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Dear Rally Friends,
For our international participants (BE-FR-D-UK)
If you come from abroad, you must apply for a valid license from the competent authority in
your own country.
Otherwise you will not be allowed to participate at the Roompot Baja Borger. It is not
possible as a foreigner to drive with the Dutch “ERB”. If you need help or more detailed
information about the necessary license or need help, call or mail us!!
Nederlandse Deelnemers
Om deel te nemen aan de Roompot Baja Borger is een licentie of ERB verplicht voor rijder en
navigator.
Voor het rijden van de Baja Borger zonder een reguliere KNAF club licentie is het vanuit de
KNAF mogelijk om een ERB (Evenement Registratie Bewijs) aan te vragen.
Dit is de link naar de uitleg van de ERB aanvraag:
Handleiding aanvraag ERB KNAF
Heeft u IJmuiden gereden en wilt u ook de Baja Borger rijden dan kan dat!
U moet dan wel opnieuw een ERB aanvragen bij de KNAF.
Hoewel de informatie hierover aanvankelijk niet duidelijk was, hebben wij groen licht
gekregen om rijders, die de Strandrace gereden hebben met een ERB ook in Borger kunnen
laten rijden met een (nieuw) aan te vragen ERB!!
Voor zowel een licentie als een ERB heb je een medische keuring nodig. In IJmuiden was er
een keuringsarts aanwezig om te keuren. Ook voor de Baja Borger zijn we bezig een
keuringsarts te regelen. De keuring kan plaatsvinden op vrijdagmiddag en vrijdagavond.
Bent u al gekeurd in IJmuiden, dan is geen tweede medische keuring nodig.
Meer info over en het aanvragen van de licenties en medische keuringen kunt u ook op de
website van de KNAF vinden. Licenties

Herre van Goor, info@bajaborger.nl 06 53 428 513
Jeroen Mennema, info@bajaborger.nl of op 06 53 963 082
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