
Bevelandrit 2015 

 

Het bestuur van G.A.C. De Krabbenrijders nodigt U uit tot deelname aan de Bevelandrit 2015 op 
zondag 18 oktober. 

  

De route van deze rit voert U over de mooiste weggetjes en dijkjes van de Zak van Zuid-
Beveland. Vanaf Kapelle rijden we bovenlangs 's Gravenpolder, langs Nisse, richting 's 
Heerenhoek. Vervolgens onder Driewegen langs, Oudelande, Baarland, langs Kwadendamme 
om onderlangs 's Gravenpolder weer terug te keren in de Caisson in Kapelle. 

  

Uitzetter: Herry Houg (u weet wel, onze 
onvolprezen uitzetter van de middag 
etappe van de Brabantse Wal Classic) 

Start en Finish: “De Caisson”, 
Smokkelhoekweg 10-12, 4421 JH 
Kapelle 

Startbureau open vanaf 12.30 uur, na de 
rit is er een schriftelijke uitleg. 

Start eerste deelnemer 13.31 uur. 

Finish ongeveer 16.30 uur. 

Sportklasse: 36 km/u    

Toerklasse: 30 km/u 

Kaart 1:50.000 

  

Tot u spreekt, de uitzetter: 

  

Geachte deelnemers, 

Ik heb geprobeerd de mooiste weggetjes en oude dijkjes in de Zak van Zuid-Beveland in de door 
jullie te construeren route op te nemen. In een paar gevalletjes is op de kaart ’n kleinigheidje 
weggepoetst, let op ‘n scherprijdertje en blijf er attent op dat wegen of weggedeeltes, niet 
tegengesteld mogen worden bereden (alleen na opdracht, bijvoorbeeld: ”H.K.”) Op de route zal je 
geen door mij aangebrachte voetbruggen of fietsjes aantreffen. Gewoon punten kortste route (Zie 
het bijzonder reglement). 

De Sportklasse maakt gebruik van alle nummers, de Toerklasse slaat de nummers op een gele 
ondergrond over. 

De schaal van de routekaart is 1:50.000 en is voor de duidelijkheid op fotopapier afgedrukt. 

Voor de Sportklasse is de lengte ongeveer 93 kilometer en daar mag je 2 uur en 40 minuten over 
doen. Voor de Toerklasse is ongeveer 80 kilometer gepland en ook daar is 2 uur en 40 minuten 
voor beschikbaar. Overschrijding van de tijd zal worden bestraft met 1 stafpunt per opgelopen 
minuut te laat. Meer dan 30 minuten te laat resulteert in geen klassering, per slot van rekening wil 
eenieder weer op tijd thuis zijn. Te vroeg inklokken bij de finish is toegestaan. Om een uitslag te 
krijgen is er in de eerste 40 kilometer van deze rit een GTC. (geheime tijdcontrole) opgenomen. 
Dit is om te zien of je je houdt aan de gemiddelde snelheid van 36 km./uur voor de Sportklasse 
en 30 km./uur voor de Toer. 



De bestraffing voor elke minuut te laat of te vroeg is 1 strafpunt. 

Om straks punt “1” te vinden rijd je vanaf de start naar de rotonde, daar de eerste afslag nemen 
(Ri. Goes) en na wat honderden meters vind je punt “1” (bij de afslag “Biezelinge”). 

  

Veel succes, maar vooral veel plezier, Herry. 

 


