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De	rit	van	vandaag	staat	volledig	in	het	teken	van	45	jaar	Blijf	Fit.	

Toen	onze	club	30	jaar	jong	was,	hadden	we	de	300	km	van	Bert	die	we	op	1	dag	hebben	gefietst.	Nu	450	km	
lijkt	mij	 toch	wat	 té	 veel	 van	 het	 goede!	 Het	 is	 daarom	 dat	 wij	 gekozen	 hebben	 om	 deze	 450	 km	 op	 te	
splitsen	en	te	verdelen	over	A,	B	en	C	zodat	iedereen	die	wil	en	kan,	de	mogelijkheid	krijgt	om	deel	te	nemen	
aan	deze	mooie	ritten.	
	
De	rit	van	vandaag	gaat	naar	de	heuvelachtige	regio	in	het	zuiden	van	onze	provincie	Oost-Vlaanderen.	Deze	
regio	 wordt	 wel	 vaker	 als	 één	 van	 Vlaanderens	 charmantste	 streken	 beschouwd	 en	 ook	 onder	
wielerliefhebbers	staat	ze	bekend	als	‘’Vlaanderens	mooiste”.	
	

	
	
De	ritten	starten	om	8u30	op	de	parking	te	Sint-Pauwels	en	gaan	via	Klapdorp	naar	Puivelde,	verder	door	de	
bossen	naar	het	station	van	Sinaai,	waar	wij	het	fietspad	nemen	langsheen	de	spoorweg	die	wij	volgen	tot	
Lokeren.	 Verder	 rijden	 we	 door	 het	 park	 van	 Lokeren	 naar	 het	 Molsbroek	 en	 wat	 verder	 onder	 de	 E17	
richting	 Zele.	Wij	 fietsen	 nu	 richting	Overmere	waar	wij	 een	 stukje	 naast	 het	 Donkmeer	 fietsen	 om	 zo	 in	
Uitbergen	na	37	km	de	Schelde	over	te	steken.	Daarna	gaat	het	verder	naar	Serskamp,	Westrem,	Oosterzele	

en	 Scheldewindeke.	 En	 ja,	 het	 begint	 hier	 al	 wat	 op	 en	 af	 te	
gaan!	 Zonder	 dat	 wij	 het	 merken	 steken	 wij	 	 aan	 de	
IJzerkotmolen	de	Zwalmbeek	over	en	dan	staan	er	al	67	km	op	
de	teller.	Nu	kan	het	niet	ver	meer	zijn	voor	de	eerste	uitdaging	
van	 de	 dag!	 Na	 71	 km	 zijn	 we	 aan	 de	 Molenberg	
(hoogteverschil	32m,	lengte	463m,	gem	7%,	max	14,2%)	.	
		
Wij	rijden	verder	naar	Sint-Blasius-Boekel,	Mater	en	Volkegem.	
Van	hier	klimmen	wij	naar	de	Edelare	en	we	dalen	de	Ladeuze	
af	 richting	Maarkedal.	 Wat	 verder	 klimmen	 wij	 naar	 Nukerke	
aan	een	gem.	van	4%.	Nu	valt	het	niet	meer	stil,	want	we	zijn	zó	
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Ups	en	downs	van	Blijf	Fit	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
eoA	 190	km	 Sint-Pauwels	 08.30u	 		
eoB	 150	km	 Sint-Pauwels	 08.30u	 		
eoC1	 110	km	 Sint-Pauwels	 08.30u	 		
eoC2	 70	km	 Sint-Pauwels	 11.00u	 	
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aan	de	Donderij	–	gedeeltelijk	kasseiweg	en	gedeeltelijk	betonbaan	–	die	1,8	km	 lang	 is	aan	een	gem.	van	
4%.	Even	dalen	en	we	zijn	na	98,5	km	aan	de	Taaienberg	(dH	57	m,	L	800	m,	gem	7,3%,	max	18%).	Vanaf	hier	
gaat	het	in	dalende	lijn	naar	de	Eikenberg	(dH	67	m,	L	1200	m,	gem	5,7%,	max	10%).	Juist	voor	de	grote	baan	
gaat	het	rechts	richting	Kapelleberg	die	we	beklimmen	tot	aan	de	Vincentiuskapel.	Hier	gaan	wij	terug	rechts	
richting	Schorisse	en	klimmen	weer	naar	de	grote	baan	Oudenaarde	-	Brakel.		Wat	verder	zijn	wij	na	110	km	
welkom	in	café	 ’t	Gaaike	(Heerweg	42	te	9667	Horebeke)	om	onze	boterhammen	op	te	eten.	Na	het	eten	

dalen	wij	richting	Ganzenberg	(dH	70	m,	L	1200	m,	gem	
5,8%,	 max	 17%)	 en	 het	 is	 nog	 niet	 gedaan,	 want	 nu	
rijden	 we	 naar	 Zegelsem	 waar	 de	 Leberg	 wacht	 (dH	
45	m,	 L	700	m,	 gem	 6,1%,	 max	14%)	 en	 dan	 naar	
Rozebeke	en	de	Langedries	met	een	klimmetje	van	1000	
m	aan	6%.	Afdalen	doen	wij	via	de	Wolvenhoek	die	wij	
kennen	van	de	1	mei-rit.	Wat	verder	zijn	we	 in	Velzeke	
en	neen,	geen	paniek,	het	 is	niet	de	Paddestraat,	maar	
wel	de	Lippenhovestraat!	Zo,	het	zwaarste	werk	zit	er	op	
en	we	fietsen	naar	Sint-Lievens-Houtem,	Vlierzele,	Impe	
en	 Lede,	 om	 in	 Schoonaarde	 de	 Schelde	 terug	 over	 te	
rijden.	We	zijn	dan	162	km	ver	en	we	volgen	de	Schelde	

tot	de	grote	baan	Zele	-		Dendermonde.	Wij	steken	hier	over	om	richting	Huivelde	en	Hamme	Sint-Anna	te	
gaan.	We	fietsen	door	het	centrum	van	Waasmunster	en	zoeken	nog	een	laatste	kasseistrook	op	die	ons	op	
de	Heide	brengt.	Nog	de	E17	over	en	van	hieruit	is	het	rustig	fietsen	zodat	wij	een	beetje	moe	maar	voldaan	
toekomen	aan	ons	lokaal	waar	het	bestuur	er	voor	zal	zorgen	dat	de	lege	magen	zullen	gevuld		worden.	
	
eoB	150	km		
	
De	B-rit	volgt	hetzelfde	parcours	 tot	voorbij	de	Molenberg.	
Daar	waar	de	A-rit	richting	Horebeke	gaat,	rijdt	de	B-rit	naar	
Sint-Kornelis-Horebeke.	Hier	gaan	wij	links	en	ja,	hier	ligt	de	
Haaghoek.	 Geen	 paniek,	 wij	 volgen	 hem	 ongeveer	 een	
800m.	Dan	gaan	wij	rechts	om	naar	’t	Gaaike	te	fietsen	waar	
wij	na	79	km	onze	boterhammen	kunnen	opeten.	
Na	 de	 middag	 gaan	 wij	 rechtstreeks	 naar	 de	 Leberg	 en	
volgen	 een	 stukje	 hetzelfde	 parcours	 tot	 in	 Rozebeke.	Wij	
laten	 de	 Langendries	 rechts	 liggen	 en	 rijden	 rechtstreeks	
naar	 de	 Lippenhovestraat.	 Vanaf	 dan	 volgen	 wij	 hetzelfde	
parcours	tot	aan	ons	lokaal	Den	Decker.	 	
	
eoC1	110	km	
	
De	 C	 rit	 volgt	 hetzelfde	 parcours	 als	 de	 A	 en	 B,	 maar	 heeft	 al	 na	 37	 km	 een	 koffiepauze	 in	 Uitbergen.	
Daarvoor	kunnen	wij	 in	café	de	Zwaan	terecht	en	zij	kennen	ons	hier	al	een	beetje,	want	hier	eten	wij	ook	
onze	boterhammen	tijdens	de	rit	‘Net	niet	naar	De	Muur’.	
	

Na	 de	 koffiepauze	 volgen	 wij	 steeds	 hetzelfde	 pacours	 tot	 in	
Westrem.	 Daar	 gaan	wij	 richting	 Sint-Lievens-Houtem,	 Borsbeke,	
opzij	 van	 Ressegem	 naar	 Erpe-Mere	 en	 verder	 naar	 Ottegem,	
Erondegem,	 om	 na	 73,5	 km	 terug	 in	 te	 voegen	 op	 het	 parcours	
van	de	A	en	B-rit.	Juist	over	de	Schelde	hebben	wij	82,5	km	en	is	
het	 hoog	 tijd	 om	onze	 boterhammen	 te	 eten.	Wij	 zijn	 te	 gast	 in	
café	 ’t	 Oud	 Brughuys	 aan	 de	 Schelde	 in	 Berlare.	 Hier	 zijn	 wij	 al	
geweest,	maar	 ja,	waar	 zijn	wij	 nog	 níet	 geweest	 in	 ons	 45	 jarig	
bestaan!	Na	het	eten	rest	ons	nog	27,5	km	op	hetzelfde	traject	als	
de	A	en	B-rit,	om	voldaan	aan	te	komen	te	Sint-Pauwels.	Kerk	Uitbergen	

Ganzenberg	

Haaghoek	
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Een	Toe(komst)maatje		
	
Eo	C2	70	km	
‘Een	Toe(komst)maatje’	is	een	extra	rit,	maar	zij	staat	wèl	in	het	teken	van	het	jubileumjaar.	Zij	staat	los	van	
de	450	km	die	de	A,	B	en	C	rijden,	maar	zij	rijden	wèl	de	C-rijders	tegemoet.	
Het	is	de	bedoeling	dat	vandaag	iedereen	de	kans	krijgt	om	te	fietsen	zodat	wij	er	na	de	4	ritten	een		gezellig	
boeltje	van	kunnen	maken	in	ons	lokaal.	
	

Het	Molsbroek	in	Lokeren	
	
De	rit	vertrekt	op	onze	gekende	parking	in	Sint-Pauwels	om	11u00	en	gaat	via	Klapdorp	naar	Puivelde.	Daar	
gaat	 het	 verder	 door	 de	 bossen	 naar	 het	 station	 van	 Sinaai	 waar	 wij	 het	 fietspad	 nemen	 langsheen	 de	
spoorweg,	die	wij	volgen	tot	in	Lokeren.	Dan	door	het	park	van	Lokeren	naar	Molsbroek	en	wat	verder	onder	
de	 E17	 richting	 Zele.	 Wij	 fietsen	 nu	 wèg	 van	 de	 E17	 richting	 Overmere	 waar	 wij	 een	 stukje	 naast	 het	
Donkmeer	fietsen	tot	in	Uitbergen.	
	
Hier	nemen	wij	de	Scheldedijk	tot	aan	het	café	’t	Oud	Brughuys	aan	de	Schelde	in	Berlare.	Wij	hebben	42	km	
gefietst	en	dan	is	het	hoog	tijd	om	iets	te	eten	en	ons	aan	te	sluiten	bij	de	andere	C-rijders.	
Na	het	eten	keren	wij	samen	over	hetzelfde	parcours	terug	naar	ons	lokaal	waar	iedereen	welkom	is	om	aan	
te	schuiven	aan	tafel!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


