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

“Voor alle duidelijkheid:
Schaal Sels wordt gereden op 
de laatste zondag van augustus. 
Komende zondag 21 augustus 
brengen we voor de eerste keer 
een tourrit voor iedereen die 
wil kennismaken met de typi
sche ingrediënten van de ver
nieuwde Schaal Sels”, legt 
Marc Schoutens uit. Hij is se
cretaris van de wedstrijd en 
stippelde samen met zijn colle
ga’s Dennis Bruyninckx en 
Wouter Nicolaas de drie omlo
pen voor de fietsliefhebbers uit.

Het feit dat veel wielerliefheb
bers willen kennismaken met 
een deel van het officiële par
cours, 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. On
der de titel ‘De hel van de Pol

der’ stond Schaal Sels geboek
staafd als een gedurfde en ge
slaagde hervorming. Een 
gerenommeerd 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 wor
den geknokt.”

Brabantse Wal

“Vorig jaar na de koers kregen
we al de vraag of het niet moge
lijk was dat ook gewone fiets
liefhebbers konden kennisma
ken met de vernieuwde om
loop. Dat kan natuurlijk nooit 
op de dag dat Schaal Sels wordt 
gereden. Omdat we de polder
dorpen willen promoten als een
wielerminnende regio, beslo
ten we om een week voor de 
wedstrijd iedereen de gelegen
heid te bieden om de omloop te 
leren kennen”, zegt Schoutens.

“Om niemand af te schrikken,

maakten we drie verschillende 
omlopen. Die benadrukken elk 
één aspect van Schaal Sels. Wie
wil kennismaken met de typi
sche polderkasseien en onver
harde wegen, kiest voor de 
groene omloop van 40 kilome
ter. Wie wil voelen dat wind 
wel degelijk een koers beïn
vloedt, kiest best voor de blau
we rondrit. Een tocht van 55 ki
lometer leidt je dan door het 
decor van de Nederlandse pol
der met de Brabantse 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 combinatie van 
twee of drie tochten mogelijk. 
De start en aankomstplaats 
van de drie routes bevinden
zich aan zaal Moorland, op de 
Sportweg 2 in Stabroek. Daar 
zijn ook kleedkamers en drank 
aanwezig. De auto parkeren 
kan op de aangelegde parking, 
die bereikt kan worden via de 
Meidoornlaan en de Parklaan. 
Inschrijven kan tussen 7.30 en 
11 uur en kost 10 euro. Onder
weg zijn er bevoorradingen.

INFO
www.schaalsels.be

Traject wordt week voor wedstrijd opengesteld voor wielertoeristen

Iedereen welkom op parcours Schaal Sels
Eén week voordat Schaal 
Sels door de polderdor
pen raast, kunnen wieler
toeristen en gelegen
heidsfietsers ook kennis
maken met de typische 
ingrediënten van de wed
strijd: polder, wind en ha
ven. Het nieuwe initiatief 
komt er op vraag van veel 
wielertoeristen.

POLDER 

W Marc Schoutens helpt bij het 
hangen van de driehonderd 
wegwijzers. Ook fietsliefhebbers 
krijgen de kans om het parcours 
van Schaal Sels te verkennen.
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“Schaal Sels staat 
sinds 2015 bekend als 
‘De hel van de Polder”’

Stad is klaar voor Bollekesfeest
ANTWERPEN 
In de Antwerpse binnenstad werd gistermiddag alles in gereedheid 
gebracht voor de tiende editie van het Bollekesfeest. Vier dagen 
lang kan u genieten van diverse streekproducten, muziek van 
Antwerpse bodem en een zomerse sfeer. Doorlopend is er een 
streekproductenmarkt, vis en schaaldierenmarkt en talrijke 
muzikale optredens. Er is kinderanimatie en zaterdagavond staan 
een mosselfeest en vuurwerk op het programma. Zondag is er een 
aperitiefconcert en gratis ontbijt.  (dbw)
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In het Olympisch Zwembad
Wezenberg zijn deze week de 
opnames gestart van Het weder
varen van Esteban S, een kort
film van RITCSstudente Inès 
Eshun, onder begeleiding van
Stijn Coninx en Gert Em
brechts. De film vertelt het ver
haal van een jonge sportman, die
vanwege een zuurstoftekort bij
de geboorte al van jongs af leert
zijn adem in te houden. Door
een incident op de Olympische 
Spelen van 2000 raakt Esteban 
gefascineerd door water en ont
dekt hij zijn talent voor zwem
men. De opnames vinden plaats 
in het nieuwe trainingsbad van
de Wezenberg, dat onlangs ge
opend werd. Daarnaast wordt er
ook gefilmd in Vilvoorde, Gent 
en aan de kust.  (jas)
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Olympisch zwembad is 
decor van nieuwe kortfilm

ANTWERPEN

Dame van gouden 
halsketting beroofd
Een 64jarige vrouw was gister
ochtend rond 4 uur in de Augus
tijnenstraat aan het wachten op 
een vriendin. De vrouw stond in 
een portaal toen er plots drie on
bekende mannen bij haar kwa
men staan. Een van hen begroet
te haar met ‘goedemorgen’. De 
vrouw antwoordde beleefd terug, 
maar voelde zich niet op haar ge
mak. Ze wilde terug naar haar 
appartement gaan, maar een van 
de drie mannen volgde haar. Hij 
rukte de gouden ketting van haar 
hals en zette het op een lopen in 
de richting van de Scheldekaai
en. De vrouw raakte niet gewond. 
De dader blijft op te sporen. (sare)
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Bejaarde man van 
heuptasje beroofd
Een 80jarige man werd dinsdag
avond rond 22 uur van zijn heup
tasje beroofd in de Nationale
straat. Het slachtoffer was iets 
gaan drinken in een café op de 
Groenplaats. Vervolgens had hij 
een bus van De Lijn genomen tot 
aan het Tropisch Instituut in de 
Nationalestraat. Aan de voordeur 
van zijn woning werd hij aange
sproken door een onbekende 
man. Die trok het heuptasje over 
het hoofd van het slachtoffer. 
Daarna zette hij het op een lopen 
in de richting van de Lange Vlier
straat. Het slachtoffer raakte niet 
gewond. De politie is een onder
zoek gestart.  (sare)
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Kinderopvang sluit 
wegens wateroverlast
Een gesprongen waterleiding op 
de vijfde verdieping van de ser
viceflats Groen Zuid van Zorgbe
drijf Antwerpen heeft water
schade veroorzaakt in kinderdag
verblijf Patrasche. Het verblijf 
blijft daarom zeker tot eind deze 
week gesloten. De ouders werden 
telefonisch op de hoogte ge
bracht. Vanaf vandaag voorziet 
AG Kinderopvang in noodopvang 
in kinderdagverblijf Kadee.   (jas)


