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Polder 

Niet alleen 
doorgewinterde
fietsliefhebbers,
gelegenheids

bezoekers of polder
bewoners, maar ook 
wielrenners en begeleiders  
waren vol lof over Schaal Sels 
en de ‘Hel van de polder’. De 
liefde kan niet meer stuk!

De atleten
hebben

geen tijd om
te genieten

van de
robuuste

polder
paarden.
FOTO EVDW 

Picknicken op
een histori

sche dijk met
uitzicht op

zwoegende
renners. FOTO

EVDW
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Nieuws of tips uit uw gemeente of regio? 
Bel 03210 05 18 of mail noord@gva.be

Contact:
Geert D'Hulster
Eindredactie 
geert.dhulster@gazetvanantwerpen.be 

An Van de Voorde
Eindredactie 
an.vandevoorde@gazetvanantwerpen.be 

Kristin Matthyssen
Reporter 
kristin.matthyssen@gazetvanantwerpen.be
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Langestraat 12 - 2240 Zandhoven
T. 03 484 56 86 - 03 484 34 28

www.deengel.be

MOSSELEN
...niet zómaar onze
SPECIALITEIT !Neppistool maakt maar weinig indruk

b Een 48-jarige bediende van een
bakkerij in de Tentoonstellings-
laan hoorde zaterdag iets over
15.30u iemand binnenkomen in
de winkel. De man eiste meteen 

de inhoud van de kassa. De vrouw
protesteerde, waarop  haar bela-
ger een wapen uit zijn zak haalde.
Hij vroeg opnieuw naar geld en
ging zelf achter de toonbank.
Toen hij nogmaals het wapen op
het slachtoffer richtte, haalde hij
de trekker over. Wat het slachtof-

fer  al vermoedde, werd beves-
tigd. Het bleek om een namaak-
pistool te gaan. De winkeldame
gaf de overvaller een duw. Deze
reageerde met enkele vuistslagen.
De vrouw begon hard te roepen,
waarna de overvaller zonder buit
wegvluchtte.  (il)

AntwerpenKiel  

De renners bijten zich een weg door het stof. FOTO EVDW

Iedereen is smoorverliefd 
op de ‘Hel van de polder’
Schaal Sels doet 
letterlijk en figuurlijk 
stof opwaaien

b Schaal Sels verliet voor de
tweede keer het traditionele,
voorgekauwde parcours. De grote
groep coureurs slingerde zich
door de polder en kreeg in totaal 
meer dan dertig kilometer zware
kasseien te verteren en nog eens
evenveel kilometer onverharde
wegen. 

Vorig jaar strooiden de weergo-
den wat roet in het eten. De avond
voor de wedstrijd barstte toen een
zwaar onweer los boven de pol-
der. Een deel van het parcours lag
er daardoor te drassig bij voor au-
to’s en motoren. Die reden zich
vast en de chaos was niet te ver-
mijden. De organisatoren hadden
duidelijk hun lesje geleerd. De
koers verliep dit jaar vlekkeloos.
Organisator Ben Simons liet al
weten dat volgend jaar op dezelf-
de weg zal worden voortge-
bouwd.

“Promotie voor de polder” 
“Dit is een promotie voor de pol-

derdorpen. We wonen hier nog
maar één jaar en zijn nog volop
bezig met de mooiste plekjes van
onze gemeente te ontdekken.
Schaal Sels helpt ons hierbij”, leg-
gen Klaus Van Craen en Martine
Janssens uit. Wanneer het pelo-
ton voorbijraast, vluchten ze net
als de andere supporters voor de
verblindende stofwolk. “Precies
dat soort dingen geeft deze koers
een extra uitstraling”, vindt Omer
Cleiren, die ook beschutting heeft
gezocht voor het stof. 

Wie duidelijk geen last had van

het stof, was de familie Cuypers,
die vrienden en kennissen had
uitgenodigd voor een picknick bo-
ven op de historische ’s Hertogen-
dijk. 

Spaanse bezetter
“We hebben alles bij ons om er

een gezellige namiddag van te
maken. Dit is waarschijnlijk het
mooiste plekje van de polder om
de koers te volgen. Ten tijde van
de Spaanse bezetting en het beleg
van Antwerpen marcheerden hier
de Spaanse troepen en nu genie-
ten we op dezelfde plek van het
voorbijtrekkende wielerlegioen.
Op deze plek kan je de coureurs
twee keer zien passeren”, legt
Christine Van Buynders uit. De
kurken knallen en met een glaasje
cava wordt er geklonken op het
passerende peloton.

In de Torenseweg staat Leon
Boeke klaar met reservewielen
voor de renners van Roompot
Oranje Peloton. “Materiaalpech 
schakelt veel jongens uit. In onze
ploeg moest onder meer Berden
De Vries daardoor stoppen. Maar
ik heb het nog niet veel meege-
maakt, dat een renner die moet
stoppen zo lovend blijft over het
parcours. Schaal Sels en de Hel
van de polder moet een vaste
waarde worden in het wielerwe-
reldje. Iedereen is verliefd op de-
ze polderkoers”, onderstreept de
Nederlandse wiel- en drank-
bevoorrader.

ERIK VANDEWALLE


