UITLEG
Deel 2

20/21 mei 2017

44e Nacht van Zaamslag

Uitleg Instapklasse, deel 2

J – A – B – Z – C – 17 ‐ E – D – H – W – V – R – A – S – T – N – K ‐ F

Uitleg Instapklasse, deel 2

Kaartfragment Sluiskil:
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44e Nacht van Zaamslag

Kaartfragment Philippine:

(F) – Y – I – M – M – M – N – S – R – B – D – L – F – U.

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 Instapklasse, deel 2

Hopend u daar weer te mogen begroeten
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Uitleg Tourklasse, deel 2

J – A – B – Z – C – 17 – E – D – H ‐ W – V – R ‐ A – S – T ‐ N – st ‐ F

Uitleg Tourklasse, deel 2

Kaartfragment Sluiskil, Pijlenrit kortste route

1
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Kaartfragment Philippine, Ingetekende lijn met Barricades (BARIL) van F naar VTC1
Van F naar blokkade 1 via rc Y‐Y‐I zou geen probleem mogen opleveren.
Blokkade 1 betreft wegvak a‐b. Hierdoor omrijden via a‐c‐d‐e‐(rc M)‐f‐g‐h‐i‐(rc 10)‐b. Wanneer je bij
g rechtsaf ben gegaan mis je net het kleine stukje route b‐j. Andere routes naar B werden
tegengesteld gereden over stukken ingetekende lijn, of waren langer.

Blokkade 2 betreft wegvak a‐b. Omrijden via c‐d‐(rc R)‐e‐f‐(rc B)‐g‐h‐i‐b. Bij het kiezen van de kortere
route c‐j‐g‐h‐i‐b wordt het gedeelte j‐c van de ingetekende lijn tegengesteld gereden. Bij het kiezen
van de route vanaf e is het gedeelte e‐f‐g korter dan e‐j‐g. Daardoor foute A. Wanneer h‐k werd
gekozen werd het gedeelte b‐k gemist. Daarom is rc 20 ook fout

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 Tourklasse, deel 2

Volgende ZEVAC rit:
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Blokkade 3 betreft ook hier wegvak a‐b. Kortste
route omrijden via a‐c‐d‐(rc D)‐e‐b, omdat onder
blokkade 3 de onverharde weg is weggehaald.

Vervolgens via b‐d‐e over de ingetekende lijn richting
FC te rijden. Hierbij kwam je langs rc D, L, F en U.

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 2

Voor de liefhebbers van harte aanbevolen:
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Uitleg Sportklasse, deel 2
Kaartfragment Sluiskil: Ingetekende lijn met barricades (BARIL) van VTC2 naar F
Vanaf de start langs rc J richting Blokkade 1.
Blokkade 1 betreft wegvak a‐b. Maar omdat er
geen mogelijkheid is bij a een andere route dan
tegengesteld over de ingetekende lijn te rijden,
herconstructie vanaf c via c‐d‐(rc Z)‐e‐f‐(rc B)‐g‐b
om vervolgens de ingetekende lijn naar blokkade
2 te volgen via b‐(rc A)‐h‐ f‐(rc B)‐g ‐ d‐(rc Z)‐e ‐i
en verder.
Op het eind van de Goesseweg rc C

Bij blokkade 2 zou 2x rc E zou geen probleem mogen geven.
(foute 17 in de Altenastraat)

Door de ingetekende lijn op de Nieuw
Volgelschorweg i‐j‐(rc V)‐k‐(rc R)‐l. Bij l linksaf en
daarbij langs rc A en S.

Uitleg Sportklasse, deel 2

Vervolgen via rc D en H naar Blokkade 3 a‐b. Hier
het nodige puzzelwerk. Kortste route zonder
tegengesteld te rijden a‐c‐d‐e‐f‐g‐h‐i‐k‐l‐b (blauwe
route). Bij f rc 13. Hierdoor nieuwe kortste naar b
construeren via f‐(rc H)‐a‐c‐d‐e‐(rc bc)‐m‐n‐o‐g‐h‐i‐
(rc O)‐k‐(rc R)‐l‐b om te vervolgen naar blokkade 4.
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Blokkade 4 zou snel ingevuld moeten zijn.

Was wel ver omrijden vanwege de (eerder
aangedane bc) moest je de route ook
daadwerkelijk rijden. En ook niet vergeten
dat je geen voorkennis meer hebt.

Daarom van a naar b via rc N – 13 – H – st
– O – X.

Bij b kon de ingetekende lijn naar F
ingevuld worden via rc T‐N‐K‐F en werd dit
kaartfragment afgesloten.

Kaartfragment Philippine: Pijlenrit kortste route van F naar FC
Van F tot aan de voet van pijl 3 zou geen probleem mogen geven. 2x rc Y en rc I. Bij pijl 2 was de pen
wat uitgeschoten, maar er geen mogelijkheden voor een herconstructie om de route aan de andere
zijde van het water op te pakken.
Tussen pijl 3 en 4 was een stuk
fietspad ingetekend. Hierdoor
omrijden via rc L, en een foute M.
Bij pijl 4 rc 20, maar verder geen
probleem om pijl 5 en 6 via rc B
en S te rijden.

Diegene die dacht op de Nieuw
Vogelschorpolder via rc O een keerlus te
halen werd op foute rc 16 gedwongen te
keren. Echter op die situatie was nu geen
mogelijkheid om volgens de kaart te keren.
Ook de keerlus bij Vaatje was langer dan de
eerder beschreven kortste route.

Uitleg Sportklasse, deel 2

Bij pijl 7 geen mogelijkheid om linksaf te
gaan. De kortste route van onderbreking was
via rc 14 (met de wijzers mee rondom de Zuid
Westenrijkpolder naar de punt van pijl 7 via
rc R.
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Over pijl 8, 9 en 10 naar de FC zou geen probleem mogen
opleveren. Hierbij kwam je langs rc D, L, F en U.

Volgende ZEVAC rit:
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.

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 2

Voor de liefhebbers van harte aanbevolen:
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SPONSORPAGINA
henno cysouw kijkt verder
Markt 19
4521 EP Terneuzen
http://www.hennocysouw.nl

Autocenter Snoodijk
Drieschouwen Zuid 18
4571 RW Axel
www.snoodijkauto.nl
Harmetis Consultancy
Hugevlietstraat 2
4521 AV Biervliet
Harmetis Consultancy = Kennis
Samenvoegen
Graanhandel Dieleman
Postbus 66
4570 AB Axel
Autoverhuur Zeeland
Handelspoort 2
4538 BN Terneuzen
Onderdeel van Wisse Automotive

De Pooter Olie
Polenweg 16
4538 AP Terneuzen

Van de Voorde Classics
Steensedijk 108
4561 GP Hulst

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Voor meer info: secretariaat@zevac.nk

Uitleg Sportklasse, deel 2

Ford Garage van Putten
Handelspoort 8
4538 BN Terneuzen
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