede technische staat verkeerd.

Dieren
Het is niet toegestaan om grote levende dieren in de optocht mee te laten lopen of om wagens
te trekken. Hierbij moet gedacht worden aan paarden en andere dieren die door mensen
bereden kunnen worden en die zo sterk zijn dat ze een wagen kunnen trekken.
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Veiligheid personen op de wagens
Personen die op de wagens als figurant optreden en waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze bij
een plotselinge onverwachte beweging van de wagen kunnen vallen omdat er geen of
onvoldoende deugdelijke omheining aanwezig is moeten op de wagen deugdelijk worden
gefixeerd aan een beugel. Kinderen tot 16 jaar moeten aan een beugel gefixeerd worden. Stapositie van personen op de wagen mag niet hoger zijn dan 1.50m vanaf de grond gemeten.

Verzekering
Het schoolfeestcomité sluit een zogenaamde evenementenvergunning af, daarnaast moeten
de eigenaren van de trekkende voertuigen of de eigenaar van zelfrijdende wagens een
aanvullende verzekering afsluiten. Eigenaren van tractoren die dagelijks gebruikt worden
voor agrarische werkzaamheden kunnen veelal volstaan met een melding bij hun verzekering.

Chauffeurs
Bestuurders van trekkers, moeten de leeftijd van 16 jaar hebben en in het bezit zijn van een
geldig tractorrijbewijs.
Ook chauffeurs van zelfrijdende voertuigen en overige voertuigen die een wagen trekken
moeten in het bezit zijn van een geldend en geldig rijbewijs.
Mede- passagiers op de trekkers zijn tijdens de optocht verboden.
Gebruik van alcohol voor, tijdens en in de pauze van de optocht is niet toegestaan.

Aanmelden
Op 25 januari 2019 tussen 19.30 en 21.00 kunnen deelnemende teams zich door middel van
het daarvoor bestemde formulier aanmelden voor een boog en/of straatversiering. Het
formulier kan van de site van het schoolfeest worden gedownload en eventueel op de pc
worden ingevuld, maar het mag natuurlijk ook met de pen.

Dubbel ontwerp
Wanneer na de opgave mocht blijken dat er wagens zijn aangemeld met dezelfde titel en/of
onderwerp wordt met de desbetreffende teams door de commissie een gesprek gevoerd in
hoeverre er overeenkomsten zijn. Blijkt uit die gesprekken dat er een te grote gelijkenis is zal
er dezelfde avond worden geloot, wie het oorspronkelijk ontwerp mag uitvoeren.

Zigeunerwagen
Er mag in de optocht maar één zigeunerwagen meerijden. Het uitgangspunt is dat de
zigeunerwagen wordt gemaakt door de groep van 18 tot 23 jaar. Zijn hiervoor te weinig
jongeren om een zigeunerwagen voor elkaar te krijgen dan mag de groep aangevuld worden
met anderen die woonachtig zijn in Yde – De Punt, of op de basisschool De Duinstee hebben
gezeten.

Wijzigingen doorgeven
Mochten er na de opgave zich wijzigingen voordoen in de titel en/of het ontwerp, dan dient
dit zo spoedig mogelijk door te worden gegeven aan: Arjan Hingstman tel: 06-38199814 of
via de mail: arjanyde@ziggo.nl

Indeling optocht
Ruimschoots voor 15 juni 2019 wordt de indeling van de optocht kenbaar gemaakt en zullen
de bordjes met namen en deelnemende nummers worden uitgereikt.
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Plaatsing op het feestterrein
Na de optocht worden de wagens opgesteld op het feestterrein. Hierbij zijn de deelnemende
teams verantwoordelijk om alle waardevolle en breekbare spullen van de eigen wagen te
halen. Denk hierbij aan: glaswerk, lege flessen, drank flessen, audioapparatuur etc.

Afvoer wagens van het feestterrein
De wagens moeten maandag 17 juni 2019, tussen 10.00 uur en 13.00 uur van het feestterrein
worden verwijderd.

Onvoorziene omstandigheden
Bij onvoorziene omstandigheden, zoals onveilige situaties, buitensporig gedrag van
deelnemende groepen e.d. kan en mag het bestuur handelend optreden om weer tot een
acceptabele situatie te komen.

Informatie
Nog onduidelijkheden? Informatie kan worden ingewonnen bij de volgende commissieleden:
Arjan Hingstman

06-38199814

arjanyde@ziggo.nl

Roelof van Steenwijk

06-523 901 17

info@aenfinterieurbouw.nl

Namens het schoolfeestcomité wensen wij u veel succes met het bouwen van de wagens en
hopen dat u er allemaal veel plezier aan mag beleven.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat er als vanouds weer een kleurrijke optocht door het dorp
zal trekken en iedereen een geweldig school/dorpsfeest zal meemaken.

Met vriendelijke groet,
De optochtcommissie
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