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43e Nacht van Zaamslag

Uitleg Instapklasse, deel 2
Vanaf de VTC in HCR Dallinga, via de rotonde het spoor over. Links af richting de S op het eerst
kaartfragment. Hier stond Routecontrole (RC) S opgesteld. Pijl 1 tot aan het eind van de
Martinastraat was zonder problemen te rijden. Doordat de situatie aan het eind omcirkeld was,
mochten jullie links af de dijk oprijden en de weg vervolgen.
Om het een beetje lastig te maken, hebben we de tussenliggende afstand
tussen pijl 1 en 2 iets groter gemaakt. Ook omdat we jullie later dezelfde
weg nog eens wilde terug laten rijden konden we daar geen pijl tekenen. Je
mag immers nooit een pijl tegengesteld rijden. De juiste route is in de
afbeelding hiernaast in blauw aangeduid. Op het eind van pijl 2 was RC A
opgesteld
Pijl 3 was een beetje verstopt in de tekst en
kaarttekens, maar het was de bedoeling om voor
de aansluiting met de Mosselhuisstraat links het
“driehoekje” mee te nemen. Daarin was RC Y
geplaats

Van pijl 7 over pijl 8 en 9 naar F was zonder verdere problemen goed te rijden, ondanks het feit dat
de ”pijl” halverwege pijl 8 stond moest je toch de gehele ingetekende lijn volgen. In de Kapellestraat
nog een RC D voordat bij Philippine op de Vergaertdijk kaart 1 werd afgesloten met RC F
Controles Kaartfragment Zandstraat Pijlenrit kortste route van S naar F
S
A
Y
B
D
F

O

C

Uitleg Instapklasse, deel 2

Pijl 4 was eenvoudig te rijden. Pijl 5 was haaks achter om de grenspaal getekend. Hierdoor was RC B
in de binnenbocht fout voor de Instapklasse.
Maar dan kwam de volgende moeilijkheid. Hoe kom ik naar pijl 6. Omdat we pijl 3 verstopt hadden,
mag je links van die pijl dezelfde route terug nemen. De goede route is in groen aangeduid in
onderstaande afbeelding. Hetzelfde geldt voor pijl 7: omdat je zowel pijl 2 als pijl 1 niet tegengesteld
rijd, mag je de overige wegen nogmaals gebruiken. Net voor pijl 7 RC C. RC O stond links en is dus
niet goed. De correct route is in groen aangeduid in de volgende
afbeeldingen.

1

43e Nacht van Zaamslag

Via de bol‐pijl situatie kwam je bij de Bemande Controle (BC) die aan het
begin van de ingetekende lijn stond opgesteld in de Nieuwe Stelleweg. Op
het eind van de Nieuw Stelleweg was de route rechtsom van de driehoek
getekend. Hierdoor was RC M was daarom de goede en RC O de foute
controle.
Verder op aan het eind van de Isabelle weg hadden we de
situatie om het verkeersbord getekend. Hier werd u
beloond met een goede RC I
Verder kon de ingetekende lijn gevolgd worden met RC E,
RC H, RC K en RC G werd de Dijkmeesterpolder verlaten
Andere controles stonden links geplaats en moesten
daarom niet worden genoteerd.
De N680 moest even verlaten worden om over de onverharde Dunnéweg RC N op te halen.
Via RC L op de Annaweg was in de bocht van de Nolleweg de route in de
buitenbocht getekend. In de driehoek werd u beloond met RC U om af te
sluiten met RC F.

Controles Kaartfragment Braakman Ingetekende lijn van S naar F
bc
M/O
I
E
J
K
G
N
F

18
L

H
U

In de bol‐pijl situaties hebben we zoveel mogelijk de juiste afstanden opgenomen zodat de
resterende route zonder problemen kon worden afgelegd.
Controles Kaartfragment Bol‐pijl situaties 53 t/m 80
V
P
T
st
X
X

R/Q
FC

W

Z

In de overige bol‐pijl situaties stonden geen controles opgesteld
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Uitleg Tourklasse, deel 2

Doordat de zwarte grenslijn niet geheel was doorgetekend, kon je in de St. Albert polder en
Mariapolder op Belgisch grondgebied de route voortzetten. Omdat we de rit op Nederlands
grondgebied wilden houden, werden jullie door middel van een keeropdracht (HK = Hier Keren) bij
RC 14 gedwongen te keren en de route richting F te vervolgen.
Controles Kaartfragment Zandstraat Grensbenadering van S naar F
S
A
Y
B
14 (HK)
F

22

D

Uitleg Tourklasse, deel 2

Grensbenadering met de wijzers van de klok mee betekent dat de grens zo veel mogelijk links van je
moet worden gehouden, of anders gezegd daar waar je kan ga je linksaf. De ideale geconstrueerde
route is in onderstaande kaart in het groen weergegeven.
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Via de bol‐pijl situatie kwam je bij de Bemande Controle (bc) die aan het begin van de ingetekende
lijn stond opgesteld in de Nieuwe Stelleweg. Diegene die de oefenrit op 19 maart j.l. heeft gereden
had een rendez‐vous. En dan gaat het hier over pijlen eerder berijden dan dat ze aan de beurt zijn.
De ideale route was als volgt: S (bc) – Pijl 1 (RC M) – Pijl 7 – Pijl 2 – Pijl 5 (RC E) – Pijl 3 (RC H) – Pijl 4 –
Pijl 5 (RC E – RC J) – Pijl 6 – S (bc) – Pijl 1 (RC M) Pijl 7 – Pijl 2 – om via Pijl 8 (RC G) de Dijkmeester
polder te verlaten.

Op het eind van de Nieuw Stelleweg tussen pijl 1 en pijl 7 was het linkerbeen van de driehoek
verwijderd van de kaart. Hierdoor was RC M de goede controle en RC O de foute controle. Hier kwam
je twee maal langs.

Via RC L op de Annaweg over pijl 10 naar F. Hier was in de binnenbocht van de Nolleweg de weg
verwijderd op de kaart. De beloning was RC U. RC F sloot de pijlenrit af
Controles Kaartfragment Braakman Pijlenrit kortste route van S naar F
bc
M/O
I
E
E
J
bc
M/O
N
L
U
F

18
I

H / bc – O ‐ I
G

Uitleg Tourklasse, deel 2

Bij pijl 9 was de doorgaande route N680 (Isabellaweg) op het kruispunt met de Dunnéweg en
Savooyaardsweg op de kaart verwijderd. Via de Dunnéweg RC N ophalen.
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Via de bol‐pijl routes naar de start van de Baril op kaartfragment Biervliet.
Na de overharde weg op weg op de Noorddijk RC V. Blokkade 1 bij de Nieuwlande Molen moest via
de groene geconstrueerde route opgevolgd worden. De veranderde wegaansluiting op Driewegen
hadden we omcirkeld zodat hier geen misverstand over kon bestaan. Geen val dus voor RC P.

Blokkade 2 (RC T) en 3 (RC Q) waren zonder problemen op te lossen.

De route vervolgen met c – f (RC Z)– g (RC stempel)– j via RC X naar FC op de Oostzeedijk.
Controles Kaartfragment Biervliet Ingetekende lijn met Barricades (BARIL) van S naar F
V
P
T
Q/R
W
Z
Z
st
X
FC

W

Uitleg Tourklasse, deel 2

Blokkade 4 (RC W) gaf even wat puzzelwerk. Omdat bij opname punt b geen aansluiting was, moest
de route na blokkade 4 opgenomen worden bij c. De kortste route daar naar toe is bij a links af te
slaan naar d en te vervolgen via e (RC W) – f (RC Z) – g – h – i – c om daar de ingetekende lijn op te
pakken.
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Uitleg Sportklasse, deel 2
Grensbenadering op een kaartfragment van 1:50.000 is best wel lastig. Zeker wanneer de duister zijn
intrede doet, en wanneer de uitzetters rondom een aantal plaatsen een extra grenslijn hebben
getekend. We wilden jullie uit de kernen houden op het latere tijdstip. Vandaar.
Na RC S komt op het eind van de Martinastraat de kaart situatie niet overeen met de werkelijkheid.
Om toch zoveel mogelijk van de geconstrueerde route te kunnen rijden, de driehoek rechtsom
meenemen. De beloning is een RC O.

Na RC 11 de weg door de Eugeniepolder niet te berijden. De route via RC A construeren om bij RC Y
de geconstrueerde route weer op te pakken.
De lus bij Tweekwart gezien? Door RC 12 werd het
aantal kilometers in dit deel van het traject beperkt.
Met de grenslijn aan de linker kant van de Vrijstraat (in
werkelijkheid in het midden van de weg) was de
geconstrueerde route via RC B tot aan RC 22 goed te
rijden.

Bermlijn gezien na RC 18? Zo niet dan een Foute RC H
om de route via RC K en RC G te vervolgen.
Diegene die de bermlijn wel hadden gezien reden een
omrijroute via een bc, RC O, en RC E om (linksom)
rondom de verkeerspaal om via RC K en RC G de route
rondom Philippine af te sluiten.

Uitleg Sportklasse, deel 2

Om de geconstrueerde route weer terug op te pakken was de enige mogelijkheid om bovenlangs de
Zandstraat om de getekende grenslijn via RC C (RC O links achterwaarts geplaatst) te rijden. Via RC
D in de Kapellestraat en RC F langs de Vergaertdijk werd ook de kern van Philippine ontweken, tot
aan RC 18.
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RC I stond achter de verkeerspaal voor Instapklasse. De Sportklasse mocht voorlangs rijden.

Dan kon eindelijk de grens weer eens gevolgd worden via Isabellahaven en de Clarapolder richting de
Blauwe hofstede. Rondom het Zevac logo hadden we een weg ingetekend waardoor RC 13 een
goede controle was. Vervolgens via RC L op de Annaweg om helemaal links in de hoek naast het logo
over een stukje Midden(weg) de geconstrueerde route alsnog op te pakken. Wie dat heeft gezien
werd beloond met een RC 15 op de Nolleweg.
Na te zijn gekeerd richting RC F, om de verbindingsroute in visgraat te rijden. Weer eens iets anders
dan bol‐pijl. Door een aantal herkenningspunten op te nemen, zou de start van het volgende
kaartfragment gemakkelijk gevonden kunnen worden.
Controles kaartfragment Philippine Grensbenadering (met wijzers mee) van S naar F
S
O
11
A
Y
B
22
O
C
D
18
H / bc‐O‐E
K
G
13
15
F

12
F
L

Na Blokkade 3 hadden we de eerste afslag na de brug over het uitwateringskanaal op het eind
afgeblokt middels een doorgetrokken bermlijn. Hierdoor liep de route over de Nummer Zevenweg
richting Blokkade 4. RC Q is dus een foute controle, RC R is correct.

Uitleg Sportklasse, deel 2

De ingetekende lijn tot aan Blokkade 4 zou geen probleem mogen opleveren. Voor Blokkade 1 RC V,
na Blokkade 1 de ingetekende lijn over Driewegen via RC P terug oppakken. Via RC T de ingetekende
lijn na Blokkade 2 oppakken.
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Via RC W naar de laatste aansluiting voor Blokkade 4. Deze bracht wat meer puzzelwerk. Omdat bij
opname punt b geen aansluiting was, moest de route na blokkade 4 opgenomen worden bij c. De
kortste route daar naar toe is bij a links af te slaan naar d en te vervolgen via RC W – e‐ f ‐ RC Z – g –
h – i – c om daar de ingetekende lijn op te pakken.
De route vervolgen met c – f ‐ RC Z – g ‐ RC stempel naar j richting blokkade 5

Het fenijn zat hem dit keer echt in de staart van de route. De ingetekende lijn voor Blokkade 5 moest
bij punt m verlaten worden, op bij n weer op te pakken. De kortste route loopt via o – p –h ‐ g ‐ RC
stempel – j ‐ k – l naar n. Bij RC 16 wordt je gedwongen een andere route te construeren naar
opnamepunt w. Opnamepunt n is niet meer te bereiken. De kortste route van l maar w loopt via m –
o – q – r – RC X ‐ s – t – u –v naar w. De route l – o – h – g – RC stempel – j – k – y – z – w is zo’n 300
meter langer. Via RC X wordt het kaartfragment bij de FC afgesloten.
Controles kaartfragment Biervliet Ingetekende lijn met blokkades (BARIL) van S naar FC
V
P
T
R/Q
W
Z
Z
st
st
16
X
FC

W
X / st
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