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1 DEELNAME MILITAIR WEEKEND 2022  

1.1. Elke deelnemer dient zich bij aankomst te melden bij de organisatie. Daar ontvangt de deelnemer 
de laatste informatie en de bijbehorende bescheiden.  

1.2. Alle meegebrachte voertuigen moeten, conform de Nederlandse wetgeving, minimaal WA zijn 
verzekerd. 

1.3. Tijdens het weekend zijn veel vrijwilligers van Militair Weekend 2022 of het museum voor u of sa-
men met u aan het werk. Zij zijn actief voor uw veiligheid en die van de bezoekers en verlenen 
veel hand- en spandiensten. Benader deze mensen met respect.  

1.4. Het is niet toegestaan om drank en/of versnaperingen te verkopen.  

1.5. Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Overdag wordt er 
geen alcohol geschonken en het nuttigen hiervan is tijdens openingstijden ook niet toegestaan. 

2 KLEDING EN KAMPEMENT  

2.1. De organisatie geeft de voorkeur aan originele c.q. reprokleding, die past bij het voertuig/display 
of wat wordt uitgebeeld.  

2.2. Op alle kampementen zijn alleen originele c.q. repro WW2 legertenten toegestaan. Volg de aan-
wijzingen op van de coördinatoren voor uw plek en geef aan hen aan, als u eerder dan 17.00 uur 
op zondag wilt vertrekken. Zij zijn uw aanspreekpunt tijdens het evenement. 

2.3. Deelnemers worden dringend verzocht om hun kampement zo origineel mogelijk te houden. Ver-
berg daarom moderne spullen tijdens de publieksdagen om een mooi beeld voor de bezoekers te 
creëren.  

2.4. Honden moeten te allen tijde aangelijnd zijn, uitwerpselen moeten direct worden verwijderd!  

2.5. In de gebouwen geldt een algemeen rookverbod.  

2.6. Op de kampementen mag geen verkoop plaatsvinden. 

2.7. De organisatie Militair Weekend 2022, behoudt zich het recht voor een deelnemer bij overtreding 
van bovenstaande punten direct uit te sluiten van het evenement en eventueel direct van het ter-
rein te verwijderen.  
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3 DEMONSTRATIES 

 3.1. De organisatie stelt in samenspraak met betrokkenen een programma op met vastgestelde tijden 
voor demonstraties op het terrein of in het Fort. Kortheidshalve wordt verwezen naar het pro-
gramma.  

3.2. Andere demonstraties dan vastgesteld in het programma kunnen alleen in overleg en met toe-
stemming van de coördinatoren worden gehouden.  

3.3. Alle eenheden, die mee willen doen aan de demo’s, dienen ervoor te zorgen dat er een contact-
persoon/bevelvoerder of plaatsvervanger aanwezig is bij aankomst op het evenementen terrein, 
dit voor een korte briefing en belichting van dit reglement. Alleen eenheden, die de briefing heb-
ben bijgewoond, zullen worden toegelaten tot de demo’s. Tevens zullen zij elke ochtend om 
09.00 uur aanwezig zijn voor de dagbriefing, met een maximum van drie (3) personen per een-
heid om het kort en duidelijk te houden.  

4 WAPENS EN RE-ENACTMENT  

4.1. Deelnemers aan het re-enactment mogen alleen wapens dragen welke bevoegd voor handen 
worden gehouden. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van of een wapenverlof of een certifi-
caat waaruit blijkt dat het wapen vrij is gesteld conform RWM artikel 18. Deelnemers dienen deze 
documenten op het eerste verzoek daartoe aan de politie te tonen. Bajonetten dienen op last van 
Korpscheftaken aan de riem, in de schede te worden gedragen. 

4.2. Voor re-enactment groepen geldt dat groepsvertegenwoordiger verantwoordelijk is voor de com-
municatie naar de organisatie met betrekking tot informatie over de wapens die worden meege-
nomen. 

4.3. Iedere deelnemer die een wapen draagt is persoonlijk verantwoordelijk voor dat wapen. Het over-
dragen of uit handen geven van een wapen aan het publiek is streng verboden. Dit is ook van 
toepassing op geheel onklaar gemaakte wapens. 

4.4. Tijdens het Militair Weekend 2022 zijn de regels van kracht, zoals geformuleerd in de Circulaire 
Wapens en Munitie.  

4.5  Display-munitie / dummy munitie is alleen toegestaan als de deelnemer een wapenverlof heeft 
voor deze dummy munitie. Lege hulzen zijn wel toegestaan..  

4.6. Vrijgestelde onklare grendelgeweren (decoratiewapens) en EU onklare wapens (met uitzondering 
van CAT 2) zijn alleen toegestaan als de deelnemer een certificaat bij zich heeft waaruit blijkt dat 
het wapen onder de vrijstelling RWM artikel 18 valt en dus volgens de Nederlandse wetgeving 
juist onklaar is gemaakt.  
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4.7. Het lossen van blank-firing schoten is enkel toegestaan tussen ’s morgens 09.00 uur en ‘s avonds 
17.00 uur op de daarvoor door de organisatie / coördinatoren aangewezen plaatsen en tijden. Dit 
geldt ook voor het geven van wapendemonstraties.  

4.8. Alle wapens worden na publieksuren opgeslagen in een wapendepot indien dit vergunning tech-
nisch vereist is. Een afsluitbaar depot is in het fort aanwezig. 

4.9. Het nuttigen van alcoholische dranken of onder invloed zijn van alcohol of drugs in combinatie 
met het dragen van wapens is niet toegestaan.  

4.10. Wapens mogen alleen worden gedragen op het evenementen terrein. 

4.11. Na elke demo controleert de coördinator re-enactment & wapens dan wel een door hem aange-
wezen verantwoordelijke of alle wapens, die gebruikt of ingezet zijn, geen munitie meer bevatten.  

4.12. De organisatie behoudt zicht het recht voor om bij (vermoedelijke) overtredingen op het gebied 
van wapens, munitie en re-enactment, afhankelijk van de ernst van de overtreding, terstond dan 
wel op een later tijdstip dit te melden aan overheidsinstanties. 

5 WAPENDEPOT 

Op het moment van uitgave van dit document is niet duidelijk welke voorwaarden vanuit Korpschef-
taken (bijzondere wetten) gesteld worden aan het opslaan van wapens. Men dient er rekening mee 
te houden dat de verlofhouder zelf verantwoordelijk is voor de opslag van zijn wapen (vergrendeling 
d.m.v. slot o.i.d.). Dit omdat centraal opslaan van wapens in strijd lijkt te zijn met de regelgeving daar 
de verlofhouder zelf verantwoordelijk is en zelf toezicht moet houden op het wapen. Indien een wa-
pendepot wordt geëist, zijn onderstaande regels van toepassing. 

5.1. Wapens moeten buiten publieksuren worden opgeslagen in een, -daartoe door de organisatie, 
van 24 juni 2022 tot en met 27 juni 2022 beschikbaar gestelde bunker. 

5.2. Het wapenhoofd van elke re-enactmentgroep is verantwoordelijk voor het inleveren van alle wa-
pens per groep bij het wapen depot, liefst in een eigen kist/krat. Dit geldt ook voor de individuele 
deelnemers met wapens. 

5.3. De wapencoördinator en een secundant is/zijn verantwoordelijk voor het toezicht over de bunker. 

5.4. De organisatie Militair Weekend 2022, behoudt zich het recht voor een deelnemer bij overtreding 
van bovenstaande punten direct uit te sluiten van het evenement en eventueel direct van het ter-
rein te verwijderen.  
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6 DUITSE UNIFORMEN EN VOERTUIGEN 

6.1 Voor het dragen van Duitse uniformen uit de WW2 periode geldt ook hier het LPLG-reglement. 

6.2 Duitse uniformen mogen uitsluitend worden gedragen voor het uitbeelden van onderdelen van de 
Duitse ‘Wehrmacht’ (Heer, Kriegsmarine en Luftwaffe). 

6.3 De uitgebeelde eenheid of thema’s mogen niet rechtstreeks in verband gebracht kunnen worden 
met bewezen historische excessen.  

6.4 Het tonen van Nazi-emblemen en attributen is beperkt tot het absoluut noodzakelijke om een his-
torisch correcte uitbeelding (qua uniform en uitrusting) te bewerkstelligen. Zo is het verboden af-
beeldingen van Hitler, Nazi-kopstukken, Nazi-vlaggen en eventueel andere symbolen die duiden 
op een politieke eerder dan militaire uitbeelding, te tonen. 

6.5 Het brengen van de zogenaamde Hitlergroet is onder alle omstandigheden verboden. 

6.6 Het zingen of op andere wijze ten gehore brengen van Duitse liederen/teksten met enige Natio-
naal-Socialistische politieke of raciale associatie is verboden. 

6.7 De organisatie behoudt zicht het recht voor om bij (vermoedelijke) overtredingen op het gebied 
van Duitse uniformen en voertuigen, dit te melden aan het LPLG bestuur. 

7 NACHTRUST TIJDENS HET KAMP  

7.1. Tijdens de opbouw en het weekend dient er vanaf 24.00 uur tot 7.00 uur ’s ochtends absolute 
kamprust te zijn.  

7.2. Eigen generatoren zijn derhalve niet toegestaan. 

8 HULPVERLENINGSDIENSTEN  

8.1. De toe- en afvoerwegen op het kamp moeten worden vrijgehouden voor politie, brandweer en 
ambulance. Geef hen ALTIJD voorrang. 

8.2. Volg bij een calamiteit altijd en volledig de instructies op van de organisatie. 
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9 VEILIGHEID  

9.1. Rijd altijd voorzichtig en met beleid, de maximale snelheid is stapvoets op het terrein.  

9.2. Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars en of coördinatoren. 

9.3. Het is op het gehele terrein niet toegestaan om een voertuig te besturen indien de chauffeur, in 
welke mate dan ook, alcoholische dranken heeft genuttigd of onder invloed is van verdovende 
middelen.  

9.4. Het is ten strengste verboden voor kinderen onder 18 jaar en mensen zonder rijbewijs om een 
voertuig te besturen, waarvoor een rijbewijs verplicht is.  

9.5. Op het terrein wordt de Nederlandse wegen verkeerwet gehanteerd. 

9.6. Bij gebruik van gasflessen voor kookstellen, ijskastjes e.d. is het verplicht om een brandblusser bij 
de hand te hebben. Tijdens openingstijden dienen deze uit het zicht bewaard te worden. 

9.7. Open vuur is niet toegestaan. 

9.8. Bij brand, ongeluk of andere calamiteit wordt direct de veiligheidscoördinator of de dichtstbijzijnde 
coördinatoren gewaarschuwd. Volg bij een calamiteit altijd en volledig de instructies op van -in-
dien aanwezig- politie, brandweer of ambulance en anders van de veiligheidscoördinator, EHBO 
en coördinatoren.  

9.9. Deelnemers zijn verplicht een brandblusser bij de hand te hebben op- of in hun voertuig.  

10 MAATREGELEN BIJ OVERTREDINGEN  

10.1. Personen, die zich niet aan het reglement houden, of zich op een andere manier misdragen, 
kunnen te allen tijde door de organisatie van deelname aan het evenement worden uitgesloten en 
van het terrein verwijderd.  

10.2. Personen, die op welke wijze dan ook aanstoot geven door hun gedrag of de orde verstoren op 
het evenement dan wel de openbare orde, al dan niet veroorzaakt onder invloed van drank of 
drugs, kunnen door de organisatie worden verwijderd.  

10.3 Inzake waarin dit reglement niet voorziet behoudt de organisatie Militair Weekend 2022 zich het 
recht om een besluit hierin te nemen. 
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10.4. Alle coördinatoren zien toe op naleving van het reglement, zij zijn gerechtigd om eventuele 
maatregelen te treffen voor diegene die zich niet houden aan dit reglement. 

 
Het evenemententerrein Fort Aan den Ham  
Busch en Dam 13 
Uitgeest 
 

 


