
Huisreglement 
 

 Inschrijvingen worden pas definitief wanneer de betaling van het inschrijfgeld 
volledig is voldaan. 

 
 Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Alle personen binnen een team dienen 18 

jaar of ouder te zijn.  
 Sterke drank is op het toernooi ten strengste verboden.  
 Het is verboden te roken in de gebouwen en in de tenten. 

 
 Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken en/of handelen in zowel soft-als 

harddrugs is ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van 

soft- en harddrugs deze deelnemer van het complex verwijderen en verdere 

deelneming aan het toernooi ontzeggen. In geval van harddrugs zal ook de politie 

ingeschakeld worden. 
 

 Gedurende het toernooi dient een ieder zich te houden aan de aanwijzingen van de 
beveiligingsdienst en de organisatie.  

 Ieder team fluit enkele wedstrijden op zaterdag en zondag.  
 Ieder team zorgt voor voldoende spelers tijdens de ingedeelde wedstrijden.  
 Eigen muziek op het kampeerterrein is niet toegestaan.  
 Alcohol en soft- en harddrugs zijn op het kampeerterrein niet toegestaan. 

 
 Parkeren is alleen toegestaan op het parkeerterrein van het sportpark. Het is 

verboden om met auto’s het sportterrein te betreden.  
 Open vuren en barbecues zijn verboden.  
 Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde containers. 

 
 Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie 

aansprakelijk gesteld worden.  
 De tenten dienen in de daarvoor bestemde vakken te worden geplaatst. 

 
 De organisatie behoudt zich het recht voor eenieder de toegang te weigeren of te 

verwijderen van het evenement. 
 

 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van 
eigendommen. 

 Glaswerk en blik is verboden op sportpark Den Dries.   
 Het dient tussen 00:00-07:00 stil te zijn op het terrein van sportpark Den Dries waar 

hockeytoernooi PietJanKnor plaatsvindt. 
 

 Je bent te gast op het terrein van sportpark Den Dries, houdt het terrein netjes en 
maak niets kapot. 

 Voor de midnightsnack krijg je speciale munten, deze moet je inleveren mocht je een 
midnightsnack willen halen.  




Campingreglement 


 De camping is uitsluitend te betreden door deelnemers die het bandje van het 
toernooi kunnen tonen. 

 Openingstijden: vrijdag 16:00 uur tot zondag 17:00 uur. 
 Nachtstilte tussen 00:30 uur en 07:00 uur. 

 Alcohol, soft- en harddrugs, glaswerk en blik zijn op het kampeerterrein niet 
toegestaan. 

 Open vuren, barbecues & gasstellen zijn verboden. 

 Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde containers. 

 De tenten dienen in de daarvoor bestemde vakken te worden geplaatst. 
 Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie 

aansprakelijk gesteld worden. 
 De organisatie behoudt zich het recht voor eenieder de toegang te weigeren of te 

verwijderen van het terrein. 
 
 

 
 


