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Instapklasse 
Starten met de bol-pijl situaties. Ook hier staan controles. 
Bij situatie 8 niet binnendoor. Deze sluit niet aan. RC A 
Hierna staat direct een opvanger met STempel met melding HK vmp 9 (Hier Keren verder met punt 9) 
Tussen situatie 11 en 12 staat RC R 
 
Ingetekende lijn. 
Voor de instapklasse was er het eerste gedeelte een ingetekende lijn uitgezet. 
De eerste afslag naar rechts, stond direct RC 12. 
Onder aan de zeedijk was de weg een beetje vertekend over een parking.  
Hier staat RC Z 
 

Verderop was bij Hoofdplaat een knik in de route gemaakt. 
 
 

Hier stonden de RC 14 en RC 13 opgesteld 
 
 

 
Weer op het einde van deze weg, is er een uitwasje gemaakt. Hier stond 
RC H opgesteld 
 

Langs de ‘grote weg’ wederom een uitwasje voor RC 16 
 
 
 

 
 
Na Hoofdplaat kwam u er nog een tegen, RC 11 
 
 
 

Na de klinkerweg, was er een driehoek. Hier achterom. We kunnen echter niet op elke 
hoek een controle zetten, dus helaas hier stond niks. 
 
Wel stond er vlak voor de driehoek een U. 

 
Verderop stond een stempel controle langs de onverharde weg. 
 

Bij Roodenhoek zo ver mogelijk buitenom rijden voor de controle 20.  
 

Onderweg nog de P noteren, en op het einde van de Klakbaan de I noteren, achterom de 
driehoek. 
 
 
 
Als laatste stond de controle B vlak voor punt B. 
 

 
  



De volgende kaart was een pijlenrit kortste route van B naar C. 
 

Van B naar Pijl1 
was dit via 
onderstaande 
constructie.  
 
Het begin van 
pijl1 1 was net 
binnen 
Slijkplaat. 
 
Hier stond RC 
D. 
 
 
 

 
De route naar pijl 2 is gewoon te rijden. 
Onderweg wel RC E noteren. 
 
Op pijl 2 wel even achterom de driehoek. Hier stond RC N opgesteld. 
 
 
De route vervolgen en RC Q noteren. 
 
 
 

 
Bij pijl 4 aangekomen wel het lijnstuk na de pijlpunt blijven rijden. 

Hier stond de RC T opgesteld. 
De route van pijl 4 naar pijl 5 is de paarse lijn. 

Op pijl 5 stond RC W. 
 

De route van pijl 5 naar C gaat via de blauwe lijn. 
 
Zo wordt niets van pijl 4 tegengesteld gereden, dus ook 
niet de foute RC T noteren. 
 
Bij punt A kan er echter niet links afgegaan worden, 
omdat dit in werkelijkheid een viaduct is. Om de blauwe 
route terug op te pakken dient er een herconstructie 
gemaakt te worden via de groene lijn. 
 
Bij de C stond ook RC C. 
 

 
De derde kaart wederom een ingetekende lijn van C naar D. 
Achterom de driehoek levert helaas geen controle op. 
 
Over de brug aan de Isabellaweg staat de RC 23. 
Over de Hondegatweg, nog een stukje onverhard. Op het einde van deze weg staat 
RC 19. 
 
Helemaal doorrijden tot voorbij Philippine voor de volgende controle, RC O. 

 
De laatste controle voor de Finish is RC J, welke net voor het spoor staat op het einde van de onverharde weg. 



Tour/Oldtimer 
Starten met de bol-pijl situaties. Ook hier staan controles. 
Bij situatie 8 niet binnendoor. Deze sluit niet aan. RC A 
Hierna staat direct een opvanger met STempel met melding HK vmp 9  
Tussen situatie 11 en 12 staat RC R 
 
Pijlen/punten rit kortste route. 
Pijl 1 met direct daarna kortste route naar Punt 2. Hier geblokt door KC 12 
Hierdoor rondrijden over Driewegen. Niet via KC 22 (fietspad) 
De route naar Punt 2 is verder normaal te rijden. 
 

Na punt 2 zit er een knikje in de weg. Hier is een parking aan de rechterkant waar RC Z 
staat. 
 
 
 

 
Vervolgen kortste route naar pijl 3. 
Eerst bij RC 14. De voet is nu niet te 
bereiken. 
Daarna naar RC 13. 
Ook dit is niet mogelijk, dus route oppakken 
via RC H. 
Dit gaat niet, dus doorrijden, via pijl 3 en RC 
X om de Pijl naar links op te rijden. Ook dit is 
niet mogelijk. 
Via controle A stukje Pijl rijden om 
vervolgens bij RC 16 weer geblokt te 
worden. 
 

De kortste route naar Punt 4 is via de blauwe route. 
Dus proberen om bij A weer op te pakken. RC 11. 
Hierna constructie vervolgen. Niet via RC U i.v.m. bermlijn, 
dus via RC K en RC ST naar Punt 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kortste route van Punt 4 naar Pijl 5 is de blauwe lijn. 
Routecontroles 20 en 24 zijn foute controles. 
Goede controles zijn RC P en RC I welke op de route staan 
 
Vervolgens pijl 5 afrijden. 
Einde traject bij RC B. 
 
 
 
  



Bij B vervolgen met Grensbenadering. 
Het lusje bij Slijkplaat meenemen voor de RC D. 
 
Onderweg ook nog een RC E noteren. 
 
 
 
 

RC N stond net achter de driehoek. Deze nog even noteren. 
Verder stond de RC Q.  

 
 
Op de Statendijk was er een driehoek naar beneden. De weg aan de bovenkant is 
weggehaald. Hier dus RC G noteren. 
 

De geconstrueerde route is in Blauw 
aangegeven. Dit is niet mogelijk omdat in werkelijkheid hier een 

viaduct is. Er staan geen viaduct tekens op de kaart, dus geldt het 
als een “normale” afslag. 

Bij A kan er niet rechtsaf gegaan worden. Daarom doorrijden naar 
D en links afgaan. 

 
Bovenaan de weg is deze vertekend, waardoor er over de weg 

onder de dijk gereden moet worden voor RC T. 
 
Stukje route rijden van A naar B. Bij B kan weer niet naar rechts worden gereden, dus doorrijden om van C naar 
B te gaan via RC S. Route van B naar C kan gereden worden. Bij C rechtsaf is niet mogelijk. Daarom via RC S naar 
route C-D.  Bij D rechts is niet mogelijk dus rondrijden langs RC G (RC T is nu fout, staat links) om de route bij D 
op te pakken. Van D naar eindpunt C is normaal te rijden; RC C. 
 
Bij C vervolgen met puntenrit kortste route naar de Finish F. 
 

Punt 1 is eenvoudig te bereiken langs RC M 
 
Naar Punt 2 is eenvoudig toe te rijden. 
Alleen kan hier niet rechts gegaan 
worden, omdat dit in werkelijkheid een 
fietspad is. RC V, en blauwe route 
vervolgen. 
 
De weg vervolgen naar punt 3 moet voor 
niemand een probleem zijn. 

 
Ook de route naar 4 en 5 moet voor iedereen eenvoudig zijn geweest langs RC O. 

 
Meer het venijn zat 
natuurlijk in de staart. 
De kortste route zou 
over de Langeweg zijn 
naar Sluiskil. 
Maar in de blauwe 
cirkel is er geen 
aansluiting. 
Daarom is de route 
via RC L de juiste.  



Sportklasse 
Starten met de bol-pijl situaties. Ook hier staan controles. 
Bij situatie 8 niet binnendoor. Deze sluit niet aan. RC A 
Hierna staat direct een opvanger met STempel met melding HK vmp 9  
Tussen situatie 11 en 12 staat RC R 
 
Pijlenrit kortste route en puntenrit een na kortste route. 
Pijl 1 met direct daarna 1 na kortste route naar Punt 2. Hier geblokt 
door RC 12 
 

Hierdoor rondrijden over Driewegen. Niet via 
RC 22 (fietspad) naar RC 15 
 
 
Vervolgen met de geconstrueerde route naar 
Punt 2. 
 
Na Punt 2 zit er 
een knikje in de 
weg. Hier is een 
parking aan de 
rechterkant waar 
RC Z staat. 
 

 
Vervolgen kortste route naar Pijl 3. 
 
Eerst bij RC 14. Hierdoor terug richting Punt 2 waar de buitendijkse route gereden kan 
worden om de voet van pijl 3 te bereiken. 
 
Deze (weg) is niet aanwezig, daarom via RC Z naar RC 13. 
 

 
Ook dit is niet mogelijk, dus route 

oppakken via RC H. Hier geblokt 
door een hek, dus doorrijden via de 

West Langeweg en RC X door 
Hoofdplaat om pijl 3 terug op te 
pakken. Ook dit is niet mogelijk. 

Op de West Langeweg een stukje 
route rijden om vervolgens bij  

RC 16 weer geblokt te worden. 
 

De op 1 na kortste route naar Punt 4 gaat via de blauwe lijn. Let op de 
bermlijn in de rode cirkel is dus niet de kortste route. De route kan 
opgepakt worden na de Pijl, dus via RC 11. Ook RC U en RC ST noteren. 
 
Punt 4 kan gereden worden. 
 
 
 
 
 
 

  



Punt 4 mag tegengesteld nogmaals bereden 
worden, dus is de kortste route over Pijl 3 terug 
naar de Punt 4 om richting Pijl 5 te gaan. (Groene 
route)  
 
Over Pijl 3 gaat niet bij A. Geconstrueerde route 
kan dus een stuk niet bereden worden. 
Herconstructie is dus doorrijden (Rode route) om 
bij B de geconstrueerde route naar pijl 5 op te 
pakken. Dit is via RC 13. Hier keren en naar B om 
daar de geconstrueerde route terug op te pakken.  
Door dit stukje constructie te rijden is alle 
voorkennis vervallen.  
Bij Hoogeweg RC 17. 
Laatste stukje constructie bij C kan opgepakt 
worden via D op de Kruisweg (blauwe route). Hier 
RC 23.  

Punt D kan nog steeds bereikt worden via de andere zijde (paarse route) om bij punt C te komen via RC 16, RC 
U, RC ST, RC 20 en RC 24. 
Bij D kun je niet rechtsaf, dus constructie tot Punt 4 bij E is nu niet meer te bereiken. 
 
Vervolgens kortste route om bij punt E te komen (constructie van 
Punt 4 naar Pijl 5 oppakken).  Let op, geen route gereden, dus 
voorkennis blijft behouden. Punt E te bereiken via RC B, RC U en ST 
 

 
 

Nu geen voorkennis meer, dus de geconstrueerde 
route blijven volgen. Her-constructie via RC 20 en RC 

24 is correct. 
De voet van Pijl 5 is niet bereiken. De weg in de cirkel 

is geblokkeerd door water. Foute RC P.  
 

 
Pijl 5 kan echter beneden aan de dijk wel opgepakt worden. Hierdoor 
even een extra lusje maken voor controle I. Vervolgens Pijl 5 afrijden. Einde traject bij RC B. 
 
 
 
 

Om te noteren in de agenda:  
Herfstrit 
Zondag 6 november 2022 
 
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. 
 
  



Bij B vervolgen met Grensbenadering. 
Het lusje bij Slijkplaat meenemen voor RC D. 
 
 

Op de Statendijk was er een driehoek naar beneden. De weg aan de 
bovenkant is weggehaald. Hier RC G noteren. 

 
 

De geconstrueerde route is in Blauw aangegeven. Dit is niet 
mogelijk omdat in werkelijkheid hier een viaduct is. Er staan geen 
viaduct tekens op de kaart, dus geldt het als een “normale” afslag. 
 
Bij A kan er niet rechtsaf gegaan worden. Daarom doorrijden naar 
D en links afgaan. 
 
Bovenaan de weg is deze vertekend, waardoor er over de weg 
onder de dijk gereden moet worden voor RC T. 
 
 

Stukje route rijden van A naar B. Bij B kan weer niet naar rechts worden gereden, dus doorrijden om van C naar 
B te gaan via RC S. Route van B naar C kan gereden worden. Bij C rechtsaf is niet mogelijk. Daarom via RC S naar 
route C-D.  Bij D rechts is niet mogelijk dus rondrijden langs RC G (RC T is nu fout, staat links) om de route bij D 
op te pakken. Van D naar eindpunt C is normaal te rijden; RC C. 
 
 
Bij C vervolgen met puntenrit kortste route naar de Finish F. 
 

Punt 1 is eenvoudig te bereiken langs RC M 
 
Naar Punt 2 is eenvoudig toe te rijden. Alleen kan hier niet rechts gegaan worden, 
omdat dit in werkelijkheid een fietspad 
is. RC V, en blauwe route vervolgen. 
 
 
 
De weg vervolgen naar punt 3 moet 
voor niemand een probleem zijn. 

 
Ook de route naar 4 en 5 moet voor iedereen eenvoudig zijn 
geweest langs RC O. 
 

Meer het venijn zat 
natuurlijk in de staart. 
De kortste route zou 
over de Langeweg zijn 
naar Sluiskil. 
Maar in de blauwe 
cirkel is er geen 
aansluiting. 
 
Daarom is de route 
via RC L de juiste. 
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henno cysouw kijkt verder 
Markt 19 
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SPECIALE VERMELDING  

 Autocenter Snoodijk 
Drieschouwen Zuid 18 
4571 RW  Axel 
www.snoodijkauto.nl  

  

 

Harmetis Consultancy 
Hugevlietstraat 2 
4521 AV  Biervliet 
Harmetis Consultancy = Kennis Samenvoegen 

  

 

Dieleman Seeds 
Postbus 66 
4570 AB  Axel 
www.dielemanseeds.nl  

  
Café ’t Gemeentehuis 
 
Dorpsplein 6  
4574 RD Zuiddorpe 

Branstoffenhandel Lippens 
Café Nieuwlandse Molen 
Hoofdplaatseweg 8 
4521 GK Biervliet  

  

 
Gezond en verantwoord afvallen 

Harmetis Lifestyle 
Cure4Life Zeeland 
Schuttershofweg 2M,  
4538AA Terneuzen 
www.cure4life.eu/vestigingen/cure4life-terneuzen  

 
SPONSORPAKKET B: 

 

Autotaxatie  
van den Hemel 
Schoolstraat 28 
4513 AR Hoofdplaat 
nick@autotaxatievdh.nl  

HIER HAD UW  
ADVERTENTIE 

KUNNEN STAAN 

Vraag naar de 
mogelijkheden bij één 
van de bestuursleden. 

 
DANK VOOR JULLIE DEELNAME, EN HOPELIJK TOT ZIENS OP 6 NOVEMBER 2022 


