45e
26/27 mei 2018
Uitleg Deel 1

INSTAP-TOUR-SPORT

45e Nacht van Zaamslag

Uitleg Instapklasse, deel 1
Kaartfragment 1 Zaamslag Ingetekende lijn van START naar A:

Uitleg Instapklasse, deel 1

Omdat het de 45eeditie van de Nacht van Zaamslag is, hebben we er een stukje nostalgie in willen
brengen. Diegene die ook aan de GHR 2018 hebben deelgenomen, zullen niet verrast zijn geweest
om in het eerste deel een zwart‐wit versie van de kaart te ontvangen.
Bij de start werd jullie de 1e links gegeven. Daarna was het aan jullie. Op de viersprong links richting
Axel. Na ruim 1.700 m1 weer links de Steenovens op en daarna links de Pouckedijk op. Aan het eind
van de Pouckedijk links richting Zaamslagveer. Daar kwam de eerst moeilijkheid. Om naar de
Paviljoenweg te gaan hadden we de weg in de “driehoek” langs boven ingetekend. Ook bij de
terugkomst langs de bemande controle (bc) en een zelfde soort “driehoek” moet je de eerste nu
weer rechtsom rijden om terug over de Oude Zeedijk naar de Pouckestraat te gaan.
Dat betekende bij het doorgaan een “goede” C of een “foute” K, langs de bc waar je tijd werd
opgeschreven en een “goede” F (“foute” E).
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45e Nacht van Zaamslag

Langs de letter G in de Pouckestraat naar de Catharinastraat.
Hier hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het “PZEM”
hokje. Ook daar konden jullie mooi rond draaien.
Deelnemers die rechtsom het gebouw de route goed reden
werden beloond met een letter H. (hieronder linkse
afbeelding)

Op de Liniedijk werd het eerste deel afgesloten met de letter
A.
Kaartfragment Koewacht, pijlenrit kortst route van A naar B (in kleur).
De eerste controle in de pijlenrit kwamen jullie pas tegen tussen pijl 2 en pijl 3 bij boerderij
Nooitgedacht (U). Na pijl 4 stond letter O tussen de bomen (haaks getekend). Letter P ben je
gepasseerd na pijl 5.

Uitleg Instapklasse, deel 1

Om van pijl 6 naar pijl 7 te rijden liep de kortste route over pijl 8 naar pijl 7, waarna je pijl 8 nogmaals
moest rijden om naar pijl 9 te gaan. Diegene die dat niet had gezien is waarschijnlijk langs de stempel
(st) op pijl 9 naar de Klapstraat gereden, om dan via de Fortdijk naar de R te gaan. De juiste
constructie was echter R – R – st. (fout is st – R – st).
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Bij Nieuwe Molen was get laatste stukje onverharde weg niet
ingetekend. Hierdoor moest je langs de goede letter W. Wie
te vroeg was afgeslagen had ook nog de kans om een foute
letter V tegen te komen. Op het eind van pijl het getal 14.

Het laatste “driehoekje” op pijl 11 in de richting van B kwamen jullie nog tegenaan de Fortdijk West
vanaf de Waterhuis straat. De beloning was een letter X.

In de verbindingsroute van B naar C, via Bol‐pijl situaties 1 t/m 6 hadden we geen controles geplaatst.

Kaartfragment Sluiskil van C naar VTC1

De route ging via de 2 Q‐zones bij Schapenbout en Spui (getal
22) naar de Verkeerslichten bij Terneuzen. Omdat de
kaartsituatie niet zo duidelijk is, hebbe we dat gehele kruispunt
omcirkeld zonder jullie daar in de fout te laten gaan. Via letter H
en I richting de Sluiskiltunnel. De eerstvolgende controle was
letter J na het spoor.

Bij het Vaatje hadden we nog een laatste driehoek in traject 1.
(goede L – foute K) om via getal 13 naar de VTC1 te rijden.

Uitleg Instapklasse, deel 1

Na de S hebben de driehoek op de Graafjansdijk helemaal
ingetekend. Deze mag je dan in zijn geheel rijden
(rechtsom tegen de wijzers in is dan de kortste). Hierdoor
kwam je twee maal langs de letter D.
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Uitleg Tour klasse, deel 1
Kaartfragment 1 Zaamslag Grensbenadering van START naar A:
Omdat het de 45eeditie van de Nacht van Zaamslag is, hebben we er een stukje nostalgie in willen
brengen. Diegene die ook aan de GHR 2018 hebben deelgenomen, zullen niet verrast zijn geweest
om in het eerste deel een zwart‐wit versie van de kaart te ontvangen.
Bij de start werd jullie de 1e links gegeven. Daarna was het aan jullie. Op de viersprong links richting
Axel. Rechts van de Axelsestraat hadden we alle wegen weggehaald. Daarom pas na ruim 1.700 m1
links de Steenovens op om daarna links de Pouckedijk op te rijden. Aan het eind van de Pouckedijk
links richting Zaamslagveer. Daar kwam de eerst “moeilijkheid”. Om naar de Paviljoenweg te gaan
hadden we de weg in de “driehoek” langs boven ingetekend. Ook bij de terugkomst langs de
bemande controle (bc) en een de binnenbocht van de “driehoek” op de Sasdijk moet je de eerste nu
weer rechtsom rijden om terug over de Oude Zeedijk terug in de richting van de Pouckestraat te
gaan. Dat betekende bij het doorgaan een “goede” C of een “foute” K, langs de bc waar je tijd werd
opgeschreven en een “goede” E (“foute” F – licht is rijden), en terug langs letter D i.p.v. letter L.

In de Pouckestraat was een dubbelweg getekend. Beiden wegen waren aan 1 zijde geblokkeerd. Deze
wegen kon je dus niet gebruiken in de Grensbenadering. Wie er toch een opening in zag en over de
Pouckestraat is gereden kwam een foute letter G tegen.

Op de Liniedijk werd het eerste deel afgesloten met de letter
A.

Uitleg Tour klasse, deel 1

Om de grens zo veel mogelijk te benaderen, moest je
proberen de route zo ver mogelijk terug in de Catharinastraat
op te pakken. Omdat we de aansluiting hadden vertekend was
het mogelijk om voor het “PZEM” hokje linksaf te slaan om de
grens zo dicht mogelijk te benaderen. Hier trof je een goede
letter I aan.
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Kaartfragment Koewacht, pijlenrit kortst route van A naar B (in kleur).
De eerste controle in de pijlenrit kwamen jullie pas tegen tussen pijl 2 en pijl 3 bij boerderij
Nooitgedacht (U). Na pijl 4 stond letter O tussen de bomen (haaks getekend). Letter P ben je
gepasseerd na pijl 5.

Om van pijl 6 naar pijl 7 te rijden liep de kortste route over pijl 8 naar pijl 7, waarna je pijl 8 nogmaals
moest rijden om naar pijl 9 te gaan. Diegene die dat niet had gezien is waarschijnlijk langs de stempel
(st) op pijl 9 naar de Klapstraat gereden, om dan via de Fortdijk naar de R te gaan. De juiste
constructie was echter R – R – st. (fout is st – R – st).

Het “driehoekje” op pijl 11 in de richting van B mag de letter X eigenlijk geen probleem hebben
opgeleverd.

Uitleg Tour klasse, deel 1

Op Nieuwe Molen was het laatste de onverharde weg niet opgenomen in pijl 10, zodat een goede
letter W werd aangedaan. Wie te vroeg was afgeslagen had ook nog de kans om een foute letter V
tegen te komen. Nog voor het eind van de pijl het getal 14 neergezet.
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Echter wie na pijl 11 richting B (einde kaart is gereden)
heeft Pijl 12 bij de Ratte over het hoofd gezien. Op de
terugweg werd je beloond met de letter Y

In de verbindingsroute van B naar C, via Bol‐pijl situaties 1
t/m 6 hadden we geen controles geplaatst.
Kaartfragment Sluiskil van C naar VTC1
Na de S hebben de “driehoek” helemaal ingetekend. Dan moet je deze in zijn geheel rijden (rechtsom
tegen de wijzers in is dan de kortste). Hierdoor kwam je twee maal langs de letter D.

De route ging via de 2 Q‐zones bij Schapenbout en Spui (getal 22) naar de Verkeerslichten bij
Terneuzen. Omdat de kaartsituatie niet zo duidelijk is, hebben we dat gehele kruispunt omcirkeld
zonder jullie daar in de fout te laten gaan. Via letter H en I richting de Sluiskiltunnel. De
eerstvolgende controle was letter J na het spoor.

Uitleg Tour klasse, deel 1

Bij het Vaatje hadden we nog een leuke driehoek (goede L – foute K) om via getal 13 naar de VTC1 te
rijden.
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45e Nacht van Zaamslag

Uitleg Sport klasse, deel 1
Kaartfragment 1 Zaamslag Grensbenadering van START naar A:
Omdat het de 45eeditie van de Nacht van
Zaamslag is, hebben we er een stukje
nostalgie in willen brengen. Diegene die
ook aan de GHR 2018 hebben
deelgenomen, zullen niet verrast zijn
geweest om in het eerste deel een zwart‐
wit versie van de kaart te ontvangen.
Grensbenadering met de wijzers van de
klok betekent de Grenslijn aan je linker
zijde houden. Dus na de start rechts,
echter was alles naar Rechts toe afgeblokt.
De enige optie om Zaamslag te verlaten
was via de Axelstraat. Plein af naar Links,
en Viersprong links.
Vanaf dan kon je de grens wel zoveel mogelijk links houden. De weg naar de start hadden we
weggehaald, maar 200 meter verder kon je wel naar Links om daar een lus op te halen. Hier stond
kk10. De wegen westelijk van de Axelsestraat hadden geen invloed op de Grensbenadering, kk23 en
kk12 waren dan ook foute controles.

In de Pouckestraat was een dubbelweg getekend. Beiden wegen
waren aan 1 zijde geblokkeerd. Deze wegen kon je dus niet
gebruiken in de Grensbenadering. Wie er toch een opening in zag
en over de Pouckestraat is gereden, kwam een foute letter G
tegen.
Om de grens zo veel mogelijk te benaderen, moest je proberen de
route zo ver mogelijk terug in de Catharinastraat op te pakken.
Omdat we de aansluiting hadden vertekend was het mogelijk om
voor het “PZEM” hokje linksaf te slaan om de grens zo dicht
mogelijk te benaderen. Hier trof je een goede letter I aan.

Uitleg Sport klasse, deel 1

Daarom pas na ruim 1.500 m1 links de Steenovens. Door kk 11 werd je gedwongen de Pouckedijk op
te rijden. Aan het eind van de Pouckedijk links richting Zaamslagveer. De driehoek om naar de bc via
de Paviljoenweg te gaan zou geen problemen mogen opleveren. Ook de driehoek bij de Oude Zeedijk
moest je aan de binnenkant blijven rijden. Controles C‐bc‐E‐L om terug over de Oude Zeedijk richting
de Pouckestraat te gaan.
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Nog voor de Liniedijk hadden we een dwangpijl naar rechts geplaats. Daardoor moesten de
omrijregels worden nageleefd. Om de oorspronkelijke route in de richting van A op te pakken, was de
route via de Catarinahof de kortste. Als je de keus hebt om een keerlus te maken, dan is het
reglementair voorgeschreven om de keerlus tegen de wijzers van de klok in te rijden.

Uitleg Sport klasse, deel 1

Hierdoor is H de goede controle, I de foute. (zie afbeelding hierboven). Wie deze keerlus niet had
gezien, maar wel die in Axel, kwam kk24 tegen. Een andere optie was om een keerlus via de Oude
Zeedijk, Pouckedijk en Bosdreef te rijden (foute Z), maar hopelijk heeft geen enkele Sportklasse
equipe deze gereden.
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45e Nacht van Zaamslag

Kaartfragment Koewacht, pijlenrit kortst route van A naar B (in kleur).
De eerste controle in de pijlenrit kwamen jullie pas tegen tussen pijl 2 en pijl 3 bij boerderij
Nooitgedacht (U) . Na pijl 4 stond letter O tussen de bomen (haaks getekend).

De kortste route om de punt van pijl 3 op te pakken liep bovenlangs Nieuwe Molen. Hier was het
laatste stukje weg van de onverharde weg niet opgenomen zodat een goede letter W werd
aangedaan. Wie te vroeg was afgeslagen had ook nog de kans om een foute letter V tegen te komen.
Om jullie niet heel die route te laten rijden hadden we kk14 neergezet.

Echter wie na pijl 4 direct richting B (einde kaart is gereden) heeft Pijl 5 bij de Ratte over het hoofd
gezien. Op de terugweg werd je beloond met de letter Y.
In de verbindingsroute van B naar C, via Bol‐pijl situaties 1 t/m 6 hadden we geen controles geplaatst.
Kaartfragment Sluiskil van C naar VTC1
De geheel ingetekende driehoek net na S mag geen probleem hebben opgeleverd. (rechtsom tegen
de wijzers in is de kortste). Hierdoor kwam je twee maal langs de letter D.

Uitleg Sport klasse, deel 1

Voor de voet van pijl 4 wederom een
dwangpijl, echter nu rechtdoor (zie
onderstaande afbeelding). De kortste
route om de oorspronkelijke route a‐b‐c‐
f op te pakken was via route d‐(N) ‐ e (M)
naar b om dan links alsnog de
Waterhuisstraat in te gaan. Hier stond
kk16. Het volgende opname punt wordt
dan c het eind van de Waterhuisstraat op
de driehoek. De is te bereiken via b‐a‐c.
Bij b werd je opgevangen met een kk18.
Opname punt c is niet te bereiken, dan
route a‐b‐d‐f om vanaf daar de pijl op te
pakken.
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Blokkade 1 houdt in dat wegvak a‐b niet gereden mag worden. De ingetekende lijn bij a verlaten om
via de blauwe route i‐c‐d‐e‐f‐g‐h naar b te gaan. In de Q zone op Spui kk20. Opname punt blijft d. Via
route c‐p‐q‐d is niet mogelijk door kk22, Volgende mogelijkheid is dan om via i‐j (G)‐k‐(w)‐l‐m‐n
(stempel)‐o‐p‐q naar d te gaan. Hier wordt je geblokt door kk19.
De laatste mogelijkheid is dan om via p‐v‐r‐q alsnog d te bereiken. Echter bij v wordt je gedwongen
om het kruispunt over te steken (zie foto volgende pagina). Keren bij de Skibaan is niet mogelijk
vanwege de doorgetrokken bermlijnen. Opnamepunt d is dan nog wel bereikbaar via o‐(H)‐n‐m‐t‐(I)‐
u‐v‐r‐q. Ook daar afgeblokt door kk21. Punt d is niet meer bereikbaar met gevolg dat de gehele route
d‐e‐f‐g‐h naar b niet te berijden is.
Volgende opname punt is dan k. Deze is te bereiken via route q‐p‐c‐i‐(G)‐j‐k. Door de ingetekende lijn
van k naar (w)‐l te berijden is alle voorkennis weg. Bij de ingetekende lijn bij l kan je niet naar rechts.
Ben je bij (w) naar rechts gegaan, die 100 meter voor l lag, werd je gedwongen te keren door een
foute kk17. Op wegvak s‐t blokkade 2. De route om van s naar t te gaan is via j‐k‐(w)‐l‐m‐t. Om vanaf l
naar j te gaan is de kortste route via m‐n‐(stempel)‐o‐p‐c‐i‐(G)‐j, om vervolgens via k‐(w)‐l‐m‐t‐(I)‐u
de ingetekende lijn richting de Sluiskiltunnel op te pakken.

Uitleg Sport klasse, deel 1

Blokkade 1 en 2:
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Kruispunt met verplichte rijrichting

Uitleg Sport klasse, deel 1

Blokkade 3:
Na de Sluiskiltunnel was route a‐b‐c‐q‐d niet te berijden. Route e‐f is geblokkeerd. De te rijden route
is a‐c‐d‐e‐(J)‐g‐f (blauwe route), om via h‐i‐j‐k‐l (13)‐o naar de VTC te gaan. Na kk 13 is opnamepunt o
dan te bereiken via l‐e‐(J)‐g‐f‐h‐i‐j‐m‐n. Hier kk15. Daardoor wordt volgende opnamepunt p. Die is te
bereiken via m‐j‐(L)‐k‐l‐e‐d‐(M)‐c‐p, want er is nog steeds voorkennis aanwezig van kk13. Traject 1
werd afgesloten bij VTC1.
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