
Uitleg instapklasse GHR 2019 

kaart 1 Ingetekende lijn 
Vanaf de start gaan we naar de benzine pomp TEXACO, 

Aan de Benzine pomp gaan we over de parking, als u rechtdoor 
reed kwam u een foute 12 tegen. Vervolgens volgt u de zwarte 
ingetekende lijn. 

Eerst gaat u linksaf (pijl 1). In tussen bent u  de controles E en D tegen gekomen. 

We volgen de zwarte lijn weer verder. Aan heb begin van 
de onverharde weg komen we weer een controle F tegen 

en verder op komen we een pijl op de 
kaart tegen om te voorkomen dat 
jullie niet tegen gesteld gaan rijden. 

Hier dus links-af. 

We gaan over de zelfde weg weer naar pijl 2 en noteren de controles E 
en D  weer. 

Bij pijl 2 gaan we dus rechtsaf richting Driewegen. Achter 
Driewegen gaan we rechts, op die lange rechte weg stond nog 
een ‘snelheidsremmer’ de controle P. We gaan weer verder tot 
aan een raar hoekje op de kaart, vlak hiervoor staat de controle  
G. achterom het driehoekje waar de bemande controle staat BC.  

We gaan verder de lijn volgen tot aan de nieuwe kaart en komen 
de H nog tegen en de A op de kaart overgang. 

 

 Kaart 2 Pijlenrit 
Bij pijl 1 kwam u de letter S tegen, einde van de weg ging u rechts 
richting pijl 2 

Van pijl 2 gaat u direct links naar benden zodat u de letter E heeft. De controle Z 
staat boven aan de dijk en is dus bij deze fout. 
Van de letter E rijdt u naar pijl 3 en van pijl 3 naar pijl 4. 
Hier verder niets bijzonders. 
 Na pijl 4 komt u de X tegen en gaat u linksaf naar pijl 5. 
Op de kruising voor pijl 5 rijdt u recht op getal 8 maar helaas is deze fout 



omdat die op de weg rechtdoor staat. Na pijl 5 gaan we direct naar rechts richting pijl 6. 
 Na pijl 6 gaat u 3 maal rechts en komt 
u controle U tegen om zo naar pijl 7 te  
rijden. Bij pijl 7 komt u toevallig ook 
het getal 7 tegen en rijdt u door naar 
B, zo’n 100m. voor de B staat er een 
controle B die u ook nog moest 
opschrijven. 
 

Kaart 3 Puntenrit 
Van de B gaan we naar punt 1 en komt u aan de rechterkant een stempel ST 
tegen. 

Punt 1 laat u aan de rechterkant en gaat u over 
Koninginnehaven naar punt 2. Controle A en S. 

Als u naar punt 3 rijd staat er rechts aan de T splitsing een 
controle P.  

Van 3 gaan we naar punt 4, Voordat u de dijk weer op gaat 
ziet u nog een letter Q. 

Bij punt 5 komt u via de N boven langs 1P

e
P driehoek – achterlangs de volgende 

driehoek, langs de S over de onverharde weg weer naar de Q via punt 4 naar punt 6 
toe. 

De H is fout. Als u de driehoek helemaal rond pakt via de H rijd u tegengesteld naar punt 6. 

 

Van Punt 6 gaan we over de parallelweg naar de F. 

Op de parallelweg kom je de R nog tegen en aan de rotonde de K 

 

Bedankt voor uw deelname en tot de volgende rit: 
NACHT VAN ZAAMSLAG op 11 mei 2019 



UUitleg tourklasse GHR 2019 

Kaart 1 pijlenrit 
We starten gelijk met pijl1 welke gewoon te rijden is. Pijl 2 3 4 5 6 7 en 8 zijn ook nog goed te 

doen, en geen bijzonderheden.  

De goede controles die u heeft genoteerd t/m pijl 9 zijn, 

C – D - E – D - P – G – BC – H – M 

 

Van pijl 9 gaan we direct rechts de dijk over en onderlangs de dijk via de K. 

Je kan niet rechtdoor omdat je anders de route tegengesteld gaat rijden van pijl 1 naar pijl 2. 
Hier stond de foute L. 

 Na de K kunt u ook niet gelijk naar rechts anders rijd u de route van pijl 8 naar 9 
tegengesteld u werd er op gevangen door een foute 10. De kortste route is dan over pijl 8, 
controle H, naar pijl 10 toe. Na de 10 rijden we via de rotonde aan de Braakman naar de A 

toe. 

 

 



 

 Kaart 2 barril 
 

      Vanaf de A gaat u direct op de kruising naar rechts om de 
blokkade te vermijden, u pakt hem dus via de 
controle T op. 

De P is een foute controle omdat er een 
driehoekje in zit getekend. Als u dus 

voldoende de buitenbocht neemt, mist u deze controle. 

 

Na de foute P komt u op een echte driehoek die u ook weer buiten om 
moet pakken en heeft u de goede controle Z te pakken. 

 

J-V-Z-N-B 

Voor de blokkade rijdt u gelijk rechtdoor 
en rijdt u over de blauwe ingetekende lijn 
naar de eerst volgende samenkomst van 
kaartwegen na de blokkade. 

Hierbij slaat u dus de controle Z over. 

Onderaan de driehoek na de blokkade 
oppakken bij de controle B. 

 

De laatste blokkade omzeilt u door links af te gaan op de Patientieweg, 
rechtsaf op de Isabellaweg, en wederom de eerste rechts. Daarna route 
vervolgen. 

Controles:  L-U-O-F                           

 

 

 

 



 

Kaart 2 puntenrit 

 

Van B naar punt 1 en door naar punt 2 heeft u de controles Y - V - N – B. De groene route is 
de juiste welke u had moeten rijden. Waar de oranje pijl bij staat is de weg weggehaald dus 
is deze niet te gebruiken. De rode lijn rijdt u tegengesteld aan de route van kaart 2. Controle 
Q. De barricade van kaart 2 was de gehele rit geldig, dus ook over deze weg mocht u niet 
rijden. Als u dus tegengesteld bent gereden en door de barricade, heeft u geen controle 
gezien. Van pijl 2 naar 3 kunt u gewoon rijden en heeft u onderweg controle L genoteerd. 
We gaan van punt 3 via de V naar punt 4 toe. 

 Van punt 4 gaan we over de groene lijn via de T en st 
naar punt 5 toe. Let op ook hier blijft de barricade uit 
kaart 2 staan. Via de rode lijn rijdt u weer tegengesteld 

van kaart 2   

Voor punt 6 heeft u de controle U 
genoteerd, Van punt 6 gaan we naar 
punt 7 via de controle Y (punt 1) en 
controle V.  

Voor de Finish staan er nog de 
controles R en de K voor de rotonde van Biervliet. 

 

 
Bedankt voor uw deelname en tot de volgende rit: 

NACHT VAN ZAAMSLAG op 11 mei 2019 



 



Uitleg sportklasse GHR 2019 

Kaart 1 pijlenrit 
Pijl 1 2 3 4 zijn goed te berijden, en komt u geen bijzonderheden tegen. 
Controles: C - D 
Na pijl 4 gaat u over de groene lijn naar pijl 5, de 
rode lijn is net wat langer. Hiermee heeft u de 
controle E - D – F .  
Na pijl 5 gaan we over pijl 4 naar pijl 6, omdat u 
anders tegen gesteld rijdt. Onderweg staan de 
controles E - D - P. De P was een ‘snelheidsremmer’ 
en stond ter hoogte van de camping aan de 
Helenaweg. De route over pijl 6 en 7 naar 8 is niets 
bijzonders. 
Voor pijl 8 stond de G en op pijl 8 stond de BC.  

Bij pijl 9 controle H.  De route naar pijl 10 gaat door 
de Havenstraat en dan 2P

e
P weg links, maar helaas, u 

kwam de M met onderbord S-HK tegen. 
 We gaan dus weer via de groene lijn naar pijl 10 
toe en komt u onder aan de dijk op de onverharde 
weg de controle K tegen. De geconstrueerde route 
van pijl 10 naar pijl 11 loopt over dezelfde 
onverharde weg. 
Als u niet heeft gezien dat u onderlangs kon dan 
bent u over pijl 2 langs de foute C naar pijl 10 
gegaan.  

 
 
 Van pijl 10 gaan we gelijk weer langs de K 
- H naar pijl 11 de rode lijn via de L rijdt u 
tegen gesteld, over pijl 2 via de C is langer 
en om over de KC 10 te rijden rijdt u ook 
tegen gesteld omdat u die al heeft 
geconstrueerd van pijl 9 naar 10. 
Van pijl 11 gaan we over de rotonde naar 
de A toe. 
Let op!!! 
 



 
 
 

Kaart 2 Baril 
We vertrekken vanaf A en gaan rechtdoor de onverharde weg op langs de 
controle S om de 1e  blokkade te vermijden en gaan de eerste samenkomst 
van de kaartwegen weer de zwarte lijn op.  

Daarna rijden we 
verder tot we bij ‘A’ op 
de lijn naar rechts 
moeten.  Helaas is die 
weg er in getekend in 
werkelijkheid niet aanwezig. Zo snel 
mogelijk weer oppakken bij ‘B’ gaat 
niet omdat er in de circel een bermlijn 
staat doorgetrokken. We gaan dus via 
de controles A – S – st via de groene 
pijl onderlangs naar de G en zitten dan 
weer op de juiste route.  

  

Kort er na hebben we weer een blokkade en gaan we 
over de groene lijn naar het eerste punt dat we hem 
weer kunnen oppakken via de controles Y en de W.       

Na de W krijgen 
we weer een 
blokkade, we 
rijden een rondje rond Pyramide. Hier hebben we 
een controle L. 

We steken recht over via de V en krijgen 
de laatste baricade die rijden we via de st 
– A – Z , we pakken hem onder aan de 
driehoek op dus dan hebben we de Z nog 
eens.   

Na de driehoek rijden we de lijn af naar 
de B toe. 



Kaart 3 Puntenrit 
Met de puntenrit vertrekken we vanaf punt B en 
gaan naar punt 1. Je komt dan langs de controle N. 
Punt 2 is dus nog niet bereden. 
Om naar punt 2 te gaan, rijden we over de groene 
route. We gaan via controle H en steken recht over 
om punt 2 op te pakken. Naar punt 3 is wederom 
langs punt 1 rijden. Boven op de dijk de controle N, 
en onderweg hebben we de controle L, en de O staat 
op de route naar punt 4.  

 
 
Van punt 4 naar 5 is het opletten, de 
bermlijn is door getekend dus we 
gaan via de F naar punt 5. 
Als u bij punt 5 de weg in wilt gaan, 
stond er een keercontrole 5.  
 

We  kunnen dus punt 5 nier meer berijden 
omdat de weg al geconstrueerd is om naar 
punt 6 te gaan (tegengesteld rijden niet 
mogelijk), als u dat goed deed reed u over de 
groene lijn naar punt 6 toe. Hier de 
geconstrueerde route terug oppakken.  
Controles:  Y – X –U  - 8  
Bij punt 6 de route naar F rijden. Van F kregen 
we een afloop route, systeem bol-pijl, naar FC. 
Onderweg kwam u de controle K nog tegen voor de rotonde aan Biervliet. 
 
 
Bedankt voor uw deelname en tot de volgende rit: 
NACHT VAN ZAAMSLAG op 11 mei 2019 
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