


INDIAN HEAD 
MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP 

BELGIUM 

“TOP HAT”    
 
 

14 - 15 - 16 augustus 2020 
 
Dit jaar, organiseert Indian Head haar zomertreffen van 14 tot 16 augustus 2020 in de gemeente 
Erezée. 
 
Een weekend waarop we het Amerikaanse leger uitbeelden in een mooi dorp dat vrijwel 
onveranderd is gebleven sinds 1944. Beleef dit met de bewoners uit de buurt. Vanuit Erezée 
(postcode 6997), gaat het bergop naar het dorp Hazeilles gelegen op een heuveltop in de vallei 
van de Aisne. Dit biedt een prachtig, niet te missen panorama met bossen tot aan de horizon... 
Het is hier, in dit ongerept dorp, dat we u uitnodigen om uw bivak op te slaan. Iets anders dan 
gewoonlijk. 
 
Net als de voorgaande jaren, vragen we aan elke club een diorama, een show, een demonstratie 
voor te bereiden voor het talrijke publiek dat ons bezoekt.  
 
MILITARY DRESSING  WW2 UNIFORMS 
Op zaterdag 19 augustus, worden alle deelnemers uitgenodigd een uniform naar keuze te 
dragen van de geallieerde troepen, gedurende de periode september 1939 tot augustus 1945, 
met eender welk wapen of graad. 
Het is een manier om eer te betonen aan de mannen en vrouwen, van alle geallieerde naties die 
in deze periode in oorlog waren. 
De drager van het meest originele en/of denkbeeldige uniform zal worden beloond. 
 
Maaltijden : 
 
De belangrijkste maaltijden worden door een traiteur verzorgd. De BBQ op zaterdagavond 
wordt aangeboden aan diegenen die ingeschreven zijn door middel van de bijgaande 
antwoordstrook en een bankoverschrijving verricht hebben op het hieronder aangegeven 
rekeningnummer voor 5 augustus. Vergeet de eetketels niet mee te nemen! 
 
Inschrijving :   
 
20 €   
  5 €  Lid Indian Head 
 
De totaliteit voor de inschrijving en voor de maaltijden dient gestort te worden op het volgende 
rekeningnummer en dit wel voor 5 augustus 2020 :  
IBAN BE05 0003 2555 8975       BIC BPOTBEB1 
 
 



INDIAN HEAD 
MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP 

BELGIUM 

                                  “TOP HAT” 
 
 

                                                  MENUS 
 

 
Vendredi soir : Spaghetti bolognaise                                                                              12 € 
                                            
Vrijdagavond : Spaghetti bolognaise 
 

 
Samedi matin : pain, confitures, fromage, café …:                                                       5 € 
Ontbijt zaterdag : brood, confituur, kaas, koffie … :                                                    
 
Samedi midi : Sandwich :                                                                                                5 € 
Middagmaal zaterdag: Sandwich :  

 
     Samedi soir : BBQ :      Offert par la commune de Erezée                                     Gratuit 
     Zaterdagavond : BBQ : Aangeboden door de gemeente Erezée                            Gratis 
 

Dimanche matin : pain, confitures, fromage, café … :                                                 5 € 
Ontbijt zondag : brood, confituur, kaas, koffie … :                                      
 
Dimanche midi : Boulettes sauce liégeoise, purée, salade :                                         13 €          
Middagmaal zondag : Gehaktballen Luiker saus, puree, salade : 
 

Nous vous demandons de réserver vos différents repas avant le 5 août 2020 au moyen de 
la fiche de réservation ci-jointe et d’effectuer un virement bancaire sur le compte indiqué 
ci-dessous. 
 
Wij vragen u om uw verschillende maaltijden te reserveren voor 05 augustus 2020 door 
middel van de bijgaande antwoordstrook en een bankoverschrijving te verrichten op het 
hieronder aangegeven rekeningnummer. 
 
 
 
 

IBAN: BE05 0003 2555 8975 
BIC: BPOTBEB1 



                INDIAN HEAD 
MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP 

BELGIUM 

“TOP HAT” REGLEMENTERING 
 
Art 1 – Algemene richtlijnen 
Door het ondertekenen van het inschrijvingscontract, aanvaardt de deelnemer zonder tegenspraak, zich te 
houden aan de door de autoriteiten en organisatoren van de manifestatie uitgevaardigde reglementen. 
 
Art 2 – Logies 
De site is voorzien van terreinen in de nabijheid van het activiteitencentrum. Dit is privaateigendom en wordt 
ons ter beschikking gesteld op voorwaarde van een totale naleving van de elementaire regels van 
wellevendheid. De tenten dateren uit de oorlogsperiode, of lijken er op. Zij worden in de voorziene zones 
opgesteld en op een goed geregelde manier verdeeld. Het triëren van afval is van toepassing. Containers 
en/of vuilniszakken worden ter beschikking gesteld en moeten gebruikt worden. De ter beschikking gestelde 
sanitaire installaties moeten in elk geval gebruikt worden. Het verplaatsen van voertuigen op natte graslanden 
moet in 4x4, en aan kleine snelheid gebeuren. De gebruikte zone zal voor het vertrek in zijn originele staat 
geplaats, en van afval ontdaan worden.  
 
Art 3 – HORECA 
De intendance van MVCGB Indian Head doet er alles aan om menu’s van een uitstekende prijs/kwaliteit aan 
te bieden. Enkel de bar van Indian Head is officieel erkend op de site. De privébars* zijn voor iedereen 
verboden. Elke overtreding die vastgesteld wordt door mandataris van Indian Head zal beteugeld worden met 
een boete van 100 € ten voordele van de organisator. Elke recidive zal een onmiddellijke uitsluiting van de 
betrokken deelnemers tot gevolg hebben. Honden hebben geen toegang op de plaatsen en de uren van de 
maaltijden. 
* Privébar: elke zichtbare infrastructuur en/of georganiseerd die alcoholische dranken verkoopt of verschenkt 
aan de deelnemers of aan het publiek. 
 
Art 4 – Uniform 
Alleen uniformen en uitrustingen van de geallieerde legers (periode 39/45) worden toegelaten. Het dragen 
van uniformen, delen van uniformen, kentekens of uitrusting van niet geallieerde troepen is ten strengste 
verboden. Gedurende de ganse manifestatie wordt van iedereen verwacht dat hij zich voortreffelijk gedraagt 
uit eerbied voor het uniform dat hij draagt. 
Kindsoldaten (opgetuigd en/of drager van wapens van werkelijke grootte) zijn niet toegelaten, mascotte 
kinderen zijn daarentegen welkom 
 
Art 5 – Wapens 
Gedemilitariseerde wapens conform aan de wet of inerte kopieën zijn toegelaten. Blanke wapens mogen nooit 
uit de schede tentoongesteld worden. Wapens, noch kopieën zijn toegelaten in infrastructuren waar drank of 
eten bediend wordt. De in voege zijnde wetten hierover moeten gerespecteerd worden. 
 
Art 6 – Voertuigen 
Alleen voertuigen met bouwjaar van voor 1946 worden toegelaten. Deze gebouwd na 1945, doch die uiterlijk 
veel gelijkenis vertonen met deze van 39/45 zijn toegelaten. Niet geallieerde voertuigen worden enkel 
toegelaten als zij als buitvoertuigen gebruikt worden, en door geallieerden bestuurd worden zie Art 4). Zij 
moeten van alle niet geallieerde kentekens ontdaan worden.  
 
Art 7 – Verantwoordelijkheid 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen door eender welk ontvlambaar product of 
door vuur met lichamelijke of stoffelijke schade tot gevolg. Er wordt aan alle deelnemers gevraagd zich te 
voorzien van de nodige middelen om brand te bestrijden. 
 
Art 8- Toevlucht 
Ieder ingeschreven deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en dient geen verweer in tegen de 
organisatoren in geval van ongeval of schade opgelopen gedurende de manifestatie. De organisatoren 
hebben het recht eenieder uit te sluiten die dit reglement niet eerbiedigt. 



INDIAN HEAD 
MILITARY VEHICLE CONSERVATION GROUP 

BELGIUM 

Bulletin d’inscription 
TOP HAT  2020 

 
 
NOM ……………………………………………………………  PRENOM ………………………………….. 
NAAM                    VOORNAAM 
 

RUE …………………………………………………………….  N° ……………. BOITE …………………… 
STRAAT                     Nr     BUS 
 

LOCALITE ……………………………………………………..  CODE POSTAL…………………………….  
WOONPLAATS                            POSTCODE 
 

CLUB …………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 

VEHICULE 40/45 ……………………………………………... N° PLAQUE ………………………………… 
VOERTUIG 40/45                PLAATNUMMER 
 

TEL …………………………………E-MAIL……………………………………………………………………. 
 
 
 

Membre Indian Head / Lid Indian Head        5 € 
  
Autres participants / Andere deelnemers      20 € 
  
Repas vendredi soir/Avondmaal vrijdag      12 € 
Repas samedi matin/ Ontbijt zaterdag        5 € 
Repas samedi midi / Middagmaal zaterdag         5 € 
Repas samedi soir/Avondmaal zaterdag  
 

     Gratis 

Repas dimanche matin / Ontbijt zondag        5 € 
Repas dimanche midi / Middagmaal zondag       13 €  

TOTAL/TOTAAL  
(*) Biffer les mentions inutiles – Schrappen wat niet past           

 
Renvoyer à - Terug te zenden aan : 

 

Guy Klinkenberg 
Rue de la lisière 7  -  B-6790 Aubange  

  
Somme à verser sur le compte avant le 5 août 2020 

Bedrag over te schrijven op rekening Nr voor 5 augustus 2020 
 

 IBAN BE05 0003 2555 8975       BIC BPOTBEB1  
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