Regels en richtlijnen voor optocht Enterse Dagen 2020
Deelname aan optocht Enterse Dagen
Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht, verklaart u zich akkoord met deze richtlijnen van de optocht
commissie. Om te voldoen aan de aangescherpte wettelijke eisen voor optochten e.d. geven wij u hierbij de
regels waaraan u zich als wagenbouwer en/ of deelnemer van de optocht dient te houden.
Inschrijving
Inschrijven kan via de internet site Enterse Dagen. De volgende zaken moeten hierin aangegeven worden.
• Naam Buurt
• Contact persoon
• Adres contactpersoon
• Telefoon contactpersoon
• Email contactpersoon
• Verzekering met polisnummer
• Bouw locatie; volledig adres
• Wagen of Loopgroep
• Thema wagen/Loopgroep (motoren zijn niet toegestaan)
• Korte omschrijving van onderwerp
Uiterste inschrijfdatum
Tot en met vrijdag 31 juli 2020
Opstelroute
De optocht wordt opgesteld in de Stationsweg en Mettenkampsweg. De deelnemers dienen zoveel mogelijk
rechts van de weg op te stellen. Ook dienen de wagens niet te veel ruimte over te laten aan voorkant en moeten
redelijkerwijs aansluiten.
Aanrijden naar de optocht moet geschieden via industrieterrein Vonderweg de Mettenkampsweg in. De andere
wegen zullen afgesloten zijn. Dit vanwege veiligheid redenen en problemen 4 jaar geleden.
Bij het aanrijden en ook wegrijden van de optocht wordt er op de openbare weg gereden. Zorg voor een
aangepaste snelheid en meerijdende begeleiding. Denk aan de veiligheid van medeweggebruikers, maar ook
meereizende personen. Bijvoorbeeld geen personen op de praalwagen.
Verzekering
Elke voertuig/praalwagen, die aan het verkeer deelneemt, dient door de deelnemer te worden verzekerd
middels een WAM (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering. Met een
praalwagenverzekering verzekert u zowel de praalwagen als het trekkend voertuig. Aanvullend kunt u een
ongevallendekking voor passagiers en bestuurder afsluiten. Op die manier bent u verzekert tijdens de deelname
aan de optocht, de rit naar de startplaats van de optocht en het vervoer van de praalwagen na de optocht.
Indien de deelnemer zich aanmeldt, dient de verzekering met polisnummer te worden vermeld. Een praalwagen
verzekering is af te sluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.
Jurering
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. De jurering vindt plaats door
een onafhankelijke jury. Ze komen allen in principe van buiten enter en hebben geen relatie met de organisatie.
De jurering zal geschieden door 5 juryleden die de wagens tweemaal beoordelen; bij opstelling wagens van
13.00 uur en tijdens de optocht.
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Iedere deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer, verkeersregelaars en
overige hulpverleningsorganisaties strikt op te volgen
Gebruik zoveel mogelijk brandwerende middelen en brandvertragende kleding.
Zorg voor een adequaat gevulde EHBO-trommel
Zorg voor goedgekeurde brandblussers met voldoende inhoud.
Startnummer moet duidelijk gemonteerd worden voor- en achterop de wagen. Deze nummers zullen in de
weken vooraf de optocht uitgedeeld worden door de optocht commissie.
Per wagen moeten er 4 volwassen begeleiders met reflecterend hes meelopen. Dit om veiligheid te
garanderen tussen wagen en publiek.
Met de wagens dient tijdens de optocht stapvoets gereden te worden waarbij de instructies van de politie
en organisatie opgevolgd dienen te worden.
De wagens mogen niet breder zijn dan 3,20 meter en de hoogte mag maximaal 4 meter zijn.
De ruimte tussen onderkant zijkanten en het wegdek moet minimaal 0,35 meter zijn in verband met
eventuele drempels.
Het trekkende voertuig dient aan de wettelijke eisen te voldoen (deugdelijke verlichting, spiegels enz.),
verzekerd te zijn en bereden te worden door personen van 18 jaar of ouder en in het bezit van rijbewijs.
Buurt is tijdens de optocht zelf verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid verzekeringen. Het Comité
Enterse Dagen draagt hiervoor geen verantwoording.
Alcohol gebruik is voor bestuurders van de wagens en de meelopende volwassenen met reflecterende hes
verboden. Optocht commissie behoud zich het recht voor om alcohol test af te nemen voor start optocht
voor bestuurder en begeleiders. Overtreding van deze regel betekend direct uitsluiting van de wagen en/of
loopgroep van de gehele buurt in de optocht. Alcohol verbruik op de wagen wordt afgeraden.
Alleen gebruik van plastic glazen is toegestaan.

Bezoek bouw wagens
Alle bouwlocaties van de wagens worden bezocht. Op deze bezoekdag zullen de richtlijnen van de optocht
besproken worden en gekeken hoe hier aan voldaan wordt. Veiligheid is steeds meer een zeer belangrijk
onderwerp wat er ook voor zorgt om ook het voortbestaan van dergelijke evenementen te kunnen garanderen.
Daarom zal hier serieus mee omgegaan moeten worden.
Tevens zal ook het startgeld en de startnummers voor de deelnemer worden uitgereikt.

