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Ten geleide 
In dit bulletin 1 zijn aanvullingen/wijzigingen op genomen die van toepassing zijn op het 
door de KNAF, en reeds op de website geplaatste, goed gekeurde Bijzonder Reglement 2021 
onder vermelding van:   
APPROVED BY KNAF UNDER PERMIT NR: 0811.21.155 

Welkom 
Welkom in Borger en welkom bij de Roompot Baja Borger 2021. We zijn blij dat we eindelijk weer dit 
evenement mochten organiseren. Elke keer weer is het een uitdaging om alles weer geregeld te krijgen. Ook 
dit jaar was dat het geval. We danken alle instanties voor hun medewerking hieraan! Ook zonder onze 
sponsoren en vrijwilligers is het organiseren van zo’n wedstrijd in Borger niet mogelijk; dank daarvoor !! 
Naast de wedstrijd, die zaterdag en zondag verreden wordt is er het gehele weekend ook een parallel 
programma, dat zich afspeelt op het park de Hunzedal, onze gastheer. Leuk dus om familie en vrienden mee 
te nemen.  
Wij verheugen ons op jullie komst en willen er samen met jullie een mooi weekend van maken. 
Tot ziens in Borger! 

Roompot Baja Borger Team 
Herre van Goor 

Sponsoren 
Zonder sponsoren geen wedstrijd, da’s simpel. We zijn dan ook verheugd dat we samen met onderstaande 
sponsoren deze Roompot Baja Borger hebben kunnen organiseren: 

• Roompot Hunzedal 
• Daklapack Rallysport 
• Quadwinkel.nl 
• 4x4 Centrum Ermelo 
• RTV Drenthe 
• Boels Verhuur 
• Brinky BV 
• Wivast BV 
• Interflame  
• Heer van Opmeer 
• The Gym Haren 
• Generatoren Nederland 
• Hanenbergh Installatiebedrijf 
• Timmermans Traffic 
• Stego Kraanverhuur 
• 4WD magazine 
• Hartmann Bloemen 
• Loonbedrijf Harms 

  

2 ORGANISATIE. 

2.1. Naam van de organisator:  
       Stichting Off-road rallysport Noord Nederland (S.O.N.N.)  
       voorzitter:  Thijs Hofstede 
       secretaris  Herre van Goor 
       penningmeester: Maurits van den Arend 
       info:      www.bajaborger.nl  

2.4 Organisatiecomité Roompot Baja Borger: 
 Herre van Goor  voorzitter - financiën - inschrijving 
 Thijs Hofstede  veiligheid - bijzonder reglement  
 Randel Hofstede  contacten landeigenaren - route bouwer - uitzet ploeg  
 Mark Salomons  road boek – voertuig volg systeem - routebouwer 
 Stefan Swankhuisen routebouwer 
 Erik Berger   vrijwilligers/coördinatie  
            Wim Smallenbroek vrijwilligers/ transport 
 Maris Marissen  vakantiepark Roompot Hunzedal - evenement organisatie - sponsoring 
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 Jeroen Mennema secretaris - media - Pers 

2.5 Sportcommissarissen  
 Voorzitter:    John Raven  
 Leden:      Arie Mulder- 
     Jan Seinen – 
      Anton Schreuders 

2.6 Race Control  
 Wedstrijdleider:   Michael Harmsen 
 Veiligheid:   Thijs Hofstede 
 Wedstrijdsecretaris:   Thijs Hofstede 
 Technische keuring:   Coen van de Zandschulp  
 Medische Dienst:    Gineke Jeurink Top Medical Team 
 Ass wedstrijdleider:   Niek Govers 
 Proeven chef:    Jeroen Averdijk  

  

4 INSCHRIJVINGEN. 

4.2.2 Klassen: aanvulling 
 - NL-T1 benzine 
 - NL-T1 diesel 
  

4.3 kosten inschrijving   
4.3.1  De kosten van de inschrijving zijn : € 660 
  
10 DOCUMENTENCONTROLE. 

 - Vrijdag  05/11/2021 -  13:00 – 20:00 uur  
  
 Tevens zal er dan controle plaatsvinden m.b.t. Covid 19 zie punt 14:  

 COVID PROTOCOL & GEDRAGSREGELS. 

11 AANVULLENDE KENMERKEN VAN DE WEDSTRIJD. 

11.4 Aanvullende voorschriften 

11.4.1 : Vakantie park Roompot Hunzedal 

 Overlast  
 In verband met de verleende vergunning zijn de deelnemers verplicht overlast te beperken.  
 - na 23.00 uur geen geluidsoverlast op het park/bivak. 
 - open vuur is niet toegestaan op het bivak/park. 
 - Afval uitsluitend in de daartoe bestemde afvalcontainers op het park. 
 - Stroom generatoren/aggregaten  zijn NIET toegestaan!  

 Stroomvoorziening: € 15/team 
 De organisatie zorgt voor milieuvriendelijke Stroomaggregaten, waar iedereen op kan “inpluggen”.  
 voor het gebruik van stroom op het bivak wordt een vergoeding gevraagd van 15 euro per team.  
 Deze kosten dienen voldaan te worden bij de documenten controle. 
  
11.4.11 Voertuig volg systeem: Geotraq 

  - Tijdens de wedstrijd wordt gebruikgemaakt van een voertuigen rally volgsysteem wat             
ingebouwd moet worden voor de keuring zijn aanvang neemt. (Zie bijlage) 

11.4.11.1 Inbouwen voertuig volg systeem 
 Het rally volgsysteem moet na de inschrijving, middels een montage set, zelf in het voertuig in    
 gebouwd worden. Deze inbouw dient plaats te vinden voor de technische keuring. 
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11.4.11.2 Voorbereiding inbouw 
 - Het Rally volg systeem heeft ook een permanente 12 of 24 volt voeding en massa van de accu  
 nodig. Dit kan een dun soepel 2-aderig snoer zijn. Deze dient in het midden van het dashboard uit  
 te komen. 
 - Bij de plusdraad bij de accu een 5 Ampère zwevende zekering te monteren.  
11.4.11.3 Borg 

- Voor het volg systeem dient bij de inschrijving een borg betaald te worden ter grootte van 300 
euro in contanten. Na de wedstrijd kan het systeem weer ingeleverd worden en wordt, bij schade 
vrij, de borg terug betaald 

11.4.11.4 Inbouw instructie 
 - de inbouw instructie staat in een apart document op de website vermeld. 
11.4.13 milieu korrels  
 - Elke voertuig (auto `s en side by side) is voorzien van milieukorrels, min. 2.5 liter olie bindende  
 korrels, ook wel olie absorptie korrels genoemd. Als niet aanwezig kan men deze kopen bij de      
 inschrijving voor 15,- euro per pak. 

14 COVID PROTOCOL & GEDRAGSREGELS. 
14.1 Voorschriften 
 De organisatie S.O.N.N. heeft in samenspraak met de lokale overheid en de geldende voorschriften  
 van het RIVM en de centrale overheid maatregelen getroffen om het evenement zo veilig mogelijk te  
 houden. Wij vragen van u dan ook om zich hieraan te committeren. Uw veiligheid en die van onze  
 vrijwilligers staat hierbij voorop!  
14.2 verkoudheid en/of griep 
 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of griep. 
14.3 Richtlijnen RIVM 
 Betreden horeca 
 Conform de richtlijnen van het RIVM wordt de toegang tot oa de restaurants, cafe gehandhaaft door  
 medewerkers van het vakantiepark met de QR code Corona check app.  
 Registreren  
 Registreren als deelnemer is alleen mogelijk met een corona toegangsbewijs, vaccinatiebewijs,    
 herstelbewijs of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.  
 Wijzigingen 
 Indien er wijzigingen kom in deze richtlijnen, in de aanloop naar het evenement, dan zijn de dan  
 geldende richtlijnen van kracht 
  
17. Stickerplan Auto’s en SSV’s 
 Het sticker plan staat in een apart document op de website vermeld. 
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