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Huisregels Ooievaarsrun 

 
Door deelname aan de Ooievaarsrun heeft iedere deelnemer/begeleider/chauffeur een eigen 
verantwoordelijkheid in een goed verloop van het evenement. We gaan ervan uit dat je de 
huisregels gelezen hebt. Bij het niet nakomen van onze huisregels loopt een deelnemer of 
chauffeur de kans om volgend jaar uitgesloten te worden van deelname.  
 
Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij de organisatie: info@ooievaarsrun.nl. 
 
 
Deelnemers 
 
Algemeen 
• Deelnemers en/of de begeleiders dienen zich uiterlijk op de aangegeven tijd te melden bij 

het secretariaat op de startlocatie. Kom je te laat dan is de kans groot dat je een plaats in 
de HTM-bus krijgt toegewezen. 

• Deelnemers die niet zelfstandig genoeg zijn dienen door de begeleiders aangemeld te 
worden en begeleid te worden tot in de vrachtwagen. 

• Chauffeurs en vrijwilligers hoeven geen deelnemers te tillen, er is geen tillift aanwezig op 
de start- en eindlocatie.  

• Deelnemers en begeleiders nemen alleen plaats op de daarvoor bestemde zitplaatsen in de 
deelnemende voertuigen. 

• Deelnemers die niet zelfstandig (of met behulp van hun eigen begeleider) in een 
vrachtwagen kunnen komen, dienen zich aan te melden voor een plek in de HTM-bus of 
rolstoelbus. Er wordt alleen een rolstoelbus gereserveerd indien dit expliciet staat 
aangegeven op het inschrijfformulier. 

• Deelnemers die zonder begeleiding deelnemen, dienen een noodnummer bij zich te 
dragen wat in geval van nood gebeld kan worden. 

• Deelnemers die na afloop opgehaald worden met de taxi moeten goed weten hoe laat en 
waar ze precies opgehaald worden. Zij dienen zelf op tijd klaar te staan. Vanwege de 
drukte is het voor vrijwilligers niet mogelijk om deelnemers hierbij te assisteren. 

• De organisatie van de Ooievaarsrun is te herkennen aan een blauwe polo/jas met “Bestuur 
EVG”. Vrijwilligers zijn te herkennen aan een vrijwilligersshirt of fluorescerende 
hesjes/jassen met het EVG-logo. 

• Zowel op de startlocatie als feestlocatie zijn wij te gast, wij laten de locatie daarom 
graag netjes achter. Gooi afval in een prullenbak en maak gebruik van de aanwezige 
toiletten. 

• Wij schenken geen alcohol aan minderjarigen.  
• Het is niet toegestaan om te roken in de visafslag. Bij de uitgang staan speciale 

peukenbakken. 
 
Medicatie 
• Zorg, indien nodig, voor voldoende medicatie en incontinentiemateriaal (en eventueel 

reservekleding). 
• Chauffeurs en vrijwilligers hebben geen medische achtergrond, zij kunnen niet assisteren 

bij de inname van medicatie enz.  
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Chauffeurs 
 
Algemeen 
• De volgende voertuigen zijn niet toegestaan: 

o Aanhangwagens en diepladers 
o Trekkers met oplegger en city- en kieptrailers 
o Wagens waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd 
o Wagens met een (groen) handelskenteken 
o BE-combinaties  

• Chauffeurs dienen 90 minuten voor vertrek aanwezig zijn op het startpunt (aanrijden 
vanaf Escamplaan).  

• Mocht je onverhoopt niet mee kunnen rijden meld je dan tijdig af.  
• Runkaarten staan op naam, het is niet toegestaan om runkaarten over te dragen aan 

andere chauffeurs. 
• Deelnemers dienen zoveel mogelijk zelfstandig, of met behulp van hun begeleiders, in en 

uit de vrachtwagen te kunnen stappen. Chauffeurs hoeven geen deelnemers te tillen.  
• Deelnemers en begeleiders nemen alleen plaats op de daarvoor bestemde zitplaatsen in de 

deelnemende voertuigen. 
• Zowel op de startlocatie als feestlocatie zijn wij te gast, wij laten de locatie daarom 

graag netjes achter. Gooi afval in een prullenbak en maak gebruik van de aanwezige 
toiletten. 

• De organisatie van de Ooievaarsrun is te herkennen aan een blauwe polo/jas met “Bestuur 
EVG”. Vrijwilligers zijn te herkennen aan een vrijwilligersshirt of fluorescerende 
hesjes/jassen met het EVG-logo. 

• Wij schenken geen alcohol aan minderjarigen.  
• Het is niet toegestaan om te roken in de visafslag. Bij de uitgang staan speciale 

peukenbakken. 
 

 
Onderweg 
• Volg bij vertrek vanaf de Kerketuinenweg en bij aankomst op Scheveningen de 

aanwijzingen op van onze verkeersregelaars, herkenbaar aan fluorescerende 
hesjes/jassen, en/of politie. 

• Om alle deelnemers blij te maken met een plaats in een vrachtwagen (en daar doen we 
het uiteindelijk ook voor) verzoeken wij u geen familie/bijrijders of begeleiders mee te 
nemen. Deelnemers die echt begeleiding nodig hebben, brengen hun eigen begeleider 
mee. 

• In verband met mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden wordt u verzocht om het 
claxonneren zoveel mogelijk te beperken, en al helemaal niet tijdens het passeren van 
ziekenhuizen en crematoria. Ook maneges waar paarden los lopen, willen wij ontzien. We 
attenderen u hierop d.m.v. spandoeken langs de route. 

• Indien zich onderweg een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld een onwel geworden passagier 
of een defect voertuig, dan kunt u dit kenbaar maken door uw wagennummer uit het raam 
te steken. Leden van het Motor Begeleidingsteam, waarvan er enkelen met de stoet 
meerijden, houden dit in de gaten en assisteren met het inroepen van de juiste hulp.  

• Ook bij aankomst op Scheveningen vragen wij u de aanwijzingen van onze 
verkeersregelaars en/of politie op te volgen, zij dragen zorg voor een goede doorstroming 
van de runs en bieden hulp bij het parkeren. Dat kan namelijk niet direct bij de visafslag. 
Bij de Eerste Haven is parkeren alleen toegestaan in de parkeervakken (het is niet 
toegestaan om onder de gele streep aan de havenkant te parkeren).  

 
 
 
 
 

 


