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Uitleg Instap klasse Nacht van Zaamslag 2018. 

Ingetekende lijn van S naar A: 

 

De moeilijkheid zat voornamelijk in het rijden van de juiste route (het volgen van de pijlen) 

 

 
 

 

 

Verder natuurlijk de kleine uitwasjes volgen 

 

 

En de driehoekjes achterom nemen. 

 

Sommige worden beloont met een controle, maar anderen niet. 

 

 

Kaart 2: Pijlenrit van A naar B: 

Op A starten, en de ingetekende lijn van pijl 1 volgen. 

Ook het kleine uitwasje waar controle 10 staat, echter staat deze voor jullie aan 

de linkerkant van de route, waardoor deze fout is. 

 

Aan de voet van pijl 2 moet de lijn gevolgd worden welke 

achterom de driehoek loopt. Dit levert de goede controle L op. Pak je de 

binnenbocht, dan is er de foute controle Y. 

 

 

 

 

 

 

 



De kortste route van pijl 2 naar pijl 3 gaat over de voet 

van pijl 1. Nogmaals via punt A dus. Anders wordt er 

een gedeelte van pijl 5 tegengesteld gereden, en kom je 

de foute 19 tegen. 

 

Aan de voet van pijl 3 nog wel 

achterom de driehoek voor controle 

W. 

 

 

Aan de voet van pijl 5 wederom een 

uitwasje. Hier staat controle 23, 

maar ook deze staat aan de 

verkeerde kant van de route. Niet 

noteren dus. 

Wel op de volgende uitwas, waar de 

goede 11 stond. 

 

 

De juiste route van pijl 5 naar 6 en 7 loopt via de blauwe route. 

 

 

Na de pijlenrit vervolgen met kaart 3 ingetekende lijn. 

 

Ook hier staan de nodige uitwasjes in met controles links of rechts geplaatst. 

 

Bedankt voor jullie deelname, en we zien jullie graag terug 

op de volgende ZEVAC rit welke wordt verreden op zondag 

4 november 2018. 

Start- en finish locatie: 
Café ’t Gemeentehuis 
Dorsplein 6 te Zuiddorpe 

 

 



Uitleg Tourklasse Kaart 1 Grensbenadering: 
De geconstrueerde route voor de grensbenadering treft u hieronder. 
 

 

Vanaf de S kan gewoon de grens worden gevolgd. 
Er zaten eigenlijk maar 3 punten in waar u erg in moest hebben. Hierboven aangegeven met A,B en 
C. 
 
Niet vergeten om het puntje heen te draaien (bij A), zodat de U verkregen wordt. 
Dit geldt ook voor  de controle W op de Knol, (bij B). 
In Hoek kon men nog een keerlusje terughalen bij de bushalte (C ) 
Hier was de controle 24 te halen. 
Verder zaten er geen moeilijke dingen in de grensbenadering. 
 
Bij controle A ging u verder met de pijlenrit op kaart 2. 



 

Pijlenrit kortste route van A naar B: 

Aan de voet van Pijl 1 staat controle 

Q. Daarna kan het 1e gedeelte niet 

bereden worden. Daarom oppakken 

bij ‘B’ via controle F . Bij ‘c’ kan dit 

gedeelte weer niet worden bereden. 

Oppakken bij ‘d’. Hier staat controle 

13. 

De punt van pijl 1 is verder te rijden. 

Controle I. 

 

Constructie van pijl1 naar pijl 2 gaat 

over de voet van pijl 1. Dit is de 

kortste route. Daarom weer de Q en 

de F. 

 

 

Pijl 2 even opletten dat deze in de driehoek start. Daarom even de controle C 

opschrijven. 

Verderop dan ook nog de controle 20 opschrijven. 

 

Pijl 3 was gewoon te rijden. Hier wel de X noteren. 

 

Ook Pijl 4 begon weer achterom de driehoek. 

Controle W. 

Doorrijden naar de bemande controle. 

 

Pijl 5 was even nadenken. 

Om links af te slaan, stond hier de controle 10 met de  

tekst: T-Kl : HK.  

Dit betekent dat er ter plaatse gekeerd moest worden, en 

op de eerstvolgende mogelijkheid de route oppakken.  

De pijl mag nooit tegengesteld bereden worden, dus over 

de blauwe lijn om naar de punt van de pijl te gaan. 

Op het einde was de driehoek niet meer op de kaart 

aanwezig. Daarom controle L. 

 

Pijl 6 is gewoon te rijden. 

 

Over de voet van pijl 2 naar pijl 7. 

 



 

 

Van Pijl 7 

naar pijl 8 

niet 

vergeten 

om het 

begin aan 

de voet 

op te 

pakken. 

De kortste 

route 

hiervoor 

zonder 

iets van een andere pijl tegengesteld te rijden, is over de blauwe route. Hiervoor een extra keer langs 

de O. 

Pijl 8 is verder geheel te berijden. 

 

 

Kaart 3 Ingetekende lijn: 

 

De aflooproute naar Sluiskil gaat via de ingetekende lijn. 

Om niet tegengesteld aan de ingetekende lijn te rijden, is de route buitenom de 

weg getekend. Deze komt op de route bij het pompstation op de driehoek in de 

weg.  Niet vergeten om achterom deze driehoek te gaan voor de controle Z. 

 

Verder is de route geheel te berijden. 

 

 

 

 





Uitleg Grensbenadering NVZ 2018 

Start bij Dallinga. Let op in de Baljuwlaan is gedeelte fietspad, 

hierdoor starten door andere kant op te rijden. 

Foute controle S, en goede G. 

 

Let op het kleine puntje in de weg wat controle U oplevert. 

 
 

 

Grijze weg onder ‘Noord-

Westerrijk polder’ gebruiken 

als benaderingsroute. Dus bij 

de ‘N’ terug op de gele weg. 

Hier stuit men op keercontrole 

15. 

De route dient hierdoor 

opgepakt te worden onder de 

tekst “N” in zuidelijke richting. 

Als dit is gezien, wordt u 

beloont met de controle 18. 

Weg over het viaduct op de 

Binnendijk is vertekend. Deze 

start eerder als mogelijk is. Als 

dit niet is gezien, is foute 

controle 21 het gevolg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiervoor keerlus ophalen via 

Altenastraat. Let op driehoek is er 

gedeeltelijk uit, waardoor U de C 

opschrijft. De keerlus achter het viaduct 

benutten, afrit dijk = keercontrole 25. 



Wie doorrijdt over het viaduct heeft de foute 19. 

De route is verder normaal te rijden. 

Aangekomen onder Sluiskil bij het ‘Vaatje’ is de driehoek 

aan 1 zijde verdwenen. 

De controles stonden allemaal aan de verkeerde kant van 

de weg. Niks opschrijven dus.  

De verwarring met linkse controles is groot dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

Langs het spoor blijven rijden. Dit betekend de onverharde weg 

op, welke de goede D 

oplevert. 

 

 

 

Bij Zandstraat rechtsaf, en dan 1e links. Dit levert controle 

12 op. De oorspronkelijke route loopt door de grenslijn 

terug naar de Zandstraat, waar men de grens va de andere 

zijde kan benaderen. Rondrijden via de controle P naar de 

14. Hierdoor weer terug op de juiste grensbenadering. 

 

Verderop kom je de langsrijders J en A nog tegen. 

 

Heeft iedereen de wegwijzer gezien op de langeweg? 

Dit leverde de controle 17 op. 

 

 

 

 

 

 

De verdere route is normaal te rijden waarna men verder gaat met de pijlenrit kaart 2. 



Start pijlenrit kortste route van B naar C. 

Pijl starten bij ‘a’ in de richting ‘b’ dit is niet te 

rijden. Controle F. Oppakken bij ‘b’ richting ‘c’ is 

niet te rijden. Daarom een keerlus halen bij ‘f’. Dit 

is weer niet mogelijk, daarom rond rijden via 

controle I, om bij ‘c’ een stukje route te rijden. 

Daarom niet via controle Q en F, zijn dus fout, maar 

langs de links staande B. Voorkennis, omdat er nog 

niks van de route is gereden. Bij ‘d’ kan niet 

afgeslagen worden, daarom proberen bij ‘e’ op te 

pakken. Nu is er een stukje route gereden, van ‘c’ 

naar ‘d’. Hierdoor controle F en 13. Daarna bij ‘f’ 

proberen te rijden, wat niet mogelijk is. hierdoor 

nogmaals via I over de voet van pijl 1 controle Q en 

F (voorkennis is vervallen) naar ‘g’.  

Van ‘g’ naar ‘h’ een keerlus halen via de C. Daarna pijl 1 afsluiten.  

 

Pijl2: 

Start bij punt ‘a’ is niet mogelijk. 

Hierdoor proberen op te nemen punt 

‘b’ richting ‘d’. 

Deze weg is er niet. 

Om bij punt ‘d’ op te nemen kan er 

een her-constructie  gemaakt worden 

via de tunnel onder de N62. Je kan 

hier volgens de kaart gewoon 

onderdoor. (afstand 2.64 km) hier 

staat controle 16, dus kan direct 

gekerd worden naar ‘d’.  De langere 

route is doorrijden naar het spoor, en 

hier een keerlus halen (afstand 3.18 

km). Hierdoor is de controle X fout. 

Route oppakken bij ‘d’, wat weer niet 

gaat (DLW). Hierdoor achter om de 

driehoek, Controle W, naar het 

volgende opnamepunt bij ‘e’. Doordat 

je nu al op de oranje weg staat 

richting ‘h’ kun je hier niet meer linksaf. Kortste route is bij ‘h’ naar links, en dan over de pijl naar ‘g’, 

maar hier staat een DLW. Daardoor oppakken  bij ‘f’, via controle K in de richting van ‘g’.  Daarna de 

Bemande Controle. Een klein stukje is de route te rijden, maar verder is ook dit niet mogelijk. Dan via 

‘h’ en ‘g’ naar de punt van pijl 2. Controle K. 



 

 

Constructie van Pijl 2 naar Pijl 3 gaat weer onderdoor het 

viaduct. Daarom nogmaals controle 16. Geen voorkennis meer. 

Opnemen aan de voet van pijl 3 via de Altenastraat. Hier staat 

Keercontrole 20. 

Volgende opname punt is ‘a’ naar ‘b’. Deze weg is er niet. 

Volgende opname punt is ‘b’ naar ‘c’. Hier staat keercontrole 

11. Van ‘c’ naar ‘d’ is er geen mogelijkheid, hierdoor kan er dus 

verder gegaan worden met opname punt ‘d’ richting ‘e’. 

Controle O.  Bij ‘d’ is het niet mogelijk links af te slaan, daarom 

doorrijden om bij ‘e’ de geconstrueerde route op te pakken. 

 

 

Pijl 4: 

Geconstrueerde route van pijl 3 naar pijl 4 is te rijden. 

Van ‘a’ naar ‘b’ is niet aanwezig. Bij ‘b’ proberen op te pakken in de richting van ‘c’. Deze weg is er 

ook niet. Om bij ‘c’ de route op te gaan halen een keerlus maken over de punt op de volgende 

viersprong van de 2.5. controle 17 en 22 zijn dus beiden fout. Van ‘c’ naar ‘d’ is te rijden, waardoor 

alle voorkennis vervalt. 

De route van ‘d’ naar ‘e’ is er ook niet. Bij ‘e’ de route oppakken richting ‘f’ is er ook niet. Bij ‘g’ 

controle 13, waardoor de route naar ‘h’ bereden kan worden. 

Einde bij C. 

 

 

 

Vervolg met een “eenvoudige” visgraat. 
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