
Start: op Raadhuisplein opstellen in groepen
↑Rechtsaf: Richting richting Raadhuisplein
↓Linksaf: Raadhuisstraat
↑Rechtsaf: Molenstraat
↓Schuin linksaf: Heilig Hartstraat
↑Rechtsaf: de Leeuwerikstraat
↓Linksaf: fietspad op langs Stationstraat
↑Rechtsaf: bij rotonde oversteken naar Willem de Zwijgerweg, 1/4 rotonde
←Rechtdoor: Willem de Zwijgerweg
↓Linksaf: 3/4 rotonde naar fietspad langs Koningin Julianaweg
←Rechtdoor: Koningin Julianaweg volgen tot Wilhelminaplein
←Rechtdoor: Wilhelminaplein
←Rechtdoor: Koningin Julianaweg zuid
←Rechtdoor: Batabrug
↓Linksaf: bij stoplichten (2*) fietspad langs Bataweg
↓Linksaf: de Dieze oversteken en fietspad volgen
←Rechtdoor: fietspad langs de Dieze
↑Rechtsaf: Arnold P. Nosseklaan, 2e afslag
↑Rechtsaf: Arnold P. Nosseklaan volgen
←Rechtdoor: Arnold Nosseklaan steeds volgen tot Patrijslaan
↓Linksaf: Patrijslaan
↓Linksaf: Fazantlaan
↑Rechtsaf: Kwartellaan
↓Linksaf: na bocht Koekoeklaan
↑Rechtsaf: Fazantlaan
↑Rechtsaf: fietspad op langs de Dieze
↑Rechtdoor: bij stoplichten (2*) Eindhovenseweg Zuid en Terraweg 

oversteken naar fietspad langs Terraweg
←Rechtdoor: fietspad langs Terraweg
↑Rechtsaf: Ekkersweijer, 2e afslag
←Rechtdoor: bij rotonde fietspad langs Ekkersweijer blijven volgen
←Rechtdoor: na AquaBest bij bord route 1 de weg oversteken en fietspad aan andere kant 

volgen langs visvijver en na bocht tot aan de parkeerplaats
Parkeren: Pauze plek 

↓Linksaf: fietspad langs Verlengde Huizingalaan

"Best om Wheels" route: Thermae Son 2013 (23.40km) groep 11-13



←Rechtdoor: bij bocht fietspad op naar kanaal, let op STOPPAAL
↑Rechtsaf: fietspad langs Kanaaldijk Zuid, let op PAAL
↓Linksaf: Houtense brug over, route 9
↑Rechtsaf: Kanaaldijk Noord, snelweg onderdoor
↓Linksaf: bij fietsbord het fietspad op
←Rechtdoor: fietspad helemaal volgen, aan einde rechtsaf naar de Bontstraat
↓Linksaf: de Bondstraat
↑Rechtsaf: Zandstraat en direct
↓Linksaf: Prunuslaan
↑Rechtsaf: Larikslaan
↑Rechtsaf: Berkenlaan
↓Linksaf: Sparrenlaan
←Rechtdoor: bij kruising Boslaan naar Dr. Berlagelaan
↑Rechtsaf: aan einde Vondelstraat
↓Linksaf: Europalaan, 7e afslag
←Rechtdoor: Europalan volgen tot rotonde
↑Rechtsaf: Gentiaanlaan: 1/4
←Rechtdoor: over rotonde naar fietspad langs Planetenlaan: 2/4
←Rechtdoor: fietspad gaat over in parallelweg

Parkeren: Thermae Son en koffie bereikt
Opstellen: aan rechterkant parkeerterrein

↓Linksaf: Parallelweg langs Planetenlaan
↑Rechtsaf: bij rontonde 3/4 naar fietspad langs Gentiaanlaan
←Rechtdoor: Afrikalaan oversteken naar Rijnlaan
↓Linksaf: fietspad op naar stoplichten
←Rechtdoor: Gentiaan oversteken en fietspad volgen
↑Rechtsaf: via Links/Rechts Anrooylaan
←Rechtdoor: via Links/Rechts Plesmanlaan
↑Rechtsaf: Plesmalaan na bocht blijven volgen
↑Rechtsaf: Doctor Berlagelaan
←Rechtdoor: Boslaan oversteken naar Sparrenlaan
↑Rechtsaf: Berkenlaan
↑Rechtsaf: Larikslaan
↓Linksaf: fietpad op voor kruising bij Bestseweg/Boslaan
←Rechtdoor: fietspad langs Bestseweg blijven volgen na stoplichten, gaat over in Sonseweg tot 

afslag Joe Mannweg
Parkeren: Pauze plek op afslag Joe Mannweg

↓Linksaf: fietspad op langs Sonseweg
↓Linksaf: Achterste Kampweg
↑Rechtsaf: Oude Sonsedijk
↓Linksaf: Hogekampenweg, deze volgen tot over de brug
←Rechtdoor: Oversteken naar Speelheideweg
↑Rechtsaf: aan het einde Spingtouw overgaand in Dr. PC. De Brouwerstraat
↑Rechtsaf: Schuin naar Mollerstraat
←Linksaf: Schuin naar Mr. FBJ. Frenckenstraat
↓Linksaf: Mr. Zwijsenstraat
↑Rechtsaf: doorsteek naar Lidwinahof
↓Linksaf: de Jongestraat
↑Rechtsaf: Achterom

Einde: Raadhuisplein, einde van de route


