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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.  


