
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
 

 
 

Hieslum, september 2016 
 
We zijn er allemaal klaar voor!! De laatste Eurol/VEKA NK Autocross van 2016!! 
 
Graag jullie aandacht voor deze belangrijke mededelingen en informatie.  
 
Wij als organisator van deze Eurol/VEKA NK Autocross zijn aan strenge regels van de gemeente 
Sudwest Fryslan gebonden. Als wij ons niet aan deze voorschriften houden is het voor ons onmogelijk 
om voor een volgend jaar een vergunning in deze gemeente te krijgen. Hieronder staan dan ook een 
aantal belangrijke mededelingen waarvoor wij jullie aandacht vragen en waaraan je je moet houden.   
 

 Bij de entree ontvangt iedereen een bandje, doe dit bandje ook om! Vriendelijk verzoek om 
bij de entree aan te geven hoeveel personen je onder de 18 jaar mee hebt. Dit vanwege het 
verstrekken van alcohoudende dranken. Bij twijfel kan er gevraagd worden om je te 
identificeren. Tijdens de ingang van de feestlocatie wordt hier ook weer op gecontroleerd, 
heb je geen bandje, dan kun je ook niet naar binnen. Het zou fijn zijn als iedereen zijn/haar 
medewerking hier aan wil verlenen, zodat we een vlotte doorloop bij de entree hebben.  

 Pinnen is mogelijk.  
 Het terrein is gelegen naast een camping, het is NIET toegestaan als deelnemer/bezoeker het 

terrein van de boer/camping te betreden.  
 De feestavond wordt gehouden in de loods van de eigenaar van het terrein, dit gedeelte van 

het terrein mag niet betreden worden tijdens de wedstrijd.  
 Glas is op het terrein niet toegestaan. Neem je verantwoording en zorg dat we kunnen blijven 

crossen. Let ook op de “lipjes” van blik, deze kunnen veel schade aanrichten.  
 Drinkwater is niet aanwezig op het terrein.  
 Het is ten strengste verboden om na 22:00 uur een crossauto te starten en/of te laten lopen, 

dit in verband met geluidsoverlast ten aanzien van de buurt. 
 Vanaf 24:00 uur geldt er een algehele rust op het rennerskwartier (ook geen lopende 

aggregaten)  
 Het is ten strengste verboden om met crossmotortjes e.d. op het terrein te rijden (m.u.v. de 

organisatie) 
 Afgewerkte olie, oliefilters e.d. graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren, deze staan 

nabij afvalcontainer (ingang rennerskwartier) 
 Open vuur verboden, barbequen wel toegestaan 
 Houd het terrein schoon, afval graag deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken 

/zakken. 
 Zonder toestemming van de organisatie is het NIET toegestaan commerciële activiteiten uit te 

oefenen. 
 Volg de aanwijzingen op van de officials zowel de SONAK als de medewerkers van Superklasse 

Noord.  
 
Voor diegene die op zondagmorgen vertrekken: 

 Graag vóór 12:00 uur het terrein verlaten; 

 Op zondag 18 september is de ENECO tour op de fiets, deze gaat over onze aanrijroute. De 
organisatie van de ENECO tour is op de hoogte van jullie vertrek. Graag in Parrega hier 
rekening mee houden.  

 



 
 
 
 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Organisatie   : 06-53100621 / 06-25291538  
Medische dienst  : 06-11492564 (deze zijn het gehele weekend aanwezig) 
Dokterswacht Friesland : 0900 - 112 7 112 
Tandarts   : 0515-750576 (Mondzorg - Cynthia Lenigestr.22 te Makkum)  
Taxi    : 06-45305630 (Taxi Bosman) 
 
Mocht je onverwacht hulp nodig hebben dan kun je contact opnemen met tel.nr. 06-53100621 / 06-
25291538, deze personen zijn het gehele weekend op het terrein aanwezig. Bij een spoedgeval gelijk 
112 bellen, het terrein is gelegen aan de Idserdagweg 4, te Hieslum. Stel meteen de organisatie (tel. 
06-53100621/06-25291538) op de hoogte zodat de hulp bij de ingang opgevangen kan worden. 
 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is: Antonius Ziekenhuis te Sneek 
Routebeschrijving:  

 U rijdt terug naar de provinciale weg, u gaat hier rechts richting Bolsward.  

 Na ongeveer 7 km rijdt u de oprit van de A7 op richting Sneek / Heerenveen.  

 Neem afslag 20-IJlst richting Ysbrechtum/Leeuwarden.  

 Sla linksaf richting de Hemmen.  

 Op de rotonde gaat u rechtdoor.  

 Vervolgens bij de stoplichten ook rechtdoor, het ziekenhuis bevindt zich aan uw rechterhand.  
 
Bestuur en medewerkers van Superklasse Noord wensen jullie een mooie en vooral sportieve 
wedstrijd toe! 
 
 
 


