
Geachte deelnemer of bezoeker van NK autocross Noordbergum,  

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 niet toegestaan commerciële activiteiten te 
ontwikkelen. 

Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de organisatie.  
- Popke Wijbenga: 06 517 62 710 
- Hendrik van der Veen: 06 828 73 534 

Bij noodsituaties direct 112 bellen. Stel meteen de organisatie (tel: 06 517 62 710) op de hoogte 
zodat de hulp bij de ingang opgevangen kan worden. 

Huisarts:  
Dokterswacht Leeuwarden: Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 
Dokterswacht Dokkum: Birdaarderstraatweg 70-A, 9101 DC Dokkum 
 
Ziekenhuis:  
MCL Leeuwarden (SEH spoed eisende hulp): Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 
 
Locatie terrein:  
Kûkhernewei 44 Noardburgum (Kuikhorneweg 44, Noordbergum) 
 
Route:  
Vanaf Drachten, afslag Nijega, de N356 richting Dokkum volgen. Na het aquadukt afslag rechts, N355 
richting Buitenpost. Er staan al aanwijsborden vanaf deze afslag.  
In het dorp Noardburgum geldt 30 km. Let hier op ivm kinderen (schoollocatie) 
 
Taxi:  
Taxi Plantinga Noordbergum 0511 842 025 
 



Aanvulling/ locatie specifiek: 
Er is geen drink water op het terrein. 

Laat het terrein netjes en schoon achter. 

Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd toe. 

 

 
 
 
 
 


