UITLEG
Deel 1

20/21 mei 2017

44e Nacht van Zaamslag

Uitleg Instapklasse, deel 1

D – T – R – Q ‐ E – Y – R – K – H – V – C – P – bc/st

Voor de liefhebbers van harte aanbevolen:
27 augustus 2017
3e Brabantse Wal Classic

30 september 2017
Nacht van Venlo

11 november 2017
44e Hornenacht

www.brabantsewalclassic.nl

www.gaefumgaas.nl

www.hornenacht.nl

Uitleg Instapklasse, deel 1

Kaartfragment 1 Zaamslag Ingetekende lijn van S naar F:
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44e Nacht van Zaamslag

Kaartfragment 2 Spui ingetekende lijn van F naar A

(bc/st) – U – V – S

Herfstrit Zondag 5 november 2017
start‐ en finish locatie:
’t Gemeentehuis Zuiddorpe
Hopend u daar weer te mogen begroeten

Voor meer informatie zie www.zevac.nl of www.nachtvanzaamslag.nl of

@ZEVAC.nl.

Uitleg Instapklasse, deel 1

Volgende ZEVAC rit:
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Bol‐pijl situaties 1 t/m 22 Terneuzen:

(S) – S ‐ A – I – I – E

Kaartfragment Sluiskil van B naar VTC1

Uitleg Instapklasse, deel 1

T – G – L – VTC1.

3

44e Nacht van Zaamslag

Uitleg Tourklasse, deel 1
Na de start direct beginnen met Pijlenrit kortste route kaart 1.

Op pijl 1 kom je de controle L tegen
De blauwe route is de
geconstrueerde route van pijl1 naar
pijl 2. Hierop staat controle B.
Op pijl 2 staat de ST.

Van pijl 2 via pijl3 over pijl 7 en
langs de bemande controle
(bc) naar pijl 4. Nogmaals langs
de B. Op pijl 3 staat een foute
G (links van de bereden route).
Van pijl 3 naar 4 kom je eerst
langs de controle P (de 18
staat links achterwaarts), en
daarna langs de bemande
controle (ST). Bij de bemande
controle werd tevens de tijd
genoteerd voor ex‐aequo
regeling.

Diegene die rond zijn gereden over de Steenovens
reden langs een foute Y.

Uitleg Tourklasse, deel 1

Van pijl 4 naar pijl 5 kom je aan de voet van pijl 5
de controle R tegen (puntje net meenemen).
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Van pijl 5 naar pijl 6 staat op de verbinding
de K en de T. Op pijl 6 staan vervolgens de
R, (foute Q) en de V.

Vervolgens van pijl 6 naar 7 kom je langs de
C. Pak je het kleine stukje aan de voet nog
mee, dan kom je langs de foute H en 18
(links) en de P. Zoniet passeer je de foute J
(links).

Met de bemande controle (ST) sluit je
kaartfragment 1 af.

Na kaart 1 vervolgen met kaart 2: Grensbenadering met
de wijzers van de klok mee van F naar A. Dit betekent
dat de grens zoveel mogelijk aan de linker kant moet
blijven.

Volgens het reglement moet je vanaf het punt van
onderbreken een nieuwe grensbenadering maken,
waarbij je nog steeds zoveel mogelijk langs de grens wil
(blijven) rijden. Dit kon door bij rc Y te een rondje te
draaien (puntje in de driehoek) om bij a vanaf de
andere zijn toch dat stuk route te kunnen rijden. De
route wordt dan a‐b‐c‐d‐(rc Y)‐c‐b‐a. Rechts af bij c rc
M met het onderschrift HK NVH, (hier keren en niet
verder her construeren) waardoor de grensbenadering
vanaf daar vervolgd kon worden.

Door Spui over het viaduct, en dan de onverharde weg in langs de windmolens en rc U. Te ver rechtdoor stond
de foute X. Op het einde van deze weg linksaf richting A om dit deel af te sluiten bij rc V.

Uitleg Tourklasse, deel 1

De kortste route gaat net over de Kraagbrug naar links.
Echter staat er in de werkelijke situatie bij a. een
verkeersbord met verplichte rijrichting. Ben je er toch
ingereden, dan kwam je langs de foute Z.

2

44e Nacht van Zaamslag

Kaart 3 waren allemaal Bol‐Pijl situaties. Door de
juiste route te rijden kwam je vervolgens langs de rc.
S, I, A, I, en E. Iets voorbij de skihal kon er verder
worden gegaan met kaart 4.

Kaart 4 beginnen bij B. Deze kaart is grensbenadering
tegen de wijzers van de klok in. Dit betekent dat de
grens aan de rechterkant moet blijven.
Daardoor in de Koegorsstaat zover mogelijk door rijden
om langs de rc D weer over het onverharde bij de
windmolens in de richting van de Sluiskiltunnel te rijden
via rc U naar rc G. Fout controles waren de X (links) of
de T (niet op de juiste route)

Volgende ZEVAC rit:
start‐ en finish locatie:
’t Gemeentehuis Zuiddorpe
Hopend u daar weer te mogen begroeten

Voor meer informatie zie www.zevac.nl of www.nachtvanzaamslag.nl of

@ZEVAC.nl.

Uitleg Tourklasse, deel 1

Herfstrit Zondag 5 november 2017
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Bij Sluiskil aangekomen, op de rotonde rechtsaf, en over
het spoor weer naar rechts. Controle D.
Einde weg links, en deze weg blijven vervolgen Langs rc V
en L naar VTC1.

27 augustus 2017
3e Brabantse Wal Classic

30 september 2017
Nacht van Venlo

11 november 2017
44e Hornenacht

www.brabantsewalclassic.nl

www.gaefumgaas.nl

www.hornenacht.nl

Uitleg Tourklasse, deel 1

Voor de liefhebbers van harte aanbevolen:
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Uitleg Sportklasse, deel 1
Kaartfragment Zaamslag, Pijlenrit kortste route van S naar F.
Van start over pijl 1 en 2 naar de voet van pijl 3 over de blauwe route a‐b‐f‐j‐k‐m‐q‐u‐t‐e‐i.
Voor pijl 2 wordt men geblokt door een fietspad. Zo ver mogelijk doorrijden tot aan het bord, en omkeren,
levert rc A op. Route oppakken bij f op de rondweg van Zaamslag via de groene route c‐(rc L)‐d‐a‐(rc B)‐e‐f.
Anders wordt pijl 1 tegengesteld bereden en mis je de L. Bij f richting j is niet mogelijk. Hierdoor de route
oppakken bij j via de grijze route f‐h‐d‐a‐e‐i‐j. Dit gaat via rc st en B.

Stukje route j‐k gereden waardoor de voorkennis vervalt. Linksaf op het viaduct bij k is niet mogelijk, waardoor
de route boven k vervolgt dient te worden via k‐g‐h‐f‐j‐l. Bij f doorrijden via e‐(rc W)‐i‐j‐l. Voor het bord eigen
weg rc D noteren om bij rc T pijl 2 af te sluiten.

Voor de liefhebbers van harte aanbevolen:
27 augustus 2017
3e Brabantse Wal Classic

30 september 2017
Nacht van Venlo

11 november 2017
44e Hornenacht

www.brabantsewalclassic.nl

www.gaefumgaas.nl

www.hornenacht.nl

Uitleg Sportklasse, deel 1

Bij m is de aansluiting vertekend. Daardoor rechtdoor rijden (groene route m‐n‐o‐p‐q) via rc R om bij q route te
vervolgen naar u. Vanwege rc 18 de geconstrueerde route bij u oppakken via q‐(rc P)‐r‐(bc)‐s‐t‐e‐i‐u. Omdat je
bij rc G u‐t niet kan rijden route oppakken bij t via u‐q‐r‐s‐t‐e‐i tot aan de voet van Pijl 3. Hierbij kwam je
nogmaals langs rc P en rc stempel.
De bc stond er voor de ex‐aequo regeling. Enkel de 1e passage werd de tijd genoteerd. Voor de volgende keren
werd een stempel geplaatst.
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Het vervolg van Pijl 3 via onderstaande route a‐b‐c‐d‐e.
Omdat je een stuk van de pijl 3 (a‐b) hebt gereden vervalt ook hier weer de voorkennis. Bij b linksaf gaat niet
(route b‐c niet te rijden). Wel rc G noteren. Route bij c ophalen via b‐f‐g‐h‐c.(en weer langs rc P en stempel).
Bij c blijkt dat je daar niet rechtsaf kan. Bij d ophalen over pijl 4 via c‐i‐j‐o‐k‐l‐m‐n‐(rc K)‐d (groene route).
Geconstrueerde route van pijl 3
naar pijl 5 over pijl 4 zou geen
probleem mogen opleveren via
i‐j‐o‐k‐l‐m‐n.
Echter bij de oprit naar pijl 5
staat een DLW. Dit betekent
vervolgen met n‐(rc K)‐d‐i‐j‐o‐k‐
(rc R)‐o.
Bij k was namelijk een keerlus te
halen. Diegene die de
omrijroute langs de Steenovens
hebben gezien en gereden,
foute rc Y. Bij o route vervolgen
naar pijl 6 over de voet van pijl
3.

Foute rc G, want we gaan niet naar links. Pijl 6 wijkt bij b af naar rechts maar er is daar geen weg. Vervolgen via
b‐g‐c Bij d rc J naar links is niet mogelijk. Route bij e ophalen via d‐h‐i‐a‐(rc P)‐b‐g‐e. Bij g staat een
verbodsbord, en daarom mag deze weg niet worden bereden. Eerstvolgende opnamepunt is dan bij f. Daarom
linksaf naar de bc /st welke deze kaart afsluit.

Uitleg Sportklasse, deel 1

Constructie van pijl 5 naar pijl 6 gaat over de voet van pijl 3. Blauwe route a‐(rc P)‐b‐c‐d‐e‐f.
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Kaartfragment 2 ; Sluiskil ; Baril met combinatie Blinde Lijn.
Het eerste gedeelte ingetekende lijn, met blinde lijn
zou geen problemen op moeten leveren.
De eerste controle welke men tegenkomt is over het
viaduct in de Koegorspolder.
Rij je te ver door, dan de foute rc X, sla je op tijd af,
dan ga je over het onverharde gedeelte langs de
windmolens naar de goede rc U.
De moeilijkheid zat hem een beetje in de pijltjes te
volgen, welke de juiste rijrichting aangaven.
Vlak voor het spoor kom je de controle V tegen.
Onder door de brug naar de grote kruising. Deze
geheel oversteken, en de ventweg nemen (rc S).
Via rc E, T en de G welke de blinde lijn afsluit, ga je
de tunnelweg op richting Sluiskil.

Bij Sluiskil kom je dan uiteindelijk op barricade 1 uit.
Hierbij de rode omrijroute volgen.
De Langeweg onder de tekst Polder is weg, en er ligt volgens de legenda
een fietspad welke volgens de regels niet gebruikt mag worden. Hierdoor
de rc D, bij het fietspad de foute rc 12, en de goede rc V.
Route vervolgen via rc L naar VTC1, waar instructies worden gegeven
voor de praktische proef.

Volgende ZEVAC rit:
Herfstrit Zondag 5 november 2017
start‐ en finish locatie:
’t Gemeentehuis Zuiddorpe

Voor meer informatie zie www.zevac.nl of www.nachtvanzaamslag.nl of

@ZEVAC.nl.

Uitleg Sportklasse, deel 1

Hopend u daar weer te mogen begroeten
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