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1. Mededelingen bestuur:
 Samenstelling bestuur
Richard Schravemade heeft per
1‐2‐2018 het penningmeester‐
schap opgezegd. Met medewer‐
king van zijn moeder Leni heeft
hij de afgelopen jaren de finan‐
ciele zaken van de ZEVAC be‐
waakt, ook de jaren dat de ver‐
eniging niet actief was. Onlangs
heeft een overdracht plaatsge‐
vonden. Leni Schravemade heeft
namens de vereniging een mooi
boeket bloemen gekregen. Zodra
Richard weer terug is van de
grote vaart zullen we ook hem
op een passende wijze persoon‐
lijk bedanken.
Het bestuur bestaat per 01‐02‐
2018 uit de volgende leden:

Peter Snoodijk
(voorzitter)
Johan de Reu
(secretaris)
Peter Boekhorst
(penningmeester),
Floor van de Velde (sr)
(Materieelbeheerder)
en de leden
Han de Groot, Jean‐Pierre
Nolet, en Wim Navest.
Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
P.
Secretaris:
J.
Penningmeester:
Aangesloten bij de

 Website
Zijn er nog deelnemers die foto’s
of krantenartikelen hebben uit
de oude doos of van recente
ritten? We zijn erg geïnteres‐
seerd om met toestemming ko‐
pieën hiervan op de website te
plaatsen.

2. CARGAZ kampioenschap
In 2017 hebben 5 Nederlandse
en 1 Belgische vereniging beslo‐
ten om in 2018 te starten met
een (club)grensoverschrijdende
competitie op het gebied van
kaartlezen en routebeschrijvin‐
gen. Dit zijn A.S.C. de Baronierij‐
ders, Automobiel‐ en motorclub
Rockanje, Classic Race & Rally‐
Team, GAC De Krabbenrijders,
ROHAC Historisch Rallyteam en
de Zeeuws‐Vlaamse Automobiel
Sport Club “ZEVAC”. Door wat
met de eerste letters van de
vereniging te husselen is de
naam CARGAZ ontstaan.
Het uitgangspunt achter een
(club)grensoverschrijdende com‐
petitie is het idee om leden bij
elkaars bestaande clubritten te
laten meedoen en deelnemers
enthousiast(er) te maken. Door
met dit fenomeen de media op
te zoeken kunnen er mogelijk
nieuwe deelnemers worden aan‐
getrokken. Vanwege de diversi‐
teit van de deelnemende clubs,
ontstaat er de mogelijkheid om
overdag of ‘s avonds in Neder‐
land of België aan kaartlezen
en/of routebeschrijvingen deel
te nemen. Daarom is besloten
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om los van de N.R.F, D.H.R.C.,
V.A.S. of welke andere overkoe‐
pelende organisatie dan, ook een
kampioenschap te organiseren.
Van de deelnemers wordt ge‐
vraagd zich vooraf aan te mel‐
den, zodat de organisatie weet
om hoeveel deelnemers het zal
gaan i.v.m. drukwerk van de
kaarten, reglementen, etc..
Hiervoor zal een aparte website
worden ingericht
(www.cargaz.nl), met verwijzin‐
gen naar iedere vereniging en
een overzicht van het klasse‐
ment. Zodra deze website in de
lucht is, zal dit door de vereni‐
gingen bekend worden gemaakt
via hun eigen kanalen (website –
facebook – email, etc.)
Het rittensport seizoen 2018
wordt benut als proefperiode, de
volgende ritten zullen in 2018
meetellen voor dit kampioen‐
schap:

17 Maart
De Gulden Haringrit
ZEVAC www.zevac.nl
12 Mei
De Bloesemrit
A.M.C. Rockanje
www.amc‐rockanje.nl
22 Juni
Midzomeravondrit
Baronierijders
www.baronierijders.nl
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29 September
Bevelandrit Krabbenrijders
www.krabbenrijders.org
20 Oktober
6 uur van de Noorder Kempen
C.R.R.T. www.crrt‐vzw.be
?? December
Stavenrit Rohac
www.rohac.nl
Bij het CARGAZ kampioenschap
horen ook een aantal uitgangs‐
punten. Deze zijn op de laatste
pagina opgenomen.

3. Uitlegavond 2 maart
Op 2 maart a.s. organiseren we
in Café ’t Gemeentehuis aan het
Dorpsplein te Zuiddorpe een
uitlegavond. Inloop vanaf 19:00
uur, aanvang om 19:30 uur. De
uitlegavond is bedoeld voor
deelnemers in de Instapklasse,
en voor de minder ervaren deel‐
nemers in de Tourklasse. Aan de
hand van oude en/of recente
kaarten (2014‐2016) zal door
Peter Boekhorst (uitzetter Nacht
van Zaamslag) nader uitleg wor‐
den gegeven over het kaartlezen
in het algemeen en bijzonderhe‐
den op basis van de oude en
recente kaarten. Uiteraard zijn
ook de ervaren Tourrijders en
Sportklassers van harte welkom.
Deelname is gratis.

4. Gulden Haring rit 2018.
Evenals voorgaande edities heeft
de uitbater van startlocatie HCR
de Gentsche Poort te Biervliet de
bekers voor de winnaars weer
ter beschikking gesteld. Op deze
bekers is de Gulden Haring afge‐
beeld.
Vanuit de Gemeente Sluis en
Waterschap Scheldestromen zijn

de benodigde verklaringen van
geen bezwaar ontvangen, als‐
mede de vergunning van de Pro‐
vincie Zeeland.
De kaarten zijn getekend en de
route is gecontroleerd. Alle in‐
grediënten zijn aanwezig om je
goed voor te bereiden op de 45e
Nacht van Zaamslag.
De Gulden Haring rit wordt ver‐
reden op:
Zaterdag 17 maart
De wedstrijdtafel is geopend
vanaf 18:45 uur, de 1e deelnemer
zal om 19:31 uur vertrekken.
Locatie is HCR de Gentsche
Poort, Gentsestraat 94 te Bier‐
vliet.

De deelnemers in de INSTAP‐
KLASSE krijgen de volgende
opdrachten: Aanloop‐, ver‐
bindings‐, en aflooproute met
Bol‐pijl situatie (niet op
schaal), en verder kaartfrag‐
menten met Ingetekende lijn
en Pijlenrit Kortste route.
In de TOURKLASSE krijgen de
deelnemers een Aanloop‐ en
aflooproute met Bol‐pijl situa‐
ties. Voor de verbindingsroute
hebben we een (eenvoudige)
Visgraat. Verder rijdt deze
klasse de route volgens een
Pijlenrit kortste route en een
Grensbenadering tegen de
wijzers in.
Voor de SPORTKLASSE geldt
hetzelfde als de TOURKLASSE,
alleen hier hebben we de ver‐
bindingsroute in bol‐pijl uitge‐
tekend.
We hopen de reglementen bin‐
nenkort op onze website te kun‐
nen plaatsen.
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Graag ontvangen we jullie
aanmelding voor de Gulden
Haring Rit via e‐mailadres se‐
cretariaat@zevac.nl, zodat we
voor voldoende reglementen
en kaarten kunnen zorgen
voor alle deelnemers.
Bij de aanmelding graag Naam
bestuurder, Naam navigator,
Automerk en kenteken ver‐
melden.
5. 45e Nacht van Zaamslag
De 45e Nacht van Zaamslag zal
verreden worden op zaterdag 26
en zondag 27 mei 2018. De start
is vanaf het Plein in Zaamslag. De
administratieve afhandelingen
zullen plaats vinden in Café Plein
23. De rust‐ en finish locatie is in
HCR Dallinga te Sluiskil.
Uit de reacties van de deelne‐
mers is toch wel gebleken dat
jullie de praktische proef op prijs
stelden. Daarom hebben we
besloten om op het eind van
traject 1 een praktische proef te
voorzien. Deze is gepland op het
terrein van de asfaltcentrale van
H4A op het Kanaaleiland. Na de
praktische proef worden jullie via
een bol pijl traject naar de rust‐
locatie geleid.
De rest van de route (opdrach‐
ten) houden we nog even ge‐
heim. Wel kunnen we verklap‐
pen dat we ook net als de vorige
editie enkel op het grondgebied
van de Gemeente Terneuzen
zullen rijden.
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6. Vrienden van de Zevac:
Stuur een mail naar secretariaat@zevac.nl en je krijg meer informatie om voor €15,= per jaar Vriend van de
ZEVAC te worden waarmee je gratis kan deelnemen aan de evenementen van de ZEVAC, met uitzondering
van de Nacht van Zaamslag.

Voor het CARGAZ kampioenschap in 2018 gelden de volgende uitgangspunten:
1. Er mag deelgenomen worden met ieder type personenauto;
2. In 2018 tellen de zes aangewezen wedstrijden voor het klassement. Er is een verdeling gemaakt
zodat bij iedere deelnemende club één rit meetelt;
3. Voor het kampioenschap tellen de vier beste resultaten;
4. Iedere aan één van deze ritten deelnemende bestuurder en navigator doet automatisch mee
aan deze competitie. Iedere bestuurder en navigator wordt in het (eind)klassement opgeno‐
men;
5. De (bijzondere) reglementen van de organiserende club zijn bindend. Iedere vereniging zorgt
dat deze tijdig beschikbaar zijn via hun eigen website;
6. Het klassement wordt voor de bestuurder en navigator onderverdeeld in een Sport of Toerklas‐
se;
7. Leden van A.S.C De Baronierijders die rijden in de A en B klasse worden geklasseerd in de Sport‐
klasse, deelnemers in de C en D klasse worden geklasseerd in de Tourklasse;
Zowel de A als de B klasse telt ieder apart voor de volle hoeveelheid punten;
Ook bij de C en de D klasse telt iedere klasse apart mee voor de tourklasse;
8. Deelnemers aan de 6 uur van de Noorder Kempen (CRRT) dienen bij de inschrijving aan te ge‐
ven of er voor deze competitie gekozen wordt voor een Sport of Tourklasse.
Voor de uitslag van de 6 uur van de Noorderkempen zelf blijft er als vanouds één klasse be‐
staan;
9. Bij de ROHAC geeft een eerste plaats ook 50 punten maar hier kunnen meerdere equipes gelijk
eindigen. Afhankelijk van het aantal gelijke plaatsen worden de punten toegekend. Bijvoorbeeld
3x een 1e plaats geeft 3 x 50 punten, de 2e plaats wordt dan beloond met 47 punten etc. ;
10. Puntentelling:
Een eerste plaats geeft 50 punten, een tweede 49, derde 48, enz. Bij meer dan 50 deelnemers
worden er vanaf plaats 50 aan iedere geklasseerde equipe 1 punt toegekend.
Bovenstaande puntentelling heeft geen invloed op ieders eigen club klassement;
11. Aan een persoon die deelneemt in een voor hem/haar vreemde discipline zal op eigen verzoek
voorafgaand aan een wedstrijd informatie worden gegeven zodat hij bekend raakt met het sys‐
teem / de systemen;
12. De samenwerking voor dit klassement zal op een nader te bepalen datum worden geëvalueerd.
Bij een ieders tevredenheid zal het programma voor de komende jaren worden bekend ge‐
maakt en worden gekeken op welke wijze de samenwerking verder kan worden uitgebreid.

Deelnemende verenigingen aan het CARGAZ Kampioenschap 2018 zijn:

www.baronierijders.nl www.amc-rockanje.nl

www.crrt-vzw.be

www.krabbenrijders.org
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www.rohac.nl

www.zevac.nl

