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CAMP REGELS EN NUTTIGE INFORMATIE 

Dit sectie bevat de regels van de camp, de fatsoen code en verschillende praktische informatie. Lees deze 

aandachtig door. 

LET OP: De regels kunnen worden gewijzigd. In dit geval en binnen de grenzen van het mogelijke, zal een 

e-mail naar u worden verzonden. Eventuele wijzigingen worden tijdens de openingsbriefing gespecificeerd. 

 

CAMP REGELS 

 

Wij verwelkomen u van donderdag om 12u tot maandag om 12u.  

Het toernooi van Raversyde vindt plaats in een dorp in de late XVde eeuw, in de jaar 1465. 

Reenactors moet voldoen aan de kleding en gewoonten van de XVde eeuw. Zo kunnen we consistentie 

in het kamp hebben. Dit is ook geldig op de meubels.  

De site is toegankelijk voor bezoekers van 10u tot 18u. Gedurende deze tijd, vragen wij u zeer 

aandachtig naar anachronismen te zijn en verbannen alle objecten of kledingen die niet overeenkomt 

met onze periode. Dit geldt ook voor sigaretten, mobiele telefoon, camera, moderne verpakking, maar 

ook moderne statieven voor dressing tafels bv. 

Voor de deelnemers, dank aan onze fatsoen code die u hieronder vinden respecteren. 

Aan sluiting (18 uur), zal dit fatsoen code niet langer van toepassing zijn, maar waarom niet proberen 

om te verblijven in de atmosfeer? 

Het kamp is gesloten voor het publiek tussen 18u en 10u, echter, raden wij u aan voorzichtig te zijn en 

houd een oog open. Als er een probleem is, organisator is altijd verkrijgbaar op de camp. 

Een gezamenlijke ontbijt is gepland door de organisatie in de biertent. 

 

  



• Vuur 

 

Het vuur is alleen toegestaan in bepaalde gebieden en alleen op een brand pan. Als u wilt vuur 

maken, moet u ons informeren voordat u installeren, zodat kunnen wij u een locatie geven waar 

het toelaat is. 

Ter herinnering, de site is een archeologische site en daarom is het verboden te graven, 

ongeacht de rede, zelfs om een gat voor het vuur te maken. 

U moet ook de regel van 3 meter tussen de tenten en vuur punten respecteren. 

 

Bovendien, voor veiligheidsredenen, is het verboden stro op de vloer verspreiden en kaarsen 

moeten met kandelaars of lantaarns gebruik worden. De vuren moeten altijd toezicht zijn en u 

moet stak de brand voor het slapen gaan. 

 

LET OP: Om weer redenen kan de provincie elke vlam verbieden, inclusief gasfornuizen, 

aanstekers of sigaretten. Als de situatie zich voordoet, houden we u op de hoogte zodra we 

weten het. U bent verplicht deze provinciale beslissing te respecteren op straffe van 

vervreemding en uitsluiting van het kamp. 

 

• Water 

 

Verschillende waterpunten zullen beschikbaar zijn op de camp 

 

• Stro 

 

Balen stro zullen beschikbaar zijn. Het is verboden stro op de vloer verspreiden. 

Op het einde van de toernooi, strozakken moeten besteed worden aan de plaats die we zullen 

tonen. 

 

• Hout 

 

U kan hout vinden achter het eerste huis. U moet uw niet-gebruikte hout daar terugzetten voor 

het verlaten van het camp. 

 

• Toiletten 

 

Toiletten en toiletpapier zullen beschikbaar zijn. Ze zullen afgesloten worden tijdens de dag. 

Wanneer ze zijn afgesloten, kunt u de toiletten van de museum gebruiken. 

 

• Douches 

 

Er zijn geen in de camp maar douches zijn beschikbaar op de camping in de buurt van de camp. 

We zullen daarover meer informaties geven tijdens de opening briefing. 

 

• Afvallen 

 

We zullen vuilniszakken en informaties over de soort geven. Tijdens de opening briefing, zullen 

we zeggen waar u moet de vuilniszakken laten. 

 



• Alcohol 

 

Het is strikt verboden voor strijders en boogschutters alcohol te drinken gedurende de dag.  

Organisatie kan vragen aan elke strijder of boogschutter een ademtest te maken. Iemand die 

positief is of de test weigert zal niet meer mogen vechten en boogschieten. 

 

• Zwarte poeder 

 

Omdat de luchthaven te dichtbij is, het is verboden vuurwapen te gebruiken. Iemand die dat 

zou doen zal uitgesloten zijn en kan een kan een fijne krijgen. Zwarte poeder is daarvoor geband 

van het camp. 

 

• Wapens en messen 

Wapens, messen en scherpe voorwerpen moeten altijd onder toezicht blijven of op een veilige 

plaats en buiten het bereik van het publiek zijn. 

• Kinderen 

 

Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of hun wettelijke voogd. Als ze 

geen deelnemen aan het camp, een schriftelijke toestemming van de ouders met indicatie van 

de verantwoordelijk persoon moet aan de organisatie gegeven worden. 

 

• Dieren 

 

Dieren zijn onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaar. Ze moeten, in een historisch 

correct manier, aangelijnd zijn (dat betekent geen moderne aangelijnd of kooi bv). 

Voor anderen dieren dan honden, dank u contact met ons opnemen. 

 

 

FATSOEN CODE 

 

Onze fatsoen code is in akkoord met de mode in onze landen gedurende de XVde eeuw en wij vragen u 

die code te respecteren. 

Als u vragen hebben, dank u met ons contact te nemen via mail op raversyde@tartesetbastons.be 

 

Dat betekent 

- Altijd iets op uw hoofd hebben 

- Vermijd overladen riemen 

- Geen zichtbaar piercing of tattoo 

- Respecteer de stoffen en kleuren van onze periode (natuurlijke kleur linnen, wol, zijde) 

- Geen niet-middeleeuwse brillen 

- Geen mobiele telefoon, camera, sigaretten, enz. 

 

mailto:raversyde@tartesetbastons.be


Alleen voor mensen: 

- Nooit zonder shirt blijven 

- Altijd uw middeleeuwse broek hebben 

- Geen shirt met veter (op de nek of op de voorarmen) 

- Altijd een doublet dragen waar zal de volledige achtergrond broek verbinden zijn. 

- Als u heeft een broek met aparte slangen, moeten die met de braies verbinden zijn 

 

Alleen voor vrouwen: 

- Altijd een linnen onderjurk dragen die komt onder de knieën 

- Vermijden jurken met bretels mouwen 

- Als uw jurk heeft korte mouwen, dan uw onderjurk moet lange mouwen hebben 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
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