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gwB: Polderrit, 74km
We rijden Sint-Pauwels uit langs de Zandstraat naar Kemzeke; verder de provinciale baan volgen … recht op
recht tot de Wal. Hier LA naar het kruispunt met de Kemel en daar rechts naar Heikant. De hoofdbaan
dwarsen, via de polders steeds rechtdoor tot Absdale. We steken voorzichtig de grote baan Hulst-Axel over:
eerst de Franse straat en dan langs 't Groot Eiland: aan de Vijfhoek rechts, wat verder links en aan 't einde
nog eens rechts: zo kunnen we rustig de baan Ter Hole-Zaamslag oversteken aan het rond punt nabij
Vogelwaarde.
We rijden er helemaal door (aan het einde van het dorp, links van de weg op het fietspad) tot we voorbij "de
Vogel" LA rijden (voorbij de “boom op de weg”) naar Oude Stoof: links, de mooie dijk vlakbij het water
volgen tot de laatste straat vóór Kampen. Rechtsaf en verder links … zo bereiken we het Gemaal Kampen.
Are you ready boys ? Via Zeedorp, Knuitershoek en Kreverhille naar het einde van het vrij gedeelte in
Perkpolder.
We blijven eerst langs de dijk rijden tot Walsoorden, door het betonbedrijf, rechtdoor tot Kruisdorp en
rechtsaf volgen tot vlakbij het fietstunneltje van Kloosterzande. We rijden nu in omgekeerde richting van de
vroegere winterrit naar Kruispolderhaven, waar we linksaf draaien en langs "den dijk" tot Paal rijden.
Rechtsaf en naar Graauw: we blijven er links van! Binnenin nu, richting Emmahaven, dat we ook letterlijk
links laten liggen; een beetje verder slaan we rechtsaf naar Nieuw-Namen. Eventjes grondgebied Kieldrecht
en rechtsaf op de kaarsrechte weg Kieldrecht - De Klinge; niet voor lang echter: we gaan opnieuw links en
rechts tot in de "Lange Nieuwstraat". We rijden (vliegen, zwemmen,…) ze helemaal ten einde tot niet zo ver
van De Klinge !!! Links-rechts; zo komen we net vóór 't Kalf uit. Via de Reepstraat, de Houtvoortstraat, de
Gaverstraat en de Bunderstraat rijden we Sint-Pauwels binnen: nog 's Hondstraat en Beekstraat en we
arriveren aan den Dries van SINT-PALS na 74 km.

gwA: Polderrit, 85km
Ommetje(s):
Voor Kampen fietsen we rechtdoor; voorbij de bocht de 2e rechts. Op het einde rechts en links naar
Poonhaven; hier rechts en verder de 2e links : de Oudendijk. Hier kan reeds het vrije gedeelte beginnen; we
fietsen verder in de 3e rechts (waar de Oudendijk naar links draait), en we zijn zo aan de Scheldedijk. We
vervolgen het vrij gedeelte tot in Perkpolder : 85 km.
Vrije gedeelte(s):
1.
2.

3.

Vanaf Gemaal Kampen (gwB) of het begin van de Oudendijk (gwA) tot Perkpolder, helemaal langs den dijk,
of wat had je anders gedacht?
e
Vanaf het binnenrijden van Graauw : links en 1 links. Kruispunt rechtdoor en verder links over de dijk naar
e
Emmadorp. Voorbij Emmadorp de 2 rechts (Vercauterenweg) en volgen tot het binnenrijden van NieuwNamen
Voorbij Nieuw-Namen: vanaf de Lange Nieuwstraat tot het einde (nà een bocht rechts èn links). Wel
opletten bij de oversteek nabij Meerdonk.
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