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Categorie indeling Olliedonkse optocht 

Jeugdcategorie individueel en groepen:  

Hieronder vallen alle kinderen binnen en buiten Spoordonk die zich opgeven voor deelname 

aan de optocht. De leeftijd van deze categorie is gesteld tot 12 jaar. Denk aan deelname met 

versierde fietsen en dergelijke.  Het meedoen telt. In deze categorie horen geen wagens thuis 

die in een andere categorie passen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Individuele deelnemer: 

Uitbeelding van een creatie als eenling hierbij mag een klein wagentje ter grootte van een 

wandelwagentje mee genomen worden als dit bij de uitbeelding hoort. Ook hier geldt het 

meedoen telt. Hoe meer deelname hoe groter de optocht 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kleine loopgroepen:  

Loopgroepen van twee tot  zes personen. Er kan bij deze groep een kleine kar horen, als deze 

door de deelnemers zelf  getrokken. De grootte van de wagen mag niet meer zijn dan een 

normale aanhangwagen ± 1,3 meter breed en 2,00 meter lang. Dit wagentje moet dan wel bij 

de uitbeelding horen en geen losse kar zijn.  Hoe meer deelname hoe langer de optocht. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grote loopgroepen: 

Loopgroepen groter dan zes personen. Er kan ook bij deze groep een kleine kar horen, als 

deze door de deelnemers zelf of door een klein voertuig wordt getrokken. De grootte van de 

wagen mag niet meer zijn dan een normale aanhangwagen ± 1,3 meter breed en 2,00 meter 

lang. Dit wagentje moet dan wel bij de uitbeelding horen en geen losse kar zijn. Hoe meer 

groepen er deelnemen des te langer word de optocht. 

...................................................................................................................  

Kleine wagens tot en met tien meter lang: 

Hieronder vallen alle wagens tot een lengte van tien meter. De lengte van de wagen is 

gemeten zonder trekstang en voertuig. Als het voertuig is ingebouwd hoort het bij de 

uitbeelding en wordt deze in de lengte van de wagen meegeteld. De hoogte en breedte van de 

wagen wordt vermeld in het optocht reglement, maar let hiermee wel op ivm. de bomen langs 

onze optocht route.(houdt rekening met de verkeersregels die buiten de optocht normaal 

toegepast worden) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grote wagens groter dan tien meter lengte:  

Hieronder vallen alle wagens die langer zijn dan tien meter. De maximale lengtematen 

hiervoor staan vermeld in het optocht reglement (let op met de lengte ivm. het bochtenwerk in 

de route). De lengte van de wagen is gemeten zonder trekstang en voertuig. Als het voertuig 

is ingebouwd hoort het bij de uitbeelding en word deze in de lengte van de wagen meegeteld. 

De hoogte en breedte van de wagen wordt vermeld in net optocht reglement maar let hiermee 

wel op ivm. de bomen langs de optocht route. (houd rekening met de verkeersregels die 

buiten de optocht normaal toegepast worden)  

 

DEELNEMERS: LET OP IS DE VERZEKERING GOED GEREGELD !!! 

Deelname aan de Spoordonkse Optocht is voor eigen risico. 


