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Polder 
Iedereen kan proeven
van parcours Schaal Sels

b Vanaf vandaag hangen in de polderdorpen en
de haven zo’n driehonderd gele wegwijzers van
Schaal Sels, deels bestickerd met drie opvallende
kleuren met daarop de woorden ‘polder’, ‘wind’
en ‘haven’.

“Voor alle duidelijkheid: Schaal Sels wordt gere-
den op de laatste zondag van augustus. Komende
zondag 21 augustus brengen we voor de eerste
keer een tourrit voor iedereen die wil kennisma-
ken met de typische ingrediënten van de ver-
nieuwde Schaal Sels”, legt Marc Schoutens uit.
Hij is secretaris van Schaal Sels en stippelde sa-
men met zijn collega’s Dennis Bruyninckx en 
Wouter Nicolaas de drie omlopen voor de fiets-
liefhebbers uit.

Het feit dat veel wielerliefhebbers willen kennis-
maken met een deel van het officiële parcours,
heeft alles te maken met de vernieuwde invulling
die Schaal Sels vorig jaar kreeg. “Klopt”, zegt 
Marc Schoutens. “Schaal Sels zette zichzelf vorig
jaar in de schijnwerpers. In 2015 gingen beelden

van auto’s die zich vastreden in een nat maïsveld
de wereld rond. Onder de titel ‘De hel van de Pol-
der’ stond Schaal Sels geboekstaafd als een ge-
durfde en geslaagde hervorming. Een gerenom-
meerd Amerikaans wielertijdschrift bracht
Schaal Sels zelfs onder bij de beste parcours van
vorig jaar. Met het gedurfde parcours liet Schaal 

Sels zien dat het een wedstrijd is waarin moet
worden geknokt”, aldus Marc Schoutens.

“Vorig jaar na de koers kregen we al de vraag of
het niet mogelijk was dat ook gewone fietslief-
hebbers konden kennismaken met de vernieuwde
omloop. Dat kan natuurlijk nooit op de dag dat 
Schaal Sels wordt gereden. Omdat we de polder-
dorpen willen promoten als een wielerminnende
regio, besloten we om een week voor Schaal Sels
iedereen de gelegenheid te bieden om de omloop
te leren kennen”, zegt Schoutens.

Brabantse Wal
Om niemand af te schrikken, werden er drie ver-

schillende omlopen gemaakt. Die benadrukken
elk één aspect van Schaal Sels. Wie wil kennisma-
ken met de typische polderkasseien en onverhar-
de wegen kiest voor de groene omloop van 40 ki-
lometer. Wie wil voelen dat wind wel degelijk een
koers beïnvloedt, kiest best voor de blauwe rond-
rit. Een tocht van 55 kilometer leidt je dan door
het decor van de Nederlandse polder met de Bra-
bantse Wal en de Kreekraksluis. De havenlus is
met 65 kilometer de langste tocht. Wie hiervoor
kiest, rijdt door de haven van Antwerpen.

Voor wie er niet genoeg van krijgt, is een combi-
natie van twee of drie tochten mogelijk. De start-
en aankomstplaats van de drie routes bevinden 
zich aan zaal Moorland, op de Sportweg 2 in Sta-
broek. Daar zijn ook kleedkamers en drank aan-
wezig. De auto parkeren kan op de aangelegde 
parking, die bereikt kan worden via de Meidoorn-
laan en de Parklaan. Inschrijven kan tussen 7.30
en 11u en kost 10 euro. Onderweg zijn er bevoor-
radingen.

i www.schaalsels.be

Traject wordt week voor 
wedstrijd opengesteld 
voor wielertoeristen

Eén week voordat Schaal Sels door
de polderdorpen raast, kunnen 
wielertoeristen en gelegenheids
fietsers ook kennismaken met de

typische ingrediënten van Schaal Sels: 
polder, wind en haven. Het nieuwe initiatief 
komt er op vraag van veel wielertoeristen.

Eén week voordat de coureurs hun Schaal Sels rijden, krijgen fietsliefhebbers ook de kans het 
parcours te verkennen. FOTO'S ERIK VANDEWALLE
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Marc Schoutens
helpt bij het hangen

van driehonderd
wegwijzers voor de

verschillende
routes.
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Volg triatlon met Marten Van Riel op groot scherm

b Loenhoutenaar Marten Van
Riel (24) neemt vandaag deel aan
de triatlon op de Olympische Spe-
len in Rio. Het is voor het eerst in
de geschiedenis dat iemand uit
Wuustwezel deelneemt aan deze

zomerspelen. De olympische tri-
atlon bestaat achtereenvolgens
uit 1,5 kilometer zwemmen, 40
kilometer fietsen en 10 kilometer
lopen. De ambitieuze Marten Van
Riel gaat resoluut voor de top 16.
Supporters kunnen zijn prestaties
mee volgen op een groot scherm
op het plein Achter d’Hoven. Er

zijn ook drank- en eetstandjes. De
uitzending start om 16u Belgi-
sche tijd (11u in Brazilië). Bij de-
ze gelegenheid wordt  ook de sup-
portersclub van Marten Van Riel
boven de doopvont gehouden.  Na
de wedstrijd volgt er nog een feest
in openlucht. Marten Van Riel be-
hoort tot de triatlongroep van

Marc Herremans. In 2008 leerden
Marten en Marc elkaar kennen.
Sindsdien ademt de grensge-
meente triatlon, want de club
kent nog veel aankomend talent.
Heel wat jonge atleten worden
begeleid door het 185 Coaching 
Center van Herremans op de Bre-
dabaan. (vw)

Wuustwezel 

Marten Van Riel. FOTO NEEL VERMEIREN


