
Start: op Raadhuisplein opstellen in groepen
↓Linksaf: Richting richting Raadhuisplein

↑Rechtsaf: Achterom

↓Linksaf: de Jongestraat 2e links

↑Rechtsaf: Lidwinahof over fietspad

↓Linksaf: Mgr. Zwijsenstraat

↑Rechtsaf: Mgr. F.B.J. Frenckenstraat

↑Rechtsaf: Doctor H. Mollerstraat

↓Linksaf: Doctor P.C. de Brouwerstraat

↑Rechtsaf: Dr. P.C. de Brouwerstraat, gaat over in G.A.E. Christstraat
↓Linksaf: Speelheideweg
←Rechtdoor: Oude Rijksweg oversteken, pas op drempels, fietsbrug A2 oversteken
←Rechtdoor: over fietsbrug
↑Rechtsaf: Boslaan Zuid
↓Linksaf: NCB-weg langs kanaal
↑Rechtsaf: via fietsbrug over het kannaal
↑Rechtsaf: via fietspad langs Terraweg
↓Linksaf: via fietspad langs Ekkersweijer
←Rechtdoor: via rotonde naar fietspad langs Aquabest
↓Linksaf: via fietspad: route 1 volgen naar viaduct
↓Linksaf: direct na viaduct: rondje Eindhoven, route 8
←Rechtdoor: na bochten in Atrechtlaan, Amienslaan oversteken naar fietspad: route Rondje 

Eindhoven
↓Linksaf: via fietspad: rondje Eindhoven volgen tot Huizingalaan
↑Rechtsaf: via fietspadlangs Huizingelaan naar rotonde
↓Linksaf: 3/4 rotonde: route 8, rondje Eindhoven
↑Rechtsaf: Blixemboschpad: route 8, rondje Eindhoven
↓Linksaf: via fietspad: Aanschot, route 8, deze blijven volgen tot aan de Tempellaan

"Best om Wheels" route: Sonnerie 2015

Lange route (34.1km)
Ligtvoet: 0881020120
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↓Linksaf: via fietspad langs de Tempellaan het viaduct oversteken naar de rotonde
←Rechtdoor: in de "verkeerde" richting over de rotonde 
↓Linksaf: naar de parallelweg langs de Eindhovenseweg: rondje Eindhoven
↑Rechtsaf: route 8, rondje Eindhoven, via Bokt

Pauzeplek voor de handjes
↑Rechtsaf: route 98, rondje Eindhoven, blijven volgen
↓Linksaf: bij Kosmosweg: deze weg oversteken, route 98, rondje Eindhoven
↓Linksaf: bij stoplichten oversteken naar de Soeterbeekseweg, route 80
↑Rechtsaf: bij Boord: route 81
←Rechtdoor: Boord volgen: route 78
←Rechtdoor: route 78 blijven volgen via de Helsestraat, het Frankrijk en Broek tot aan de 

Broekdijk
↓Linksaf: Broekdijk volgen tot aan het kanaal
↓Linksaf: vóór het kanaal naar fietspad: route 9

↑Rechtsaf: bij de haven: Kanaaldijk Zuid

↑Rechtsaf: brug over naar Son

←Rechtdoor: Nieuwstraat volgen tot aan de Sonnerie, 

Koffiedrinken op het terras aan het water

↑Rechtsaf: Nieuwstraat volgen tot aan de Markt
↑Rechtsaf: pas op kleine doorsteek naar de Markt
↓Linksaf: Emmastraat, gaat na de kruising met de Wilhelminalaan over in Willemstraat
←Rechtdoor: na kruising met de Nachtegaallaan naar de Hoplaan
←Rechtdoor: via links/recht naar de Hulstlaan
←Rechtdoor: via links/rechts naar de Klaprooslaan
↓Linksaf: aan het einde via fietspaadje
←Rechtdoor: Hendrik Veenemanstraat oversteken
↓Linksaf: Beverlaan
↑Rechtsaf: Daslaan
↓Linksaf: Marterlaan
←Rechtdoor: via rechts/links naar de Parklaan
↑Rechtsaf: Vijverlaan
←Rechtdoor: Europalaan oversteken, langs de soldaat en de vijver met de fontein linksom
↓Linksaf: fietspaadje op
←Rechtdoor: Boslaan oversteken naar Esdoornstraat
↑Rechtsaf: Zandstraat
↑Rechtsaf: Sparrenlaan
↓Linksaf: Berkenlaan
↑Rechtaf: Larikslaan
↓Linksaf: fietspaadje op langs Bestseweg, deze alsmaar blijven volgen tot in Best
↓Linksaf: Achterste Kampweg, gaat over in Oude Sonsedijk
↓Linksaf: Hogenkampenweg volgen naar fietsbrug en de Oude Rijksweg
←Rechtdoor: Oude Rijksweg oversteken naar Speelheideweg
↑Rechtsaf: G.A.E. Christstraat, gaat over in Doctor P.C. de Brouwerstraat
↑Rechtsaf: Schuin naar Doctor Mollerstraat
↓Linksaf: Schuin naar Mgr. Zwijssenstraat
↑Rechtsaf: Doorsteek naar Lidwinahof
↓Linksaf: De Jongestraat
↑Rechtsaf: Achterom
↓Einde: nazit bij Il Quisto
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