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Mededelingen bestuur: 

 Website 
Het idee voor deze nieuwsbrief is 
ontstaan  uit  het  feit  dat  onze 
website  niet  meer  kon  worden 
bereikt.  Achter  de  schermen 
wordt  er  hard  aan  gewerkt  om 
de website  opnieuw  op  te  bou‐
wen.  Belangrijke  mededelingen 
worden  ook  op  onze  FaceBook 
pagina  (@ZEVAC.NL)  geplaatst. 
Maar  omdat  niet  iedereen  hier‐
mee  bekend  is,  ook  deze 
nieuwsbrief. 
 
Mochten er nog deelnemers zijn 
die  foto’s of krantenartikelen uit 
de  oude  doos  hebben,  zijn  we 
geïnteresseerd om kopieën hier‐
van  op  de  (nieuwe)  website  te 
plaatsen 
 
Gulden Haring rit 2017. 
Besloten  is om te naam Oefenrit 
te vervangen door Gulden Haring 
Rit. Evenals vorige editie heeft de 
uitbater  van  startlocatie HCR  de 
Gentsche  Poort  te  Biervliet  de 
bekers  voor  de  winnaars  weer 
ter beschikking gesteld. Op deze 
bekers  is de  gulden haring afge‐
beeld.  
Vanuit  de  Gemeente  Sluis  en 
Waterschap  Scheldestromen  zijn 
de  benodigde  verklaringen  van 
geen  bezwaar  ontvangen,  als‐
mede de vergunning van de Pro‐
vincie Zeeland. 

De  kaarten  zijn  getekend  en  de 
route  is  gecontroleerd.  Alle  in‐
grediënten  zijn  aanwezig  om  je 
goed  voor  te  bereiden  op  de 
volgende editie van de Nacht van 
Zaamslag. 
 

De Gulden Haring  rit wordt  ver‐
reden op: 
Zaterdag 18 maart 
De  wedstrijdtafel  is  geopend  
vanaf 18:45 uur, de 1e deelnemer 
zal om 19:31 uur vertrekken. 
Locatie  is  HCR  de  Gentsche 
Poort,  Gentsestraat  94  te  Bier‐
vliet. 
 

De  deelnemers  krijgen  de  vol‐
gende  opdrachten  in  de  Instap‐
klasse: Aanlooproute met Bol‐pijl 
situatie  (niet  op  schaal),  Ingete‐
kende  lijn  en  Pijlenrit  Kortste 
route  van A  naar B.  In  de  Tour‐ 
en  Sportklasse:  krijgen  de  deel‐
nemers  een  Aanlooproute  met 
Bol‐pijl  situaties,  een  Pijlenrit 
kortste  route,  een    Ingetekende 
lijn  met  Barricades  (BARIL),  en 
een  Blinde  lijn  naar  de  finish 
voorgeschoteld. 
 

Als proef en ter voorbereiding op 
de 44e Nacht van Zaamslag heb‐
ben  we  de  reglementen  aange‐
past.  Er  is  een  apart  reglement 
voor  de  Instapklasse,  en  een 
gecombineerd  reglement  voor 
de  Tour‐  en  Sportklasse.  Graag 
vernemen we na de  rit  jullie be‐
vindingen.  
 

We hopen de  reglementen  tijdig 
op  de website  te  kunnen  plaat‐
sen. 

Graag  ontvangen  we  jullie  aan‐
melding  voor  de  Gulden  Haring 
Rit  via  e‐mailadres  secretari‐
aat@zevac.nl,  zodat  we  voor 
voldoende reglementen en kaar‐
ten  kunnen  zorgen  voor  alle 
deelnemers. 
 
44e Nacht van Zaamslag 
De  44e  Nacht  van  Zaamslag  zal 
verreden worden op zaterdag 21 
en zondag 22 mei 2017. De start 
is vanaf het Plein in Zaamslag. De 
administratieve  afhandelingen 
zullen plaats vinden in Café Plein 
23.  De rust‐ en finish locatie is in 
HCR Dallinga te Sluiskil.  
Na  traject  1  hebben  we  een 
praktische  proef  voorzien.  Deze 
is gepland op het  terrein van de 
asfaltcentrale  van  H4A  op  het 
Kanaaleiland.  Na  de  praktische 
proef  worden  jullie  via  een  bol 
pijl  traject  naar  de  rustlocatie 
geleid. 
De rest van de route opdrachten 
houden  we  nog  even  geheim. 
Wel  kunnen  we  verklappen  dat 
we enkel op het grondgebied van 
de  Gemeente  Terneuzen  zullen 
rijden. 
 
 
 
Vrienden van de Zevac: 
Nog geen vriend? Stuur een mail 
naar  secretariaat@zevac.nl en  je 
krijg  meer  informatie  om  voor 
€15,=  per  jaar  Vriend  van  de 
Zevac  te  worden  waarmee  je 
gratis  kan  deelnemen  aan  de 
evenementen van de Zevac, met 
uitzondering  van  de  Nacht  van 
Zaamslag. 


