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Voorwoord
Wij staan aan het begin van een nieuw jaar, hoopvol uitkijkend wat 2021 ons gaat brengen. Nieuwjaarswensen
zijn net iets anders dan anders, geen hand geven, geen knuffels…..
Wie had vorig jaar durven beweren dat de start van het seizoen maar twee weekends zou duren! Na de
fietsenwijding moesten we al snel overgaan tot soloritten of fietsen in een kleine bubbel. Zowel jullie als leden,
en wij als bestuur, vroegen zich af hoe het dit jaar verder moest. De grenzen gingen dicht, gedaan met in de
polder te fietsen. Er werd een nieuw programma voor de maand mei opgesteld met nieuwe ritten die
uitsluitend over Belgische wegen gingen. Maar ook dit kon niet doorgaan! Wij wilden het contact met onze
leden niet verliezen en het voorstel kwam om jullie vanaf mei wekelijks een paar ritten door te mailen, zodat
jullie niet altijd hetzelfde ritje moesten rijden en zo alle hoekjes leerden kennen van het waasland en erbuiten.
Op 14 juni zijn wij terug van start gegaan met onze clubactiviteiten in groepjes van 20 personen, wat heel goed
is verlopen. Op 5 juli mochten wij terug starten met onze grote groepen en het originele programma met ritten
over de grens aanvatten. Er was natuurlijk al wat voorbij van het programma zoals de grote ritten van maart
en april, alsook onze driedaagse in de Veluwe. De rit naar de muur van 1 mei hebben we gereden op 21 juli.
Ook onze tweedaagse in Namen viel in het water. Gelukkig hebben wij de grote zaterdagrit toch kunnen rijden
in Namen, alsook de rit in Zonhoven. Beide ritten kenden een groot succes! Het seizoen werd met een maand
verlengd, maar dit verliep zonder veel succes gezien de regen. Onze mountainbiketocht werd een paar dagen
ervoor geannuleerd en onze nieuwe clubkampioen is zelfs nog niet gekend.
Het jaar 2020 is een jaar in de clubgeschiedenis om, sportief gezien, vlug te vergeten. Wij hadden er zo naar
uitgekeken om onze nieuwe kledij te kunnen voorstellen op ons jaarlijks clubfeest. Maar ook dat is niet door
kunnen gaan. Wij hadden jullie zo graag een moment gegeven om de nieuwe kledij te passen, maar ook dit
was niet mogelijk. Toch mogen we van een succes spreken want maar liefst 194 leden hebben het promo kledij
pakket besteld!
Het programma van 2021 ziet er door al onze online bestuursvergaderingen even mooi uit als anders! Wij
hebben terug de driedaagse in de Veluwe, alsook de driedaagse in Wirtzfeld nabij Bütgenbach, plus onze grote
ritten die niet mogen ontbreken op de kalender. Iedereen zal zoals gewoonlijk het beste van zichzelf kunnen
geven en kunnen genieten
van een mooi fietsseizoen
2021. En waar wij zeker
met zijn allen naar gaan
uitkijken is dat wij op
zondag 28 februari mogen
van start gaan in onze
nieuwe clubkledij!
Voor 2021 wensen wij jou
en zij die jou omringen,
het allerbeste voor het
nieuwe jaar. Geluk in
grote en in kleine dingen,
maar bovenal gelukkig
met elkaar!
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Hoofdstuk 1 – de club
Lokaal
Café "DEN DECKER", Gentstraat 17, 9170 SINT PAUWELS. Tel: +32(0)3 336 61 44.

Materiaal
Verantwoordelijke: Franky BERNAERT
O.a. reservewielen, verbandkist, herstellingsmateriaal. Wie een reservewiel van de club gebruikt, geeft dit
na de rit terug. De reservewielen zijn tijdens het tussenseizoen nagezien, proper gemaakt en eventueel
hersteld, daarom verzoeken we de leden die er gebruik van gemaakt hebben om het netjes gekuist terug
af te geven. Het wordt nooit meegenomen om naar huis te rijden, tenzij met goedkeuring van het bestuur!

Volgwagen
Verantwoordelijke: Astère VERCAUTEREN (verdeling chauffeurs, afspraken…)
Inladen: gebeurt onder leiding van Astère Vercauteren.
Uitladen: gebeurt door de maandverantwoordelijken.
De volgwagen staat ter beschikking bij de start. Tijdens zondagritten en de aanvullende grote ritten is dat
op de schoolparking in de Zandstraat te Sint-Pauwels. Na de rit stopt de volgwagen aan het lokaal. Immers,
het materiaal van de club wordt in het lokaal bewaard. Daar kunt u dan –als u pech gehad hebt- uw eigen
wiel ophalen en het gebruikte wiel propertjes gekuist weer teruggeven.

Clubkampioenschap
De leden die deelnemen aan de activiteiten vermeld in ons jaarprogramma krijgen hiervoor punten
toegekend. Alle punten staan per activiteit vermeld in de maandkalenders, met uitzondering van de twee
bonuspunten die kunnen verdiend worden door deel te nemen aan onze jaarlijkse mountainbiketocht of
door er aan mee te helpen. Deze bonuspunten kunnen gebruikt worden om verloren punten aan te vullen.
Aan de hand van de toegekende punten wordt een klassement opgesteld.
Wilt u zeker zijn dat uw punten correct genoteerd worden, geef dan steeds uw lidnummer/naam op aan
de ritverantwoordelijke voor het vertrek van de rit. Leden die dit herhaaldelijk niet doen, hebben geen
sportieve bedoelingen en worden het jaar daarop niet meer ingeschreven.
Wie op het einde van het seizoen 85% van de punten behaalt (zie ook bij Punten in hoofdstuk 3 – de ritten),
mag deelnemen aan het clubkampioenschap dat doorgaat op zaterdag 9 oktober 2021 in de voormiddag.
Het clubkampioenschap bestaat uit één of meerdere proeven. Degene die de opgelegde proeven het
dichtste benadert, mag zich clubkampioen 2021 noemen.
Hij of zij fietst het daaropvolgende seizoen in de Blijf Fit kampioenenuitrusting, geschonken door de club.
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Clubfeest
Naar goede gewoonte sluiten we het seizoen op feestelijke wijze af met spijs, drank, muziek en dans. Dit
seizoen gaat het clubfeest door op zaterdag 9 oktober 2021, de avond van het clubkampioenschap.
Hou deze datum vrij en nodig familie, vrienden, ereleden, kennissen.... uit. Iedereen is welkom! Breng uw
goed humeur mee om er een spetterend feest van te maken.
Wat mag je verwachten?
•
De nieuwe clubkampioen wordt uitvoerig in de bloemetjes gezet.
•
De "winnaar(s) op punten" –de gele trui(en)- wordt/worden mee in de hulde betrokken.
•
Napraten over het voorbije seizoen.
•
Dansen, een pintje drinken (al is dit laatste naar het schijnt niet bevorderlijk voor de conditie).
Deuren open om 18.30 uur. Be there!!!
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Familienieuws 2020
We maken u graag deelgenoot van de leuke momenten zoals geboorte en huwelijk, maar ook van de
minder aangename gebeurtenissen, zoals overlijden van familieleden in onze club. Dit gebeurde er in
2020... (Enkel schriftelijk ontvangen info (secretariaat) kan hier gepubliceerd worden).

Overlijdens
•

19 mei 2020 : Diana Verstocken
echtgenote van ons lid René De Breuck

•

23 mei 2020 : Eddy Van Hoye
oud-lid van onze club

•

31 juli 2020 : Marinus Van hoeve.
vader van ons lid Jan van Hoeve

•

19 augustus 2020 : Godelieve Vandamme.
moeder van ons lid Stefaan Van Mossevelde en schoonmoeder van Martien Daneel

•

21 augustus 2020 : Paul Creve
echtgenoot van ons lid Daniëlla Lahaye

•

8 oktober 2020 : Romaan (Roger) Munghen
oud-lid van de club, vader van oud-(bestuurs)lid John Munghen

•

17 oktober 2020 : Aimé De Geest
lid van Blijf Fit, echtgenoot van ons lid Maria Cornu en vader van ons lid Bert De Geest

•

20 oktober 2020 : Jozef Van Gysel
vader van onze leden Eric, Karel en Wilfried Van Gysel en schoonvader van ons lid Ann Meiresone
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Sponsors
Bronzen Baron
Groenstraat 14 1730 Asse

Tel.: +32(0)3 201.52.30

Drankencentrale DE VIDTS
Industriepark-Noord 35, 9100 SINT-NIKLAAS

Tel.: +32(0)3 776.53.55

STOREX België bvba
Molenstraat 30, 9112 SINAAI

Tel.: +32(0)3 772.13.75 en +32(0)3 219.87.28

BART DEBOOM ODERNEMINGEN
Eikenlaan 114, 9111 Belsele

GSM.: +32(0)476.24.16.54

RODAN Interieur
Klein Sinaaistraat, 7, 9180 MOERBEKE-WAAS

GSM.: +32(0)473.25.05.70

PETER DE BACKER Schilderwerken
Hoveniersstraat, 34, 9100 SINT-NIKLAAS

Tel.: +32(0)3 766 33 54

HYLEBOS (Vastgoed – Verzekeringen)
Parklaan, 40, 9100 SINT-NIKLAAS

Tel.: +32(0)3 776 35 84

Ereleden
Naast de sponsors die met hun logo op onze kledij staan, zijn er ook nog andere geïnteresseerden in Blijf
Fit die een bijdrage willen leveren. Dat zijn onze ereleden. Zij worden vermeld in dit jaarboek door (een
deel van) een bladzijde te “vullen” met bedrijfspubliciteit. De prijzen hiervoor zijn:
•
1/4e bladzijde:
€ 20
e
•
1/2 bladzijde:
€ 30
•
Volledige bladzijde:
€ 50 (+gratis reclame op www.blijffit.be)

Kledij
Verantwoordelijke voor de contacten met de leverancier BIORACER: Ivan Vincke, Varenbergstraat 9,
9170 Sint-Gillis-Waas, gsm +32 478 39 38 59, email vincke-brees@telenet.be
De artikelen zijn verkrijgbaar in volgende maten:
• Broeken en truien: 0/XXS – 1/XS – 2/S – 3/M – 4/L – 5/XL – 6/XXL – 7 – 8/SL – 9 – 10/SSL
• Buff en bandana zijn in slechts één maat verkrijgbaar.
Op regelmatige tijdstippen zullen de leden ingelicht worden dat een bestelperiode wordt geopend, waarna
de gewenste kledij door de leden zèlf dient besteld op de website van de leverancier BIORACER. De kledij
dient bij de bestelling ook door de leden aan de firma betaald. Na het afsluiten van de bestelperiode wordt
alle kledij geproduceerd en bij voltooiing op naam verpakt en afgeleverd bij Ivan.
Er zal dan ook meegedeeld worden hoe en waar de kledij kan bekomen worden.
Het zichtbaar dragen van de clubkledij (trui en broek) is verplicht. Wie ze niet draagt, krijgt geen punten
en geen kilometers. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor:
• leden die door omstandigheden (nieuw aangesloten leden, beschadigde kledij door bv. een valpartij...)
kledij in bestelling geplaatst hebben. Zij krijgen tot het moment dat zij de kledij geleverd krijgen de
voorziene punten toegekend, ook al zijn ze (gedeeltelijk) niet in kledij.
• effectieve regenval. Dan is het toegelaten om een regenjasje aan te trekken boven de clubkledij.
• leden die in uitzonderlijke omstandigheden vertoeven (bv. Licentiehouders bij wielerbonden). Zij
worden verzocht contact op te nemen met de Raad van Bestuur.
Als u in één van deze uitzonderlijke situaties bent, gelieve dit bij de start aan de ritverantwoordelijke te
melden. Een lid dat de club en zijn sponsors respecteert, vindt het vanzelfsprekend om de clubkledij te
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dragen. Het is een uiting van sportiviteit. Het herhaaldelijk meerijden in andere kledij kan aanleiding geven
tot uitsluiting.
De eigenschappen van de koerskledij volgens de leverancier Bioracer:

BIBSHORT PROF LYCRA 3.0

Deze volledig vernieuwde derde generatie van de bibshort is ontwikkeld voor maximaal comfort en
ondersteuning tijdens lange ritten.
De nieuwe en verbeterde plaatsing van de panelen zorgt voor nog meer compressie op de benen, en
verbetert de zichtbaarheid van de sponsor met de grotere, bedrukbare delen.
De ademende Eyelet-bretels zorgen voor een perfecte pasvorm en zijn afgewerkt met een
transponderzakje vlak boven het achterpaneel. De pijpuiteinden zijn afgewerkt met een elastische
Powerband-antislip.

JERSEY SS PROF BODYFIT

Dit shirt is ontworpen voor comfort de hele dag door, maar biedt tevens een aerodynamisch voordeel.
Ongeacht de omvang of de vorm van je lichaam, het shirt volgt je silhouet perfect, zonder strak te zitten
of beperkend te zijn.
De Prof Bodyfit Jersey is gemaakt van een polyestermengsel van hoge kwaliteit, met stretch in 4
richtingen, en past zich aan de vorm van je lichaam aan.
De lange aerodynamische clean cut mouwen reiken tot net voor het uiteinde van de biceps. Dit maakt de
overgang van materiaal en huid vloeiend en verbetert de aerodynamica.
Al onze ritsen zijn door YKK gemaakt en hebben een geïntegreerd flip-lock systeem. Omhoog wippen om
de rits te openen of te sluiten, naar beneden wippen om in de positie te blokkeren.
De Bodyfit heeft standaard 3 gemakkelijk te bereiken achterzakken. Perfect om alle dingen die je op die
lange ritten nodig hebt in op te bergen.
Prijzen van de clubkledij:
KOERSBROEK MODEL ELITE, KORT, MET BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

46,00 €

KOERSBROEK MODEL ELITE, KORT, ZONDER BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

46,00 €

KOERSBROEK MODEL SIRIO, KORT, MET BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

66,00 €

KOERSBROEK MODEL SIRIO, KORT, ZONDER BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

66,00 €

KOERSBROEK, DRIEKWART, MET BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

56,00 €

KOERSBROEK, DRIEKWART, ZONDER BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

56,00 €

COLLANT MET BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

60,00 €

COLLANT ZONDER BRETELLEN, MET ZEEM, D/H

60,00 €

COLLANT MET BRETELLEN, ZONDER ZEEM, D/H

53,00 €

COLLANT ZONDER BRETELLEN, ZONDER ZEEM, D/H

53,00 €

ZOMERTRUI MODEL BODYFIT, KORTE MOUWEN, LANGE RITS, D/H

30,00 €

ZOMERTRUI MODEL BODYFIT, ZONDER MOUWEN, LANGE RITS, D/H

30,00 €

TOPJE VOOR DAMES, MODEL BODYFIT, ZONDER MOUWEN, LANGE RITS

30,00 €

ZOMERTRUI MODEL SMOOTH, KORTE MOUWEN, LANGE RITS, D/H

40,00 €

ZOMERTRUI EXTRA FLEECE, LANGE MOUWEN, LANGE RITS, D/H

50,00 €

WINTERTRUI, D/H

85,00 €

REGENJAS, D/H

70,00 €

BODY WINDBLOCK, D/H

45,00 €

BANDANA

10,00 €

BUFF BANDIDO

10,00 €
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Geschiedenis van de club

1974
1977

Enkele verwoede fietsers nemen initiatief: Blijf Fit wordt boven de doopvont gehouden.
Het eerste jaarprogramma verschijnt; eerste rit (GW), 6 maart 1977, 40 km, vertrek om 9.30 uur. Blijf Fitters

spreken voortaan over gewone ritten, grote ritten, 3-uren... "Vrije gedeelte" heet nog "springen". Onze sponsor stelde
een volgwagen ter beschikking. De "vierdaagse" was toen een "tweedaagse" (Spa, 18 en 19 juni). De eerste clubkampioen
wordt gekroond.

1978

De club wordt lid van B.V.L.O. De eerste echte brochure (22 bladzijden dik) ontstaat en de tweedaagse wordt

een driedaagse (Duitsland).

1979

Het eerste jubileumjaar (5 jaar!) wordt sportief gevierd met een 12-uren van Sint-Pauwels. Het

puntensysteem wordt geïntroduceerd : twee punten per rit. In de zomermaanden : vertrek voortaan om 8.30 uur. De
ritorganisatie met twee verantwoordelijke bestuursleden doet zijn intrede. De driedaagse wordt een vierdaagse
(Bollendorf).

1980

Grote ritten krijgen 3 punten. De vierdaagse gaat naar Colmar (F). De eerste vrouwelijke leden treden aan !

15 augustus : tijd voor een familiale zoektocht.

1981

Men kan "kredietpunten" verdienen! Roger en Irene doen hun laatste jaar als lokaalhouders. De eerste vijf

uit de eindrangschikking doen mee voor de titel van kampioen 1981. De Blijf Fit woordenschat wordt uitgebreid met
familieritten. Vierdaagse: in Gorinchem.

1982

Toeristische ritten worden in het programma verwerkt. Het systeem van puntentoekenning wordt aangepast

en verbeterd. Twee "vrije ritten" krijgen eveneens punten.

1983

Tweede feestjaar (10 jaar!). Receptie op het gemeentehuis en bal met Lucien Van Impe. De "snelle ritten"

ontstaan. Vierdaagse: de eerste Ronde van België of een verblijf in Hotton.

1984

Het clubkampioenschap wordt uitgebreid. De eerste tien uit de eindrangschikking doen mee. De eerste

"jaarlijkse klassieker" wordt Parijs-Roubaix! In de zomer wordt een busreis naar Lucca ingericht en … de fiets gaat mee!
In augustus viert de club het 750-jarig bestaan van Sint-Pauwels mee.

1985
1986

We fietsen naar Lourdes. De klassieker: Luik-Bastenaken-Luik. Een 3-daagse aan zee.
Klassieker De Waalse Pijl en de roemruchte La Marmotte staan op het programma. Klapstuk is de Elfdaagse

tocht over achttien beroemde Alpencols en de vierdaagse gaat naar Erezée.

1987

Nog meer deelnemers voor het clubkampioenschap. De eerste 15 mogen van de titel dromen! Klassieker:

Parijs-Roubaix. De 4-daagse gaat dit jaar naar Bütgenbach en het ledenaantal groeit aanzienlijk!

1988

Primeur: wie 85% van de punten behaalt, kan je meedingen voor clubkampioen 1988. Niet minder dan 18

leden bereiken dit totaal. Het puntensysteem wordt nog verbeterd. De Klassieker dit jaar is de énige, echte, onvervalste
Ronde van Vlaanderen mét Koppenberg. De vierdaagse gaat naar Hengelhoef Houthalen. Vijftien jaar Blijf Fit wordt op
sportieve wijze gevierd door van Parijs naar Sint-Pauwels te fietsen over een afstand van 350 km. Sommigen onder ons
doen het "rustiger"; ze halen toch nog 250 km! Lucien Van Impe komt nog eens op bezoek.

1989

Diezelfde Lucien Van Impe rijdt mee over de Muur. Vierdaagse wordt eigenlijk een vijfdaagse in Ny nabij

Hotton. Klassieker: Luik-Bastenaken-Luik. Hoogtepunt: Pyrenées '89 (10 dagen over 40 Pyreneeëncols). Eenentwintig (!)
deelnemers halen 85 procent van de punten en gaan in de clinch voor het clubkampioenschap. Records sneuvelen: 123
leden, méér dan 209.000 km. En bijna 7000 punten worden in totaal behaald!

1990

Het eerste seizoen als v.z.w. bracht onze club: uitbreiding van het rittenbestand met "extra organisaties".

Vierdaagse (vijfdaagse) in De Haan. Elke zondag een toeristische rit! Record aantal clubleden : 125 ! Een zwaar seizoen,
vooral één weekeinde in augustus blijft gedenkwaardig: zaterdag trofee Karel van Wijnendaele (225 km.) en zondag de
Amstel Gold Race (243 km). En er zijn nog clubleden ook die dat met glans voor elkaar gebokst hebben !! De Amstel Gold
Race was tevens onze jaarlijkse klassieker.
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1991

Wijzigingen in de Raad van bestuur met o. a. een nieuwe voorzitter. Het was aan het weer te zien! De

toeristische rijders smeren de (bevallige) beentjes en rijden onder meer twee ritten van 100 km elk. Onze klassieker:
Gent-Wevelgem. Absoluut hoogtepunt: de reis naar Völlan (Italië) met clubleden, familie en vrienden. Meer dan 100
mensen maken deze ware uittocht mee !! Vijfdaagse was in Beaufort (G.H. Luxemburg). 25 leden met minstens 85% van
de punten zien de eerste vrouwelijke clubkampioen gekroond worden ! Weer sneuvelen records : er worden 220.000
km gefietst, wat goed is voor 7.367 punten.

1992

Het programma zou minder zwaar gemaakt worden! Wat daar van in huis kwam? We reden o.a. een zwààre

vierdaagse-rit in Bütgenbach. Meteen een 2e kennismaking met het domein Worriken. In juni stonden De Flandrientocht
(250 km) en de Waalse Pijl (203 km) (onze jaarlijkse klassieker) op het programma. Ook juli en augustus waren niet mis
met de Laars van Henegouwen en Bosberg-Bosberg en om dit programma af te sluiten, reden we in september
Monschau-Sint Niklaas (260 km). De grote toeristische ritten werden bovendien met één eenheid uitgebreid, en ook dit
jaar was het wèèr geen bestuurslid die clubkampioen werd! Zwaar, niet zwaar? Oordeel zelf maar. Feit is dat het record
aantal km. gereden door onze leden nog maar eens "echt verpulverd" werd.

1993

is een jaar vol hoogtepunten!

We vieren het twintigjarig bestaan van de club met een fantastische

jubileumorganisatie in vier ritten en met een spetterende finale. De vier ritten eindigen op een tiental km van SintPauwels om gezamenlijk de laatste km af te leggen waarna we genieten van twee recepties: één van het
gemeentebestuur en één van de raad van bestuur. 's Anderendaags wordt de viering verder gezet met een geslaagde
barbecue. Volgende hoogtepunt : niet minder dan 22 clubleden namen deel aan de "achtdaagse, regenachtige veldtocht"
Vogezen/Zwarte "Brandenkopf" Woud/Ardennen. Het ledenaantal scheert nieuwe koppen: er zijn niet minder dan 145
leden! Op vierdaagse vertoeven we in Melreux om daar de zwàààre "Claude Daneel" op de maag te krijgen. Er zijn er
die te voet gaan! Tenslotte toch nog wat "oud vuil". De nieuwe clubkampioen is niet zo nieuw , want hij schrijft reeds
voor de 3de maal zijn naam op de erelijst. Daarbij toch een nieuwigheid, hij behaalt zijn derde titel in de Vlaamse Ardennen
en is de beste van niet minder dan 30 kandidaten: ook een record! Ook hier gaan kampioenen in spe te voet. Toch beter
dan aan “klinken” te (moeten) hangen !

1994

Geen recordaantal behaalde punten of afgelegde km dit jaar. Wèl een recordaantal leden: 151... Lid 150

werd figuurlijk in de bloemetjes gezet. Hij kwam in de krant, met foto en al. We herhaalden voor de 3e maal de klassieker
Parijs-Roubaix (slechts 15 gegadigden!). De 4-daagse was nog eens in Ny-Hotton met zware ritten. In juli trokken we met
de gezinnen naar Argelès-Gazost in de Pyreneeën. Onze leden behaalden in de “Isard Bahamontes” 8x goud en 7x zilver;
ze arriveerden allemaal binnen het eerste derde van het deelnemersveld (1811). Voor de (vooral) dames waren 3 ritten
van 100 km geprogrammeerd, waarvan één met beklimming van de “Muur”. Een nieuw gezicht in de rij van
clubkampioenen. Winnaar met een minimaal verschil van 27 m (!) op de tweede. Toch nog een record. Elk lid kon dit jaar
in clubverband niet minder dan 4872 km afleggen. (Tegen een gemiddelde snelheid van 25 km per uur is dat 195 uren, of
8 volle dagen, fietsplezier in en met de club!

1995

Niet zonder trots mogen we vaststellen dat onze club in de meer dan twintig jaar van haar bestaan naam en

faam gemaakt heeft in èn buiten het Waasland. Bewijs: weerom een onwaarschijnlijk groot aantal leden( 165). En dat
komt de activiteit in onze club ten goede blijkens het hoogste aantal gezamenlijke km en punten ooit, die op één seizoen
behaald werden. Prettig weerzien ook met het Vissershuis in Oostduinkerke, waar we na vele jaren nog eens onze
vier(vijf)daagse doorbrachten. Voor die gelegenheid nemen we allerlei hellingen in Frans-Vlaanderen, en tussenin
beklimmen wij ook nog 6 keer de Muur Van Geraardsbergen, waaronder 4 keer in de Vlaamse Pijl. Bij wijze van
afwisseling zijn wij in 's Gravenvoeren te gast op de koffietafel in Restaurant Mostar, rijden wij Gent-Gent op een volkse
manier, en krijgen wij van de kasseien rond Brussel niet genoeg. Nog meer kasseien in de vernieuwde kasseirit, waarin
je zelfs niet meer mag fietsen waar je wil, en onze vrouwtjes halen in één van hun grote toeristische ritten zelfs de meeste
deelnemers naar hun kant. Milaan-Sanremo was, na jaren wachten, de eerste buitenlandse klassieker in ons bestaan.
Prachtige organisatie. Blijf Fit bereikt met 19 na 290 km de eindstreep tegen meer dan 30 km/u gemiddeld. Na de
aankomst in Sanremo was er een flink gesmaakt vrij gedeelte in de White Lady! Dat niet alleen de kwaliteit primeert
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bewijzen de bijna 80 ingeschrevenen voor de loodzware cyclosportieven “La Magnifique” en “La Vélomédiane”. 2 keer
worden wij gelauwerd als winnende club en vele leden kunnen hun living sieren met een gouden of zilveren medaille.
Tijdens het clubkampioenschap misreed de ex-kampioen zich, zodat niet hij maar de kampioen voor hèm voor de tweede
keer kampioen werd. Dit seizoen veranderden wij bovendien van lokaal wat, dankzij Leon en Annie, leidde tot een
duidelijk verhoogd drankgebruik (misbruik?)

1996

Records zijn er om verbeterd te worden, maar bij Blijf Fit loopt het toch de spuigaten uit! We sommen op:

eind augustus vierden we ons 175e lid, 321.735 km. Én net geen 10.000 verdiende punten . Onze clubkampioen ‘96
behaalt zijn derde kampioenstitel en is daarmee de derde die daarin slaagt. Over specialisten gesproken! Recordaantal
individueel afgelegde km op één seizoen (op een 10-tal km na, 5.000!) en dat zonder buitenlandse organisatie. We zouden
er zowaar bij vergeten dat er nog een programma was ook. Behalve de klassieke maandelijkse grote (en ontdubbelde
grote) ritten, afgewisseld met aanvullende grote ritten enz. stonden twee extra organisaties op het programma. De
“Jubaru”, waarin vele leden weer goud, zilver en brons veroverden én het “Circuit des Cîmes Ardenaises” en dit jaar
werd De Ronde van Vlaanderen, op het parcours van de profs gereden. Voor het eerst werden de 500 km van Blijf Fit
georganiseerd onder de vorm van 8 etappes met vertrek in Sint-Pauwels (1e rit) en aankomst in Sint-Pauwels (8e rit). De
overige ritten vertrokken ergens binnen een straal van 20 km rond Sint-Pauwels. Aankomstplaats van een rit, werd tevens
vertrekplaats van de daaropvolgende rit. De klassieke familierit naar Daknam kreeg concurrentie onder de vorm van een
gewone rit in de voormiddag. Tweede achtereenvolgende vijfdaagse in Oostduinkerke. Ondanks het drukke programma
toch nog vijf leden die ALLE ritten gefietst hebben!

1997

Weer een record: 20 jaar lid, voorzitter, en een 1ste keer clubkampioen. ’t Werd al eens tijd. Een geslaagde

familie-uitstap naar Disentis/Zwitserland in juli, met een zwaar fietsprogramma. De maandelijkse grote ritten kregen
extra punten, analoog aan het systeem van de 500 km van Blijf Fit, vorig jaar. Voor ’t eerst staken we het Kanaal over om
in Engeland eens links te gaan fietsen. De Amstel Gold Race gold als klassieker, terwijl ook nog eens Luik-BastenakenLuik gereden werd. We riskeerden nog eens een rit in Nederland, jagend op de dammen. Riskant, niet omwille van het
fietsen, maar om een plaats te vinden voor het middageten. Geen nood, de ritorganisator kreeg het voor elkaar dat we
onze zelf meegebrachte boterhammen konden nuttigen, zowaar in een restaurant. En dat in Holland! Na “leute in
Limburg” werd het viezer op de strontheuvels van Gent. De Muur van Hoei (mei), Meetjes- (maart) en Pajottenland
kwamen ook voor. Voor het eerst sedert lang geen 4-daagse.

1998

Een jaar vol met hoogtepunten! We startten ons fietsseizoen met een fietsenwijding en citroenjenever. We

blikken terug op een geslaagde 6-daagse fietsreis “Door Frankrijk’s mooiste canyons”. Met niet minder dan 25 clubleden
doorkruisten wij een mooie brok zuidelijke ingeklede natuur in Frankrijk. Daarna vierden wij ons 25-jaar WTC Blijf Fit op
de fiets in een spetterend weekend van 15 augustus. Op het programma onze jubileumrit door “onze” Vlaamse Ardennen
en “Van Den Decker naar ’t Schuttershof”. Telken male opgesmukt met spijs en drank. De grote ritten situeerden zich in
en rond Affligem (maart), Hasselt (april), de Franse en Belgische Ardennen (mei), Waals Brabant (juni) en tussen Leie en
Schelde (september). Voor goud, zilver en brons werd er gereden in “La Ronde Picarde” (september). Er was terug een
4-daagse in de streek van Virton. Zaterdag 17/10/98 was weer een topdag die nog lang in de geschiedenis van de club zal
bekend blijven. Het begon al ’s morgens met een lekker ontbijt voor alle deelnemers aan het clubkampioenschap. Het
kampioenschap leverde een verrassende maar zeer verdienstelijke winnaar op. Na 12 jaren lid werd HERMAN DE
SCHEPPER eindelijk clubkampioen. ’s Avonds op het clubfeest gingen de aanwezigen totaal uit den bol! Er was van alles
te beleven: voordragen van gedichten, live zangoptredens, een fantastische sympathieke Etienne De Wilde die maar niet
naar huis kon, een geslaagd optreden van een gedurfde “rap”-groep en de manier waarop sommigen tot half 5 ’s morgens
echt “den bjeir” hebben uitgelaten.

1999

Dit overgangsjaar naar 2000 mocht best gezien worden: alle ingrediënten waren er. Geweldige grote ritten:

de Benepolders (maart), bulten in de Noord-Kempen (april), Tournai Générale (mei), Verloren land tussen Samber en
Maas (juni), Keitof Oost-Vlaanderen, de Elfstedentocht (augustus) en Jan Breydel en Pieter De Coninck achterna (sept.).
Eindelijk was het mogelijk de “Charly Gaul” te rijden in Luxemburg voor goud-zilver-brons: een zware maar prachtige rit!
En natuurlijk was er ook La Marmotte, waarin sommigen schitterden en de zéér genietbare “Fondriest”. Bovenal zal 1999
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bekend blijven omwille van de ronduit schitterende 4-daagse in Kröv aan de Moezel: er was alles wat een mens gelukkig
kan maken: wein, gesang und … de fiets! Bij de eerste twee ging alles vanzelf; het 3de aspect was wat anders! Het jaar
werd afgesloten met een uitbundig feest tot in de vroege uurtjes met 6 gelukkige gele truien en een overgelukkige,
verdienstelijke clubkampioen! En… Garage Lenaerts sloot dit jaar een periode van 23 jaar onafgebroken samenwerking
met onze club af! Je moet het maar doen!

2000

Het “magische” jaar 2000 vertoonde ook weer van die typische “Blijf Fit” pareltjes! De grote ritten: “Pas op

putten” in maart, naar de prachtige “Veluwe” in april, een totaal vernieuwde “muur-rit” in mei, de Maas en Nederlandsen Belgisch Limburg in juni evenals de Ardennenrit: “Bos, bos en nog eens bos”! In juli reden we in een zéér grote lus
rondom de haven van Antwerpen; in augustus mocht het naar aanleiding van het jaar 2000 “iets meer zijn” en fietsten
we “vlotjes” de “Roger De Vlaeminck”! September werd langs rivieren en kanalen afgesloten met de “hopelijk waterweg-wegen-route”! Bij dit alles mogen we de deelname aan de fietschallenge niet vergeten! 2000 blijft vooral in het
geheugen door een “bergfietsvakantie” in het uniek gelegen Obergurgl in Oostenrijk! Er gebeurde weer van alles! De
toeristische groep werd steeds maar groter en …..ze reden liefst 5 grote toeristische ritten! Natuurlijk was 2000 ook het
jaar waarin onze voorzitter werd gelauwerd voor 10 jaar voorzitterschap. Het “trofee- en bloemenmeisje” op het
clubfeest was niemand minder dan…..”mister Ronde Van Vlaanderen” Edwig Van Hooydonck! Het jaar werd afgesloten
met 2 gele truien……en Bart de “oude” clubkampioen werd meteen ook de nieuwe! Gewoon onklopbaar! 2001 wordt de
intrede in de 21ste eeuw of …….het 3de millenium!!!

2001

Een nieuwe start, een nieuwe eeuw! De poorten openden zich naar de volgende eeuw. Voor onze eerste

grote rit trokken we opnieuw richting Meetjesland met haar prachtige populieren, pittoreske plassen en pikante pavees
in platte polders. In april reden wij in het hartje West-Vlaanderen . Wij reden in het Houtland beheerst door het Kasteel
van Wijnendale in zij is mooi, maar zij heeft een verleden. Voor goud, zilver en brons reden wij Dwars door België, een
ware topper voor cyclosportieven. In mei reden wij de 1ste Muur van de 21ste eeuw en van ….het 3de Millennium. Het
weekend van Hemelvaart vertoefden wij in Duitsland, in de Vulkaaneifel. Een onvergetelijke 4-daagse in het vakantiepark
‘Kronenburger See’. In juni trokken we met ons allen naar het West-Vlaamse Heuvelland. We reden er ‘le Nord’, ‘La Lys’
en ….enkele ‘bergjes’ langs de Schreve. ‘Les Trois Ballons’ in de Vogezen, een cyclosportieve voor goud zilver en brons,
was een gedurfd initiatief binnen onze club. Een echte uitdaging voor wie voldoende kruit in de benen had! In juli gingen
wij op ‘beevaart’ naar Scherpenheuvel. In augustus reden wij de volledige finale van ‘De Ronde van Vlaanderen’ en de
‘Joseph Bruyere Classic’. Als seizoensafsluiter reden wij door Hei en wei in de Noorderkempen. Wij telden dit seizoen
176 leden, die goed waren voor 275 472 km en 8 379 punten. We eindigden het seizoen met vijf gele truien en de roze
trui ging naar een overgelukkige Rony Van Landeghem. De eregast op ons clubfeest was niemand minder dan mister
Parijs-Roubaix, Roger De Vlaeminck….

2002

Zal vooral bekend blijven als een "loodzwaar" fietsjaar! De grote ritten streden als het ware om de titel "zwaarste

rit van het jaar "! Het begon al in maart met “vals plat”. Gelukkig was Sabena opgedoekt, want in die streek is het niet
superzwaar ("Toen was er nog Sabena"). Tijdens de 4-daagse in Heure-en-Famenne ging de grote rit tussen Hoei en La
Roche dwars door de Condroz. Natuurlijk mét de "muur van Hoei" ! In juni maakten we het "Toppunt van vervoering"
mee ... géén pikante helling werd vergeten. Alsof dat nog niet genoeg was werd de loodzware rit "Panorama's in de
Oostkantons" van onder het stof gehaald: LOODzwaar ! Voeg daar nog de "Verloren hoekjes" aan toe en je weet wat er
bedoeld wordt. Gelukkig was er "Hei en wei" om terug normaal te leren doen. Waren er ook "speciale" organisaties?
Jawel, er was bijvoorbeeld de Lucien Van Impe-classic in Geraardsbergen, of wat dacht je van PARIJS-ROUBAIX mét alle
kasseistroken van de profs. En – om niet te vergeten – de CLAUDE CRIQUIELION eind augustus, om "af te kikken”. Niet te
versmaden en te vergeten: in de vakantie reden we de Zuidelijke Alpen Tour. De start met de "Fausto Coppi" viel in het
water, maar nadien was het prachtig weer en cols om "U" tegen te zeggen: Col de Vars, Col de la Bonette, Pra Loup, Col
Agnel, Col d'Izoard, vlakbij het gezellige Barcelonnette ! Gelukkig waren er ook heel vele gewone en aanvullende grote
ritten. Enfin, om kort samen te vatten: een "beestig" seizoen! Misschien nog vermelden dat Etienne Daneel er als eerste
in slaagde binnen het voorziene clubprogramma voor het eerst de 100.000 km bijeen te fietsen en dat we aan het eind
van het seizoen Roger Van Bogaert als clubkampioen mochten kronen ! OP NAAR HET 30ste BESTAANSJAAR.
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2003

Stond in het teken van 30-jaar BLIJF FIT!

"Klassiekers" onder de grote ritten werden hernomen:

Heuvellandroute, Bloemenroute, de Veluwe en de Grote prijs van Wallonië. Voeg daarbij de "Antwaarpse kassaaien", de
toprit in de Champagne-Ardennen en de kanalenrit en we zijn er bijna ! We reden nog eens succesvol de 500-km van SintPauwels en gingen nog eens naar Ny-Hotton. Nieuw was alleszins "le Petit Paris-Roubaix" en de 1 mei "muur-rit", die
omgetoverd werd naar een rit naar de Vlaamse Ardennen, mèt de Koppenberg ! En ... we hebben gefeest ! Wekelijks
werden allerlei verdienstelijke mensen in de bloemetjes gezet na de rit in het lokaal. En natuurlijk was er het top-feestweekend van 15-16 augustus: eerst de gezellige familiezoektocht en 's anderendaags de knaller "dammen jagen in de
Delta", gevolgd door een fel gesmaakte receptie ! Het jaar werd in november afgesloten met een grandioos feest (met
Freddy Maertens én Cindy Pieters) en een al even grandioze clubkampioen LUC DE KERF!

2004

de aanwezigheid op onze grote ritten was buitengewoon groot ! Het had misschien wel te maken met het

feit dat ze in Sint-Pauwels zelf of er niet ver vandaan vertrokken. We reden ‘Door het land van Rode’, de ‘Peter Van
Petegem-classic’, ‘Door de pure natuur naar de nieuwe muur’, de 1 mei-klassieker naar ‘de Vlaamse Ardennen’, ‘Alle
wegen voeren naar Limburg’, ‘Eifeltoeren’, ‘Voor ons een Tournai générale’, ‘De dorpjes van ’t Pajottenland’ en
‘Vlaanderen een (water)fietslandje. We gingen op zoek naar de stad Dendermonde, reden naar Affligem en deden
“L’Auvergnate” met een mini-groepje ! Bovenal zal natuurlijk de grote DOLOMIETENTOCHT bijblijven die we in de zomer
beleefden: een zonnige, zware maar ‘natuurschitterende’ tocht in Noord-Italië. We besloten het jaar met een ‘lastig’
clubkampioenschap en met onze voorzitter als laureaat: FRANCOIS DANEEL werd voor de 2de maal de beste! Het “schijnt”
dat hij er volgend seizoen “een lap op gaat geven “!

2005

kunnen we omschrijven als een “gewoon” jaar, alhoewel … Onze grote ritten gingen naar Gent, langs water

naar ’t water, tijdens de vierdaagse naar de “Super des Fagnes” en we fietsen een gezellig dagje Vlaamse Ardennen: mooi,
maar zwaar. In juli reden we met Luc naar Suzanne en in augustus trokken we nog eens naar het mooie Pajottenland. Tot
slot reden we “een verrassend rondje Antwaorpen”. Als extra was er de “Classic des Ardennes” en de “Charly Gaul”.
Natuurlijk moeten we vermelden dat er extra sponsors bijkwamen, o.a. een andere volgwagen ! De 1 mei-rit viel in de
smaak en ook de familieritten. MAAR … 2005 zal vooral bekend blijven als het ‘jaar waarin we voor het eerst méér dan
200 leden inschreven’. De 200ste was niemand minder dan CLAUDIO ROOMS, jawel … de zoon van! Het jaar werd
afgesloten met het clubkampioenschap, waarin LUC DE KERF moest vaststellen dat zijn zéér doorgedreven training zinvol
is: hij werd opnieuw de clubkampioen!!!

2006

Het was me weer een jaartje! Tal van bijzondere grote ritten o.a. ‘Ssst… hier rijpt den DUVEL’, Zee en Land,

‘het vlakke land, dat ’t mijne is …’, een écht ‘SPA-bruisende rit’, naar Engeland op the ‘Countryside’, fietsen rond BRAKEL
en ‘’t zelfde en toch anders’. Het waren stuk voor stuk zéér druk bijgewoonde ritten! Als extra-organisatie was er ‘LA
MAGNIFIQUE’. Opmerkelijk in 2006 was de buitenlandse organisatie ‘BORMIO 2006’, waar niet alleen veel deelnemers
waren, maar waar er gefietst werd in een ongelooflijk decor! Voor het 2de jaar op rij steeg het ledenaantal tot boven de
200! Opnieuw was het een jeugdig lid die de eer te beurt viel !!! Het was BAUWENS KEN! De afsluiter van het jaar mocht
er ook zijn: een prachtig ingericht clubkampioenschap met als winnaar Bart DHOLLANDER die voor de 3de maal de trui
‘pakte’. Het clubfeest was een énige afsluiter: de deelnemers vonden nog net een plaatsken in ’t lokaal ! Als dat maar
goed komt voor de toekomst!

2007

Het werd in menig opzicht een recordjaar! Op een bepaald ogenblik telde onze club 225 leden!! Het meeste

aantal ooit. We reden naar Klein-Brabant, Haspengouw en de Franse kust in het Noorden; er was een ‘Ardennen-offensief
in La Roche en ‘straffen toebak’ aan de Semois; Brabant was buitengewoon en in eigen land was er ‘Sant’. De ‘4-daagse
ging nog eens naar WESTENDE. 2007 zal echter vooral het jaar blijven van de fantastische RONDE VAN BELGIË: mooie
ritten, veel volk, … wat moet een mens nog meer hebben? Het clubfeest met RIK VAN LINDEN was super en de
clubkampioen KAREL VAN GYSEL was dat eveneens! 2008 wordt weeral een jubileumjaar: onze club bestaat dan immers
35 jaar!
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2008

“35 jaar Blijf Fit”: het programma was alweer niet gewoon. In totaal werden meer dan 5.000 km. Gefietst in

vele splinternieuwe ritten zoals de Vier Ambachten, de Vlaamse rand rond Brussel, Veel meren rond Eupen, En avant …
Marche, Vlaanderen op z’n best, Limburg ligt nog steeds aan de Maas en we reden nog een keer naar de Grote Zee. Niet
te vergeten was natuurlijk de 500-km. Tijdens de 4-daagse van Hemelvaart, ons feestweekend rond 15 augustus met een
reuze-BBQ en onze reis naar Bagnères-de-Luchon in de Pyreneëen. Nagenoeg alle zware cols hebben we met meer dan
50 leden bedwongen, sommige zelfs meerdere keren. Lourdes, Hautacam en Tourmalet stonden zelfs op 1 dag
geprogrammeerd en ook de 4 speciale toeristische ritten waren aantrekkelijk en blijven gedenkwaardig. Overigens stond
er voor het eerst ook elke maand een grote toeristische rit op het programma, en namen onze toeristische fietsers ook
deel aan de 2 extra organisaties die ook bij de andere leden veel succes kenden: de Tom Boonen Classic en de Adri Van
Der Poel. Ondanks dit superzware programma bleven 3 leiders in het geel: Patrick Smet, Jan van Hoeve en Marc De
Cauwer. Maar ook de Marmotte werd dit jaar door 13 afgetrainde klimmers gereden, waarvan liefst 6 op minder dan 8
uur: gewoon buitengewoon! Ons ledenaantal steeg nogmaals tot 229 (waar eindigt dit?), en op de openingsvergadering
werd Etienne Daneel in de bloemen gezet voor zijn 30-jaar lange inzet voor onze club. Maar bovenal heeft het
JUBILEUMJAAR een schitterende en knappe clubkampioen opgeleverd: Patrick HEYNINCK! EINDELIJK beleefde hij zijn
ultiem orgasme en gans de club feestte met hem en Josianne mee.

2009

was het jaar met de langste hete zomer: het gebeurt niet veel dat we in België om water smeken, maar onze

gebeden werden verhoord … tijdens de Theo Verschueren Classic (2 aug.) toen de hemelsluizen werden open gezet. Op
bestuurlijk vlak kregen we een nieuwe secretaris en penningmeester, enkele oudgedienden gaven de fakkel door en
Herman De Schepper keerde terug. Op sportief vlak was het dit jaar iets rustiger: de 2-daagse naar Tongeren o.l.v. Luc
De Kerf was een hoogtepunt, maar nog veel andere bestuurders staken schitterende nieuwe ritten in elkaar: Herman liet
ons over kanalen en kanaaltjes fietsen, met Etienne gingen we van grond … in Zaventem, Bert Foubert flirtte met de
Belgisch-Franse grens en door de schuld van Johan-Michel-Benny vragen wij ons nu nog altijd af: “reden wij op 27 juni
geen klimmetje teveel?”. Traditioneel reden we in augustus en september met François naar de “Stille Kempen” en langs
de schitterende “Watermolens aan de Zwalm”. We eindigen met 226 leden en Patrick Smet (opnieuw) en Ivan Vincke
behaalden verdiend de gele trui: proficiat!
De website steekt in een nieuw jasje en wordt opnieuw meer bekeken. Steeds meer leden gaan ook digitaal. Het
clubkampioenschap was buitengewoon, apart en eenvoudig maar daardoor echt specialistenwerk. Vandaar dat iemand
die al jaren “net niet” nu toch “net wel” kampioen werd: proficiat aan Geert Dhollander. Op het clubfeest hadden wij een
andere grote kampioen te gast, nl. niemand minder dan Lucien Van Impe, onze laatste tourwinnaar: sympathiek,
humoristisch, amusant en ook een uitstekend verteller.

2010

Het begon op de eerste zondag na Nieuwjaar. Onze mountainbiketocht had een idyllisch karakter. Er lag een

dikke laag sneeuw in de velden. Het aantal deelnemers was gezien de moeilijke datum en de weersomstandigheden
bevredigend te noemen... Na de klassieke start van het zomerseizoen 'rond het Groot Eiland' met tussenstop aan de grot
van de fietsers in Klein-Sinaai was het weer een origineel programma. We begonnen reeds in maart met een gedurfde rit
van Astère doorheen het centrum van Brussel. Manneke Pis heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel wielertoeristen samen
gezien. Dezelfde rit werd enkele maanden later nog eens overgedaan door de mensen van de toeristische rit, tot grote
hilariteit van de vele (voornamelijk Japanse) toeristen, die deze 'attractie' met alle plezier op hun Nikon of Canon
vastlegden. Via ritten tussen Leie en Schelde, de klassieke muurrit en de rit naar de 'Geiligen Sixtus' in het heuvelland
kwamen de zware brokken er aan. Het begon met het Ardennen-Eifel offensief begin juni. In dezelfde maand werd
Henegouwen overrompeld. Maar dan.. In juli namen 20 leden deel aan La Marmotte, 13 ervan behaalden goud en de
overige 7 hadden zilver. Daarop volgde in diezelfde maand de meerdaagse familietocht naar het Vierwoudstedenmeer in
Zwitserland, met zware bergritten. In augustus was naast een Rondje Oost-Vlaanderen met zowat alle hellingen in de
Vlaamse Ardennen, de "Géants des Ardennes" een hard te verteren dobber, vooral voor niet-klimmers. Ondertussen
fietste de toeristische rit eens door en dan weer onder het water. Het seizoen eindigde in september met een stukje puur
natuur uit onze Antwerpse Kempen met start en aankomst aan de ingang van de Kalmthoutse Heide. Tot slot werd Linda
Van De Vijver de tweede vrouwelijke clubkampioen(e) ooit. Ze werd gelauwerd tijdens ons jaarlijkse clubfeest, dat
wegens omstandigheden voor de eerste keer doorging in de kantine van het voetbalplein van Sint-Pauwels. Het jaar 2010
sloot af met een positieve extrasportieve noot, nl. Léon en voornamelijk Annie namen het roer terug over in ons lokaal,
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na enkele jaren weggeweest te zijn... Toch nog iets... We eindigen waarmee we begonnen, namelijk onze
mountainbiketocht. De datum van onze rit voor het seizoen 2010/2011 is verlegd naar 1 november, bijgevolg hadden we
die dag onze tweede mountainbike rit van het jaar.

2011 Tussen onze klassieke start rond het Groot Eiland en onze geslaagde mountainbike-tocht op 1 november fietsten
we een aantrekkelijk programma. Het begon in maart in de streek van de 'Peet' en op een 'wipke' naar Dendermonde.
Frank(s) Vlaanderen met vertrek in Frank Vandenbroucke's Ploegsteert was na de maand april geen geheim meer. In mei,
na onze jaarlijkse muurrit, reden we op een klein verzet langs de Maas, een keiharde, maar mooie rit. Voor de 'die hards'
was er die maand nog de La Chouffe Classic. Mijmeren over Limburg allein deden we in juni. Diezelfde dag reed een
andere groep van Blijf Fit naar Scherpenheuvel. Ravotten met Pajotten sloot de maand juni af. Na een relatief rustige
maand juli, vanwege de verlofperiode, stond augustus in het teken van 'een hart om lief te hebben', aangevuld met de
fameuze Vélomédiane Claude Criquielion. Ook die maand stond de succesvolle Blijf Fit- organisatie naar de Vogezen
centraal. De laatste maand van het seizoen was het Rondje Meetjesland de uitschieter. Dit alles werd afgerond met het
clubkampioenschap, dit jaar gewonnen door BERT DE GEEST.

2012 Zoals vorig seizoen start het seizoen 2012 reeds op 1 november 2011 met onze jaarlijkse mountainbike-tocht.
Maar dan is het wachten tot 4 maart 2012 voor het vervolg. In die maand kwamen we “Tot net onder het kanaal” met
onze grote rit. April was dan weer door andere waters gewassen met “Dorpjes, dijken en dammen in Zeeland” langs de
Oosterschelde. De toeristen bleven langs onze kant van de Schelde met “Emma-, Zee- en andere dorpjes”. Mei was
gestoffeerd met de jaarlijkse muurrit; de Cyclosprint Classic in Zolder en “Leuven Centraal” doorheen het Hageland en
de groene gordel van Vlaams-Brabant. Juni was bijzonder voor de “klimgeiten” die de Ardeense hoogten overwonnen
terwijl een andere groep de Zeelandbrug innam. “Heuveltje op, heuveltje af” was een kluif voor de liefhebbers van de
korte nijdige Vlaamse Ardennenheuvels. Een “tussendoortje“ tussen Zingem en Oudenaarde was uitgetekend voor de
toeristen. Juli werd bekroond met de tocht naar Maçanet de Cabrenys in de Spaanse Pyreneeën. In augustus fietsten we
op één dag door “Vier provincies” met vertrek in Ostiches, terwijl anderen de Schelde rond “Schellebelle” viseerden. Tot
slot bracht september de extra organisatie naar Picardië (la Ronde Picarde) en fietsten we nog eens “groen tussen Oost
en West (Vlaanderen). Het seizoen werd naar traditie afgesloten men het clubkampioenschap en dito feest.
Clubkampioen werd Wannes DANEEL! We eindigden het seizoen met 246 leden. Hop naar de 250!!!

2013 Het veertigste seizoen van Blijf Fit begon met een dramatische gebeurtenis. Ons clublid Werner De Smet overleed
plots bij het beleven van zijn hobby. Voor iedereen was dit een grote schok...
De weergoden deden er alles aan om het ons zo lastig mogelijk te maken. De eerste grote rit, einde maart, moest
noodgedwongen worden uitgesteld tot een latere datum omdat er die nacht zo veel sneeuw gevallen was! Het was de
eerste maal in de clubgeschiedenis dat die beslissing genomen moest worden. Naar gewoonte werden op 1 mei de eerste
gele truien uitgereikt. Mede dank zij de uitgestelde grote rit in maart, mocht zelfs iemand van de toeristische rit de trui
gedurende een weekend aantrekken. Wat later in mei was er nog eens een vierdaagse. Dat was lang geleden! We zochten
het iets verder weg dan voorheen, namelijk in het vakantiepark Esonstad, vlakbij Anjum in het mooie Friesland. Het
seizoen werd ook gekenmerkt door onverwachte, maar noodzakelijke kalenderwijzigingen. Ook dat is een rariteit bij Blijf
Fit. ln september reden we, zoals elk seizoen, tegen de tijd. Opmerkelijk dit jaar; bij de mannen won Stefaan Van
Mossevelde en zijn echtgenote, Martien Daneel, triomfeerde bij de dames. Het seizoen eindigde met een achtste gele
trui voor Marc De Cauwer, die het met grote voorsprong haalde op de tweede. Veertig kandidaten mochten deelnemen
aan het clubkampioenschap en, onverwacht maar niet onverdiend... er werd nog eens een dame clubkampioen: lne DE
DEYNE.

2014:

Het seizoen werd gewoontegetrouw op gang getrokken, de eerste zondag van maart. De klassieke

fietsenzegening ging door –en dat was niet zo klassiek- op de tweede zondag. Op het einde van de maand fietsten we
tussen Schelde, Dender en Zwalm en de toeristische rit volgde “Landelijke wegjes en paden”. De extra organisatie in april
heette “Hageland Classic” en onze grote rit ging over de grens met Nederland, naar de “Brabantse buren”. De klassieker
naar de muur op 1 mei werd in ere hersteld, waarna Nederlands Limburg en de provincies Luik en Limburg aan de beurt
kwamen. Ook werd er in natte weersomstandigheden gefietst langs Durme en Schelde. In juni kreeg de Westhoek onze
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aandacht en op het einde van de maand werd de streek rond de Rurhsee ingenomen. In juli was er de onvergetelijke reis
naar Riva del Garda in Italië, het hoogtepunt van het seizoen! Uitbollen was er in augustus niet bij, want het ging er hard
aan toe in de Ardennen en anderen gingen polsen of den Duvel al rijp was. In september werd de Zeeland Classic nog
eens opgevoerd. Enkele weken later werd Karel VAN GYSEL voor de tweede maal clubkampioen. Voor het eerst werden
de proeven aangepast, zodat ook toeristische rijders die genoeg punten behaalden, met kans op succes konden
deelnemen.

2015: Het jaar waarin de eerste e-bike zijn intrede deed! Het jaar waarin we eindigden met 271 leden! Het jaar waarin
een clublid zijn fiets vergat mee te nemen op weg naar een fietsvakantie (de drie reuzen)! Het jaar waarin François
DANEEL voor de derde keer clubkampioen werd! Het jaar waarin diezelfde François Daneel gehuldigd werd voor zijn 25
jaar voorzitterschap!
Tussen de traditionele zondagsritten en aanvullende ritten in werd er gefietst naar Brugge en ‘Achter de dijk’ (Kastel,
Moerzeke, Dendermonde…) in maart. In april fietsten we in Nederland van eiland naar eiland met vertrek in Kortgene,
terwijl mei ons naar de Condroz bracht. In juni was het dan weer ‘Net iets anders’ in de Zwalmstreek en de Vlaamse
Ardennen om enkele weken later in Rochefort van start te gaan. De toeristische rit fietste dan ‘met Annelies’ vanuit Sas
van Gent. In juli was er naar gewoonte geen grote rit, maar in augustus laveerden we tussen de E313 en de E34 vanuit
Kasterlee. Onze jaarlijkse extra organisatie, de Willy Vannitsen, vertrok in Sint Truiden. En tot slot fietsten vertrokken we
in Overslag om doorheen de Zeeuws Vlaamse schoonheid te fietsen. Last but not least; in augustus organiseerde Blijf Fit
de gesmaakte trip naar de drie reuzen: de Ventoux, de Col de la Bonette en l’Alpe d’Huez.

2016: Een (bijna) even succesvol seizoen als 2015. We eindigden op 30 september met 269 leden. Jürgen Naudts en
Guy Van Den Bussche verzamelden de meeste punten en eindigden bijgevolg in de gele trui. De nieuwe clubkampioen
was niet zo een nieuwe. Hij is reeds sinds jaren lid van de club en werd voor de tweede keer in de geschiedenis van Blijf
Fit clubkampioen; Patrick Heyninck! Alle leden samen presteerden het om dit seizoen gezamenlijk de grens van
10.000.000 km te overschrijden sedert het bestaan van de club.
Zoals steeds was de basis van de club onze zondagsritten (gw, sr en tr) doorkruist met aanvullende grote ritten, een
familierit (op 15 augustus) en de (ongeveer) maandelijkse grote ritten. In maart was dat ‘Denderen langs de Schelde’ (gr)
en ‘In het land van Beveren’ (gtr). ‘Langs de Biesbosch naar Kinderdijk’ in Nederland werd het doel in april, terwijl we in
mei, behalve de klassieker naar de Muur van Geraardsbergen een cocktail van ‘Vlaamse en Waalse’ hellingen nuttigden.
De gtr ging “vroom” be(e)wegen naar Gaverland. Juni stelde de “Caps” in Frans Vlaanderen voor, terwijl de gtr door ZuidBeveland trok. Naar analogie met vorig seizoen werden in dezelfde maand juni de “drie reusjes” voorgesteld in de
Ardennen. De gtr deed dan weer “een gasaanval “ met vertrek in Egem. Juli was rustiger met enkel “Op en af met
Ambiorix”. “Grenshoppen in de Oostkantons” werd de topper in augustus en voor de gtr herhaalde zich de rit van maart
“Denderen langs de Schelde”. Op het einde van augustus fietsten we weer in Nederland ‘van eiland naar eiland’. Tot slot
eindigden we in september met een rit naar “Brugge aan het zeetje” en “Dammen met Tijl en Nele”.

2017 : We zijn dit seizoen begonnen met 238 leden en eindigden met 255 leden. Samen reden we 433392 km, bijna
niet te vatten!
In maart vertrok de rit “Lierke Plezierke” niet in Lier maar in Kessel. Jammer genoeg was er in Kessel geen enkele wc te
besturen, waardoor sommige leden even moesten improviseren tijdens de rit. Verder in het jaar vonden we het fijn om
in de Vlaamse Ardennen te zijn, gingen we de Gilles de Binche bezoeken en gingen we in het West-Vlaamse Heuvelland
de Eigen Kweek proeven. In juni trakteerde de club onze leden op spaghetti tussen Oost en West, waardoor nogmaals
bleek dat het thuis nog altijd best is!
Natuurlijk zijn we ook op reis gegaan : in het Pinksterweekend trokken we naar Luxemburg en in augustus overwonnen
maar liefst 35 leden alle beruchte en beroemde Dolomietencols!
Jürgen Naudts presteerde het voor de derde keer om alle ritten te rijden en werd de logische gele laureaat. En op het
clubkampioenschap stond er al weer geen maat op Patrick Heyninck die voor de derde keer clubkampioen werd.
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2018 : In 2018 bestond Blijf Fit 45 jaar en dat ging niet ongemerkt voorbij. Bijna het hele wielerjaar stond in het teken
van dit jubileum. Zo hadden we onze 4-daagse naar de Champagnestreek, de streek waar de feest-en godendrank wordt
gemaakt. Bijna elke maand reden we de 450 km van Sint-Pauwels, een reeks ritten op een niet te verre verplaatsing. In
juni waren er de Ups en Downs van Blijf Fit, 3 ritten samen goed voor voor 450 km. Even later gingen we 45 klimmetjes
pikken in Zuid-Limburg. En het hoogtepunt van dit jubileumjaar was 15 augustus : een familierit in retro-stijl, afgesloten
met een gezellige barbecue. Al deze organisaties konden rekenen op veel deelnemers.
Op het einde van het seizoen haalden maar liefst 3 leden het maximum van de punten : zo haalde Marc De Cauwer voor
de 11de keer(!!) geel, was het voor Bart Dhollander al de 4de keer geel en mocht Jürgen Naudts zich ook voor de 4de
keer op rij als gele laureaat kronen.
Het clubkampioenschap was in dit jubileumjaar natuurlijk niet het gemakkelijkste en leverde een prachtig winnaar op :
Wim Dhollander!

2019 :

Ook in 2019 heeft het bestuur van Blijf Fit niet op een inspanning gekeken en werd alweer een schitterend

programma in elkaar gestoken. Zo gingen we in maart ‘Weer naar Breskens’ en in april genoten we (met de nodige
pletsbuien) van ‘Limburg puur natuur’. In mei gingen we ‘kortelings langs de Franse schreve’. In het pinksterweekend
verbleven we drie dagen in Koksijde en konden we daar genieten van 3 prachtige ritten langs de Ijzer en in Frans
Vlaanderen. Ook in die maandagrit werden we niet gespaard en kregen we alweer heel wat regen te verwerken. De
spaghettirit van vorig jaar was zo in de smaak gevallen dat we er een jaarlijkse rit van gemaakt hebben. Alleen werd het
in deze editie snikheet en was elke druppel water (of cola) meer dan welkom! In juli stond er nog een grote trainingsrit
op het programma als voorbereiding op de familiereis naar Slovenië. Die reis was ongetwijfeld het hoogtepunt van een
schitterend seizoen! In augustus gingen we nog even goeiedag zeggen tegen Sven Nijs en in september dachten wij met
zijn allen nog eens terug aan de geweldige wielrenner Frank Vandenbroucke die dan precies 10 jaar overleden was.
Op het einde van het seizoen haalden alweer dezelfde 2 leden het maximum van de punten : zo haalde Marc De Cauwer
voor de 12de keer(!!) geel en mocht Jürgen Naudts zich ook voor de 5de keer op rij als gele laureaat kronen. Nieuw dit
jaar was de gele trui voor dames : Katelijne Baes is de eerste naam die op die erelijst prijkt!
Het clubkampioenschap van 2019 bestond uit 6 proeven. Het parcours ging naar Singelberg in Beveren. Onderweg
passeerde men dan ook nog een pandabeer. Het was alweer niet gemakkelijk : de deelnemers mochten geen schrik
hebben van wat slijk of kasseien. Uiteindelijk kon Wim Dhollander zich net als vorig jaar tot kampioen 2019 kronen. Astère
Vercauteren werd alweer 2de en Steven De Wilde maakte het podium volledig.

2020 : 2020 was het jaar van de Amerikaanse verkiezingen.

2020 was het jaar dat België dan toch een regering kreeg.

2020 was het jaar dat Kobe Bryant neerstortte met zijn helicopter. 2020 was het jaar dat George Floyd, een zwarte man,
om het leven kwam tijdens een arrestatie in Minneapolis. Maar 2020 was toch vooral het jaar van Corona en van Covid19. Deze pandemie zorgde ervoor dat we geen Olympische Spelen hadden, geen Ek, geen Parijs-Roubaix…. Ook voor
Blijf Fit had deze ziekte gevolgen. Het derde weekend van maart konden we niet meer in groep rijden. Het risico werd te
groot. Maar Blijf Fit zou Blijf Fit niet zijn indien er niet voor een oplossing zou gezocht worden. Er werden Corona-ritten
naar de leden gestuurd, zodat onze leden toch nog (individueel) konden fietsen en op die manier hun conditie konden
onderhouden. In juni leek het even beter te gaan en kon er terug in groep gefietst worden. Er werd zelfs een extra
maand oktober georganiseerd, maar jammer genoeg kon ook deze maand door datzelfde virus niet afgemaakt worden.
Ook het clubkampioenschap kon niet op de voorziene datum gereden worden. Wel hadden we 7 welverdiende gele
truien : Guy Van den Bussche, Jürgen Naudts, Johan Nijs, Gino Van Quathem, Rudy Vanderveken en Eddy De Jaeck. Bij
de dames werd Conny Feusels de laureaat!
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Hoofdstuk 2 – het bestuur
Huidige leden van de raad van bestuur van de vzw
VERCAUTEREN Astère
VAN GYSEL Karel
FOUBERT Bert
VERCAUTEREN Michel
BERNAERT Franky
DE CAUWER Marc
DE SCHEPPER Tom
DHOLLANDER Wim
FEUSELS Benny
HEYNINCK Patrick
NAUDTS Jurgen
NIJS Johan
VERDUYN Johan
VINCKE Ivan

Heirweg 102, 9190 STEKENE (voorzitter)
Geinsteindestraat 16a, 9170 SINT-PAUWELS (ondervoorzitter en
webmaster)
Wallenhof 111, 9100 NIEUWKERKEN (penningmeester)
Wallenhof 8, 9170 SINT-PAUWELS (secretaris)
Sint-Gillisbaan 151, 9100 SINT-NIKLAAS (materiaal)
Eeckbergstraat 65, 9170 SINT-GILLIS-WAAS (kledij)
Mispelstraat, 51A, 9100 SINT-NIKLAAS
Molenbergstraat 85D, 9190 STEKENE
Brouwershof 1, 9170 SINT-PAUWELS
Gentstraat 37, 9170 SINT-PAUWELS
Plezantstraat 367, 9100 SINT-NIKLAAS
Dalstraat 173 bus 3, 9100 SINT-NIKLAAS
Frans Van Cauwelaertlaan 68, 9100 SINT-NIKLAAS
Varenbergstraat 9, 9170 SINT-GILLIS-WAAS

0477 98 16 15
0472 05 28 00
0478 21 83 22
0476 84 03 74
03 777 15 73
0472 51 59 32
0479 44 51 42
0495 26 62 51
0471 88 87 08
0479 40 87 70
0477 43 68 12
0477 84 06 36
0495 58 10 90
0478 39 38 59

Werking van de vzw
• De club wordt bestuurd door een raad van bestuur die een vzw is.
• Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor de raad van bestuur door zich uiterlijk twee
weken voor de algemene vergadering schriftelijk te melden bij de voorzitter.
• De raad van bestuur neemt alle beslissingen die ze nodig acht voor de goede werking.
• Elke twee jaar worden alle bestuursfuncties herkozen: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester én alle andere functies die nodig zijn voor een vlotte werking van de club.
• De ledenlijst van de raad van bestuur wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel die
ze publiceert in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Deze ledenlijst is ook terug te vinden op onze
website www.blijffit.be.
• De raad van bestuur komt ongeveer maandelijks samen voor de evaluatie van de afgelopen maand en
de planning van de volgende. Tijdens de winterperiode kan de frequentie van de vergaderingen verhogen
om de jaarplanning en het jaarboek op punt te stellen.
• Leden kunnen hun suggesties voor het volgende jaar indienen in september.
• De nieuwjaarsreceptie met toespraken en wensen valt meestal op de tweede zondag van januari.
• Het jaarprogramma wordt aan de leden voorgesteld tijdens de openingsvergadering, meestal op de
laatste zondag van februari. Alle leden ontvangen dan hun jaarboek, waardebon en formulier van hun
ziekenkas.
• De club heeft voor zijn leden een ongevallenverzekering afgesloten waarvan de inhoud van de polis in
dit jaarboek is vermeld (zie “De ongevallenverzekering”).
• De raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen die buiten deze polis liggen.
• De raad van bestuur stelt tevens een huishoudelijk reglement op. Dit omvat o.a. de praktische organisatie
van de ritten, puntentoekenning, verplichtingen van de leden, enz… vermeld in dit jaarboek.
• Van alle onkosten die gemaakt worden in opdracht van de raad van bestuur moet een betalingsbewijs
voorgelegd worden bij de penningmeester.
• Alle belangrijke berichten worden schriftelijk of digitaal (blijffit.stpauwels@gmail.com) tijdig verzonden
maar zijn ook altijd terug te vinden op onze website www.blijffit.be/berichten.
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De Algemene Vergadering (A.V.)
• De A.V. bestaat uit de leden van de raad van bestuur én minstens één niet-bestuurslid.
• Een gewone A.V. wordt jaarlijks bijeengeroepen in januari of februari.
• Zij is bevoegd voor (1) de goedkeuring van de jaarrekeningen, (2) opmaak van de begroting, (3) aanstellen
en ontslaan van commissarissen, (4) kwijting van de verantwoordelijkheid van de bestuurders en
commissarissen en (5) benoemen of ontslaan van bestuurders.
• Een buitengewone A.V. kan worden samengeroepen als de noodzaak hiervoor bestaat of voor wijziging
van artikels, naam, zetel, boekingsjaar of ontbinding van de vzw.
• De oproeping gebeurt schriftelijk, één week voor de vergadering en is ondertekend door de voorzitter
en de secretaris (of twee bestuurders). Deze oproeping bevat plaats, dag en uur en de agendapunten die
besproken worden.
• Geldige besluiten worden genomen bij gewone meerderheid (gewone A.V.) of 2/3e meerderheid
(buitengewone A.V.).
• Alle wijzigingen worden door de secretaris neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (in
Dendermonde) die zorgt voor de publicatie (Bijlagen in het Belgische Staatsblad) of inschrijving (bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen).

Zetel en Secretariaat
•
•
•
•
•
•

Secretaris:
Michel VERCAUTEREN
Adres:
Wallenhof, 8, 9170 SINT-PAUWELS
tel. 0476/84.03.74
E-mail:
blijffit.stpauwels@gmail.com
Website:
www.blijffit.be
Berichten: worden digitaal verstuurd indien wij beschikken over uw actueel e-mailadres, anders
worden ze op papier bezorgd.
Alle familienieuws (overlijdensberichten, geboortekaartjes, huwelijksaankondiging…) kunnen
opgestuurd worden via post. Ook administratieve vragen of andere suggesties kunnen telefonisch
of digitaal gesteld of meegedeeld worden.

Penningmeester en lidgeld
•
•
•

Penningmeester:
Bert FOUBERT
Adres:
Wallenhof 111, 9100 NIEUWKERKEN-WAAS:
Tel. 03/777.20.03
Rekeningnummer: 979-3372594-06 (IBAN BE85 9793 3725 9406) (BIC nr. ARSP BE 22)

•

Lidgeld 2020 : (verzekering inbegrepen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•
•

Elk ander gezinslid dat op hetzelfde adres woont: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderen (- 18 jaar) die wonen in Sint-Gillis-Waas of deelgemeenten, kunnen betalen met de
gemeentelijke sportcheque (€ 20,00), als die ingevuld wordt afgegeven voor 20 oktober!
Alle anderen betalen liefst voor 15 december, dan ben je vanaf 1 januari verzekerd!

•

•

€30,00
€20,00

Betaling van kledij, lidgeld, inschrijvingen, ed. gebeurt zoveel mogelijk via overschrijving aan Blijf Fit
vzw p/a. Bert Foubert met vermelding van naam, reden van betaling en exacte bedrag!
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Het huishoudelijk reglement
1. ln overeenstemming met haar statuten organiseert Blijf Fit VZW een aantal activiteiten om het
wielertoerisme te bevorderen onder de naam WTC Blijf Fit.
2. ledereen vanaf 12 jaar (jaar waarin je 12 wordt) die het lidgeld betaalt (30 euro, en 20 euro voor een
tweede lid op hetzelfde adres) kan toetreden tot WTC Blijf Fit, mits het naleven van de geldende
reglementeringen. Over kandidaten beneden de 12 iaar beslist de raad van bestuur over de
modaliteiten van een eventueel lidmaatschap.
3. Aan geïnteresseerde kandidaat-leden is het toegelaten om aan maximum twee door de club op de
kalender geplaatste ritten deel te nemen, alvorens zich al dan niet aan te sluiten. Dit kan echter slechts
mits voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur. Deze regel geldt niet voor grote ritten,
meerdaagse activiteiten.... Wie aan deze clubactiviteiten wil deelnemen, moet lid zijn van de club. Bij
hoge uitzondering kan hier enkel van afgeweken worden na een voorafgaandelijke aanvraag, en een
goedkeuring van de raad van bestuur.
4. De club organiseert op jaarbasis 11 verschillende soorten ritten. De organisatie ervan vind je in
hoofdstuk 3: de ritten, in deze brochure.
5. De organisatie van de ritten gebeurt steeds onder leiding van 2 bestuursleden, of door het bestuur
gemandateerde verantwoordelijken. Buiten de vrije gedeeltes is het niet toegelaten voor deze
kopmannen te fietsen. We zorgen er steeds voor dat we samen uit en samen thuis zijn. We vertrekken
gezamenlijk op het afgesproken uur, en we komen na een eventueel vrij gedeelte weer samen om in
één groep de resterende kilometers af te leggen.
6. Vijf kilometer voor het einde van een rit zoals die officieel in de brochure is vermeld, kan men de rit
verlaten zonder puntenverlies. Je dient daarvoor wel één van de verantwoordelijken te verwittigen.
Het punt van de 5 km wordt aangegeven door het fluitsignaal: kort, kort, kort, lang. Het is in die laatste
vijf km niet toegelaten de kopmannen voorbij te steken.
7. Zorg ervoor dat je voor de rit tijdig aanwezig bent. Je bent tijdig aanwezig indien je de parking opfietst
op het ogenblik dat de verantwoordelijken van jouw groep de parking nog niet hebben verlaten. ln het
andere geval verlies je één punt.
8. lndien een rit door weers- of andere omstandigheden voortijdig en gezamenlijk wordt afgebroken, dan
tellen de kilometers die gereden werden. Wie op eigen initiatief vroeger stopt, krijgt het aantal km dat
hij/zij heeft afgelegd, volgens de in hoofdstuk 3 vermelde regels.
9. Het afgelasten van ritten gebeurt uitsluitend door een beslissing van de raad van bestuur. Dit gebeurt
op het ogenblik van het vertrek, of bij te verwachten zeer slechte weersomstandigheden de dag voor
een rit. Uiteraard worden dan geen km of punten toegekend.
10. Indien een rit meer km telt dan in de brochure vermeld en daardoor een hoger puntenaantal wordt
bereikt, worden toch de km en de punten van de brochure toegekend. Enkel een beslissing van de raad
van bestuur kan hierop bij hoge uitzondering terugkomen.
11. Tijdens de ritten is het ieders individuele verantwoorderijkheid de geldende verkeersregels te volgen.
12. Indien we tijdens de ritten een prioritair voertuig tegenkomen (dwz. een voertuig met een lichtsignaal
én met een sirene) dient de weg onmiddellijk vrij gemaakt te worden, zowel door de fietsers als door
een eventuele volgwagen.
13. Het is niet toegelaten tijdens de ritten de veiligheid van de andere deernemers in gevaar te brengen.
Dit kan bv. door zonder handen te rijden, door het gebruik van een triatlonstuur, om te filmen vanop
de fiets, door verbaal of fysisch geweld, door onsportief gedrag, enz.
14. Wie pech heeft tijdens een rit waarbij de volgwagen aanwezig is, dient verplicht een ander wiel te
nemen uit de volgwagen (indien eenzelfde type nog aanwezig is). Wie dit negeert en zelf wenst te
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herstellen dient daarna zijn weg individueel verder te zetten. Km en punten worden toegekend tot op
de plaats waar hij/zij pech had.
15. Wie een reservewiel gebruikt dient dit na de rit in te leveren, tenzij hij/zij bij wijze van uitzondering
hierover een afspraak maakt met de verantwoordelijke bestuursleden. Gebruikte wielen worden
'netjes' terug ingeleverd. Het is de bedoeling dat iedereen tijdens de rit ook het noodzakerijke
'herstelgerief' bij zich heeft; niet altijd is er een volgwagen aanwezig.
16. Het zichtbaar dragen van de clubkledij is verplicht (minimaal trui + broek). Enkel bij effectieve regen
kan een regenvest boven de kledij worden gedragen. Ingeval van twijfel over effectieve regen kan je
de verantwoordelijken raadplegen. Wie niet in orde is krijgt uiteraard geen punten! Nieuwe leden
kunnen bij hun aansluiting hun kledij bestellen; tot deze is geleverd, kunnen zij in andere kledij fietsen
zonder puntenverlies.
17. Een speed pedelec hoort in principe niet thuis in een fietsclub, maar gezien de huidige trend en met
begrip voor mensen die het nodig hebben, kan het toch mits de nodige discipline. Wanneer je gebruikt
maakt van een speed pedelec verwachten we van jou dat je achteraan in de groep rijdt en dat je niet
deelneemt aan het vrije gedeelte. Ook zal er bij defect niet gewacht worden.
18. Iedere deelnemer is verplicht voor de rit zijn nummer door te geven aan de verantwoordelijke. Wie
zich niet aanmeldt wordt niet op de deelnemerslijst vermeld. Op regelmatige tijdstippen kan het
klassement worden geraadpleegd op onze site www.blijffit.be. Wie niet akkoord is met zijn
puntenaantal kan een gemotiveerde schriftelijke opmerking bezorgen aan de verantwoordelijke van
het klassement.
19. Elk jaar wordt er ook een tijdrit georganiseerd. Om deel te nemen aan deze tijdrit moet je minstens
12 punten behalen.
20. Door lid te worden van wtc Blijf Fit, verklaar je jezelf akkoord met alle afspraken die hierboven en in
de beschriiving van de ritten worden vermeld.
21. Elk lid van de club dat zich niet houdt aan de vermelde afspraken kan door de raad van bestuur
bestraft worden. Elk lid dat, ook buiten het fietsen, via woorden of handelingen de goede werking
of de goede naam van onze wtc en van onze vzw in het gedrang brengt zal eveneens gesanctioneerd
worden door de raad van bestuur. Deze sancties kunnen gaan van puntenverries, tot schorsing,
tijdeliike en definitieve uitsluiting. Een zwaardere sanctie hoeft niet noodzakelijk vooraf te zijn
gegaan door een lichtere sanctie.
De raad van bestuur van Blijf Fit VZW
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Wie waren er al bestuurslid...
Bestuurders: 56
Baert Dirk
Baetens Harry
Bekaert Marcel
Bernaert Franky
Billiau Julien
Cantens Rudy
Daneel Etienne
Daneel François
Daneel Wannes
Daneel Willy
De Breuck René
De Cauwer Marc
De Cauwer Omer
De Cock Gerard
De Dauw Benny
De Kerf Luc
De Paepe Johan
De Schepper Herman
De Schepper Tom
Dhollander Wim
Dullaert Paul
Everaert Eddy
Ferket Raymond
Feusels Robert
Foubert Bert
Heyninck Patrick
Maes Freddy
Martens Willy
Merckx Herman
Munghen John
Naudts Jurgen
Nijs Johan
Poppe Eric
Smet Albert
Stremersch Dirk
Syvertsen André
Thielens Noël
Thierens Kurt
Thierens Werner
Van Duyse Eddy
Van Gysel Karel
Van Hecke Marcel
Van Helden Antoine
Van Hoeve Jan
Van Looy Diana
Van Mele Patrick
Velders Omer
Vercauteren Astère
Vercauteren Michel
Verduyn Johan
Verellen Jacques
Verstraeten Freddy
Vincke Ivan
Weemaes Rudy
Wuytack Erik

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

kl

kl

kl

V

V

V

S

V

V

V

V

P

S

S

S

P

P

P

V

89

90

91

92

93

94

95

96

O

O

V
O

V
O

V

V

V

V

V

V

S

SP

SP

SP

SP

SP

P

P

O

O

O

O

kl

kl

S

S

P

S
P

P

P

P

kl
P

P

kl

kl

kl

kl
S

kl

kl

kl

kl

V

V

V

V

P

P

P

P

V

S

V

V

S

S

S

-22-

kl

S

S

S

S

S

P

jaarprogramma 2021
Bestuurders: 56
Baert Dirk
Baetens Harry
Bekaert Marcel
Bernaert Franky
Billiau Julien
Cantens Rudy
Daneel Etienne
Daneel François
Daneel Wannes
Daneel Willy
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Bestuurders: 56
Baert Dirk
Baetens Harry
Bekaert Marcel
Bernaert Franky
Billiau Julien
Cantens Rudy
Daneel Etienne
Daneel François
Daneel Wannes
Daneel Willy
De Breuck René
De Cauwer Marc
De Cauwer Omer
De Cock Gerard
De Dauw Benny
De Kerf Luc
De Paepe Johan
De Schepper Herman
De Schepper Tom
Dhollander Wim
Dullaert Paul
Everaert Eddy
Ferket Raymond
Feusels Benny
Feusels Robert
Foubert Bert
Heyninck Patrick
Maes Freddy
Martens Willy
Merckx Herman
Munghen John
Naudts Jurgen
Nijs Johan
Poppe Eric
Smet Albert
Stremersch Dirk
Syvertsen André
Thielens Noël
Thierens Kurt
Thierens Werner
Van Duyse Eddy
Van Gysel Karel
Van Hecke Marcel
Van Helden Antoine
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16
14
11
3
2
37
30
5
6
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27
5
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5
9
4
20
8
17
6
8
4
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Hoofdstuk 3 – de ritten
Algemeen
Het doel van onze club is fietsen op niet competitieve basis met daar rond een aantal nevenactiviteiten
(familie uitstappen, winteractiviteiten...). Door de jaren heen is het aanbod aan ritten gegroeid, zodat
iedereen aan zijn trekken kan komen. De onderstaande lijst geeft de naam van de rit met de afkorting, een
korte omschrijving en met vermelding van de minimum/maximum gemiddelde snelheid. De
ritverantwoordelijken zien er op toe dat die gemiddelden aangepast worden aan het parcours en de
weersomstandigheden en dat ze zeker niet overschreden worden. De goede werking van de club hangt
hier in grote mate aan vast.

Soorten ritten
gwB
gwA
gwC

grA
grB

grC

FR

eoA
eoB
eoC

agrB

agrA

agrC

B- rit (zondag en soms ook zaterdag):
De verantwoordelijken regelen de snelheid. Behalve tijdens het “vrij gedeelte”
blijft iedereen achter deze kopmannen.
A- rit (zondag en soms ook zaterdag)
Deze rit wordt aan een hogere snelheid dan de “gwB” gereden, maar ook hier
wordt de snelheid bepaald door de verantwoordelijken.
C- rit (zondag en soms ook zaterdag):
Deze rit is iets korter en verloopt aan een trager tempo o.l.v. een vaste
verantwoordelijke (meestal van het bestuur).
Grote ritten (zaterdag of zondag):
Minstens één maal per maand wordt een grotere rit gereden in 2 groepen. De
grB is normaal 10-20% korter dan de grA, het tempo wat lager en het parcours
meestal minder lastig. Er is altijd een middagstop. Ze vertrekken meestal niet in
Sint-Pauwels.
Grote toeristische rit (zaterdag of zondag):
Speciaal voor de echte toeristen worden deze “grote” ritten gereden die
meestal zo ’n 100/110 km lang zijn. Er is steeds een middagstop en meestal in
de voormiddag een koffiestop.
Familieritten:
Deze ritten zijn voor het ganse gezin, met een gewone fiets of MTB, over een
kortere afstand en met een “toeristisch “ doel. Clubkledij is niet verplicht!
Extra organisaties:
Dit zijn ritten, georganiseerd door een andere club of vereniging of soms ook
door onze eigen club, zowel in binnen- als buitenland. Het kunnen ook ritten
zijn tijdens ons verblijf in het buitenland (meerdaagse). De punten komen
echter NIET in aanmerking voor de berekening van de 85% voor deelname aan
ons clubkampioenschap, maar ze worden natuurlijk WEL toegevoegd aan uw
persoonlijk totaal.
Aanvullende grote ritten (zaterdag of feestdagen):
Deze ritten zijn een aanvulling op ons normaal programma. De afstand ligt
tussen “gwB” en “grB” .
Snelle aanvullende grote ritten (zaterdag of feestdagen):
Deze ritten zijn een aanvulling op ons normaal programma, waarvan de afstand
ligt tussen de "gwA" en de "grA". De snelheid is die van de snelle ritten op
zondag
Aanvullende grote toeristische rit (meestal op zaterdag)
Een iets langere rit op maat van de fietsers die niet het uiterste uit de kan willen
geven en op een gemoedelijke manier toch wat meer km willen doen. Altijd
met een tussenstop
(*) De snelheid ligt beduidend lager bij een geaccidenteerd parcours!
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Vertrekuren en -plaats
De zondagritten (A, B en C) vertrekken op volgende uren:
Maart, april en september:
09.00 uur
Mei, juni, juli en augustus:
08.30 uur
De vertrekplaats is op de schoolparking in de Zandstraat te Sint-Pauwels.
De grote ritten (gr1, gr2 en gtr) starten meestal om 8.30 uur op de in de jaarkalender aangeduide plaats.
De aanvullende grote ritten (agr en sagr) vertrekken op de schoolparking meestal op zaterdagnamiddag
om 13.00 uur.
Maar om zeker te zijn: voor vertrekuren van grote ritten, extra organisaties, zaterdagritten, familieritten
e.d.: raadpleeg de jaarkalender.
Opgelet: Het laatste weekend van maart schakelen we over naar het zomeruur!

Punten
De algemene regel:
De punten en kilometers worden enkel toegekend als men in volledige clubuitrusting de rit uitrijdt. (zie
ook Hoofdstuk 1 – de club, subtitel “Kledij”). Eén grote uitzondering op het reglement is de “5-km-regel”
(zie “De 5km regel” hierna).
Soort rit
Aard parcours
Km
Punten
gwA
000 -> 100 km
2 punten
gwB
101 -> 150 km
3 punten
agrA
VLAKKE RITTEN
151 -> 200 km
4 punten
agrB
(1 punt per 50km)
201 -> 250 km
5 punten
grA
Meer dan 250 km
6 punten
grB
gwA
BERGRITTEN &
000 -> 80 km
2 punten
gwB
RITTEN OP EEN
081 -> 120 km
3 punten
agrA
HEUVELACHTIG
121 -> 160 km
4 punten
agrB
TERREIN
161 -> 200 km
5 punten
grA
(1 punt per 40km)
Meer dan 200 km
6 punten
grB
ZOWEL VLAKKE RITTEN
gwC
ALS RITTEN OP
2 punten
000 -> 070 km
agrC
HEUVELACHTIG
3 punten
071 -> 105 km
grC
PARCOURS
4 punten
Meer dan 105 km
(1 punt per 35km)
Een grC of agrC kunnen nooit meer punten behalen dan een grA, grB,agrA1 of agrB.
Elke rit die vertrekt op een locatie op verplaatsing, krijgt de punten van de (a)grB-rit.
Wie vroegtijdig de rit verlaat en/of later aansluit, verliest één of meerdere punten. Volgende regel wordt
toegepast: deel het aantal kilometers van de rit door het aantal te verdienen punten; je krijgt dan het
aantal kilometers die in die rit te rijden zijn per punt. Wie in een rit van bijvoorbeeld 114 km (3 punten) 39
km meerijdt, krijgt één punt, vanaf 77 km verdien je 2 punten, omdat 114:3=38! De exact gereden
kilometers worden toegekend.
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Wie door een valpartij of pech de rit niet kan uitrijden, verliest geen punten noch kilometers. Men kan in
dat geval opteren om in de volgwagen mee te rijden of op eigen kracht naar huis rijden.
Indien de raad van bestuur de rit vroegtijdig afbreekt (bijvoorbeeld door extreem slechte
weersomstandigheden), worden de totale punten en kilometers toegekend.
Maar de algemene regel bij WTC Blijf Fit is nog steeds: “SAMEN UIT, SAMEN THUIS”. Dit betekent dat
niemand wordt “achtergelaten” tijdens de rit. Bij fysieke problemen (kramp, vermoeidheid, enz.) zal het
tempo worden aangepast, of wanneer de klachten te ernstig zijn, kan men in de volgwagen plaats nemen.

De 5-kilometer regel
Wie tijdens de laatste 5 km de rit wil verlaten, kan dit doen zonder punten- en kilometerverlies.
Voorwaarde is dat de ritverantwoordelijke of iemand anders van het bestuur hiervan wordt verwittigd,
zodat de juiste rangschikking kan worden opgemaakt. Deze regel geldt voor alle ritten, gelijk waar de
aankomst is. Een 3xkorte en 1xlange fluittoon van de verantwoordelijken is het sein dat de laatste 5km van
de rit aanvangen. Het is niet toegelaten na dit sein de groep en de verantwoordelijken voorbij te steken.

Vrije gedeeltes
In de beschrijving van de thuisritten en de aanvullende grote ritten staan de vrije gedeeltes beschreven. In
grote ritten is dit niet altijd het geval. In de meeste gevallen worden bij de start de vrije gedeeltes
medegedeeld. Het begin van een vrij gedeelte wordt aangekondigd met drie korte fluitsignalen. Vanaf hier
mag eenieder zijn eigen snelheid rijden maar houdt u aan de verkeersregels! En... als het u te veel wordt,
denk aan uw eigen gezondheid en haak tijdig af. Op het einde van het vrije gedeelte wordt de groep
opgewacht om gezamenlijk weer verder te rijden.

Gele trui
Degene(n) die vorig seizoen in het geel eindigde(n), mag/mogen dit seizoen in de gele trui blijven rijden
tot en met 31 maart zolang hij/zij tijdens die periode geen punten verliest/verliezen. Ondertussen
worden voor het vertrek van elke rit de punten van alle deelnemers genoteerd, waarna een
tussenklassement opgemaakt wordt. Vanaf 1 april komen die leden in aanmerking voor de gele trui, die
op dat moment aan de leiding staan in dat puntenklassement. Deze lijst wordt regelmatig (maandelijks)
geüpdatet en is te raadplegen op onze website. Er kunnen maximum 4 leden in de gele trui rijden. Indien
er meer dan vier leiders zijn in het puntenklassement, wordt er geloot. Dit gebeurt elke week via een
computerprogrammaatje. Wie uitgeloot wordt mag de volgende rit(ten) in de gele trui rijden, tot het
volgende weekend, ook al zou hij/zij in de tussenperiode de leiding verliezen. Zolang er meer dan vier
leiders in het klassement staan, worden eerst twee namen getrokken uit de groep die tot dan nog niet in
de gele trui reden en daarna nog twee namen uit de totale leidersgroep. Dit gaat zo door tot iedereen van
de leiders in de gele trui hebben gereden. Daarna wordt er uit de de leiders willekeurig getrokken. Er wordt
ook een gele trui voorzien voor de eerste dame in het klassement. De (gele) truien blijven eigendom van
Blijf Fit. Wie zijn gele trui “verliest”, door loting of rangschikking, zal deze netjes gewassen inleveren bij de
verantwoordelijke van de kledij, ten laatste op donderdagavond! Wij hebben namelijk van elke maat
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slechts een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Als je weet wie je opvolger is en de maat komt overeen,
mag je ook rechtstreeks afspreken hoe/waar de overhandiging gebeurt. Je brengt in alle gevallen de
verantwoordelijke van de kledij hiervan ook op de hoogte.
Een overzicht van alle leden die ooit in de geschiedenis van Blijf Fit de gele trui veroverden, vind je terug
in een lijstje (“Hoofdstuk 6 - Klassementen”).

Waardebonnen
De punten, die ieder lid kan behalen door deelname aan de officiële activiteiten van onze club, zijn niet
alleen belangrijk voor het klassement voor de gele trui, maar geven ook recht op een financiële
tegemoetkoming. Elk punt is namelijk € 0,15 waard en dit wordt getotaliseerd op een waardebon.
Deze wordt samen met het jaarboek, in het begin van het jaar, overhandigd door jullie wijkmeester. Tot €
3,00 worden geen waardebonnen meer voorzien, maar wie ze wil, kan ze wel nog aanvragen.

Fluitsignalen
Omdat we vaak in grote groepen op de weg zijn en bepaalde “gebeurtenissen” snel moeten gesignaleerd
worden aan alle deelnemers, wordt er gefloten. Dit gebeurt door de ritverantwoordelijken (kopmannen)
of door andere verantwoordelijke bestuurders (3de man!). Het is dan ook van levensbelang dat ieder lid
deze fluitsignalen kent en ernaar handelt!
•
1x lang fluiten: gevaar! (auto’s voor/achter, fietsers,…)
→ OPLETTEN
•
2x lang fluiten: platte band, valpartij,…
→ WACHTEN/ VERTRAGEN
•
3x lang fluiten: begin van “vrij gedeelte”
→ EIGEN TEMPO
•
5x kort fluiten: de groep is terug compleet
→ NORMAAL TEMPO
•
3xkort + 1xlang fluiten: de 5km regel wordt van kracht

Helm en triatlonstuur
We raden het dragen van de helm tijdens onze clubritten (en ook daarbuiten) ten stelligste aan. Voor
competitiewedstrijden is het gebruik ervan al jaren verplicht. Hij voorkomt bij eventuele valpartijen in vele
gevallen hoofdwonden (of erger!).
Het gebruik van een triatlonstuur daarentegen is in competitie al lang in de mode. Ook vele
wielertoeristen hebben een dergelijk hulpstuk gemonteerd. Het nut is voor iedere fietser duidelijk.
Doordat men meer op de fiets kan "liggen" en men zo een aerodynamische houding aanneemt, kan men
meer snelheid maken. Een groot nadeel is dat de remmen niet binnen handbereik liggen en men dus bij
gevaar veel later remt. Het vormt dus een reëel gevaar voor uzelf en ook voor de anderen! We kunnen
niet verbieden dat er een opzetstuk aanwezig is, maar we dringen er bij de leden op aan om er in groep
geen gebruik van te maken, ook niet in de vrije gedeeltes!
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Winterrit
Na het seizoen wordt er verder gefietst. Dit gebeurt echter niet meer onder de verantwoordelijkheid van
Blijf Fit. De rit vertrekt op de parking van de jongensschool. In oktober is dat om 09.00 uur, vanaf november
wordt gestart om 09.30 uur. De 4 laatste zondagen voor de openingsvergadering worden er wel ‘inrijritten’
georganiseerd en begeleid door het bestuur. Er zal een B-rit en een C-rit gereden worden op het gewone
parcours met aangepaste snelheid.
Het parcours van de inrijritten in oktober: Wij vertrekken via de provinciale baan naar Kemzeke waar we
aan de viswinkel rechts afslaan. Wij fietsen van hieruit steeds rechtdoor langs het Kalf, en we blijven rechts
van De Klinge en Clinge. Aan de Kronenhoek slaan we linksaf tot voorbij de schietstand waar we even later
linksaf slaan. Nu rijden we tot aan een T waar we naar rechts rijden om wat verder uit te komen in
Schuddebeurs boven Hulst. We rijden nu via het Mispad en de Zeildijk naar Roverberg. We rijden links over
de dijk en volgen die voorbij het kruispunt waar je links naar Lamswaarde kan. Aan de golf nog even naar
links en verder in een bocht rechts mee tot de Lange Nieuwstraat. Hier links en blijven volgen tot over het
‘bergje’ tot even verder de 1e rechts naar Kruisdorp. Hier steeds rechtdoor volgen tot de volgende afslag
rechts (even voor Walsoorden) naar de dijk. Vanaf hier vrij gedeelte tot aan de Petrusstraat. Hier gaat het
rechtsaf, en aan het volgende kruispunt weer rechtsaf voor een heel lang recht stuk tot op een T-weg. Hier
links tot het centrum van Nieuw-Namen, waar het vrij gedeelte eindigt. Hier wachten we de groep op of we
houden ons warm door de groep tegemoet te rijden. Na de hergroepering rijden we naar de baan KieldrechtDe Klinge. Tussenin slaan wij links af langs de vroegere Lange Nieuwstraat of bij slechter weer wat verder
aan de Kronenhoek links af naar Meerdonk. Langs de Groenendijk en de Eeckbergstraat naar 't Kalf. Via de
Reepstraat, de Holstraat en de Kemzekestraat tot aan de kerk van Kemzeke. Aan de lichten volgen we de
N60 naar Sint-Pauwels: ong. 67 km.
Het parcours van de inrijritten vanaf november: vanaf november starten we een half uur later (9.30 uur)
en is de rit iets korter. In Kruisdorp fietsen we recht naar het monument van de watersnood. Het vrije
gedeelte neemt voorbij Emmahaven de Vercauterenweg, die ons naar Nieuw-Namen brengt. Totaal
ongeveer 60 km.
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Jaarlijkse mountainbike tocht
Behalve de in het jaarprogramma beschreven ritten, organiseert Blijf Fit elk jaar op de eerste zondag van
november, een MTB-tocht met vertrek en aankomst in de Gemeentelijke Basisschool, Gyselstraat, 35 in
Nieuwkerken-Waas. Deze tocht is een onderdeel van de Ronde van het Waasland voor mountainbikers.
Leden van de club die deelnemen of meehelpen aan de organisatie krijgen hiervoor twee bonuspunten. Deze
bonuspunten kunnen ingezet worden wanneer een clublid puntenverlies lijdt tijdens het seizoen dat volgt op
de mountainbike rit, het jaar nadien dus.
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Hoofdstuk 4 – de ongevallenverzekering
Bijzondere en specifieke voorwaarden
•
Alle leden zijn verzekerd bij ETHIAS-verzekeringen; Prins-Bisschopssingel 73, 3500 HASSELT
•
Polisnummer: 45 070 121
•
Aansluitingsnummer: K 605 11
Je bent verzekerd vanaf het ogenblik dat je lidgeld betaald is en je naam, voornaam, adres en
geboortedatum gekend zijn bij de secretaris, die de lijst doorstuurt.
De administratie na een ongeval is eenvoudig: het aangifteformulier kan bekomen worden bij de secretaris
die samen met jou het eerste blad invult, de achterzijde is het medisch attest en laat je invullen door de
behandelende arts. Dit formulier moet je binnen de 8 dagen doorsturen naar Ethias: De verdere
afhandeling van het dossier gebeurt rechtstreeks met het slachtoffer, dus zonder tussenkomst van de club.

Waarborgen en bedragen
Het is een verzekering tegen sportongevallen (speciale voorwaarden):
•
Burgerlijke aansprakelijkheid
Lichamelijke schade (per aangifte):
€ 5.000.000
Materiële schade (per aangifte): aan derden
€ 625.000
•
Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke verdediging
Idem als burgerlijke aansprakelijkheid hiervoor
Strafrechtelijke verdediging
€ 12.500
•
Lichamelijke ongevallen en hartfalen
Wordt met een lichamelijk ongeval gelijkgesteld en is bijgevolg verzekerd: het zich plots manifesteren van
een beroerte (cerebro vasculair accident) en een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen,
hartritmestoornissen of een hartinfarct. De modaliteiten van deze verzekerde waarborg, evenals de
gewaarborgde bedragen kunnen bij de club opgevraagd worden. Alleszins wordt uitgesloten; een beroerte
of hartfalen als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische stoffen of doping.
Behandelings- en begrafeniskosten:
Alle in het RIZIV-opgenomen medische kosten:
100%
Tandprothese: max. per tand / max. per ongeval:
€ 125 / € 500
Vervoerskosten van het slachtoffer:
barema ongevallen
Begrafeniskosten:
€ 620
Vaste vergoedingen:
Bij overlijden (per slachtoffer):
€ 7.500
Bij blijvende invaliditeit (per slachtoffer): na 1 jaar
€ 15.000
Ingeval van tijdelijke invaliditeit:
niet verzekerd
Indien je een persoonlijke verzekering hebt die dezelfde risico’s dekt (ongevallenverzekering, familiale
polis,…), moet die eerst worden aangesproken en verwittigd. Je eigen materiële schade (fiets, kledij, bril,…)
is nooit gedekt. En sommige ongevallen worden door de verzekering uitgesloten omdat zij het gevolg zijn
van o.a. gebruik van drugs, verdovende middelen, dronkenschap, roekeloos rijden, uitdagingen,
overstromingen, staking, oorlog,…
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Richtlijnen voor de veiligheid
Veilig fietsen blijft nog steeds de beste maatregel om ongevallen te vermijden:
Houd steeds je voorligger(s) aandachtig in het oog
Houd steeds voldoende afstand en je handen aan de remmen
Luister naar de fluitsignalen van de ritverantwoordelijken
Signaleer je medefietsers bij gevaar: gevaarlijk wegdek, aankomende auto’s of fietsers
Rij nooit met méér dan twee naast elkaar en rij zoveel mogelijk RECHTS van de baan
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Hoofdstuk 5 – Wielertoerisme in groep
De verkeersreglementen voor groepen fietsers/wielertoeristen wijken af van die voor de individuele fietser.
Wat volgt is de tekst betreffende het verkeersreglement voor wielertoeristen in België. De tekst komt van de
website: www.juridat.be.
Art.43bis. <KB 15-04-1980, art. 2> WIELERTOERISME IN GROEP. 43bis.1. (Dit artikel is slechts van
toepassing op groepen van 15 tot 150 wielertoeristen. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten
worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van (15) tot 50 deelnemers mogen
worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.) <KB 1991-09-18/32, art. 18,1°, 006; ED : 01-011992> <KB 1998-10-09/32, art. 10, 012; ED : 01-11-1998>
43bis.2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn
niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op
voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis.2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een
begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
(43bis.2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis.3.3.
1° en 2° van toepassing.) <KB 1991-09-18/32, art. 18,2°; ED : 01-01-1992>
43bis.3.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden,
zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden
op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een
begeleidende auto.
43bis.3.3. 1° (De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.) Deze wegkapiteins moeten ten
minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale
kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord " wegkapitein ". Eén van deze wegkapiteins moet
in het bezit zijn van een lijst waarop het aantal deelnemers bij het vertrek alsook de naam en voornaam van
deze vermeld zijn. <KB 1991-09-18/32, art. 18,3°, 006; ED : 01-01-1992>
2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van
de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2.(*), terwijl
de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
43bis.4. De wielertoeristen die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de
rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte
gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
43bis.5. Op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding
van het verkeersbord A 51 en eronder het symbool in 't wit van een fiets.
Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het
voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achterkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het
achteropkomend verkeer. De Minister van Verkeerswezen bepaalt de minimum afmetingen van deze
signalisatie.
(*) Artikel 41.3.2 zegt het volgende:
41.3.2. Om het verkeer stil te leggen, moeten de militairen, signaalgevers, wegkapiteins (groepsleiders en
werfopzichters) gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C 3 afgebeeld is en waarvan de
karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen. <KB 1999-05-07/44, art. 2, 014; ED
: 21-05-1999>
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Hoofdstuk 6 – de klassementen
Eindklassement 2020
Plaats Naam

Punten Kilometers

1

VAN DEN BUSSCHE Guy

73

2927

1

NAUDTS Jurgen

73

2896

1

NIJS Johan

73

2888

1

VAN QUAETHEM Gino

73

2795

1

VANDERVEKEN Rudy

73

2502

1

DE JAECK Eddy

73

2334

1

FEUSELS Conny

73

2230

8

VERCAUTEREN Astère

71

2809

9

DHOLLANDER Bart

69

2664

10

DE LAENDER Karin

67

2266

11

DHOLLANDER Wim

66

2567

11

DE CAUWER Marc

66

2366

13

BAES Katelijne

64

2151

14

FOUBERT Bert

62

2473

14

DE WILDE Steven

62

2449

16

DE DAUW Benny

60

2499

16

KINDT Christof

60

2130

18

DHOLLANDER Piet

59

2281

18

HEYNINCK Patrick

59

2247

18

DHOLLANDER Rik

59

2010

18

DE RUDDER Willy

59

1614

18

SMEKENS Erna

59

1573

23

BLOMME Bart

58

2312

23

VERCAUTEREN Michel

58

2236

25

BLOMMAERT Lucien

57

2273

25

BERNAERT Frank

57

2213

27

MOORTHAMER Gaston

56

1599

28

BLOMMAERT Wilfried

55

1739

28

VERMEEREN Ronny

55

1654

30

OST Ronald

54

2298

31

DEPREKEL Ingrid

53

1707

32

VAN DE VIJVER Linda

51

1641

33

MAES Nadine

50

1824

33

VAN PAEMEL Marleen

50

1441

35

VAN GYSEL Karel

49

1998

35

VINCKE Ivan

49

1978

35

GOOSSENS Lutgarde

49

1391
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38

VERDUYN Johan

48

1829

39

VAN HOEVE Jan

47

1962

39

VLAEMINCK Jerry

47

1787

39

WILLOCKX Erwin

47

1693

39

MAES Carla

47

1441

39

BAERT Robert

47

1351

39

CORNU Maria

47

1336

39

JANSEN Eddy

47

1263

46

THYSSEN Guy

45

1814

46

DHOLLANDER Geert

45

1673

46

MEIRESONE Ann

45

1268

46

SMET Albert

45

1266

50

VAN DE VOORDE Eric

43

1681

50

FRANCKAERT Raoul

43

1246

52

DE GEEST Bert

42

1647

52

CREVE Rudi

42

1529

54

DE GROEP Marc

41

1763

54

SAMAN Sonja

41

1443

56

MARTENS Carl

39

1567

56

CLAESSENS Marleen

39

1043

58

VERGAUWEN Danny

38

1600

58

FEUSELS Kato

38

1419

60

DE BLOCK Bart

36

1471

60

DE BOEY Alex

36

1040

60

LAUWAERT Anne-Marie

36

985

63

VERSCHRAEGEN Peter

35

1416

63

DE CAUWER Omer

35

1185

65

VAN ISEGHEM Kim

34

1369

65

DE BACKER Kim

34

1035

67

DE DEYNE Ine

33

916

68

D'HONDT Niels

32

1302

68

DE PAUW Dirk

32

1215

70

BOON Stefan

31

1229

70

BRAEM Sven

31

1218

72

VAEL Benny

30

1191

72

VERSCHUEREN Dimitri

30

1181

72

FRANCKAERT David

30

1093

72

HEEMAN Guido

30

1018

76

VAN HOORDE Philippe

29

1233

76

DE BRUYNE Bruno

29

1200

76

BERMYN Marc

29

1085

79

VAN DER KRUISEN Sven

28

1174
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79

VAN MOSSEVELDE Stefaan

28

1111

79

VAN MULLEM Eric

28

1094

79

VAN GYSEL Eric

28

1084

79

VAN DER AA Gino

28

1017

79

HOFFMANN Marc

28

1010

79

SCHELFHOUT Mario

28

1008

79

OSTE Myriam

28

1002

87

ZAMAN Rudy

27

986

87

FRANCK Luc

27

888

87

VAN DAMME Hilaire

27

866

90

MEUL Jan

26

1083

90

DE CONINCK Rob

26

1072

90

VAN DAMME Jelle

26

1032

93

DE BREUCK René

25

907

93

MOORTGAT Jan

25

826

93

BRAEM Godelieve

25

763

93

COPPENS Pierre

25

749

97

VAN GYSEL Wilfried

24

1274

97

PIETERS Hugo

24

985

97

VERMEULEN Koen

24

957

97

DE PERMENTIER Guy

24

935

97

CAP Annemie

24

913

97

STAES Edgard

24

882

97

GOOSSENS Marianne

24

697

104

SMET Martin

23

870

105

VAN RAEMDONCK Roland

22

843

105

BLOMMAERT Kris

22

811

105

DEBOOM Bart

22

762

105

SYVERTSEN André

22

611

109

NICQUE Marc

20

813

109

VERCAMMEN Johan

20

725

109

DEYAERT Kris

20

706

109

DE BRUYNE Tom

20

670

109

VAN OVERLOOP Etienne

20

590

109

ROOMAN Sabine

20

574

109

RAVIJTS Chris

20

559

116

THIELENS Kelly

19

650

116

THIJS Jeannine

19

532

118

FEUSELS Benny

18

652

118

FEUSELS Jorne

18

608

118

VAN PUYVELDE Elisabeth

18

522

118

DE SAGHER Rosita

18

510
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122

DE SMEDT Marijke

17

711

123

DANEEL Wannes

16

618

123

WILLE Hilde

16

592

123

VERMEULEN Patricia

16

570

123

THIERENS Marie-José

16

552

123

BAUWENS Christine

16

464

128

LAUREYS Marc

14

589

128

VAN DRIESSEN Freddy

14

554

128

SMET Helena

14

533

128

FRANCKAERT Yoran

14

493

128

DE KERF Luc

14

482

128

QUINTELIER Daniel

14

480

128

VAN BOGAERT Stefaan

14

436

135

DE SCHEPPER Tom

13

559

136

LIETAR Pieter

12

519

136

SEGERS Gunther

12

428

136

VANACKER Marc

12

419

136

DE VOGELAER Gunther

12

405

136

DULLAERT Paul

12

336

141

LAUREYS Achiel

11

434

142

ROMBAUT David

10

433

142

DE RUDDER Wim

10

412

142

MERCKX Herman

10

360

142

CLARISSE Dora

10

278

146

NOORDIJK Mark

9

425

147

DULLAERT Werner

8

352

147

CAPPAERT Frederic

8

342

147

BAUWENS Donald

8

321

147

SAELEMANS Stephen

8

305

147

MOENSSENS Bruno

8

299

147

DE CALUWE Ann

8

297

147

DE KERF Addy

8

229

154

VERSTRAETEN Christophe

7

237

155

DE PERMENTIER Miranda

6

263

155

VAN WOLVELAER Marc

6

251

155

FRANCKAERT Pascal

6

250

155

VAN ROEYEN Stephan

6

250

155

LETEN Erik

6

225

155

JANSSENS Norma

6

222

155

THIERENS Werner

6

222

155

VAN HOYE Karel

6

211

155

CAP Mario

6

202

-37-

jaarprogramma 2021
155

VERMEULEN Robbin

6

202

155

ANNECOUR Karine

6

167

155

BILLIAU Julien

6

139

155

HUYGHE Debby

6

139

168

VAN HOOSTE Wilfried

5

105

169

FRANCKAERT Wim

4

171

169

VERSCHRAEGEN Jan

4

159

169

STEVENS Gert

4

148

169

VANDERVEKEN Joeri

4

143

169

THIENPONDT Nele

4

143

169

VAN DAMME Timo

4

113

169

VAN LANDEGHEM Ronny

4

102

169

VAN DEN BRANDEN Odilon

4

93

169

VAN GYSEL Marc

4

90

169

DHOLLANDER Frederik

4

81

169

DE BLOCK Fredrik

4

77

169

MAES Mario

4

75

169

WUYTACK Erik

4

75

169

VAN DER HEYDEN Désiré

4

46

183

SMET Patrick

2

90

183

SERVERIUS Koen

2

88

183

MOTYKA Rudiger

2

75

183

MEYSKENS Mario

2

65

183

VOLKAERT Bart

2

64

183

DEPREZ Verionique

2

55

183

DE RUDDER Rudy

2

47

183

FIGEYS Modest

2

26

183

FRANCKAERT Firmin

2

0

192

VERSCHRAEGEN Wout

0

428

192

BAES Filip

0

0

192

BREES Hilde

0

0

192

BRUGGEMAN André

0

0

192

COLMAN Elger

0

0

192

DANEEL François

0

0

192

DANEEL Martien

0

0

192

DANEEL Willy

0

0

192

DE BACKER Peter

0

0

192

DE GEEST Aimé

0

0

192

DE LANGHE Tessa

0

0

192

DE PAEPE Gerda

0

0

192

DE VOS Kenneth

0

0

192

FEUSELS Robert

0

0
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192

FOUBERT Bart

0

0

192

FOUBERT Peter

0

0

192

FRANCKAERT Joris

0

0

192

GEERINCK Chantal

0

0

192

GYSELINCK Hans

0

0

192

HYLEBOS Luc

0

0

192

LAHAYE Daniela

0

0

192

PASIN Guy

0

0

192

POPPE Carla

0

0

192

ROELS Guido

0

0

192

ROLLIER Ruth

0

0

192

ROMBAUT Stefan

0

0

192

ROOMS Luc

0

0

192

THIERENS Kurt

0

0

192

THILLEMAN Tom

0

0

192

VAN CLEEMPUT Noëla

0

0

192

VAN DAMME Christof

0

0

192

VAN DEN BLIEK Tobias

0

0

192

VAN HECKE Marcel

0

0

192

VAN SEVEREN Kris

0

0

192

VERCAUTEREN Ine

0

0

192

VEREECKEN Philip

0

0

192

VERSTRAETEN Freddy

0

0

192

BRYSSINCK Kurt

0

0

Onze gele truien :

Guy Van den Bussche

Jürgen Naudts
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Johan Nijs

Gino Van Quaethem

Rudy Vanderveken

Eddy De Jaeck

De laureaat bij de dames :
Conny Feusels
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Regelmatigheidsklassement 1977-2020
Plaats

Naam

Km

Jaren
lid

Gem. km
per jaar
lid

Plaats
volgens
km/jaar

1

DE CAUWER MARC

151.707

36

4214,0

3

2

DHOLLANDER BART

144.402

37

3903,0

5

3

DE CAUWER OMER

142.451

38

3749,0

9

4

HEYNINCK PATRICK

140.843

41

3435,0

14

5

DE BREUCK RENÉ

140.460

42

3344,0

16

6

FEUSELS ROBERT

139.248

44

3165,0

21

7

DANEEL FRANÇOIS

127.221

44

2891,0

34

8

DHOLLANDER GEERT

120.864

32

3777,0

7

9

FRANCKAERT RAOUL

119.067

38

3133,0

24

10

DHOLLANDER RIK

113.729

32

3554,0

13

11

SMET ALBERT

112.887

30

3763,0

8

12

DHOLLANDER PIET

112.466

31

3628,0

12

13

DHOLLANDER WIM

110.731

42

2636,0

43

14

BLOMMAERT WILFRIED

106.559

42

2537,0

49

15

DE KERF LUC

104.323

36

2898,0

33

16

THIERENS WERNER

97.605

44

2218,0

71

17

DANEEL WILLY

96.834

44

2201,0

73

18

DE GEEST AIMÉ

95.663

44

2174,0

74

19

BLOMMAERT LUCIEN

91.282

28

3260,0

17

20

VAN GYSEL KAREL

91.262

29

3147,0

23

21

VAN DEN BRANDEN ODILON

91.134

25

3645,0

11

22

FOUBERT BERT

90.655

28

3238,0

18

23

FEUSELS BENNY

87.071

39

2233,0

70

24

WUYTACK ERIK

85.892

36

2386,0

60

25

VERCAUTEREN ASTÈRE

78.441

27

2905,0

31

26

DE GEEST BERT

77.324

32

2416,0

57

27

MOTYKA RUDIGER

74.068

43

1723,0

104

28

VAN LANDEGHEM RONNY

73.349

32

2292,0

66

29

VAN HOEVE JAN

72.922

17

4290,0

2

30

SYVERTSEN ANDRÉ

72.673

33

2202,0

72

31

BILLIAU JULIEN

71.803

27

2659,0

41

32

VAN DEN BUSSCHE GUY

70.534

28

2519,0

52

33

VAN HECKE MARCEL

70.238

43

1633,0

109

34

DE RUDDER WILLY

69.410

29

2393,0

59

35

VAN CLEEMPUT NOËLA

69.342

34

2039,0

82
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Plaats Naam

Km

Jaren
lid

Gem. km
per jaar
lid

Plaats
volgens
km/jaar

36

CORNU MARIA

68.479

38

1802,0

99

37

BAES KATELIJNE

66.914

24

2788,0

35

38

DE KERF ADDY

66.111

32

2066,0

81

39

NIJS JOHAN

65.990

17

3882,0

6

40

VAN DRIESSEN FREDDY

65.159

24

2715,0

38

41

ZAMAN RUDY

64.063

27

2373,0

61

42

VAN DAMME TIMO

63.496

25

2540,0

47

43

THIERENS KURT

62.827

43

1461,0

129

44

BERNAERT FRANK

59.853

16

3741,0

10

45

SMEKENS ERNA

58.964

23

2564,0

46

46

VINCKE IVAN

58.118

18

3229,0

19

47

BLOMME BART

57.656

19

3035,0

27

48

VERCAUTEREN MICHEL

57.115

17

3360,0

15

49

DE JAECK EDDY

56.518

28

2019,0

84

50

FEUSELS CONNY

55.856

22

2539,0

48

51

STEVENS GERT

55.656

23

2420,0

56

52

BOON STEFAN

55.209

23

2400,0

58

53

WILLOCKX ERWIN

54.522

26

2097,0

78

54

VAN RAEMDONCK ROLAND

53.849

28

1923,0

89

55

SMET PATRICK

52.284

23

2273,0

67

56

VAN OVERLOOP ETIENNE

51.440

17

3026,0

29

57

VAN GYSEL WILFRIED

50.813

19

2674,0

40

58

VAN DER HEYDEN DÉSIRÉ

50.100

33

1518,0

120

59

VAN DE VIJVER LINDA

49.337

16

3084,0

26

60

VAN GYSEL ERIC

48.952

19

2576,0

44

61

HOFFMANN MARC

48.295

26

1858,0

92

62

NAUDTS JURGEN

47.657

12

3971,0

4

63

OSTE MYRIAM

47.536

25

1901,0

90

64

DE GROEP MARC

47.264

20

2363,0

63

65

DE BOEY ALEX

45.869

20

2293,0

65

66

RAVIJTS CHRIS

45.773

29

1578,0

114

67

VERCAMMEN JOHAN

45.611

44

1037,0

167

68

GOOSSENS MARIANNE

43.288

24

1804,0

98

69

BRUGGEMAN ANDRÉ

42.810

41

1044,0

165

70

DE DAUW BENNY

42.559

17

2503,0

53

71

VAN HOOSTE WILFRIED

40.922

28

1462,0

128

72

VERDUYN JOHAN

40.182

13

3091,0

25

73

COPPENS PIERRE

39.053

17

2297,0

64
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Plaats Naam

Km

Jaren
lid

Gem. km
per jaar
lid

Plaats
volgens
km/jaar

74

BLOMMAERT KRIS

38.851

28

1388,0

134

75

CAP MARIO

38.103

25

1524,0

118

76

VAN DE VOORDE ERIC

37.847

12

3154,0

22

77

VAN HOORDE PHILIPPE

37.547

18

2086,0

79

78

VAN DAMME JELLE

37.392

15

2493,0

54

79

FRANCK LUC

37.165

15

2478,0

55

80

ROOMS LUC

36.820

29

1270,0

145

81

DE SMEDT MARIJKE

36.663

18

2037,0

83

82

BRAEM GODELIEVE

36.412

28

1300,0

142

83

JANSEN EDDY

35.841

18

1991,0

85

84

MOORTHAMER GASTON

35.182

13

2706,0

39

85

MERCKX HERMAN

34.416

26

1324,0

140

86

OST RONALD

34.327

8

4291,0

1

87

GOOSSENS LUTGARDE

34.123

19

1796,0

100

88

VERMEULEN PATRICIA

33.666

25

1347,0

138

89

SMET MARTIN

33.578

21

1599,0

113

90

BAES FILIP

33.345

37

901,0

174

91

DANEEL WANNES

32.182

18

1788,0

101

92

VAN DAMME HILAIRE

31.578

15

2105,0

77

93

PIETERS HUGO

31.499

27

1167,0

153

94

VAN SEVEREN KRIS

29.984

27

1111,0

159

95

FIGEYS MODEST

29.976

21

1427,0

132

96

VANDERVEKEN RUDY

29.364

10

2936,0

30

97

DEPREZ VERONIQUE

29.333

18

1630,0

110

98

MAES NADINE

28.752

9

3195,0

20

99

DULLAERT WERNER

28.674

22

1303,0

141

100

THYSSEN GUY

28.234

11

2567,0

45

101

DE BLOCK BART

27.892

21

1328,0

139

102

VLAEMINCK JERRY

27.242

9

3027,0

28

103

VAN BOGAERT STEFAAN

25.908

18

1439,0

131

104

LAUWAERT ANNE-MARIE

25.451

20

1273,0

144

105

DANEEL MARTIEN

24.727

31

798,0

180

106

VAN MOSSEVELDE STEFAAN

24.453

22

1112,0

158

107

DEBOOM BART

24.128

16

1508,0

121

108

VAN GYSEL MARC

23.312

15

1554,0

115

109

BAUWENS CHRISTINE

22.849

18

1269,0

146

110

DE SCHEPPER TOM

22.716

9

2524,0

51

111

VERGAUWEN DANNY

21.215

8

2652,0

42
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Plaats Naam

Km

Jaren
lid

Gem. km
per jaar
lid

Plaats
volgens
km/jaar

112

MOORTGAT JAN

21.166

13

1628,0

111

113

MEYSKENS MARIO

21.154

20

1058,0

163

114

DE SAGHER ROSITA

21.143

17

1244,0

148

115

VEREECKEN PHILIP

20.927

18

1163,0

155

116

DE DEYNE INE

20.678

10

2068,0

80

117

FRANCKAERT WIM

20.658

17

1215,0

150

118

BERMYN MARC

20.603

14

1472,0

126

119

MAES MARIO

20.528

14

1466,0

127

120

PASIN GUY

20.379

11

1853,0

93

121

VAN QUAETHEM GINO

20.330

7

2904,0

32

122

STAES EDGARD

20.318

12

1693,0

106

123

VAN HOYE KAREL

19.234

18

1069,0

161

124

KINDT CHRISTOF

19.095

9

2122,0

76

125

VAN PUYVELDE ELISABETH

18.993

14

1357,0

137

126

FEUSELS JORNE

18.926

8

2366,0

62

127

DEPREKEL INGRID

18.152

10

1815,0

96

128

DE RUDDER WIM

18.085

16

1130,0

156

129

DE BRUYNE TOM

17.780

12

1482,0

125

130

DE RUDDER RUDY

17.730

13

1364,0

136

131

DE LAENDER KARIN

17.685

7

2526,0

50

132

VERMEEREN RONNY

17.613

9

1957,0

86

133

MAES CARLA

17.603

9

1956,0

87

134

HEEMAN GUIDO

16.799

16

1050,0

164

135

VAN DER AA GINO

16.502

6

2750,0

36

136

LETEN ERIK

16.290

14

1164,0

154

137

DE VOGELAER GUNTHER

16.041

10

1604,0

112

138

CREVE RUDI

15.825

7

2261,0

68

139

NICQUE MARC

15.008

10

1501,0

123

140

ROMBAUT STEFAN

14.853

14

1061,0

162

141

THIJS JEANNINE

14.509

15

967,0

172

142

VERSCHRAEGEN PETER

13.926

9

1547,0

116

143

SEGERS GUNTHER

13.905

8

1738,0

102

144

VAN PAEMEL MARLEEN

13.794

10

1379,0

135

145

DE PAEPE GERDA

13.656

20

683,0

183

146

DE WILDE STEVEN

13.643

5

2729,0

37

147

BAUWENS DONALD

13.116

8

1640,0

108

148

FOUBERT PETER

13.000

27

481,0

193

149

DE BACKER KIM

12.939

6

2157,0

75
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Plaats Naam

Km

Jaren
lid

Gem. km
per jaar
lid

Plaats
volgens
km/jaar

150

ROOMAN SABINE

12.926

7

1847,0

94

151

SAMAN SONJA

12.689

7

1813,0

97

152

DE BACKER PETER

12.505

9

1389,0

133

153

LAUREYS ACHIEL

12.465

23

542,0

190

154

WILLE HILDE

12.307

8

1538,0

117

155

DE PERMENTIER GUY

12.145

7

1735,0

103

156

VERSCHUEREN DIMITRI

12.010

8

1501,0

123

157

MEIRESONE ANN

11.734

12

978,0

171

158

VAN MULLEM ERIC

11.692

6

1949,0

88

159

BRAEM SVEN

11.507

7

1644,0

107

160

FRANCKAERT JORIS

11.096

17

653,0

186

161

D'HONDT NIELS

9.139

5

1828,0

95

162

VAN DER KRUISEN SVEN

9.049

6

1508,0

121

163

JANSSENS NORMA

8.890

10

889,0

175

164

HYLEBOS LUC

8.715

10

872,0

176

165

VAN ROEYEN STEPHAN

8.658

6

1443,0

130

166

BAERT ROBERT

8.564

7

1223,0

149

167

VERMEULEN KOEN

8.468

7

1210,0

151

168

MEUL JAN

7.698

6

1283,0

143

169

CLAESSENS MARLEEN

6.776

4

1694,0

105

170

DE PAUW Dirk

6.764

3

2255,0

69

171

FOUBERT BART

6.524

10

652,0

187

172

FRANCKAERT FIRMIN

5.492

14

392,0

199

173

THILLEMAN TOM

5.445

10

545,0

189

174

LAHAYE DANIELLA

5.403

9

600,0

188

175

LIETAR PIETER

5.111

6

852,0

177

176

SAELEMANS STEPHEN

5.069

4

1267,0

147

177

DE CONINCK ROB

4.916

5

983,0

170

178

LAUREYS MARC

4.904

15

327,0

203

179

CAP ANNEMIE

4.818

6

803,0

179

180

THIELENS KELLY

4.685

4

1171,0

152

181

ROLLIER RUTH

4.585

10

459,0

195

182

MARTENS CARL

4.559

3

1520,0

119

183

VERSTRAETEN CHRISTOPHE

4.395

6

733,0

182

184

DE PERMENTIER MIRANDA

3.934

6

656,0

184

185

DE BRUYNE Bruno

3.778

2

1889,0

91

186

THIERENS Marie-José

3.679

5

736,0

181

187

VAEL Benny

3.266

3

1089,0

160
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Plaats Naam

Km

Jaren
lid

Gem. km
per jaar
lid

Plaats
volgens
km/jaar

188

DE LANGHE TESSA

3.018

8

377,0

201

189

MOENSSENS BRUNO

2.719

6

453,0

197

190

COLMAN ELGER

2.372

5

474,0

194

191

VERSCHRAEGEN WOUT

2.339

6

390,0

200

192

FEUSELS Kato

2.230

2

1115,0

157

193

VAN ISEGHEM Kim

2.075

2

1038,0

166

194

VANACKER Marc

2.061

2

1031,0

168

195

QUINTELIER Daniel

1.880

2

940,0

173

196

VAN WOLVELAER MARC

1.870

6

312,0

204

197

ROELS GUIDO

1.335

9

148,0

208

198

ANNECOUR Karine

1.316

3

439,0

198

199

SMET Helena

1.311

2

656,0

184

200

DEYAERT Kris

1.032

2

516,0

191

201

SCHELFHOUT Mario

1.008

1

1008,0

169

202

DHOLLANDER Frederik

988

6

165,0

207

203

BRYSSINCK Kurt

918

2

459,0

195

204

ROMBAUT David

822

1

822,0

178

205

SERVERIUS Koen

749

2

375,0

202

206

FRANCKAERT Pascal

585

3

195,0

206

207

DE BLOCK FREDERIK

518

6

86,0

212

208

FRANCKAERT Yoran

493

1

493,0

192

209

DE CALUWE Ann

297

1

297,0

205

210

VERCAUTEREN Ine

219

2

110,0

210

211

DE VOS Kenneth

191

2

96,0

211

212

VANDERVEKEN Joeri

143

4

36,0

213

213

HUYGHE Debby

139

1

139,0

209

214

GEERINCK Chantal

0

1

0,0

214

214

GYSELINCK Hans

0

1

0,0

214
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Prestaties van de leden door de jaren heen
Hierna volgen de door de leden gezamenlijk gefietste kilometers en punten . In de jaren 1977 en 1978 was er
geen sprake van punten, maar werd er rekening gehouden met het aantal gereden ritten..
Seizoen
leden
Punten
kilometers
Km/lid
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

30
36
35
54
65
88
93
105
94
98
108
106
123
125
119
129
145
151
165
175
172
175
181
183
176
180
181
190
204
206
225
229
226
223
226
246
239
260
271
269
254
248

537
622
1562
2587
3280
4270
4534
3888
4212
4932
5752
5910
6988
6729
7367
7361
8312
7789
8439
9947
9424
9728
8691
9018
8379
8819
9836
9301
8782
10306
11751
11716
10798
10522
12040
12897
11971
13390
13790
12222
12881
11483

37.584
49.250
56.956
79.496
104.353
135.086
138.300
110.100
129.469
145.344
157.055
183.273
209.803
207.460
219.785
235.616
269.379
249.140
286.456
321.735
301.323
314.246
294.016
288.376
275.472
290.644
323.504
311.679
303.453
336.772
389.495
362.721
363.614
352.879
405.357
434.489
407.167
428.684
468.719
409.258
433392
390.139

1.253
1.368
1.627
1.472
1.605
1.535
1.487
1.049
1.377
1.483
1.454
1.729
1.706
1.660
1.847
1.826
1.858
1.650
1.736
1.838
1.752
1.796
1.624
1.576
1.565
1.614
1.787
1.640
1.488
1.635
1.731
1.719
1.773
1.582
1.794
1.766
1.704
1.649
1.729
1.521
1.706
1.573

2019
2020

234
224

10355
5389

357.935
193.065

1.443
779
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De gele truien sedert 1977
Jaar

Gele trui

1977

Willy MARTENS

1978

Johan VERCAMMEN

1979

Jacques VERELLEN

41
(ritten)
50
(ritten)
110

punten

1980

Jacques VERELLEN

118

1981

Kurt THIERENS, Danny VAN DEN BOSCH

124

1982

Robert FEUSELS

140

1983

Robert FEUSELS, Henri HEYNINCK

149

1984

Robert FEUSELS

131

1985

Omer DE CAUWER

154

1986

Robert FEUSELS, Antoine VAN HELDEN

145

1987

Omer DE CAUWER, Herman DE SCHEPPER, Noëla VAN CLEEMPUT

129

1988

Robert FEUSELS, Freddy MAES

131

1989

Luc DE KERF, Herman DE SCHEPPER, Robert FEUSELS, Freddy MAES

157

1990

Ivan DE CAUWER, Omer DE CAUWER, Daniël DE KERF, Robert FEUSELS

135

1991

Omer DE CAUWER, Freddy MAES

143

1992

François DANEEL, Omer DE CAUWER , Luc DE KERF, Robert FEUSELS, Dirk STREMERSCH

131

1993

François DANEEL, Herman DE SCHEPPER, Freddy MAES

157

1994

Freddy MAES

149

1995

Harry BAETENS, Omer DE CAUWER, Willy DE RUDDER, Albert SMET

134

1996

Harry BAETENS, Herman DE SCHEPPER, Freddy MAES, Dirk STREMERSCH, Erik WUYTACK

152

1997

Harry BAETENS, Etienne DANEEL, Omer DE CAUWER

167

1998

Erik WUYTACK

168

1999

René DE BREUCK, Marc DE CAUWER, Omer DE CAUWER, Albert SMET, Odilon VAN DEN
BRANDEN, André SYVERTSEN

124

2000

Harry BAETENS, André SYVERTSEN

134

2001

René DE BREUCK, Marc DE CAUWER, Omer DE CAUWER, Albert SMET, Odilon VAN DEN
BRANDEN

127

2002

Etienne DANEEL

152

2003

Paul DULLAERT, Raoul FRANCKAERT

144

2004

Bart DHOLLANDER, Paul DULLAERT

131

2005

Paul DULLAERT

127

2006

Benny DE DAUW

131

2007

Marc DE CAUWER

144

2008

Patrick SMET, Jan VAN HOEVE, Marc DE CAUWER

153

2009

Patrick SMET, Ivan Vincke

137

2010

Marc DE CAUWER, Bart DHOLLANDER, Jan VAN HOEVE, Sven VAN PUYMBROECK

150

2011

Marc DE CAUWER, Bart DHOLLANDER, Karel VAN GYSEL

159

2012

Michel VERCAUTEREN, Marc DE CAUWER

161

2013

Marc DE CAUWER

138

2014

Marc DE CAUWER, Ronald OST

150

2015

Wannes DANEEL, Marc DE CAUWER, Jurgen NAUDTS, Johan NIJS

152

2016

Jurgen NAUDTS, Guy VAN DEN BUSSCHE

139

2017

Jurgen Naudts

154

-48-

jaarprogramma 2021
2018

Jürgen Naudts, Bart Dhollander en Marc De Cauwer

138

2019

Jürgen Naudts en Marc De Cauwer (bij de heren)
Katelijne Baes (bij de dames)

147
131

2020

Guy Van den Bussche, Jürgen Naudts, Johan Nijs, Gino Van Quathem,
Rudy Vanderveken en Eddy De Jaeck (bij de heren)
Conny Feusels (bij de dames)

73
73

In 1977 en 1978 werd nog niet gerekend met punten, maar met aantal gereden ritten!

Clubkampioenschap 2020
Zoals al eerder vermeld, kon het clubkampioenschap niet doorgaan op de voorziene datum. Uiteraard was Corona daar
de oorzaak van.
Het clubkampioenschap zal in februari gereden worden (als Corona het toelaat). Bij het ter perse gaan was de uitslag
dus nog niet bekend.
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De clubkampioenen sedert 1977
Jaar

Clubkampioen

Punten

Km.

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Willy MARTENS
Johan VERCAMMEN
Jacques VERELLEN
Jacques VERELLEN (2)
Danny VANDENBOSSCHE, Kurt THIERENS
Willy DANEEL
Willy DANEEL (2)
Robert FEUSELS
Etienne DANEEL
Eddy EVERAERT
Willy DANEEL (3)
Robert FEUSELS (2)
Etienne DANEEL (2)
Willy DANEEL (4)
Noëla VAN CLEEMPUT
Marc DE CAUWER
Robert FEUSELS (3)
René DE BREUCK
Marc DE CAUWER (2)
Etienne DANEEL (3)
François DANEEL
Herman DE SCHEPPER
Bart DHOLLANDER
Bart DHOLLANDER (2)
Rony VAN LANDEGHEM
Roger VAN BOGAERT
Luc DE KERF
François DANEEL (2)
Luc DE KERF (2)
Bart DHOLLANDER (3)
Karel VAN GYSEL
Patrick HEYNINCK
Geert DHOLLANDER

41
50
110
118
124
136
139
131
106
128
118
131
149
118
119
106
116
139
126
137
113
122
115
108
103
106
93
98
104
120
108
122
120

2.938
3.945
3.871
3.868
4.378
4.622
4.736
4.009
3.138
3.838
3.216
4.289
4.687
3.735
3.372
3.604
3.898
4.474
4.434
4.481
3.769
3.895
4.152
3.593
3.531
3.568
3.370
3.311
3.708
3.860
3.819
3.809
4.125

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Linda VAN DE VIJVER
Bert DE GEEST
Wannes DANEEL
Ine DE DEYNE
Karel VAN GYSEL (2)
François DANEEL (3)
Patrick HEYNINCK (2)
Patrick HEYNINCK (3)
Wim DHOLLANDER

110
107
112
94
120
142
110
117
123

3.583
3.762
3.881
3.091
4228
4975
3767
4127
4523

2019

Wim Dhollander (2)

139

5014
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Hoofdstuk 7 - Het programma 2021

Maart 2021
Verantwoordelijken: Ivan Vincke, Astère Vercauteren, Johan Verduyn, Tom De Schepper
Michel Vercauteren, Patrick Heyninck, Bart Blomme.
Datum

Rit

zo 28/2

gwA
gwB
gwC

za 6

zo 7

Bestemming

Uur

Km

Pt.

Prosper- en nog polders
Prosper- en nog polders
Klinge- en nog dijken

09:00
09:00
09:00

73
64
46

2
2
2

gwA
gwB
gwC

De Vogel – Zandberg
De Vogel – Zandberg
Havendijk – Statenboom

09:00
09:00
09:00

74
64
46

2
2
2

gwA
gwB
gwC

Zegeningen en Verkortingen
Zegeningen en Verkortingen
Zegening en Verkorting

09:00
09:00
09:00

74
64
46

2
2
2

gwA
gwB
gwC

Paal – Prosperpolder
Paal – Prosperpolder
Naar Prosperpolder

09:00
09:00
09:00

77
67
47

2
2
2

grA
grB
grC
gwB
gwC
gwA
gwB
gwC
gwA
gwB
gwC

Dwars door Leuven
Net niet in Leuven
Net niet in Leuven
Rond het Groot Eiland
Rond het Groot Eiland
Gaverland – Liefkenshoek
Gaverland – Liefkenshoek
Gaverland – Liefkenshoek
Sint-Jansteen – ‘t Veer
Sint-Jansteen – ’t Veer
Sint-Jansteen – Kijkuit

08:30
08:30
08:30
09.00
09.00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

133
117
96
66
45
81
71
56
78
67
52

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

za 13
zo 14

za 20
zo 21

za 27

zo 28

Te verdienen in maart: 15 punten en 590 km
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Datum: zondag 28 februari 2021

gwB: Prosper- en nog polders, 64 km
We vertrekken langs de provinciale baan, over de expresweg tot voor Hulst. Rechtsweg rond Hulst en we
verlaten het fietspad richting Zandberg. Even links en rechts en via de Notendijk komen we in Molenhoek waar
we afslaan en langsheen het voetbalplein verder fietsen. Wij volgen nu de Grootmoedersdijk en in Roverberg
bollen we in de OUDE GRAAUWPOLDER verder naar de Boudeloodijk.
We bekijken van bovenuit waar ooit het golfterrein van Lamswaarde lag en vervolgen via een kronkelende
weg die we aan een tussendijk rechtsaf verlaten. Verderop kruisen wij de Lange Nieuwstraat en fietsen zo naar
de Scheldedijk aan het monument van de overstromingsramp van 1 februari 1953. Hier begint het vrije
gedeelte dat langsheen de KONINGIN EMMAPOLDER eindigt aan de Zeedijk van de PROSPERPOLDER. Wij
fietsen hier naar rechts en via iets minder bekende wegen en de Engelbertstraat, gelegen in de
SAEFTINGEPOLDER, komen we in centrum Kieldrecht terecht.
We fietsen door het dorp richting Verrebroek tot wij aan de Lange Nieuwstraat komen ©1 met – natuurlijk –
een nieuw vrij gedeelte, dat eindigt opzij van De Klinge. Nu naar Groenendijk en verderdoor tot aan de E34 die
we volgen tot de rotonde van Het Kalf. We vervolgen richting Sint-Gillis en rijden voorbij de voetbalterreinen
naar de Gaverstraat en de Bunderstraat. Op het einde rechts en we zijn zo aan ‘den Dries van Sinpals’.

gwA: Prosper- en nog polders, 73 km
Ommetjes:
Voorbij Lamswaarde fietsen wij links de Lange Nieuwstraat in en voorbij een flauw hellingetje slaan we af naar
Kruisdorp. Hier gaan we rechts naar het monument waar wij aansluiten op de gwB.
Op het einde van de Engelbertstraat naar links en richting Doel blijven volgen. Opzij van Saftingen rechts mee
langs de rand van het Havengebied en via de Oud-Arenbergstraat fietsen we Kieldrecht binnen.

Vrije gedeeltes
1. Van aan het monument Watersnoodramp tot aan de tweede straat voorbij Emmahaven, de Zeedijk
van de Prosperpolder.
2. Enkel voor de gwA: op het einde van de Engelbertstraat links de Nieuw-Arenbergstraat richting Doel;
opzij van Saftingen rechts en langs de Oud Arenbergstraat tot het binnenrijden van Kieldrecht.
3. De ganse Lange Nieuwstraat tot het einde (opletten bij oversteek in Meerdonk).

gwC: Klinge- en nog dijken, 46 km
Onze gwC laat de Provinciale Baan links liggen en we fietsen via de Grouwesteen naar Kemzeke en verder via
gekende wegen naar Het Kalf waarna de KLINGEDIJKstraat ons naar De Klinge brengt. De grens over en we
slaan linksaf tot we even voor Sint-Jansteen de Waterstraat nemen en op de ringweg van Hulst komen. Daar
fietsen we doorheen de woonwijk rondom de Poorterslaan en steken door naar de Zoutestraat om via de
ZEILDIJK naar Zandberg te fietsen. We passeren de Graauwse- en de Vlaamsche Kreek en bollen dan steeds
rechtdoor om aan de Lange Nieuwstraat aan te sluiten ©1 op het parcours van de andere ritten. Zo passeren
we voorbij de Rode Moerstraat ook nog langs de GROENENDIJK , na een “dijk” van een rit.
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Datum: zaterdag 6 maart 2021

gwB: De Vogel – Zandberg, 64 km
We vertrekken vanaf de parking Molders langs de ‘grote baan’ richting Hulst tot aan de lichten van Kemzeke.
Hier voorbij de Blauwe wegel langs de Nieuwstraat en de Kiekenhaag ©1 naar de viaduct over de E34. Daar
draaien we rechts richting Hellestraat en via de Ellestraat naar Heikant. In Absdale volgen we een stukje
fietspad en komen uit aan de fietstunnel te Hulst. Even verder langsheen de N290 ©2 en aan de tweede afslag
links richting Patrijzenhoek. Rechtdoor langs de Groot Cambrondijk en zo naar de oversteek naar Vogelwaarde.
We fietsen door het centrum en nemen wat verder de Kerkweg die we na korte tijd verlaten voor de Vogeldijk
zodat we een goed zicht krijgen op de mooie kreek van DE VOGEL.
Op het einde ervan gaat het naar de N689 die we oversteken om via de Hoefkensdijk en Roverbergsedijk opzij
van Lamswaarde te fietsen. In Roverberg volgen we links de Kruispoldersedijk en even voor Duivenhoek rechts
de Oude Graauwsedijk. Wij komen dan uit in Scheldevaartshoek en langs een mooi kronkelend wegje komen
wij op de weg naar Hulst uit, even voor ZANDBERG. Wij fietsen er rechtdoor en schieten ons de dijk op langs
de mooie ‘Vlaamsche Kreek’. Even verder kort rechts en we draaien links de Kieldrechtse Molenstraat in tot
het kruispunt met de baan naar Nieuw-Namen die we richting Clinge volgen tot Halfeind ©3. Nu recht naar
Meerdonk tot we de Lange Nieuwstraat inslaan en blijven volgen opzij van De Klinge. We zetten nu via het
Cappaertstraatje koers naar de Eeckbergstraat en langs Het Kalf gaat het naar de Reepstraat. Via Rustwat en
de mooi heropgebouwde Twistkapellekes komen we terug in Sint-Pauwels en aan ons lokaal.

gwA: De Vogel – Zandberg, 74 km
Ommetje : Op de Hoefkensdijk slaan we linksaf en rijden door Lamswaarde tot aan de Lange Nieuwstraat. Hier
links en de eerste rechts om aan het ‘monument’ uit te komen. Wij draaien er linksweg naar het kleine
Kruisdorp en verder naar Walsoorden, waar wij de Scheldedijk opzoeken. Als de wind meezit gaat het nu in
vliegende vaart tot Kruispolderhaven. Op den Duivenhoek rechts weg en even verder komen wij aan de Oude
Graauwsedijk terug op het parcours.

Vrije gedeeltes
1. Enkel voor de gwA : van Walsoorden langs de Scheldedijk tot Kruispolderhaven.
2. Vanaf de Vlaamsche Kreek door de Beerweg steeds rechtdoor; aan de haakse bocht rechts en direct
terug links. Opnieuw rechtdoor tot de grote weg naar Nieuw-Namen.
3. De Lange Nieuwstraat en aansluitend de Sluisstraat tot het einde.

gwC: Havendijk – Statenboom, 46 km
De gwC volgt het parcours maar maakt aan de Blauwe Wegel in Stekene een ommetje langs het industriepark
en de Hulsterstraat naar de Kiekenhaag ©1, waar zij terug op het A- en B-parcours komen.
Opzij van Hulst ©2 blijven we langer de Parallelweg volgen tot aan de HAVENDIJK waar we de grote baan
dwarsen en Hulst noordelijk rond rijden. Even vóór Zandberg draaien we de STATENBOOMWEG op en komen
voorbij de bekende schietstand. Aan Halfeind ©3 sluiten we terug aan op het gemeenschappelijke parcours.
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Datum: zondag 7 maart 2021

gwB: Zegeningen en verkortingen, 64 km
Onze club krijgt in Klein-Sinaai opnieuw een eigen fietsenzegening en we proberen er voor te zorgen dat de 3
groepen gescheiden aankomen aan de grot van de fietsers, zodat niemand daar tè lang moet wachten.
Wij vertrekken langs de Provinciale Baan naar Kemzeke, waar we links afslaan om via de Nieuwstraat en de
Gelaagputten in Stekene aan te belanden ©1. Even R-L naar de Potaarde en de Heistraat en dan links de
kronkelende Prinsenstraat in waar de leden achteraan in de groep hun conditie wat kunnen opvijzelen. De
Bergstraat ten einde en we rijden zuidwaarts om via de Pannenhuisstraat de O.L.V-kerk van Klein-Sinaai te
bereiken voor de FIETSENZEGENING.
Na de zegening fietsen we langs de Pereboomsteenweg naar de E34 die we volgen tot aan het verkeerscomplex
in Moerbeke. Wij fietsen hier over de viaduct en daar begint een vrij gedeelte waarbij we eerst lange tijd de
autostrade langsrijden en aan de Langeledebrug rechts afslaan. Op het eind zoeken we de Oudenburgse Sluis
op en komen op de Molenstraat terecht waar een vrij gedeelte wacht dat ons via de Middenweg op “De Ratte”
brengt. Natuurlijk willen we dan ook “De Muis” niet missen en zo blijven we boven Zuiddorpe om even verder
op de weg naar Axel te komen. Wij nemen de parallelweg en verder rechts de EERSTE VERKORTING, een mooie
weg waar je in een S-bocht aan de Fortdijk van de vroegere Spaanse verdedigingsgordel komt en waar ook een
zeer mooie kreek ligt. In Nieuwe Molen fietsen we linksaf en ©2 aan de kreek ‘het Grote Gat’ nemen we de
TWEEDE VERKORTING, die ons terug aan de weg van Hulst naar Axel brengt. Even vóór Absdale leiden de
Plaatstraat en de Heidestraat ons naar de Drie Hoefijzers. We slaan daar de Lekestraat in en volgen wegen
door de bossen naar de viaduct over de E34. Via de Kiekenhaag fietsen we naar het industriepark en we
beëindigen onze rit via de Kwakkel en Klapdorp, terug naar ons lokaal, voor de afsluitende “zegening”.

gwA: Zegeningen en verkortingen, 74 km
Ommetjes
1. Via de Gentstraat rijden we naar Puivelde langs de Eikenlaan en de Bosstraat, om van daaruit via de
Kemzekestraat de Kwakkel te bereiken. Daarna komen we via de Meersen en de Bormtestraat in Stekene.
2. Voorbij de Oudenburgse Sluis gaat het links naar de Stekkerweg waarna we op de Spuitvakweg vrij zijn en
aan de Middenweg terug op de route van de gwB komen.

Vrije gedeeltes
1. Voorbij het viaduct over en langs de E34 tot de Langeledebrug. Hier rechts tot einde van de Langelede.
2. De gwA volgt de Stekkerweg en de gwB volgt de Molenstraat. Beide wegen komen samen bij het
1e kruispunt aan de Middenweg; gwA fietst er rechtdoor en gwB slaat er rechtsaf. Op het einde komen we
aan de Eversdam die we rechts volgen en het einde is aan het kruispunt met de Canisvlietweg.

gwC: Zegening en verkorting, 46 km
We volgen de gwB-route tot voorbij de gelaagputten in Stekene ©1, waar we de Blauwe wegel nemen en deze
oude spoorwegwegel blijven volgen tot in Klein-Sinaai.
Na de fietsenzegening volgen we de Spelonckvaart naar Moerbeke en nemen daar de Drongendreef om de
Kruisstraat over de E34 op te zoeken. Even voor de Rode Sluis nemen we binnenwegjes naar Nieuwe Molen en
sluiten – zònder de Eerste Verkorting – terug aan op het parcours ©2.
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Datum: zondag 14 maart 2021

gwB: Paal – Prosperpolder, 67 km
Vanaf ‘onze’ parking rijden we naar de Beekstraat en verder via de Grouwesteen en de Heerbaan naar
Kemzeke. Achter de kerk naar “Rustwat” en de Reepstraat om dan onder de E34 door te rijden en Het Kalf en
even verder de Geul te bereiken. Via slechts enkele meters kasseien komen we in de Kijkverdrietstraat en aan
de Lange Nieuwstraat slaan we rechtsaf om aan het 1e kruispunt terug af te slaan, steeds rechtdoor te volgen
en langs de Statenboomweg aan de Hoogeweg te komen.
Via de mooie, met bomen omzoomde Beerweg en enig draaien en keren komen we tot vóór Graauw, waar we
de Middenweg volgen tot aan de Scheldedijk in PAAL. Meteen starten wij een ‘vrije vlucht’ die eindigt aan het
begin van de Petrusstraat.
Even verder brengen we een bezoekje aan PROSPERPOLDER en zoeken de Muggenhoek op voor de start van
een tweede vrij gedeelte langsheen de Waaslandhaven tot het kapelletje in de Oud Arenbergstraat. We draaien
daar in en rijden achter Verrebroek door, tot we op de grote baan naar Vrasene komen. Over de expresweg
onmiddellijk rechtsaf en we blijven er langs tot aan de Zalegemdijk waar we linksaf volgen en langs de Zijpstraat
tot Groot Laar rijden. Nu gaat het steeds “rechtuit” langs Laarstraat, Baarstraat, ‘s Hondstraat en Beekstraat
tot aan ’t lokaal.

gwA: Paal – Prosperpolder, 77 km
Ommetje: Ons ommetje situeert zich even voor de Graauwse Kreek. Waar de gwB rechts langs de kreek fietst,
nemen wij nog even rechtdoor naar Graauw. We dwarsen de grote weg en komen een eind verder via de Oude
Graauwse-, Schenkel- en Vitshoekdijk in de Roverbergsestraat.
Steeds rechtdoor en verder links en rechts tot aan de Lange Nieuwstraat waar wij rechts fietsen naar
Kruispolderhaven. Hier gaat het links naar den dijk en verder naar Paal.

Vrije gedeeltes
1) Vanaf Kruispolderhaven (gwA) of Paal (gwB) tot de Petrusstraat.
2) Aan de Muggenhoek naar de Nieuw Arenbergstraat toe, die wij links inslaan richting Doel. Wij rijden
beneden, langs het deels gedempte Doeldok naar de Middenstraat en verder rechtsweg in de Oud
Arenbergstraat, waar het vrij gedeelte eindigt aan het gekende kapelletje.

gwC: Naar Prosperpolder, 47 km
Wij rijden langs de Beekstraat tot aan de Bunderstraat en fietsen van daaruit naar Het Kalf. Eens Meerdonk
voorbij gaat het via de Molenhoekstraat rechtstreeks naar Kieldrecht, waar we de Nieuw Arenbergstraat
nemen tot Muggenhoek. Hier zoeken we de Langestraat op en dan vereren we het vlakbij gelegen
PROSPERPOLDER met ons bezoek. Via de kortste weg nu naar Pillendijk om dan aan het kapelletje van Oud
Arenberg even aan te sluiten op het parcours van gwB en achter Verrebroek door naar de grote baan naar
Vrasene te rijden. Hier fietsen we echter rechtdoor langs de Binnendijk en de Ruiterstraat naar Zalegemdijk.
Na de Zijpstraat volgen we de Samelstraat naar Sint-Gillis waar we de Bosstraat nemen om uiteindelijk onze
eindbestemming Sint-Pauwels te bereiken.
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Datum: zondag 21 maart 2021
Omdat vandaag de grA en de grB van de maand maart gereden worden, is er in Sint-Pauwels géén gwA!

gwB: Rond het Groot Eiland, 66 km
Tot Kemzeke volgen we de Zandstraat en slaan aan de lichten af naar Stekene via de Nieuwstraat. Voorbij de
Kiekenhaag beklimmen we de viaduct over de E34 en via de Hellestraat en de Ellestraat komen we op de
“Nederlandse Heikant". We vervolgen tot Absdale, kruisen voorzichtig de baan Hulst-Axel en voorbij de
Fransestraat maken we een grote lus ROND HET GROOT EILAND. Via de Groot Cambrondijk passeren we
daarbij Luntershoek, waar we rechtdoor vervolgen tot onder Zaamslagveer. Daar volgen we een eind de Oude
Zeedijk maar maken via de Pouckedijk een ommetje rond de Boschkreek om terug aan de Oude Zeedijk en
Kijkuit te komen. De Derde Verkorting brengt ons aan 't rondpunt van de baan Axel-Hulst.
We rijden zuidwaarts en volgen de Axelsestraat tot we scherp links afslaan in de Fortdijk ©1; een goeie km
verder rechtsaf in de Sandersstraat tot de hoofdstraat van Koewacht die we recht oversteken. Aan het einde
links-rechts door het kleine "Koewachtbos" en steeds rechtdoor volgen naar de Rode Sluis en langs de Grote
kreek. We zijn dan aan de Papdijk en rijden van daaruit terug over de viaduct van de E34.
Langsheen deze “Expresweg” rijden we vrij gedeelte tot de Pereboomsteenweg en vervolgen naar Klein Sinaai.
Rechtover de kerk fietsen we richting Polken en maken een ommetje naar den Berg en de Wildernis. In Stekene
©2 volgen we de Bormte en de Kwakkel om van daaruit snel “Den Decker” te bereiken.

Vrij gedeelte:
Bij het terugkomen begint het vrije gedeelte even voorbij het viaduct over de E34. Eerst langs deze expresweg
tot de afslag naar Klein-Sinaai; daar volgen we rechts tot aan het binnenrijden van Klein-Sinaai.

gwC: Rond het Groot Eiland, 45 km
We volgen gedurende lange tijd het parcours tot de Fortdijk ©1 waar we rechtdoor rijden en op de baan
richting Heikant slaan we scherp rechtsaf de Tragel in. Eens Koewacht voorbij nemen we de Vennestraat om
daarna de parallelweg van de E34 te volgen en deze over te klimmen naar de “Belgische Heikant”. Op het
eind van de Molenbergstraat sluiten we terug aan bij de gwB ©2.

Groot eiland
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Voorstel van
Michel Vercauteren, Patrick Heyninck en Luc De Kerf
zondag 21 maart 2021

Dwars door Leuven, of net niet
rit
grA
grB
grC

km
133 km
117 km
96 km

vertrekplaats
Bornem
Bornem
Bornem

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

Vertrekken doen we op de parking van het domein Breeven “Barelstraat 111, Bornem. Dit is 17.5km vanuit
Sint-Pauwels. Dit is zowat de enige parking in Bornem waar je gratis of zonder parkeerschijf mag parkeren.
Via landelijke Vlaamse polderwegen trekken we richting Puurs en wat verder in Londerzeel gaan we de A12
over. Na 18km komen we aan het zeekanaal Brussel-Schelde voor het eerste vrij gedeelte.
Vrij gedeelte 1 voor A/B/C: kanaal volgen tot brug Humbeek-Sas, afstand 5 kilometer.
We gaan nu naar de andere kant van het kanaal en een 500 meter voor de verbrande brug rijden we richting
Eppegem naar Perk (36 km). Hier kan de C-groep al een eerste keer stoppen voor een koffiebreak in café de
“4-vaten” of het “Plenke”. De rest kan/moet verder doorrijden naar Kampenhoout waar we na 45km een eerste
splitsing krijgen. De C-rit zal daar rechtdoor gaan richting Buken en Wakkerzeel naar de middagstop; A en B
slaan rechtsaf voor een tweede vrij gedeelte.
Vrij gedeelte 2 voor A/B: baan volgen tot in Veltem Beisem, afstand 4km.
In Veltem Beisem gaan de B-rijders links richting Herent en Wijgmaal en gaan vlak voor Leuven naar de
middagstop, de A-groep gaat rechts waar ze op 57km starten aan de eerste klim van het seizoen.
Vrij gedeelte 3 voor A: Fietspad volgen tot eind en dan links blijven doorklimmen tot aan de radar, afstand
2km
Nu volgt een afdaling op kasseien richting Bertem en van daaruit naar Heverlee, en voor degene die hun
legerdienst daar gedaan hebben weten dat Leuven dan vlakbij is. We doorkruisen Leuven langs de oude markt,
het stadhuis en de brouwerij van Stella, kortom de belangrijkste bezienswaardigheden. Via het natuur- gebied
Wijgmaalbroek rijden we dan richting middagstop Heikant-Rotselaar.
Middagstop: Café “Onder den toren” A-rit na 80km. B en C-rit na 61km
Na de middagstop rijden alle groepen via Werchter en passeren hier de grote festivalweide. Het is echter nog
iets te vroeg voor de optredens, dus rijden we
maar door naar de Dijle. Hier krijgen we een
mooi “Strade Bianche” vrij gedeelte.
Vrij gedeelte 4 voor A/B/C: We volgen de Dijle
via een mooi berijdbaar gravelpad en dit voor
11km, na 5km moeten we wel een baan
oversteken. Voorzichtig!!!
In Muizen gaan we via het Mechels Broek en de
Nekkerspoel het centrum van Mechelen
binnenrijden. De markt en de SintRomboutstoren zijn misschien wel een mooie
Even rusten met ons vieren op de oude markt van
plaats voor een groepsfoto. We volgen nu terug
Leuven
de Dijle tot aan de de Rupel.
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Vrij gedeelte 5 voor A/B/C: Vanaf de blauwe fietsersbrug volgen we de Rupel tot vlak voor klein Willebroek
afstand 4.5km; aan de eerste splitsing blijf je links volgen.
Wij gaan dan verder richting zeesluis van Wintam over de sluizen om wat verder het laatste vrij gedeelte aan
te vangen op 125km. De B-en C-rit doen dit vrij gedeelte niet.
Vrij gedeelte 6 voor A: Een mooie kasseistrook van 1,5km blijven volgen tot in bocht waar kasseien stoppen
niet rechtdoor maar links de kasseien verder volgen.
Nu is het nog een kleine 6 km richting Bornem waar eventueel kan gestopt worden op de markt waar zeker
keuze genoeg is om de innerlijke mens ook te versterken.

Een tussenstop aan het
stadhuis van Leuven.
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Datum: zaterdag 27 maart 2021

gwB: Gaverland – Liefkenshoek, 71 km
Voor deze ‘binnenlandse’ rit rijden we vanaf de parking via de Beekstraat en de Baarstraat naar ’t Hoogeinde.
Langs het vroegere Moleken – nu de ‘Art Nouveau’ – gaat het richting Nieuwkerken maar we blijven er
noordwaarts van, om aan Bautenshoek af te slaan naar Vrasene. Hier laten we de dorpskern links liggen en
komen aan de Mosselbank ©1 waar we de baan naar Beveren dwarsen en de Vliegenstal bereiken. Rechtsaf
de Broekstraat in en steeds rustig rechtdoor volgen langs Palingsgat en de Singelberg tot in Melsele.
Met voor sommigen een nostalgisch gevoel rijden we de kapel van GAVERLAND voorbij en aan de N450
Melsele-Kallo draaien we linksaf. Even verder komen we op de heraangelegde Melseledijk die ons over de E34
leidt naar Kallo. We bollen over de Melkader en aan de Kallosluis zoeken we de vrije sluiskant op om dan ©2
via de Oudedijk rondom de inrit van de LIEFKENSHOEKtunnel te fietsen. Onderweg passeren we de halte van
de fietsbus die havenwerknemers gratis van de linker- naar de rechterscheldeoever brengt.
We duiken nu echt de Waaslandhaven in en passeren over de Deurganckdoksluis, de grootste ter wereld. Geen
ongerepte natuur hier, maar deze industriële en vooral logistieke site is toch wel imponerend. Op zondag kan
je hier nog rustig rondkijken, een imens verschil met de drukte op werkdagen.
Op het eind van de Sint-Antoniusweg ©3 volgen we lange tijd rechtdoor de Oostlangeweg tot we in Oude Doel
de nieuwe, toekomstige Scheldedijk oprijden die we aan de infokeet terug verlaten. Twee maal scherp
afdraaien en we komen op de Westlangeweg, waarna we via de Middenstraat en Oud Arenberg het centrum
van Kieldrecht bereiken. We draaien er de Molenstraat in en komen in Meerdonk terecht ©4 waar we langs de
Dijkstraat de Geul bereiken en ook ’t Kalf. Verder niet onze klassieke weg want we maken nog een klein
ommetje langs de Aststraat om dan langs de twistkapellekes ons lokaal te bereiken.

gwA: Gaverland – Liefkenshoek, 81 km
Ommetjes: 1. In Melsele dwarsen we de N450 en komen via de Bergmolenstraat en de Zaveldam aan de
oversteek van de E34; 2. We verlaten de Oostlangeweg en rijden Doel binnen om dan langsheen de
Scheldeoever Ouden Doel te bereiken; 3. Aan het kapelletje in Oud Arenberg slaan we af naar Spaans Fort,
dwarsen de Verrebroekstraat en sluiten via de Moering- en de Bloempotstraat terug aan bij de gwB.

Vrije gedeeltes:
1.
2.

Voorbij de Deurganckdoksluis volgen we de Sint-Antoniusweg en op het eind aan het rondpunt rechtdoor
langs de Oostlangeweg tot de afslag naar Doel (gwA) of rechtdoor tot Ouden Doel (gwB).
Beneden de nieuwe Scheldedijk vliegen we de Westlangeweg op, draaien TR en TL tot ‘het kapelletje’
(gwA) of centrum Kieldrecht (gwB).

gwC: Gaverland – Liefkenshoek, 56 km
We volgen de gwB tot de Mosselbank ©1 en sluiten via de Kromstraat in de Broekstraat terug aan. Voorbij de
Kallosluis ©2 blijven we iets verder weg van LIEFKENSHOEK door via het fietspad links naast de Ploegweg
eveneens de Deurganckdoksluis te bereiken. We komen vandaag niet in Doel maar ©3 draaien de Blikken op
om zo de Middenstraat te bereiken. In Meerdonk ©4 draaien we de Turfbanken in om via de Lange
Meersstraat en de Zalegemdijk over de E34 in de Trieststraat te komen.Deze rustige weg volgen we tot in
Sint-Gillis om dan langs de Houtvoortstraat en de Aststraat terug aan te sluiten.
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Datum: zondag 28 maart 2021

gwB: Sint-Jansteen – ’t Veer, 67 km
Deze rit leidt ons soms langs wegjes die we minder vaak nemen en we vertrekken langs de provinciale baan tot
juist over de grens ©1, waar wij links ons klassiek binnenbaantje nemen tot we SINT-JANSTEEN bereiken. Wij
maken er een ommetje met wat gedraai en gekeer en kruisen de weg van Hulst naar Koewacht. Voorbij een
mooi kreekje en de typisch Hollandse volkstuintjes opzij van ’t Steen, kruisen we uiteindelijk de weg van Hulst
naar Axel. Even verder over enkele wegen waar we zelden komen: de Plattendijk en ©2 rechts op de Hogeweg
die ons op de parallelbaan tegen de grote weg van Hulst naar Kruiningen brengt. Niet voor té lang, want even
verderop buigen we af en kruisen de weg van Ter Hole naar Zaamslag. We fietsen via alweer minder bekende
wegjes onder Pauluspolder door tot in het centrum van Vogelwaarde en via het Ruischendegat binnenin naar
’t VEER toe.
We kruisen opnieuw de weg naar Zaamslag en er dient zich een vrij gedeelte aan waarbij je de beschrijving
onderaan goed moet lezen. Opletten ook, want het is hier niet zo verkeersvrij als aan de dijk. Onder Steenovens
door naar de Bosdreef tot juist voor Axel waar het vrij gedeelte eindigt.
We vervolgen onze weg langs de Eerste Verkorting naar het rondpunt onder Axel waar een tweede vrij gedeelte
begint langs de N258 tot aan het rondpunt van de Kijkuit ©3. Via de Axelsestraat en de Fortdijk komen wij opzij
van Koewacht uit en aan de landsgrens, waar wij even richting Stekene nemen en daarna naar de expresweg
fietsen. Over de gekende brug en langs de Verkenstraat komen we aan den Heikant en langs de Potaarde en
de Kwakkel komen we terug in Sint-Pauwels.

gwA: Sint-Jansteen – ’t Veer, 78 km
Ommetje: Aan de rand van Vogelwaarde gaat het rechts naar het Vogelfort en dan naar Kamperhoek en
Kampen om aan het Hellegat bij de Scheldedijk uit te komen. We volgen deze tot aan de Dwarsweg en via de
Kampersedijk komen we in Poonhaven. We vervolgen onze weg naar de Zaamslagsedijk die ons tot aan het
Veer brengt, waar we terug inpikken op het parcours van de gwB.

Vrije gedeeltes
1. Aan ’t Veer rechtdoor. Bij het 1e kruispunt rechts, aan een T links en even verder terug links in de
Bosdreef. Bij een kruispunt rechtdoor (uitkijken) en de bocht van 90° naar rechts tot juist voor Axel.
2. Van het rondpunt van Axel tot aan het rondpunt van de Kijkuit.

gwC: Sint-Jansteen – Kijkuit, 52 km
We volgen de provinciale baan tot Kemzeke waar we onze gebruikelijke weg naar Het Kalf volgen maar via de
Rode Moerstraat een ommetje maken naar De Klinge. Even verder sluiten we in Kapellebrug aan ©1 op het Aen B-parcours en volgen de Warandestraat in SINT-JANSTEEN.
©2 Aan de Hogeweg fietsen we linksaf en onder het Groot Eiland door naar de KIJKUIT, waar we naar de
Tweede Verkorting fietsen. We blijven parallel met de N258 tot aan het rondput van de Kijkuit ©3 en komen
daar terug op het parcours van de gwA en gwB.
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April 2021
Verantwoordelijken: Astère Vercauteren, Johan Verduyn, Tom De Schepper, Patrick Heyninck,
Bart Blomme, Frank Bernaert, Ivan Vincke, Wim Dhollander, Bert Foubert.
Datum

Rit

Bestemming

Uur

Km

Pt.

za 3
zo 4
Pasen

gwA
gwB
gwC

Zeegat – Muggenhoek
Zeegat – Muggenhoek
Zeegat – Emmadorp

09:00
09:00
09:00

78
67
51

2
2
2

ma 5
Paasmaandag

gwB1
gwB2
gwB3
gwC

Naar het kasteel van Laarne
Emmadorp – Zaamslagveer
De Wase Parijs-Roubaix
Molen- en Patrijzenhoek

09:00
09:00
09:00
09:00

80
80
80
53

2
2
2
2

gwA
gwB
gwC

Hengstdijk – Reuzenhoek
Hengstdijk – Reuzenhoek
Zeildijk – Luntershoek

09:00
09:00
09:00

82
71
51

2
2
2

gwA
gwB
gwC
gwA
gwB
gwC

Uitbergen aan de Schelde
Uitbergen aan de Schelde
Zele en Waasmunster
Duikeldam in ’t dubbel
Duikeldam in ’t dubbel
Duikeldam in ’t dubbel

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00

83
72
56
83
73
54

2
2
2
2
2
2

za 24

grA
grB
grC

Tussen Maas en Waal
Tussen Maas en Waal
Tussen Maas en Waal

08:30
08:30
08:30

152
135
110

3
3
3

zo 25

gwA
gwB
gwC

Ossenisse – Paal
Ossenisse – Paal
Patrijzendijk – Graauw

09:00
09:00
09:00

81
71
53

2
2
2

za 10
zo 11

za 17
zo 18

Te verdienen in april: 15 punten en 639 km
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Datum: Paaszondag 4 april 2021

gwB: Zeegat – Muggenhoek, 67 km
Langs de provinciale baan naar Kemzeke en voorbij Rustwat en 't Hol naar Het Kalf. Aan de meubelwinkel
fietsen we de mooie Plasstraat in en daarna voorbij de Geule, om wat verder op de Groenen Dijk af te slaan
naar de Lange Nieuwstraat. We zoeken de Polderstraat noordwaarts op en op “Hollands” grondgebied nemen
we de Blomweg en bereiken het ZEEGAT.
We rijden hier rechtsaf tegen de Liniedijk (oude versterking van de Nederlandse gereformeerden) en voorbij
de door een dijkbreuk ontstane kreek “Zestig Voet”, die meer dan 10m diep zou zijn. Voorbij de schietstand
vervolgen we tot de Vlaamsche Kreek ©1 waar we afdalen, scherp afdraaien en de lange Dwarsstraat volgen
tot even voor Paal. Een scherpe bocht leidt ons naar Graauw en westwaarts fietsen we op de Graauwse Dijk
om daarna helemaal noord de Oude Graauwse Dijk te volgen. Nu naar Duivenhoek en rechtdoor naar Paal waar
we op de Scheldedijk in vrije vaart naar de Petrusstraat ‘vliegen’.
Op het einde van de Petrusstraat komen we in MUGGENHOEK waar we de oude liniedijk volgen die tijdens de
tachtigjarige oorlog Hulst moest beschermen. In Kieldrechtdorp fietsen wij even richting De Klinge om dan ©2
via de Bloempot en over het viaduct naar Okkevoorde te rijden. Langs de Samelstraat bereiken we de kerk van
Sint-Gillis en langs de Heerweg en de Grouwesteen krijgen we Sint-Pauwels in ons zicht.

gwA: Zeegat – Muggenhoek, 78 km
Ommetje: Op het einde van de Graauwse Dijk fietsen we zuidwaarts naar Scheldevaartshoek. Even verder
draaien we eerst richting Roverberg maar we volgen het centrum van Lamswaarde, waar we links vervolgen
tot de N689. Even erlangs maar dan fietsen we naar Kruisdorp en recht naar de Scheldedijk die we tot de
Petrusstraat volgen

Vrije gedeelte:
Vanaf de Scheldedijk in Paal (gwB) of even voorbij Kruisdorp (gwA) tot aan de Petrusstraat. Halfweg de
Petrusstraat het kruispunt voorzichtig !! oversteken en op het einde aan de Muggenhoek rechts en de 2e links
naar het dorp van Kieldrecht.

gwC: Zeegat – Emmadorp, 51 km
We volgen dezelfe route als onze vrienden A- en B-rijders, maar voorbij de Vlaamsche Kreek ©1 nemen we de
kortste weg naar de Scheldedijk die we slechts volgen tot in EMMADORP. Daar fietsen we richting NieuwNamen en sluiten dan even voorbij Kieldrecht ©2 terug aan op het parcours van de andere Blijf Fit-fietsers.
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Datum: Paasmaandag 5 april 2021

gwB1: Naar het Kasteel van Laarne, 80 km
De rit vertrekt langs de Gentstraat, we zoeken de Groenstraat op en langs de Colliestraat en de Kouterstraat
komen we in de Hooimanstraat die ons recht naar Sinaai leidt. We dwarsen de Vleeshouwerstraat en komen
zo achter de kerk uit op de baan naar Eksaarde. Tot Zwaanaarde nu, waar we linksaf rijden tot “Brandbezen”
vlakbij Daknam. Over de Daknambrug en steeds rechtdoor tot op de “Oude baan Gent-Antwerpen”. Op het
fietspad even richting Gent volgen en dan links door Oudebos (Zeveneken). Links tot op de baan LokerenBeervelde, waar we rechts rijden en vóór de E17 blijven. In “Magret” rijden we erover, dan een tijdje er langs
en uiteindelijk er nog 2 maal over, het lijkt wel een mini-bergrit! We komen volop in de Scheldestreek en langs
smalle wegen zijn we vlakbij het centrum van Laarne geraakt. We kunnen de torens al even opmerken en na
34 km komen we dan ook
voorbij het fraaie KASTEEL
VAN LAARNE.
Rechtdoor en wat verder
rijden we door Laarne-dorp
en zelfs voorbij het “De
Wilde-café”. We zoeken nu
fraaie, kleine binnenwegen
op en je zal merken dat het
gebied van de Kalkense
Meersen best genietbaar is!
We rijden door het centrum
van Kalken en komen
uiteindelijk op de baan
Overmere-Gent uit. Rechts
volgen we tot aan de kerk van Overmere en fietsen linksaf door piepkleine wegjes langs en tussen de weiden
van het mooie Vlaanderen. Maar dan is er weer de E17: erover en voorbij Everslaar tot op “ ’t Spoeleken” in
Lokeren. Over de ring en we zijn zó aan de lichten van de “oude brug”, waar we over de Durme en opzij van
het natuurreservaat “MOLSBROEK” fietsen tot De Ruiter. We dwarsen de N70 naar de Luitentuit en rijden de
mooie Dries van Sinaai op, om van daaruit Puivelde te bereiken. We draaien af aan de kerk en bereiken langs
de Lijkveldestraat terug ons lokaal.
En voor de verandering: vandaag geen vrije gedeeltes.
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Datum: Paasmaandag 5 april 2021

gwB2: Emmadorp – Zaamslagveer, 80 km
We rijden langs de grote baan tot Kemzeke, waar wij afslaan om via ’t Hol en de Reepstraat naar Het Kalf te
rijden. Langs de Groenendijk en de Geule bereiken we Meerdonk en slaan linksaf naar Statenboom ©1. Aan
het einde rechtsaf en we doorkruisen de Koningin Emmapolder tot in EMMADORP.
Vrij fietsen we langs de dijk, voorbij Paal en Kruispolderhaven tot boven op de helling van Walsoorden. We
draaien rechtsaf naar het haventje en volgen de Scheldedijk aan de waterkant. We bollen rond het haventje
van Perkpolder en fietsen met zicht op de Schelde tot we ter hoogte van Kreverhille opnieuw binnendijks
klimmen. Een nieuw vrij gedeelte lacht ons hier toe, dat na 7 km eindigt aan camping 't Hellegat.
Linksaf nu naar Poonhaven en afdraaien naar de Koning Willem III Weg met aansluitend de Genderdijkseweg
tot ZAAMSLAGVEER. Over de grote baan en linksaf richting Luntershoek, maar we rijden even tevoren rechts
de Reigerstraat in en fietsen rond het Groot Eiland ©2 om via de Fransestraat op de Absdaalseweg af te
stevenen. We steken deze over en langs de Polderstraat bereiken we Sint Jansteen, waarna ook Kapellebrug
dichtbij is. Over de viaduct en langs de Hulsterstraat, het industriepark en de Kwakkel bereiken we SintPauwels.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf de dijk in Emmadorp tot boven op de “helling” van Walsoorden.
2. Vanaf Kreverhille tot camping ‘t Hellegat

gwC: Molen- en Patrijzenhoek 53 km
We gaan dezelfde richting uit als de gwB2 “Emmadorp – Zaamslagveer” maar om Het Kalf te bereiken nemen
we niet de Provinciale Baan, maar fietsen via de Gaverstraat in Sint-Gillis naar de Reepstraat.
©1 Voorbij de Statenboom gaan we aan het einde naar links en volgen even vóór Zandberg de Langendamsedijk
om via Scheldevaartshoek in MOLENHOEK te komen. Van daaruit steken we door naar Terhole en fietsen even
de grote baan langs, die we voorzichtig oversteken. Direct linksaf op de Havendijk en we rijden door de GrootCambronpolder naar PATRIJZENHOEK. Even verder komen we via de 8e verkorting aan het Groot Eiland en
sluiten in de Fransestraat terug aan op het parcours ©2.
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gwB3: De Wase Parijs-Roubaix, 80 km
Ongeveer 23 km kassei op 80 km: dat is bijna één op de drie en voor de èchte kasseiliefhebbers van onze club
alleszins een uitdaging. Meer en meer kasseibaantjes zijn afgezoomd met een betonbaantje, maar wie de rit
meerijdt, moet ten volle kunnen ‘genieten’ van de kasseien en dus is de afspraak dat op elke kasseistrook over
de kasseien wordt gereden en niet op de zijstroken, tenzij om tegenliggers te vermijden. De overtreder van de
regel verliest onherroepelijk zijn eer … en zijn punten!
Wij vertrekken via de Collemanstraat naar de Waterstraat (1400m), denderen via de Stenenmuurstraat de
Helsvuurstraat (700 m) in en draaien langs het Hondsnest terug naar de Cadzandstraat (1500m). We zijn
gelanceerd en fietsen in Klein Sinaai door de Boudelowijk en krijgen even verder de Oostvaart (1000m) onder
de wielen.
Nu richting ‘t oud vliegveld van Moerbeke, steken de Moervaart over aan de Terwestbrug en ja hoor, een vrij
gedeelte met twee za-a-a-a-lige kasseistroken: de kassei van Etbos (2600m) en de Kruisdam (600m). Op ‘t
einde links-rechts richting Lokeren via den Briel en we ‘nemen’ de Vijverstraat (1000m) om aan de N70 te
komen. Oversteken richting Staakte voor de Zamanstraat (800m), wij zijn op het Lammeken en zoeken de kerk
van Heiende op. We nemen rechts richting Overmere en even vóór de viaduct is het prijs met de
Vogelzangstraat (1400m). Op ’t einde scherp links de viaduct over en verder de 2de links: een vrij gedeelte van
2 km over een klein boerenbaantje. We vervolgen in het Heistraatje (500m), een bijna voorhistorisch stukje
kassei, en op het einde richting Lokeren.
In Lokeren fietsen we door het centrum en langs de markt met weer enkele kleinere kasseistrookjes (totaal
1000m) tot de Heirbrug aan de N70. We volgen aan de kerk rechtsaf naar de finale, met even verder een klein
brokje kassei: de Visselaerstraat (250m) en in het verlengde ervan, voor de tweede keer de Vijverstraat
(1000m). Op het einde naar rechts meedraaien en dan de weg Eksaarde-Lokeren kruisen voor de Sijpstraat
(500m). We rijden naar de Daknambrug en in Daknam volgt een vrij gedeelte dat twee kasseistroken met
mekaar verbindt: de Middendam (400m) en de Reinaertdreef (400m). Op de Pontweg volgt een nieuw vrij
gedeelte met 2 prachtige “stukken”: het
Wapenaerteinde (500m) en de Leestraat (1700m).
Om het compleet te maken volgt aan de Luitentuit
de Kernemelkstraat (1100m) en daar voorbij laten
wij Sinaaidorp rechts liggen en komen in
Zwaanaarde uit waar wij de richting Klein-Sinaai
kiezen.
Zo komen we opnieuw aan de Cadzandstraat
(2000m) die we als laatste wapenfeit en in één hap
verteren samen met de Waterstraat (1400m). Wij
zijn op de Kwakkel en onder het motto “samen uit,
samen thuis” wachten wij hier op iedereen. Nog
slechts 3 km naar ons lokaal voor het einde van deze erg bonkige rit.

Vrije gedeeltes: Èlke kasseistrook staat garant voor een vrij gedeelte!
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gwB: Hengstdijk – Reuzenhoek, 71 km
Vanaf de parking langs de Provinciale baan tot onder Hulst waar we, voorbij de “afslag” naar Sint-Jansteen
even richting Clinge rijden en dan links tot en door de woonwijk fietsen. We steken door tot even voorbij Zeegat
en nemen vóór Zandberg de Langedamsedijk tot in Scheldevaartshoek. Langs ons welbekende wegen komen
we in Roverberg en op de hoge dijk boven Lamswaarde, die we rechtdoor volgen tot we juist boven Kuitaart
op de weg naar Perkpolder uitkomen.
Het mooie fietsen op en langs de dijken steekt schril af tegenover het rijden op een fietspad langs een drukke
weg die de N689 toch wel is ! Gelukkig duurt dat niet te lang want een eindje noordwaarts dwarsen we die
drukke weg voor een schitterend stukje fietswerk langs DE VOGEL: een prachtige kreek, die ons in HENGSTDIJK
brengt. Rechtdoor naar Oude Stoof en vóór Kampen draaien we de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder op die
we snel verlaten om bij het gemaal Kampen te komen. Hier gaat het In sneltreinvaart langs de Scheldedeijk tot
juist voorbij De Griete.
Links naar Val en REUZENHOEK dat we doorrijden tot in Zaamslagveer. De baan over en steeds rechtdoor tot
we de Kijkuit voorbijrijden en ©1 het rondpunt ¾ rondrijden tot de manège waar we Drie Hoefijzers opzoeken
en Vlaanderen binnenfietsen langs de Lekestraat. Door het bosrijke gebied van de Kemel komen we in de
Hellestraat en over de E34; we volgen de Kiekenhaag naar de Potaarde en komen dan langs de Kwakkelstraat
en ’t Lijkvelde aan het einde van deze rit in Sint-Pauwels.

gwA: Hengstdijk – Reuzenhoek, 82 km
Ommetje:
We volgen de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder rechtdoor richting Kloosterzande en nemen de
Hooglandsedijk. We maken dan een lus rond Ossenisse langs de Oostdijk en komen in Knuitershoek op de dijk,
waar het vrij gedeelte begint.

Vrije gedeelte
Vanaf gemaal Kampen (gwB) of Knuitershoek (gwA) tot aan de Griete.

gwC: Zeildijk – Luntershoek, 51 km
We volgen de provinciale baan slechts tot in Kemzeke waar we de gekende weg naar Het Kalf en De KlingeClinge volgen. Voorbij Zeegat nemen we even het fietspad richting Hulst maar verlaten dit al snel en komen in
Schuddebeurs op de ZEILDIJK en de Notendijk, waarna we in Terhole komen en even de weg naar Perkpolder
volgen. We dwarsen deze weg al heel snel en aan het kruispunt vóór Vogelwaarde gaat het zuidwaarts naar
LUNTERSHOEK. Via de Sasdijk krijgen we de Kijkuit in het zicht en ©1 daar vervolgen we onze weg via hetzelfde
parcours als de A- en de B-rit.
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gwB: Uitbergen aan de Schelde, 72 km
We blijven vandaag nog eens op eigen Vlaamse bodem en vertrekken zuidwaarts naar de Kwade Plas waar we
de fietsweg langs de Molenbeek volgen. Aan het 1e kruispunt opnieuw lange tijd zuidelijk en langs Puivelde
naar de fietsautostrade F4 die we tot in Lokeren volgen. We komen nu snel op het voortdurend kronkelende
fietspad langsheen de Durme dat we blijven volgen tot we de E17 voorbij zijn.
We komen nu op heel rustige binnenbaantjes, dwarsen de weg Lokeren-Zele en blijven min of meer parallel
met, maar meestal op ‘rustige’ afstand van de E17, waarbij heel wat windturbines het landschap opfleuren (?)
©1. We laten deze ecologische energieproducenten achter ons, draaien af naar Donk en komen na 33 km aan
het eens zo palingrijke Donkmeer waar momenteel die lekkernij niet meer gevangen wordt.
Weerom langs mooie binnenbaantjes bereiken we UITBERGEN en dan zijn we ook zo AAN DE SCHELDE die we
even in een grote boog blijven volgen, dan enkele km’s landinwaarts ervan wegrijden maar in Berlare ©2 er
terug langskomen. Tot even vóór de rijksweg Zele-Dendermonde kunnen we hier vrij fietsen met uiteraard het
nodige respect voor andere fietsers en wandelaars. We dwarsen de N47 en blijven opzij van Zogge om daarna
over de Durmebrug het bosrijke Waasmunster binnen te rijden.
We zullen wellicht weer ‘vrij’ snel de E17 over fietsen om aan de N70 elkaar terug op te wachten. De weg van
Belsele naar onze thuishaven via opnieuw de Kwade Plas, kennen we natuurlijk bijna blindelings, maar we
houden toch maar onze ogen open zodat we ‘Den Decker’ niet voorbij rijden.

gwA: Uitbergen aan de Schelde, 83 km
Ommetjes: 1. Even voor Donk een zeer kort ‘uitstapje’ opzij van de Mosseveldstraat; 2. In Uitbergen draaien
we de Kleine Kouter in en komen langs de Bellamstraat aan de overzijde van Schellebelle aan de Scheldeoever
die we stroomafwaarts volgen, terug naar Uitbergen; 3. Even vóór Zogge een kleine lus tot de Bakkerstraat en
dan naar Zogge-centrum en de Palingstraat om juist voor de Durmebrug terug aan te sluiten.

Vrije gedeeltes:
1. Enkel gwA: Scheldeoever 4 km volgen vanaf het veer Schellebelle tot ca 1km voorbij Uitbergen
2. Zodra we in Berlare terug aan de Schelde komen tot we, 7 km verder, de dijk terug afrijden.
3. In Waasmunster van de Heidekapelstraat tot de lichten in Belsele

gwC: Zele en Waasmunster, 56 km
Wij geraken vandaag niet in Uitbergen maar volgen de rit toch tot we ten westen van ZELE, met de turbines in
het zicht, ©1 deze de rug toekeren en afdraaien helemaal rond de gemeente. Het is hier heerlijk rustig fietsen
en even voorbij Berlare bereiken ook wij langs de Waterhoek het gekende Veerhuis, de Schelde en het Bparcours ©2 zodat ook wij bij onze terugtocht WAASMUNSTER verkennen.
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gwB: Duikeldam in ’t dubbel, 73 km
Vanuit Sint-Pauwels fietsen we langs de Beekstraat helemaal rechtuit tot het Hoogeinde. Het gaat dan richting
Vrasene langs de Blauwe Staak en zoeken daar het Klein Laar op, waarna enig gemanoeuvreer ons voor de
eerste keer aan de DUIKELDAM brengt.
Aangezien ons rechtdoor de weg versperd wordt door de E34, draaien we het brede fietspad op naast deze
“Expresweg” en komen aan de viaduct van de baan Vrasene-Verrebroek. Over de brug en onmiddellijk afslaan
naar de Schoorstraat die vroeger in kassei lag en wat verder zijn we voor de tweede keer in de DUIKELDAM,
die door de E34 in tweeën werd gesneden. Het gaat nu opzij van Meerdonk naar de Lange Nieuwstraat waarna
we, met Kieldrecht rechts van ons, over de “Grote Geule” steeds rechtdoor fietsen tot op de Beerweg die we
na het heuveltje alweer verlaten ©1. Hier in de Koningin Emmapolder nemen we een voorheen onverhard,
maar nu geasfalteerd wegje naar de Vercauterenweg. We laten de Zeedijk van de Prosperpolder onder onze
wielen doorschuiven en dan zijn we aan de Westerscheldedijk die ons langs Emmadorp en Paal heel wat
kilometers verder doet aanbelanden in Walsoorden.
Wij draaien aan het haventje links weg naar Kruisdorp en wat verder zijn wij in de Nederlandse Lange
Nieuwstraat op weg naar Kruispolderhaven. Zo ver fietsen we niet want al heel snel slaan we af naar
Lamswaarde en via de Zeildijk gaat het naar Schuddebeurs, waar wij de Veldstraat nemen die ons op de weg
van Hulst naar Zandberg brengt. Even links mee, en wat verder ©2 langs ’t Zeegat naar Clinge en De Klinge.
Van hieruit fietsen we naar Het Kalf en langs de sportpleinen van Sint-Gillis in de Houtvoortstraat. Via de
Heerweg komen we nog aan de Twistkapellekes en slaan we aan “De Kruisstraat” af naar ons lokaal.

gwA: Duikeldam in ’t dubbel, 83 km
Ommetje: Even vóór de Vercauterenweg gaat het rechtsweg en volgen we de ‘lange’ Langestraat tot voorbij
Prosperpolder. Even verder moeten we verplicht rechtsaf en komen aan de informatiekeet van het 450 ha
grote getijdengebied dat in uitvoering is binnen de Hedwige- en Doelpolder. Op de nieuwe dijk rijden we
langsheen Ouden Doel en start een wel heel lang vrij gedeelte. Aan de Scheldedijk draaien we linksaf en volgen
de dijk via Emmadorp en Paal tot in Walsoorden … en dat is een heel eind.

Vrij gedeelte:
Voor de gwA: vanaf de Scheldedijk aan Ouden Doel de dijk blijven volgen tot in Walsoorden.
Voor de gwB: vanaf de Zeedijk van de Prosperpolder de Scheldedijk blijven volgen tot in Walsoorden.
Voor de gwC: Scheldeijk volgen van Emmadorp tot Paal

gwC: Duikeldam in ’t dubbel, 54 km
We volgen het parcours tot de Beerweg ©1, waar we de kortste weg nemen doorheen de Koningin
Emmapolder naar Emmadorp en we zijn vrij tot Paal waar we kort van de dijk afdraaien en de weg tot in
Graauw volgen. Verder door tot Zandberg en we draaien het fietspad op van de weg naar Hulst. Even verder
komen we ook op het parcours van de A- en B-rijders en fietsen ook wij naar ’t Zeegat ©2.
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Voorstel van Wim Dhollander
zaterdag 24 april 2021

Tussen Maas en Waal
rit
grA
grB
grC

km
152 km
135 km
110 km

vertrekplaats
Sleeuwijk
Sleeuwijk
Sleeuwijk

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

Vertrekken doen we op de parking vooraan in de Waterlinie, zijstraatje van de Rijksstraatweg, Sleeuwijk,
provincie Noord-Brabant. Dit dorp ligt vlak tegen de A27 Breda-Utrecht, onder Gorinchem, afrit 23. Vanuit SintPauwels, zonder file, ongeveer 1u.20 rijden!

A-rit:

Fietsen doen we vandaag, hopelijk met goed weer in

een historisch 'geladen' kader, tussen veranderlijke rivieren en
pittoreske dorpjes! Na 4 km rijden we dan ook al de eerste
vestigingsstad in: Woudrichem. Hier vloeien de (afgedamde)
Maas en Rijn ( hier Waal genoemd) terug samen. We volgen de
boorden van de afgedamde Maas, verbinding tussen de echte
Maas en Rijn. Na 21 km bereiken we de volgende schitterende
vestigingstad Heusden, langs de boord van de echte Maas, in
Noord-Brabant. Denk nu niet dat deze steden de 'tand des tijd'
zo goed overleefd hebben, zeker niet! Het meeste van dit
culturele erfgoed is wel degelijk dikwijls
vernield of gewoon afgebroken om de
materialen ergens anders te 'gebruiken'
(zoals bv. Hulst). Het zijn gewoon de
Nederlanders, die vanaf de jaren 50-60
deze historische plekken in hun
oorspronkelijke staat hersteld hebben!
Even verder nemen we het veer over de
Maas, helaas niet zoals in België gratis, en
rijden we over de dam van de 'afgedamde'
Maas. Na 31 km passeren we het mooie
kasteel van Ammerzoden (foto), één van
de best bewaarde kastelen van Nederland.
We doorkruisen Gelderland noordwaarts
naar de volgende 'versterkte' stad : Zaltbommel! (41 km), aan de oever van de Waal. Al deze forten en versterkte
steden maken deel uit van de Hollandse waterlinie, vooral opgebouwd rond de Tachtigjarige Oorlog (rond 1600)
en gebruikt tot 1815! (tegen Napoleon) Bij deze linies werd vooral gemikt op 'inundatie': door gebruik van
sluizen, waterwegen, dammen, ... het tactisch onderwater zetten van een gebied om de vijand te versperren!
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De B- en C-rit verlaten ons hier voor een tijdje! Nu volgen we verder de boorden van de Waal, ideaal voor een
mooi 'vrij' gedeelte! Vergeet niet ook eens de prachtige omgeving
te aanschouwen! Na 51 km rijden we over de Sint-Andriessluis met
fort. Hier lopen Maas en Waal op slechts 500 m van elkaar. Aan de
overzijde zie je Tiel, een oude Hanzestad. Dit waren steden die zich
in de late Middeleeuwen (1200-1500) verenigden om beter handel
te drijven! Na 68km rijden we over (hoe kan het anders) Prins
Willem Alexanderbrug naar de overzijde, en verder langs de mooie
dorpjes Ijzendoorn en Echteld naar het veer over de Nederrijn, de
provincie Utrecht binnen! Na 89 km passeren we het mooie kasteel en dorp Amerongen! Op km 99 fietsen we
het dorp Duurstede binnen, waar we onze boterhammetjes opeten. Na het eten bollen we een waterweg over
die we nog niet gehad hebben: het Amsterdam-Rijnkanaal! We rijden nu op de Romeinenbaan, onderdeel van
de 'limes', dit is een aanduiding voor de bovengrens van het Romeinse rijk! Rechts staat er een gereconstrueerde
Romeinse wachttoren! We fietsen
nu op een dijk met prachtig zicht op
de Lek! Op km 111, na een vrij
gedeelte, nemen we het veer naar
Culemborg, terug Gelderland. Op
deze zijde van de lek fietsen we op
en door de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, gebouwd tussen 1816
en 1844! In deze periode dat België
bij Nederland hoorde werden ook
de forten rond Antwerpen
gebouwd, en tal van kanalen
aangelegd, met economische en
militaire functie. Aan het fort
Everdingen draaien we linksaf op
de Diefdijk, tegen het vliet (oude benaming waterweg), tussen mooie polders en dito boerderijen! Op km 128
rijden we door het dorpje Aquoy, gekend voor z'n scheve kerktoren, wat verder voorbij het fort van Asperen,
terug naar de Waal. Deze volgen we door Vuren, uiteraard met fort. Aan de overzijde heb je mooi zicht op Slot
Loevestein, een van de mooiste waterburchten van Nederland! Na 147 km rijden we de prachtige versterkte
stad Gorinchem (spreektaal: Gorcum), provincie Zuid-Holland binnen, waar we zeker een 'verkenningstoertje'
doen! Hier verandert de naam van de rivier ook van Waal naar Boven-Merwede, ben je nog mee?! De C-rit
neemt hier het veer naar de startplaats, maar A en B rijden, nog een ommetje over de brug terug naar de start!

B-rit: Deze volgt tot in Zaltbommel, km 42 het A-parcours. Hier fietsen ze over de Waal naar Waardenburg,
volgen de Waal tot Ophemert, voorbij het kasteel langs het mooie dorpje Buren. In Rijswijk wordt het veer
genomen om na 79 km op de stopplaats Duurstede aan te komen. Vanaf hier wordt terug het A-parcours
gevolgd.

C-rit: Deze volgt het B-parcours tot Ophemert, maar steken door naar Geldermalsen. Hier zitten er 70 km op,
ideaal voor de middagstop! Daarna rijden ze door de Betuwe, de fruit (en confituur) streek van Nederland langs
de oever van de Linge richting Rhenoy, waar ze na 82 km op het A-parcours komen. In Gorinchem, neemt deze
groep het veer naar de startplaats Sleeuwijk!
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Datum: zondag 25 april 2021

gwB: Ossenisse – Paal, 71 km
We verlaten Sint-Pauwels via de Zandstraat naar Kemzeke en volgen tot Kapellebrug. Daar volgen we naar en
door Sint-Jansteen en voor de fietstunnel te Hulst rijden we door de industriezone richting Absdale. Halfweg
steken we de weg Hulst-Axel over om dan het Groot Eiland te bereiken. In Luntershoek rechtsaf naar
Vogelwaarde en rechtdoor naar Vogelfort waar we afslaan naar Oude Stoof. Via Plattedijk en Koningsdijk
bereiken we OSSENISSE en even verder Zeedorp aan de Scheldedijk. We volgen de dijk tot de Perkstraat waar
we rechts afslaan en aansluiten op de Noordstraat, die we volgen tot voor Kloosterzande.
Onder de N689 door en we zoeken de betonfabriek in Walsoorden op waar een vrije vlucht start tot PAAL. Van
hieruit rijden we zuidwaarts tot in Graauw en verder langs kronkelende, golvende polderwegen naar Zandberg.
We volgen even het fietspad richting Hulst en draaien wat verder richting Clinge. Aan het Zeegat slaan we af
en passeren de kreek Zestig Voet zodat we op de Statenboomweg komen die ons, steeds rechtdoor, in
Meerdonk brengt. Van daaruit via Groenendijk naar Het Kalf en verder langs de Houtvoorstraat naar de
Shondstraat en ons lokaal.

gwA: Ossenisse – Paal, 81 km
Ommetje: Tussen Ossenisse en Zeedorp wordt via de Langeweg een lus gemaakt. We fietsen de Langeweg
zuidwaarts op en draaien aan de Polderdijk af naar Kampen. Hier zoeken we terug de Schelde op aan ’t Hellegat
en begint ons vrij gedeelte dat leidt naar Perkpolder.

Vrije gedeeltes
1. Vanaf ‘t Hellegat (gwA) of vanaf Zeedorp (gwB) tot de Perkstraat vóór Perkpolder.
2. Vanaf de helling in Walsoorden tot het binnenrijden van Paal.

gwC: Patrijzendijk – Graauw, 53 km
Voorbij de lichten van Kemzeke nemen we de 1e links, de Lamstraat, om zo in Stekene te komen en via de
Kiekenhaag en onder de E34 door naar de Hellestraat en Ellestraat te fietsen. Voorbij Heikant blijven we
rechtdoor rijden en dwarsen wat verder de weg Axel-Hulst. Via de Fransestraat bereiken we het Groot Eiland
en aan de Havikdijk fietsen we rechtsaf naar PATRIJZENDIJK. De Havendijk voorbij en we dwarsen de baan naar
Zaamslag zodat we aan de N689 komen, juist onder Kuitaart. We dwarsen de baan en peddelen onder
Lamswaarde door naar Roverberg en van daaruit naar de Kruispoldersedijk tot de Duivenhoek. Hier gaat het
pal zuidwaarts naar GRAAUW en nog zuidelijker naar Zandberg waar we even het fietspad richting Hulst volgen
en afslaan naar Clinge. We daveren door de zustergemeente De Klinge en voorbij Het Kalf rijden we onder de
E34 door. Langs de Reepstraat komen we in Kemzeke waar we het kronkelend fietspad nemen en aan de
twistkapelletjes langs de Grouwesteen de kortste weg nemen om ons clublokaal te bereiken.
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Mei 2021

Verantwoordelijken: Astère Vercauteren, Patrick Heyninck, Jurgen Naudts, , Johan Verduyn, Wim
Dhollander, Bart Blomme, Benny Feusels, Johan Nijs, Tom De Schepper.
Datum
Za 1

Rit
gwB
gwC
agrA
agrB
agrC

Bestemming
De verkorte Scheldeboorden
Boorden van de Vogel en het Eiland
De muur van Geraardsbergen
De muur van Geraardsbergen
Net niet naar de muur

Uur
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

Km.
71
54
165
145
108

Pt.
2
2
4
4
4

zo 2

gwA
gwB
gwC

Kruisdorp – Kieldrecht
Kruisdorp – Kieldrecht
Emmadorp – Kieldrecht

08:30
08:30
08:30

78
69
55

2
2
2

za 8

eoA
eoB
eoC

Avanti Classic: Stekene
Avanti Classic: Stekene
Avanti Classic: Stekene

08:30
08:30
08:30

120
90
70

3
3
3

zo 9

gwA
gwB
gwC

Petrusstraat – Scheldevaartshoek
Petrusstraat – Scheldevaartshoek
Sint-Korneliusstraat – Krekenhoek

08:30
08:30
08:30

82
72
51

2
2
2

Do 13
Hemelvaart

gwA
gwB
gwC

Strooienstad – Reuzenhoek
Strooienstad – Reuzenhoek
Terhole – Schapershoek

08:30
08:30
08:30

85
76
56

2
2
2

gwA
gwB
gwC
grA
grB
grC

Oude Polder – Oude Zeedijk
Oude Polder – Oude Zeedijk
Kloosterweg – Oude Zeedijk
Driedaagse: De oevers van de ijssel
Driedaagse: De oevers van de ijssel
Driedaagse: De oevers van de ijssel

08:30
08:30
08:30
09:00
09:00
09:00

87
78
54
174
133
108

2
2
2
3
3
3

zo 23
Pinksteren

eoA
eoB
eoC
gwB
gwC

ma 24
Pinkster
maandag

gwA
gwB
gwC
gwB
gwC

Driedaagse: Radio Kootwijk
Driedaagse: Radio Kootwijk
Driedaagse: Radio Kootwijk
Voor elk wat wils
Voor elk wat wils
Driedaagse: Veluwezoom
Driedaagse: Veluwezoom
Driedaagse: Veluwezoom
Van hoeken naar kanten
Van hoeken naar kanten

09:00
09:00
09:00
08:30
08:30
09:00
09:00
09:00
08:30
08:30

132
112
85
73
55
91
75
62
75
62

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

gwA
gwB
gwC

De Waaslandse Bergen
De Waaslandse Bergen
De Waaslandse Bergen

08:30
08:30
08:30

83
72
58

2
2
2

za 15
zo 16

za 22

Za 29
zo 30

Te verdienen in mei: 19 punten en 845 km en 6 eo-punten en 252 km
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BLIJF FIT stelt op zaterdag 1 mei 2021 haar jaarlijkse klassieker voor naar

DE MUUR VAN GERAARDSBERGEN
Rit
agrA
agrB
agrC

Parcours
Tot OP de Muur
Net niet naar de Muur

Km
165 km
145 km
108 km

Vertrekplaats

Vertrekuur

Sint-Pauwels

08:30

Onze 3 groepen fietsen vandaag allemaal dezelfde richting uit en we starten ook allemaal op hetzelfde uur op
de Moldersparking in Sint-Pauwels.
Nadat we SINAAI achter ons gelaten hebben en opzij van DAKNAM zijn gekomen, mijden we de N70 en rijden
via kleine wegen om na 22 km in OUDEBOS te komen.
We klimmen over de E17 en nadat we eerst richting KALKEN volgen, steken we verder door naar de Schelde
die we tot WETTEREN volgen. Opzij van Massemen en Westrem fietsen we langs rozenvelden en
boomkwekerijen en na 43 km volgt de agrC een ander parcours. Zij slaan af naar GIJZENZELE en
SCHELDEWINDEKE, maar komen ook door de mini-gehuchten
LETTERHOUTEM, ZONNEGEM en VLEKKEM. Na hun middageten en even
voorbij ERONDEGEM © komen zij na 66km terug op het A- en B-parcours.
De A- en B-rijders vervolgen intussen hun weg langs OOSTERZELE en
BALEGEM, voorbij de bekende jeneverstokerij en de Klepmolen. Langs
licht golvende wegen komen zij in VELZEKE en even verder in STRIJPEN
waar hun beider wegen zich scheiden.
De agrA krijgt met de Wolvenhoek in SINT-GORIKS de eerste klim onder
de wielen geschoven en daalt via de Verrendries af naar MICHELBEKE met
onderweg nog de licht klimmende Poorterij. We zijn 62 km ver en de
klimmen volgen nu elkaar in snel tempo op: om te beginnen de Berendries
en aansluitend
de lus langs de Valkenberg. In BRAKEL nemen we de
‘stijlrijke’ Tenbossestraat mee en langsheen
EVERBEEK-BOVEN komen we op de Steenberg. Via
EVERBEEK en opzij van Goeferdinge komen we in
OVERBOELARE terecht met als kasseiklim de
Sanatoriumberg. In plaats van de afdaling door het
bos glijden we nu de steile Voskensstraat af waarna
we, als compensatie de kronkelende Resteleustraat
beklimmen. Na een afdaling langs de brede N496
bereiken we GERAARDSBERGEN na 89 km.
De Berendries
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De agrB neemt in Strijpen richting ERWETEGEM en klimt langs Steenbergen en Ten Eede opzij van Sint-MariaOudenhove. De Koudenberg brengt hen in SINT-MARTENS-LIERDE en via DEFTINGE rijden ook zij na 75 km
Geraardsbergen binnen.
In gespreide slagorde rijden
we nu via de Kloosterstraat
naar de top van de MUUR en
de
Kapelmuur.
Nadat
iedereen de top heeft bereikt
– zonder af te stappen (?) –
dalen we naar ATEMBEKE
waar de Bosberg op ons
wacht, de laatste ‘serieuze’
beklimming van de dag. Hoog
tijd dan om na 94km (A) of
81km (B) op de top ons
middageten te verorberen.
Kapelmuur

Na de middag maakt de agrA een ommetje langs WAARBEKE om er de Congoberg op te rijden en langs
NIEUWENHOVE terug te keren naar ZANDBERGEN waar de B-rijders via een kortere weg ook zijn aanbeland.
Tot juist voor POLLARE volgen we gedurende enkele
kilometers het mooie, bochtige fietspad langsheen de
DENDER.
Heel even de N8 op en we fietsen licht klimmend langs
OUTER en VOGELENZANG tot in HELDERGEM waar we de
kleine wegjes opzoeken tot in MERE. Eerst langsheen de
spoorweg en daarna even op de N46 en we bereiken via
enig ‘vals plat’ ERONDEGEM, © waar we samen met de Crijders terug hetzelfde parcours volgen.
Bosberg

In het dorp (VAN) IMPE merken we natuurlijk de “Villa Alpe d’Huez” op en we vervolgen onze weg via WANZELE
en WICHELEN waar we over de Schelde in UITBERGEN
komen. Even verder jaagt in OVERMERE de Koningsstraat
ons de daver op het lijf – de agrC blijft hiervan gespaard –
waarna we een sprintje trekken over de E17. We bereiken
LOKEREN-SPOELE en eens we over de N70 zijn, volgen we de
spoorweg tot het Wijnveld en dan terug binnendoor om in
Sint-Pauwels terug ‘thuis’ te komen.
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Datum: zaterdag 1 mei 2021

gwB: De verkorte Scheldeboorden, 71 km
Zoals de naam laat vermoeden is dit een inkorting van onze klassieke agr “De Scheldeboorden”. Beide ritten
worden soms dezelfde dag gereden, maar vandaag staat “De verkorte” geprogrammeerd naast de grote 1 meirit naar de Muur.
We vertrekken langs de provinciale baan naar Kapellebrug. Via de buitenwijken van Hulst, rijden we – opzij van
’t Jagertje – vrij “klassiek” naar Molenhoek. Langs Grootmoedersdijk komen we op de N689 die we op het
fietspad volgen tot Kuitaart. Daar steken we de grote baan over en volgen de parallelweg die links van de baan
loopt. Zo rijden we de oostzijde van Kloosterzande door en komen “als vanzelf” aan de Noordstraat die we
rechtdoor blijven volgen tot aan de Scheldedijk. Hier kan iedereen – met de nodige voorzichtigheid – nog eens
de VERKORTE SCHELDEBOORDEN “invliegen” tot aan de terrasjes van De Griete !
Wij zitten dan al op het parcours
van de Scheldeboorden en dat
volgen we nog een héél stuk verder.
Het gaat via Val naar Reuzenhoek
waar we de mooie dijk volgen
boven
Zaamslag
tot
in
Zaamslagveer.
We steken de grote baan over en
rijden recht op recht naar Kijkuit ©1
. Ook daar blijft het “kijk vooruit en
zie niet om” tot we, niet zo ver van
Absdale, de grote baan Hulst/Axel
dwarsen. We rijden daar langs het
Riet in een boog rond Koewacht en
dan naar de expresweg, die we via het viaduct van de Heistraat kruisen. Langs de Molenbergstraat, de Bormte
en de Kwakkel arriveren we in Sint-Pauwels en zullen daar toch nog enkele uren moeten wachten op de
Muurklimmers.

Vrij gedeelte:
Vanaf het einde van de Perkstraat steeds langs de Scheldeboorden blijven tot aan het welbekende cafeetje van
DE GRIETE.

gwC: Boorden van de Vogel en het Eiland, 54 km
We vertrekken langs de provinciale baan tot Kemzeke en nemen de traditionele weg naar Het Kalf en de Klinge.
Over de landsgrens slaan we in Clinge de Molenweg in en komen in Kapellebrug. Via de buitenwijken van Hulst,
rijden we – opzij van ’t Jagertje – vrij “klassiek” naar Molenhoek. Langs Grootmoedersdijk komen we op de
N689 die we oversteken en we volgen de mooie VOGELDIJK tot we helemaal ten einde op de weg naar
Vogelwaarde komen die we zuidwaarts volgen. We dwarsen de Provincialeweg en aan Luntershoek nemen we
de Nieuwe Zeedijk waar we kunnen genieten van het mooie uitzicht op de kreek van het GROOT EILAND. Op
het eind slaan we af naar Kijkuit en volgen verder linksweg de gwB-rit ©1.
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gwB: Kruisdorp – Kieldrecht, 69 km
Van Sint-Pauwels naar Hulst langs de provinciale baan. We fietsen een stukje van onze oude winterrit, via
't Jagertje en Schuddebeurs naar Roverberg. Even verder bij een wegsplitsing links op de dijk richting
Lamswaarde. Aan het kruispunt voorbij het golfterrein rechtdoor en na wat bochtenwerk rechtsaf tot op de
weg van Kruispolderhaven naar het “tunneltje”. Linksaf en wanneer de baan even wat omhoog loopt rechtsaf
naar KRUISDORP.
We volgen links mee tot we aan de voet van de “helling van Walsoorden” staan. We vliegen erin, helemaal
langs de dijk voorbij Paal en Emmadorp ©1 tot verder de derde afslag en dat is de Petrusstraat. Hier verlaten
we de dijk en we fietsen rechtdoor, opzij van Prosperpolder en tot Oude Sluis, waar we afslaan naar Saftingen.
Nu naar de baan Doel-Kieldrecht, waar we nog eens alles kunnen geven langs de klassieke weg tot het
binnenrijden van KIELDRECHT.
In Kieldrecht draaien we rond de kerk, nemen de Oud-Arenbergstraat en draaien aan het kapelletje af naar
Drijdijk waar we weerszijden mooi zicht hebben op de natuurgebieden. Langs het Spaans Fort bereiken we
Verrebroek waar we de grote baan dwarsen en rechtdoor onze rit verder zetten richting Meerdonk.
In Zandloper fietsen we langs de kreek “Twaalf Gemeet” en via de Zalegemdijk bollen we over de E34 naar de
watergang. We volgen deze even en gaan dan via Voshoek naar het Groot Laar en ’t Hoogeinde, om steeds
rechtdoor aan den Dries van Sint-Pauwels te arriveren.

gwA: Kruisdorp – Kieldrecht, 78 km
Voorbij ’t Jagertje slaan we af in de Hontenissestraat en volgen aan de overzijde van de N290 steeds de
Havendijk. Op een T slaan we af en bereiken Pauluspolder van waaruit we naar de zuidoever van De Vogel
fietsen. Als we deze oostwaarts volgen komen we onder Kuitaart door op Grootmoedersdijk, waar we boven
Molenhoek blijven en even verder terug aansluiten op het parcours en Roverberg bereiken.

Vrije gedeeltes
1. Vanaf Walsoorden tot aan de Petrusstraat.
2. Vanaf Saftingen tot aan het binnenrijden van Kieldrecht.

gwC: Emmadorp – Kieldrecht, 55 km
Op de Provinciale Baan slaan we in Kemzeke af naar ’t Hol en met een ommetje langs het industriepark bereiken
onder de E34 door Het Kalf. We slaan de Eeckbergstraat in en even voorbij Marc’s verlaten kledijmagazijn
fietsen we de polder in en bereiken De Klinge. We vereren ook de Nederlandse zustergemeente met een
bezoekje en via het Zeegat komen we op het fietspad naar Zandberg. We volgen even de Rotte Kreek, waarvan
het zicht ons belemmerd wordt door de dijk, en rijden de klim naar de Beerweg voorbij. De eerstvolgende
afslag nemen we wèl en komen zo via de Princesseweg in EMMADORP ©1 waar we aansluiten bij het parcours
dat ook óns in KIELDRECHT brengt.
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Vandaag neemt Blijf Fit deel aan een burenrit en
we verzamelen bij voetbalclub AVANTI in Stekene

Avanti
Classic
8
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gwB: Petrusstraat – Scheldevaartshoek, 72 km
Vanuit Sint-Pauwels rijden we Kemzeke voorbij en langs de Kattestraat bereiken we het rondpunt vóór Het
Kalf. Hier fietsen we, parallel met de expresweg, tot aan het viaduct Vrasene-Verrebroek. We steken het
viaduct over en verlaten onmiddellijk deze drukke baan naar de Duikeldam. We komen dan in Meerdonk en
daar leidt de Bloempotstraat ©1 ons rechtdoor-rechtaan over de N451 en ten noorden van Drijdijk naar Kleinen Oud Arenberg.
We vervolgen onze weg richting Doel en naar Saftingen maar juist vóór de beruchte kasseien verlaten we deze
oncomfortabele weg en zoeken de PETRUSSTRAAT op. Halfweg deze straat merken we plotseling dat
sommigen zich “vrij” voelen en dat gevoel komt er voor iedereen tot aan de dijk en verder voorbij Emmahaven
en Paal tot in Kruispolderhaven.
We zijn weer samen en volgen even richting Kloosterzande, maar Lamswaarde is dichterbij en opzij daarvan
fietsen we langs de Ooststraat pal zuidwaarts en naar SCHELDEVAARTSHOEK. Even vóór Zandberg gaan we het
fietspad op langs de grote weg ©2 en dan linksaf naar het Zeegat. Daar kiezen we voor de kreek Zestig Voet tot
de schietstand Statenboom.
Heel ver rechtdoor nu tot in Meerdonk, waar we via de mooie en soms windrijke Dijkstraat tot aan De Grote
Saleghemgeul rijden. Via Het Kalf over de klassieke weg naar Kemzeke en langsheen de Grouwesteen bereiken
we Sint-Pauwels.

gwA: Petrusstraat – Scheldevaartshoek, 82 km
Ommetje: In Kruispolderhaven verlengen wij het vrij gedeelte tot het haventje van Walsoorden. Aan de
betonfabriek draaien we af naar Kruisdorp en verder mee tot de weg van Kloosterzande naar Graauw . In die
Lange Nieuwstraat komen we aan de Ooststraat weer op het parcours van de gwB.

Vrije gedeelte:
Vanaf het kruispunt Petrusstraat-Langestraat recht naar de Scheldedijk die we naar links helemaal volgen tot
in Kruispolderhaven (gwB) of tot in Walsoorden (gwA).

gwC: Sint-Korneliusstraat – Krekenhoek, 51 km
Het parcours van de gwB volgen we tot even voorbij de Bloempotstraat ©1, waar wij níet Drijdijk, maar wèl de
Kieldrechtse “Grote Geule” opzoeken waar de SINT-KORNELIUSSTRAAT ons langs leidt. We blijven dezelfde
richting kiezen en komen zo aan een geconcentreerde KREKENHOEK: de Vlaamsche Kreek, De Rotte Kreek en
de Graauwse Kreek. We fietsen er langs of over en dat brengt ons in Zandberg waar ook wij – zoals de A- en de
B-rijders – het fietspad langs de grote weg oprijden ©2.
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gwB: Strooienstad – Reuzenhoek, 76 km
We starten via de provinciale baan en rijden tot de noordzijde van de “ringweg” van Hulst en langs de
Nederlandse ouderenzorglocatie De Blaauwe Hoeve. In dergelijke instelling verblijven we (nog) niet, dus fietsen
we verder langs Schuddebeurs en komen via de Zeildijk in Molenhoek terecht. Via Grootmoedersdijk en
Hoefkensdijk komen we aan de baan Hulst-Perkpolder, die we kruisen en langs de zuidzijde van De Vogel
fietsen we richting Hengstdijk. Op het einde in Vogelfort bollen we over deze waterpracht en nemen dan de
Oude Havendijk.
Via de Plattedijk en de Koningsdijk komen we in STROOIENSTAD en tot vlak voor Kloosterzande. We kiezen
noordwaarts de Zoutlandsedijk, om enkele kilometers verder af te slaan naar Ossenisse en Zeedorp. De dijk
belemmert ons wel het zicht op de Westerschelde, maar we volgen hem toch tot vlak vóór Griete. Hier slaan
we af en komen in REUZENHOEK waar we de weg kiezen naar Zaamslagveer en de grote weg oversteken.
We doen nog een ommetje via de Bosdreef en de tweede verkorting en blijven dan aan de baan Axel-Hulst de
parallelweg volgen tot het rondpunt in de buurt van Absdale ©1. Aan de T-splitsing van de Axelsestraat nemen
we de Groenstraat die ons via de Heidestraat weer op Belgische bodem brengt. Voorbij het intussen verdwenen
Speelhof en de Kemel tot aan de Hellestraat is niet zo ver meer en dan is ook de E34 vlakbij. We klimmen over
de viaduct en beneden nemen we de Vogelzangstraat om dan via de Molenbergstraat, de Bormte en de
Kwakkel iedereen hopelijk terug veilig en misschien ook dorstig “thuis” te brengen.

gwA: Strooienstad – Reuzenhoek, 85 km
Ommetjes:
1. De gwA maakt even voorbij Kloosterzande een ommetje via de Noordstraat tot aan de Scheldedijk. Daar
slaan ze linksaf om in Zeedorp weer op het parcours uit te komen.
2. De tweede lus volgt de dijk voorbij Griete tot in Othene. Hier slaan we af op de Reuzehoeksedijk en komen
in Reuzenhoek weer op het parcours terecht.

Vrije gedeelte:
Scheldedijk volgen

àvoor de gwB vanaf Zeedorp tot de laatste afslag vóór Griete
àvoor de gwA vanaf de Perkstraat tot in Othene.

gwC: Terhole – Schapershoek, 56 km
In Kemzeke verlaten we de Provinciale Baan, fietsen naar Het Kalf en volgen verderdoor naar De Klinge en
Clinge. Ook daar in Holland blijven we steeds noordwaarts volgen tot we de weg Zandberg-Hulst bereiken. We
rijden het fietspad links op en draaien al snel af in de Veldstraat tot Schuddebeurs. De Zeildijk en Notendijk
brengen ons daarna tot in Molenhoek waar we rechtdoor bollen tot TERHOLE. Hier gaan we even het fietspad
langs de N689 op en richten ons dan via de mooie Margaretsedijk op Vogelwaarde dat we noordelijk voorbij
rijden tot in Vogelfort. Ons volgende doel is Keizerrijk en daar slaan we af naar SCHAPERSHOEK. We volgen
rechtdoor tot de weg Zaamslag-Terhole en maken een lusje om deze baan veilig te dwarsen. Via de Oude
Zeedijk bereiken we Kijkuit en dwarsen nadien het rondpunt ©1.
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gwB: Oude Polder – Oude Zeedijk, 78 km
Van Sint-Pauwels fietsen we naar Kemzeke en langs de Nieuwstraat naar Stekene. Verder naar de “Belgische
Heikant” en over de E34 rijden wij nu naar de Belgische én Hollandse Koewacht.
Voorbij Koewacht nemen wij de Zandstraat en op het einde ervan fietsen wij door mooie polders tot we
uiteindelijk terug op de weg van Koewacht naar Axel uitkomen. Wat verder fietsen we op het fietspad en ©1
kiezen links voor de Muis en de Ratte. We vervolgen rechtdoor naar OUDE POLDER en tot vlakbij de
Oudenburgse Sluis. We volgen nu een eind de landsgrens, steken de hoofdweg Zelzate-Terneuzen over en,
opzij van de Canisvlietse kreek, komen we aan het kanaal Gent-Terneuzen.
Langs het kanaal kunnen we er nog eens invliegen en na enkele kilometers gaan we verplicht rechtsaf tot op
de Sasdijk die we volgen tot Axelsche Sassing. Daar fietsen we rechts de grote baan onderdoor en rijden linksaf
voorbij Schapenbout en via Spui tot in Magrette. Daar gaat het tot de baan Axel-Zaamslag die we even op het
fietspad volgen waarna Steenovens ons volgende doel is. Daar voorbij fietsen we op de OUDE ZEEDIJK ©2 en
zoeken Luntershoek op om dan via de Groot Cambrondijk Patrijzenhoek te passeren. Even verder draaian we
af tot ter hoogte van ’t Groot Eiland, waar opnieuw een pittig stukje fietsen volgt tot de fietstunnel te Hulst.
Rechtdoor naar Sint-Jansteen en Kapellebrug waarbij we niet de kortste weg naar “huis” volgen, maar over de
Expresweg afslaan om verder langs Drieschouwen, het industrieterrein en de Kwakkel, Sint-Pauwels te
bereiken.

gwA: Oude Polder – Oude Zeedijk, 87 km
Ommetje:
Voorbij Koewacht slaan we de Klapstraat in, nemen even de Fortdijk en vervolgen dan naar de Groenstraat tot
net vóór Absdale. Daar slaan we af naar de grote baan Hulst-Axel die we steeds rechtdoor blijven volgen,
voorbij Drieschouwen en tot juist voor de lichten van Westdorpe. Hier nemen we de Eversdam tot het
kruispunt vóór De Ratte, waar wij op het gewone parcours aansluiten.

Vrije gedeeltes:
1. Enkel voor de gwA: vanaf Absdale aan de linkerkant van de weg steeds rechtdoor volgen en opletten
aan de oversteek opzij van de Axelse watertoren. Juist vóór de lichten van Westdorpe links de
Eversdam volgen tot een T op het einde.
2. Langsheen het kanaal Gent-Terneuzen blijven volgen, met in Westdorpe onder de brug even rechts en
een beetje verder terug links tot tegen het kanaal. Na ca 5 km – verplicht – rechtsaf draaien en 1,5 km
verder aan een T links en rechts meevolgen tot tegen de grotere weg. Nog 2 km verder zijn we aan het
einde in Axelsche Sassing.
3. Voorbij Patrijzenhoek rechts en 1e links; voorbij Groot Eiland links tot aan de fietstunnel te Hulst.

gwC: Kloosterweg – Oude Zeedijk 54 km
We volgen onze gwB-vrienden tot voorbij de KLOOSTERWEG waar zij afslaan naar de Ratte en ©1 wij rechtdoor
vervolgen over het grote kruispunt aan Drieschouwen tot even voorbij de watertoren van Axel. Daar fietsen
we langs het Sportpark en dwarsen de oude weg naar Hulst om via de Liniedijk en de Bosdreef terug aan te
sluiten bij het parcours aan de OUDE ZEEDIJK ©2.
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Voorstel van Tom De Schepper
zaterdag 22 mei 2021

De oevers van de IJssel
rit
grA
grB
grC

km
174 km
133 km
108 km

vertrekplaats
Postillion
Postillion
Postillion

vertrekuur
09.00u
09.00u
09.00u

Ons driedaagse in 2020 gaat naar het zuiden van de Nederlands Veluwe met startpunt aan het hotel Postillion.
Wij worden verwacht op vrijdagavond, eten is er voorzien vanaf het ontbijt op zaterdagmorgen.
Van hieruit organiseren wij drie A-B en C-ritten.
Wat is in de prijs inbegrepen: 3 overnachtingen, 3 X ontbijtbuffet en 2 x een diner. Vanzelfsprekend is ook de
begeleiding van 9 mooie ritten door het mooiste natuurgebied van Nederland inbegrepen. Er is mooi weer
besteld maar dit kan niet gegarandeerd worden.
Er zijn een 30-tal tweepersoonskamers voorzien aan 189 euro per persoon. Wie een singlekamer wil, betaalt
dan € 295. Inschrijven kan door een voorschot van 50 euro te storten op de clubrekening, pas dan is uw
reservering geldig. De inschrijvingen worden afgesloten op 1 Maart 2021.

Hotel Postillion

Tweepersoonskamer

Vertrekken doen we op de parking van ons hotel dat 5km van het centrum van Arnhem ligt.
De eerste kilometers brengen ons langs de noordkant van Arnhem voorbij het koninklijk natuurpark Burgers
Zoo richting de oevers van de IJssel. A en B-rit rijden eerst wel over enkele obstakels over zoals de
Emmapiramide en de Zijpenberg, de C-rit houd het redelijk vlak.
Kilometers lang gaan wij de IJssel volgen langs vlakke akkers en mooie jaagpaden.
De middagstop is voor iedereen voorzien in het centrum van Zutphen waar menig terrasjes liggen te wachten
op ons. Na de middag doet de A-rit een ommetje langs Deventer en duikt daarna zoals de B-en C-rit de
Veluwezoom in. Dit betekent mooie fietspaden door natuurgebied en bos. De route is vanaf hier lichtgolvend
en niet vlak zoals we in Nederland zouden verwachten.
Na de Veluwezoom is het enkel nog afdalen en een sprintje trekken naar het zonnige terras aan het hotel.
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Veluwezoom

De IJssel
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Omdat dit Pinksterweekend de driedaagse in de Veluwe gereden wordt, is er in Sint-Pauwels géén gwA!

gwB: Voor elk wat wils, 73 km
Vanuit Sint-Pauwels gaat het naar Kemzeke en vóór Drieschouwen nemen wij het Lamstraatje. Via de
industriezone naar de Potaarde en Verkenstraat tot over de expresweg. Naast deze drukke weg volgen we tot
de Vennestraat en binnenin naar Pereboom. Even verderop gaan we de Kloosterweg op en na enig draaien en
keren komen we in de buurt van de Rode Sluis ©1. We volgen echter naar Zuiddorpe en fietsen binnendoor
langs de mooie Sint-Elooiskreek en even verder zijn we dan aan de Oudenburgse Sluis en het einde van de
Langelede. We volgen de staatsgrens langs de Stekkerweg en de Spuitvakweg, waar een vrij gedeelte begint
tot het rondpunt van Axel. Even links richting Axel, ©2 maar een beetje verder rijden we rechts naar de oude
weg van Axel naar Hulst. Hier begint een nieuw vrij gedeelte waarbij we een hele tijd naast het mooie Zijkanaal
naar Hulst fietsen, dat de Axelsche Kreek verbindt met het Groot Eiland. Voorbij de Franse Straat fietsen we
langs de Meistraat en de Mulderstraat naar Heikant en zo naar de Kemel en de Hellestraat. We fietsen tot
tegen de expresweg en daar naar den “expresberg”. Over de viaduct rechts en langs het industriepark en de
Kwakkel recht naar het lokaal.

Vrije gedeeltes:
1. De Spuitvakweg volgen, aan een T rechtsaf en even verder de 1e links – op het einde links en bij de
volgende T aan de weg naar Axel links. Op het eind deze weg voorzichtig (!!!) oversteken en aan de
andere kant verder fietsen naar rechts richting Axel – einde aan het rondpunt van Axel – afstand 12,5
km!
2. Oude weg van Axel naar Hulst: Hulsterseweg 4,5 km volgen (oppassen bij bussluis) tot Kijkuit – in bocht
(aan Gdynia-Bridge) rechts mee maar onmiddellijk links tegen het water blijven fietsen op de
Kanaalweg – 2 km verder aan T rechts en 1 km verder aan T voor Groot Eiland terug rechts – even
verder rechts de Franse Straat – einde aan de volgende T – afstand 9 km.

gwC: Voor elk wat wils, 55 km
We volgen de gwB-route tot op de Kloosterweg ©1, waar we rechtsaf de Zandstraat nemen en aan de T naar
Nieuwemolen afslaan. Daar bollen we verder langs de mooie Reigerijdreef naar de Konijnenputten, een
kreekrestant. Via de Eerste Verkorting en langsheen de Langeweg fietsen we aan het rondpunt richting Axel
en sluiten terug aan bij de “collega’s” ©2.
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Voorstel van Tom De Schepper
zondag 23 mei 2021

Radio Kootwijk
rit
eoA
eoB
eoC

km
132 km
112 km
85 km

vertrekplaats
Postillion
Postillion
Postillion

vertrekuur
09.00u
09.00u
09.00u

Onze tweede rit gaat richting het Noorden van de Veluwe.
Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we westwaarts naar Otterlo en Stroe waar we in Kootwijk de middagstop
houden. In de namiddag rijden we langs Radio Kootwijk.
Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark op de Veluwe, ten westen van Apeldoorn. Radio Kootwijk was in
de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke communicatieverbinding tussen Nederland en zijn
toenmalige koloniën, met name Nederlands-Indië. Er werd een grote antenne gebouwd, bestaande uit
onderling verbonden koperen kabels die aan zes 212 meter hoge masten hingen. Voor de aarding werden er
koperen kabels onder de grond gelegd. In het hart van dit systeem werd een radiostation gebouwd. Dit werd
ondergebracht in een gebouw van gewapend beton, ontworpen door de architect van de Amsterdamse school
Julius Luthmann (1890-1973). De architect heeft zich voor het ontwerp van het hoofdgebouw, gebouw A, laten
inspireren door het zendstation van Telefunken in het
Duitse Nauen en dankzij zijn belangstelling in de Egyptische
mythologie ook door een sfinx.
De A-rit doet vooraf nog een lus langs Ermelo en door de
zanderij Beekhuizerzand.
We keren terug langs Hoog Buurlo, Hoenderlo en Deelen.

Radio Kootwijk
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gwB: Van hoeken naar kanten, 75 km
We verlaten onze thuishaven langs de provinciale baan die we ter hoogte van ‘Chez Nous’ (weet je nog …
‘De Wal’ ?) verlaten. Even verder noordwaarts komen we in de Ellestraat ©1 en juist vóór Heikant gaan we de
Schoolstraat in. Na wat draaien en keren komen wij aan De Bourgondiër in Absdale en we kiezen voor het
rondpunt om naar Kijkuit en vervolgens naar Zaamslagveer te fietsen. We maken een klein ommetje om de
baan naar Zaamslag te dwarsen en volgen dan verder de Koning Willem III-weg ©2. In Poonhaven slaan we af
en volgen de Kampersedijk om aan Oudendijk te komen.
Met de windturbines steeds in het zicht, beginnen we hier aan een 12 km lang traject waarbij we alles mogen
‘geven’. De Oudendijk loopt parallel met de dijk en we volgen deze tot aan de T waar we rechts naar de
Scheldedijk opdraaien om dan door te stomen tot voorbij Zeedorp naar Knuitershoek, vlak vóór camping
‘De Zeemeeuw’. We draaien af naar Ossenisse en verder zuidelijk komen we langs Strooienstad ©3, iets verder
in Oude Stoof en aan de grote baan in Hengstdijk.
Heel even volgen we de grote baan maar dan gaat het VAN HOEKEN NAAR KANTEN en onder Pauluspolder
door, we dwarsen de weg naar Terneuzen en komen in Patrijzenhoek. De anciens weten dan wat hen te
wachten staat, namelijk een 2e “vluchtstrook” die de Westerschelderoute volgt langs het Groot Eiland tot de
fietstunnel te Hulst.
Over Sint-Jansteen en voorbij Kapellebrug draaien we af naar De Klinge en keren terug naar Sint-Pauwels via
Het Kalf en Kluizenmolen. Nog langs de – hopelijk nog niet opnieuw aangereden – Twistkapellekes en de
Beekstraat om onze dorst te laven bij Den Decker.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf de splitsing voorbij Poonhaven langs de parallelle weg, aan de 3e afslag rechts naar de dijk en
opnieuw rechts de Scheldedijk volgen tot Knuitershoek.
2. Voorbij Patrijzenhoek langs het Groot Eiland tot aan de fietstunnel te Hulst.

gwC: Van hoeken naar kanten, 62 km
Eens Kemzeke voorbij nemen we de enkelrichtings Lamstraat en fietsen via de Kiekenhaag en de Hellestraat
naar het parcours in de Ellestraat ©1 richting Heikant.

©2 We blijven de Willem III-weg volgen naar Kampen. Via de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder komen we
even voor Strooienstad ©3 terug op het parcours tot “thuis”.
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Voorstel van Tom De Schepper
Maandag 24 mei 2021

Veluwezoom
rit
gwA
gwB
gwC

km
91 km
75 km
62 km

vertrekplaats
Postillion
Postillion
Postillion

vertrekuur
09.00u
09.00u
09.00u

Voor ons laatste rit rijden we de de paarse heide van de Veluwezoom door. De lus loopt langs Loenen, de Arit doet een extra lus langs Beekbergen en pikt in het terugrijden de Posbank mee. De zandbank staat op een
hoogte van 90 meter boven zeespiegel in het Nationaal Park Veluwezoom met uitzicht over het IJsseldal,
Arnhem, de Achterhoek en de Liemers tot in Duitsland.

Posbank
Bij mooi weer kan hier zelfs nog een koffiestop gemaakt worden om te genieten van het prachtige uitzicht
over de heide en dit als afsluiter van het weekend.

Voor de niet fietsers is deze regio ook heel mooi om te bezoeken. Honderden mooie wandelpaden zijn er te
vinden in de Veluwezoom, men kan tegen betaling het Hoge Veluwe natuurgebied bezoeken met zijn KröllerMüller museum. Burger Zoo bekend om zijn savannevlakte met giraffen en neushoorns of een dagje centen
opdoen in het gezellige centrum van Arnhem.
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De praktische info:
- aan het hotel kan iedereen gratis parkeren, het hotel beschikt ook over een sportzaal en sauna. Het heeft een
gezellige bar met groot terras dat uitkijkt op de golfcourt.
- inchecken kan vanaf vrijdag 14u, er is geen avondmaal voorzien maar er kan wel gegeten worden in het
restaurant van het hotel zelf. Andere alternatieven zijn er ook in de buurt of eventueel in het centrum van
Arnhem wat 5km van het hotel is.
- op zaterdag en zondag is telkens een middagstop voorzien waar voldoende mogelijkheden zijn om iets te
bestellen, dus geen lunchpakketten.
- de ritten worden begeleid door een volgwagen die, indien er panne is, iedereen kan helpen maar deze gaat
de groepen niet kunnen volgen.
- voorzie de fiets van voldoende klein verzet aangezien het af en toe bergop kan lopen.
- maandag checken wij uit vóór de rit.
- voorzie best een fietsslot
- honden zijn helaas niet toegelaten in het hotel.

Arnhem

-91-

jaarprogramma 2021
Datum: zondag 30 mei 2021

gwB: De Waaslandse Bergen, 72 km
Vandaag fietsen we eens niet naar de vlakke, windrijke Zeeuwse polders, maar we zoeken onze eigen “bergen”
op … of noemen we ze toch maar “heuveltjes” ? We starten hiervoor langs de noordzijde van Sint-Niklaas, die
we bereiken via de Spieveld- en de Sparrenhofstraat. Aan De Raap en zeker, eens we over de N70 zijn, wordt
de stadsdrukte nog iets minder en rijden we langs de Galgstraat naar Eigenlo ©1. Een eerste ommetje maken
we aan de Velle, heen en weer over de E17 langs de Houtbriel. Àlle bruggen over de E17 moeten er nu aan
geloven en hiervoor blijven we er – steeds NO-waarts volgend – zo dicht mogelijk langsrijden tot de Mosselbank
in Haasdonk. Gelukkig heeft de Pismolenstraat een licht (omhoog)lopend wegdek gekregen zodat we langs
mooie Waaslandse polderwegen Bazel kunnen bereiken.
We volgen niet de grote baan door het dorp, maar volgen lange tijd de rustige, mooie weg naast het
‘Gecontroleerde Overstromingsgebied’ van de Kruibeekse Polder tot we aan ons laagstgelegen punt komen
aan de Schelde in Rupelmonde. We doen er een toeristisch ommetje langs de smalle straatjes met de oude
vissershuisjes en langs het geboortehuis van Mercator, 100 m voorbij de kerk. Niet zoveel verder bereiken we
Steendorp en geniet nu maar van onze WAASLANDSE BERGEN. De Gelaagstraat beklimmen we niet tot aan de
lichten, maar aan de witte kapel slaan we af tot de grote weg.
We rijden nu volop in de Scheldevallei en via de Oostberg komen we in Temse, waar de “bergrijke” dorpen
Tielrode ©2 en Elversele liggen te wachten. Aan het rondpunt op de N41 draaien we de noorddijk van het
getijdennatuurgebied ‘Het Groot Broek’ op en komen in Sombeke ©3. Het gaat hier verschillende malen op en
af en we komen via het Van Eyckpark aan de lichten van Waasmunster. We beklimmen "Den Berg" via 't
rusthuis en de kasseitjes, tot vlakbij de Heikapel. Nog eens over de E17 en opzij van Belsele bereiken we
uiteindelijk ons clublokaal.
En de bergen? We rijden 8 maal over de E17 en klimmen 5 maal uit de Scheldevallei.

gwA: De Waaslandse Bergen, 83 km
Ommetjes:
1. Aan de Veldstraat in Temse slaan we af om aan de Kattebrug terug richting Velle te klimmen.
2. Voorbij de Pismolenstraat zoeken we via de Kruibekesteenweg terug de hellingen van de E17 op en
komen langs de Boerenstraat ook in Bazel terecht.
3. In Tielrode zakken/klimmen we nog eens extra af/op naar/uit de Scheldevallei.
De sr “neemt” aldus 10 beklimmingen over de E17 en klimt 6 maal uit de Scheldevallei.

Vrije gedeeltes:
Bij elke klim wordt er gefloten, maar voorzichtigheid en heel veel oog voor wegdek en verkeer is geboden!

gwC: De Waaslandse Bergen, 58 km
Wij volgen het gwB-parcours, maar laten 3 ommetjes aan ons voorbij gaan:
Voorbij Eigenlo ©1 rijden we rechtdoor naar Velle. In Tielrode ©2 en Elversele klimmen we slechts éénmaal uit
de Scheldevallei en na ‘Het Groot Broek’ ©3 fietsen we rechtstreeks naar de lichten van Waasmunster zonder
het ommetje naar het Van Eyckpark.
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Juni 2021
Verantwoordelijken: Astère Vercauteren, Patrick Heyninck, Jurgen Naudts, Bert Foubert, Michel
Vercauteren, Benny Feusels, Wim Dhollander, Ivan Vincke.
Datum

Rit

za 5

grA
grB
grC
gwA
gwB
gwC

zo 6

za 12
zo 13

vr 18

za 19

zo 20

za 26
zo 27

Bestemming

Uur

Km

Pt.

Kop tot teen
Kop tot teen
Kop tot teen
Griete – Patrijzenhoek
Griete – Patrijzenhoek
Oude Stoof – Patrijzenhoek

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

162
129
103
87
77
63

4
4
4
2
2
2

gwA
gwB
gwC
gwA
gwB
gwC

Kris Kras Kreken Kijken
Kris Kras Kreken Kijken
Kris Kras Kreken Kijken
De Memorialrit Blijf Fit
De Memorialrit Blijf Fit
De Memorialrit Blijf Fit

08:30
08:30
08:30
18:30
18:30
18:30

88
78
61
66
56
46

2
2
2
2
2
2

grA
grB
grC
gwA
gwB
gwC

Kronkels tussen Oost en West
Kronkels tussen Oost en West
Kronkels tussen Oost en West
De kassei is weg
De kassei is weg
De kassei is weg

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

2/4
2/4
2/4
2
2
2

gwA
gwB
gwC

Knuitershoek – Othene
Knuitershoek – Othene
Kamperhoek – Veer

08:30
08:30
08:30

100/100
85/85
70/70
87
75
62
70
58
85
76
60

Te verdienen in juni: 18 punten en 775 km.
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Voorstel van Astère Vercauteren
zaterdag 5 juni 2021

Van kop tot teen
rit
grA
grB
grC

km
162 km
129 km
103 km

vertrekplaats
Horebeke
Horebeke
Horebeke

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

De rit van vandaag start aan café ’t Gaaike, Heerweg 42 te 9667 Horebeke. Dit is hartje Vlaamse Ardennen. Ik
ga jullie vandaag trakteren op een cocktail van vlaamse heuvels. Wij gaan van start in dalende lijn richting
Brakel. Al vlug kruisen wij de baan Brakel-Ronse. Het gaat nu verder richting Everbeke en Parike. Na 20km
fietsen bekimmen wij de helling van de Toepkappel. Nu fietsen wij rond Brakel om zo aan de eerste gekende
helling van de dag te komen: de Valkenberg.
Wij zijn nu goed opgewarmd want een beetje verder
zijn wij aan de achterkant van de Leberg. Eenmaal
boven gaan wij rechts een klein baantje op dat ons naar
de Haaghoek brengt. Na 700 m Haaghoek gaan wij links
terug richting ’t Gaaike. Op de grote weg fietsen we
rechts en wat verder links. Op het volgende kruispunt
gaat het rechts en daar staat de Kapel ‘Ronde Van
Vlaanderen’. Aan de rechterkant staan de namen van
alle winnaars van de Ronde Van Vlaanderen gebeiteld
in graniet en naast hun naam de vlag van hun land. Op
de linker muurwand staan de tekeningen van de Vlaamse wielrenners, de Flandriens zeg maar en op de vloer
tenslotte staan de namen van onze echte Flandriens. 1 km verder zijn wij aan de Foreest, we zijn nu 39km ver.
Eenmaal boven gaat het naar Steenbeek en naar Berg ten Houte. Boven op het kruispunt rijden wij rechts
richting Louise-Marie en klimmen we nu naar het Muziekbos en dalen dan de Kanarieberg af om ons voor te
bereiden op de Fortuinberg. Met een gemiddeld percentage van ruim 9% over ruim een kilometer is dit een
echte krachtpatser. Korte stukken doen regelmatig de 20% aan, het wisselende klimtempo maakt van deze
helling een echte topper! Het gaat nu verder richting Spichtenberg, maar wij eerst over een spoortunnel rijden.
Deze tunnel heeft in WO II één nacht gediend als schuilplaats voor Hitler in zijn pantsertrein. Terug op de grote
weg nemen wij den duik naar Ronse, waar de oude Kruisberg wacht. Een ferm stukje klimmen op kasseien. Op
de grote weg gaan wij links en na een paar honderd
meter terug rechts richting Fiertelmeers, weer zo een
helling om U tegen te zeggen. Eenmaal boven dalen
we helemaal tot Klijpe om de Hotondberg te
beklimmen, om zo op het hoogste punt van OostVlaanderen uit te komen (145m).
Wij hebben nu 70 km op onze teller en fietsen nu rond
Zulzeke. Het gaat hier op en af tot aan de Ronse baan
die wij dwarsen om in dalende lijn de taalgrens te
bereiken, tweemaal rechts en wij zijn aan de Cote de
Trieu of Knokteberg. Dit is niet van de minste, maar
wat er nu komt zijn drie beklimmingen op kasseien.
-94-

jaarprogramma 2021
Eerst de Kwaremont, maar geen paniek het is maar tot in het centrum van Kwaremont. Op het kruispunt links
en de eerste rechts en dan beginnen wij aan de Rampe die op het einde vrij stijl is. Boven links even dalen en
wij zijn aan de Paterberg. Hier op de Paterberg wordt de laatste jaren de Ronde van Vlaanderen beslist. Wij
fietsen nu richting Koppenberg, maar gaan eerst op zoek naar een middagstop waar wij onze boterhammen
kunnen opeten. Daar hebben we 99km op de teller staan.
Na het middageten staat als eerste de Koppenberg op het programma. Dit is één van de zwaarste hellingen
van de dag.
Wat verder steken wij de N60 over en gaan
op zoek naar de Vlaamse Ardennendreef die
in het begin vrij stijl is maar die een lange
uitloper heeft. We rijden even op de grote
weg. In de bocht naar rechts en daar gaan wij
rechtdoor en komen na 108km aan de voet
van de Wolvenberg. Vanaf hier zijn wij op een
boogscheut van Ename waar wij de
Kattenberg aangeboden krijgen. Boven gaan
wij links. Vanaf hier gaat het op en af richting
de zwalmstreek en de Molenberg. De
Molenberg is dikwijls één van de eerste hellingen van de Ronde van Vlaanderen.
Wij verlaten de zwalmstreek en rijden richting Horebeke en kruisen de grote weg. Dan dalen we via de Vaerent
naar Maarkedale waar wij na 136km de Boingeberg oprijden. Wij dalen nu via de Kapelberg naar MaarkeKerkem en Etikove waar wij de Onderbovenstraat beklimmen richting de Taaienberg, nog zo een kuitenbijter.
Wij blijven nog even wat ronddraaien rond de Taaienberg om dan richting Steenberg te fietsen. Dit is meteen
ook de laatste helling van de dag, dus nog even genieten. Als jullie boven zijn is het nog 1km en dan keren we
een beetje moe maar voldaan terug naar ’t Gaaike na een ritje van 163 km.
Van kop tot teen : grB, 129km
Ook de B-rit start richting Brakel, maar al vlug nemen wij een verkorting om terug aan de Toepkapel aan te
sluiten op het parcours. Van Brakel rijden wij recht naar de Leberg en Haaghoek. Aan de kapel ‘Ronde van
Vlaanderen’ gaat het rechtdoor naar de Ganzenberg: 1.5km lang met een stijgingspercentage van 4.1% en een
steil stuk van 12.4%. Van hier gaat het richting Louis-Marie en het muziekbos waar we door fietsen. Het gaat
nu naar de Spichtenberg en zo naar de
Ommegangstraat om naar Zulzeke te rijden.
Van Zulzeke gaat het naar de Ronde van
Vlaanderenstraat en fietsen voorbij het
monument van Karel Van Wijnendaele.
Wij fietsen nu door het centrum van
Kwaremont en kijken eens naar de oude
Kwaremont, maar wij gaan rechtdoor tot op
een T en dan gaan wij links (maar voor zij die
willen kunnen rechts even de Paterberg op
fietsen). Dan moeten de kopmannen maar
even splitsen om later weer samen te komen
en zo naar Melden te fietsen voor het
middageten. Na het eten gaat het richting
Koppenberg maar die laten wij rechts van ons liggen om binnendoor naar de N60 te fietsen die wij kruisen. Zo
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rijden we naar de Ladeuze. De Ladeuze is 1km lang met een stijging van 6.3% en een steil stuk van 16%. Hier
komen wij op dezelfde hoogte als onze A-rijders. Het gaat nu naar de voet van de Wolvenberg die wij niet
oprijden maar fietsen rechts naar de Kattenberg. Wij rijden nu op hetzelfde parcours als de A-rijders tot juist
voor de Taaienberg. Het gaat nu op en af en rijden voorbij het restaurant Genot op den Berg. Dan naar Schorisse
en zo naar de laatste helling van de dag, de Steenberg. Eenmaal boven is het nog 1km en wij zijn terug aan ’t
Gaaike.

Van kop tot teen : grC, 101km
Ook onze C rijders vertrekken aan ’t
Gaaike. Zij fietsen richting Sint-KornelisHorebeke en Horebeke. Het gaat hier
lichtjes op en af naar de zwalmstreek.
Juist voor Nederzwalm fietsen wij t.h.v
de Biestmolen de zwalmbeek over. Het
gaat verder naar de Schelde die wij
parallel volgen tot in Eine. Vanaf hier
volgen wij het jaagpad langs de Schelde
tot in Oudenaarde. Hier gaat het over de
brug om zo richting Bevere te rijden.
Onder de N60 fietsen we door naar
Petegem en Elsegem. Wat verder komen wij aan het bedrijf van Willy Naessens ( en Marie-Jeanne). Via een
klein stukje kasseien van de Varent komen wij na 40km in Avelgem en is het tijd voor de koffiestop. Na de koffie
rijden wij naar Heestert en Sint-Denijs en zijn hier op het keerpunt en komen zo aan het kanaal van Bossuit.
We komen dan terug langs de Schelde en fietsen naar Escanaffels en Ruien om wat verder de oude
spoorwegbedding op te zoeken dat ons tot in Berchem brengt. Nu fietsen wij over kleine wegen richting
Melden waar wij na 80km ook onze boterhammen gaan opeten. Na het eten fietsen wij richting Koppenberg
die wij rechts van ons laten liggen richting N60. Even langs en over de N60 gaat het naar Etikhove. Vanaf hier
begint het stilaan op te lopen naar de Hasselstraat in Schorisse. Van hieruit klimmen wij terug naar de grote
baan, dan rechts en na 500m zijn wij terug aan ’t Gaaike. We zullen dan 101km op onze teller hebben.
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De hellingen op een rijtje :

Hellingen
Toepkappel
Valkenberg
Leberg
Haaghoek
Foreerst
Ganzenberg
Berg ten Houte
Muziekbos
Fortuinberg
Spichtenberg
Oude Kruisberg
Fiertelmeers
Hotondberg
Knokteberg
Oude Kwaremont
Rampe
Paterberg
Middageten
Koppenberg
Vlaamse Ardennendreef
Ladeuze
Wolvenberg
Kattenberg
Molenberg
Boigneberg
Onderbovenstraat
Taaienberg
Steenberg

A
A
A
A
A

B
B

4,50%
3,60%

11,40%
8,20%

5,80%
4,50%
5,70%

12,70%
8%
11,70%

9%

20%

4%
12%
3,10%
4,90%
3,90%

9%
19,60%
7,40%
13%
9,60%

11,50%

13,90%

4,90%

20%

5,80%
5,60%
5%
6,50%
3,70%

12,20%
11%
11,40%
8,90%
11,20%

5,60%
5,60%

11,50%
11%

B
B

Lengte
0,4km
1,6km
0,9km
0,7km
1,1km
1,6km
1,1km
0,8km
1,1km
1km
1,8km
1km
4,3km
1,9km
1,2km
0,9km
0,4km

B

B
A
A
A
A
A
A
A

Max

B

B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Gem

B
B
B
B
B

Paterberg
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Datum: zondag 6 juni 2021

gwB: Griete – Patrijzenhoek, 77 km
Via de provinciale baan komen we in Hulst dat wij gedeeltelijk rondrijden langs de gekende ring ©1. Verder
zoeken we het fietspad op in de Hontenisseweg en dan slaan we af naar Molenhoek. Via enkele dijkwegen
komen we aan de N689 die we volgen tot voorbij Kuitaart waar we afslaan en op het fietspad naar
Kloosterzande uitkomen ©2. We fietsen er rondom langs de Tasdijk en richten ons dan op Ossenisse en
Zeedorp. Vanaf hier gaat het in een ‘aangepaste’ vaart tot de laatste straat vóór GRIETE.
Als óók de laatste fietser is aangesloten èn bekomen, rijden wij terug de polder in om ter hoogte van het oude
schoolgebouw af te slaan in de Kamperseweg tot voor de Julianahoeve. Daar fietsen we naar Poonhaven en
verder naar Keizerrijk en Vogelfort ©3, waar een mini kasseibaantje ons tot even boven Vogelwaarde brengt.
We dwarsen de weg en fietsen via de prachtig kronkelende Margaretsedijk tot vóór Terhole waar we de
Havendijk nemen om dan te kiezen voor PATRIJZENHOEK. De dijk achterdoor en we rijden voorbij het Groot
Eiland in een vrij gedeelte tot aan de fietstunnel te Hulst.
Langs de parallelweg richting Absdale, maar zover gaan we niet. We slaan af in de Polderstraat en zoeken
Heikant op. De Nieuwe Ellestraat gaat aan de landsgrens over in de (Belgische) Elle- en Hellestraat en als we
steeds maar rechtdoor blijven volgen komen we zó aan de E34. Over de viaduct naar de Kiekenhaag en via de
Potaarde en de IJzerhandstraat belanden we aan het Lijkvelde en terug in Sint-Pauwels.

gwA: Griete – Patrijzenhoek, 87 km
Ommetje :
Opzij van Kloosterzande fietsen we om via de Noordstraat en rechtdoor naar de Scheldedijk aan de Perkstraat.
We blijven de dijk volgen voorbij Griete tot in Othene. Daar keren we via de Reuzenhoeksedijk terug naar Val
en het parcours.

Vrije gedeeltes:
1. Scheldedijk volgen

2.

à voor de gwB vanaf Zeedorp tot de laatste afslag vóór Griete
à voor de gwA vanaf de Perkstraat tot in Othene.

Vanaf Patrijzenhoek tot aan de verkeersfietstunnel te Hulst.

gwC: Oude Stoof – Patrijzenhoek, 63 km
Ook wij starten vandaag richting Hulst, maar we volgen hiervoor de Beekstraat en verder de Bunderstraat om
Het Kalf en ook De Klinge te bereiken. Even over de grens slaan we in Clinge westelijk af en langs het
Waterstraatje sluiten we op de ringweg aan ©1 op het parcours.

©2 Onder Kloosterzande slaan we op de Tasdijk af naar de Plattedijk en naar OUDE STOOF. Even verder komen
we opzij van Hengstdijk in Vogelfort ©3 en sluiten terug aan op de route.
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Datum: zondag 13 juni 2021

gwB: Kris Kras Kreken Kijken, 78 km
We vertrekken via ‘t Lijkvelde en de Meersstraat naar Stekene, op zoek naar diverse KREKEN in de polder.
De meeste kreken, sommige tot meer dan 10 m diep, zijn ontstaan door vroegere dijkbreuken, ofwel zijn het
gewoon restanten van oude waterwegen.
Om de ‘grote baan’ naar Klein-Sinaai te mijden, nemen we KRIS KRAS de Zeshoekstraat en Berg, om zo opzij
van de Polken aan de kerk te komen. Tot centrum Moerbeke rijden we op de grote weg en bereiken over de
viaduct onze eerste kreek, DE GROTE KREEK en ook de Rode Sluis ©1, die ten tijde van de 80-jarige oorlog een
belangrijke functie had, maar deze verloor door het graven van het kanaal Gent-Terneuzen.
Via de Moerbekepolder komen we aan De Sterre en even verder zijn wij op de Canisvlietweg voor een vrij
gedeelte van 11 km tot het rondpunt van Axel. In de richting Axel draaien we nog vóór de watertoren linksaf
en rijden een bosgebied in waar de rust wel kan verstoord worden door het nabij gelegen motorcrossterrein.
Een mooi wegje leidt ons naar de AXELSCHE KREEK en we vervolgen rechtdoor via de ‘buitenring’ van Axel.
We volgen nu heel even richting Magrette maar blijven er zuidelijker van om langs de Zaaidijk, Steenovens te
bereiken. Langs de Pouckedijk komen we aan de uitlopers van de OTHEENSE KREEK en aan de BOSCHKREEK.
Nog verder oostwaarts en we bereiken Luntershoek ©2, waar we in vrij tempo fietsen omheen de OUDE
VAART, ons beter bekend als de KREEK VAN HET GROOT EILAND. Aan de fietstunnel nemen we de parallelbaan
van Hulst richting Absdale en halfweg slaan we de Polderstraat in. Opzij van Sint-Jansteen ligt nog een - niet op
te merken - ‘verloren’ KREEKje dat ons herinnert aan de dag dat de Oude Drydijck tijdens de Tachtigjarige
Oorlog werd doorgestoken. In Heikant aan de buurtschap ’t Hoekje, vervolgen we via de Hellestraat en de
Kiekenhaag naar de IJzerhandstraat en zo verder langs de Kwakkel naar ons lokaal.

gwA: Kris Kras Kreken Kijken, 88 km
Ommetje: Vóór Steenovens slaan we af en rijden langs de Bosdreef rond de BOSCHKREEK. We volgen de Oude
Zeedijk tot op de Kijkuit en fietsen onderweg verschillende keren over de OUDE LINIE, een waterlinie voor de
verdediging van Holland in de 17e en 18e eeuw.
Aan de 3e verkorting slaan we af op de Kanaalweg en keren via de Hogeweg en de Reigerstraat terug naar het
parcours langs de Catharinastraat, waarna we Luntershoek bereiken

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf de Canisvlietweg steeds rechtdoor tot een T-weg waar we rechtsaf rijden en een goeie km verder
opnieuw rechtsaf. Drie km rechtdoor tot een T-weg, rechts op de Eversdam en 1e linksaf.
Eerstvolgende T links en de volgende T rechtsaf op de parallelweg tot het rondpunt van Axel.
2. Voorbij Luntershoek, vanaf de Sasdijk de Westerschelderoute volgen tot de fietstunnel van Hulst.

gwC: Kris Kras Kreken Kijken, 61 km
Het parcours volgend rijden we aan de Rode Sluis ©1 rechtdoor en fietsen langs de Nieuwe Karnemelkstraat
naar Het Zand. Rechtdoor de grote baan dwarsen en via een enkelrichtingstraatje bollen we de Klapstraat in.
We komen aan HET GROOTE GAT, een kreekrestant waarvan het water zoet is, in tegenstelling tot de meeste
kreken in Zeeland die brak of zelfs zout water hebben. Langs de Langeweg maken we de verbinding tussen de
Tweede en de Derde verkorting. Vervolgens langs Kijkuit en de Reigerstraat om in Luntershoek terug op het
parcours te komen ©2.
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Datum: vrijdag 18 juni 2021

gwB: Memorialrit, 56 km
In onze jaarlijkse Memorialrit willen wij die leden van onze club herinneren die ons tijdens hun lidmaatschap
veel te vroeg zijn ontvallen: Eddy Everaert, Willem Verheyen, Paul de Latte, Werner De Smet, Franky Van
Bogaert en in 2020 Aimé De Geest. Wij fietsen elk jaar op een vrijdagavond deze rit als een ode aan deze
overleden vrienden.
We vertrekken in Sint-Pauwels om 18.30u langs de Zandstraat naar Kemzeke, waar we achter de kerk naar
Rustwat rijden en naar ‘t Hol. Verder naar Het Kalf, even de Eeckbergstraat in en wat verder links een klein
ruilverkavelingswegje in naar de Lange Nieuwstraat in Meerdonk. Helemaal noordwaarts nu, voorbij de
schietstand en langs de Beerweg ©1 naar de Vlaamsche Kreek. Wat verder zijn we in het polderdorpje Graauw
en aan de Graauwsedijk draaien we af naar den Duivenhoek. In Paal volgt een vrij gedeelte tot aan de
Petrussstraat die we, na de hergroepering, volledig ten einde fietsen. Aan de Muggenhoek slaan we direct af
in de Oude Sluisstraat ©2 en we dwarsen de weg naar Kieldrecht, waarna we tot aan het kapelletje in Oud
Arenberg fietsen. Via Klein Arenberg dwarsen we de baan naar Verrebroek en rijden verder langs de
Bloempotstraat opzij van Meerdonk. Langs de Zalegemdijk en de Zijpstraat rijden we rustig naar Sint-GillisWaas. Sommigen voelen zich daar al thuis, maar we rijden nog even verder langs de Bosstraat en de
Doornstraat naar de Bunderstraat. Nog even doorbijten en we zijn bij ons lokaal “Den Decker”.

gwA: Memorialrit, 66 km
Ommetje:
Aan de Vlaamsche Kreek vervolgen wij rechtdoor naar Zandberg, rijden even richting Hulst en volgen dan de
Langendamsedijk naar Scheldevaartshoek. Langs de Schenkeldijk en verder de Roverbergsedijk komen we in
Roverberg. We bollen er bovenop de Boudelodijk voorbij het golfterrein van Lamswaarde en blijven de
kronkelende weg rechtdoor volgen tot we wat verder rechts meedraaien naar het monument voor de
watersnood aan de Scheldedijk waar het vrij gedeelte start richting Paal.

Vrij gedeelte:
Scheldedijk volgen vanaf het monument voor de watersnood (gwA) of Paal (gwB) tot de Petrusstraat.

gwC: Memorialrit, 46 km
We verlaten het parcours aan de Beerweg ©1 en rijden oostwaarts de Louisastraat in. We blijven weg van de
Scheldedijk en nemen de Langestraat om aan Muggenhoek de grens over te rijden. Even verder sluiten we aan
de Oude Sluisstraat terug aan ©2 op het parcours.
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Bert Foubert en Astère Vercauteren stellen voor

Zaterdag 19 juni 2021

Kronkels tussen Oost en West
Rit
grA
grB
grC

Vertrekplaats
Sint-Pauwels

Voormiddag 08:30
100 km
85 km
70 km

Middag
Sint-Pauwels
gezamenlijk eetmaal

Namiddag 13:00
100 km
85 km
70 km

Het is intussen een smakelijke traditie geworden en dus doorkruisen we opnieuw het Waasland langs
overwegend rustige wegen tussen Burcht en de Waaslandhaven in het oosten en Oostakker en Zelzate in het
westen. Ieder kan vrijelijk kiezen tussen een halve of een complete dag fietsen.
In de voormiddag fietsen we via Belsele en Elversele naar de Durme- en Scheldeoevers. We rijden door het
overstromingsgebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde en ook door het Burchtse Weel, waarna we via Melsele
de
zuidgrens
van
de
Waaslandhaven bereiken. We
verlaten het havengebied langs
Verrebroek en pedaleren via
Meerdonk en Sint-Gillis naar SintPauwels voor een ‘kronkelende’
maaltijd, aangeboden aan alle
fietsers.

Met hernieuwde energie
westwaarts langs Sinaai en
Doorselaar en komen in de
we noordelijker Zaffelare en
dwarsen de Moervaart en
net niet in Zelzate te komen.

rijden we na de middag
Daknam. We fietsen door
buurt van Oostakker, waarna
Mendonk passeren. We
rijden rond Wachtebeke om
Op afstand volgen we dan de
Nederlandse grens langs Overslag en Koewacht. Daarna is Stekene heel
dichtbij en dus voor de meesten
“hunne stal” niet meer ver af.
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Datum: zondag 20 juni 2021

gwB: De kassei is weg, 75 km
Vanaf de parking fietsen we naar de Beekstraat en steeds rechtdoor langs de Baarstraat en de Laarstraat tot
we de Zijpstraat inslaan naar Groot Laar. Daar zoeken we de Zalegemdijk op en draaien over de E34 direct af
om parallel met deze Expresweg via de Schoorstraat aan het Polderhuis te komen. We slaan af naar Verrebroek
waar we langs het Spaans Fort en verder Drijdijck de vogelspotters kunnen gadeslaan. Aan het kapelletje rijden
we via de helling van de Middenstraat ©1 tot de rand van het havengebied en draaien even voor Saftingen af
op de weg naar Kieldrecht. Wat verder gaan we de Oude Sluisstraat ©2 in die ons aan de Muggenhoek brengt.
Even een dijkje over en meteen zitten wij in de Petrusstraat, om zo “Dé Dijk” te bereiken. We zetten hier ons
vrij gedeelte verder langs Paal ©3 en tot een eind voorbij Kruispolderhaven aan het monument van de
watersnood waar wij wachten tot de groep voltallig is.
We fietsen van de dijk weg en via de parallel gelegen Lange Nieuwstraat komen we aan de Duivenhoek en daar
binnendoor terug in Paal ©4. Hier gaan we de weg naar Graauw op maar niet voor lang want we rijden schuin
links omhoog en volgen de Dwarsstraat naar de Princesseweg. Enig draaien en keren brengt ons op de weg
naar Nieuw-Namen en min of meer rechtdoor komen we aan de “Belgische” Lange Nieuwstraat. Hier merken
we opnieuw dat DE KASSEI WÉG IS. Dus geen gedaver onder de wielen en op het einde blazen we uit langs Het
Kalf tot aan ’t Hol, waar ook de kassei wèg is. Nog even langs Rustwat en via de Grouwesteen terug naar het
lokaal na een kasseiloze rit.

gwA: De kassei is weg, 87 km
Ommetje:
In het vrij gedeelte rijden we het monument van de watersnood voorbij tot het haventje van Walsoorden. We
slaan er af en draaien terug naar Kruisdorp om via de Schapendijk even op de N689 te komen. Aan de 1e afslag
in Kuitaart slaan we af en we rijden tot in het centrum van Lamswaarde. Daar gaat het steeds zuidwaarts tot
we oostwaarts afbuigen naar Scheldevaartshoek en vervolgen naar Duivenhoek.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf de Petrusstraat rechtdoor naar de Scheldedijk. We volgen deze tot het monument voor de watersnood
(gwB) of tot in Walsoorden (gwA).
2. De Lange Nieuwstraat tot aan de T-weg niet ver van De Klinge. OPGELET voor de oversteek van de baan
nabij Meerdonk.

gwC: De kassei is weg, 62 km
We volgen het parcours tot aan de helling van de Middenstraat ©1 en rijden daar rechtstreeks naar de Oude
Sluisstraat ©2 .
Ons “vrij gedeelte” eindigt in Paal ©3 waar we de lussen van A en B negeren en direct terug op het parcours
komen ©4.
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Datum: zondag 27 juni 2021

gwB: Knuitershoek – Othene, 76 km
Wij vertrekken langs de provinciale baan, over de E34 en tot ‘De Stroper’, waar we richting Heikant kiezen. Via
Helle-, Elle- en Nieuwe Ellestraat (NL) kruisen wij in Absdale de baan van Hulst naar Axel. We nemen de
Fransestraat en opzij van het Groot Eiland fietsen we langs de Vijfhoek naar Vogelwaarde ©1. Steeds rechtdoor
volgend komen we aan Vogelfort en draaien we af naar Oude Stoof. We zijn nu bijna in Strooienstad en van
daaruit bereiken we Ossenisse via de Hooglandsedijk. De kerk voorbij draaien we noordwaarts af en we nemen
de 1e afslag naar KNUITERSHOEK.
We zijn aan de zeedijk en iedereen weet dan dat we ons eens kunnen “uitleven”, nu helemaal tot het einde
van de dijk aan de OTHENE-wijk van Terneuzen. Van zodra de groep terug compleet is nemen we de
Reuzenhoeksedijk en slaan af naar de baan Zaamslag-Terneuzen. Hier volgen we het fietspad aan de overzijde
van de weg tot we aan het 1e kruispunt afslaan naar Magrette waar de kasseitjes van de Plattedijk ons
benoorden Axel brengen ©2. Linksweg rijden we langs het “Looseshof” en via de Bosdreef en de Derde
Verkorting komen we uiteindelijk aan het rondpunt. Erover en we volgen de Heidestraat rechtdoor tot we het,
intussen niet meer herkenbare “ Speelhof ” bereiken. Langs de Kemel- en Hellestraat komen we aan de E34,
die we overwippen om dan langs de Kiekenhaag Stekene te bereiken en via de Bormte en de Kwakkel terug in
Sint-Pauwels te komen.

gwA: Knuitershoek – Othene, 85 km
Ommetje: Waar de gwB boven Ossenisse afbuigt naar Knuitershoek, fietsen wij rechtdoor en blijven via de
Drogendijk ten noorden van Kloosterzande. Op het einde slaan we af in de Noordstraat en verder rechtdoor in
de Perkstraat tot aan de Scheldedijk waar het vrij gedeelte begint tot in Othene.

Vrij gedeelte:
Op de Scheldedijk vanaf de Perkstraat (gwA 15,8km) of vanaf Knuitershoek (gwB 12,4 km) tot in Othene

gwC: Kamperhoek – Veer, 60 km
Hetzelfde parcours als de andere Blijf Fitters, maar voorbij Vogelwaarde ©1 draaien we schuin links af naar
Vogelfort en volgen de Kamperweg naar KAMPERHOEK en Schapershoek. We vervolgen langs de Schaperstraat
tot VEER waar we de baan dwarsen en pal zuidwaarts op de Boschkreek afstevenen. Daar draaien we af en
komen langs de Zaaidijk op de Plattedijk in Axel. Meteen ©2 zijn we ook op de route gwA-B.
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Juli 2021
Verantwoordelijken: Astère Vercauteren, Jurgen Naudts, Frank Bernaert, , Marc De Cauwer, Karel Van
Gysel, Johan Nijs.
Rit

Bestemming

Uur

Km

Pt.

za 3
zo 4

gwA
gwB
gwC

Walsoorden – Oude Stoof
Walsoorden – Oude Stoof
Grootmoeders Oude Stoof

08:30
08:30
08:30

87
76
62

2
2
2

za 10

eoA
eoB
eoC
gwA
gwB
gwC

Langs de waterkant
Langs de waterkant
Langs de waterkant
Niet over de Schreve
Niet over de Schreve
Niet over de Schreve

13:00
13:00
13:00
08:30
08:30
08:30

90
70
55
87
76
60

2
2
2
2
2
2

gwA
gwB
gwC
gwA
gwB
gwC

Zestigvoet – Gemaal Kampen
Zestigvoet – Gemaal Kampen
Zestigvoet – Patrijzenhoek
Halfeind – Doel
Halfeind – Doel
Halfeind – Doel

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

87
78
61
87
78
60

2
2
2
2
2
2

agrA
agrB
agrC
gwA
gwB
gwC

Links, rechts, 7 x kattenvitesse
Links, rechts, 7 x kattenvitesse
Links, rechts, 5 x kattenvitesse
Pauluspolder – Poonhaven
Pauluspolder – Poonhaven
Zeegat – Vogelwaarde

13:00
13:00
13:00
08:30
08:30
08:30

115
103
78
86
75
59

3
3
3
2
2
2

zo 11

za 17
zo 18

wo 21
Nationale
feestdag
za 24

zo 25

Za 31
Te verdienen in juli: 13 punten en 549 km en 2 eo-punten 90 km.
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Datum: zondag 4 juli 2021

gwB: Walsoorden – Oude Stoof, 76 km
We vertrekken “klassiek” langs de grote baan naar Hulst die, op een vroege zondagmorgen, gelukkig nog niet
al te druk is. Op het fietspad rijden we rondom de stad en aan het zigzaggend einde ervan verlaten we het
noordwaarts om, opzij van Schuddebeurs naar Molenhoek te fietsen via een mooi met bomen omzoomd
wegje. Met nogal wat draaien en keren rijden we verder naar Roverberg en aan de splitsing ten oosten van
Lamswaarde volgen we richting Duivenhoek. We dwarsen het kruispunt zodat we in Paal als vanzelf op de
Scheldedijk terecht komen, waar ieder zich volgens eigen “Forme van den dag” kan uitleven tot op den berg in
WALSOORDEN.
Nadat iedereen zijn verhaal heeft gedaan zoeken we ons langs het haventje een weg naar het buitendijks
gebied van de Westerschelde waarbij we ook langs de steiger fietsen van het veerpont van weleer “PerkpolderHansweert”. We volgen deze dijkzijde tot we naar beneden duiken nabij Kreverhille, waar het dan wel
drummen zal zijn voor een nieuw vrij gedeelte voorbij Gemaal Kampen tot aan ’t Hellegat.
Even verder komen we in Kampen en als we over het watertje (= Oude Haven) rechtsaf slaan komen we in
OUDE STOOF terecht waar we aan de splitsing de boom “midden op de weg” vermijden ©1 en op de grote weg
naar Vogelwaarde komen. We volgen die weg pal zuidwaarts tot in Luntershoek om dan via de Reigerstraat
naar Kijkuit te bollen. Verderdoor nemen we ¾ rotonde en aan De Brabander slaan we af tot vóór Drie
Hoefijzers waar een kort kasseistukje ons op de weg Koewacht-Sint-Jansteen brengt.
Nu even uitkijken dat we de kleine Heistraat niet missen om door het bosrijke, mooie Riet te fietsen tot
Nieuwdorp. Via de kronkelende Lange – en Korte Dweersstraat, alsook de Donkerhofstede, komen we aan de
viaduct, waarna we via de Heistraat het centrum van Stekene bereiken en langs de Bormte en de Kwakkel terug
bij ons clublokaal arriveren.

gwA: Walsoorden – Oude Stoof, 87 km
Ommetje:
Aan ’t Hellegat verlengen wij het vrij gedeelte tot juist vóór De Griete. Daar rijden we richting Reuzenhoek
maar gaan tevoren de Kamperseweg op. Op het einde ervan richting Poonhaven, maar even verder weer
richting Hellegat. Wat verderop zijn we in Kampen, waar wij de B-rijders oppikken.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf Paal tot boven op de berg van Walsoorden.
2. Langs de Zeekijk vanaf de Molenweg tot aan het Hellegat (gwB) of tot juist vóór Griete (gwA)

gwC: Grootmoeders Oude Stoof, 57 km
Wij volgen uitzonderlijk ook eens de A- en B-fietsers langs de provinciale baan volledig ten einde naar Hulst,
maar verlaten aan de Molenhoek het parcours van de snellere groepen. We slaan daar af en volgen de
GROOTMOEDERSdijk, waardoor we aan Hoefkensdijk op de N689 komen en deze even blijven volgen tot we
voorbij Kuitaart afslaan en aan de noordzijde van het mooie natuurgebied De Vogel vervolgen. Zo komen we
in centrum Hengstdijk terecht, waar we opnieuw de polder infietsen en via Strooienstad in OUDE STOOF ©1
komen waar later ook de A- en de B-groep zullen langskomen.
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Voorstel van Wim Dhollander
zaterdag 10 juli 2021

Langs de waterkant
rit
eoA
eoB
eoC

km
90 km
70 km
55 km

vertrekplaats
Axel
Axel
Axel

vertrekuur
13:00u
13:00u
13:00u

A-rit: Vertrekken doen we op de parking aan het zwembad van Axel in de Sportlaan!

-109-

jaarprogramma 2021
Direct na het vertrek passeren we de watertoren, die
zeker (op een andere keer) een bezoekje waard is!
Door de golf en vliegveld komen we aan de Axelse
Kreek, dit is een restant van een oude zijarm van de
Honte (oude benaming van de Schelde). Deze 'zijarm'
begon aan de Braakman, passeerde onder Axel (Rode
Sluis) en liep langs de grote kreek aan Luntershoek en
Spui-Othene terug naar de Honte . (zie kaart 1641)
Deze waterweg werd gebruikt tot 1790, maar door
verzanding en inpoldering gesloten. In 1825 heeft de

toenmalige koning Willem-Frederik I der Nederlanden
(Nederland, België en Luxemburg) geprobeerd om deze
waterweg gedeeltelijk te herstellen, maar bij de
Belgische onafhankelijkheid zijn deze werken gestopt!
Wij zetten ondertussen koers naar Terneuzen, om daar
over het kanaal Gent-Terneuzen te rijden. Dit is ook
gegraven door Willem I, om Sas van Gent te verbinden
met de Schelde! We rijden nu door de Bontepolder, pas
ingepolderd in 1890, over het Philippine- en
Isabellakanaal, ook in die tijd gegraven om oa de havens
van Philippine en Boekhoute te herstellen. We
doorkruisen de natuurgebieden rond en over de
Braakman, die pas in 1952 afgesloten werd, om de vele
overstromingen te beperken! Het vestingstadje Biervliet
doorkruisen we na 30 km, met op het marktplein een
standbeeld voor de man die het 'kaken' van jonge haring
bedacht (maatjes). En bereiken de 'waterkant' juist voor
Breskens! Aan de overkant zien we in de verte (8 km)
Vlissingen en de kerncentrale van Borssele. We volgen
de waterkant gedurende 12 km, langs het haventje van Hoofdplaat! Hier hebben we zelf al eens zeehondjes
gespot! Als we de industriezone
van Terneuzen bereiken, aan het
landingsmonument
WO
II,
moeten we het water verlaten.
We passeren terug de Braakman
en het Boerengat en draaien
terug naar de Schelde. Hier
krijgen we een mooi uitzicht op
het
sluizencomplex
van
Terneuzen, dat nu vergroot
wordt met Belgisch-Europees
geld, voor de haven van Gent. We
blijven langs het water tot voorbij
het ons zeer gekende Griete.
Deze dijken, aangelegd begin
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jaren 70, in totaal 645 km, maken deel uit van het
Sigmaplan, om het binnenland te beschermen tegen
wateroverlast. Vergeet niet te genieten van het
indrukwekkende uitzicht op de Schelde met de
enorme (container)schepen, die proberen de
moeilijke vaarweg tussen de vele zandbanken te
volgen! Hopelijk spotten we een van de vele
vogelsoorten die op de schorren en slikken hun
maaltijdje bij elkaar zoeken: scholeksters,
bergeenden, tureluurs, ... Wij verlaten hier 'den dijk',
om door onze gekende polders, langs Reuzenhoek en
Zaamslag terug Axel te bereiken. Bedenk dat het
landschap, waar we nu doorrijden, voor de inpoldering in heel Zeeuws-Vlaanderen, er een beetje uitzag zoals
nu nog het 'verdronken land van Saefthinge' Tot 1850 bereikte het water Koewacht! Het is door de aanleg van
linie- en zeedijken, forten en afwaterings- of transportkanalen, en inpolderingen, veelal gestuurd door de
clerus in Gent, dat het huidige landschap ontstond.! Lange tijd was de voornaamste broodwinning van de
bevolking naast oorlogje spelen en landbouw, turfsteken en zoutwinning!

B-rit: Deze draait na 55 km,

voor Terneuzen terug af naar Sluiskil langs het kanaal Gent-Terneuzen. En verder

langs Spui terug naar Axel.

C-rit: Deze volgen tot voorbij de Braakman, slaan voor Biervliet af naar boven (net niet tot het water). Fietsen
onder de industriezone over het sluizencomplex langs het water tot Othene. Hier volgen ze de mooie boorden
van de Othenekreek, en verder langs Spui terug naar Axel!
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Datum: zondag 11 juli 2021

gwB: Niet over de Schreve, 76 km
Bij deze ‘binnenlandse’ rit zoeken we de grens met Nederland op maar overschrijden nooit deze ‘schreve’.
We starten klassiek langs de Kwakkel en de Meersstraat naar Stekene en komen via de Zeshoekstraat en de
Hazenhoekstraat in de Prinsenstraat en aan de E34 ©1. We blijven er parallel mee op de Baggaart-Zuid tot aan
de Kruisstraat om daar wèl de E34 over te steken en langs de Papdijk en de Beukendreef zeer nabij de
landsgrens te komen in Koewacht.
Even de Bergstraat op om de mooie Lange Dweersstraat te bereiken ©2 die ons naadloos naar de Kemel brengt
waarbij we verschillende grenspalen langsrijden. De drukke weg naar Hulst kunnen we niet vermijden, maar
aan het rondpunt herinnert het oude douanegebouw er ons aan dat we vandaag niet rechtdoor rijden maar
naar De Klinge afslaan. Even volgen we de grote weg naar Kieldrecht, maar al snel rijden we binnendoor om
Fort Bedmar te bereiken. Hier schieten we ons de Koningsdijk op, een mooi fietspad pal op de grens, dat we
meer dan 4 km volgen tot Nieuw-Namen binnen handbereik komt. Het is echter Kieldrecht waar we de NieuwArenbergstraat nemen met de Muggenhoek als vervolg. We kwamen tot hier nog NIET OVER DE SCHREVE,
maar nu dringen we toch onze eigen natie dieper in langs de Oude Sluisstraat ©3. We bereiken vrij de
havenrand en aan het gekende kapelletje ©4 volgen we de Drijdijk tot halfweg waarna we de weg naar
Verrebroek dwarsen. Via allerlei rustige binnenwegen komen we aan de E34 op de Schoorstraat en ontdekken
een nieuw vrij gedeelte dat eindigt aan Het Kalf op de Kluizendijk. Naar Sint-Gillis nu om dan langs de
sportvelden en steeds rechtdoor de Shondstraat en even verder ook onze thuishaven te bereiken.

gwA: Niet over de Schreve, 87 km
Ommetjes: 1. Kort na de start nemen we de Kwade Plas om langs Puivelde terug te keren naar de Kwakkel.
2. Aan de Muggenhoek volgen wij verder de Schreve langs de Petrusstraat en Prosperpolder. De
nieuwe dijk brengt ons naar de Scheldeoever en ook wij draaien dan het binnenland in om
langs de Engelsesteenweg terug aan te sluiten op het parcours.

Vrije gedeeltes:
1. Op de E34 parallelweg (Baggaart-Zuid) vanaf de Heistraat in Stekene tot de Kruisstraat
2. Vanaf de Nieuw-Arenbergstraat (gwB) of de Engelsesteenweg (gwA) tot het kapelletje in OudArenberg.
3. Op de E34 parallelweg (Schoorstraat) tot Kluizendijkstraat

gwC: Niet over de Schreve, 60 km
We volgen het parcours tot we aan de E34 ©1 de viaduct nemen en langs de Heistraat de Lange Dweersstraat

©2 bereiken. Op het eind van de Oude Sluisstraat ©3 snijden we rechtdoor een lusje af en komen ook aan het
gekende kapelletje terecht ©4 om verder hetzelfde parcours te volgen
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Datum: zondag 18 juli 2021

gwB: Zestigvoet – Gemaal Kampen, 78 km
Langs Beekstraat, Grouwesteen en Heerbaan rijden we achter de kerk van Kemzeke naar Rustwat en via de
Reepstraat naar Het Kalf. Voorbij het schooltje van de Eeckberg slaan we af en na enig gezigzag komen we bij
de kerk van De Klinge. Over de grens volgen we de hoofdbaan door Clinge en ter hoogte van Zeegat draaien
we af naar ZESTIGVOET, één van die mooie kreken in het Nederlandse poldergebied.
We volgen de Hoogestraat en voorbij de helling van de Beerweg slaan we rechtsaf om via de Koninginnestraat
in Emmadorp en aan de Scheldedijk te komen. We kunnen een stukje vrij fietsen langs de dijk, voorbij Paal ©1
en tot “den berg” van Walsoorden. Mits een stralende zomerdag wordt het nu gedurende bijna 12 km mooi
fietsen met een prachtig uitzicht op de Westerschelde. We bollen aan het haventje langsheen het voet- en
fietsveer Perkpolder-Hansweert, dat nu nog drie keer daags overvaart en keren terug landinwaarts door de
Scheldedijk te beklimmen.
We zijn nu aan het GEMAAL KAMPEN en juist vóór het gemaal buigen we af naar Oude Stoof van waaruit we
naar de grote baan rijden, even vóór Hengstdijk. Nog even goeiedag zeggen in Vogelfort om dan recht naar
Vogelwaarde te fietsen en over het rondpunt Luntershoek te bereiken. De Klein Cambrondijk op en we fietsen
er wéérom langs zo ’n prachtig wegje met zicht op een deel van de schitterende kreek Groot Eiland. Voorbij de
Vijfhoek ©2 gaat het langs de Fransestraat naar Absdale en via de Oud Ferdinandusdijk komen we in Heikant.
Terug naar Vlaanderen nu en voorbij de Hellestraat klimmen we over de E34. Langs de Kiekenhaag en de
gelaagputten komen we aan de Kwakkel en terug in Sint-Pauwels.

gwA: Zestigvoet – Gemaal Kampen, 87 km
Ommetje: Aan het gemaal Kampen fietsen we binnendijks verder tot juist voor de Griete. Hier linksaf en wat
verder de Kamperseweg op. We slaan af naar Poonhaven en zetten dan koers naar Keizerrijk en Vogelfort, waar
we terug op het parcours komen.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf Emmadorp tot op de "berg" van Walsoorden.
2. Enkel voor de gwA: vanaf het Gemaal Kampen tot juist voor de Griete.
3. Van Luntershoek langs het Groot Eiland en verder door de Fransestraat. Op het einde ervan rechts tot
aan de hoofdbaan nabij Absdale.

gwC: Zestigvoet – Patrijzenhoek, 61 km
Het parcours volgend tot het het 1e vrij gedeelte, waar we in Paal ©1 afslaan naar Duivenhoek en volgen de
Kruispoldersedijk tot de afslag naar Roverberg. Verder het Mispad volgend komen we onder Molenhoek
terecht en fietsen we gans zuidelijk richting Hulst. Aan de Hontenissestraat slaan we echter af naar de N290
die we al snel oversteken om in PATRIJZENHOEK te komen en in de buurt van Vijfhoek ©2 terug aan te sluiten
bij de A- en B-rijders.
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gwB: Halfeind – Doel, 78 km
Doel kwam de voorbije decennia geregeld in het nieuws, soms met het doemscenario van totale verdwijning,
dan weer met nieuws over een volledige of deelse heropleving. Wat het uiteindelijk zal worden kan op dit
ogenblik wellicht niemand met zekerheid voorspellen. Alhoewel Blijf Fit vele jaren uit Doel is weggebleven bij
haar wekelijkse fietstochten, brengen wij vandaag opnieuw een bezoekje aan dit dorp en ontdekken mogelijk
ook nog onbekende plekjes tijdens de rit.
In Kemzeke verlaten we de Provinciale baan en fietsen ©1 langs de Astweg naar de Loeverstraat om dan via de
klassieke weg Het Kalf te bereiken. Halfweg den Eeckberg draaien we het Cappaertstraatje in waarna we
kriskras de polderwegen volgen en het Spaanskwartier ©2 opzoeken. We volgen richting Kieldrecht, maar aan
de Kronenhoek slaan we af en op het 1e kruispunt over de grens bereiken we HALFEIND waar we rechtdoor
vervolgen langs Statenboom en daar de Kielweg inrijden.
Langs de Schelpstraat en enkele minder bekende wegen verlaten we Nieuw-Namen ©3 om dan, opzij van
Graauw, aan de Koninginneweg nabij de Schelde te komen. We voelen ons een 7-tal km vrij langs de
Scheldedijk, maar voorbij Emmadorp moeten we verplicht rechtsaf aan de Petrusstraat, aangezien we de
werfzone bereiken voor de aanleg van de Hedwige-Prosperpolder, werken die in het voorjaar zijn gestart.
We brengen een groet aan ‘Den Angeluus’ en ©4 via de West- en de Oostlangeweg komen we in Ouden Doel,
waar we opnieuw afslaan naar de Scheldedijk. Rechts van ons merken we het ontpolderde natuurgebied
‘Doelpolder Noord’ en even later fietsen we helemaal rond de kerncentrale. We komen dan in DOEL en kunnen
vaststellen wat de toekomstonzekerheid en de leegstand in dit dorp hebben veroorzaakt.
We keren terug langs de Blikken, opzij van het gedempte Doeldok, en via een rustige dijk-fietsweg bereiken we
Oud Arenberg en aan het kapelletje slaan we af naar Drijdijk. Daar de Bralstraat in en via de Verrebroekse Dijk
en het Zwaantje komen we bij de Zalegemdijk. Over de E34 rijden we ©5 langsheen de Watergang naar
Duikeldam waar we de Lammerstraat nemen om daarna pal westwaarts te fietsen langs Klein Laar-, Zijp-,
Smout- en Doornstraat, tot de Bunderstraat ons zicht geeft op het einde van de rit in Sint-Pauwels.

gwA: Halfeind – Doel, 87 km
Ommetjes: 1. Langs de Willem Hendrikstraat komen we in Zandberg, volgen naar Graauw en 14 km ‘vrij’
komen we noordwaarts in Kruispolderhaven en aan de Scheldedijk richting Emmadorp.
2. Aan Klein Laar draaien we de Steenbeekstraat in en blijven opzij van Nieuwkerken om via de
Poelstraat, de Roskam en het Geinsteinde terug aan te sluiten.

Vrij gedeelte:
‘Groepstijdrit’ (let op, er staan onderweg géén wegenwachters) van de Koninginneweg (gwB) of van Graauw
via Kruispolderhaven en Paal (gwA), langs de Scheldedijk en de Petrusstraat tot de kerk van Prosperpolder.

gwC: Halfeind - Doel, 60 km
We volgen het B-parcours en snijden hier en daar wat af: ©1: Geen ommetje van de Aststraat. ©2: We bollen

naar Fort Bedmar en volgen, voorbij Halfeind en bovenop de landsgrens, het 4 km lange fietspad op
de Koningsdijk. ©3: Een kortere weg leidt ons naar de Vercauterenweg en de Scheldedijk. ©4: Geen
ommetje, maar direct naar Ouden Doel. ©5: Geen Watergang maar langs Vosstraat en Samelstraat
recht naar centrum Sint-Gillis en Doornstraat.
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agrB: Links, rechts, 7 x Kattenvitesse, 103 km
We vertrekken naar Klein-Sinaai via het Lijkvelde en de kasseistraten Cadzandstraat en Weimanstraat – mèt
betonboord –, ©1 waar we de Moervaart opzoeken Vrij 1. Aan de Kalvebrugge verlaten we de trekweg richting
Puyenbroek maar slaan al snel af in de Rotdam Vrij 2 en vervolgen steeds zuid-west tot in Mendonk.
We rijden de Moervaart nog eens over en komen in Sint-Kruis-Winkel waar we, ten westen van Wachtebeke,
naar de mooie Langelede fietsen die we volgen tot het einde aan de Oudenburgse Sluis.
Via de Spuitvakweg Vrij 3 bollen we tot tegen de rijksweg waarna we rechtuit de Eversdam opzoeken die ons
terug naar de rijksweg N62 voert. We dwarsen deze weg en draaien even verder af ©2 naar Westdorpe waar
het Kanaal Gent-Terneuzen Vrij 4 niet ver meer af is. Na ca 2 km verlaten we het kanaal en vervolgen even verder
langs de parallelbaan van de Tractaatweg tot de Axelsche Sassing. Even draaien en keren en Vrij 5 opzij van de
industriezone Sluiskil fietsen we tot een T-baan aan de rand van Terneuzen.
Op het fietspad langsheen de grote weg rijden we over de Otheensche Kreek waarna we noordwaarts en opzij
van Val op de Paardendijk komen die ons in Griete brengt Vrij 6. Hier volgen we de Scheldedijk tot aan camping
Hellegat waar we afslaan naar Kampen en richting Vogelwaarde fietsen. Even voor het centrum slaan we af
naar de weg Hulst-Terneuzen die we even volgen en ook dwarsen om naar de Groot Cambrondijk te rijden Vrij
7
. Steeds rechtdoor volgen door de gelijknamige polder om aan de lichten van Hulst te komen ©3.
Rechtdoor nu en via Sint-Jansteen en Heikant rijden we terug België binnen. Over de autostrade nemen we de
parallelweg en via Reinakker komen we aan ’t Hol. Van daaruit is het niet heel ver meer om de twistkapellekes
en een nabespreking bij Den Decker te bereiken.

agrA: Links, rechts, 7 x Kattenvitesse, 115 km
Ommetjes: 1) Ons 3e vrij gedeelte breiden we uit naar de Langeweg en 2) aan camping Hellegat fietsen we
rechtdoor langs de Scheldedijk tot de afslag naar Ossenisse. Daar draaien we de polder in naar de mooie
Koningsdijk en de Kleine Hengstdijkpolder. Kampen is dan vlakbij en daar volgen we terug het agrB-parcours.

Vrije gedeeltes:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Langs de Moervaart tot de Kalvebrug: 7 km
De Rotdam volgen tot een T-weg. Even links en dan rechts tot de kerk van Mendonk: 5 km
De Spuitvakweg volgen die aansluit op de lange, kaarsrechte Middenweg. AgrB en agrC einde aan T:
4,5 km. AgrA rechts op de Eversdam en de 1e links. Dan 2 maal aan een T links en de Langeweg volgen tot
de lichten van Westdorpe: 9 km
Van Westdorpe tot de dijk en rechts; dan 2e rechts en T links volgen tot Axelsche Sassing: 9 km
Vanaf Axelsche Sassing weg volgen tot T, opzij van Terneuzen: 5 km
Van Griete tot camping Hellegat (agrB 5,5 km) of afslag Ossenisse (agrA 9 km)
Groot Cambrondijk steeds rechtdoor blijven volgen tot T; rechts tot lichten Hulst: 6 km

agrC: Links, rechts, 5 x Kattenvitesse, 78 km
Ook wij fietsen naar het Lijkvelde, maar daar slaan we af naar de Bormte en nemen de fietswegel naar KleinSinaai©1. Over de N62 ©2 buigen we rechts af en blijven parallel aan de Tractaatweg tot we aan Axelsche
Sassing komen. We dwarsen het verkeerscomplex en stevenen Vrij 4 af op Axel voor onze koffiestop. Daarna
laten we rustige baantjes en de oude weg naar Hulst Vrij 5 onder onze wielen doorschuiven en sluiten, vrij als
een vogel, vóór de lichten van Hulst ©3 terug aan op het A- en B-parcours.
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gwB: Pauluspolder – Poonhaven, 75 km
Wij vertrekken langs de Zandstraat richting en rond Hulst op het gekende fietspad. We komen op de
Hontenissestraat ©1 en zo ook op het fietspad langs de weg Hulst-Perkpolder. Even verder steken we de baan
over en we bevinden ons op de Havikdijk, waarmee we de baan naar Zaamslag kruisen. Bij de volgende Tweg kiezen wij voor de Margaretsedijk ©2 die ons naar onze eerste bestemming brengt: PAULUSPOLDER, een
verzameling van enkele huizen midden in het polderlandschap. We verlaten dit gehucht en zoeken noordelijk
de zuidkant van “De Vogel” op, waar het zéér fraai is om te fietsen.
Over de baan naar Vogelfort nu en steeds rechtdoor langs Keizerrijk recht naar POONHAVEN, nog zo ’n typisch
poldergehuchtje met slechts enkele huizen. Het gaat nu zo snel mogelijk naar de Scheldedijk ter hoogte van
camping “Hellegat”, waar het vrij fietsen kan beginnen langs de dijk tot in Othene. Eventjes gaan we de
Reuzenhoeksedijk op, maar wat verder slaan we af en fietsen steeds rechtdoor tot de baan naar Terneuzen.
Vóór Zaamslag draaien we 90° af tot even vóór Magrette waar we richting Steenovens kiezen. Langs de
Bosdreef ©3 en de Liniedijk komen we aan Kijkuit en vervolgen recht naar de N258, die we dwarsen, om dan
de Axelsestraat te volgen. We draaien scherp de Fortdijk op en komen van de Nederlandse in de Belgische
Koewacht langs de vroegere vlasputten. Via Nieuwdorp fietsen we richting Stekene over de expresweg en langs
de Prinsenstraat. Langs Berg, Wildernis en Zeshoek rijden we Stekene binnen en via de Bormte en de Kwakkel
naar Sint-Pauwels.

gwA: Pauluspolder – Poonhaven, 86 km
Ommetje:
Aan Keizerrijk fietsen we de Campensedijk op naar Kampen, waar we de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder
volgen naar Strooienstad. Even verder leidt de Hooglandsedijk ons naar Ossenisse, waar wij de Weststraat naar
Knuitershoek nemen en waar aan de Scheldedijk het vrij gedeelte begint.

Vrij gedeelte:
Het enige vrij gedeelte in de rit verloopt langs de Scheldedijk vanaf camping “Hellegat” (gwB) of in Knuitershoek
(gwA) en gaat helemaal tot het einde in Othene.

gwC: Zeegat – Vogelwaarde, 59 km
Wij nemen een “landelijker” weg naar Hulst door in Kemzeke naar Rustwat te fietsen en naar Het Kalf te rijden
via het industriepark aan de Reepstraat. In De Klinge volgen we de hoofdbaan naar Clinge en steeds rechtdoor
langs ZEEGAT komen we aan de baan Zandberg-Hulst die we op het fietspad volgen tot we rechts afslaan en
de A- en B-rijders volgen naar de Hontenissestraat ©1.
Op de Margaretsedijk ©2 rijden wij rechtdoor naar VOGELWAARDE en volgen via het fietspad en rondpunt,
zuidwaarts de weg naar Luntershoek. Omdat het er zo mooi is, duiken we het kleine wegje naar beneden om
de kreek van het Groot Eiland langs te kunnen fietsen. Op het eind slaan we af naar Kijkuit en maken een lusje
langs de Oude Zeedijk om aan de Bosdreef ©3 terug op het parcours te komen.
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Augustus 2021
Verantwoordelijken: Astère Vercauteren, Jurgen Naudts, Ivan Vincke, Bert Foubert, Marc De
Cauwer, Karel Van Gysel, Johan Nijs.
Datum
zo 1

Rit
gwA
gwB
gwC

Bestemming
Polderrit
Polderrit
Polderrit

Uur
08:30
08:30
08:30

Km
84
73
59

Pt.
2
2
2

za 7

eoA
eoB
eoC

Vertrek vanuit Waasmunster
Vertrek vanuit Waasmunster
Vertrek vanuit Waasmunster

13:00
13:00
13:00

91
72
51

2
2
2

zo 8

gwA
gwB
gwC

Molenhoek – Oude Stoof
Molenhoek – Oude Stoof
Molenhoek – Vogelfort
Start driedaagse Wirtzfeld/Drosson

08:30
08:30
08:30

90
79
60

2
2
2

grA
grB
grC

Driedaagse Wirtzfeld: Rur- en Kalkeifel
Driedaagse Wirtzfeld: Rur- en Kalkeifel
Driedaagse Wirtzfeld: Rur- en Kalkeifel

09.00
09.00
09.00

148
117
66

3
3
3

zo 15
OLV
Hemelvaart

eoA
eoB
eoC
gwB
gwC

Driedaagse Wirtzfeld: Ardennes-etape
Driedaagse Wirtzfeld: Ardennes-etape
Driedaagse Wirtzfeld: Ardennes-etape
Othene – Schapershoek
Reuzenhoek – Veer

09.00
09.00
09.00
08:30
08:30

158
121
74
77
61

4
4
4
2
2

Ma 16

eoA
eoB
eoC
gwB
gwC

Driedaagse Wirtzfeld: Hocheifel en Ourtal
Driedaagse Wirtzfeld: Hocheifel en Ourtal
Driedaagse Wirtzfeld: Hocheifel en Ourtal
Een iets groter winterritje
Een iets groter winterritje

09.00
09.00
09.00
08:30
08:30

122
96
56
78
60

3
3
3
2
2

gwA
gwB
gwC

Kampen – Luntershoek
Kampen – Luntershoek
Van Kluizendijk tot Sasdijk

08:30
08:30
08:30

84
74
60

2
2
2

gwA
gwB
gwC

Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek
Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek
Kemp-, Krabben- en Patrijzenhoek

08:30
08:30
08:30

81
70
56

2
2
2

Vr 13
za 14

za 21
zo 22

za 28
zo 29

Te verdienen in augustus: 11 punten en 487 km en 9 eo punten 365 km
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gwB: Polderrit, 73 km
We verlaten Sint-Pauwels langs de Zandstraat en volgen de provinciale baan tot de ‘Chez Nous’, waar we naar
de Kemel fietsen ©1 en daar Heikant volgen. Verder tot Absdale waar we via het verkeerscomplex de baan
kruisen en langs de Fransestraat en andere POLDERwegen naar en rond het Groot Eiland fietsen. Aan Vijfhoek
slaan we af en komen via de Groot Cambrondijk op de baan naar Vogelwaarde ©2.
Het blijft dezelfde richting uitgaan tot in Vogelfort, waar we naar Oude Stoof fietsen en de mooie dijk vlakbij
het water volgen tot we aan de eerstvolgende straat afslaan om langs de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder
Gemaal Kampen te bereiken.
Is iedereen er klaar voor ? Vooruit met de geit en via Zeedorp, Knuitershoek en de buurtschap Kreverhille
vliegen we naar het einde van het vrij gedeelte tot de Perkstraat in Perkpolder.
We volgen nu de Noordstraat om aan de rand van Kloosterzande onder de N689 door te rijden naar Kruisdorp,
waar we afdraaien naar de Lange Nieuwstraat. Helemaal ten einde zijn we in Kruispolderhaven, waar we naar
de dijk afslaan en erlangs rijden tot Paal. Nu op weg naar Graauw ©3 en we blijven er opzij van om binnendoor
en parallel met de Scheldedijk langsheen Emmadorp te fietsen. We slaan af aan de (A.? M.?) Vercauterenweg
naar Nieuw-Namen en steken door naar de kaarsrechte weg Kieldrecht - De Klinge. We verlaten deze weg al
snel om langs de Grote Geule onze eigen Lange Nieuwstraat op, en ze helemaal ten einde te rijden tot tegen
De Klinge (let op bij het oversteken aan de Polderstraat in Meerdonk !). Als iedereen weer op adem is gekomen
vatten we het laatste deel van onze rit aan en rijden langs Het Kalf en de Reepstraat naar de Houtvoortstraat.
Steeds rechtdoor volgend komen we in de Bunderstraat en we rijden Sint-Pauwels en een beetje verder ons
lokaal binnen.

gwA: Polderrit, 84 km
Ommetje: Voorbij de Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder fietsen we langs de Zuiddijk tot in Kampen, waar we
afdraaien naar Keizerrijk. Daar slaan we af naar Poonhaven en keren dan terug noordwaarts tot de Oudendijk.
We starten het vrije gedeelte op deze parallelbaan van de dijk en draaien af naar de Scheldedijk, daar waar de
Oudendijk naar links afbuigt. We vervolgen het vrij gedeelte tot in Perkpolder.

Vrije gedeeltes:
1. Langs de Scheldedijk vanaf Gemaal Kampen (gwB) of de Oudendijk (gwA) tot de Perkstraat.
2. Vanaf Graauw: over de Graauwse Kreek en 1e links, de Middelweg. Aan een T rij je rechts-links en daan
steeds rechtdoor op de Parallelweg richting Emmadorp. Voorbij Emmadorp de 2e rechts
(Vercauterenweg) volgen tot het binnenrijden van Nieuw-Namen
3. De Lange Nieuwstraat tot het einde, maar opletten bij de oversteek nabij Meerdonk.

gwC: Polderrit, 59 km
We verlaten Sint-Pauwels langs de Zandstraat naar Kemzeke waar we via de Nieuwstraat naar Stekene rijden.
Aan Oost Eindeken slaan we af en komen over de E34 in de Hellestraat. Steeds rechtdoor zitten we aan de
Kemel ©1 op het parcours en komen in Absdale.

©2 Voorbij Vogelwaarde bollen we het direct rechts af langs de Zuidweg, onder Pauluspolder door en steken
de baan naar Hulst over naar de Hoefkensdijk. We fietsen onder Lamswaarde door tot in Roverberg waar we
de Kruispoldersedijk nemen om via de Graauwsedijk in Graauw op het parcours aan te sluiten ©3.
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Voorstel van Ivan Vincke
zaterdag 7 augustus 2021

Start vanuit Waasmunster
rit
eoA
eoB
eoC

km
91 km
72 km
51 km

vertrekplaats
Waasmunster
Waasmunster
Waasmunster

vertrekuur
13:00u
13:00u
13:00u

We vertrekken vanop de Heide in Waasmunster (grote parking Lode Ontropdreef aan de Lekkerbek).
Daarna rijden we via Sombeke naar de
Mirabrug. We volgen dan een tijdje de Durme
en
passeren
zo
Moerzeke en Kastel
waar we de Schelde
over rijden en we
vervolgen dan onze
weg tot Dendermonde. Vanaf hier gaat de c-rit
langs de Schelde blijven tot juist voor Berlare en
via Zele keren ze dan terug naar Waasmunster.
De a- en de b-rit gaan door het centrum van
Dendermonde naar de Dender. Hier maakt de a-rit nog
een lus langs Hendersem en Wieze. Vanaf daar volgen
we terug de b-rit. We rijden dan verder naar de Schelde
in Schoonaarde om dan, net zoals de c-rijders, via
Berlare en Zele terug in Waasmunster te komen.

-119-

jaarprogramma 2021
Datum: zondag 8 augustus 2021

gwB: Molenhoek – Oude Stoof, 79 km
Langs de gekende provinciale baan rijden we naar Kapellebrug ©1 en verder omheen Hulst. We nemen het
verplichte fietspad richting N290 maar slaan al snel af naar het ons welbekende MOLENHOEK. In ’t centrum
fietsen we voorbij het voetbalveld en we blijven Grootmoedersdijk volgen, voorbij Mariahoeve, tot we net vóór
Lamswaarde het Abeeledreefje inrijden en op de N689 uitkomen in Kuitaart. Even op het fietspad tot we wat
verder de baan oversteken voor een prachtig stukje natuur aan de noordzijde van de kreek De Vogel. In
Hengstdijk ©2 dwarsen we de baan en 1 km verder zijn we in het gehuchtje met de mooie naam OUDE STOOF.
Even de richting Kampen volgen en dan krijgen we opnieuw een schitterend baantje dat ons krinkelend door
en voorbij Strooienstad brengt tot net vóór Kloosterzande. Daar buigen we noordwaarts af en komen opzij van
Ossenisse via de Molenweg aan de Zeedijk. Iedereen weet wat er dan te gebeuren staat en we rijden op eigen
tempo en volop “genietend” tot aan de straat vlak vóór De Griete.
Op weg naar Reuzenhoek nu en steeds “recht op recht” naar Zaamslagveer ©3. We dwarsen de baan en
fietsend langs mooie kreekjes komen we in Kijkuit. Even verder komen we aan De Bourgondiër en de
vakantiehoeve “Drie Hoefijzers”; we passeren het vroegere Speelhof en langs de bochtrijke Kemelbaantjes ©4
bereiken we de Hellestraat en rechtdoor de provinciale baan. Nu enkel nog de “expresberg” over en dan langs
Drieschouwen en de Kwakkel terug naar “Den Decker”.

gwA: Molenhoek – Oude Stoof, 90 km
Ommetjes:
1. In Molenhoek nemen wij de Koedamstraat en die brengt ons verder langs de Roverbergschestraat in
Roverberg. We volgen verder tot op den Duivenhoek en slaan af naar Kruispolderhaven voor een vrij
gedeelte dat eindigt aan het haventje van Walsoorden. We draaien af naar Kruisdorp en binnendoor
komen we op de N689 waar ook wij naar De Vogel fietsen.
2. Boven Kloosterzande maken we nog een klein ommetje langs de Noordstraat. Voorbij het typisch
hollands café "Au Rue du Nord" komen we in de Perkstraat en aan de Zeedijk.

Vrije gedeeltes:
1. Enkel voor de gwA : vanaf Kruispolderhaven tot in Walsoorden.
2. Langs de Scheldedijk vanaf de Perkstraat (gwA) of de Molenweg (gwB) tot aan de straat net vóór de
Griete.

gwC: Molenhoek – Vogelfort, 60 km
In Kemzeke verlaten we de Provinciale baan en via de Holstraat fietsen we naar de parallelweg van de E34,
waar we even verder over klimmen. In De Klinge draaien we af naar Kapellebrug ©1 en volgen langs
MOLENHOEK het parcours tot boven de Vogel.
In Hengstdijk ©2 draaien we het fietspad van de hoofdbaan op en komen in VOGELFORT. Even verder zijn we
in Keizerrijk en draaien in de Koning Willem III-weg zuidelijk naar Zaamslagveer ©3 en terug naar het parcours.
Voorbij de Kemelstraat ©4 slaan we rechtsaf de Hellestraat in om over de E34 en via de Heistraat en langs de
Molenbergstraat, Stekene te bereiken. Verder gaat het langs de Bormte en de Kwakkel naar “Den Decker”.
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Voorstel van Bert Foubert
zaterdag 14 augustus 2021

Door de Duitse Rureifel en Kalkeifel
rit
grA
grB
grC

km
148 km
117 km
66 km

vertrekplaats
Wirtzfeld
Wirtzfeld
Wirtzfeld

vertrekuur
09:00u
09:00u
09:00u

De Rur- en de Kalkeifel zijn enkele van de
deelgebieden van het natuurpark Hoge
Venen-Eifel. Dit grote natuurgebied in het
westen van Duitsland grenst aan de
Ardennen maar deze grens is vooral een
politieke, want de landschappen in Eifel en
Ardennen verschillen eigenlijk alleen van
elkaar door menselijk ingrijpen.
De Eifel omvat verschillende landschappen
en biotopen. Beuken-, eiken-, berken- en
naaldbossen zorgen er voor uitgestrekte
boscomplexen. Ook zijn in de Eifel de
bekende Maare te vinden, sporen van
vroegere vulkanische activiteit.
De Eifel vormt, samen met de Ardennen en
de Hoge Venen, een uitgestrekt natuurgebied en een geliefd wandel- en fietsgebied.
De bosgebieden en natuurreservaten waar we deze dagen geregeld door fietsen, hebben meestal goede,
geasfalteerde wegen, maar soms is een niet-verharde weg over een beperkte lengte niet te vermijden. Deze
wegen zijn weliswaar goed berijdbaar maar een extra reservebandje in de achterzak kan zeker geen kwaad,
temeer omdat de volgwagen ons op de meeste plaatsen niet kan begeleiden.
We verlaten Wirtzfeld en al snel dwarsen we de Holzwarche, een waterloopje dat uitmondt in de Bütgenbacher
See, waarna enig klimwerk langs de Hohenberg ons naar Mürringen brengt. Voorbij Hünningen rijden we in
Honsfeld de spoorweg onderdoor en krijgen dan in het Eichenbush een 4 km lange ‘boshelling’ voorgeschoteld.
De Belgische gehuchten Lanzerath en Merlscheid zijn de laatste voor de Duitse grens (km 18), waarna we op
en af Losheim en even verder Hallschlag en de Kronenburger See bereiken. Nu volgt een toch wel heel steil
stukje klimwerk naar ‘Auf dem Höchsten’, opzij van het vakantiepark waar Blijf Fit 20 jaar geleden nog te gast
was.
We vervolgen naar Baasem waar we even voor de autoweg B51 afslaan en de loop van de Simmelbach enige
tijd stroomopwaarts volgen om dan verder langsheen een vliegveldje Schmidtheim te bereiken. Even langs de
B51 en na 45km splitsen de wegen zich van A en B.
De grA slaat af naar Blankenheim en volgt in een bosgebied de loop van de Ahr. We zijn 53 km ver en langs het
Reetzerbach klimmen we naar het gelijknamige dorpje en de Junkerberg. Kleine, rustige wegen leiden ons,
steeds op en af, langs al even kleine gehuchten om dan na 76 km in het iets drukkere Nettersheim aan te
belanden. Langs de Achelberg naar Zingsheim en een iets drukkere baan brengt ons in Weyer waar we de
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Brehberg in alle ‘rust’ kunnen afwerken. We dalen af naar het Urfeyer Bach, maar natuurlijk volgt dan een klim,
5km lang maar de Ravelsberg is gelukkig niet al te steil en we komen na 94km in Kall na een pittige afdaling.
Na de splitsing volgen de grB-fietsers lange tijd de Eifel-Höhenroute in de vallei
van het riviertje Urft, zijrivier van de Rur, waarlangs ook een spoorlijn loopt.
Het is een bijzonder rustige en mooie fietsweg die deels onverhard is maar
zeer goed te befietsen. In Nettersheim verlaten we even de vallei en rijden
langs open velden om dan, opzij van de Königsberg, aan te sluiten op de
fietsweg Tälerroute Urft. Zo komen ook wij na 64km in Kall en kunnen, zoals
de A-rijders onze picknick aanspreken.
Na het eten verlaten we al snel de iets drukkere baan en krijgen een mooie en bij aanvang toch wel pittige klim
naar de Pferdekopf. We blijven rustig verder klimmen langs Sistig tot Benenberg (104/73km), een naam die
weer geen vlakke weg doet vermoeden. Geen nood echter want je kan hier niet blìjven klimmen, dus dalen we
naar Wildenburg, Kreuzberg en Wiesen waar we
even een grotere baan volgen. Niet voor lang
want bij de eerste gelegenheid (km 18) slaan we
rechtsaf en kunnen de klimgeiten even de
benen uitslaan langs Oberreiferscheid naar de
Dohlenberg.
We dalen verder tot in Hellenthal (120/90 km),
maar we keren ons van het centrum weg om de
6 km lange klim naar het Hohes Kreuz aan te
vatten, die ons ca 220 m hoger brengt. We
verlaten de nog steeds voort klimmende weg
juist vóór een haakse bocht (de Hollerather
Knie) en rijden een prachtig stukje natuur in doorheen het woud ‘Forst Schleiden’. Als fietser ben je hier
welkom maar gemotoriseerd verkeer is er uit den boze. De bosweg loopt aanvankelijk vrij vlak maar daalt dan
soms vrij sterk tot we aan het watertje Olef komen dat even verder uitmondt in de Oleftalsperre, een
stuwmeer, gebruikt als drinkwaterreservoir. Van hieruit moeten we ca 2,5 km klimmen om 160 m hogerop aan
Wahlerscheid te geraken en willens
nillens de mooie paadjes door het bos
moeten ruilen om heel even de vrij
drukke verbindingsweg B258 tussen
Monschau en Schleiden te volgen. Al
snel slaan we terug het Staatswoud
Monschau in en fietsen op een
hoogplateau en een glooiende weg
langs het kamp van Elsenborn tot we
Krinkelt bereiken. Ons hotel is nu niet
meer ver af en al dalend kunnen we ons
hopelijk al verkneukelen in het
vooruitzicht van een frisse duik in het
zwembad.
Oleftalsperre
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Met de grC bollen we vandaag door een prachtig gebied en voor een groot deel over langzaam op- en aflopende
ravels en fietswegen. Op die wijze vergaren wij met een beperkt aantal kilometers toch de nodige
hoogtemeters zonder dat we – een uitzondering niet te na gesproken – echt zware klimmetjes moeten
verteren.
Reeds in Büllingen verlaten we het B-parcours en volgen gedurende ca 14 km de Vennquerbahnradweg, een
ravel op een voormalige spoorlijn die zich op Belgisch en Duits grondgebied bevindt. In Scheid verlaten we deze
en zodra we de Kronenburger See bereiken, volgen we tot Frauenkron de Kylltalradweg. Een steeds langzaam
klimmende weg door het bos brengt ons na 30 km in Rescheid, waarna een stevige afdaling ons langs Giescheid
laat aanbelanden op de Eifel-Höhenroute die we zeer lang en tot Hellenthal in dalende lijn blijven volgen. Deze
stad bevindt zich aan de stuwdam van de Oleftalsperre en we blijven de grillige oevervormen van dit stuwmeer
lange tijd volgen waarbij we steeds wisselende zichten krijgen op het meer en de omgeving.
Aan het westeind van het meer
komen na ca 50 km ook de A- en Brijders op ons parcours en moeten
ook wij, om uit het dal van de Olef te
geraken, toch wel even druk op de
pedalen zetten. Eens boven aan de
Wahlerscheidtop verlaten we de
Eifel-Höhenroute en is het klimwerk
grotendeels voorbij. Door het
Staatswoud Monschau en langs kamp
Elsenborn bereiken we terug het
hotel.

-123-

jaarprogramma 2021

-124-

jaarprogramma 2021
Voorstel van
Johan Nijs en Michel Vercauteren
zondag 15 augustus 2021

Ardennes-etape
rit
eoA
eoB
eoC

km
158 km
121 km
74 km

vertrekplaats
Wirtzfeld
Wirtzfeld
Wirtzfeld

vertrekuur
09:00u
09:00u
09:00u

Vertrekken doen we aan het hotel Drosson in Wirtzfeld. We rijden dan zo richting het meer van Bütgenbach.
Even later komen we via kleine baantjes in Sourbrodt waar we langzaam gaan klimmen naar het hoogtepunt
van België ‘Mont Rigi’. Daarna dalen we dan
richting Hockai maar vooraleer we daar zijn doen
we nog even de beklimming van ‘Le Stockay’
(4km – 2,9%). Daarna bollen we dan verder door
Ster, Francorchamps en even verder bereiken we
Ruy waar de Côte du Rosier oost (4,4km – 5,8%)
op ons ligt te wachten. Boven gaan de b-rijders
linksaf en de a-rijders maken daar lus 1.
De b-rijders dalen de ‘La Gleize’ af en nemen de
grote baan naar Coo. Als je de watervallen wil
zien, zal je toch even moeten stoppen. Even
verder bereiken we Trois Points waar we na
Côte du Rosier
63km de innerlijke mens zullen versterken. Let op om niet te veel te eten want onmiddellijk na de middagpauze
wacht de Côte D’Aisomont (5,1km – 5,8%) op ons. Boven zijn we in Wanne, waar we een mooi zicht op Stavelot
hebben. Stavelot laten we links liggen maar we fietsen naar de achterkant van de Stockeu. Let wel op in de
afdaling, die is niet zonder risico, vraag maar aan
Jürgen. Er komt nu een steil klimmetje aan! We
fietsen naar Beaumont, wat verder onder de
autostrade door en komen zo langs kleine
dorpjes Refat en Pont in Ligneuville. We karren
verder op en af langs de rivier Amel voorbij
Montenau en Deidenberg en komen zo in Amel
uit.
Uit de verschillende namen van de dorpen is het
duidelijk dat we in het Duitstalige deel van België
zitten. Via Halenfeld, Honsfeld, Hünningen en
Mürringen bollen we zo ons hotel terug binnen.
Coo

-125-

jaarprogramma 2021
Lussen voor de A-rit
Over de top van de Rosier dalen we door Creppe en Winamplanche en vatten we wat verder de ‘Côte du
Maquisard’ (3km – 5,1%) aan. Daarna naar La Reid en dan linksaf naar de ‘Côte de Desnié’ (4km – 4,7%). Verder
rijden we langs Stoumont en La Gleize naar Coo en zo naar Trois-Ponts waar we na 81km gaan eten. Na het
eten wacht er ons nog een lekker
dessertje: de Côte de Brume (3km –
7%). Boven gaan we linksaf richting
Basse Bodeux. Wat verder ligt er nog
wat lekkers op onze weg dat we
zeker niet kunnen laten liggen : de
Côte de Hézalles (1km – 12%). Nog
een beetje verder zitten we terug op
het parcours van de b-rit, maar de arit rijdt boven op de Wanne de
Wanneral af om zo uit te komen in
Stavelot. Daar doen we dan de
Stockeu tot aan het standbeeld van
Eddy Merckx (1km – 20%). Aan dat standbeeld gaan we linksaf en zitten zo weer op het parcours van de b-rit.

De c-rit
De c-rijders bollen meestal op het oude spoortraject Vennbahn. De fietsroute van de Vennbahn neemt je mee
op een tocht door prachtige heuvellandschappen. Toch is een groot deel van het parcours minder heuvelachtig
dan je zou vermoeden (max. 2 %). Dit is een van de voordelen van de RAVeL van de oude spoorlijnen uit de 2de
wereldoorlog. Af en toe kom je een viaduct en een tunnel tegen. Langs het meer van Bütgenbach rijden we
licht op en af naar Malmédy (22km)
waar we koffie gaan drinken. Na de
koffie gaat het verder naar
Francorchamps en Hockai waar we
gaan eten (43km). Na de middag
karren we rustig verder naar Ovivat.
Even verder zijn we in Sourbrodt
waar er iets leuks op ons wacht : ‘le
petit Mont Rigi’ (misschien kunnen
we daar ook wel een terrasje doen).
Via Eisenborn rijden we dan terug
naar ons hotel waar we na 74km en
981hm ook wel iets lekkers hebben
verdiend!
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a-rit

b-rit

c-rit
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Datum: zondag 15 augustus 2021
Omdat dit Pinksterweekend de driedaagse in Wirtzfeld gereden wordt, is er in Sint-Pauwels géén gwA!
gwB: Othene – Schapershoek, 77 km
We vertrekken via de Collemanstraat en Lijkvelde naar de Kwakkel en langs de Bormte naar Stekene. De
Molenbergstraat en de Stekense Heikant volgend, rijden we over de viaduct naar Nieuwdorp en bereiken zo
de Belgische én Nederlandse Koewacht. Voorbij ’t schooltje draaien we aan Oude Molen de Klapstraat in, een
éénrichtingsbaan die ons bij de weg Hulst-Axel brengt. Aan de overzijde volgen we de parallelweg tot de
Tweede Verkorting waar we de oude baan naar Hulst dwarsen en in de Bosdreef aanbelanden. Op het einde
komen we in Steenovens en van daaruit gaat het naar het centrum van Zaamslag ©1. Op het kruispunt volgen
we even de hoofdbaan en rijden dan recht naar de Reuzenhoekse Dijk. In de groep voelen wij wellicht dat
OTHENE in zicht is en dat is dan ook het beginpunt van ons vrij gedeelte tot het watergemaal Kampen. Met
een scherpe bocht slaan we af en komen via Kampen en Keizerrijk in SCHAPERSHOEK. Kort erna aan het
buurtschap “Ruischendegat” gaat het steeds rechtdoor naar Stoppeldijkveer en met een lusje tot Veer dwarsen
we de baan ©2 en fietsen richting Luntershoek. Eventjes ervóór slaan we de Reigerstraat in en rijden onder het
Groot Eiland door naar de Fransestraat. Zo komen we opzij van Absdale en keren naar Heikant terug langs de
Polderstraat om dan via de Ellestraat en
“Reintje Vos” aan de provinciale baan
naar Kemzeke te komen. Over de E34
fietsen we echter niet rechtdoor maar
we slaan af op de parallelweg naar
Kluizenmolen. We peddelen door het
industrieparkje en rijden dan verder
langs de Holstraat en Rustwat naar de
Twistkapellekes.
Nog
langs
de
Grouwesteenstraat om dan uiteindelijk
Luntershoek
ons clublokaal in Sint-Pauwels te bereiken.
Vrij gedeelte:
Langs de dijk vanaf Othene tot het gemaal Kampen
gwC: Reuzenhoek – Veer 61 km
We volgen het parcours tot Zaamslag ©1 waar we de parallelweg van de N290 nemen en naar REUZENHOEK
fietsen. We slaan af naar Hoek Van de Dijk en komen via de Zaamslagsedijk in VEER. Hier dwarsen we de
baan en sluiten terug aan op het parcours ©2.
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Voorstel van Bert Foubert
maandag 16 augustus 2021

Door de Hocheifel en het Ourtal
rit
eoA
eoB
eoC

km
122km
96 km
56 km

vertrekplaats
Wirtzfeld
Wirtzfeld
Wirtzfeld

vertrekuur
09:00u
09:00u
09:00u

Wie gebergte zegt moet (mag) er wel bijnemen dat er weinig vlakke wegen te bespeuren zijn; er dient dus
geklommen èn gedaald. Het worden voor onze drie groepen dus opnieuw niet te onderschatten tochten, maar
laat je hierdoor niet afschrikken want als compensatie hebben de hellingen over het algemeen een vrij matige
stijgingsgraad.
Vanuit onze verblijfplaats krijgen de grA&B, nadat we de Wirtzbach zijn over gereden, al direct een
opwarmertje met de Kahlenberg die ons in Krinkelt brengt. We dalen naar de Holzwarche waarvan we de
bedding direct met een zucht verlaten tot in Mürringen maar er dan al direct terug naar toe dalen om de klim
naar de “Weisser Stein” aan te vatten, het
hoogste punt van onze tocht, gelegen op 678m
hoogte. We doorkruisen hierbij het autovrije
Krinkeltwoud en bereiken na 11 km de Duitse
grens. Voorbij het eerste Duitse dorpje
Udenbreth komen we in het gelijknamige woud
waar we ons op een hoogplateau bevinden zodat
de Schütterberg nauwelijks merkbaar onder onze
wielen doorschuift en we na een lange afdaling in
Frauenkron komen.
Eens over de Kyll^ volgen we gedurende 1,5 km de Frauenkroner Strasse die ons 90 m hoger brengt naar
Lindenhof in Scheid, een dorpsnaam die hier veelvuldig gebruikt wordt voor het ‘maken’ van andere
plaatsnamen. We fietsen zuidelijk onder Hallschlag door en krijgen dan zicht op het grote windturbinepark
Goldberg.
Voorbij Ormont volgt een 5km lange klim op de Schneifelhöhenweg door het Staatswoud Prüm Nord. We
moeten nu wel dalen en doen dit door na 37 km het Melenbach op te zoeken, waarvan we even de loop langs
Gondenbrett volgen om daar toch terug onze genen te volgen en naar de Tafelberg te klimmen die eindigt aan
de drukke B265. We volgen deze weg tot in het centrum van de abdijstad Prüm die bij een andere gelegenheid
zeker een meer uitgebreid bezoek waard is. Vooral de Salvatorbasiliek en zijn bijhorende Benedictijnerabdij
met rose barokgevel, waarvan de eerste bouwwerken reeds in 721 starten, zijn een toeristische blikvanger.
Wij draaien vòòr de kerk rechtsaf en rijden even later over de waterloop Prüm. De Hartberg ligt er zo
uitnodigend bij dat de grA het niet kan laten om hem met een lusje te gaan bedwingen. Al gauw keren zij terug
en volgen verder de Eifel Ardennen Radweg, gelegen in de Prümvallei. We passeren Watzerath en na 60 km(A)
of 52 km(B) verlaten we deze fietsweg en zoeken wellicht in Pronsfeld een plaatsje voor onze picknick.
Na onze bokes splitsen de Blijf Fit wegen zich en de grA fietst de vallei uit met een korte maar stevige klim naar
Masthorn. Een korte afdaling naar de Masthornermühle en moet juist voldoende zijn om de volgende klim te
kunnen verteren die ons door het Hofswald naar de Hölzenkopp voert in Uttfeld.
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We zijn nu 70 km ver en nadat we in
Binscheid de Alburg voorbij zijn gaat het
gedurende een 10-tal km steeds op en af tot
we in Winterspelt komen. We rijden onder
de E42 door en even verder zijn we aan Im
Langenfeld en na 1 km steile weg bereiken
we Grosslangenfeld en het oude station van
Bleialf.
De grB volgt voorbij Pronsfeld 10 km lang de
mooie en bijzonder rustige Ardennen
Radweg die zoetjesaan oploopt langs het
Alfbach. Nadat we Habscheidermühle en
een stiltegebied voorbij zijn komen ook wij
aan het voormalige station van Bleialf.
Gezamenlijk krijgen we nu het sein voor 2
opeenvolgende hellingen: de korte
Winterscheider Berg en na 1 km afdaling de Schmeiler tot aan de kerk van Mützenich.
Na het bereiken van de Ihnenbach klimmen we de Duitse grens (A95-B70) over en na het eerste Belgische dorp
Amelscheid volgt een steile afdaling naar Schoenberg en de Our. De 3 km lange Hahnenberg is vooral in het
eerste deel erg steil, dan gaat het even op en af en we klimmen verder tot de top van het Madammerbusch.
We zijn 106(A) of 81km(B) ver en dalen af naar Halenfeld en de Amblève waar de Wendelberg ons opwacht.
Na ca 4 km bereiken we de top en is het ergste klimleed wel geleden. De grB fietst rechtdoor Honsfeld binnen
en zoekt de vallei van de Warche op die hen zoetjesaan in Büllingen brengt en dan ligt hun einddoel binnen
handbereik.
Met de grA blijven we ten westen van Honsfeld en langs een open landschap komen we in Büllingen. Om onze
vierdaagse in stij(ei)l af te sluiten nemen we er nog als slotklim de noorkant van de Hohenberg bij. Na nog
enkele pedaalslagen komen we terug in Wirtzfeld, wellicht vermoeid maar zeker met een blijvende en
aangename herinnering aan het mooie EIFELgebied.
Met de grC volgen we tot Mürringen hetzelfde parcours maar daar vervolgen we naar Hünningen en tot voor
Honsfeld. We fietsen het Eichenbusch in en in Buchholz fietsen we enkele km op hetzelfde tracé van zaterdag
op de Vennquerbahnradweg. Wij komen vandaag niet in Duitsland en kort vóór de grens verlaten we de Ravel
en dalen steil af tot in Hüllscheid. We
blijven nu even weg van fietswegen en
ravels terwijl we in open landschappen
langs Manderfeld en Verschneid bollen.
Daar zitten we in de vallei van de Our en
volgen deze stroomafwaarts langs
Andler tot in Schoenberg waar na 30 km
een terrasje zeker welkom is.
Langs een fietsweg, waar toch wel
enkele stevige klimpercentages in zitten,
verlaten we de vallei en komen langs de
Wahlerberg op de top in het
Ommerscheidwald dat we helemaal
doorkruisen, waarna een afdaling volgt
langs Meyerode tot Amel in de
Amblèvevallei. Hier volgen we verder het grA-parcours met de Wendelberg, maar de Hohenberg die laten we
aan onze rechterzijde links liggen.
Na een relatief korte maar toch niet te onderschatten Eifelrit met veel natuurschoon en meestal langzame
maar toch ook enkele ‘snelle’ hoogtemeters zal een verkwikkend drankje en een douchken meer dan welkom
zijn.
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Datum: zondag 16 augustus 2021

gwB: Een iets groter winterritje, 78 km
Wij volgen op deze zomerse zondag voor een groot deel het parcours dat velen van ons op winterzondagen
rijden. We fietsen vandaag wel eens de omgekeerde richting, snijden al eens een deeltje af en breien er hier
en daar nog een stuk(je) aan.
We vertrekken langs Klapdorp en komen langs het industriepark opzij van Stekene en de Hulsterstraat-zuid aan
het knooppunt met de E34. Even richting Hulst maar we slaan al snel af naar de Kemel en de gelijknamige straat
om dan de landsgrens op te zoeken bij het verlaten van de Lekestraat. We fietsen Holland binnen langs de
Heidestraat en draaien af aan de mooie Groenstraat. We keren noordwaarts, gaan over de Tolweg en aan de
3e Verkorting draaien we af naar het Groot Eiland. We rijden deze mooie kreek voorbij langs de 8e Verkorting
en passeren dan Patrijzenhoek. We richten ons nu op de grote baan naar Kloosterzande, die we dwarsen en
komen dan via het Kwaadstraatje na 30 km in Schuddebeurs ©1 èn op het parcours van onze WINTERRIT dat
we nu hélemaal blijven volgen. We nemen hiervoor de Zeildijk en stomen opzij van Roverberg door naar
Lamswaarde waar we dan op de Lange Nieuwstraat belanden. Van hieruit via Kruisdorp naar de Zeedijk en het
begin van een vrij gedeelte langs Paal en Emmadorp tot de Petrusstraat.
We doen even verder de naam van de Langestraat alle eer aan en komen daarna via de Veerstraat ©2 in NieuwNamen en opzij van Kieldrecht. De Molenhoekstraat volgen we tot de afslag naar Meerdonk waar we langs de
Dijkstraat naar Groenendijk fietsen. Via den Eeckberg bereiken we Het Kalf en we rijden onder de E34 door
naar de Reepstraat. ’t Vervolg kan iedereen bijna blindelings rijden (nièt doen aub), want de Holstraat, de
Twistkapellekes, de Kruisstraat en vooral “Den Decker”, kennen de meeste van ons “als hunnen broekzak … of
handtas”.

Vrij gedeelte:
We beginnen er aan het watersnoodmonument (gwB) en volgen de Scheldedijk voorbij Paal en Emmadorp
tot aan de Petrusstraat.

gwC: Een iets groter winterritje, 60 km
We volgen het gwB-parcours tot in Schuddebeurs ©1 waar we rechtdoor de Veldstraat inrijden en even op de
grote weg naar Hulst komen. Al snel fietsen we richting Zeegat en nemen de eerste afslag naar de soms
eindeloos leikende Hoogestraat die we volledig ten einde blijven volgen. We gaan de helling van de Beerweg
op en slaan af in de Louisastraat. Aan de T-splitsing fietsen we rechtsaf om even vóór Nieuw-Namen in de
Veerstraat ©2 terug op het parcours aan te sluiten.
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Datum: zondag 22 augustus 2021

gwB: Kampen – Luntershoek, 74 km
Via de Provinciale Baan, over Kemzeke en voorbij de Tromp, fietsen we de Belgisch-Nederlandse grens over
nabij Kapellebrug ©1. We verlaten de N290 en rijden tot Sint-Jansteen en doorheen het industrieterrein. Zodra
we de N258 bereikt hebben nemen we de parallelweg en volgen die voorbij Absdale tot het rondpunt
“Drieschouwen”. We slaan hier af naar Axel via Kinderdijk en eens we de dorpskern achter ons gelaten hebben,
blijven we rechtdoor fietsen via de Vaartwijk ©2 tot in Magrette. Hier verlaten we de hoofdweg om via een
kronkelende dijk en dan de kaarsrechte Groeneweg richting Reuzenhoek te fietsen. Enkel ter hoogte van
Zaamslag moeten we een lusje maken om de grote weg over te steken. We vervolgen langs de
Reuzenhoeksedijk en slaan af via Val naar De Griete. We komen nu aan de weg langsheen de Schelde, de
Eendragtweg, die we volgen tot het gemaal Kampen. Hier fietsen we de Hooglandpolder in om dan via de
Langeweg en de mooie Dijk van de Kleine Hengstdijkpolder in KAMPEN te komen.
We volgen even de Campensedijk maar richten ons dan op Vogelfort en Vogelwaarde om, steeds zuidwaarts
rijdend, in LUNTERSHOEK te komen. Een klein wegje voert ons naar de Nieuwe Zeedijk ©3 en langsheen de
mooie kreek van het Groot Eiland. Via de Reigersbossestraat stevenen we langs Kijkuit af op het rondpunt,
waar we rechtdoor rijden en kriskras in Boschdorp komen. We volgen enige tijde de Emmabaan tot we via de
Heidestraat terug op Belgische bodem komen en langs de Kemel de Hellestraat bereiken, die we volgen tot aan
de expresweg. We gaan er over en volgen de Kiekenhaag om dan langs de Potaarde en de Kwakkel terug te
keren naar onze “ thuis “ bij Den Decker.

gwA: Kampen – Luntershoek, 84 km
Ommetje:
Wij blijven aan het Gemaal Kampen rechtdoor rijden langsheen de Scheldedijk tot in Kreverhille. Hier verlaten
we de Scheldedijk en nemen wat verder de Oostdijk die we steeds rechtdoor volgen en, opzij van
Kloosterzande, over gaat in de Zoutlandsedijk. Tenslotte brengt de Koningsdijk en dan de Polderdijk ons terug
op het parcours in Strooienstad.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het rondpunt voorbij het industrieterrein van Sint-Jansteen de parallelweg volgen richting
Absdale tot aan het rondpunt Drieschouwen (Axel). Opletten aan het rondpunt voorbij Absdale!
2. Vanaf De Griete tot aan Gemaal Kampen (gwB) of tot Kreverhille (gwA).

gwC: Van Kluizendijk tot Sasdijk, 60 km
Starten doen we langs de Baarstraat en we nemen na de Grouwesteenstraat de Baulooweg. Onze klassieke
weg leidt ons onder de E34 door en we komen in de KLUIZENDIJKSTRAAT, de 1e van de vele “dijk”-straten die
we vandaag aandoen. Voorbij Het Kalf zitten we al op de Klingedijkstraat en opzij van De Klinge fietsen we naar
Kapellebrug en sluiten aan op het parcours ©1.

©2 Voorbij Axel rijden we niet tot in Magrette maar slaan voordien af op de Plattedijk die aansluiting geeft op
de Zaaidijk. Even Steenovens op en jawel, de Pouckedijk wacht ons al op en aansluitend fietsen we langs de
Boschkreek op de Oude Zeedijk. De Catharinastraat verstoort even ons dijkgevoel, maar gelukkig is daar al snel
de SASDIJK die ons in Luntershoek terug op het parcours brengt met de Nieuwe Zeedijk ©3 .
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Datum: zondag 29 augustus 2021

gwB: Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek, 70km
We vertrekken langs de Beekstraat en de Geinsteindestraat om de Dagsterre te bereiken. Even de weg naar
Sint-Gillis op maar snel slaan we de Laarstraat in. Verder de kronkelende Zijpstraat op en we zijn in Okkevoorde
met het geboortehuis van Broeder Isidoor, om dan af te slaan naar de "Piramiden". Men noemt dat hier ook
de KEMPHOEK en we blijven langsheen de expresweg tot de eerstvolgende brug. Erover richting Meerdonk en
we fietsen over de kreek “Twaalf Gemeet” ©1 via binnenwegen naar Verrebroek. We dwarsen de hoofdbaan
en via Spaans Fort fietsen we langs Drijdijk, een natuurcompensatiegebied van de Antwerpse haven. Aan de
Oud Arenbergstraat kiezen we voor Kieldrecht en wat verder zijn we in Nieuw-Namen, waar het vrije gedeelte
begint langs de Vercauterenweg en via Emmadorp tot Paal.
We vervolgen naar DUIVENHOEK en verder naar Roverberg, waar we via de Roverbergsedijk onder
Lamswaarde door fietsen tot we ter hoogte van "Mariahoeve" afslaan en de grote weg naar Perkpolder
dwarsen. We volgen nu zuidwaarts en komen op de Havendijk die we blijven volgen ©2 tot we scherp afdraaien
naar PATRIJZENHOEK ©2.
Het gaat nu rechtdoor richting Groot Eiland en langs de Fransestraat tot in Absdale. De Oud-Ferdinandusdijk
volgend en langs de Heuvelstraat komen we op de weg naar Koewacht. We nemen daar de smalle Heistraat
zodat we nog eens door 't mooie Riet rijden. Voorbij Nieuwdorp dwarsen we de expresweg en in Stekene blijft
er naar het centrum nog weinig kassei over in de Kerkstraat. Langs de Nieuwstraat en Ijzerhand keren we terug
naar ons clublokaal.

gwA: Kemp-, Duiven- en Patrijzenhoek, 81 km
Ommetje:
Ons enig ommetje begint in Paal, waar wij het vrije gedeelte verlengen tot in Walsoorden. En aangezien dit
reeds begon in Nieuw-Namen zal dit voor het seizoenseinde ‘genen kak’ zijn. In Walsoorden nemen wij de weg
naar Kruisdorp en fietsen tot aan het Monument voor de watersnood. We draaien af naar de Lange
Nieuwstraaat en langs de Ooststraat komen we even voor Roverberg terug op het pacours.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf Nieuw-Namen steeds rechtdoor volgen (opgelet bij gevaarlijk kruispunt aan een hoeve !) tot aan
de Scheldedijk. Daar links en voorbij Emmahaven tot in Paal (gwB) of tot in Walsoorden (gwA).
2. Vanaf Patrijzenhoek rechts en links naar het Groot Eiland. Verder links en rechts de Fransestraat en op
het einde rechts vervolgen tot Absdale.

gwC: Kemp-, Krabben- en Patrijzenhoek, 56 km
We volgen onze A- en B-collega’s tot aan de kreek “Twaalf Gemeet” in Meerdonk ©1, waar we de
Bloempotstraat ten einde rijden en even verder aan de kreek “Grote Geule” komen. Opzij van Kieldrecht
fietsen we steeds rechtdoor en langs de Vlaamsche –, Rotte – en Graauwse kreek komen we in Zandberg.
Daar draaien we rond de KRABBENHOEK via het fietspad van de weg naar Hulst en slaan af naar
Schuddebeurs. De Hontenissestraat leidt ons dan naar de N290 die we even verder dwarsen om de
Patrijzendijk èn ook het parcours en PATRIJZENHOEK te bereiken ©2.
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September 2021
Verantwoordelijken: Astère Vercauteren, Johan Verduyn, Frank Bernaert, Bart Blomme, Bert
Foubert, Karel Van Gysel, Benny Feusels, Tom De Schepper, Wim Dhollander
Datum
za 4
zo 5

Rit
gwA
gwB
gwC

Bestemming

Uur

Km

Pt.

Langelede – Moervaart
Langelede – Moervaart
Rode Sluis – Molenbeek

09:00
09:00
09:00

75
64
51

2
2
2

Rappe Rik rijdt rustig rond (*)

13:30

26

2

za 11

eo

zo 12

gwA
gwB
gwC
grA
grB
grC

Sponsorrit
Sponsorrit
Sponsorrit
Op bezoek bij Patricia
Op bezoek bij Patricia
’t Oud Brughuys-De zwaan

09:00
09:00
09:00
08.30
08.30
08.30

67
58
48
166
138
101

2
2
2
4
4
4

zo 19

gwA
gwB
gwC

Vliegenstal – Oude Sluis
Vliegenstal – Oude Sluis
Vliegenstal – Kieldrecht

09:00
09:00
09:00

70
60
45

2
2
2

za 25

agrA
agrB
agrC

Vrij in gedeeltes
Vrij in gedeeltes
Vrij in gedeeltes

13:00
13:00
13:00

115
102
76

3
3
3

zo 26

gwA
gwB
gwC

Triple Free
Triple Free
Double Free

09:00
09:00
09:00

73
62
51

2
2
2

za 9 okt

eo

za 18

Clubfeest (goed voor vier extra punten
indien ingeschreven ten laatste op 30
september 2021)
(*) LEDEN DIE OP 11 SEPTEMBER
MEEWERKEN AAN DE EO “Rappe rik rijdt rustig rond”, krijgen ook twee punten toegekend
Te verdienen in september: 15 punten en 566 km en 6 eo-punten 26 km
Te verdienen in 2021 zonder de extra organisaties: 106 punten en 4451 km.
Te behalen punten met inbegrip van alle extra organisaties: 129 punten en 5184 km
Voor deelname aan het clubkampioenschap: 85% van 106 punten = 90 punten
Voor deelname aan de tijdrit: 12 punten
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Datum: zondag 5 september 2021

gwB: Langelede - Moervaart, 64 km
We vertrekken aan de parking van de schoenenzaak Molders vanuit het vertrouwde Sint-Pauwels via de
Beekstraat en de Grouwesteen naar de Heerweg. Verder langs de Doornstraat en de Bosstraat naar Sint-Gillis,
door het dorp en langs de Reepstraat naar Het Kalf. Rechtdoor naar De Klinge en van hier gaat het naar
Kapellebrug en Sint-Jansteen. Vóór de fietstunnel te Hulst draaien we via het industriepark af richting Axel en
kunnen we de benen nog eens stevig strekken tot aan het rondpunt van Axel = Drieschouwen.
We draaien af naar de Kinderdijk en wat verder ©1 slaan we af naar de Muis, de Ratte en Oude Polder. Langs
de Sint-Elooiskreek komen we aan de Oudenburgse Sluis en even verder fietsen wij langs de LANGELEDE. In
Wachtebeke komen we langs de Warandewijk en de grote weg bij de MOERVAART (vroeger de Moere).
De Moervaart verbindt het kanaal Gent-Terneuzen en de Durme en was, evenals de Langelede, de
transportweg voor turf vooraleer het kanaal Gent-Terneuzen werd aangelegd in 1825. We volgen dit kanaal
tot aan de Caudenbormbrug en steken dan door naar het centrum van Klein-Sinaai. Via de Pannenhuisstraat
bollen we naar den Berg en de Wildernis om dan langs den Hamer en de Kerkstraat Stekene-city te bereiken.
Langs Bormte en het Lijkvelde komen we terug in Sint-Pauwels waar het stof (of het slijk?) in de droge kelen
kan doorgespoeld worden.

gwA: Langelede - Moervaart, 75 km
Ommetjes :
1. Op Het Kalf nemen wij de Eeckbergstraat en fietsen langs de Geule en de gekende dijken tot in Meerdonk.
Hier even richting Kieldrecht, maar dan verkiezen we de gekende Lange Nieuwstraat. Op het einde rijden
we naar De Klinge, waar wij de kortste weg kiezen naar de grensovergang in Kapellebrug.
2. Aan Drieschouwen fietsen we nog verder rechtdoor langs de Langeweg tot aan de Eversdam die we inslaan.
We nemen de kaarsrechte Middenweg die we ten einde rijden en draaien dan de Molenstraat in die we
blijven volgen tot aan de Langelede.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het eerste rondpunt voorbij de fietstunnel te Hulst, steeds de linkerkant van de hoofdbaan
volgen tot aan het rondpunt van Axel = Drieschouwen (gwB) of tot de Eversdam (gwA). Opgelet: ter
hoogte van Kijkuit en Drieschouwen moeten we wel een gevaarlijke weg kruisen, maar we blijven links
van de hoofdweg fietsen.
2. (Enkel voor de gwA) De Middenweg volgen en aan de T links en steeds rechtdoor volgen met tussenin
rechts-linksbocht tot T-baan aan ‘t Schuttershof.
3. De Moervaart tot aan de Caudenbormbrug in Klein-Sinaai. Opletten aan vrij gevaarlijke kruispunten !

gwC: Rode Sluis - Molenbeek, 51 km
We volgen het parcours en op de Kinderdijk ©1 blijven we rechtdoor fietsen richting Zuiddorpe. Even verder
volgen we de kronkelende Kloosterweg tot we aan de Ronduiteweg afslaan en aan de RODE SLUIS terug in het
land komen. We draaien daar af naar de Kruisstraat en dwarsen via het verkeerscomplex de E34.
We blijven even op de parallelweg en draaien dan de rustige Achterdreef in die we aan de 1e afslag verlaten
naar Klein-Sinaai toe. Daar nemen we de spoorwegwegel achter de tuin van onze voorzitter, tot we in Stekene
de Tragel infietsen en langsheen de MOLENBEEK blijven tot de Waterstraat. Nu enkel nog de Lijkveldestraat
volledig volgen om terug bij ons lokaal te komen.
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Datum: zaterdag 11 september 2021

eo: Rappe Rik Rijdt Rustig Rond, 26km
In tegenstelling tot onze andere ritten wordt het parcours vandaag individueel afgelegd, maar met
afgevaardigde leden van de club die de weg zullen aangeven. Er worden start- en eindtijden genoteerd om een
evaluatie achteraf te kunnen maken. Het mag duidelijk zijn dat de wegcode individueel strikt dient nagevolgd
te worden, maar gelukkig rijden we op verkeersarme wegen.
We starten aan café “Den ANGELUUS” in PROSPERPOLDER vlakbij de kerk. Voor deze rit is inschrijving
noodzakelijk.
Om veiligheidsredenen vertrekt iedereen om de 2 minuten. Men vertrekt afhankelijk van de prestaties van
vorige jaren. Zij die nog niet werden geëvalueerd of deze rit voor het eerst rijden, zullen vertrekken vanaf
13u30.
We vertrekken zoals reeds gezegd aan de kerk van Prosperpolder richting Petrusstraat. Hier rechtsaf en aan
het eerste kruispunt rechtdoor, de Petrusstraat blijven volgen tot aan de Petrushoeve (dijk). We volgen de dijk
naar links, voorbij Emmadorp tot in Paal. De dijk verder blijven volgen tot Kruispolderhaven waar we linksaf
slaan. Aan de volgende splitsing (Duivenhoek) links houden naar de kaarsrechte Meloweg. Deze brengt je tot
voor Graauw. Als we nu 2x links afslaan komen we vanzelf terug uit in Paal, waar we langs het korte klimmetje
terug de Scheldedijk bereiken. Via dezelfde heenweg terug tot aan de vertrekplaats.
Afstand: 26 km
Dit is de beschrijving van de rit die we vorig jaar gereden hebben. Hopelijk is de toestand in de Prosperpolder
ondertussen niet gewijzigd of Rustige Rik zal naar een nieuw parcours moeten uitkijken. Maar de nodige
informatie zal tijdig verstrekt worden.

Stefan Boon, de winnaar van
2020.
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Datum: zondag 12 september 2021

gwB: Sponsorrit, 58 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 Sint-Niklaas en nadat we onder de E17 zijn door gereden slaan we af op het
parallel gelegen Industriepark West. Wij blijven 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 naar de Parklaan en we komen aan onze eerste stop bij Hylebos vastgoed
en verzekeringen waar we kunnen genieten van de cake, de koffie of iets straffers.
We verkennen we nu een deel van de Terekenparochie langs de Verzusteringswijk om in de Broederstraat aan
te belanden. Zo komen we langs PDB Schilderwerken waar in de buurt hun Cyclo Limo kan gehuurd worden.
We slaan de Nieuwstraat in om even later het O.L.Vrouwplein te bereiken en verder noordwaarts op het
Stationsplein te komen, waarna we de kantoren van SDP computers voorbij rijden waar, naar het schijnt, ook
een Bronzen Baron zijn intrek heeft genomen. Aan de verkeerslichten van de Singel fietsen we 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, 67 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, 48 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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Voorstel van Astère Vercauteren
zaterdag 18 september 2021

Op bezoek bij Patricia
rit
grA
grB
grC

km
166 km
138 km
101 km

vertrekplaats
Sint-Pauwels
Sint-Pauwels
Sint-Pauwels

vertrekuur
8.30u
8.30u
8.30u

Voor onze laatste grote rit van het jaar vertrekken wij op Sint-Pauwels. Wij gaan op bezoek bij Patricia. Zij is de
madam van café De Paling in Sint-Lievens-Esse waar wij vroeger al eens op bezoek geweest zijn. De rit vandaag
gaat zuidelijker. Wij fietsen tussen Schelde en Dender, zelfs opzij van de Zwalm, maar ook een klein beetje in
de Vlaamse Ardennen. Het gaat hier over een heuvelachtig gebied met af en toe een lichte helling.
Wij fietsen vanuit Sint-Pauwels naar Puivelde en Sinaai.
Op het einde van de Luitentuitstraat steken wij de N70
over richting Ruiter. Wij fietsen onder de E17 naar de
Neerstraat. Hopelijk zijn de wegenwerken daar al gedaan.
Op het einde rechtdoor over de Durmebrug die ook op de
planning staat voor vernieuwing. Wij rijden nu naar SintAnna en Zele en fietsen verder richting Scheldebrug,
Schoonaarde, waar we voor één keer de Schelde niet
blijven volgen. Na heel wat gedraai en gekronkel, wat in
deze rit meer voorkomt, fietsen wij richting Aalst, waar we opzij van Hofstade, Aalst en Lede passeren. Het
begint hier al stilaan te golven. Als wij Erpe binnen fietsen weet je dat wij al zeer zachtjes geklommen hebben,
kwestie van wat warm te lopen. Wij dalen van Erondegem naar Vlekkem en dan dient zich Bambrugge aan.
Van hieruit rijden wij naar het iets grotere Burst en klimmen dan lichtjes naar Ressegem en wat verder zijn wij
in het heel wat grotere Herzele. Opzij van Woubrechtegem klimmen wij naar Sint-Lievens-Esse toe waar wij op
de terugweg ook nog passeren. Al dalend en vooral ook al klimmend gaat het naar Sint-Antelinks dat midden
van het golvende Denderland ligt met een weids uitzicht over de vallei van de Beverbeek. Vanaf hier zal er af
en toe al eens serieus geschakeld worden! We kiezen richting Ophasselt en de naam van het dorp spreekt voor
zichzelf. Van hieruit gaat het naar Steenhuize-Wijnhuize en fietsen nu in het voorgeborchte van de Vlaamse
Ardennen. Op het einde van het seizoen mag dat geen probleem zijn! We klimmen nu naar Hemelveerdegem
en zijn nu niet zo ver meer van Geraardsbergen. Wellicht zien wij in de verte de muur al liggen maar die hebben
we al op 1 mei gedaan. Dus wordt het
noordelijke richting naar Sint-Maria-Lierde dat
in een fraaie heuvelachtige omgeving ligt. Opzij
van de Stuyvenberg klimmen wij tot opzij van
Maria-Oudenhove en fietsen verder terug naar
Sint-Lievens-Esse waar wij onze boterhammen
gaan eten bij Patricia.
Na ons bezoekje gaan wij op het kruispunt links
naar Grotenberge en zijn meteen in Zottegem
waar we het centrum links laten liggen. Wij
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fietsen liever iets groener. Het gaat nu een heel eind wat zigzag tot Balegem, bekend om zijn jeneverstokerij.
Hier passeren wij ook met onze rit naar de muur, maar nu in omgekeerde richting. Voor Scheldewindeke
draaien we weg naar Sint-Lievens-Houtem. Voorbij het centrum pakken wij de beklimming aan van de gekende
Balei waar je je eens kan laten gaan op ‘uwen groten’ of ‘mag het iets minder zijn’? Boven draaien wij linksweg
naar Burst waar wij ook deze voormiddag al passeerden. Het gaat nu naar Zonnegem, Vlierzele waar de
hellingen nu heel wat zachter worden. Wat verder doen wij Oordegem, Smetlede en Lede richting Uitbergen
waar wij de Schelde over rijden. We volgen nu de Schelde een paar km om zo in Overmere te komen, daarna
richting Zele, Lokeren en verder door het mooie Molsbroek.
Van hieruit gaat het even richting de Ruiter om links af te
buigen naar de spoorweg Sint-Niklaas-Gent waar wij de
fietsautostrade F4 nemen tot Belsele. We rijden nu door het
bosrijk gebied van Belsele en Puivelde. Nog even en wij zijn
terug op Sint-Pauwels waar wij op ons gemak nog even
gezellig kunnen napraten bij Den Decker.

Gr 2: Verkorting (138 km)
Wij volgen het parcours van gr 1 tot in Ophasselt. Vanaf hier gaat het naar Steenhuize-Wijnhuize en SintLievens-Esse waar wij ook onze boterhammen eten.
Na het eten volgen wij een 5 km het parcours van gr 1 om niet naar Zottegem te rijden maar rechts richting
Borstbeek en zo terug aan te sluiten op het parcours van gr 1 in Burst.
Gr C: ’t Oud Brughuys-De Zwaan (101 km)
Voor onze C-rijders ligt Patricia iets te veraf. Zij volgen hetzelfde parcours tot in Burst waar zij rechts gaan en
zo 500m verder al terug op het parcours zitten van gr 1 en 2. Vanaf hier is het parcours juist hetzelfde. Maar
voor de Scheldebrug in Berlare is er een koffiestop voorzien in ’t Oud Brughuys. Ook op de terugweg voorzien
wij een stop om de boterhammen op te eten in café De Zwaan. Deze locatie is gekend van de 1ste mei rit.
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Datum: zondag 19 september 2021

gwB: Vliegenstal – Oude Sluis, 60 km
Via de Beekstraat en de Shondstraat rijden we naar het Geinsteinde en de Roskamstraat. Aan de Sint-Gillisbaan
even links en rechts langs Poelstraat, Zeveneekhoekstraat en Drielindenstraat. Even verder fietsen we de
Buitenstraat in en dwarsen de baan Vrasene-Nieuwkerken. We volgen dan de Brandstraat en rijden de
hoofdweg naar Beveren op voorbij de “Mosselbank”. Vervolgens linksaf de Klaasdekkerstraat in om in
VLIEGENSTAL te komen.
We bollen rechtdoor tot aan de expresweg die we een eindje volgen om dan over de viaduct naar Verrebroek
te rijden. Net voor het binnenrijden van Verrebroek gaan we aan het benzinestation rechts af om zo langs
gekende wegjes aan het kapelletje opzij van Kieldrecht te komen ©1. We draaien er rechts voor een vrij
gedeelte tot de weg van Kieldrecht naar Doel. Hier fietsen we links richting Kieldrecht en aan het volgende
kruispunt gaan we de OUDE SLUISSTRAAT in om via de Petrusstraat de Scheldedijk te bereiken.
Na enkele honderden meters fietsen we terug van de Schelde weg en zoeken de Muggenhoek op om dan langs
Nieuw Arenberg in Kieldrecht te komen. ©2 Richting Verrebroek rijden we de eerste straat voorbij de
Geulkreek in en mijmeren over de vergane kasseiglorie van deze destijds beruchte Lange Nieuwstraat, tijdens
een vrij gedeelte tot helemaal op het einde. Links nu en een eind verder draaien we de dijk op, opzij van de
Geul. Dan naar Het Kalf via de Eeckbergstraat en verder in Kemzeke langs de Twistkapellekes naar Sint-Pauwels
waar we met een werk van barmhartigheid deze clubzondag zegenen.

gwA: Vliegenstal – Oude Sluis, 70 km
Ommetje:
Aan de Scheldedijk blijven we deze volgen tot de 1e straat voorbij Emmadorp, waar wij links de Koninginneweg
indraaien. Op het eind hiervan 2 x linksaf om op de Parallelweg te komen die we 3km blijven volgen tot aan
de Vercauterenweg ( pas onderweg op bij het kruisen van de weg naar Emmadorp ! ). Deze volgen we rechts,
over het bergje tussen 2 dijken door en verder de eerste links de Langestraat in, tot we even voor Muggenhoek
terug op het parcours komen van de gwB.

Vrije gedeeltes
1) Van het kapelletje opzij van Kieldrecht tot de weg van Kieldrecht naar Doel, juist voor Saftingen.
2) Enkel gwA: van het begin van de Petrusstraat langs de Scheldedijk tot het einde van de Langestraat.
Het te volgen parcours lees je hierboven in de beschrijving van het ommetje.
3) De Lange Nieuwstraat tot het einde opzij van De Klinge (oppassen voor de oversteek in Meerdonk).

gwC: Vliegenstal – Kieldrecht, 45 km
We volgen hetzelfde parcours van de gwB tot ©1 aan het kapelletje opzij van Kieldrecht waar we links Oud
Arenberg opdraaien tot in het centrum van Kieldrecht. Hier opnieuw linksaf richting Verrebroek ©2 en we zitten
terug op het parcours van de andere ritten.
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agrB: Vrij in Gedeeltes, 102 km
Dit laatste weekend worden we wel héél vrij gelaten en vandaag wordt er al een serieuze ‘lap’ op gegeven.
We draaien vanaf de provinciale baan al snel de Bagoniewijk in en bollen via de Nieuwstraat Stekene binnen.
Voorbij de Kiekenhaag fietsen we over de E34 en draaien al snel de Donkerhofstede in om dan langs de
Koornaarstraat en de Groenstraat richting Kijkuit ©1 te rijden. Aan het rondpunt volgen we echter als 1e vrij
gedeelte de baan richting Axel tot de 2e afslag en draaien de Eerste Verkorting in. Via de Liniedijk en de
Bosdreef gaat het naar Magrette en dan pal noordwaarts met enkel een verplicht ommetje naar het rondpunt
Zaamslag. De Reuzenhoeksedijk en de Knapzakweg leiden ons vervolgens na ca 40 km langs Val en tot aan de
Scheldedijk in De Griete.
Tijd nu voor ons 2e vrij gedeelte tot Knuitershoek waar we boven Ossenisse blijven en via de Waterstraat aan
de rand van Kloosterzande komen. Onder de viaduct door en we kennen de weg naar de lange Lange
Nieuwstraat ©2 en het 3e vrij gedeelte voorbij Kruispolderhaven tot in Graauw. Slechts heel even ‘bekomen’
want even verder begeleiden de Parallelweg en de Vercauterenweg ons op het 4e vrij gedeelte tot NieuwNamen. Onze Vlaamse wegen blijken ook ‘vrij’ te zijn en nodigen uit voor een 5e vlucht de NieuwArenbergstraat ©3 ten einde, om dan 180° te draaien naar de Oud Arenberg en het gekende kapelletje ©4.
Er zitten nu 84 km op – waarvan 37 km in vrije vlucht – en langs Drijdijk rijden we boven Verrebroek naar de
Hoge Wilde en Zwaantje. Na wat draaien en keren bereiken we aan de Geul de Verbindingsstraat en komen
we al snel in ’t Kalf. Terug de E34 onderdoor en we nemen de Houtvoortstraat en de Bunderstraat om ons
eindpunt te bereiken met voor iedereen nog een vrije afsluiter.

agrA: Vrij in Gedeeltes, 115 km
We hebben ca 45 km vrij gedeelte en we krijgen 4 ommetjes onder onze wielen geschoven:
1. We volgen de Reuzenhoeksedijk tot het einde in Othene en starten daar het 2e vrij gedeelte
2. Bij het 2e vrij gedeelte rijden we Knuitershoek voorbij tot de derde afslag, de Perkstraat. Op het einde
draaien we af naar Kreverhille en sluiten wat verder terug aan op het parcours.
3. Voorbij Kloosterzande draaien we af naar Kruisdorp en zoeken de Scheldedijk op in Walsoorden voor
de start van ons 3e vrij gedeelte.
4. Aan Drijdijk maken we via de Bralstraat en Groenendam nog een klein ommetje en sluiten in
Zwaantje terug aan.

agrC: Vrij in Gedeeltes, 76 km
We volgen het B-parcours tot ©1 en fietsen rechtdoor tot de Patrijzendreef. Even verder komen we langs de
mooie kreek ‘Oude Vaart’ en bereiken Luntershoek waar we pal noordwaarts voorbij Vogelwaarde de
Hengstdijkse Keiweg opzoeken. Deze brengt ons naar Vogelfort en Hengstdijk waar we kunnen genieten van
het mooie uitzicht aan de noordzijde van De Vogel. We dwarsen de weg naar Kloosterzande en vervolgen op
de Schapersdijk. Aan het eind komen ook wij aan de Lange Nieuwstraat ©2 en terug op het parcours.
Op de Nieuw-Arenbergstraat ©3 volgen we tot de Oude Sluisstraat en nemen de kortste weg naar Oud

Arenberg met zijn kapelletje ©4 waar we zoals de A- en B-rijders het parcours vervolgen. De 3 vrije gedeeltes,
totaal 21 km lang, zullen voor velen wellicht niet ‘in de kleren’ kruipen.

-142-

jaarprogramma 2021
Datum: zondag 26 september 2021

gwB: Triple Free, 62 km
Als laatste officiële zomerrit 2021 rijden we onze polderrit met 3 vrije gedeeltes.
We vertrekken langs de provinciale baan naar Sint-Jansteen en fietsen door het centrum naar de fietstunnel te
Hulst, waar we de Rondweg volgen en over de Oude Vaart de weg naar Patrijzenhoek nemen. Nu naar de
Havendijk en we dwarsen de baan naar Zaamslag zodat we langs de Meerdijk fietsend de grote weg naar
Kloosterzande kruisen, even voor Kuitaart. Via de Hoefensdijk bereiken we het centrum van Lamswaarde ©1
en we blijven rechtdoor volgen tot de Lange Nieuwstraat. Daar slaan we al snel af richting Scheldedijk naar
’t monument voor de slachtoffers van de watersnood waar ons 1e vrij gedeelte begint dat langs Paal en
Emmadorp eindigt aan de Petrushoeve.
We slaan de Petrusstraat in en komen opzij van het mooie dorpje Prosperpolder. Even verder zijn we in de
Oude Sluisstraat en we vliegen er een 2de keer in tot het centrum van Kieldrecht.
Even rijden we richting Verrebroek maar slaan al snel de destijds beruchte Lange Nieuwstraat in ©2. Hier werd,
door de anciens onder ons, op de kasseien nog gekucht en gezucht in ‘de jaren stillekes’. Nu vormt deze straat
het decor voor een lichtlopend (ook bij een stevige zuidwester ?) 3e vrij gedeelte dat eindigt aan de eerste
echte T-baan (let op: halfweg dwars je een brede weg!). Via de kortste weg komen wij boven Het Kalf uit en in
de Houtvoortstraat verzamelen de drie groepen om tesamen via de Bunderstraat terug naar het thuisfront te
fietsen waar ieder FREE is om al dan niet met TRIPEL bij te tanken en zo het verloren vocht terug aan te vullen.

gwA: Triple Free, 73 km
Ommetje:
Aan de Hoefkensdijk volgen wij verder de Grootmoedersdijk naar Molenhoek. We nemen de Notendijk en
verder de Rietstraat tot Schuddebeurs. Terug noordwaarts draaien we de onbekende Polvisstraat in en gaan
op zoek naar de Vitshoek om dan via Roverberg terug op het parcours aan te sluiten in Lamswaarde.

Vrije gedeeltes:
1. Vanaf het watersnoodmonument aan de Scheldedijk tot aan de Petrushoeve.
2. Vanaf de Oude Sluisstraat tot in Kieldrecht. Opgelet: aan het 1e kruispunt naar rechts
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!)

gwC: Double Free, 51 km
Het parcours wordt gevolgd tot voorbij Lamswaarde ©1 waar we rechtsaf de Boudeloodijk opdraaien. Steeds
rechtdoor volgend bereiken we de Duivenhoek en zijn we vrij als een vogel tot aan Graauw. We verlaten de
hoofdbaan en bollen langs de Willem Hendrikstraat naar de Vlaamsche Kreek die we bereiken na een ‘scherpe
klim’. Langs de Beerweg blijven we nu steeds dezelfde ZO-richting volgen en ook bij ons worden in de Lange
Nieuwstraat de teugels terug losgelaten ©2.
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Hoofdstuk 8 - Onze ereleden
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Rodan Interieur is uw partner
voor binnen- en
buitenschrijnwerk, maatwerk
meubilair, badkamerrenovaties,
totaalrenovaties en
nieuwbouwprojecten.
Bovendien werken wij samen met tal van vaste partners zodat u voor een totale
renovatie of nieuwbouw maar één enkel aanspreekpunt hebt voor zowel de
coördinatie, de opvolging en de uitvoering van de werken. Waar mogelijk is de
hulp van de klant steeds welkom zodat u ook nog wat kan besparen!

Ons team staat steeds voor u klaar!

Wannes Daneel
T: 0473 / 250 570
Luc Van Daele BVBA - Rodan interieur BVBA
Zavelstraat 11 - 9190 Stekene
T: 03 / 779 89 78
F: 03 / 789 04 57
E: info@lucvandaele.be
W: www.rodan-interieur.be
F: facebook.com/rodaninterieur
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Herenstraat 71
9170 Sint-Gillis-Waas
tel : 03/770.62.55

FIETSEN VAN LANDEGHEM SPORT

FIETSEN VAN LANDEGHEM SPORT

Koersfietsen
Mountainbike
Electrische fietsen (en
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Vrije tijd

VAN LANDEGHEM SPORT

VAN LANDEGHEM SPORT

FIETSEN
VAN LANDEGHEM SPORT

Openingsuren :
maandag : 08:30u – 12:00u / 13:30 – 18:30u
dinsdag : 08:30u – 12:00u / 13:30 – 18:30u
woensdag : gesloten
donderdag : 08:30u – 12:00u / 13:30 –
18:30u
vrijdag : 08:30u – 12:00u / 13:30 – 18:30u
zaterdag : 08:30u – 18:30u
zondag : gesloten
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FIETSEN
VAN LANDEGHEM SPORT
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Catering - Traiteur Dierick - De Vlieger
Dorpsstraat 9A - 9140 Elversele
Tel: 052/46 24 46 - Fax: 052/46 26 11
GSM: 0473/654 259
Email: traiteurdierick@outlook.com
Specialiteiten : Belegde broodjes voor recepties en
evenementen ook in grote aantallen
BBQ Specialist - Verzorgen van koude en warme
gerechten op aanvraag.
Vraag vrijblijvend inlichtingen op
bovenvermelde gegevens
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Van Peteghem Sport
•
•
•
•

Racefietsen
Mountainbikes
Dames sportfietsen
Toebehoren

Patershoek 11
9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 (0)3 777 32 57

Openingsuren :
Maandag

08.30u tot 12.00u
13.15u tot 18.00u
Gesloten
08.30u tot 12.00u
13.15u tot 18.00u
Gesloten
08.30u tot 12.00u
13.15u tot 18.00u
08.30u tot 12.00u
13.15u tot 18.00u
Gesloten

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zon- en feestdagen
Alle wielerkledij : steeds – 10%

Exclusief verdeler van SARTO en CASATI
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Uw ARGENTA-TEAM
Frank Mertens
Tiffany Goossens
Sayeste Yürük
00 32 (0)3 766 42 20
00 32 (0)3 766 85 99
frank.mertens.@argenta.be
ON be 0894.992.373
FSMA 103163 cA-cB
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Feesten
met je slager
dat is
feesten
zonder zorgen!

Slagerij
Jacobs – De Roover
Marktstraat 12
9111 Puivelde – Belsele
Tel. 03 772 27 79
www.jacobsderoover.be
email : Jacobs.de.ro@skynet.be
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Sportexpertisecentrum 360-Sports, Sint-Pauwels

Blijf fit met…
Bikefitting
levenslang comfortabel en blessurevrij
fietsen.
Inspanningstesten
Check je gezondheid (mogelijkheid
registratie electrocardiogram tijdens
inspanning) en meet je conditie zodat je
met een gerust hart en gericht kan sporten.
Trainingsbegeleiding
Bereik je sportief doel met begeleiding op
maat.
Personal Trainer Challenge:
combineer een intake, inspanningstest en 3
maand trainingsschema’s voor slechts 160€ !

Andere diensten: voedingsadvies door sportdiëtist, (sport)pedicure, sportdokter en
cardioloog, podoloog, sportmassage, verhuur sportbus en aanhangwagen, verdeler
sportvoeding Sportscontrol…

Alle diensten vind je terug op www.360-sports.be -> Aanbod

Met meerdere clubleden om een inspanningstest te doen?
Vraag naar onze speciale voorwaarden voor clubs

03/434.08.48, info@360-sports.be, www.360-sports.be
Volg ons: Facebook: 360-sports – Twitter/Instagram: 360sportsbe
360-Sports, Potterstraat 182 te Sint-Pauwels
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Café Den Decker

Bij Luc en Krista
Thomas en Tatiana

Gentstraat 17
9170 Sint-Pauwels

Lokaal van WTC Blijf Fit
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GIVANDA

INTERIEUR OP MAAT

VOOR AL UW PROJECTEN OP MAAT :
-

KEUKENS
DRESSINGS
INGEMAAKTE KASTEN,...

CONTACT: GINO VAN DER AA
DAGSTERRESTRAAT 20, 9170 SINT-GILLIS-WAAS
+32 (0)478.577.142 / GINO.VAN.DER.AA@TELENET.BE
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ROELAND - DE MUNCK BVBA
Sint-Niklaasstraat 55
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel. : 03/770 50 67
Fax : 03/707 04 85
E-mail : info@vrdm.be
website : www.vrdm.be
Je Makelaar
Je beste
Verzekering

Sint-Niklaasstraat 55
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel. : 03/770 50 67
Fax : 03/707 04 85
E-mail : info@vrdm.be

www.hypotheekwinkel.be
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MOLDERS SINT-PAUWELS
Zandstraat 119
9170 Sint-Pauwels
T 03 779 98 55
webshop@molders.be

Openingsuren
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09:00 - 18:30
gesloten
09:00 - 18:30
09:00 - 18:30
09:00 - 18:30
09:00 - 18:00
10:00 - 18:00
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Kristof Dhollander
Verkoop en herstelling van fietsen en tuinmachines
Nachtegaalstraat 36
9190 Stekene
0479/08.88.33
http://www.dhollanderkristof.be
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Expert badkamer-, & doucherenovatie
Eigen vakmannen
25 jaar ervaring
Tijdloze elegantie

Provincialeweg 60 – 2890 Puurs/St-Amands (Lippelo)
Tel : 052/34.23.77
info@vejabadkamers.be
Pieter De Jaeck & An-Benedikte Ceulemans
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Café de oude beenhouwerij staat voor een volks, "bruin" café dat in de
eerste plaats de bedoeling heeft om het dorpsgevoel terug te brengen in
Puivelde zoals het vroeger was, een fijne babbel en een frisse pint of
frisdrank,... .
We hebben daarbij gebruik gemaakt van deels het interieur van "Het
Brouwershuis"
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www.manuvel.be

OPENING HOURS [openingsuren]
• TUESDAY-FRIDAY
• SATURDAY
• SUNDAY ‘FUNDAY’

: 8AM-5PM
: 9AM-5PM
: 9AM-1PM

dinsdag tot vrijdag : 8u – 17u
zaterdag
: 9u – 17u
zondag josdag : 9u – 13u
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GARAGE DE WITTE
Sint-Niklaasstraat 92
9170 Sint-Gillis-Waas

Receptie: 03/770 57 42
Verkoop: 03/707 09 36
Receptie
Ma: 8:30-12 - 13-18:30
Di-Vr: 8-12 - 13-18:30
Zat: 8:30-12u
Verkoop
Ma-Vr: 8:30-12 - 13-18:30
Zat: 8:30-12 - 13-17u
Nissan Garage De Witte is gelegen te Sint-Gillis-Waas (dicht tegen Sint-Niklaas),
en is zeer makkelijk bereikbaar vanuit de regio's Gent en Antwerpen. We zijn
gelegen op 5 minuten van de afrit op de E-34 tussen Antwerpen en Brugge, en
ook via de E-17 Antwerpen-Gent ben je snel bij ons.

WAAROM JE MOBILITEIT TOEVERTROUWEN AAN
NISSAN GARAGE DE WITTE?

We hebben meer dan 40 jaar ERVARING
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