
Algemene informatie voor het Elefantentreffen 

Waarschuwing voor diefstal uit de tenten! 
N.a.v. talrijke diefstallen bij het laatste E.T. waarschuwen wij voor diefstal uit de 
tenten en vragen we om aandacht voor enkele basisregels: 
 

- Laat geen waardevolle spullen zoals portemonnees, geldtasjes e.d. onbeheerd achter in de 

tent. 
- Draag ze bij je en neem ze ’s nachts mee in de slaapzak. 
- Pas op wanneer er ’s nachts (of overdag) zich onbekende personen in jullie tent bevinden. 
- Help vrienden die, om wat voor reden dan ook, niet zelf op hun waardevolle spullen kunnen 

letten. 
 
Voor ieders plezier hebben we een gevarieerd programma samengesteld. 

Doe mee en help ons de goede reputatie die de bezoekende motorrijders van het E.T. in 

Thurmansbang-Solla hebben voort te zetten. 
 
We hebben op het treffen terrein op meerdere plaatsen goed herkenbare containers voor blikjes en 
containers voor wit- groen- en bruin glas geplaatst, gebruik deze zoals jullie het thuis ook gewend 
zijn. 

 
Aandachtspunt bij de ingang 

- Het plastic polsbandje met eenmalige sluiting welke je bij de ingang krijgt is voor de hele 
duur van het treffen je persoonlijke entreebewijs, het moet om de pols bevestigd zijn en 
mag tijdens het treffen niet worden afgedaan.  
Geopende of gescheurde bandjes zijn niet meer geldig. 
 

Een dringend verzoek 
Als jullie een kampvuur aansteken, let dan op het volgende: 
 

1. Kampvuur dichter dan 20 mtr vanaf de bosrand is verboden. 
2. Haal alle brandbare materialen rondom het vuur weg en maak de bodem schoon tot op het 

zand. 
3. Het vuur mag niet zo hoog oplaaien dat er een vonkenregen in het bos (of op andere 

tenten) kan komen. 
4. Bij het kampvuur moet er altijd toezicht zijn en bij sterke wind moet het vuur gedoofd 

worden. 
5. Er mag alleen hout worden verbrand. 
6. Hout is verkrijgbaar bij onze houtverkoop locaties, verboden is om hout uit het bos te 

halen. 

7. Wanneer jullie het terrein verlaten blus dan jullie vuur zorgvuldig met water of sneeuw. 
 

Overal op het terrein zijn brandblussers en blusdekens opgehangen, zorg dat je weet waar de 
dichtstbijzijnde blussers hangen. 
Blussers en dekens alleen in noodgevallen gebruiken, ze kunnen levens redden. 
Zorg dat de locaties waar de brandblusmiddelen zich bevinden vrij toegankelijk blijven en hang er 

niets over zodat ze goed zichtbaar zijn. 

 
Pas op voor gladheid 
Bij ons E.T. kan het, afhankelijk van het weer, glad zijn. 
Helaas zijn wij niet in staat om op het gehele terrein te strooien, de organisatie is niet 
verantwoordelijk voor eventuele ongelukken. 
 
Souvenirs en wedstrijden 

Bij de BVDM Infostand in de arena kan men souvenirs kopen en zich aanmelden voor verschillende 
wedstrijden zoals: houtzagen, touwtrekken, behendigheidsspel, het maken van sneeuwsculpturen, 
langste heenreis, oudste of jongste deelnemer en mooiste eigenbouw (uiteraard met kenteken). 
 
Gevonden – verloren voorwerpen 
Gevonden voorwerpen graag afgeven bij de BVDM Infostand, hier kan men ook terecht bij navraag 

voor verloren voorwerpen van het vorige treffen. 

Als je pas na het E.T. erachter komt dat je iets verloren bent kun je bij de BVDM- Geschäftsstelle 
navragen of het voorwerp hier wellicht is afgegeven. 



 

Wilt u even blazen! 
Rij voorzichtig en onder geen voorwaarde met alcohol op! 
Ook de helmplicht geldt tijdens het E.T. 
Tijdens de gehele duur van het treffen wordt er door de politie streng gecontroleerd. 
 
Verantwoordelijkheid 
Deelname aan het E.T. is voor ieders eigen risico. 

Noch de organisatie en hun wettelijke vertegenwoordigers zowel als de toezichthouders 
(vrijwilligers) zijn verantwoordelijk voor schade welke is ontstaan gedurende of voortvloeiende uit 
deelname aan het treffen. 
Bij het betreden van het gebied van het E.T. dient u zich hiervan bewust te zijn. 


