
  NK Autocross 10 juni 2017 - Gersloot 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

 

 

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 drie meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen tenten e.d. voor de tribune; 
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, barbecueën is uiteraard wel toegestaan;  
9. Zonder toestemming van de organisatie is het E toegestaan commerciële activiteiten te ontwikkelen. 

 
Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie (tel: 06 2162 1523) 
de persoon met dit nummer is ook 's nachts op het terrein aanwezig.  
 

Bij noodsituaties: direct 112 bellen, het terrein is gelegen aan de Tijnjeweg  1, 8457 EK te Gersloot (er 
tegenover). Stel meteen de organisatie (06  2162 1523) op de hoogte zodat de hulp bij de ingang opgevangen 
kan worden. 
 

Dienstdoende huisarts: Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen 
LET OP: U wordt alleen geholpen na een telefonische afspraak! U krijgt een doktersassistente aan de lijn, 
deze zal vragen naar patiëntgegevens zoals geboortedatum, naam, adres en woonplaats, naam huisarts, 
telefoonnummer patiënt, verzekeringsnummer, omschrijving van de aandoening, medische voorgeschiedenis 
en gebruik van medicijnen. 
 
Routebeschrijving naar dokterswacht & ziekenhuis: 
Ga naar de snelweg, richting Heerenveen, neem bij knooppunt Heerenveen de A32  
richting Heerenveen/Zwolle en afslag 12 Heerenveen Centrum. Ga einde afrit rechtsaf en de middelste baan 
richting het centrum van Heerenveen. Bij de rotonde gaat u rechtsaf, de Zonnebloemstraat in. Aan het eind 
van de straat ziet u ziekenhuis Tjongerschans voor u. Dan linksaf en direct weer recht naar de ingang van het 
Spoedplein ziet, hier zit de Dokterswacht.  
 
Taxi: Taxicentrale Heerenveen, tel. 0513 – 203 333 
 
 

Laat het terrein netjes en schoon achter svp! 
 

Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd toe. 


