
 

 

 HALLO OFFICIALS 

Allereerst bedankt dat jullie er weer bij zijn! Zonder officials geen rally! 
 
Via deze brief ontvangen jullie belangrijke informatie over de Baja Hardenberg 2022, lees deze daarom 
goed door. 
 
ALGEMEEN 
Het adres waar jullie op zaterdag en zondag verwacht worden is:  
 
Dorpshuis Lutten 
Middenweg 3 
7775 CA Lutten 

Google maps: 52.608366, 6.573575 

 
Hier zal bij binnenkomst een lekker bakkie koffie of thee voor jullie klaar staan en zal er even tijd zijn om te 

socializen 😉 

 
TIJDEN 
Zaterdag 12 november:  07.45 uur aanwezig 
Zondag 13 november: 07.45 uur aanwezig 
 
KINDEREN 
Het bij je hebben op de post van kinderen onder de 18 jaar, mits het een junior-official is, is vanuit de KNAF 
en de organisatie niet toegestaan. 
 
OVERNACHTEN 
Heb je besloten om te overnachten. Dit kan op het bivak op ‘De Nieuwe Haven’ in Hardenberg of op 
Camperplaats Collendoorn. Bij overnachting op bivak: vraag even iemand van de organisatie waar je kunt 
staan. Er is hier plek voor gereserveerd. Besluit je om op de Camperplaats te overnachten, neem dan even 
contact op met de eigenaresse mevr. Pullen onder nr: 06-51951742. In beide gevallen is overnachting met 
tent, caravan of camper mogelijk en gratis. 
 
COÖRDINATOREN 
Jullie werken samen met Jeroen Averdijk en Thea Bogerd. Zij zijn de official-coördinatoren. Als er 
bijzonderheden zijn, rapporteer die dan aan hen.  
 
DE WEDSTRIJD 
De gehele wedstrijd wordt in het gebied boven Hardenberg verreden. Globaal gezien in de driehoek tussen 

de N34, de N343 en de Dedemvaartseweg tussen Lutten en Ane. Hierin zijn 3 KP’s uitgezet die elk 

meerdere keren en soms tegengesteld verreden gaan worden. De grootste KP ‘Collendoornerveen’ wordt 

zelfs enkele malen in gedeeltes verreden. ‘Collendoornerveen’ in z’n geheel is zelfs 120 km lang. Op deze 

KP zullen de meeste officials ook worden ingezet. Ben je een official met een TC- of Startfunctie, dan moet 

je tijdens de wedstrijd verplaatsen naar een volgende KP. Tijdens de briefing hoor je hoe, wat en waar. Op 

beide dagen worden 6 KP’s. verreden, welke per KP uit meerdere rondes bestaat. Je zult snappen dat het 

hierdoor gedurende de KP rustiger (minder deelnemers in het veld) wordt op de proef. Is de wedstrijddag 

ten einde, dan hoor je dit van de CP. 

 
 
 



 

 

ETEN EN DRINKEN 
Op beide dagen ontvang je `s ochtends tijdens de briefing een lunchpakket. In de middag gaat er een auto 
rond om een warme hap naar de posten te brengen. Dit hoor je via de CP. Zorg dat je je zichtbaar aan de 
proef opstelt, zodat deze mensen je kunnen vinden.  
 
Er is zaterdagavond voor iedereen een warm buffet beschikbaar in de kantine van  
 
Bruins Mengvoeders 
De Nieuwe Haven 17 
7772 BC Hardenberg 

Google Maps: 52.558166, 6.633090 

  
Als je de hele dag in de buitenlucht bent is een lunchpakket wellicht niet voldoende. Denk daar wel even 
over na. Neem zelf ook voldoende eten en drinken mee!!! Het buffet is pas aan het eind van de dag. 
 
COMMUNICATIE 
De officials ontvangen na de briefing een portofoon. Alle communicatie met de portofoon gaat via de CP, 
dus niet tussen posten onderling. Gebruik zoals je gewend bent de codes en blijf zakelijk. De codes zullen 
wij tijdens de briefing nog eens doornemen. 
 
WEDSTRIJD INFO 
Voor alle informatie omtrent de wedstrijd, standen, bijzonder reglement, uitslagen en dergelijke kan de 
Sportity-app geraadpleegd worden. Wachtwoord: BAJA2022 
 
BRIEFING 
Op zowel de zaterdag als de zondag vindt de briefing plaats in het Dorpshuis Lutten. Zorg dat je op tijd 
bent. De tijd is hierboven vermeld. 
Bij deze briefings ontvangen jullie de laatste informatie en instructies van de wedstrijdleiding.                                                                                                                                          
Je krijgt vervolgens je postnummer toegewezen, eventuele bijzonderheden van je post, vlaggen (geel, 
blauw en /of rood), veiligheidshesje, rallyschild, brandblusser, baanpostformulier, tijdschema officials, 
schadeformulier en natuurlijk het lunchpakket. Daarna ga je naar je post. 
Plaats voordat je wegrijdt je rallyschild achter de voorruit. De verkeersregelaars laten je dan het 
wedstrijdgebied binnen, zodat je richting de post kunt rijden. 
 
DAGVERGOEDING 
We hebben in het verleden als officialteam al eens je IBAN-nr. genoteerd. Deze staat nog steeds in ons 
bestand. Op dit nummer wordt je dagvergoeding door de organisatie overgemaakt. Heb je recent, of tussen 
je laatste inzet en nu een ander IBAN-nr. gekregen, geef deze dan door bij Thea. 
 
BAANPOSTEN 

Alle posten hebben een eigen coördinaat. Deze ontvang je tijdens de briefing. Type dit coördinaat in 

Google Maps, en je ziet exact waar je post is. Voor wie dit nieuw is: oefen even met het coördinaat: 

52.608366, 6.573575 van de parkeerplaats van het Dorpshuis Lutten.. De cijfers letterlijk intypen inclusief 

de punt, de komma, en de spatie. 

 
De posten zelf worden ter plaatse aangegeven met een zwart nummer op een wit bordje. 
 
VERREKIJKER: De meeste posten staan aan de zijkant van de proeven. Bij incidenten is het erg 
gemakkelijk om een verrekijker bij je te hebben, om zo het startnummer te kunnen lezen en te kunnen zien 
wat er aan de hand is. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Wanneer je op je post komt: 

• Wacht je op de portocheck. Globale tijd vind je in het tijdschema. Wordt je opgeroepen antwoord 
dan met je postnummer, en geef de kwaliteit van je ontvangst door. 

• Maak contact met omwonenden voor zover aanwezig. Stel je even voor en meld dat je een official 
van de BAJA Hardenberg bent.        

• Maak afspraken met je mede-official wie wat doet en wanneer.  

• LET OP: Tijdens de wedstrijd zijn de openbare wegen in het wedstrijdgebied normaal 
geopend voor het verkeer. Voor de deelnemers geldt hier een snelheidslimiet van 30km/h. 
Hier wordt op gecontroleerd. Buiten deze wegen mag men weer sneller rijden. 

• In tegenstelling tot de reguliere rally wordt bij de Off Road Rally een gebied aan de buitenzijde 
afgesloten, binnen dit afgezette gebied kunnen de wedstrijdauto`s OVERAL rijden.                      

• Begeleid publiek naar plaatsen waar ze veilig kunnen staan. Doe dit vriendelijk. 
 
Alle posten worden d.m.v. een portocheck +/- 45 minuten voor de wedstrijd gecontroleerd of men op de 
plek staat en of de verbinding OK is.  
Gebruik bij het melden van incidenten met wedstrijdauto’s altijd de ongeval-codes. Deze staan op je 
baanpostformulier welke bij de briefing wordt uitgedeeld. 
Instructies voor het gebruik van de vlaggen, vind men ook op dit formulier. RALLYOFFICIALS LET OP: Bij 
4x4 wedstrijden wordt er ook een blauwe vlag gebruikt. (Langzame deelnemer hindert een achter hem 
rijdende snellere deelnemer) 
 
In tegensteling tot de rally, kan het voorkomen dat voertuigen tegengesteld gaan rijden. Alleen actie 
ondernemen als er gevaar dreigt (gele vlag) 
 
Blijf altijd op je post, tenzij het ernstig is. Start kan mobiele baanposten richting een incident sturen. 
 
Het is als official verboden deelnemers te helpen, ook een serviceteam mag op de proef niet helpen. 
Deelnemers onderling mogen dit wel. 
Je kunt de post verlaten zodra de sluitauto voorbij is én je via de portofoon het bericht krijgt dat je de post 
mag verlaten. 
 
OPRUIMEN VAN DE POST 
Mensen die op zaterdag op post staan, moeten de post niet opruimen. Zondags worden immers dezelfde 
KP’s weer verreden. Wel neem je de portofoon, brandblusser, vlaggen en andere materialen welke je ’s 
morgens hebt meegenomen mee en lever je ze weer in bij Thea in het Dorpshuis Lutten. Daarna mag je 
richting het buffet bij Bruins Mengvoeders.  
Zondags daarentegen ruim je je post zoveel mogelijk op. Dit houdt in dat je al het lint, paaltjes en ander 
materiaal bij elkaar ruimt en achterlaat bij je postnummer. Dit scheelt de opruimploeg weer veel werk. 
Neem de portofoon, brandblusser, vlaggen en andere materialen welke je ‘s morgens gekregen hebt wel 
weer mee naar het Dorpshuis Lutten en lever ze daar weer in.  
 
HET WEER 
Zorg dat je goed voorbereid bent op alle weersomstandigheden. Warme kleding en een regenpak met 
waterdicht schoeisel zijn geen overbodige luxe. Kijk voor het meest actuele weerbericht op buienradar e.d. 
   
 
Wij wensen jullie een mooie BAJA Hardenberg!! 
 
 
 
 
 
 
     
 
  


