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Klassieker Drachten en Business Rally Events 
laten jullie kennismaken met classic car rally’s

Tijdens de beurs krijgen de bezoekers die met een auto voor het showpaddock komen de 
mogelijkheid om een Classic Car Rally te rijden. Business Rally Events heeft samen met de organisatie 
van de beurs een route van ca 45 minuten in en om Drachten gemaakt volgens het bekende bol-pijl 
principe. Meedoen kost helemaal niks!

Om het echt leuk te maken is het de bedoeling dat jullie de navigatie uit zetten. Daarnaast staan er 
langs de route allemaal letters en cijfers. Deze moeten jullie opschrijven op de route controlekaart. 
Deze letters vormen geen woord, maar zo kunnen wij zien of je de juiste route hebt gereden en of je 
de juiste controles hebt genoteerd.

Hieronder een klein reglement. We zullen na afloop van de beurs de uitleg en de juiste controlekaart 
publiceren op onze website en op onze instagram en facebookpagina.

Instagram: Businessrallys
Facebook: Businessrallyevents
www.businessrallyevents.nl

Bol  pijl (met afstanden)
Aan de hand van getekende situaties en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, dient 
de kortste route te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De punt van de pijl dient 
uiteraard in de aangegeven richting bereden te worden. 
De afstand naar de bol pijlsituatie vanaf de vorige bol pijlsituatie is aangegeven. Tevens is de totale 
afstand vanaf de tijdcontrole of startpunt aangegeven.
Vaak is ook de resterende afstand naar de volgende tijdcontrole of de start van het volgend traject 
aangegeven. 
De situaties dienen in nummervolgorde aangedaan te worden. 
De situaties zijn niet op schaal getekend. 
De situaties kunnen gestileerd zijn weergegeven. Dit wil zeggen dat het meer of minder schuin of 
bochtend lopen van wegen niet zo getekend hoeft te zijn. 
Bemande controles: controleposten waarbij iemand van de organisatie naar uw routecontrolekaart 
vraagt.

Onbemande controles; dit zijn letters welke langs de kant van de route geplaatst zijn. We gebruiken 
de letters B t/m Z, cijfers 1 t/m 9. Als u de letter C ziet, noteert u de W. De controles staan zowel links 
als rechts van de route.

Deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden. Business Rally Events en de 
organisatie van Klassieker Drachten kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren omtrent deze rit. 
Deelnemen is geheel op eigen risico.

http://www.businessrallyevents.nl

