
Routes tweede dinsdag van de maand 

6 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2365084 

Rechts de baan af en dan rechtsaf Grote Kerkepad op richting Schooterweg. 
Bij Schooterweg linksaf en dan meteen rechts de Zittard op en rotonde Zilverbaan oversteken. 
Daarna rechts de Zittard op en doorlopen tot Antwerpsebaan. Linksaf en helemaal langs Camping de 
Molenvelden lopen tot aan de Banstraat. 
Linksaf de Banstraat op, deze gaat over in de Zandoerleseweg. Doorlopen tot Het Groen, Knegsel.  
Linksaf naar het Groen en de volgende weer links, Het Groen blijven volgen. Deze gaat over in de 
Veldhovenseweg. Doorlopen tot Box, daar oversteken en terug naar de baan. 
 

 

  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2365084


Routes tweede dinsdag van de maand 

8 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3331852 

Knegselseweg oversteken naar het Schoot einde rechts naar de Moormanlaan. Rechtsaf de 

Sitkalaan in en op het einde linksaf via de Oeyenbos (heuveltjesweg) en de Oudedijk naar het 

kruisbeeld op de Knegselseweg. Linksaf naar Het Groen en op het kerk-plein rechts aanhouden 

naar de Zandoerleseweg, hier rechtsaf naar de camping en daarna rechtsaf naar de Zittard. De 

Zittard uitlopen tot nieuwe rotonde links en via stukje Kerkepad naar de baan terug. Let op bij 

het 2 x (recht)oversteken van de Knegselseweg. 
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Routes tweede dinsdag van de maand 

10 km 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2385052 

Baan af, oversteken naar Schoot, rechtsaf en links langs de manege. Viaduct naar links, viaduct 

over en richting Klimrijk (of Buitenjan of Combinatie). Linksaf en bij het fietspad rechtsaf. 

Fietspad blijven volgen tot aan de rode paddenstoel (zie je links staan), daar ga je rechtsaf het 

zandpad in. Zandpad volgen tot aan harde weg in Steensel. In Steensel rechtsaf en naar de 

rotonde, rotonde rechtdoor tot aan de Moormanlaan. Moormanlaan aflopen en via Schoot weer 

terug naar de baan. 
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Routes tweede dinsdag van de maand 

Cyclus (12 km) 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1650800 
Vanaf de kantine GVAC over het fietspad richting Knegsel lopen. Einde fietspad bij zandpad 
linksaf Grote Kerkepad. Einde zandpad Knegselseweg oversteken, rechtsaf over fietspad. 1e 
Weg linksaf Schoot, einde weg rechtsaf Korze. Einde weg rechtsaf Oeienbosdijk en meteen 
linksaf Moormanlaan in. Einde Moormanlaan weg Steenselseweg oversteken. Fietspad 
vervolgen richting E3, bij hek E3 rechtsaf zandpad volgen. Zandpad met bocht naar rechts 
volgen. Met bocht naar links langs weiland Bremakkerweg. Einde zandpad rechtsaf verharde 
weg Hoekdries. 1e Verharde weg rechtsaf Pastoor Eijkenweg. Bij V-splitsing linker zandpad 
aanhouden Vossenweg. Met bocht naar links Pastoor Eijkenweg. Einde zandpad straat 
oversteken en rechtdoor het smalle paadje volgen. Einde weg straat Het Groen oversteken, 
even naar links. Dan rechtsaf zandpad Antwerpsebaan. 1e Grote zandpad naar links, flauwe 
bocht naar rechts Beukenlaan. Bij slagboom op zandpad rechtsaf richting camping Molenvelden 
Bij verharde weg oversteken en linksaf richting Zandoerle Banstraat. In Zandoerle rechtsaf 
richting Veldhoven Zandoerle. Bij V-splitsing rechts aanhouden Zittard. Na de Scouting 1e 
verharde straat linksaf Zittard. In de bocht (naar rechts) linksaf en meteen rechtsaf zandpad 
Grote Kerkepad. 1e Zandpad rechtsaf Grote Kerkepad en verder terug naar GVAC 
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