gwB: Sponsorrit, 56km
Wij vertrekken langs de Beekstraat naar de Trekmuts, en daar gaat het links richting Sint-Gillis. Voorbij de
Heirweg gaat het verder links in de Aststraat, daarna de 1e links en verder links mee. Aan het kruispunt met
de Kattestraat rechts naar ’t Hol, en van daaruit links naar Drieschouwen. Over de expresweg en verder links
de Sint-Jansteenstraat. Verder RE de Hellestraat,opzij van Heikant en RD in de Ellestraat. Aan de kruising
links en rechts richting Absdale, en verder links mee, en nog verder links richting Heuvelstraat. Op het einde
links en de 1e rechts (Groenstraat) en die verder volgen naar de tweede verkorting en naar de Liniedijk tot
tegen de weg van Hulst naar Axel. Wij blijven nu tegen deze baan fietsen tot de 1e straat links voorbij het
kruispunt van Drieschouwen in Axel. Na nog eens een rechts – links – rechts combinatie komen wij op de
Canisvlietweg in Zuiddorpe waar onze eerste stop wenkt bij RODAN INTERIEUR.
Na de cake, de koffie of iets straffers, vervolgen wij onze weg rechtdoor tot de eerste rechts : de
Verkavelingsweg. Op het einde zitten wij op de Middenweg en op het kruispunt met de Molenstraat gaat
het rechtdoor. Steeds verder volgen nu tot het einde van de Langelede. Hier gaat het links en verder steeds
rechtdoor tot De Sterre. We fietsen hier rechtsweg en op het einde in een bocht van 90° nemen wij
rechtdoor, en even verder de eerste links die ons op de mooie Koninkjesdijk brengt. Aan de kruising met de
weg naar Zuiddorpe rechtdoor richting Koewacht en na nog eens rechts en links komen wij aan het
voetbalveld van Koewacht uit.
Er voorbij nemen wij rechts naar het centrum en fietsen wij wat verder terug België binnen. Wat verder
nemen wij rechts de Vennestraat, en aan het einde ervan fietsen wij naast de N 49 tot aan het gekende
viaduct. Erover natuurlijk en aan de andere kant volgen tot de Nachtegaalstraat en even verder nemen wij
links richting Kiekenhaag. Wij laten die echter links liggen en verkiezen de afslag naar de Potaarde. Op het
even links en wat verder rechts naar het industriepark waar wij welkom worden geheten bij STOREX met
allerlei al of niet alcoholische dranken en de gekende belegde broodjes (ook met dank aan de medewerkers
van de raad van bestuur!).
Wij danken onze sponsors die deze rit mogelijk maken: SCHILDERWERKEN PETER DE BACKER – SDP
COMPUTERS – SMEG DESIGN & TECHNOLOGIE – WIJN & DRANKENGALERIJ DE VIDTS – STOREX STORAGE
TECHNOLOGIE – RODAN INTERIEUR – HYLEBOS VASTGOED EN VERZEKERINGEN.

gwA: Sponsorrit, 63km
Ommetje(s):
1. Het eerste ommetje neemt aan het kruispunt in de Beekstraat de Kruisstraat en verder de 1e links
om ons via het Geinsteinde terug in de ’s Hondstraat te brengen.
2. Het tweede ommetje gaat voorbij de Sterre niet onmiddellijk links richting Koewacht, maar fiets
rechtdoor. Op het einde rechts nog een ommetje doorheen de Moerbeekse polder, om uiteindelijk
uit te komen aan de grens even boven de Rode Sluis. Hier nog terug links en wat verder de eerste
rechts, en zo zijn we weer op het parcours.

gwC: Sponsorrit, 46km
1. We fietsen vanaf de parking onmiddellijk langs de provinciale baan tot aan de Wal, waar wij links
richting Hellestraat nemen.
2. Na de eerste stop nemen wij de eerste links, en dan nog eens links naar de Sterre.
Vrije gedeelte(s):
1. Vanaf de Liniedijk naar de weg Hulst-Axel. Hier links volgen tot de eerste straat links voorbij het kruispunt aan het
rond punt van Axel. Wat verder terug de eerste rechts en op het einde in de Evelaarsdam terug links tot het einde
van de Evelaarsdam.
2. Vanaf het begin van de Verkavelingsweg. Op het einde links de Middenweg. Bij het kruispunt rechtdoor : de
Spuitvakweg. Op het einde ervan links mee op de Stekkerweg, en op het einde daarvan rechts mee tot het einde
van de Langelede.

