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gwB: Knuitershoek – Othene, 76km
Wij vertrekken langs de provinciale baan tot De Wal, waar we links richting Heikant kiezen. Via Helle-, Elleen Nieuwe Ellestraat (NL) kruisen wij in Absdale na 12 km de baan van Hulst naar Axel. We “nemen” de
Franse straat - opzij van het Groot Eiland - langs de Vijfhoek (rechtsaf), daarna “T-links” en “T-rechts” naar
Vogelwaarde. Steeds rechtdoor tot we aan “Vogelfort” LA rijden na 22 km naar “Oude Stoof”. Rechts en
verder links tot vlakbij Strooienstad. RA en daarna LA volgen tot we vlakbij Ossenisse uitkomen. Eventjes
links voorbij de kerk en dan RA; een “dikke” kilometer verder mogen we niet vergeten opnieuw LA te rijden,
zo komen we in KNUITERSHOEK na 30 km.
We zijn aan de zeedijk en iedereen weet dan dat we ons eens mogen “uitleven”. Tot helemaal het einde van
de dijk (en hopelijk bij serieuze zuidwestenwind) kunnen we “diep” gaan: we zijn vlakbij OTHENE na 42 km.
Wij nemen nu de Reuzenhoeksedijk; via de eerste afslag rechts komen we aan de baan Zaamslag-Terneuzen.
We volgen het fietspad aan de overzijde van de weg tot we de eerste straat rechts inrijden en boven
Magrette uitkomen na 49 km. Langs een stukje kassei tot boven Axel, waar wij links nemen langs “Lusthof”.
Via de Bosdreef en de oude baan naar Hulst komen wij zuidwaarts van de Kijkuit uiteindelijk aan het rond
punt. Erover en LA tot de manège: RA door de Heidestraat en steeds maar rechtdoor tot de baan SintJansteen-Koewacht. RA en onmiddellijk links via ‘t Speelhof naar de Kemel. Door de Hellestraat, over de
nieuwe viaduct; rechts-links langs de Kiekenhaag naar de Nieuwstraat en de Blauwe wegel naar Kemzeke.
Een 2-tal km verder zijn we in Sint-Pauwels. Totaal: 76 km.

gwA: Knuitershoek – Othene, 87km
Ommetje(s):
Waar de gewone rit links afbuigt naar Knuitershoek, fietsen wij rechtdoor en nemen wij de 2e afslag links
naar de Noordstraat. Wat verder de 1e rechts naar Kloosterzande. Op het einde links, en aan het volgend
kruispunt opnieuw links. Nu steeds rechtdoor door de Noordstraat en door de Perkstraat tot aan de
Scheldedijk waar het vrij gedeelte begint tot in Othene: 87 km.
Vrije gedeelte(s):
Vanaf de straat voor de Perk (gwA) of vanaf Knuitershoek (gwB) helemaal tot in, hoe kan het anders, Othene!
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