
S.V.Waalre   40 km
Waalre- Geldrop-Kasteel – Mierlo-Waalre
1. Vertrek rechts. (Hoogstraat) Verkeerslichten rechtdoor. (Daslaan)
2. Einde rechts en weer links. (Ansbalduslaan)
3. In bocht fietspad links. Fietspad gaat over in weg
4. Kruising oversteken
5. Kruising rechtsaf bij de brandweer met de bocht mee naar links
6. Voorrangsweg. Oversteken met behulp van verkeerslichten. (Brabantialaan)
7. Rechtdoor in bocht rechts fietspad.
8. Kruising fietspaden links (Hutdijk) Einde fietspad links.
9. Over viaduct en rechtdoor Geldrop.
(Snoepje!!)
10. Bij ANWB paddestoel 23795 links weg volgen
11. Einde weg links, fietspad links van de weg.
12. 2de verkeerslicht rechtdoor, fietspad. en 1e weg rechts.
13. 1e fietspad rechts, en onder viaduct door.
14. Na school rechts, fietspad.
15. Kruising links. (Zigge str.)
16. 1e weg links. (Beemstr.)
17. Bij verkeerslichten oversteken en rechts, fietspad links van de weg.
18. Meteen links kasteel Geldrop
Pauze
19. Vertrek terug via parkeerterrein naar verkeerslichten. En oversteken
20. 1ste weg rechts en in de bocht rechts fietspad
21. Na 2e brug links. En met de bochten mee
22. Rotonde ¾ rond. (linksaf) na kanaal rechts. (Heikrekel)
23. Fietspad langs het kanaal blijven volgen
24. Rechts bij Burgemeestertermeerstraat
25. Einde weg rechts (Geldropseweg)
26. 2de rotonde Links (Santheuvel West) (Goed opletten)
27. 5de straat rechts (Wolfsberg)
28. Einde weg links (Fietspad Aardborstweg)
29. Bij T kruising rechts fietspad fietspad blijven volgen
30. Einde weg fietspad volgen met een bocht naar links.
31. Dan met een bocht naar rechts en recht door.
32. Bij kruising met de Witte de Withstr. links de ventweg.
      (Gaat over in fietspad)
33. Voor de Jumbo rechts de weg oversteken (Laan der vier Heemsteden)
34. Voor de Dommel rechts fietspad. en links onder viaduct door
35. Fietspad blijven volgen en brug over.
36. Bij kruising fietspad links aanhouden.
37. Verharde weg links.
38. 1e weg rechts (Houterbrugweg)
39. Bij verkeerslichten oversteken naar het spoor toe. (Goed opletten)
41. Naar het spoor meteen links en fietspad aanhouden.
Pauze “Cafe Vermijl”
41. Vertrek rechts 1ste fietspad rechts
42. Na viaduct 2de fietspad rechts hutdijk
43. Einde fietspad gaat ieder zijn weg.
Einde route


