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21+22 mei 2016

43e Nacht van Zaamslag

Uitleg Instapklasse, deel 1
Voor de Instapklasse bestond het eerste deel uit Ingetekende lijn en bol‐pijl situaties. In de
ingetekende lijn waren op een aantal plaatsen de driehoeken meegenomen. Getalscontroles waren
voor de instap gewone controles en moesten in het eerst vrije vakje genoteerd worden. De eerste
bijzonderheid was de Geheime Tijd Controle (gtc) op de Pouckedijk. Je mocht er 19 minuten over
doen om daar te komen. Diegene die deze tijd het best benaderd, zal bij een gelijke stand hoger
geklasseerd worden. Inmiddels waren jullie (Routecontrole) RC 12 en RC T al gepasseerd.
De eerste driehoekjes kwamen jullie tegen op de Paviljoenweg. Hierin stonden RC B en RC C
opgesteld.

Controles Kaartfragment Zaamslag Ingetekende lijn van S naar A:
12
T
gtc
B

C

Controles Kaartfragment Luntershoek Ingetekende lijn van A naar F:
Q/E
U
S

Uitleg Instapklasse, deel 1

Het volgende kaartfragment had verder geen bijzonderheden, behalve bij Vijfhoek. Daar moest de
Instapklasse gewoon boven op de dijk blijven rijden via RC Q. RC E is voor de Instapklasse fout. Op
het kruispunt Havikdijk – Hulster Nieuwlanddijk stond RC U links van jullie opgesteld als je richting F
gaat, en daarmee dus fout. RC S was direct het begin van de volgende kaart.

1

43e Nacht van Zaamslag

Na RC S op kaartfragment Sint Jansteen stond op de Kruising Hulster Nieuwlanddijk – Havikdijk RC U
nu wel rechts voor de deelnemers. Nu dus wel goed.
Op de Achtste Verkorting is zo’n mooie parking waar de uitzetters dankbaar gebruik van maken. Op
de parking RC K, op de doorgaande weg foute RC W.

Vanwege de onoverzichtelijke kruising met de N258 hebben we op het eind van de Stellestraat een
stempel geplaats om de snelheid er uit te halen. In Sint Jansteen de lus in de woonwijk meenemen
en RC R noteren.

Controles Kaartfragment Sint Jansteen Ingetekende lijn van S naar A:
S
U
K/W
st

R

Controles Kaartfragment Hulst Ingetekende lijn van A naar F:
12 (neutraal)
14
11
A
F

P

St

Uitleg Instapklasse, deel 1

Op het kaartfragment Hulst hadden we alleen een uitwasje getekend bij Zeegat, waardoor je RC 14
moest noteren. RC 12 stond opgesteld voor de Sportklasse. Maar omdat deze met de weg mee staat
hebben we die voor de Instapklasse geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat de controle niet wordt
meegerekend. Ook RC 11 was voor de andere deelnemers, voor de Instapklasse dus fout. Voorbij het
voormalige Fort De Rape stond langs de weg RC A. Zonder problemen de route vervolg over
Zandberg via RC P, en daarna bij Schuddebeurs RC stempel om bij RC F deze kaart af te sluiten.
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Via de bol‐pijl situaties richting Absdale. Hierin stonden geen controles opgesteld.
Het volgende kaart fragment begon bij RC S aan de Tolweg. In
de ingetekende lijn stond bij de Drie Hoefijzers RC K opgesteld.
De volgende kruising rechtsaf om via RC D de weg te vervolgen.
RC R was voor andere deelnemers.

In Koewacht zelf het lusje voor de Stempel en het lusje bij RC B
meenemen, om vervolgens via Nieuwe Molen richting RC A en
RC H naar de VTC (vaste Tijd Controle) te gaan.

Ook in de afloop route naar HCR Dallinga te Sluiskil stonden
geen controles opgesteld in de bol‐pijl situaties.

Controles Kaartfragment Nieuwemolen Ingetekende lijn van S naar VTC1:
S
K
D
st
B
H
VTC 1

A

Volgende ZEVAC rit:
Herfstrit
Zondag 6 november 2016,
start‐ en finish locatie:
De Bourgondiër,
Tolweg 109
4561 RL Hulst

Uitleg Instapklasse, deel 1

Voor meer informatie zie www.zevac.nl of www.nachtvanzaamslag.nl
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Uitleg Tourklasse, deel 1
Volgens het Bijzonder reglement zijn getalscontroles voor de Tourklasse gewone controles en
moesten in het eerst vrije vakje genoteerd worden. De eerste bijzonderheid in Kaartfragment
Zaamslag Pijlenrit Kortste route was de Geheime Tijd Controle (gtc) op de Pouckedijk. Je mocht er 19
minuten over doen om daar te komen. Diegene die deze tijd het best benaderd, zal bij een gelijke
stand hoger geklasseerd worden. Inmiddels waren jullie (Routecontrole) RC 12 en RC T al gepasseerd.
Op Pijl 3 de driehoekjes meenemen en daarbij passeer je RC B en RC C.
Controles Kaartfragment Zaamslag Pijlenrit kortste route van S naar A
12
T
gtc
B

C

Op Kaartfragment Luntershoek Pijlenrit kortste route was op het Kruispunt Oude Zeedijk –
Reigersbossesttraat een bermlijn getekend. Wie van pijl 4 naar pijl 5 onderlangs heeft geconstrueerd
kwam langs een foute RC V. De juiste route ging terug over de Sasdijk en kwam voor de tweede maal
langs RC D om bij Luntershoek de voet van pijl 5 op te pakken.

Controles Kaartfragment Luntershoek Pijlenrit kortste route van A naar F
D
D/V
Q/E
U

S

Uitleg Tourklasse, deel 1

Het vervolg had verder geen bijzonderheden. Bij Vijfhoek moest de Tourklasse gewoon boven op de
dijk blijven rijden via RC Q. RC E is voor de Tourklasse fout. Op het kruispunt Havikdijk – Hulster
Nieuwlanddijk stond RC U links van jullie opgesteld als je richting pijl 6 en F gaat, en daarmee dus
fout. RC S was het eind van dit Kaartfragment en direct het begin van de volgende kaart.
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Na RC S op kaartfragment Sint Jansteen
stond op de Kruising Hulster Nieuwlanddijk
– Havikdijk RC U nu wel rechts. Nu dus wel
noteren.
Op de Achtste Verkorting is zo’n mooie
parking waar de uitzetters dankbaar
gebruik van maken. Op de parking RC K, op
de doorgaande weg foute RC W.

Vanwege de onoverzichtelijke kruising met de N258 hebben we op
het eind van de Stellestraat een stempel geplaats om de snelheid er
uit te halen. In Sint Jansteen de lus in de woonwijk meenemen en
RC R noteren.

Controles kaartfragment Sint Jansteen, Grensbenadering van S naar A
(S)
U
K/W
st

R

RC 12 stond opgesteld voor de Sportklasse. Maar omdat deze met de weg mee staat hebben we die
voor de Instapklasse geneutraliseerd. Dat wil zeggen dat de controle niet wordt meegerekend. Ook
RC 11 was voor de andere deelnemers, voor de Instapklasse dus fout. Voorbij het voormalige Fort De
Rape stond langs de weg RC A. Zonder problemen de route vervolg over Zandberg via RC P, en
daarna bij Schuddebeurs RC stempel om bij RC F deze kaart af te sluiten.

Controles kaartfragment Hulst, Grensbenadering van A naar F
12 (neutraal)
14
11
A
F

P

st / T

Uitleg Tourklasse, deel 1

Als laatste in de Grensbenadering had de uitzetter nog bedacht om in de Langendam polder en de
Dullaert polder de grenslijn ter plaatse van de kaartweg open te laten. Daarom bij Schuddebeurs niet
rechtdoor, (foute stempel) maar rechtsaf over de Notendijk via RC T naar RC F.
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Via de bol‐pijl situaties richting Absdale. Hierin stonden geen controles opgesteld.
Het volgende kaart fragment begon bij RC S aan de Tolweg. In de
ingetekende lijn stond bij de Drie Hoefijzers RC K opgesteld.
De volgende kruising rechtsaf om via RC D de weg te vervolgen. RC
R was voor andere deelnemers.

In Koewacht zelf het lusje voor de Stempel en het lusje bij RC B
meenemen, om te vervolgen richting Nieuwemolen te rijden.
Diegene die in 2015 de oefenrit heeft gereden had misschien bij
Het Zand nog even een rendez‐vous. Echter dit keer hadden we in
de route onderlangs en bovenop langs de weg geen controles
geplaatst.
Op Nieuwemolen was een volledige lus getekend. Om de kortste route te rijden moest je de lus
tegen de wijzers van de klok in rijden. Hierbij werd je beloond met een RC J. De DLW, RC X en RC G
waren voor andere deelnemers.

Via RC A en RC H naar de VTC (vaste Tijd Controle) de route compleet maken.
Controles Kaartfragment Nieuwemolen Ingetekende lijn van S naar VCT1
S
K
D
st
A
H
VTC 1

B

J

Om te noteren in de agenda:
28‐08‐2016
2e Brabantse Wal Classic

1‐10‐2016
Nacht van Venlo

6‐11‐2016
Herfstrit

12‐11‐2016
43e Hornenacht

www.brabantsewalclassic.nl

www.gaefumgaas.nl

www.zevac.nl

www.hornenacht.nl

Uitleg Tourklasse, deel 1

Ook in de afloop route naar HCR Dallinga te Sluiskil stonden geen controles opgesteld in de bol‐pijl
situaties.
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Uitleg Sportklasse, deel 1
Na de start op het plein in Zaamslag is Pijl 1 normaal te berijden. Kortste route naar de voet van Pijl 2
gaat via route a – b – c – d ‐ e. Hier stuit men op RC 12. De herconstructie is via i ‐ RC H – j – e‐ d ‐ c ‐ k
–l naar b. Hier staat echter een DLW, wat betekent doorrijden via gtc –m‐ o – RC 13 – RC G ‐ m – k – c
–d – e naar de voet van pijl 2.
Na de punt van Pijl 2 niet rechtsaf (f) om kortste route naar Pijl 3 te maken. Hier staat een bermlijn.
Daarom linksaf langs Vaartwijk (hier van de uitleg gevallen) om de route via i – RC H – j – e – d‐ c‐ RC
bc – m naar de voet van Pijl 3 te rijden. Op Pijl 3 de driehoekjes meenemen en daarbij passeer je RC B
en RC C. De eerste passage bij de RC bc geldt als GTC voor de ex‐aequo regeling.

Controles Kaartfragment Zaamslag Pijlenrit korste route
12
H
gtc ‐13 / B ‐ G
T
B
C
D
C/W

H
E/Q

bc

Uitleg Sportklasse, deel 1

De constructie van Pijl3 naar Pijl4 gaat via RC D om het eerste stukje onder aan Luntershoek op te
pakken. De voet van pijl 4 is te rijden, maar naar rechts afslaan na de Klein Cambrondijk is niet
mogelijk. Daarom doorrijden, voor de N61 naar links over de ventweg, via RC C de kortste route over
Luntershoek (RC D nu niet) naar de punt van Pijl 4 bij de afslag naar de Klein Cambrondijk. Bij
Vijfhoek RC E is de goede controle. De weg boven aan de dijk is weggehaald (foute RC Q). Route
vervolgen naar F is verder geen probleem.
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In de Grensbenadering op het kaartfragment Hulst zouden RC S, RC U,
RC K (foute RC W), en RC R geen probleem mogen opleveren. Voor de
aansluiting van de Stelleweg met de N258 hebben we een RC st geplaatst
om de snelheid er uit te halen. Wie in Hulst naast het Zwembad een
ingetekende keerlus heeft gezien werd beloond met een RC 12.
Richting Zeegat was de weg onder Klein Kieldrecht weggehaald. Daarom
oorspronkelijke route ophalen via RC 14. De keerlus na Statenboom (RC
16) zou geen probleem mogen zijn, echter een foefje van de uitzetter
was de keerlus in de punt van de Nieuw Kieldrechtpolder. Hierdoor een
goede RC 11.
De kaartweg van voormalig Fort De Rape tot aan Krabbenhoek is niet berijden met personenauto’s,
vandaar de DLW. De deelnemers worden gedwongen om via RC A de route te vervolgen boven
Krabbenhoek op te pakken. Omdat ook de kaartweg achterom de boerderij op Zandberg niet kan
worden bereden is ook hier een DLW geplaats. Route vervolgen via RC P.

Controles Kaartfragment Hulst Grensbenadering
S
U
K/W
14
16
11
st / T
F

st
A

R
P

12
P

Uitleg Sportklasse, deel 1

Als laatste in de Grensbenadering had de uitzetter nog bedacht om in de Langendam polder en de
Dullaert polder de grenslijn ter plaatse van de kaartweg op te laten. Daarom bij Schuddebeurs niet
rechtdoor, (foute stempel) maar rechtsaf over de Notendijk via RC T naar RC F.
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Via de bol‐pij situaties kwam naar het laatste kaartfragment van het eerste traject. Via RC S en RC K
naar Blokkade 1. Middels RC R werd deze gemakkelijk omzeilt. Ook RC D zou voor de Sportklasse
geen probleem mogen zijn. Wie vooraf had ingetekend, had gezien dat in Koewacht ruim voor
blokkade 2 al een herconstructie moest worden gemaakt. Wie toch de RC stempel en / of RC B heeft
aangedaan is er pas later achter gekomen dat ze te ver waren doorgereden en een stuk ingetekende
lijn tegengesteld moesten terug rijden. Een herconstructie via a – b – c – d‐ e – RC G ‐ f – j ‐ g – h
naar i. Nog voor g een DLW blokkade. Om toch zoveel mogelijk van de oorspronkelijke route te
rijden, een nieuwe herconstructie via h – k – l – RC X ‐ g – RC J – i. Als afsluiting via j – f – RC A en RC
H richting VTC 1.

Controles Kaartfragment Nieuwemolen Ingetekende lijn met blokkades (BARIL) van S naar VTC1
S
K
R
D
st ‐ B
G
X
J
A
H
VTC 1

28‐08‐2016
2e Brabantse Wal Classic

1‐10‐2016
Nacht van Venlo

6‐11‐2016
Herfstrit

12‐11‐2016
43e Hornenacht

www.brabantsewalclassic.nl

www.gaefumgaas.nl

www.zevac.nl

www.hornenacht.nl

Uitleg Sportklasse, deel 1

Om te noteren in de agenda:
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