
Belangrijke mededelingen 
 

Geffen, juli 2014 

 

Geachte deelnemer of bezoeker, 

 

Hieronder staan een aantal belangrijke mededelingen waarvoor wij uw aandacht vragen en waaraan u zich als 

deelnemer/bezoeker dient te houden: 

1. Op het rennerskwartier dient stapvoets (5 km/u) te worden gereden; 

2. Het is ten strengste verboden met crossmotortjes e.d. op het terrein te rijden (m.u.v. organisatie); 

3. Afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren bij de 

jurytrailer; 

4. Milieuzeil onder de gehele crossauto; 

5. Minstens zes meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen tenten e.d. aan de publieksafzetting, ook 

iemand zonder tent kijkt graag naar de wedstrijd en niemand heeft een gereserveerde plaats; 

6. Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio’s e.d. uit na 24.00 uur vrijdagavond tot 

zaterdagochtend 07.00 uur dit geldt ook voor zaterdag op zondag; 

7. Houd het terrein schoon, afval in de daarvoor bestemde containers of vuilniszak; 

8. Open vuur verboden, barbecuen is uiteraard wel toegestaan; 

9. Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële activiteiten te ontwikkelen. 

 

 

Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie (tel: 06 – 51937527 of 

06 - 28872380) de personen met dit nummer zijn ook ’s-nachts op het terrein aanwezig. Bij noodsituaties direct 

112 bellen, het terrein is gelegen aan de Drielseveldweg 15, 5334 NW te Velddriel. Stel meteen de organisatie 

(tel: 06 – 51937527 of 06 - 28872380) op de hoogte zodat de hulp bij de ingang opgevangen kan worden. 

 

Dienstdoende huisarts:  

Centrale Huisartsenpost 0900 – 8860. U wordt dan eventueel doorverwezen naar de Huisartsenpost Zaltbommel, 

deze is gevestigd aan de Van Heemstraweg West 11 te Zaltbommel. 

 

Dichtstbijzijnde ziekenhuis: 

LET OP NIEUWE LOCATIE:  

Jeroen Boschziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch, tel: 073 – 6996161 (spoedeisende 

hulp). Mocht u het adres niet in de navigatie kunnen vinden gebruik dan de oude adressering: Vlijmenseweg 10, 

5223 GW ’s-Hertogenbosch. 

Routebeschrijving: 

Ga vanaf het terrein linksaf. Ga na 1,8 km rechtsaf De tweede Geerden op. Ga na 90 m linksaf de Geerden op. 

Ga na 80 m linksaf de Drielseweg (N831) op richting Hedel. Rijd na 300 m rechts de oprit van de A2 op 

(Kerkdriel afrit 19) richting ’s-Hertogenbosch/Maastricht. Hou na 4,3 kmrechts aan op de A2 (E25) richting 

Nijmegen/Rosmalen/Waalwijk. Volg na 0.6 km op het knooppunt Empel de A59 richting Waalwijk. Neem na 

6,6 km afslag Ring ’s-Hertogenbosch-West (afslag 45). Vanaf hier de borden volgen. 

 

Mocht u een taxi nodig hebben dan kunt u contact opnemen met taxibedrijf Maasdriel  0418 – 631290. 

 

Gezien het grote deelnemersveld vragen wij u om onderstaande tijden in acht te nemen: 

Vrijdagavond:  

 Keuren van 16.30 tot 17.30 uur en van 19.00 uur (iedereen die vrijdag komt ook op vrijdag keuren) tot 22.00 

uur; 

 Loopbriefjes inleveren van 19.00 uur tot 22.00 uur; 

Zaterdag: 

 Keuren van 07.00 uur tot 07.45 uur; 

 Loopbriefjes inleveren van 07.00 uur tot 08.00 uur; 

 09.00 uur verplichte Rijdersbespreking in de tent . Deelnemers van de Divisie A de auto’s voor de briefing 

op de voorstart plaatsen zodat je startklaar staat. 

 

Laat het terrein netjes en schoon achter 
 

Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd toe. 

 

Bestuur Auto Cross Club Geffen. 


