
 
 
 

ALGEMENE AANWIJZINGEN 

DE ZEKER IS ZEKER FAMILY SPEURTOCHT  
onder auspiciën van Assuria, SARK, de Rotary, Finabank en FORD SEMC Motors 

 
De organisatie  
De Zeker is Zeker Family Speurtocht wordt georganiseerd door de Surinaamse Auto Rally Klub in samenwerking met onder 
andere Assuria als hoofdsponsor, Finabank en FORD SEMC Motors als cosponsors en de Rotary Club Paramaribo Central in 
Suriname. De speurtocht wordt verreden op zondag 4 december 2022 en heeft als hoofddoel het ondersteunen van sociale 
organisaties in Suriname. De opbrengsten van deze speurtocht gaan naar goede doelen. 
 
De sponsor  
Deze speurtocht wordt gesponsord door onder andere Assuria N.V., Finabank en FORD SEMC Motors. 
 
De deelnemers/klassen  
Deze speurtocht wordt verreden in twee klassen t.w.:  

• De Algemene klasse: hiertoe behoren alle deelnemers (equipes) die niet vallen onder de SARK-klasse (zie hieronder) 
• De SARK-klasse: hiertoe behoren deelnemers (equipes) waarvan tenminste één der inzittenden in de afgelopen 10 

jaren aan meer dan twee der reguliere rally’s van de SARK (niet zijnde Family rally’s/speurtochten) heeft 
deelgenomen. 

N.B. Bij het niet vermelden bij de inschrijving dat een der inzittenden voldoet aan de criteria van de SARK-klasse, kan dit 
diskwalificatie tot gevolg hebben. 
  
De inschrijving  
De inschrijving vindt online plaats.  
Nadat u heeft ingeschreven dient u het inschrijfgeld over te maken op de volgende rekeningnummers (DSB) met als toelichting 
de naam van de bestuurder. 
USD: 9911707  t.n.v. Rotary Club Paramaribo Central 
SRD: 9911766 t.n.v. Rotary Club Paramaribo Central 
 
Vervolgens dient u het overmakingsbewijs te mailen naar: zekeriszekerfamilyspeurtocht@gmail.com  
 
Het is ook mogelijk om contant  te betalen. Dit kan vanaf woensdag 16 november bij: 

• Beni’s Technical Trading aan de Gemenelandsweg 1 op:  
Maandag t/m vrijdag: 8.00 uur - 16.00 uur 
Zaterdag 8.00 uur – 12.00 uur  

onder gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld. Sluiting van de inschrijving is bij inschrijving van equipe 300.   
Per auto mogen er niet meer deelnemers ingeschreven worden dan wettelijk toegelaten voor het voertuig. 
Iedereen krijgt per mail het startnummer toegewezen. 
Karakter van de ritten  
De ritten zijn bedoeld voor een ieder (kinderen met ouders, vrienden, collegae etc.)  
Er is absoluut géén rally ervaring vereist.  
Speurtochtuitrusting  
Je dient de volgende attributen mee te nemen om de speurtocht tot een goed einde te brengen: goedlopend uurwerk  
(horloge of autoklokje is al genoeg), leesplankje (of een harde ondergrond om op te schrijven bijv grote map), sportschoenen, 
pen, liniaal, schaar en een goed humeur. 
Voor degenen die niet bekend zijn met onze hoofdstad, is een kaart van Paramaribo (alternatief: Google Maps) aan te 
bevelen. Verder dienen de deelnemers met een auto deel te nemen die voldoet aan alle wettelijke voorschriften. 
Er is geen speciale auto nodig (géén 4-wheel terreinauto nodig) gezien de goede wegen die gebruikt worden.  
Wel wordt aan de bestuurders gevraagd te allen tijde oplettend te zijn in het verkeer en een rustig tempo te handhaven (er is 
ruim tijd uitgetrokken voor de ritten); het gaat er niet om wie er het eerst finisht, het betreft immers geen race!  
Tijdens de speurtocht kan je wederom gecontroleerd worden als je wel de seatbelts om hebt en de wettelijke voorgeschreven 
snelheid overschrijdt: veiligheid gaat boven alles! 
 
De route  
Het te bestrijken gebied is Paramaribo en de route gaat uitsluitend over goed berijdbare wegen. 
De start  
De start is bij Assuria Hermitage High-Rise aan de Recolaan 17, stipt om 8.30 uur!  
De deelnemers kunnen zich vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 30 minuten voor de starttijd (8.00 uur) aanmelden bij het 
startbureau (de bestuurder van de auto dient zich verplicht aan te melden!)*. 
Het startbureau bevindt zich in de lobby van het Assuria Hermitage High-Rise gebouw. Iedereen start om 8.30 
uur (vliegende start). U wordt geacht reeds (thuis) ontbeten te hebben.  
*per auto dient zich slechts één persoon t.w. de bestuurdeer aan te melden. 
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De finish  
De finish is vanaf 11.30 uur tot 12.30 uur op het KKF-terrein (zie Routeboek). 
Bij de finish zullen er warme maaltijden en koude dranken tegen een speciale vergoeding verkrijgbaar zijn. Er 
zal uitsluitend met bonnen/ coins worden gewerkt die bij de finish te koop zijn. 
 
De uitslag 
De uitslag vindt op dezelfde dag plaats omstreeks 15.00 uur. Na de finish staan er diverse attracties op de 
planning. Ten eerste is er een speciale WK-hoek ingericht waarbij de 8e finale WK wedstrijd live uitgezonden 
zal worden. Daarnaast is er omstreeks 13.00 uur een fundraising bingo-drive met leuke prijzen. Voor de 
kinderen (ook de hele oude) zijn er spelletjes en heel wat attracties.  

 

 
De uitzetters  
De uitzetters van deze rally zijn Vishay Hardwarsing en Sheron Ramdhani. 
 
De narijders  
De narijders van deze rally zijn: Oliver Smith en Rino Tjin Wong Joe. 
 
De puntentelling  
Het controleren van de goede route kan op verscheidene manieren gebeuren: middels (multiple-choice) controlevragen, die 
tijdens het rijden beantwoord dienen te worden, en/of middels het halen van een stempel langs de route of bij een official ter 
plaatse.Het goed beantwoorden van een controlevraag of het verkrijgen van een juiste stempel levert bonuspunten op. 
Bonuspunten kunnen eveneens verdiend worden bij het uitvoeren van speciale opdrachten buiten de auto en bij de Treasure 
Hunt (zie onder).Bij de start ontvangt elk equipe van de organisatie de “Veilig verkeer” bumpersticker. Deze sticker dien je op 
de bumper te plaatsen. Voor het plakken van de bumpersticker op je bumper kan je ook bonuspunten verdienen. 
 
De jury  
Lucius Wouden en zijn team zullen wederom de puntentelling op zich nemen. 
 
Het inschrijfgeld  
Het inschrijfgeld bedraagt ongeacht het aantal inzittenden SRD 250, - per auto voor individuele deelnemers en USD 250, - 
voor het bedrijvenpakket.  
Bedrijvenpakket 
Met het bedrijvenpakket kwalificeer je automatisch voor de bedrijven klasse. Het bedrijvenpakket bestaat uit 4 equipes 
waarvan 3 ingevuld worden door het bedrijf en 1 door studenten geregistreerd bij de organisatie. 
 
Het startnummer  
Het startnummer dient de equipe zelf te maken.  
Voor de mooiste, origineelste en meest creatieve startnummers zijn er 3 prijzen te winnen.  
Het zelfgemaakte startnummer dient op de auto te worden bevestigd en minimaal vanaf de linkerzijde van de auto te zien zijn. 
De grootte/ vorm/ te gebruiken materiaal etc. van het te maken startnummer zijn vrij.  
 
Treasure-hunt  
Zoals gebruikelijk moeten de equipes tijdens de speurtocht een aantal treasures (schatten) verzamelen, die ten goede zullen 
komen van een sociaal doel. Het wel of niet vinden van deze treasures zal medebepalend zijn voor het klassement.  
In het routeboek staan de schatten vermeld. Voor deze Treasure Hunt dien je een Treasure-Box bij de start aan te schaffen  
bij het Assuria Hermitage High-Rise gebouw. 
 
Bedrijven c.q. verenigings- c.q. organisatieprijs  
Men kan zich ook opgeven voor de speciale bedrijvenprijs(bedrijven klasse).  
Voor deze prijs kan je in aanmerking komen indien er 3 equipes voor het (de) zelfde bedrijf (vereniging, instelling, club, enz.) 
rijden. Deze prijs gaat dan naar het team met het hoogste gemiddelde aan bonuspunten [de som van het aantal bonuspunten 
van de beste drie equipes van een bedrijf (vereniging, instelling, club, enz.) gedeeld door 3]. 
Let wel: de equipes die voor een bedrijf, vereniging of organisatie rijden, blijven eveneens aanspraak maken op een 
‘individuele’ prijs. 
 
Prijs Sarkklasse  
Voor de deelnemers van de SARK-klasse zijn er aparte prijzen beschikbaar indien het aantal deelnemers meer dan 15 bedraagt. 
Deze deelnemers maken geen aanspraak op prijzen uit de Algemene klasse, doch kunnen wel meedingen naar de Bedrijven 
c.q. verenigings- c.q. organisatieprijs. 
 
N.B. Indien je om wat voor reden dan ook tijdens de speurtocht afhaakt, dien je dit door te geven op één van de volgende 
nummers: Oliver Smith 08629099/ Rino Tjin Wong Joe 08654412/ Vishay Hardwarsing 08933367. 


