
Start: op Raadhuisplein opstellen in groepen
↓Linksaf: Richting Raadhuisplein
↓Linksaf: Raadhuisplein
←Rechtdoor: bij kruising Hoofdstraat/Nieuwstraat naar Oranjestraat
←Rechtdoor: Oranjestraat volgen tot Zomereik
↓Linksaf: Zomereik
←Rechtdoor: via slingerend fietspad naar Hokkelstraat
←Rechtdoor: Viaduct onderdoor
↓Linksaf: fietspad op van Spoorweglaan
↓Linksaf: fietspad blijven volgen
←Rechtdoor: treinbaan onderdoor fietspad blijven volgen
↑2* Rechtsaf: einde fietspad Broekstraat
←Rechtdoor: Broekstraat blijven volgen, gaat over in Huiskenshoek
↓Linksaf: Huiskenshoek
↑Rechtsaf: aan het einde naar de Lieringsedijk, 2e rechts
↓Linksaf: aan het einde naar de Liemdsedijk, 1e links
↑Rechtsaf: aan het einde bij kruising De Fransman
↑Rechtsaf: Lopensestraat, 1e rechts
←Rechtdoor: Lopensestraat volgen tot Van Coehoornweg 3e links
↓Linksaf: Coehoornweg

Rustplaats voor de handjes aan rechter kant
←Rechtdoor: Coehoornweg volgen tot de Herberg De Schutskuil
↓Linksaf: Oude Grintweg
←Rechtdoor: Oude Grintweg volgen tot Steenrijt 3e rechts
↑Rechtsaf: Steenrijt
←Rechtdoor: Steenrijt volgen tot kruising Nieuwedijk 3e kruising
↓Linksaf: naar de Rode Haktol

Parkeren: Op parkeerterrein van de Rode Haktol voor de koffie

"Best om Wheels" route: Rode Haktol 2013 (28.7km) groep 15-16



Opstellen:
↑Rechtsaf: Nieuwedijk
↓Linksaf: Krukkerd
↑Rechtsaf: bij kruising met Soeperdonken/'t Ven naar 't Ven, 1e rechts
↓Linksaf: Pandgat
↓Linksaf: Splitsing links blijft Pandgat, 1e links
↓Linksaf: bij kruising Kampsesteeg 
↑Rechtsaf: vlak erna Melklanden
↓Linksaf: aan het einde naar de Gijzelaar
↑Rechtsaf: bij kruising met Hedel naar de Peperstraat
←Rechtdoor: Peperstraat volgen tot de Oude Grintweg
↑Rechtsaf: Oude Grintweg, weg oversteken
↓Linksaf: bij rotonde fietspad van de Kempenweg, 1/4 rotonde
↓Linksaf: bij bocht Kempenweg fietspad op
↑Rechtsaf: bij einde fietspad Notel en direct weer linksaf fietspad op

aan einde rusten voor de handjes
↑Rechtsaf: aan het einde naar Straten
↓Linksaf: bij driehoekplein naar De Bollen
↓Linksaf: Sint Antoniusweg
←Rechtdoor: wordt Kapelweg
←Rechtdoor: Kapelweg volgen tot de Zessprong
←Rechtdoor: Zesprong volgen tot fietspad van de Ringweg
↑Rechtsaf: fietspad op tot aan de rotonde
↓Linksaf: rotonde 3/4 nemen naar de Oirschotseweg
↑Rechtsaf: Schutboomweg, 1e rechts
↓Linksaf: via 2e doorsteek naar de Kruisparkweg
←Rechtdoor: Prins Bernhardlaan oversteken
←Rechtdoor: Kruisparkweg
↑Rechtsaf: Vincent van Goghstraat
↓Linksaf: via doorsteek rechtsaf naar de Spoorstraat
↓Linksaf: via doorsteek naar de Molenstraat
↓Linksaf: Raadhuisstraat
↑Rechtsaf: Raadhuisplein

Einde: Raadhuisplein, einde van de route


