
         

Kockengen, maart 2016

Ref.: 5 mei is het weer O.P.A. dag!

Beste O.P.A. deelnemer,

Dit jaar is de O.P.A. dag (Oldtimers Parade Aanslingeren) op Hemelvaartsdag 5 mei weer terug in 
De Meern. Deze keer zal het evenement plaatsvinden in Reijerscop. Het terrein wordt helemaal als 
O.P.A. trekkerdag ingericht.

www.OPAtrekkerdag.nl is inmiddels bekend als website van O.P.A. Op deze website treft u de 
informatie aan die voor u, als deelnemer, belangrijk is. Daarnaast bevat het voor de 
geïnteresseerde bezoekers interessante informatie. 
Wij willen u vragen om het ‘digitale’ deelnameformulier op de website in te vullen in plaats 
van het bijgevoegde deelnameformulier. 
Een belangrijke wijziging t.o.v. O.P.A. 2015: indien uw deelname ‘digitaal’, via de website, 
registreert dan dient u het geldig verzekeringsbewijs mee te nemen op de O.P.A. dag. Zonder dit 
bewijs kunt u niet meerijden met de toertocht en/of het O.P.A. terrein betreden.

Wilt u graag uw deelname per post aan ons doorgeven? Dan kan dat uiteraard ook. In dit geval 
vragen wij u om uw geldig verzekeringsbewijs wel direct bij te sluiten bij de inschrijving. 

De ruim 300 oude en antieke tractoren toeren deze editie richting Harmelen, via o.a. Haanwijk 
richting Woerden en Linschoten. Daar wordt de traditionele pitstop gehouden. Vervolgens gaat de 
tocht verder via Cattenbroek, richting Blindeweg en weer terug naar Reijerscop in De Meern.

Tegen 13.00 uur staan de geïnteresseerde bezoekers u welkom te heten en willen zij graag uw 
tractoren komen bewonderen. Naast de ruime collectie tractoren in diverse merken en bouwjaren 
zal een grote collectie unieke stationaire motoren en oude landbouwwerktuigen niet ontbreken.

Om de O.P.A. dag zo goed mogelijk te laten verlopen verzoeken wij uw medewerking bij het 
volgende:

- alleen tractoren tot en met bouwjaar 1970 kunnen meerijden met de toertocht;

-      van 8.00 uur tot 8.45 uur 's morgens is de registratie geopend en staat de koffie/thee klaar;

- er mogen absoluut geen werktuigen, aanhangers of karren, die achter de tractor bevestigd zijn, of  worden                                              
mee vervoerd in de toertocht. Wij verzoeken u deze attributen direct bij aankomst op het O.P.A. terrein af te              
koppelen alvorens u zich gaat registreren. Dit voorkomt oponthoud bij vertrek van de toertocht; 

- het vervoeren van losse attributen zoals hooi, stro etc. is eveneens verboden;

- u volgt te allen tijde de aanwijzingen die de O.P.A. medewerkers u geven m.b.t. parkeren etc. op;

- hanteer de verkeer- en sociale gedragsregels zoals deze gelden voor openbare orde, openbare wegen etc;

- Uw deelnameformulier retourneren voor de sluitingsdatum: 7 april 2016, volledig ingevuld, ondertekend en 
inclusief een geldig kopie van uw verzekeringsbewijs van de tractor waarmee u aan de toertocht deelneemt.
Maak gebruik van de online inschrijfmogelijkheid.

- Deelname aan de toertocht kost € 15,- (incl. ochtend koffie & koek, pitstop + koffie & koek, lunchbon, 
O.P.A. programmaboekje, O.P.A. cadeau en O.P.A. pet);

- Er kan naar uw legitimatiebewijs worden gevraagd.

http://www.opatrekkerdag.nl/


O.P.A. dient rekening te houden met de in Nederland geldende algemene regels betr. de openbare 
orde en veiligheid. Deelname aan de O.P.A. toertocht (en op het O.P.A. terrein) is alleen met 
geldige verzekeringspapieren (of kopieën) mogelijk. U dient een geldig verzekeringsbewijs van de 
trekker waarmee u deelneemt aan de toertocht op de O.P.A. Trekkerdag op 5 mei 2016 te kunnen 
overleggen. Indien u meerdere trekkers, machines etc. op de O.P.A. Trekkerdag wilt tonen aan het publiek, 
geldt hiervoor eveneens dat u hiervoor een geldig verzekeringsbewijs (bewijzen) bij u dient te hebben en 
kunt laten zien indien hierom wordt gevraagd.

Bij wangedrag tijdens de toerrit, op het O.P.A. terrein of in de feesttent wordt direct actie 
ondernomen. Er wordt geen waarschuwing gegeven. Indien u zelf wangedrag waarneemt, 
verzoeken wij u de O.P.A. (bege-)leiding direct te op de hoogte te brengen. 
Wij vertrouwen op uw medewerking en uw begrip. 

Samen met u, de tractoren liefhebbers, maar vooral met de hulp van sponsoren, vrijwilligers en 
verkeersbegeleiders, gaan wij er weer een leuke, geslaagde dag van maken. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via e-mail adres: info@opatrekkerdag.nl.
Uiteraard kunt u uw vraag/vragen ook schriftelijk per post aan ons voorleggen. 

Graag tot ziens op 5 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,
het O.P.A. bestuur

mailto:info@opatrekkerdag.nl


        DEELNAMEFORMULIER                  2016
REGISTREER VIA WWW.OPATREKKERDAG.NL

Naam: ...............................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats: …............................................ Telnr.: …......................................................................

E-mail: …..................................................................... Mobiel nr.: ….............................................

Tractormerk: …................ Type: …............................ PK: …............................... Bouwjaar: …....................

N.B.: Alleen tractoren tot en met bouwjaar 1970 kunnen meerijden met de toertocht.

Bijzonderheden: …............................................................................................................................................

O Ik rijd mee met de toertocht.

O Ik neem mijn oude werktuig mee, dit is een: ........................................................................................

O Ik demonstreer de volgende stationaire motor(en): .............................................................................

Belangrijk: 
Een ieder rijdt mee en parkeert zijn/haar voertuig voor eigen risico. Dit houdt in dat de Stichting O.P.A. 
geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade, geleden op welke manier dan ook. 
De stichting, bestuursleden, sponsors, vrijwilligers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die een deelnemer of bezoeker van het evenement ondervindt of veroorzaakt. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zichzelf en zijn tractor, tijdens de toertocht, maar ook op het O.P.A. Evenementterrein. 
Dit geldt tevens voor uw werktuigen, stationaire motoren of andere attributen. Wij vertrouwen op uw begrip 
en medewerking. 
Het is in uw eigen belang en in het belang van uw mede weggebruiker(s) dat u volledig verzekerd bent. 
Onverzekerde tractoren mogen niet deelnemen aan de O.P.A. Trekkerdag en worden automatisch 
uitgesloten van deelname, bij ontbreken van geldige verzekeringspapieren van de betreffende tractor. U 
dient een geldig verzekeringsbewijs van de trekker waarmee u deelneemt aan de toertocht op de O.P.A. 
Trekkerdag en ook op het festival terrein op 5 mei 2016 te kunnen overleggen. Indien u meerdere trekkers, 
machines etc. op de O.P.A. Trekkerdag wilt tonen aan het publiek, geldt hiervoor eveneens dat u hiervoor 
een geldig verzekeringsbewijs (bewijzen) bij u dient te hebben en kunt laten zien indien hierom wordt 
gevraagd.

O Ik verklaar hierbij dat mijn aanwezige tractor(en) en ander materiaal, aanwezig op de O.P.A.-dag 
volledig is verzekerd en dat ik de volledige tekst op dit formulier heb doorgelezen en akkoord ga met de 
voorwaarden.Handtekening: Datum:
....................................................................... ………………………………………………………..

Het volledig ingevulde deelnameformulier incl. een geldig kopie van het verzekeringsbewijs, versturen 
aan: O.P.A. Oldtimers Parade Aanslingeren

t.a.v. Mrs M. Looman
Blokland 1, 3417MN Montfoort

(ALLEEN deelnameformulieren voorzien van een handtekening en geldig kopie verzekeringsbewijs 
worden geregistreerd).

OF: mail uw inschrijfformulier incl. het kopie van uw geldig verzekeringsbewijs naar: info@opatrekkerdag.nl.

Sluitingsdatum inschrijving: 7 april 2016

Na deze datum worden er geen inschrijvingen geaccepteerd. Inschrijven op de O.P.A.-dag is NIET mogelijk.


