trimmers, fietsers, wandelaars en nordic walkers

De fietsers starten steeds bij ons clubgebouw
Route Avondmarathon voor maandag 13 mei 2019
Vertrek: parkeerterrein direct voor de Vuilendam aan de Damseweg, 19.30 uur.
Hele marathon
 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
½




marathon
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

Route Avondmarathon voor dinsdag 14 mei 2019
Vertrek: parkeerterrein bij station Boven-Hardinxveld, 19.30 uur
Hele marathon
 r.a Parallelweg
 na 0,2 km r.a. spoorwegovergang, Neerpolderseweg
 na 0,5 km r.a. fietspad langs Betuwelijn.
 na 0,5 km l.a. C.M. van Houwelingenweg.
 na 1 km de weg oversteken en fietspad rechtdoor nemen
 na 1 km r.a. Kerkweg
 na 0,8 km l.a. Parallelweg
 na 1,6 km rechts fietspad aanhouden, over spoorlijn en kanaal
 na 0,5 km oversteken, r.a. fietspad onderaan Rivierdijk
 na 2,2 km naar boven, dijk oversteken, Nieuwesteeg (richting De Belt)
 na 0,2 km l.a. Tiendweg
 na 1,5 km r.a. Koningin Wilhelminalaan, brug over, wordt Parallelweg
 terug naar vertrekpunt = 10,8 km
½








marathon
vanaf parkeerterrein l.a. Parallelweg, kanaal oversteken, Koningin Wilhelminalaan
na 1,3 km, l.a. De Buurt
na 0,3 km, l.a. Rivierdijk, het fietspad rechts onderaan de dijk nemen.
na 1,5 km, l.a. dijk oversteken, Nieuwesteeg (richting De Belt)
na 0,2 km, l.a. Tiendweg
na 1,5 km r.a. Koningin Wilhelminalaan, brug over, wordt Parallelweg
terug naar vertrekpunt = 5,9 km

trimmers, fietsers, wandelaars en nordic walkers

De fietsers starten steeds bij ons clubgebouw
Route Avondmarathon voor woensdag 15 mei 2019
Vertrekpunt: parkeerplaats Zijdebrug, 19.30 uur
Hele marathon
 linksaf langs de boezem
 na 2,5 km linksaf, brugje over
 na 0,4 km einde pad rechtsaf, Heiweg
 na 0,7 km fietspad volgen
 na 0,9 km einde fietspad linksaf, Kortland, wat overgaat in Kooiwijk, daarna Peperstraat
 na 2,2 km einde weg in Oud Alblas linksaf en gelijk erna links aanhouden, Heiweg
 na 1,5 km einde weg rechtsaf, Heiweg
 na 1,6 km einde weg linksaf (N481) naar vertrekpunt = 11,1 km
½





marathon
linksaf langs de boezem
na 2,5 km linksaf, brugje over
na 0,4 km einde pad linksaf, Heiweg
na 2,1 km einde weg linksaf (N481) naar vertrekpunt = 6,0 km

Route Avondmarathon voor donderdag 16 mei 2019
Vertrekpunt: clubgebouw Trimclub ABC, Thorbeckelaan 102, Sliedrecht, 19:30 uur
Hele marathon
 vanaf parkeerterrein ABC l.a. en bij rotonde l.a. Lijsterweg, via voetpad naar fietspad
 l.a. tot Stationsweg, oversteken (voorzichtig!), fietspad vervolgen
 na 3,4 einde fietspad, 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, l.a. fietspad volgen (uitkijken!)
 Stationsplein wordt Sportlaan, deze helemaal uitlopen, brug over de rijksweg over, bij stoplicht
oversteken
 na 2,4 km r.a. fietspad nemen en retour naar clubgebouw ABC = 10 km
½ marathon
 vanaf parkeerterrein ABC l.a. en bij rotonde l.a. Lijsterweg, via voetpad naar fietspad
 r.a. tot Rivierdijk, l.a. (stoplicht!) rijksweg oversteken, fietspad langs Sportlaan volgen tot brugje
vlak voor Stationsplein.
 brugje over en fietspad achter de huizen aan de Stationsweg uitlopen.
 onder viaduct Stationsweg door en via fietspad weer terug naar vertrekpunt = 6,0 km

