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is nu groot supporter



l Multi-brand servicedealer
l  Jarenlange ervaring in reparatie en onderhoud  

van bedrijfswagens
l Eigen schadeafdeling
l Ruime Openingstijden
l Financiering op maat van Truckland Lease
l 6 vestigingen in heel Noord-Holland

Verkoop, onderhoud en schadeherstel van bedrijfswagens
Voordelen Truckland

020 - 585 12 34

w w w . T R u c k L a N d . N L

D A F  l  F I A T  l  G I N A F















Iedere crossdag verschijnen er meer 
dan 200 coureurs aan de start in vier 
verschillende klassen. Er wordt gere-
den in de volgende klassen:

Rodeo:
Dit zijn standaard wegauto’s die net 
niet meer door de APK komen. Deze 
auto’s mogen NIET verstevigd en 
opgevoerd worden. Er wordt dan 
ook niet zo zuinig met het materiaal 
omgegaan
Kever:
Deze lichte auto’s met de motoren 
achterop, zorgen voor hoge snel-
heden en spektakel
Super Standaard:
Standaard wegauto’s, welke zijn op-
gevoerd en klaar zijn gemaakt voor 
de autosport.

Stockcar F1:
Achterwiel aangedreven eenzitswa-
gens met Amerikaanse motoren die 
tussen de 400 en 800 pk bezitten. 

Het bestuur heeft een uitgebreid regle- 
ment waarin staat waaraan de auto’s 
moeten voldoen. Dit reglement kunt u 
lezen op onze website www.aconau-
tocross.nl. Er wordt gestreefd om alle 
auto’s voorafgaand aan de eerste 
manche op elke racedag te keu- 
ren. Als de auto’s goedgekeurd zijn 
door de keurders, dan pas mogen de 
coureurs rijden. Soms wordt een auto 
afgekeurd en dan is rijden op deze 
wedstrijddag niet toegestaan.

Bescherming coureurs
Alle rijders dienen als zij meedoen 

met een manche, te voorzien zijn van 
een nekband. De starter van de ACON 
controleert dit altijd vlak voor de start. 
Ook dienen de auto’s te zijn voorzien 
van deugdelijke gordels. Een aanrader 
is een brandvrije overal.

Transponder
Alle auto’s hebben onder hun auto 
een (oranje)transponder gemonteerd. 
Via deze transponder staan de rijders 
in verbinding met de computer in de 
jurywagen. De computers in de jury-
wagen registreren elke ronde, de ron-
detijd en uiteindelijk de uitslag. Echter 
de jury heeft de eindverantwoording 
voor de einduitslag en tekent uitein-
delijk hiervoor.



Raalterweg 59 • 7451 KV Holten

Verkoop, service en reperatie van Proflex Shockabsorbers 
in Noord-Nederland. Meer dan 30 jaar ervaring in  
auto- en motorsport. Volledige support van Proflex

MOB. TORENKRANEN

TELESCOOPKRANEN

TRANSPORT

BETONPOMPEN

Telefoon 0229-551228
www.koemanberkhout.nl





16



17



Tramstrjitte 19
8771 RP Nijland

Tel.: 06-46084399

Verkoop van 
racewear voor 

de karting en
de autosport

www.msracewear.nl

Polytechniek ontzorgt bij het 
realiseren en onderhouden 
van uw technische installaties

Advisering

Koudetechniek

Luchtbehandeling

Watertechniek

Verwarming

Regeltechniek

Elektrotechniek

Service &  
Onderhoud

www.polytechniek.nl
Koggeweg 63, 1607 MT Hem • Postbus 2, 1606 ZG Venhuizen •  0228-54 54 54 •  info@polytechniek.nl





herenbos.nl

person
eelsdien

st

HERENBOS

WWW.HERENBOS.NL

UITZENDEN   //   PAYROLL   //   ADVIES   //   WERVING EN SELECTIE   //   OUTPLACEMENT   //   SCHOLING   //   RE-INTEGRATIE

Zoek je werk?
Wij hebben werk voor
hoveniers, groenvoorzieners, 
gww’ers en bouwmedewerkers

Kijk voor al onze vacatures 
op www.herenbos.nl

Schagen 0224 290190

Purmerend 0299 413484

info@herenbos.nl





















30



EEN ENVELOP VOL SPEKTAKEL

p/a Meester Geensenweg 2, 1755 LZ Petten

www.aconautocross.nl

www.facebook.com

/AconAutocrossNH

www.twitter.com

/aconautocross

www.youtube.com

/AconAutocrossVideo



snijder.nl

Snijder B.V. te Hoorn heeft zich gespecialiseerd 

in het verhuren van grondverzetmaterieel 

over de gehele wereld en verleent daarbij de 

bijbehorende technische assistentie. Het bedrijf 

is vooral werkzaam bij de zogenaamde natte 

projecten van de nationaal en internationale 

baggermaatschappijen. Tevens verleent het 

bedrijf aannemingsdiensten aan mijnbouw 

ondernemingen. Het machinepark bestaat 

voornamelijk uit CATERPILLAR machines zoals 

bulldozers, hydraulische graafmachines, 

laadschoppen en dumptrucks. 

In het voortraject wordt meegekeken naar de 

speci� eke inzetbehoeftes van de klant, om de 

juiste machines op maat aan te kunnen bieden. 

Onze machines, mankracht en specialistische 

kennis worden zowel voor Nederlandse als 

internationale projecten ingezet. Om de 

hoogste kwaliteit te waarborgen verzorgen 

wij zelf het onderhoud en reparaties van onze 

machines, in onze werkplaats en on site. Door 

de vele jaren ervaring bij het inzetten van 

grondverzetmaterieel over de gehele wereld 

en ons specialisme wat betreft het aanpassen 

van deze machines, ontwikkelt en produceert 

Snijder BV ook uitrustingsstukken voor 

grondverzetmaterieel voor derden.
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