
Betreft: Deelnemers informatie Verhaal van Gelderland, Zomertoer finaleweekend

Neede, 27 juli 2022.

Beste deelnemers, 

Hierbij alle praktische informatie over het evenement te Vaassen op 13 & 14 augustus 2022.

Routebeschrijving.
Het adres van het kasteel: 
Maarten van Rossumplein 4
8171 EB Vaassen

Het adres is wel goed voor de basis navigatie, maar het terrein bereik je via de Koninginneweg (zie 
het kaartje op de volgende pagina). Op deze weg bevindt zich de achteringang van het terrein. Deze 
ligt ongeveer halverwege op de Koninginneweg. De doorgang is breed genoeg voor vrachtwagens. 
De oprijlaan volg je totdat je aan de rechterkant de evenementsweide ziet liggen. Hier bevindt zich 
ook het welkomstcomité, waar men zich aan moet melden om geplaatst te gaan worden op het 
terrein. 

Aanmelden
Zoals hierboven vermeld, bij aankomst kun je melden bij het welkomstcomité. Dat kan pas vanaf 
13.00 uur op 12 augustus. Dat omdat we zelf voor die tijd nog druk bezig zijn met opbouwen. 
Vanaf hier wordt je geplaatst op het terrein. Graag verzoeken we iedereen stapvoets op het terrein te
rijden en niet onnodig rond te scheuren. De eerste auto of deelnemer van een groep of stand die zich
meld krijgt de parkeerkaarten. 
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Opbouw- en afbouwtijden
Alle belangrijke tijden en informatie op een rijtje!

 Opbouwen is mogelijk vanaf 13.00 op vrijdag 12 augustus.
 Om 22.00 sluiten we de toegang af. Mocht je nog voor de poort staan wegens onvoorziene 

omstandigheden, telefoneer dan naar: 0031 (0) 6-39740765
 Om 08.00  zaterdagochtend openen we de poort weer. 
 Om 09.00 op zaterdagochtend dienen alle auto's op de deelnemersparkeerplaats te staan. De 

deelnemersparkeerplaats bevindt zich op de IJsbaan naast het kasteel. Je bereikt deze door 
de laan naar de Koninginneweg te nemen, linksaf deze op te rijden en weer links de 
Julianalaan op. Voorbij de officiële oprijlaan naar het kasteel bevindt zich de 
deelnemersparkeerplaats. Het hek gaat 's avonds voor het oog dicht, maar tijdens de vrijdag 
zullen we hem open laten staan zodat iedereen duidelijk ziet waar het is. 

Na afloop op zondag om 17.00 vragen we aan deelnemers nog eventjes te wachten totdat het terrein 
bezoeker vrij is. Als het groene licht gegeven is, kunnen de auto's gehaald worden. Eerder halen van
de auto's wordt door de organisatie niet op prijs gesteld, en kan resulteren in teruggestuurd worden 
naar de parkeerplaats. Dit in verband van doorstroming en veiligheid voor uzelf en het overige 
verkeer.
Oprijden gebeurd op zondag via de voorkant van het kasteel, niet via de Koninginneweg!

Voorspel
Voor diegenen die het nog niet weten. Er is een actieve besloten deelnemersgroep op Facebook! 
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Deze is hier te vinden: https://www.facebook.com/groups/278552854406175
Je kan alle leden van je groep uitnodigen hiervoor. 

Captainsmeeting re-enactment
Op zaterdagochtend om  09:00 is er een captainsmeeting voor de groepen. Hierin bepalen we de 
praktische zaken én de middeleeuwse veldslag. 

Honden 
Onder andere in verband met kanonsschoten op het terrein dienen honden altijd aangelijnd te 
blijven. Dit is tevens een voorwaarde die altijd van kracht is in het park van kasteel Cannenburch. 
Eventuele cadeau'tjes zijn de verantwoordelijkheid van de baasjes. 

Boogschutterstraining
Voor de boogschutters die mee doen aan de veldslag is er een verplichte training. De tijd wordt 
tijdens de captainsmeeting afgesproken.

Dagprogramma zaterdag en zondag 13 & 14 augustus
09:00 Captainsmeeting
10.00 Opening evenement (alles authentiek)
16.00: Ridderveldslag, demonstratieveld
17.00: Sluiting van het evenement 
Verder is er een heel programma rondom het erfgoed festival in het park. Zie bijgevoegde 
blokkenschema. 

Muster voor de strijders
Om 15:45 voor de schermutseling. De verwachting is dat veldslag ongeveer 20 minuten gaan duren,
inclusief opmarcheren en dergelijke. 

Gevechtsregels voor de middeleeuwse veldslag 
Alle normale geldende regels zijn tijdens het Verhaal van Gelderland van kracht. Dat betekent dat 
fairplay bovenaan staat!

 Helm, torsobepantsering (minstens gambeson) en handschoenen verplicht voor strijders.
 Helm en torsobepantsering (minstens aketon) voor boogschutters en kanonniers.
 Helm voor waterdragers.
 Boogschutters, kanonniers en waterdragers zijn geen doelwit voor strijders. 
 Hitzones voor zwaardvechters: armen, torso en benen. Uitkijken met gewrichten! Geen 

Headshots!
 Piekeniers: paalwapen in een hoek van 45 graden naar beneden, niet boven tepellijn. 

Oppassen met steken op schenen en knieën.
 Alle wapens dienen bot en roestvrij te zijn. Tevens mogen er geen scherpe bramen aan 

zitten.
 Eetgerei hoort niet thuis op het slagveld. 
 Boogschutters mogen geen zwaardere bogen op het slagveld gebruiken boven 35 a 40 pond. 

Pijlen worden door Cranenburgh Events verzorgd. 

Kampvuren
Graag de kampvuren in vuurschalen of verhoogde vuurbakken. Plaggen steken is toegestaan, maar 
heeft niet de  voorkeur. Er wordt hout op een centraal punt neergelegd. In verband met de droogte is
het wel raadzaam rekening te houden dat er een provinciaal stookverbod afgekondigd wordt. 
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Na afloop van het evenement kunnen vuurschalen geleegd worden in de vijvers van het park. 
Vuurschalen mogen ook aan de randen van het veld omgekiept worden. Maar gelieve dit goed na te 
blussen.
IN GEEN ENKEL GEVAL DE RESTANTEN VAN HET KAMPVUUR BIJ HET AFVAL 
GOOIEN. NIET IN EEN PLASTIC ZAK, NIET IN EEN CONTAINER EN NIET LOS!

Wapenwetgeving
De afgelopen en de aankomende periode is er veel te doen geweest over de Nederlandse 
wapenwetgeving. We wijzen iedereen die iets met wapens doet, dat jullie zelf verantwoordelijk zijn 
voor het naleven van de wapenwetgeving. Hetzij voor de verkoop, hetzij als re-enacter. 

Brandveiligheid
Binnen de internationale re-enactmentscene wordt de laatste tijd aardig na gedacht over 
brandveiligheid. Vanuit België kwam het idee om toe te staan dat brandblussers bedekt door een 
rode jute, linnen of wollen zak voor het grijpen in de kampementen komen te staan. Wij van 
Cranenburgh Events vinden dit een zeer goed idee en willen hieraan mee doen.
Sowieso is het verplicht om per kampement, groep, standhouder de beschikking te hebben over een 
blusapparaat. Het neerzetten onder een rode lap stof stellen we nog niet verplicht, dat willen we wel
in de toekomst op onze evenementen gaan invoeren. 
Let wel! Brandblussers kunnen verlopen. Controleer daarom de houdbaarheid en verzegeling van de
blusapparaten. Het is gewoon gevaarlijk er vanuit te gaan dat de apparaten nog goed zijn, terwijl ze 
onbruikbaar zijn. Vergeet niet dat er op een gemiddeld re-enactment evenement veel met open vuur 
gedaan wordt, laat staan dat sommige groepen met buskruit werken. Er zal een preventieve controle
hierop gehouden worden. We zullen geen groepen naar huis sturen als de blusapparaten niet orde 
zijn, we wijzen slechts op de gevaren. 
Laat verder vuren nooit onbeheerd achter, er dient ten allen tijden een meerderjarig persoon bij te 
zitten. Zet ook een bak water of emmer water in de buurt van het vuur neer. Immers, op gras wat  
begint te smeulen zet je geen brandblusser. 

Sanitair
Op het terrein zullen een aantal dixies geplaatst worden, alsmede een toiletwagen. In de buurt komt 
een waterpunt. In het kasteel en in de horeca van Koetshuis bevinden zich normale toiletten, hier 
kan men tijdens de openingsuren ook gebruik van maken. 

Vuilnis
Iedereen dient zijn of haar eigen vuilnis te deponeren in de daarvoor bestemde plaats. Op dit 
evenement bevinden zich een aantal rolcontainers waar het in mag. 

Cranenburgh Events Crew
Geen enkel evenement kan zonder een leuk team van vrijwilligers die achter de schermen de boel 
runnen. Zij zijn er dus voor ons als deelnemer aan het evenement. Deze enthousiaste mensen zijn te 
herkennen aan hun crew kleding. Mocht je dus ergens mee zitten, stap op een vrijwilliger af! Wel is 
het zo dat we wel ervan uit gaan dat onze crew hoffelijk behandeld wordt, wat we van onze kant in 
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ieder geval van de crew eisen. 

Calamiteiten
Indien er een situatie ontstaat waarbij ambulance, politie, brandweer, dierenambulance nodig zijn; 
sla eerst alarm bij de organisatie en ga dus niet zelfstandig contact met de hulpdiensten opnemen! 
Het kan namelijk zijn dat men dan tegen dichte hekken en slagbomen aanrijdt. 
Tijdens dit evenement is dit Mark Datthijn hier het aanspreekpunt voor. Zie je hem niet, stap dan 
naar een vrijwilliger met een portofoon en laat deze hem oproepen. 
Menno:

Contactgegevens
Bij vragen, opmerkingen of een troostende schouder zijn dit de te gebruiken contactgegevens:
Cranenburgh Events
Menno Brouwers
Tel. 0031 (0) 6 38899693
Email: info@cranenburgh  events.nl

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 12, 13 en 14 augustus.
Namens de organisatie van het Verhaal van Gelderland

Rian Haarhuis (Kasteel Cannenburch)
Menno Brouwers (Cranenburgh Events)
Keshia van Rossum (Cranenburgh Events) 
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