
Tilburgse Avondvierdaagse 2018 
 

Calamiteiten nummer: 06-13 56 80 49 
 
 

Woensdag 30-5-2018                         10 Km route 
Gezamenlijk vertrek om18.30 uur. 

Start niet te vroeg en vertrek alleen vanaf de startlocatie zoals aangegeven door de organisatie. 
De routes zijn op een eerder tijdstip niet beveiligd door onze verkeersregelaars. 

 
 
Verzamelen en starten in het Reeshofpark. 

RD = Rechtdoor RA = Rechtsaf  LA = Linksaf 
 
* Vanaf Rooi pannen Reitse hoevenstraat in 
* RA Alphonsusstraat in. 
* RA Bernardusplein op. 
* LA Ignatiusstraat in. 
* RA Benedictusstraat in. 
* LA Lage Witsiebaan op. 
* RD rotonde oversteken. 
* RD lage Witsiebaan volgen. 
* RA Beneluxlaan in. 
* RD Rueckertbaan oversteken. 
* RA Rueckertbaan volgen. 
* langs Club Pelikaan. 
* RA fietspad op. 
* LA fietspad op. 
* LA Bonekruidstraat in. 
* RA Bospad in. 
* LA Kruizemuntweg op. 
* RD Kruidenlaan in. 
* LA Lage Witsiebaan op. 
* RA Sinopelstraat in. 
* LA Baden Powellaan in. 
* RA Indigolaan in. 
* RA Indigolaan volgen. 
* LA Wandelbos in. 
* RD bospad volgen. 
* LA bospad volgen. 
* RA bospad volgen. 
* RD bospad volgen. 
* RA Taxandriebaan op. 
 Verzorgingsplaats + EHBO 
* RA Reeshofdijk op. 
* LA Zwartvenseweg op. 
* !!! spoor oversteken !!! 
* LA Oude Warande in. 
* RD bospad volgen. 
 
 

 
 
* RD bospad volgen. 
* RD bospad volgen. 
* RD bospad volgen. 
* LA bospad volgen. 
* RD bospad volgen. 
* LA bospad volgen. 
* RD bospad volgen. 
* einde bospad RA. 
* LA bospad volgen. 
* bospad langs spoor blijven volgen. 
* fietspad langs spoor blijven volgen. 
* brug bij station oversteken. 
* bij fietsenstalling rechtsaf. 
* pad naar Abdij van Bernestraat volgen. 
* LA Abdij van Egmondstraat in. 
* RD Abdij van Rijnsburgplein op. 
* RD Fietspad naast flat op. 
* LA Academiepad op. 
* onder spoortunnel door. 
* Postelse hoefpad volgen. 
* RA fietspad volgen. 
* RD Wandelboslaan op. 
* LA Thomas van Aquinostraat in. 
* RA Bonaventurastraat in. 
* LA Reitse hoevenstraat in. 
* RA naar Rooi pannen. 
 
**Einde Woensdag 10 Km** 
 
Direct na afloop afmelden voor een 
nieuw startbewijs bij het 
Startbureau.  
 
Ieder	jaar	wordt	de	hoeveelheid	
achtergelaten	afval	op	de	straat	groter. 
Bij	de	Start,	Finish	en	
verzorgingsplaatsen	staan	grote	
vuilcontainers	en	bij	elke	
verkeersregelaar	hangt	een	vuilniszak.	
Bedankt	voor	uw	medewerking!	


