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DEELNAME 
 
 Deelname aan de optocht geschiedt ten alle tijden op eigen risico. Stichting Iseldonk kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade/letsel of schade/letsel toegebracht aan, of door 
anderen. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van het reglement. 

 Alle aan de optocht deelnemende voertuigen, met uitzondering van de trekkende voertuigen, moeten 
rondom met stevig materiaal zijn afgeschermd. De ruimte tussen de afscherming en het wegdek mag 
max. 20 cm bedragen.  

 Het geniet de voorkeur dat ook het trekkende voertuig is voorzien van afscherming en versiering. 
 De afmeting van de wagen mag max. 3,5 m hoog en max. 3 m breed zijn. 
 Geen enkele wagen, behalve de wagens van Stichting Iseldonk, mag een prinsenwagen zijn. 
 Het uitzicht voor de bestuurder van het voertuig of de combinatie moet voldoende zijn. 
 Bij een combinatie van voertuigen moeten deze door middel van een deugdelijke koppeling met elkaar 

zijn verbonden.  
 Ter beveiliging dienen aan weerszijden van ieder voertuig tenminste 4 toezichthoudende 

volwassenen te lopen. 
 Tijdens de optocht mogen door de deelnemers geen alcoholhoudende dranken worden gebruikt. De 

politie zal hierop controle uitvoeren.  
 De voertuigen dienen in een deugdelijke technische staat te verkeren. Voordat met de voertuigen aan 

de optocht wordt deelgenomen, moeten zij onderzocht en akkoord zijn bevonden door de politie, 
basiseenheid Achterhoek west en de optochtcommissie. 

 Alleen de Prinsenwagen van Stichting Iseldonk mag snoepgoed strooien. 
 De wagen mag voorzien zijn van een reclamebord; max. afmeting 75 x 100 cm of in overleg met de 

optochtcommissie.  
 De deelnemende wagens moeten uiterlijk zaterdag voor de optocht om 12.00 uur in hun totaliteit 

kunnen worden gekeurd door politie of commissieleden. 
 Laat bij vertrek aan de start (het zwarte plein) schoon achter. 
 

UITSLUITING VAN DEELNAME OF PRIJZEN 
 
 Bij het niet naleven van de volgende regels kan uitsluiting plaatsvinden. 
 Voor aanvang of gedurende de optocht dienen aanwijzingen aan de deelnemers, gegeven door de 

politie, verkeersregelaars en/of optochtleiding, onmiddellijk te worden opgevolgd.  
 Het strooien van snoepgoed of confetti is verboden. 
 Om stagnaties in de optocht te voorkomen dient men ervoor te zorgen dat er nooit meer dan 20 meter 

afstand van de voorgaande groep of wagen ontstaat dus geen toneel tijdens de optocht. 
 Als het uitgebeelde als beledigend of grievend wordt ervaren. 
 

VERZEKERING 
 
 Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s als wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn. Dit 

geldt ook voor alle deelnemende voertuigen. 
 Voertuigen welke een verzekering hebben (WA) geven niet in alle gevallen dekking voor deelname aan 

optochten. Vraag dit na bij uw verzekeraar of tussenpersoon. In de meeste gevallen is hier een 
oplossing voor. 

 Indien uw voertuig niet verzekerd is voor een optocht dient u een verzekering af te sluiten bij de 
Vereende. 
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PRIJZEN 
 

 Alle deelnemers aan de optocht, die voldoen aan het gestelde in dit optochtreglement, kunnen in 
aanmerking komen voor een prijs. Een prijs kan worden toegekend in de volgende categorieën: kleine 
groepen (tot 6 personen), grote groepen (vanaf 6 personen), wagens (eigen bouw) en wagens (huur). 

 Een onafhankelijke jury zal zorgdragen voor het beoordelen van de wagens en groepen. 
 Noch de Optochtcommissie, noch het bestuur van Stichting Iseldonk kan hierop enige invloed 

uitoefenen. De uitslag van de jury is voor alle partijen bindend. Hierover zal derhalve niet worden 
gecorrespondeerd of getelefoneerd. De juryrapporten zijn niet opvraagbaar.  

 Tevens ontvangt de winnaar van de grote wagens (eigen bouw) en de grote groepen een wisselbeker. 
Deze wisselbeker dient door de winnaar met zijn/haar naam te worden ingegraveerd. De wisselbeker 
dient twee weken voor de optocht van het volgende jaar geretourneerd te worden op Elzenstraat 42 te 
Ulft. De wisselbekers blijven, behoudens het gestelde in het volgende artikel, eigendom van Stichting 
Iseldonk. 
Een deelnemer kan de wisselbeker behouden indien: 
De beker voor de 5e keer in zijn/ haar bezit komt of 
De beker voor de 3e achtereenvolgende keer in zijn/ haar bezit komt 
De gewonnen prijzen kunnen uitsluitend worden afgehaald tijdens de prijsuitreiking en worden 
alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar. 
 

Voor zover dit reglement niet voorziet beslist de Optochtcommissie i.o.m. het bestuur van Stichting 
Iseldonk.  
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