
Belangrijke mededelingen 
 

 
Rosmalen, juli 2018 

 

 

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. Geen overlast veroorzaken, er zijn 

mensen die graag een goede nachtrust genieten. 

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 niet toegestaan commerciële activiteiten te ontwikkelen. 

10. Houdt de toiletten schoon, degene die na u komt wil er ook graag gebruik van maken. 

 

 

Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie (Maria Schuurmans, tel: 

06 – 51937527 of Toon van Osch, tel: 06 – 28872380 de perso(o)n(en) met deze nummers zijn ook ’s-nachts op 

het terrein aanwezig. Bij noodsituaties direct 112 bellen, het terrein is gelegen aan de Tweede Hoefsteeg te 

Rosmalen. Stel meteen de organisatie (tel: 06 – 51937527 / 06 – 28872380 op de hoogte zodat de hulp bij de 

ingang opgevangen kan worden. 

 

Dienstdoende huisarts:  

Centrale Huisartsenpost  deze kunt u bereiken via het telefoonnummer 0900 – 8860. Via dit nummer krijgt u 

verdere informatie. 

 

Dichtstbijzijnde ziekenhuis: 

Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch. 

 

Mocht u een taxi nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Taxi Rosmalen, tel: 073 - 6234848 

 

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

Vrijdagavond:  

 Keuren vanaf 16.00 uur tot 20.30 uur (iedereen die vrijdag voor 19.30 uur komt ook op vrijdag keuren) ; 

 Loopbriefjes inleveren bij het wedstrijdsecretariaat vanaf 16.00 uur tot 20.45 uur 

Zaterdag: 

 Keuren van 07.00 uur tot 07.45 uur; 

 Loopbriefjes inleveren bij het wedstrijdsecretariaat van 07.00 uur tot 08.00 uur; 

 08.45 uur Rijdersbespreking in de tent (kijk vóór aanvang van de rijdersbespreking op het prikbord of u op 

de deelnemerslijst/startopstelling staat). Deelnemers van de Sprint 2000cc 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  


