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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.  
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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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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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Datum: zaterdag 25 september 2021 

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 Nieuw-
Namen. Onze Vlaamse wegen blijken ook ‘vrij’ te zijn en nodigen uit voor een 5e vlucht de Nieuw-
Arenbergstraat ©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.  
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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. 


