gwB3: De wase Parijs-Roubaix, 77km
Ongeveer 23 km kassei op 77 km: dat is één op drie en voor de èchte liefhebbers van onze club ALLESZINS
EEN UITDAGING. Meer en meer kasseibaantjes zijn afgezoomd met een betonbaantje. Wie de rit meerijdt,
moet echter ten volle kunnen ‘genieten’ van de kasseien en dus is de afspraak dat op elke kasseistrook op
de kasseien wordt gereden en niet op de zijstroken, tenzij om tegenliggers te vermijden. De overtreder van
de regel verliest onherroepelijk zijn eer … en zijn punten! Wij vertrekken via Klapdorp, Kwakkel en
Waterstraat (1400m); links de Stenenmuurstraat en links de Helsvuurstraat (700 m). Rechts, door de
Tinelstraat naar het Hondsnest en links de Cadzandstraat (1500m) in. We zijn gelanceerd. We fietsen door
de Boudelowijk en even verder de Oostvaart (1000m). Aan het einde zitten er 13 km op.
Wij rijden richting ‘t oud vliegveld van Moerbeke, kruisen de grote weg en steken de Moervaart over aan de
Terwestbrug (18 km): het begin van een vrij gedeelte met 2 kasseistroken (totaal 4 km): de kassei van Etbos
(2600m) en de Kruisdam (600m). Op ‘t einde even links en rechts voorbij ‘t Vosken en Gedi richting Lokeren
via den Briel. We slaan rechts de Vijverstraat (1000m) in en rijden rechts naar Rijksweg 14. Oversteken
richting Staakte, voor ... de Zamanstraat (800m). Wij zijn op het Lammeken en zoeken de kerk van Heiende
op na 30 km. Lucien Van Impe wachtte ons destijds hier op om met ons mee te rijden naar de Muur, maar
we nemen rechts richting Overmere. Even vóór de viaduct is het “prijs” met de Vogelzangstraat (1400m).
Op ’t einde links de viaduct over en verder de 2de links: een vrij gedeelte van 2 km over een klein
boerenbaantje. We vervolgen rechts en links: de Kerkstraat (500m), een bijna voorhistorisch stukje kassei
(37 km). Op het einde linksweg richting Lokeren.
In Lokeren: door het centrum, langs de markt: weer enkele kleinere kasseistrookjes van totaal 1000m. Aan
de kerk van Puttenen gaan we rechtsaf naar de finale (46 km)! Enkele honderden meters verder een klein
brokje kassei: de Visselaerstraat (250m) en even verder in het verlengde ervan, voor de tweede keer de
Vijverstraat (1000m) (49 km). Op het einde ervan naar rechts meedraaien en dan de weg Eksaarde-Lokeren
kruisen voor de Sijpstraat. Deze ten einde rijden we naar links richting Daknambrug en in het centrum van
Daknam volgt een vrij gedeelte van zo ’n 1500 m (wel opletten ! ) dat twee kasseistroken met mekaar
verbindt: de Middendam (400m) en de Reinaertdreef (400m). Op de Pontweg even links, dan rechts, voor
een nieuw vrij gedeelte met 2 prachtige “stukken”: het Wapenaerteinde (500m) en de Leestraat (1700m).
Op ‘t einde links, rechts aan de Luitentuit en eerste links: de Kernemelkstraat (1100m). Op het einde fietsen
wij links en laten wij Sinaaidorp liggen en langs de Hellestraat komen wij in Zwaanaarde uit waar wij de
richting Klein-Sinaai kiezen.
Zo komen we opnieuw aan de Cadzandstraat (2000m) die we als laatste wapenfeit en in één hap verteren
samen met de Waterstraat (1400m). Wij zijn op de Kwakkel en onder het motto “samen uit, samen thuis”
wachten wij hier op iedereen. Nog slechts 3 km naar ons lokaal voor het einde van deze erg bonkige rit (76
km).

