
Routes eerste dinsdag van de maand 

6 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1739886 
Rechtsaf de baan af en dan linksaf Grote Kerkepad tot aan de Knegselseweg. Knegselseweg oversteken 
en rechtsaf slaan. Bij de ‘scouting’ linksaf en voor het scoutinggebouw weer links.  De weg volgen, maakt 
een bocht naar links, tot aan de Moormanlaan. Rechtsaf de Moormanlaan op en lopen tot de Sitkalaan. 
Rechtsaf de Sitkalaan in en bij de splitsing linksaf slaan naar de Oeyenbos. Doorlopen tot T-splitsing en 
dan rechtsaf de Oude Dijk op (bospad). Doorlopen tot aan de Heurskensbocht. Rechtsaf naar de 
Heurskensbocht. Deze blijven volgen, maakt een bocht naar links, tot aan de Veldhovenseweg. Rechtsaf 
slaan en bij Box oversteken en weer terug naar de baan. 
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Routes eerste dinsdag van de maand 

8 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2385136 
Achterom naar de Knegselseweg en deze oversteken, rechtsaf en dan linksaf via het Schoot naar de 

Moormanlaan, doorlopen en de Steenselseweg oversteken. De Moormanlaan blijven volgen tot de 3e 

afslag rechts, het zandpad in en blijven volgen tot de voetbalvelden (rechts van je), op de hoek rechtsaf 

en langs het voetbalveld de Breemmakkerweg op en volgen tot de Steenselseweg. Oversteken en de 

Heurskensbocht in, deze weg volgen tot  aan de Knegselseweg, rechtsaf naar de baan. 
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Routes eerste dinsdag van de maand 

10 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2385049 
Van de baan af, rechtsaf naar Kerkepad. Einde links, rotonde Zilverbaan oversteken en op 

Zittard naar rechts. Bij Zandoerle naar rechts. Linksaf Paddevenweg in en rechtsaf naar 

Toterfout. Bij Geitenboerke rechtdoor en fietspad uitlopen. Aan het einde naar links en aan het 

einde van het bos linksaf het zandpad op. Einde van het zandpad rechtsaf op Toterfout, links en 

rechts om in Zandoerle te komen. Hier linksaf op Zittard en via de rotonde met de Zilverbaan 

terug naar de baan. 
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Routes eerste dinsdag van de maand 

Cyclus (11 km) 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3331847 
Vanaf de kantine GVAC rechtsaf over het fietspad richting Coppelmans. Einde fietspad linksaf 
Sondervick. 1e Straat linksaf Roskam, gaat over in zandpad. Einde zandpad rechtsaf Zittard 
richting Zandoerle (Links lopen). 2e Zandpad rechtsaf, direct 1e zandpad linksaf. Einde zandpad 
weg Eindhovensebaan en rechtdoor. Bij kruising zandpaden (links staat een bankje) linksaf 
richting Zandoerle. Einde zandpad linksaf (voorlangs het kanon van Zandoerle). Einde rechtsaf, 
direct linksaf richting camping Molenvelden Banstraat. Langs camping Molenvelden richting 
Knegsel. In Knegsel linksaf naar de Schutboomstraat en meteen weer links naar Het Groen. Na 
nr 52 rechtsaf de Oudedijk op (zandpad). Bij kruising zandpaden rechtdoor. Einde zandpad 
linksaf Oeyenbos. Daar waar verharde weg een bocht naar links maakt gaan we rechtsaf 
Sitkalaan. Einde zandpad linksaf Moormanlaan. Einde Moormanlaan rechtsaf en direct linksaf 
Korze. 1e Straat linksaf Het Schoot. Einde weg rechtsaf over het fietspad Knegselseweg. 2e weg 
linksaf en over zandpad Grote Kerkepad. Via het fietspad terug naar GVAC 
 
 

 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3331847

