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PAKLIJST
Om jullie wat op weg te helpen hebben we een paklijst gemaakt van de dingen die je
zeker niet moet vergeten!
Tent
Luchtbed (evt. een pomp) / matje
Slaapzak
Kussen
Pinpas & ID
Nintendo thema outfit
Teamoutfit om herkenbaar te zijn tijdens het toernooi
Hockeyspullen (stick, bitje, scheenbeschermers etc.)
Zwembroek/bikini
Handdoek
Toiletspullen
Douchespullen (slippers, shampoo etc.)
Zonnebrand
Zonnebril
Powerbank / oplader telefoon
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WELKOMSTWOORD
Lieve allemaal, welkom op Stickstof 2022!!! We zijn ontzettend blij dat we jullie na 2
Stickstof-loze jaren weer mogen verwelkomen op Union en kunnen niet wachten om
er een onvergetelijk weekend van te maken!
In dit boekje staat alle informatie die je nodig hebt inclusief het programma voor het
weekend, een overzicht van de faciliteiten en de geweldige line-up die wij voor jullie
in petto hebben. Als commissie zijn wij haast niet te missen door onze witte shirtjes
met het Stickstof logo en een Nintendo karakter erop dus spreek ons vooral even aan
als je iets wil vragen of gewoon even wil kletsen!
Heel veel plezier dit weekend!!!
Veel liefs,
De Stickstof commissie
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FACILITEITEN
In deze sectie vind je een klein overzicht van de faciliteiten op Stickstof 2022. Op het
midden van het terrein staat een routewijzer die je vertelt waar alles is. Mocht je iets
niet kunnen vinden; je kan nagenoeg alles aan de commissie vragen.
Algemene regels
- De belangrijkste regel is dat je, ten alle tijden, de instructies van de
commissie en/of de bewaking opvolgt. Op moment dat je herhaaldelijk
instructies negeert, kan je (met onmiddellijke ingang) van het terrein
verwijderd worden.
- Polsbandjes krijg je bij entree en dienen het gehele weekend gedragen te
worden.
- Roken is in het clubhuis of waar dan ook binnen niet toegestaan!
Daarbuiten wel, maar zorg dat je je peuken op daarvoor bestemde plekken
weggooit.
- Het is niet toegestaan op het terrein zelf meegebrachte drank te nuttigen.
- Drugs zijn geheel verboden gedurende het weekend. Bezit of gebruik van
drugs leidt zonder uitzondering tot onmiddellijke verwijdering van het
terrein.
- Er zijn helaas geen kluisjes aanwezig op het terrein. Apeliotes, Union en de
Stickstofcommissie zijn niet verantwoordelijk voor verloren of
beschadigde eigendommen. Eventuele kosten voor vernieling,
beschadiging of wat dan ook zijn voor eigen rekening! Dit betekent ook dat
we jullie oproepen om netjes met andermans spullen om te springen en
gevonden voorwerpen in te leveren bij de commissie.
- Bij het kopen van je kaartje ben je akkoord gegaan met onze algemene
voorwaarden en AVG. Deze zijn gedurende het hele weekend van kracht.
Bowsers Bierpaleis
Bowsers Bierpaleis (normaliter bekend als: het clubhuis) is de woonkamer van
Stickstof 2022. Hier vind je Toads Tetterbar, de muziek, toiletten en altijd iemand
van de commissie. Bij noodgevallen in de nacht: de commissie slaapt (deels) in
Bowsers Bierpaleis, dus daar kun je ons vinden. Overdag kan je er ook je telefoon
aan de oplader laten leggen (achter de bar) als je je powerbank vergeten bent.
Peach Gardens
Je overnacht op de camping op het terrein: Peach Gardens. Elk team mag zelf een
mooie plek uitzoeken voor hun stekje, zolang dit maar gebeurt binnen de grenzen
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van Peach Gardens. Omdat er in Bowsers Bierpaleis een supergaaf feest gaande is
dat je uiteraard niet wil missen, maar vooral om de gesneuvelden die al in bed liggen
en de buurtbewoners wat rust te gunnen moet het om 00:00 stil zijn op het
campingterrein. Peach Gardens is niet verlicht dus zorg zelf voor een klein lampje
om te voorkomen dat je de verkeerde tent voor die van jou aanziet. Daarnaast is het
de bedoeling dat het campingterrein enigszins netjes blijft, dus ruim als je weg gaat
alles op!
Yoshi Falls
Om jullie op te frissen kunnen jullie terecht in Yoshi Falls, er zijn 4 kleedkamers met
douches. Natuurlijk zijn er ook toiletten te vinden in Bowsers Bierpaleis. Trek even
iemand van de commissie aan zijn/haar shirt als er eerste hulp nodig is, dan zorgen
wij ervoor dat de EHBO-koffer jullie kant op komt!
Eten en drinken
Zoals vermeld is het avondeten op vrijdag en zaterdag inbegrepen, net zoals het
ontbijt op zaterdag en zondag en de lunch op zaterdag! Bier/wijn/fris is te
verkrijgen bij Toads Tetterbar in Bowsers Bierpaleis, de tap gaat open om 10:00u en
sluit rond 04:00u. Snacks zijn ook te koop bij de bar. Aangezien water (ook) een
primaire behoefte is dit weekend kun je dit natuurlijk gratis halen bij elke kraan die
je maar tegenkomt.
Munten
Munten voor drank en snacks zullen te koop zijn bij de muntverkoop tafel! Munten
kopen kan enkel en alleen via de pin. Voor 1 muntje betaal je, ondanks knettergekke
inflatie, maar €1.80.
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WEEKENDPROGRAMMA
VRIJDAG 1 JULI
16.00-18.00u

Aankomst, team aanmelden en tenten opzetten

18.00-20.00u

BBQ

20.00-22.00u

Uitbuiken

22.00-4.00u

Feest met Joepie Fourtie, DJ TRD en Pim ten Have

ZATERDAG 2 JULI
9.00-11.00u

Ontbijten

12.00-15.45u

Toernooi & lunch - Het tijdstip van de lunch is wisselend per
team, je kan lunchen in je pauze tussen de wedstrijden door. Let
op: soms is dit maar 20 minuten!

15.45-17.00u

Bijkomen van het toernooi

17.00-19.00u

Avondeten

19.00-19.30u

Vrije tijd

19.30-21.30u

Cantus door Bracchus

22.00-3.00u

Feest met AUTOFLOWER en Jay Siemo

ZONDAG 3 JULI
10.00-11.30u

Ontbijten

12.00u

Prijsuitreiking & ophoepelen!
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LINE-UP
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TOURNIFY
Voordat jullie de strijd met elkaar aan gaan tijdens het toernooi op zaterdag is het
natuurlijk wel zo handig dat jullie alle schema’s kunnen vinden zodat je precies weet
waar je moet zijn en wie je geduchte tegenstander is. Om deze reden gebruiken wij
Tournify, waarmee jullie ten alle tijden de schema’s bij de hand hebben!
Als je op de Tournify link klikt (die krijgen jullie op zaterdag voor het toernooi) en
bij “mijn team” je eigen team aanklikt, zie je het speelschema. Ook kun je aan de
stand in de poule natuurlijk meteen kijken hoe jullie het doen in vergelijking met de
rest van de teams.
Mocht je ergens vragen over hebben, je weet ons als commissie te vinden!
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PRIJZEN
Dit jaar hebben wij natuurlijk ook mooie prijzen die je kan winnen! Uiteraard voor
de winnaars van het toernooi, maar zelfs als je geen uitblinker bent tijdens de
wedstrijden zou het zomaar kunnen dat je met een prijs naar huis gaat.
1.

Vue kaartjes (8x) + een Adidas Chaosfury 5 Dark Script stick ter waarde van
€149,99 + hockeyballen - toernooiwinnaar
Voor het team dat iedereen weet af te slachten tijdens het toernooi, hebben
we natuurlijk een denderende prijs. Om gezamenlijk de overwinning te vieren
kunnen jullie genieten van een film bij Vue Cinemas en voor 1 iemand hebben
we ook nog een gloednieuwe Adidas stick en hockeyballen om de
onoverwinnelijke hockeyskills op peil te houden.

2. Mario & Luigi pakken - de beste outfit
Een goede stijl moet worden beloond! Voor de 2 personen met de beste outfit
hebben wij pakken van het iconische duo zodat je tijdens de eerstvolgende
gelegenheid kan flaneren in een nóg betere outfit.
3. Ontbijt op bed op zondag - het snelste Donkey Bong adtje
Voor de gelukkige die gezegend is met een keel waar een biertje met
onmetelijke snelheden doorheen glijdt komen wij hoogstpersoonlijk ontbijt op
bed brengen op zondag! Reden genoeg dus om écht je best te doen met onze
Donkey Bong.
4. De Stofstick - winnaar pitchercompetitie mannen
De winnaar van de pitchercompetitie bij de mannen krijgt de enige echte
Stofstick! Een uniek exemplaar ter herinnering aan dit geweldige weekend.
5. Guts & Gusto cadeaubon ter waarde van €75 - winnaar pitchercompetitie
vrouwen
Voor de winnaar van de pitchercompetitie van de vrouwen hebben we een
cadeaubon van Guts & Gusto ter waarde van €75, oftewel een goed excuus om
nog even snel een nieuwe zomeroutfit te scoren.

10

SPONSOREN STICKSTOF 2022

11

