Vrijdag Slot-/bosroute- 5 km

Traktatie
5,5 km ( afstandmeten.nl)

LA = linksaf RA= rechtsaf VKR : verkeersregelaar
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Start bij zwembad de Borghoorns
Met het zwembad aan je linkerhand loop je het bospad in rechts van het zwembad
Volg het pad totdat je bij de parkeerplaats bent (Westerveld, dus niet Appelakkers)
Ga RA de weg in en volg de weg met een kleine slinger rechtdoor
Ga bij de T-Splitsing (nog steeds Westerveld) LA en volg de weg die afbuigt naar rechts
Ga rechtdoor over het pad
Volgt het pad over het bruggetje en over het Borckerveld
Ga op het Borckerveld LA een pad in richting de hekjes
Ga LA naar het bos en onder het tunneltje door
Neem na het tunneltje de eerste afslag RA
Volg de bordjes en de lintjes door het bos - traktatiepunt
Ga aan het einde van de route weer onder het tunneltje door en loop richting het dorp
Neem het pad bij de tweede hekjes. Het pad loopt in een bocht naar rechts. Je komt uit op het
Borckerveld.
Ga LA richting het veldje aan ‘t Veld
We verzamelen per groep op het veld. Per groep hangt er een bordje om een boom om de
verzamelplek aan te duiden. Nu mogen de medailles uitgedeeld worden. (Daarna wachten op
de lopers van de 10 km o.b.v. muziek!)
Zodra alle groepen binnen zijn de route vervolgen over de weg achter de muziek. De
organisatie zal hiervoor het startsein geven. NIET AAN DE KAR KOMEN
‘t Veld uitlopen tot de Ronkelskamp
Bij Ronkelskamp RA
Tweede weg LA over de Voetakkers
Eerste weg RA over de Middenweg
Middenweg volgen tot de driesprong
RA bij de driesprong de Geerakkers op
Loop de Geerakkers uit en volg de bocht naar rechts
Loop door tot het zwembad
EINDE – Je hebt de Avondvierdaagse 2020 gehaald!

Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622
De traktatie onderweg krijgen jullie van:

En dank aan Fabijan Kuitse voor het rijden van de DJ’s:

DJ DUO Hugo & Maurice, te boeken via djduohugoenmaurice@gmail.com

Vrijdag Slot-/bosroute 10 km

tunneltje

Traktatie

9 km ( afstandmeten.nl)

LA = linksaf RA= rechtsaf
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Start bij zwembad de Borghoorns
Met het zwembad aan je linkerhand loop je het pad in rechts van het zwembad
Volg het pad totdat je bij een parkeerplaats bent ( Westerveld)
Ga RA de weg in en volg de weg met een kleine slinger rechtdoor
Ga bij de T-Splitsing (nog steeds Westerveld) LA en volg de weg die afbuigt naar rechts
Ga rechtdoor over het pad
Volgt het pad over het bruggetje en over het Borckerveld
Ga op het Borckerveld LA een pad in richting de hekjes
Ga LA naar het bos en onder het tunneltje door
Neem na het tunneltje de eerste afslag RA
Volg de bordjes en de lintjes door het bos
Ga aan het einde van de route weer onder het tunneltje door en loop richting het dorp
Neem het pad bij de tweede hekjes. Het pad loopt in een bocht naar rechts. Je komt uit op het
Borckerveld.
Ga LA richting het veldje aan ‘t Veld
We verzamelen per groep op het veld. Per groep hangt er een bordje om een boom om de
verzamelplek aan te duiden. Nu mogen de medailles uitgedeeld worden. (Dit is het
verzamelpunt waar de 5km en 10km lopers samenkomen).
Zodra alle groepen binnen zijn de route vervolgen over de weg achter de muziek aan. De
organisatie zal hiervoor het startsein geven. NIET AAN DE KAR KOMEN
‘t Veld uitlopen tot de Ronkelskamp
Bij Ronkelskamp RA
Tweede weg LA over de Voetakkers
Eerste weg RA over de Middenweg
Middenweg volgen tot de driesprong
RA bij de driesprong de Geerakkers op
Loop de Geerakkers uit en volg de bocht naar rechts
Loop door tot het zwembad
EINDE - Je hebt de Avondvierdaagse 2020 gehaald!

Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622
De traktatie onderweg krijgen jullie van:

En dank aan Fabijan Kuitse voor het rijden van de DJ’s:

DJ DUO Hugo & Maurice, te boeken via djduohugoenmaurice@gmail.com

