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Reglement 

Deelnemen aan de “Steenwiekertoornrun” gaat alleen als: 

 Het voertuig in goede technische staat is en minimaal W.A. verzekerd. 

 De bestuurder in het bezit is van een rijbewijs in de vereiste categorie. 

 De bestuurder niet onder invloed is van alcohol of andere roesmiddelen. 

 

Verder geldt: 

 Minstens een half uur voor vertrek aanwezig zijn. Een kopje koffie/thee staat voor u klaar. 

 Bij aankomst eerst melden bij de inschrijftafel. 

 Je krijgt bij de inschrijftafel de benodigde gegevens, hierna je voertuig parkeren op de plaats welke overeenkomt met 

het nummer dat je krijgt bij de inschrijftafel. 

 Zorg dat je voor de instaptijd bij het voertuig bent en blijf daar tot het vertrek bij je passagier. 

 Zorg er voor dat je met een volle tank aan de rit begint. 

 Een helm voor de passagier is verplicht, ook op trikes. Rijders worden aangeraden een extra helm mee te nemen 

voor hun passagier, terwijl wij passagiers willen adviseren om er van tevoren voor zichzelf alvast één te (laten) 

regelen. Zo moet het goed komen. 

 Als voor uw voertuig een gordelplicht geldt, dan dient deze ook tijdens de run gedragen te worden. 

 Tijdens de rit blijf je op de plek, waar je was tijdens de startopstelling. Dit geldt ook voor de solomotoren in de stoet. 

 Houd de afstand tot  je voorligger constant en niet te groot. Inhalen is niet toegestaan. 

 Hou er tijdens de rit rekening mee, dat je wordt ingehaald door de verkeersregelaars en geef die voldoende ruimte.  

Zeker op enkele smalle wegen waar de rit langs zal komen. Het kan ook voorkomen dat een motoragent de stoet 

inhaalt. 

 Volg tijdens het rijden, de foto-shoot en het parkeren de aanwijzingen van de verkeersregelaars (herkenbaar aan de 

reflecterende hesjes) of volg je voorganger. 

 Op de pauzeplaatsen eerst uw passagier verzorgen. Hou ook tijdens de pauzes je passagier goed in de gaten, juist 

ook dan hebben sommigen even wat extra aandacht, aanwijzingen of hulp nodig. 

 Tijdens de run is het uiteraard niet toegestaan alcohol te nuttigen of andere roesmiddelen te gebruiken. 

 

Bijzondere omstandigheden tijdens het rijden: 

 Bij pech: Stop uiterst rechts van de weg. 

 Blijf je onderweg stilstaan, dan zullen EHBO helpers en/of verkeersregelaars zich bij jou vervoegen.  

Indien nodig zal er assistentie worden verleend door cliëntenbegeleiders en verkeersregelaars. 

 Kun je na zo’n voorval weer doorrijden, dan zullen verkeersregelaars je naar de achterkant van de stoet leiden.  

Vanaf dan blijf je daar rijden en ga je niet terug naar de oorspronkelijke plek in de stoet. Na de eerstvolgende pauze 

mag je je oorspronkelijke plek in de stoet weer innemen. 

 Kan je voertuig niet verder rijden, dan zal je gast(en) worden overgeplaatst in een ander voertuig (indien mogelijk), 

of worden opgepikt door één van de bussen van de Frion. Je dient zelf te zorgen dat je hulp krijgt om jouw en je 

gestrande voertuig op te pikken. In overleg zullen wij een vrijwilliger bij je achterlaten om de hulpdienst naar je toe 

te leiden of andere assistentie te verlenen. 

 

Het meerijden in de stoet ontslaat niemand van de verplichting voorzichtig te zijn, op te letten en de verkeersregels 

te eerbiedigen. De motorrunorganisatie, Stichting “Steenwiekertoornrun” of de stoetbegeleiding, kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor jouw fouten, of voor die van andere weggebruikers. Mocht je op een bepaald 

moment vinden dat het opvolgen van een aanwijzing van ons de veiligheid in gevaar brengt, is het aan jou om 

ongelukken te vermijden en zo nodig die aanwijzing niet op te volgen. Dit geldt uiteraard niet voor een stopteken of 

aanwijzingen die gegeven worden door agenten. Deze dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 

 

Maak er verder een leuke dag van met je passagier. 

 

 


