Datum: zaterdag 25 juli 2020

agrB: De Scheldeboorden, 102 km
Deze ‘oude’ klassieker hebben we de jongste jaren niet meer gereden en is nu bij zijn herrijzenis ook hier en daar
wat aangepast. We volgen bij deze rit de Scheldeboorden over niet minder dan 25 km (C) tot 34 km (A en B), vanaf
de Petrusstraat tot in Othene, vlak voor Terneuzen.
Via de Beekstraat en de Twistkapelletjes rijden we Kemzeke binnen ©1 en vervolgen naar 't Kalf en de Geule, die
we rondom volgen om zo binnendoor en steeds westwaarts Verrebroek te bereiken langs Zandloper ©2. We
dwarsen de provinciale baan en via Drijdijk en Oud Arenberg fietsen we langs het gedempte Doeldok. Even gaat
het richting Doel, maar we draaien de Westlangeweg op die ons bij de toekomstige ‘nieuwe’ Scheldedijk brengt.
We draaien af naar Prosperpolder en aan de Petrusstraat ©3 begint het 1e vrije gedeelte dat ons langs de
SCHELDEBOORDEN leidt voorbij Emmadorp en Paal tot bovenop de "klim" en het haventje van Walsoorden.
We zoeken nu de uiterwaarden van de Schelde op en bollen langsheen het voet- en fietsveer PerkpolderHansweert, dat nu nog drie keer daags overvaart. Bij goed weer krijgen we hier ook een prachtig uitzicht op de
Westerschelde tot we in Kreverhille 180° draaien en na een korte klim de Schelde terug binnendijks volgen.
De SCHELDEBOORDEN vrij volgend, komen we voorbij Zeedorp, gemaal Kampen ©4 en De Griete tot in Othene.
Na een verplicht ommetje langs het rondpunt in Zaamslag komen we vóór Magrette, waar we afslaan naar
Steenovens en verder oostwaarts de Pouckedijk volgen die aansluit op de Catharinastraat. Rechtsaf is ©5 de Kijkuit
dan niet zo heel ver meer af en over het rondpunt slaan we af aan ‘De Bourgondiër’. Steeds rechtdoor volgend
komen we Vlaanderen binnen langs de Lekestraat die ons naar de Komaarstraat en de Donkerhofstede leidt. Nadat
we de E34 hebben beklommen komen we langs de Kiekenhaag en de Potaarde in Stekene-centrum, dat we opnieuw
verlaten langs de Nieuwstraat en de Kwakkel om zo in Sint-Pauwels onze rit te beëindigen, misschien moe, wellicht
dorstig, maar zeker nagenietend van ons Westerscheldebezoek.

agrA: De Scheldeboorden, 114 km
Ommetje:
Na het verlaten van Othene nemen we linksweg de Valweg naar Val en vervolgens de Kamperseweg, die we aan de
Leeuwensteinseweg verlaten. Op het eind gaat het naar Poonhaven en volgen we de Van Lijndendijk tot
Zaamslagveer. We draaien scherp de Zaamslagsedijk op en komen zo in Reuzenhoek waar opnieuw een scherpe
bocht volgt richting Zaamslag en we sluiten op het rondpunt terug aan bij de agrB.

Twee vrije gedeeltes, elk 15 km lang:
1. Van de afslag in de Petrusstraat naar de Scheldedijk, die we volgen tot aan het haventje van Walsoorden.
2. Nadat we in Kreverhille de Scheldedijk hebben overgereden volgen we deze tot in Othene.

agrC: De Scheldeboorden, 78 km
We volgen de Zandstraat naar Kemzeke ©1 waar we op het parcours van de agrB komen. Aan de Zandloper ©2
slaan we af naar de Bloempot en vervolgen via de Lange Nieuwstraat. We draaien af naar de Molenhoek en bollen
Nieuw-Namen binnen, waarna we noordwaarts langs de Veerstraat en de Vercauterenweg terug bij de Scheldedijk
aansluiten ©3.
Even voorbij gemaal Kampen ©4 draaien we af naar Kampen en vervolgen steeds zuidwaarts langs Schapershoek
en een verplichte heen en weer naar Zaamslagveer tot we even verder in de Catharinastraat rechtdoor terug
aansluiten ©5 op het parcours.

