
                          TRIATHLON 

LOOPROUTE (40 KM) (klein stukje onverhard) 

 

  

Vertrek vanuit het Veerhuis rechtsaf de Schoolstraat in. 

Bij kruising linksaf Veerkensweg in 

Steek de Markt over en ga de 1e straat rechtsaf (Mgr. Meeuwissenstraat) 

Aan het einde linksaf (Kolonel den Oudenstraat) 

Aan het einde rechtsaf (Potterestraat); aan het einde linksaf onder het tunneltje door  

Ga rechtdoor tot aan de rotonde bij de Kralen 

Steek na de rotonde over en ga verder op de Nieuwe weg  

Vervolg de Nieuwe weg bijna tot aan het einde en sla 1e rechtsaf (Spijperstraat  

Ga over de Oudenbosche Koepelbaan en vervolg rechtsaf de weg (Nieuwe Weg)  

Bij de 1e kruising linksaf de Langebergsestraat 

Bij Y splitsing links aanhouden (Oude Roosendaalsebaan) 

Vervolg deze weg tot 2e straat links (Nieuwenberg)  

Deze weg gaat over in de Sint Maartenstraat en rechtsaanhouden. (Heesterbosstraat) 

Bij de kruising met de Onze Lieve Vrouwestraat linksaf   

1e straat rechtsaf (Bosschenhoofdseweg) 

Blijf rechtdoor gaan (Margrietstraat) in 

Aan het einde rechtsaf en direct na het spoor linksaf slaan (Hoenderparkdreef) 

Bij splitsing linksaf (Oude Antwerpsepostbaan) (klein stukje onverhard) 

Deze helemaal vervolgen tot aan de kruising met de Bosschendijk. Daar oversteken en Gors 

vervolgen 

Gors vervolgen over het spoor. De weg gaat over in de Poldersdijk 

Ga linksaf de Koksweg in. 

Bij de kruising rechtsaf Langeweg in. 

1e straat links (Buijzeweg) 

Bij splising linksaf (Goudbloemsedijk) ; rechts aanhouden op de splitsing 

Rechtsaf de Markweg (viaduct richting Standaardbuiten over); met draai beneden en linksaf 

tunneltje door  vervolgen tot aan het einde 

Linksaf de Oudendijk 

Bij de kruising rechtsaf (Barlaaksedijk) 

Aan het einde linksaf (Oude Appelaarsedijk) 

Bij de kruising met de provinciale weg linksaf (eerst oversteken dan links af) 

Na het viaduct  (= Witte brug) rechtsaf en direct weer rechts (onder de weg door)  

Vervolg de Sint Antoinedijk 

Ga de 1e straat rechtsaf (Barlaqueseweg) 

Ga de 1e straat rechtsaf (Dulderstraat); vervolg deze en ga rechtsaf (Parallelweg Noord) 

Ga de 1e straat rechtsaf (Meirstraat), aan het einde rechtsaf (Rijpersweg) 

1e straat linksaf (Karolinastraat) 

Aan het einde linksaf (Oudendijk) 

Vervolg tot aan het einde bij het Veerhuis



  

 


