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11/12 mei 2019

Uitleg DEEL 1

Instapklasse
Kaartfragment Zaamslag Ingetekende lijn van START naar A
Na de START kwamen de twee doorsteekjes 11 en 12 kort achter elkaar om
via de stempel te vervolgen.
Aan het eind van de Groeneweg na de Q‐zone en
controle Z voor de 1e maal linksaf richting bemande
controle op de Pouckedijk. Ideale passeertijd voor
de instapklasse 20 minuten.
De binnenkant van de driehoek naar de
Pavailjoenweg (Y) om via de lus over Zaamslagveer
(Q‐zone) te rijden naar 12 zou verder geen
probleem mogen opleveren.
Na nogmaals de stempel, de Q‐zone en Z nu rechtsaf richting de Margrette om via
de Vaartwijk terug te keren naar Margette voor controle X.
Om deel 1 af te sluiten nog even controle 13 meenemen richting A.
Kaartfragment Zuiddorpe Pijlenrit kortste route van A naar B
De eerste controle H stond op pijl 2 na Drieschouwen. Op pijl 3 in de driehoek bij
de Fortdijk / Waterhuisstraat een foute S en een goede T voor wie ver genoeg
doorreed. Vervolgens via pijl 4 in de Veerstraat langs de stempel, via pijl 5 langs
de M en na pijl 6 de Q.
Verder de weg vervolgen via pijl 7 (P) door provinciale we over te steken en na
pijl 7 rechtsaf naar pijl 8. Van pijl 8 naar 9 en 10 kon achter elkaar gereden
worden waarbij de controles O en N werden gepasseerd. Op pijl 9 de links
geplaatste 15 was voor de andere klassen.
Op de Ratte bij pijl 10 nog wel de L meenemen voordat dit kaartfragment op de B werd afgesloten. Controle 16
en 17 voor de andere klassen.
Kaartfragment Westdorpe Ingetekende lijn van B naar VTC1
Direct na de B in de aansluiting met de Haverlandeweg controle K
niet vergeten te noteren. Op de Middenweg snelheidsremmer J
om via de Oude Polder kort langs de Nederland‐Belgische grens
controle H mee te nemen. Verder via de Stekkerweg aan het eind
van de Spuitvakweg controle I. In Westdorpe via de Graafjansdijk
(E) naar de Kapittelstraat richting VTC1.
Alleen dan niet vergeten op de parking
van het voetbalveld controle C te noteren.

Op de aflooproute naar de Praktische proef kwam je na de laatste rotonde voor Sluiskil
nog de controle F tegen.

Tour/Oldtimer
Kaartfragment Zaamslag Pijlenrit van START naar A
Direct na de START rechtsaf om een rondje Zaamslag te kunnen rijden.
Controle 11 en 12 stonden voor jullie niet op de route. De eerst controle
was de stempel op pijl 2 op de rondweg. Na de Q‐zone in de Groenweg
controle Z om te vervolgen naar de bemande controle op pijl 5. De ideale
passeertijd voor jullie was hier 19 minuten.
Doordat we de driehoek Oude Zeedijk / Paviljoenweg hadden vertekend,
langs de goede D (Y is fout). Via Pijl 6 en 7 (Zaamslagveer Q‐zone) naar pijl
8 zou geen probleem mogen opleveren. De controles die dan in de juiste
volgorde werden gepasseerd waren stempel en V, om via de stempel, de
Q‐zone en de Z naar pijl 9 op de Margrette te rijden. Op het eind van pijl 9 controle X.
Het begin van pijl 10 lag op het industrieterrein Vaartwijk zelf. Dus
over een deel van pijl 10 het begin oppakken. Hier stond geen
controle. Controle R hadden we verplaatst naar de verharde strook
voor Oliehandel Dekker.
Na pijl 10 nogmaals langs de X op Margrette om over een deel van pijl
10 dit kaartfragment af te sluiten bij A.

Kaartfragment Zuiddorpe, BARIL (Ingetekende lijn met blokkades) van A naar B
De herconstructie van a naar b van blokkade
1 bij controle H zou geen probleem mogen
opleveren.
Blokkade 2 (c‐d) op de Fortdijk was er één
met een staartje. De laatste mogelijkheid bij
c gaf een goede T (foute S), om vervolgens
op keercontrole 14 te stuiten via e‐f bij d op
te pakken. Geen ander mogelijkheid om via
f‐g (groen route) bij h de route te vervolgen richting de stempel.
Voor blokkade 3 (j‐k) moest er rekening worden gehouden met de
reeds eerder bereden. Deelnemers werden gedwongen om via h‐
(stempel)‐i‐l naar k (U)te rijden om daar de route terug op te
pakken. Dit was ook de kortste route. Route j‐g‐f‐m‐n‐o‐p‐q‐l is
niet alleen langer, maar wegvak g‐f was al eerder bereden in
andere richting. Een deel van de wegen en de boerderij tussen f en
g zijn op de kaart “verdwenen”.
Blokkade 4 zou geen probleem mogen opleveren. Rondrijden door
de Zijpstraat (P) om dan op het eind rechtsaf richting Rode Sluis
naar blokkade 5.

Naar blokkade 5 toe stonden voor de
grens heel veel kaarttekens. Hier mag je
gewoon “overheen” rijden.
De herconstructie rondom blokkade 5 (a‐
b) liep via a‐c‐d‐e‐f‐g‐(N)‐h‐b. Bij het
volgen van de ingetekende lijn bij e
keercontrole 15 om de weg te vervolgen
via f‐g‐(N)‐h richting blokkade 6.

Blokkade 6 (j‐k) bleek bij nader inzien langer omdat er na j geen aansluiting meer was
om de route bij k op te pakken. Hierdoor was i‐j‐k‐l de gehele blokkade. Herconstructie
i‐n‐o‐(L)‐l‐m om bij B dit kaartfragment af te sluiten. Controles 16 en 17 stonden er
voor het geval deelnemers toch een andere route zouden kiezen en ook voor eventuele
foute herconstructies in de grensbenadering
Kaartfragment Westdorpe Grensbenadering van B naar VTC1 (met de wijzers mee)
Met de wijzers mee wil zeggen dat je de grens zoveel mogelijk aan je linkerzijde wilt houden, of anders gezegd
zoveel mogelijk links afslaan. De eerste mogelijkheid na (B) was de Middenweg. Hierin de J als
snelheidsremmer geplaatst.
Via de Oude Polder kort langs de Nederland‐Belgische grens controle H mee te nemen. Aan de bovenzijde van
de onverharde weg was de bermlijn doorgetrokken. Dit hadden we bewust gedaan omdat de aansluiting aan
de zuidzijde niet overeenkwam met de werkelijkheid en jullie volgens de borden op Belgische grondgebied
zouden komen.

Originele kaart

ingetekende bermlijn

Verder via de Stekkerweg aan het eind van de Spuitvakweg controle I. In Westdorpe
via de Graafjansdijk (E) naar de Kapittelstraat richting VTC1.
Alleen dan niet vergeten op de parking van het voetbalveld controle C te noteren.

Op de aflooproute naar de Praktische proef kwam je na de laatste rotonde voor
Sluiskil nog de controle F tegen.

Sportklasse
Kaartfragment Zaamslag Pijlenrit van START naar A
Omdat de voet van pijl 1 niet te bereiken was door KK11 bij a, herconstructie naar opname punt b. Dit moest
via de parallelweg omdat de hectometer aanduiding dia‐positief door de uitzetter was aangepast en dit geen
kaartteken is volgens de legenda. Hierbij kwam je langs een stempel.

Binnen die zelfde herconstructie ging de herconstructie langs de Q‐zone door
de Groenweg langs controle Z naar de bemande controle. Controle W is fout
omdat in de Axelsestraat de brug / duiker over het water is weggehaald.
Na opname punt b de ingetekende pijl volgen via Y.
De kortste route naar de voet van pijl 2 ging over de noordelijke parallelweg
waar je door KK12 gedwongen werd de route te vervolgen langs de stempel
door de noordelijke Groenweg, Molenweg (V)om het laatste stukje van pijl 2 in
de Polderstraat te kunnen meenemen.
Via stempel, Q‐zone en Z over pijl 3 naar pijl 4 op de Margrette. Pijl 4
kon maar een klein stukje worden bereden, daarom via a‐c‐(X)‐d‐b
naar de voet van pijl 5 op het industrieterrein Vaartwijk zelf bij i. De
route gaat dus via e‐f‐g‐h‐j naar i. Controle R hadden we geplaatst op
de verharde strook voor Oliehandel Dekker. Omdat je bij f niet af kan
slaan kwam je via g‐h‐j nogmaals langs R vanwege het gesloten hek.
Vervolgens de route bij k oppakken via i‐e‐f‐g‐h‐j‐k. Ook hier kan je
niet afslaan. De Doorndijk blijven volgen via l‐m‐c‐(X)‐d‐b‐e‐f‐g‐h‐j
naar n en KK13. Omdat n‐j al was gereden in de andere richting kon je
de voet van pijl en enige vorm van herconstructie niet meer ophalen
omdat de aansluiting via Axelse Sassing en Schapenbout was
weggehaald.

Kaartfragment Zuiddorpe, BARIL (Ingetekende lijn met blokkades) van A naar B
De kaart rondom blokkade 1 was zo gemanipuleerd dat je
route pas bij H op de zuidelijke parellelweg van de Langeweg
(N258) kon oppakken. Via de Groenedijk en de
Blijpolderseweg richting blokkade 2.
Ook rondom blokkade 2 (a‐b) hadden we e.e.a.
gemanipuleerd. De bermlijn onderaan de Waterhuisstraat (bij
e) was vrij opzichtig aangebracht. Bovendien was de driehoek
aan de Bontekoe ook verdwenen. Hierdoor liep de
geconstrueerde route via c‐d‐(G)‐e‐f naar b. Bij f KK14
waardoor opname punt b niet te bereiken was. Weg vervolgen
via f‐g‐h naar de stempel.
Bij het bepalen van de herconstructie rond blokkade 3 (j‐k)
en 4 moest rekening gehouden worden met de reeds eerder
bereden route van blokkade 2 (e‐f‐g). De geconstrueerde
route van j ging daarom vi g‐h‐(st)‐i‐l naar k (M achterwaarst
(links) geplaatst). Omdat je hier niet linksaf kon weg
vervolgen via k‐(U )‐m‐n‐f‐g‐h‐(st)‐i‐l‐o‐p‐q‐(O)‐r‐s richting
blokkade 4.

De Provinciale weg na de Zijpestraat hadden we veranderd in een
fietspad, maar ook een deel van de bermlijnen weggehaald. Zo kon
de herconstructie van blokkade 4 enkel worden opgehaald via de
eerder bereden routes In de Zijpestraat nog wel controle P
noteren om vervolgens linksaf te slaan om een deel van blokkade 2
d‐(G)‐e‐f‐g‐h‐(st) en blokkade 3 i‐l‐k‐(U)‐m‐s te rijden.

Naar blokkade 5 toe stonden voor de grens heel
veel kaarttekens. Hier mag je gewoon
“overheen” rijden.
De herconstructie rondom blokkade 5 (a‐b) liep
via a‐c‐d‐e‐f‐g‐(N)‐h‐b. Bij het volgen van de
ingetekende lijn bij e keercontrole 15 om de
herconstructie van blokkade 6 (g‐k) te vervolgen
via route f‐g‐(N)‐h‐i‐j‐k richting blokkade 7.

Voor blokkade 7 (a‐b) moest er even om gereden
worden. Tussen d en f was de weg weggehaald. De
juiste wijze was om via a‐c‐d‐(L)e‐f‐(B)‐g‐
(snelheidsremmer J)‐h‐i‐j naar KK15 te rijden. De
route opdracht werd afgesloten via j‐e‐f bij B.

Kaartfragment Westdorpe Grensbenadering van B naar VTC1 (met de wijzers mee)
Met de wijzers mee wil zeggen dat je de grens zoveel mogelijk aan je linkerzijde wilt houden, of anders gezegd
zoveel mogelijk links afslaan. Een deel van de route was (als het goed is) al gereden. Hierdoor was J bekend.
Via de Oude Polder kort langs de Nederland‐Belgische grens controle H mee te nemen. Aan de bovenzijde van
de onverharde weg was de bermlijn doorgetrokken. Dit hadden we bewust gedaan omdat de aansluiting aan
de zuidzijde niet overeenkwam met de werkelijkheid en jullie volgens de borden op Belgische grondgebied
zouden komen.

Originele kaart

ingetekende bermlijn

Verder via de Stekkerweg aan het eind van de Spuitvakweg controle I. In Westdorpe via
de Graafjansdijk (E) naar de Kapittelstraat richting VTC1.
Alleen dan niet vergeten op de parking van het voetbalveld controle C te noteren.
Op de aflooproute naar de Praktische proef kwam je na de laatste rotonde voor Sluiskil
nog de controle F tegen.

Om te noteren in de agenda:
Herfstrit
Zondag 3 november 2019
Start‐ en finish locatie:
Café ’t Gemeentehuis
Dorsplein 6 te Zuiddorpe
Telt mee voor het NRF Kampioenschap Kaartlezen Zuid
Indeling A‐B‐C klassen
Voor meer informatie zie www.zevac.nl of www.nachtvanzaamslag.nl of

@ZEVAC.nl.

