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gwB: Sponsorrit, 57 km
Met dank aan onze sponsors die mede deze rit mogelijk maken, vertrekken we langs Klapdorp en aan de
Kwakkel draaien we af naar Puivelde. Langs de Marktstraat draaien we in de Eikenlaan en fietsen voorbij BD
Ondernemingen. Naar Belsele nu via de Groenstraat en we steken de drukke N16 over aan de
Bookmolenstraat ©1. We fietsen door het Van Eyckpark en klimmend over de E17 bollen we het bosrijke
Waasmunster binnen. Aan de Nijverheidslaan gekomen rijden we naar het centrum en zoeken dan de Durme
op die we aan de noordzijde blijven volgen tot we afslaan naar Sombekedries. ©2 Naar Elversele nu en eens
we over de baan naar Hamme zijn krijgen we, op en af, toch een beetje het “Waaslandse Bergen”-gevoel. Na
deze klimpartijen bereiken we uiteindelijk Sint-Niklaas en nadat we onder de E17 zijn door gereden slaan we
af op het parallel gelegen Industriepark West. Wij blijven verder volgen naar het stadscentrum langs het
Industriepark Noord en voorbij Wijn- en drankengalerij De Vidts slaan we af in de Hertestraat om dan
voorbij de verkeerslichten ’t Brugsken te bereiken. Binnendoor fietsen we naar de Parklaan en komen aan
onze eerste stop bij Hylebos vastgoed en verzekeringen waar we kunnen genieten van de cake, de koffie of
iets straffers.
Alhoewel PDB Schilderwerken in vogelvlucht minder dan 1km ver is, zouden we hiervoor toch een hele weg
door het drukke centrum moeten afleggen en dus vervolgen wij onze weg langs de Moerlandstraat en laten
het ziekenhuis liefst links liggen. Voorbij het sportcentrum De Witte Molen draaien we de Lamstraat in en
komen langs de Truweelstraat voorbij SDP computers en aan de verkeerslichten van de Singel. We fietsen
rechtdoor naar Vijfstraten en langs de Sparrenhofstraat komen we aan de Vouweneekhoek. Richting
Nieuwkerken slaan we aan de Blindestraat af en na enig draaien en keren bereiken we het Hoogeinde in
Sint-Gillis. Via de Doornstraat komen we aan de Gaversstraat en rijden dan langs de sportvelden de
Reepstraat in. Naar Drieschouwen rijden we nu eens niet rechtdoor maar we nemen hiervoor de
Reinakkerweg langsheen de E34.
Na het dwarsen van de Provinciale weg vervolgen we op Drieschouwen en draaien af naar het industriepark
waar wij, na een klein ommetje via de Zavelstraat en Rodan Interieur, welkom worden geheten bij Storex
storage technologie met allerlei al dan niet alcoholische dranken en de gekende belegde broodjes, ook met
dank aan de medewerkers van de raad van bestuur!

gwA: Sponsorrit, 66 km
Ommetjes:
1. Aan de Kwakkel nemen we de Waterstraat en vervolgen tot even vóór Sinaai. Daar slaan we via de
Molenstraat af naar de Gouden Leeuw en komen langs de Eikenlaan terug op het parcours.
2. Het tweede ommetje begint aan ’t Hoogeinde waar we de Laarstraat indraaien en langs de Zijpstraat
aan het Groot Laar komen. We fietsen naar Zalegemdijk en aan de Zandloper nemen we de weg naar
Groenendijk. Hier brengt de Eeckbergstraat ons naar Het Kalf en ook weer op het parcours.

gwC: Sponsorrit, 47 km
Het gwB-parcours verlaten we voorbij Belsele ©1. We volgen de Weverstraat rechtdoor en klimmen
over de E17. Ook aan de verkeerslichten van de Nijverheidslaan blijven we steeds rechtdoor volgen langs
de Stokthoek tot we in Elversele terug het parcours volgen ©2.

Vrije gedeeltes: bij onze tussen- en eindstop ?
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