
 

 

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: 

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

- Het is ten strengste verboden met crossmotortjes e.d. op het terrein te rijden (m.u.v. 

organisatie); 

- Afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken graag in de daarvoor bestemde bakken 

deponeren nabij de toiletten; 

- Milieuzeil onder de gehele crossauto; 

- Minstens 6 meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen tenten e.d. plaatsen; 

- Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio’s e.d. uit ’s avonds na 

24:00 uur tot 7:00 ’s ochtends; 

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

- Open vuur verboden, barbecueën is uiteraard wel toegestaan; 

- Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële 

activiteiten te ontwikkelen; 

- Er mogen geen auto’s, banden of accu’s achtergelaten worden op het terrein; 

- Schade aan auto’s, caravans of campers door afslepen kunnen niet verhaald worden 

op de eigenaren van de trekkers, chauffeurs of op de organisatie 

 

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

06-30 41 15 78). De persoon met dit nummer is ook ’s nachts op het terrein aanwezig. 

Bij noodsituaties direct 112 bellen, het terrein is gelegen aan de Jaegerhofweg 1A. Stel 

meteen de organisatie (tel: 06-30 41 15 78) op de hoogte zodat de hulp bij de ingang 

opgevangen kan worden. 

Dienstdoende huisarts: 

Centrale Huisartsenpost 0900 – 8818. U wordt dan eventueel doorverwezen naar de 

Huisartsenpost MC Wieënhof, De Wieënhof 1, 5802 EZ Venray tel. 0478 – 582 200 

 

Dichtstbijzijnde ziekenhuis: 

Viecuri medisch centrum, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo 

 

Mocht u een taxi nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Taxi Atax in Venray. 

Laat het terrein netjes en schoon achter 

Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd toe. 


