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Tornooiorganisatie 
VC Spectrum vzw 
 

ZEER BELANGRIJK!  
Uittreksel uit het tornooireglement 

 

 
 

• Het is wettelijk verplicht Uw afval selectief te storten in de daarvoor bestemde afvalcontainers! Elk 
team krijgt 1 grijze en 1 blauwe vuilzak waarin je uw afval kunt sorteren. 

• Gelieve geen flyers uit te delen op het evenement! 
• Het is ten strengste verboden om drank en/of eten te koop aan te bieden!  
• Het is ten strengste verboden om te barbecueën rechtstreeks op het gras of op de grond! Als U 

toch wilt barbecueën, dan kan dit uitsluitend op daarvoor geschikte toestellen, en op minimum 4m 
afstand van de tenten. U doet dit volledig op eigen risico. Kampvuur is verboden! Eventuele 
schade aan de terreinen zal via gerechtelijke weg verhaald worden op de overtreders. 

• Het gebruik van gas voor bbq of voor om het even welk ander kooktoestel is niet toegelaten! 
• Stroomgroepen zijn niet toegelaten! 
• Tijdens de fuiven respecteren wij de geldende geluidsnormen!  
• Hou rekening met de omwonenden en beperk geluidsoverlast ! Geen geluidsinstallaties a.u.b.!!! 
• Geen balspelen op de campings bij de gebouwen; er is hiervoor voldoende ruimte op de 

sportterreinen! 
• Op vrijdag tussen 17u en 20u zijn steekkarren voorzien om Uw materiaal ter plaatse te brengen bij 

aankomst. Caravans, mobilhomes, vrachtwagens en campingcars dienen op de daartoe voorziene 
ruimtes te worden geplaatst. 

• Enkel kamperen, vanaf vrijdag, in de zones aangeduid op bijgevoegd plannetje a.u.b.!  Kamperen 
buiten de tornooizone (aangeduid met borden) is verboden!!! Een gouden raad: laat geen 
waardevolle spullen onbeheerd achter op de camping! 

• Fout parkeren wordt beboet!  
• Het tornooi start op zaterdag om 10u, aanmelden ten laatste om 9u30! 

 

NOODNUMMERS IN BELGIË: 
 100 of 112 dringende noodhulp brandweer, ziekenwagen, urgentiearts... 

 

 101 voor dringende tussenkomst van politie 
 

Voor lichamelijke ongevallen wendt u zich zsm tot het Rode Kruis, vlakbij de grote 
tent, overdag en ’s nachts tot 04:00 

 
U wordt geacht Uw team(s) op de hoogte te brengen van deze regelingen! 

 

 
V. C.  Spectrum vzw dankt U voor Uw begr ip en rekent op Uw medewerking!   

We danken U voor Uw komst en wensen U een gezel l ig tornooi  toe!  
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