trimmers, wandelaars en nordic walkers (De fietsers starten bij ons clubgebouw)

Routes voor WOENSDAG 10 mei 2017
Vertrek: parkeerterrein direct voor de Vuilendam aan de Damseweg, 19.30 uur.
Hele marathon
Vertrekpunt: parkeerplaats Vuilendam
+ linksaf zuidzijde Graafstroom (Graafdijk Oost, na 1,6 km Dorpsstraat, na 0,8 km Graafdijk West)
+ rechtsaf voetgangersbrug vlak voor Bleskensgraaf over en direct weer rechtsaf (1,4 km)
+ Gijbelandsedijk volgen tot eerste weg links, 1,9 km (Kerkweg)
+ na 1,5 km rechtsaf (Brandwijksedijk)
+ na 1,8 km rechtsaf (Damseweg)
+ terug via Vuilendam naar vertrekpunt = 10,7 km
¾ marathon
+ l.a. noordzijde Graafstroom (Gijbelandsedijk)
+ na 2km rechtsaf (Kerkweg)
+ einde weg r.a. (Brandwijksedijk)
+ na 1,8km r.a. (Damseweg)
+ terug naar vertrekpunt = 7,2km
½ marathon
Maandag 16 juni 2015 – 19.30 uur
Vertrekpunt: parkeerplaats Vuilendam
+ linksaf zuidzijde Graafstroom (Graafdijk-Oost, gaat over in Dorpsstraat)
+ na 2,3 km tweede dam rechtsaf en direct weer rechts (Gijbelandsedijk)
+ terug naar vertrekpunt = 4,8 km
Routes voor DONDERDAG 11 mei
Vertrek: parkeerterrein tegenover gemeentelijke begraafplaats Boven-Hardinxveld, 19.30
uur Tiendweg, 3372 AJ Hardinxveld-Giessendam, Coördinaten: 51,827463 4,887253
Hele marathon
+ r.a. Tiendweg,
+ na 1,2 km r.d. bij kruising met Nieuwesteeg
+ na 0,6 km steile trap op, Rivierdijk oversteken (!) en onderaan fietspad l.a.
+ na 0,3 km r.a. onverhard pad, wandelknooppunt 18 -> 19.
+ na 1,4 km niet rechtdoor verhard weg, maar doorlopen op onverhard pad
+ na 1,1 km kom je uit bij een parkeerterrein knooppunt 19, ga fietspad op l.a. richting Hardinxveld
+ na 1,6 km, net voorbij Klop Watersport bij wandelknooppunt 14 l.a., -> 12 -> doorlopen tot houten
brug, brug oversteken -> 12, -> 14 en teruglopen naar het fietspad.
+ l.a., fietspad vervolgen tot net voorbij aanlegsteiger pont
+ na 2,0 km Rivierdijk oversteken, r.a. De Buurt.
+ na 0,4 km net voorbij de kerk r.a. Koningin Wilhelminalaan.
+ na 0,5 km r.a. Tiendweg
+ na 0,3 km bent u weer terug bij het parkeerterrein =10,6 km (waarvan 3,5 km overhard)
¾ marathon
+ r.a. Tiendweg,
+ na 1,2 km r.d. bij kruising met Nieuwesteeg
+ na 0,6 km steile trap op, Rivierdijk oversteken (!) en onderaan fietspad r.a.
+ na 2,3 km, , net voorbij Klop Watersport bij wandelknooppunt 14 l.a., -> 12 -> doorlopen tot houten
brug, brug oversteken -> 12, -> 14 en teruglopen naar het fietspad.
+ l.a., fietspad vervolgen tot net voorbij aanlegsteiger pont
+ na 2,0 km Rivierdijk oversteken, r.a. De Buurt.
+ na 0,55 km r.a. Rivierdijk.
+ na 0,25 km r.a. Nassaustraat (let op: onder aan de stoep links aanhouden)
+ na 0,45 km r.a. Pr. Bernardstraat
+ na 0,4 km l.a. Koningin Wilhelminalaan en direct daarna na r.a. Tiendweg
+ na 0,3 km bent u weer terug bij het parkeerterrein = 7,0 km (waarvan 1 km overhard)

½ marathon (knooppunt 17 – 14 – 13 – 11 - 88 – 87 – ri. 17)
+ r.a. Tiendweg,
+ na 1,2 km r.d. bij kruising met Nieuwesteeg
+ na 0,6 km steile trap op, Rivierdijk oversteken (!) en onderaan fietspad r.a.
+ l.a., fietspad vervolgen tot net voorbij aanlegsteiger pont
+ na 2,4 km Rivierdijk oversteken, r.a. De Buurt.
+ na 0,4 km net voorbij de kerk r.a. Koningin Wilhelminalaan.
+ na 0,5 km r.a. Tiendweg
+ na 0,3 km bent u weer terug bij het parkeerterrein =5,3 km
Routes voor VRIJDAG 12 mei
Vertrekpunt: parkeerplaats Zijdebrug, 19.30 uur
Hele marathon
+ linksaf langs de boezem
+ na 2,5 km linksaf brug over (LET OP, KLEINE SMALLE BRUG!)
+ einde pad rechtsaf
+ fietspad volgen, einde fietspad linksaf
+ einde weg (Oud Alblas) 2x linksaf (Heiweg)
+ einde weg rechtsaf
+ terug naar vertrekpunt = 11,1 km
¾ marathon
+ linksaf langs de boezem
+ na 2,5 km linksaf, brugje over (LET OP, KLEINE SMALLE BRUG!)
+ na 0,4 km einde pad rechtsaf, Heiweg, tot begin fietspad (0,7 km)
+ bij begin fietspad omkeren, Heiweg uitlopen (2,7 km)
+ einde weg linksaf (N481) naar vertrekpunt = 7,4 km
½ marathon
+ linksaf langs de boezem
+ na 2,5 km linksaf, brugje over (LET OP, KLEINE SMALLE BRUG!)
+ na 0,4 km einde pad linksaf, Heiweg
+ na 2,1 km einde weg linksaf (N481) naar vertrekpunt = 6,0 km
Routes voor ZATERDAG 13 mei
Vertrekpunt: clubgebouw Trimclub ABC, Thorbeckelaan 102, Sliedrecht, 8.30 UUR
Hele marathon
+ vanaf parkeerterrein ABC l.a. en bij rotonde l.a. Lijsterweg, via voetpad naar Tiendweg
+ l.a. tot Stationsstraat, oversteken (voorzichtig!), Tiendweg vervolgen
+ na 3,4 einde Tiendweg, r.a. tot stoplicht (!) oversteken en gelijk weer links (stoplicht!) en dan
rechts, fietspad naast Parallelweg.
+ bij rotonde, 2,2 km verder r.d. en op Stationsplein oversteken naar fietspad (uitkijken!)
+ Stationsplein wordt Sportlaan, deze helemaal uitlopen, brug over de rijksweg over, dan r.a.
Tiendweg (stoplicht!).
+ terug naar vertrekpunt = 10,0 km
¾ marathon
+ vanaf parkeerterrein ABC l.a. en bij rotonde l.a. Lijsterweg, via voetpad naar Tiendweg
+ l.a. tot Stationsstraat, oversteken (voorzichtig!), Tiendweg vervolgen
+ na 3,4 einde Tiendweg, r.a. tot stoplicht (!) oversteken en gelijk weer links (stoplicht!) en dan
rechts, fietspad naast Parallelweg.
+ bij rotonde, na 2,2 km, r.d. en op Stationsplein oversteken naar fietspad (uitkijken!)
+ brugje over en fietspad achter de huizen aan de Stationsstraat uitlopen.
+ onder viaduct Stationsstraat door en via Tiendweg weer terug naar vertrekpunt = 7,3km
½ marathon
+ vanaf parkeerterrein ABC l.a. en bij rotonde l.a. Lijsterweg, via voetpad naar Tiendweg
+ r.a. tot Rivierdijk, l.a. (stoplicht!) rijksweg oversteken, fietspad langs Sportlaan volgen tot brugje
vlak voor Stationsstraat.
+ brugje over en fietspad achter de huizen aan de Stationsstraat uitlopen.
+ onder viaduct Stationsstraat door en via Tiendweg weer terug naar vertrekpunt = 6,0 km

