
LOCATIE: Terrein Heideheem
  Heidestraat16 
  2460 Lichtaart 
  (In de buurt van het pretpark Bobbejaanland)
 
REGLEMENT
- Enkel militaire voertuigen in authentieke staat, ongeacht het bouwjaar, zijn toegelaten.
- De deelnemende voertuigen moeten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.
- Enkel militaire tenten zijn toegelaten op het kampterrein en slechts bij uitzondering 
  burgertenten indien ze een groene of bruine kleur hebben en volledig afgedekt zijn 
  met een camou�agenet.
- Caravans zijn ten strengste verboden, ongeacht de kleur.
- Het maken van open vuur of open BBQ is ten strengste verboden.
- Het gebruik van knalvuurwerk, knalpatronen, enz. is ten strengste verboden.
- Op het kampterrein wordt enkel beperkt stapvoets verkeer toegelaten.
- Om 22.00h sluit de poort, is alle verkeer op het kampterrein verboden en worden 
  stroomgroepen stilgelegd.
- De deelnemers dienen gekleed te zijn in neutraal kaki of historisch uniform.
- Men bevindt zich in een groene omgeving. 
  Daarom is respect voor de natuur een plicht en crossen in de omgeving absoluut verboden.
- U wordt vriendelijk verzocht uw afval te deponeren in de vuilzak die u kreeg bij inschrijving 
  en die bij het verlaten van het tre�en achter te laten op het aangegeven verzamelpunt.
- Honden aan de leiband a.u.b.
 
PROGRAMMA
Vrijdag:
* 14.00 h:  - aankomst der voertuigen en opstelling van het kamp
   - opening van de grote tent en kafee ’t Verzet
   - vrij verkennen van de omgeving
* vanaf 16.00 h:  - mogelijkheid tot het nuttigen van een snack aan de grote tent
* 20.00 h - 03.00 h: - Spearheadavond met DJ JK
Zaterdag:
* 08.00 h - 10.00h: - ontbijt in kafee ’t Verzet
* 10.00 h:  - opening van kafee ‘t Verzet - aankomst van de voertuigen
* 11.00 h:  - opening van de grote tent
* 11.30 h - 18.00 h: - warme maaltijd verkrijgbaar aan de grote tent
* 13.30 h - 16.30 h: - rondrit door de streek “Flying Suitcase”
* 18.00 h - 20.00 h: - barbecue
* 20.30 h - 03.00 h: - uitreiking clubaandenken
   - Bluecoatavond met optreden “The Army Stars” en DJ Supreme
Zondag:
* 08.00 h - 10.00h: - ontbijt in kafee ’t Verzet
* 09.00 h - 12.00 h: - ruilbeurs
* 10.00 h:  - opening van de grote tent
* 11.30 h - 14.00 h: - warme maaltijd verkrijgbaar aan de grote tent
* 14.00 h:  - afsluiting tre�en en ontruiming van het kamp


