
   

                      
 

110 KM – HOPPERIT 
 
GELUVELD – HERZEELE – GELUVELD. 
Organisatie: Vrije Wielertoeristen Geluveld vzw. 
 
De deelnemers worden verzocht zich te houden aan de verkeerscode en het respecteren van andere weggebruikers. 
Laat verpakkingen en etensresten niet achter op het parcours. Wij fietsen milieubewust, u toch ook?! 
De inrichters zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of diefstallen. Gewond na een aanrijding? Blijf kalm en bel het noodnummer 112. 
 
Geluveld volg de weg richting Zandvoorde – aan einde afdaling RA (Keiweg) -  einde weg RA (Waterstraat) – 

aan T-punt RA (Waterstraat) 
Zillebeke 1e straat LA (Herenthagestraat) – einde weg LA (Pappotstraat) – LA meedraaien (Pappotstraat) – 

einde weg RA (Werviksestraat) – 1e straat LA (Zwarteleenstraat) – einde weg RA (Komenseweg) – 1e 
straat LA (Verbrandemolenstraat) – KP dwarsen (Waastensestraat) – grote baan dwarsen 
(Kalleputstraat) – weg volgen tot in Voormezele 

Voormezele Wittenhuisstraat - einde weg RA (Ruuschaartstraat) – rotonde RD  
Dikkebus volgende rotonde RD (Krommenelststraat) – 1e straat LA (Veldstraat) – einde weg RA 

(Groenejagerstraat) en direct LA – en terug 1e straat RA (Zorgvlietstraat) – einde weg LA 
(Abelestraat)  

Vlamertinge  einde weg RA (Bellestraat) – SPLITSING  1e straat LA (Lissewallestraat) – aan T-punt LA 
(Casselstraat) – aan KP met kappeltje RD  

Poperinge net na elektriciteitscabine RA (Busseboomstraat) – aan KP schuin RD (Busseboomstraat) -  
 aan volgend KP LA (Baljuwstraat) – en direct RA (Keibilken, weg gaat over in Hogegraafstraat) – 

aan T-punt LA (Westouterseweg) – 1e straat RA (Lenestraat) - aan KP aan restaurant De Leene RD – 
grote baan dwarsen – einde weg RA (N333 Abeelseweg) – en direct 1e straat LA (Provenstraat) – aan 
KP LA (Helleketelweg) – 1e straat RA (Karel Grimminckweg) – links meevolgen 

Sint Jan Ter Biezen einde weg RA (Kapellestraat) – BEVOORRADING Café In De Sterre (35,50 km) – einde weg 
SPLITSING LA richting Watou (Sint-Jan-Ter Biezen, gaat over in Douvieweg) – 1e straat RA 
(Blokstraat) aan KP rechts en direct links meevolgen (Blokstraat)  

Proven  aan volgende KP LA (Blekerijweg) – 1e straat RA (Montefoulstraat) – aan KP RD – einde weg RA 
(Moenaardestraat) 

Haringe grote baan volgen – doorheen Haringe grote baan volgen tot in Roesbrugge 
Roesbrugge na brandweerkazerne RA (Krekelstraat) – einde weg LA (Prof. Rubbrechtstraat) – doorheen centrum 

van Roesbrugge grote baan volgen – net voor garage Declerck LA (Hoge Seine) – aan KP RD – einde 
weg LA (Grensstraat) 

Oost-Cappel FRANKRIJK einde weg RD (Rue Mitoyenne) – 2x RD – 1e straat RA (Rue Ma Campagne) – grote 
baan dwarsen 

Bambecque Rue Ma Campagne – KP RD – T-punt LA (D167 Route d’Oost Cappel) – binnen bebouwde kom 
rechts meevolgen – 1e straat LA (D167 Rue de Bambecque) – fietsen tot Herzeele 

Herzeele fietsen tot aan STOP en daar LA (Rue d’Houtkerque) – neem de 2e straat RA (Rue de la Briqueterie) 
– rechts meevolgen – heel tijd de weg rechtdoor volgen – KP RD de weg gaat over op Rue du Saint 
Acaire – rechts meevolgen – daarna 1e straat LA (Route du Tilleul) – einde weg LA op de grote baan  

Winnezeele en direct RA (Route d’Houtkerque) – 1e straat RA (Routes des Cendres) – aan KP RD (Route des 
Cendres) – aan T-punt LA (Rue de la Warande)  

Watou gaat over in Warandestraat – einde weg RA (Steenvoordestraat) – 1e straat LA (Korte Wildeweg) – 1e 
straat LA (Korte Wildeweg) – aan KP RD (Kapellestraat) – aan KP RD (Kapellestraat) – hele tijd RD 
tot aan  

Sint Jan Ter Biezen BEVOORRADING Café In De Sterre (70 km) - einde weg RA (110 km terug) (Watouseweg) – 1e 
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straat LA (Gapaardstraat) 
Proven einde weg RA op fietspad (N308 Provenseweg) – 1e straat LA (Loviestraat) 
’t Vogeltje aan T-punt RA meevolgen (blijft Loviestraat) – einde weg RA (Krombeekseweg)  
Poperinge en direct LA (Kerselaardreef) – einde weg LA (Sint-Sixtusstraat) – 1e straat RA (Groeningestraat) – 

einde weg LA (Pezelstraat) – einde weg LA (N321 Westvleterseweg) – 2e straat RA (Woestenseweg) 
– 1e straat RA (Elzendammestraat) 

Elverdinge einde weg baan dwarsen (Gasthuisstraat)  - 1e straat LA (Hospitaalstraat) einde weg LA 
(Vlamertingsestraat) - fietsen tot Elverdinge – einde weg LA (Sint Livinusstraat) -  (Veurnseweg) – 
aan verkeerslichten RD en rechts meevolgen (Boezingestraat) – buiten centrum 1e straat RA 
(Vroedenhofstraat) – einde weg LA (Kapellestraat) – hoofdweg volgen richting Boezinge 

Boezinge einde weg LA Diksmuidseweg richting centrum Boezinge – kasseien – aan buurtwinkel RA 
(Brugstraat) – aan verkeerslichten RD over de brug van het Ieperleekanaal en vervolgens rechts de 
hoofdweg meevolgen (Molenstraat – Langemarkstraat) – na laatste industriegebouw RA (Kleine 
Poezelstraat) – 1e straat LA (Moortelweg) 

Ieper weg dwarsen – vervolgens rechts meevolgen (Moortelweg) – kruispunt RD (Moortelweg) – aan 
volgende KP LA (Hogeziekenweg) 

Sint-Jan baan dwarsen – en 1e straat LA (Tentestraat) – KP RD (Tentestraat) 
Zonnebeke Tentestraat gaat over in Verlorenhoek – volgen tot einde weg – einde weg RA boven A19 en na de 

afdaling van de brug LA (Frezenbergstraat) – fietsen naast autosnelweg – einde weg RD baan 
dwarsen (Frezenbergstraat)  - aan T-punt LA (Oude Kortrijkstraat) – na taverne Nonnebossen 2e straat 
RA net voor brug A19 (Polygonestraat) 

Geluveld 1e straat LA (Poezelhoekstraat) – einde weg net na het voetbalplein LA (Kasteelstraat) – baan 
dwarsen en aan eindpunt Café ’t Hoekske. 

  
EINDE (109,50 km) 

Website: www.vwt-geluveld.be  
 E-mail: vwtgeluveld@gmail.com 

 
Bij onherstelbare pech, tel.: +32 (0)479 86 98 89 (enkel in het weekend) 

Tel. café ’t Hoekske (startplaats): 057 46 87 84 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW BEZOEK! 
 
 


