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gwB: Triple Free, 63km
TRIPLE FREE is eigenlijk een gewone polderrit maar met 3 vrije gedeeltes.
We vertrekken met de gewone rit langs de provinciale baan naar Sint-Jansteen en fietsen door het centrum
naar de lichten van Hulst. Rechtdoor en opzij van de grote weg tot de 2e links die ons in Patrijzenhoek
brengt. Nu rechts naar de Havendijk; na zo ’n 20 km dwarsen wij de baan naar Zaamslag. Even verder links
en bijna onmiddellijk rechts op de Meerdijk om boven Ter Hole de grote weg naar Kloosterzande te kruisen.
Via Grootmoedersdijk en langs Mariahoeve bereiken we na 25 km het centrum van Lamswaarde. Rechtdoor
dwarsen we een dijk; even verder linksaf richting tunneltje. Niet voor lang, we slaan snel rechtsaf richting
Scheldedijk naar ’t monument voor de slachtoffers van de watersnood(28 km). Hier begint ‘t vrij gedeelte dat
na zo’n 10 km eindigt aan de Petrushoeve.
We slaan rechtsaf en komen zo via de Petrusstraat opzij van de kerk van het mooie dorpje Prosperpolder.
Nog even verder over de dijk rechtdoor rijden naar de Oude Sluisstraat: we vliegen er een 2de keer in!
Opgelet: aan het 1ste kruispunt naar rechts en na ca 6 km kom je in Kieldrecht: hier zitten er ongeveer 48 km
op.
We nemen even richting Verrebroek. Niet voor lang echter, want de eerste straat rechts is de destijds
beruchte Lange Nieuwstraat: hier werd vroeger op de kasseien gekucht en gezucht. Nu vormt deze straat het
decor voor een lichtlopend vrij gedeelte dat na zowat 7 km eindigt aan de eerste echte T-baan (let op:
halfweg kruis je een brede weg!). Even links, wat verder rechts en wij komen boven het Kalf uit. Via de
klassieke weg komen we dan terug op het thuisfront waar ieder FREE is om al dan niet met TRIPEL bij te
tanken en zo het verloren vocht terug aan te vullen. Totale afstand 63 km.

gwA: Triple Free, 75km
Ommetje(s):
Aan Grootmoedersdijk fietsen wij rechtsweg richting Molenhoek. Wat verder links en dan komen wij op de
Zeildijk uit. Rechts en de eerste links naar Scheldevaartshoek. Hier links op de Oude Graauwsedijk. Op het
einde ervan terug links en verder links mee in de Roverbergsestraat. Bij een splitsing rechts op de
Roverbergsedijk, en zo verder naar Lamswaarde. Totaal: 75 km.
Vrije gedeelte(s):
1.

Vanaf de Scheldedijk tot aan de Petrushoeve.

2.

Vanaf “Oude Sluis” (nabij Muggenhoek) tot in Kieldrecht.

3.

Vanaf het begin van de Lange Nieuwstraat tot aan de “T”-weg vlakbij De Klinge (opgelet voor de oversteek
van de baan nabij Meerdonk!
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