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Spelregels deelname aan optocht Euifeest 2022 
 
Inleiding  
De Oranjevereniging Hasselt is altijd blij met de vele aanmeldingen voor de optocht en waardeert de 
betrokkenheid & gezelligheid tijdens het Euifeest. Ons motto “Samen maken we er een geslaagd Euifeest 
van” 
 
Om voor zowel deelnemers als publiek een geslaagde activiteit te organiseren, is het onze plicht als 
organisator, u als deelnemer te wijzen op de spelregels en uw verantwoordelijkheden. Als organisator 
hebben wij dit reglement opgesteld, waarin onze voorwaarden voor deelname uiteengezet zijn. Bij 
opgave/deelname gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden en wordt verondersteld dat u op de 
hoogte bent van de ‘spelregels’. Wij willen er samen met u weer een mooi feest voor iedereen van maken! 
 
 
A. Aanmelding: 

Ø Elke deelnemer aan de optocht tijdens het Euifeest, dient zich aan te melden via de site van de 
Oranjevereniging. Aanmelden kan uiterlijk tot en met de donderdag voor aanvang van de optocht.  

Ø Deelname in de categorieën ABC zijn gratis en zij ontvangen tevens startgeld. Deelname in 
Categorie D € 75,- per startnummer en voor deelname in Categorie E wordt hoogte bepaald na 
onderling overleg met het bestuur. 

Ø Indien u onder categorie A valt en in aanmerking wilt komen voor de 25 punten regeling (zie nadere 
uitleg onder punt D. Jurering), dient u dit bij uw opgave te vermelden.  

Ø Door aanmelding wordt u veronderstelt op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de hierin 
gestelde spelregels en voorwaarden voor deelname optocht Euifeest. 

 
B. Technische staat voertuigen en veiligheid: 
De wagens moeten zonder oponthoud of gevaar voor het publiek te veroorzaken het parcours kunnen 
rijden. Dit houdt in dat: 

o De totale afmetingen van de wagen hoogte max. 3.80m en breedte max. 2.40m bedraagt. 
o De lengte van de wagen geen belemmering vormt voor het correct afleggen van het 

parcours, zonder oponthoud te veroorzaken. 
o Alle deelnemers dienen zich te houden aan de Wegenverkeerswet 1994 (WVS), aangezien 

we tijdens de optocht gebruikmaken van de openbare weg.  
o De voertuigen dienen in redelijke staat te verkeren en correct verzekerd te zijn voor 

aansprakelijkheid. D.w.z. ze mogen geen vloeistoffen lekken of uitstekende voorwerpen 
bevatten. (bij twijfel: raadpleeg uw verzekering en vermeld dat u uw voertuig tijdens de 
optocht niet gebruikt voor landbouwdoeleinden) 

o Het geluidsniveau tijdens de optocht is max. 80 dB(A). 
o Bestuurders zijn bevoegd om het voertuig te mogen besturen en kunnen zich legitimeren. 
o Er wordt géén alcohol genuttigd voor of tijdens de optocht, dit geldt zowel voor 

bestuurders als voor deelnemers aan de optocht. 
o Er is géén glaswerk aanwezig, alleen plastic is toegestaan.  
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o Deelnemers dragen zelf zorg voor het verwijderen van geproduceerd afval en laten de 
gebruikte openbare ruimte schoon en heel achter. 

o Deelnemers dienen te allen tijde en direct aanwijzingen van de Oranjevereniging, 
verkeersregelaars en/of handhavers op te volgen 

o Deelnemers gedurende de optocht alert zijn op de afstand tot het publiek en haar 
omgeving. Een ongeluk zit in een klein hoekje.  

o Elke inschrijving dient een brandblusser en EHBO trommel aanwezig te hebben per 
voertuig. 

o Er wordt stapvoets gereden gedurende de optocht.  
 
C. Parcours: 
Het parcours voor de optocht wordt voorafgaand aan het Euifeest bekend gemaakt via de website van de 
Oranjevereniging. Alle deelnemers dienen ’s morgens vanaf de zijde van de Baak aan te rijden voor 
ontvangst van het startnummer en de ondertekening van het reglement van deelname voor voertuigen. Het 
startnummer wordt bepaald door het bestuur van de Oranjevereniging en geeft tevens de volgorde en 
opstelling tijdens de optocht aan. De muziekkorpsen ontvangen voorafgaand separaat een instructie en 
positie van het bestuur.   
 
Deelnemers dienen het startnummer op een duidelijk zichtbare plaats aan de voorzijde van de wagen te 
bevestigingen.  De opstelplaats is aan de burgermeester Malcorpslaan, Let hierbij op het vrijhouden van de 
doorgang hulpdiensten. 
 
’s Morgens :  Opstellen deelnemers tussen 9.00 tot 9.30 uur.  

Ter hoogte van de Baak ontvangen de deelnemers het startnummer waarna men de 
toegewezen opstelplaats opzoekt. De nummering komt overeen met de aanduiding 
nummering aan de rechterzijde van de weg.   
Vertrek vanaf 10:00 uur 

’s Avonds :  Opstellen deelnemers kan vanaf 18.00 uur, plaats is gelijk aan toegewezen locatie tijdens 
vertrek in de ochtend optocht. 

  Vertrek vanaf 18.30 uur 
 
D. Categorieën en jurering: 
Deelnemers worden ingedeeld in 4 categorieën t.w.: 
A. Categorie versierde wagens  
B. Categorie loopgroepen  
C. Categorie kinderen  
D. Categorie reclamewagens  
 
25 Punten regel (Zie ook onder A. Aanmelding):  
Elke deelnemer met een ZELFGEBOUWDE wagen krijgt 25 extra bonuspunten tijdens de beoordeling. Deze 
regel geldt alleen voor categorie A en is bedoeld om deelnemers te stimuleren een eigen creatie te 
realiseren/bouwen. Een bestuurslid van de Oranjevereniging zal vervolgens beoordelen of u hiervoor 
daadwerkelijk in aanmerking komt aan de hand van bewijsstukken.  
De punten worden onafhankelijk aan de startnummers toegekend. De jury beoordeeld onafhankelijk van 
deze toekenning de deelnemers. Alle ontvangen punten vormen vervolgens gezamenlijk de einduitslag in 
categorie A.  
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Alleen deelnemers in de categorieën A, B en C komen voor een prijs in aanmerking, na beoordeling van de 
jury. Deze bestaat minimaal uit vijf vrijwilligers, welke aangewezen worden door het bestuur van de 
Oranjevereniging. Zij beoordelen de deelnemende groepen tijdens de optocht in de ochtend onafhankelijk 
op basis van startnummer op o.a. op algemene indruk, originaliteit, creativiteit en afwerking etc.  
Over de uitslag wordt niet gediscussieerd! De uitslag van de jury is onbetwist en bindend. 
 
E. Prijzen en uitreiking  
Alleen de categorieën A, B en C komen in aanmerking voor een prijs, hiervoor geldt:  
Categorie A Alle deelnemers ontvangen startgeld. Daarnaast ontvangen de 1e t/m 5e plaats ook prijzengeld.  
Categorie B Alle deelnemers ontvangen startgeld. Daarnaast ontvangen de 1e t/m 3e plaats tevens 
prijzengeld.  
 
Bekendmaking uitslag jury om 16.00 uur in het centrum van Hasselt. De precieze locatie wordt t.z.t. vermeld 
op de website/magazine. De uitreiking van het prijzengeld vind plaats tijdens de eerstvolgende 
ledenvergadering Oranjevereniging. (medio maart) 
 
F. Risico en aansprakelijkheid: 

Ø Deelname is op eigen risico en onder eigen verantwoording. De Oranjevereniging Hasselt kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor geleden letsel of materiele schade ontstaan door deelnemers.  

Ø Indien eventuele schade aan eigendommen van derden of de gemeente na afloop wordt 
geconstateerd kunnen de kosten doorberekend worden aan de betreffende deelnemende groep als 
veroorzaker. Het verwijderen van afval valt ook hieronder. Indien dit niet (correct) is gedaan, wordt 
dit alsnog uitgevoerd op kosten van de deelnemende groep. 

Ø In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Oranjevereniging 
Hasselt. 

 
G. Uitsluiting deelname: 
Bij het niet naleven of opvolgen van de voorwaarden, kan de organisatie besluiten dat het recht op start- en 
prijzengeld vervalt. Daarnaast kan een deelnemer tevens uitgesloten worden voor een toekomstige 
deelname aan de activiteit. 
 
 
Namens het bestuur Oranjevereniging Hasselt. 
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Bijlage : Regelement deelname (motor)voertuigen 
Te ondertekenen bij uitreiking startnummers 

 
De ondertekenaar verklaart dat hij en zijn groepsleden op de hoogte zijn (gebracht) van de inhoud van dit 

document en gaat hierbij akkoord met onderstaande voorwaarden: 
 

1. De totale afmetingen voertuigen bedragen maximaal 3.80m hoogte en 2.40m breedte. De lengte 
vormt geen belemmering voor het correct afleggen van het parcours, zonder oponthoud te 
veroorzaken. 

2. Voertuigen dienen aan de eisen van de RDW te voldoen. Voertuigen dienen in redelijke staat te 
verkeren en deelnemers en voertuigen moeten correct verzekerd zijn voor aansprakelijkheid. D.w.z. 
ze mogen geen vloeistoffen lekken of uitstekende voorwerpen bevatten. (bij twijfel: raadpleeg uw 
verzekering en vermeld dat u uw voertuig tijdens de optocht niet gebruikt voor 
landbouwdoeleinden) 

3. Maximale geluidsniveau tijdens de optocht bedraagt 80 dB(A) 
4. Bestuurders dienen bevoegd te zijn om het voertuig te mogen besturen en kunnen zich legitimeren. 
5. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de Wegenverkeerswet 1994 (WVS), aangezien we 

tijdens de optocht gebruikmaken van de openbare weg.  
6. Het gebruik van alcohol voor en tijdens de optocht is voor zowel bestuurders als de overige 

deelnemers van de optocht niet toegestaan. 
7. Deelnemers hebben géén glaswerk aanwezig, alleen plastic is toegestaan. 
8. Deelnemers dragen zelf zorg voor het verwijderen van geproduceerd afval en laten de gebruikte 

openbare ruimte schoon en heel achter. 
9. Deelnemers dienen ten allen tijde en direct aanwijzingen van de Oranjevereniging, 

verkeersregelaars of handhavers op te volgen. 
10. Deelnemers zijn alert op het publiek en de omgeving. Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
11. Alle deelnemers (per aanmelding) zijn in het bezit van een brandblusser en EHBO trommel, deze is 

aanwezig op het voertuig. 
12. Er wordt tijdens de optocht stapvoets gereden.  
13. Deelname geschiedt op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.  
14. De organisatie Oranjevereniging is nimmer aansprakelijk voor geleden letsel of schade door 

deelnemers. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van letsel of schade 
voortvloeiend uit deelname (activiteit). 

 
Getekend voor gezien en akkoord, te Hasselt d.d. ____-____-_____  
 
Naam groep :______________________________________________________________________ _ 
 
Startnummer : ______________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon groep (aanspreekpunt straat vragen/klachten): ______________________________ 
 
Telefoonnummer : ___________________________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening 


