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Datum: zondag 20 augustus 2017

gwB: Othene – Schapershoek, 75km
We vertrekken via Klapdorp en Lijkvelde naar de Kwakkel en langs de Meersen (Meersstraat) naar Stekene.
Via de Molenbergstraat en de “Stekense” Heikant rijden we over de viaduct naar Nieuwdorp en bereiken zo
over de gekende hoofdbaan (dubbele betonbaan) de “Belgische én Nederlandse” Koewacht. Even daar
voorbij gaat het RA (voorbij ’t schoolken”) langs de Molenstraat en De Kafhoek naar het “Kijkuit-rond punt”
van de weg Hulst-Axel: we volgen aan de overzijde de parallelweg naar links, tot we aan de Tweede
Verkorting rechts afslaan. We dwarsen de “oude baan” en … belanden even verder (links en rechts) in de
alomgekende Bosdreef. Op het einde gaan we rechtsaf naar Steenovens en – op het fietspad langs de
hoofdbaan – rechts naar het centrum van Zaamslag. Op het kruispunt: LA en voorbij 't rond punt volgen we
de hoofdbaan - langs rechts – dan recht naar de Reuzenhoekse Dijk: hier links volgen en in de groep voelen
wij wellicht dat OTHENE in zicht is, en dat is dan ook het beginpunt van ons vrij gedeelte.
We kunnen vrij fietsen langs de dijk tot het watergemaal Kampen. Rechts, wat verder links: we komen onder
Kampen in: Kamperhoek, Keizerrijk, SCHAPERSHOEK. Kort erna aan het “Ruischendegat” steeds rechtdoor
naar Stoppeldijkveer, (even rechts naar het rond punt en daar dan weer links) en dan richting Luntershoek.
Eventjes ervóór rechts de Reigerbosstraat en links langs de Hoge Weg, onder het Groot Eiland naar de
Fransestraat: een prachtig stukje fietsen! Zo komen we in Absdale en keren terug (links-rechts-links) via Drie
Hoefijzers, Kemel (rechtdoor aan het kruispunt !) en den Berg van de Tromp om Sint-Pauwels te bereiken na
75 km

gwA: Othene – Schapershoek, 84km
Ommetje(s):
1. Juist voor de Belgische Koewacht: links richting Pereboom. Een dikke kilometer verder rijden wij
rechts de polder in via Kruispad en Kloosterweg; vlakbij Rode Sluis volgen we de 90° bocht naar
rechts mee en steeds rechtdoor tot op de baan Koewacht-Axel: links en wat verder rechts op het
fietspad tot we aan “Drieschouwen” (het rond punt vlakbij Axel) op de weg Hulst-Axel uitkomen. We
volgen aan de overzijde van de hoofdweg richting Hulst tot aan de Tweede Verkorting waar wij
aansluiten op het parcours van de gewone rit.
2. Wij verlengen ons vrij gedeelte aan het gemaal Kampen tot de laatste straat rechts voor Zeedorp.
Hier gaat het rechtsaf, en zo komen ook wij terug uit aan het gemaal Kampen.
Totale afstand: 84 km.
Vrije gedeelte(s):
Vanaf Othene tot het gemaal Kampen (gwB) of tot de eerste straat er voorbij = de laatste straat voor
Zeedorp (gwA)
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