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- Vertrek Kachtemsplein om 19 u stipt 

- Via de Rumbeeksestraat gaan we richting Sasbrug‚ Sasbrug overrĳden en afrit richting 

Roeselaarsestraat nemen 

- Rechts af Roeselaarsestraat, daarna nemen we terug de oprit van de sasbrug waar wel links de 

Schardouwstraat nemen en volgen deze tot we links afdraaien in de Oekensestraat 

- Op het einde van de Oekensestraat gaan we rechts af in de Abelestraat om onmiddellijk 

links de Vuurkruíslaan in draaien op T kruispunt vervolgen we rechts de Vuurkruíslaan en nemen we op 

het einde links de Mentenhoekstraat 

- De volgende splitsing gaan we naar rechts in de Heibrugstraat 

- DE AUTO RIJDT DOOR VIA DE MENTENHOEKSTRAAT EN GAAT OVER DE RIJKSWEG ONS 

OPWACHTEN OP DE KRUISING MOLSTRAAT - HAZELSTRAAT 

- De fietsers rĳden de Heibrugstraat tot aan de nieuw aangelegde fietspaden van de Minervastraat 

- Deze volgen we en gaan zo onder de rĳksweg in de fietstunnel en draaien we links uit richting 

Molstraat 

- We rĳden de Hazelstraat in en rijden tot op het kruispunt waar we rechts de Kokelarestraat 

nemen 

- Deze rĳden we tot op het eind en gaan we links af in de Klaregrachtstraat, op einde gaan  

we rechts de brug op over de autostrade via de Ieperseweg 

- Beneden de brug vervolgen we Links de Ieperseweg 

- Volgende Links in de Bosmolenstraat  

— GEVAARLĲKE OVERSTEEK !!! VAN DE SINT-ELOOIS-WINKELSTRAAT  

- Na de oversteek vervolgen we kort de bosmolenstraat en nemen we links de Oude Kantinestraat 

- 200 meter verder gaan we rechts af in de penemolenstraat. 

- Deze rijden we tot op het eind en gaan we links op de Moorseelsesteenweg - TERUG OPLETTEN 

BIJ HET AFDRAAIEN EN OVERSTEKEN !!!  

- We rĳden na 150 meter naar rechts de duizendzinnenstraat binnen 

- Einde duizendzinnenstraat naar rechts Begijnestraat inrijden 

- We komen op de Ieperseweg en gaan 200 meter naar rechts om te pauzeren in BEITEM STATIE 

- Reeds 13,3 km gereden.  

 

- Na de pauze gaan we rechts af op de Ieperseweg voor 200 meter en slaan we links af in de plasstraat 

 - Volgende kruispunt nemen we rechts de Dadizeleenstraat 

- Op T links af Moorseelsesteenweg en na 150 m naar rechts de Koestraat ìn 

- De eerste Rechts in de Kantinestraat en na 200 meter gaan we links af naar de Stamkotstraat en 

vervolgens nemen we rechts de Kortrijkstraat 

- Volgen de Kortrijkstraat tot aan de Sint-Elooìs-Winkelstraat waar we links afdraaien en de 

Sint-Elooìs-Winkelstraat volgen tot aan de lichten van de rijksweg waar we in gesloten groep de 

oversteek maken richting Rumbeke. 

- Na het oversteken van de rijksweg gaan we rechts naar de Armoedestraat. 

- DE VOLGWAGEN MAG DAAR DOORRĲDEN TOT IN DE IZEGEMSESTRAAT EN ONS OPWACHTEN 

AAN GARAGE VANHULLE 

- Na 150 meter nemen we Links de nieuwe fietspaden‚ we dwarsen de Kwadestraat en 

vervolgen het betonnen fietspad die uitkomt in de lzegemsestraat. 

- We draaien rechts af rĳden onder de sasbrug en nemen vervolgens weer de oprit van de 

sasbrug om zo terug naar Kachtem centrum te fietsen. 

 

—EINDE RIT. 

 


