
        

 

Beste deelnemers van de Roompot Baja Borger, 

 
Nog een paar weken dan is het zover! De Roompot Baja Borger 2018. 
Wij kijken er al met veel plezier en spanning naar uit. 
 
Onderstaand treffen jullie nog een aantal zaken, die van belang zijn. 

1. Het servicepark/bivak is toegankelijk vanaf vrijdag 2 november 12.00 uur. Mocht u 
er eerder zijn, kunt u parkeren op het parkeerterrein voor het vakantiepark Hunzedal. 
 

2. Bij aankomst bij Vakantiepark Hunzedal, De Drift 3, 9531 TK Borger, Drenthe, 
Nederland dient op het parkeerterrein de rallyauto’s van de trailer, vrachtwagen of 
aanhanger te laden. Dit kan niet op het bivakterrein. 
 

3. Op vrijdag 2 november is er eenrichtingsverkeer op het bivak van toepassing. De 
ingang is aan de voorzijde via de slagboom van het vakantiepark Hunzedal, de 
uitgang is aan de achterzijde van het bivak. Dit is met borden aangegeven. 
 

4. Lege aanhangers, trailers en vrachtwagens die niet nodig zijn op het bivak, worden 
geparkeerd nabij het bivakterrein. Hiervoor is een apart veld gereserveerd. Bij 
aankomst wordt u hier naar toe verwezen. 
 

5. De inschrijving start om 12.00 uur in het inschrijfbureau en niet om 14.00 uur, zoals 
vermeld in het bijzonder reglement.  
 

6. De technische keuring begint om 12.15 uur en niet om 14.15 uur, zoals vermeld in 
het bijzonder reglement. Deze keuring vindt plaats voor het restaurant op het park 
bij de ingang. Op de website is de keuringstijd per team te vinden. 
http://www.roompotbajaborger.nl/deelnemers/deelnemerslijst-roompot-baja-borger/ 
 

7. Zorg ervoor dat je op tijd bent voor de technische keuring. Overtreding kan een 
tijdstraf opleveren! 
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8. De volgende documenten zullen worden gecontroleerd   - betalingen;   - rijder 
licenties   - rijbewijzen;   - volledigheid van alle informatie op het inschrijfformulier;   - 
kentekenbewijs van de wedstrijdauto;   - verzekeringsbewijs van de wedstrijdauto. 
 

9. Om mee te kunnen doen met de Baja Borger heb je een geldige licentie nodig van de 
KNAF. Dit geldt voor rijder en navigator. Nederlandse teams kunnen via Mijn KNAF 
een Evenement Registratie Bewijs (ERB) aanvragen, zie 
http://www.knaf.nl/racen/erb-aanvragen voor alle uitleg en informatie. Let erop dat 
je een geldige licentie hebt, anders ben je van deelname uitgesloten. Buitenlandse 
rijders hebben een licentie nodig uit hun eigen land. 
 

10.Rally volgsysteem. Ondanks eerdere vermelding in het bijzonder reglement rijden 
we niet met rallysafe. Er wordt gereden met het rally volgsysteem van Geotrack. De 
borg voor de Geotrack apparatuur is € 150,-. Deze dient u bij Geotrack voor het 
inbouwen contant te betalen. U ontvangt deze na de rally, bij inlevering van de 
apparatuur weer retour. Voor de inbouw dient u de volgende voorzieningen te 
treffen: zie bijlage Geotrack 
 

11.Denkt u aan de absorptiekorrels, EHBO kistje en het milieu zeil. 
 

12.De briefing vindt plaats op vrijdag 2 november om 21.30 uur in het restaurant van 
het Roompot Hunzedal/ hoofdgebouw. 
 

13.Tanken kunt u in het dorp Borger, Tango, Buinerstraat 1b, 9531 CG Borger 
 

14.Heeft u een huisje gehuurd, dan kunt u zich melden bij de balie van het park. Na 
betaling ontvangt u de sleutel. U kunt dan ook gebruik maken van de faciliteiten ( 
o.a. zwembad) van het park. 
 

15.Eten: ontbijten in het restaurant van het park. Er is zaterdag en zondag een 
ontbijtbuffet. U kunt hiervoor bonnen kopen bij de inschrijving. Dit geldt ook voor het 
zaterdagavond buffet. Na vrijdagavond dient u bonnen te kopen bij de receptie. 
 

16. In de feesttent achter de supermarkt kunt u ook eten. Hier is een snack locatie. 
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17.Rondom de Roompot Baja Borger is zaterdag en zondag een 

evenementenprogramma voor bezoekers, vrienden en familie. 
 

18.Houdt u er rekening mee dat er gedeeltelijk op het park ook geracet wordt. Dit 
betekent dat u lang niet altijd met uw personenauto (zijnde niet-rally auto) van het 
park af kunt. Parkeren kunt u op de parkeerplaats voor de hoofdentree. 
 

19.Wasmunten zijn te koop bij inschrijving 5 munten voor € 20,- Deze opbrengst gaat 
volledig naar het goede doel: Stichting Happy Smile. 
 

20.Dit geldt ook voor een limited edition Baja Borger T-shirt. Ook hiervan gaat de 
opbrengst naar het goede doel.  

 

Programma 

Houdt u hiervan op de hoogte via de website: 
http://www.roompotbajaborger.nl/programma-2018/ 

 
 
Namens Stichting Offroad rallysport Noord Nederland (S.O.N.N.), 
 
 
Thijs Hofstede, Herre van Goor, Maurits van den Arend, Randel Hofstede, Mark Salomons, 
Pascal Hanenbergh, Maris Marissen en Jeroen Mennema 
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