
Regelement kamperen 
 
 
Van de Stichting Sportpark Biesland  en de Gemeente Delft is toestemming gekregen om op het terrein te kamperen, maar uitsluitend onder toezegging dat 

onderstaande aanwijzingen strikt  in acht worden genomen. 

 
 

1. Het kampeerterrein is geopend vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur, auto’s mogen uitsluitend op de parkeerplaats rijden. 
 

2. Het is niet toegestaan om met vouwwagens, campers, caravans of ander groot materiaal te kamperen. 
 

3. Tenten moeten aaneengesloten worden geplaatst op aanwijzing van de Toernooicommissie. 
 

4. Het gebruik van grote haringen en legertenten is niet toegestaan. 
 

5. Elektriciteit (netstroom aftappen, aggregaat) zijn niet toegestaan. 
 

6. Open vuur (inclusief waxinelichtjes, sterretjes en BBQ’s) is ten strengste verboden! 
 

7. Na afloop van de feestavonden gaat het hek om veiligheidsredenen op slot, je kunt dan het terrein niet meer op of af tot de volgende ochtend. 
 

8. Het is verboden om sterke drank (>14.9%), glaswerk of lachgas patronen mee te brengen, deze zullen in beslag worden genomen (en weggegooid). 
 

9. Het is verboden om zelf meegenomen drank te nuttigen op een andere plek dan de DES-camping. 
 

10. De entreebewijzen moeten duidelijk zichtbaar worden gedragen op aanwijzingen van de Toernooicommissie, vanaf de aankomst op vrijdag tot zaterdag 02.00 

uur en vanaf zaterdag 20.00 uur tot maandag 02.00 uur. De entreebewijzen worden slechts eenmalig verstrekt. 

11. Iedereen die gedurende bovengenoemde tijd zonder entreebewijs aanwezig is op het terrein, wordt per direct en zonder pardon verwijderd. 
 

12. Iedereen wordt vriendelijk doch dringend gevraagd het kampeerterrein netjes achter te laten en het afval in de daarvoor bestemde containers deponeren. 
 

13. Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met de Toernooicommissie. 
 

14. De organisatie en korfbalvereniging DES kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schades, toegebracht aan eigendommen van de gasten, alsmede voor 

verlies, inbraak of diefstal van deze eigendommen. 

15. Na afloop van de feestavonden dient het op het kampeerterrein om 02.00 uur volledig stil te zijn. Radio’s en andere geluidsdragers moeten om 01:00 uur 

worden uitgezet. 

16. Bij misdragingen word je per direct van het terrein verwijderd en is deelname aan het toernooi verder uitgesloten. 
 

17. Vandalisme op het sportpark en in de omgeving zal door ons worden gemeld aan de politie, je wordt van het terrein verwijderd en deelname aan het toernooi is 

uitgesloten, ook voor de toekomst. 

18. Om verstoppingen te voorkomen, vragen wij iedereen om bij het gebruik van de toiletten tijdens de drukke uren erop te letten, dat de stortbak is volgelopen 

voordat je doortrekt.



19. Iedere deelnemer dient zich bij aankomst op het terrein te legitimeren bij de Toernooicommissie. Dit in verband met de wetgeving over drankverstrekking. 
 

20. Er mag enkel gerookt worden op de camping en op de voor rokers aangegeven rokers plaatsen. 
 

21. Introducés moeten om 01.30 uur het toernooiterrein verlaten hebben. Het is introducés niet toegestaan om te overnachten op het toernooiterrein. 


