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□ Vertrek bij Jägers Banden & Autoservice RA,richting Bellweg
□ 1e LA, bij rotonde 1e afslag = Laan van Parijsch
□ bij rotonde 2e afslag = rechtdoor = Laan naar Parijsch, einde voorrangsweg LA = Prijsseweg
□ op minirotonde LA = 3e afslag = Diefdijk, Diefdijk (over A2) 4,9 km volgen
□ 1e weg RA = Kerkweg naar Schoonrewoerd, voorrangkruising LA= Schaikseweg
□ rotonde LA = 2e afslag = Schaikseweg (Leerdam), 1e weg RA = Hoogeind
□ 1e weg LA = Kerkweg naar Leerbroek, in Leerbroek einde weg RA = Dorpsweg richting Meerkerk
□ Dorpsweg wordt Leerbroekseweg, hier gaan we op nummer 53 aan de koffie met gebak bij Onder de Pannen

□ bij kruising RD = Lange Schenkel, op kruising RA = Zijlkade
□ de Bazelbrug over, op rotonde LA = 3e afslag = Bazeldijk
□ voor bord Arkel RA = Dorpsweg naar Hoogblokland, weg alsmaar vervolgen door Hoogblokland
□ snelweg over, weg vervolgen, Dorpsweg wordt Hoge Giessen
□ op kruising in Hoornaar RD = Lage Giessen, bij molen LA, wordt Voordijk
□ op rotonde RA = 1e afslag, N216 naar Giessenburg, op rotonde RD = N216
□ 1e weg LA = A.M.A. van Langeraadweg, 1e weg RA = Kerkweg, einde weg RA = Dorpstraat
□ Dorpstraat wordt Doetzeweg, op rotonde LA = 3e afslag = N216, over brug RA = Slingelandseweg
□ rechts aanhouden, wordt Overslingeland, einde weg RA = Grote Waard
□ Hoornaar helemaal door rijden, weg blijven volgen. Einde weg LA richting Hoogblokland
□ einde weg LA richting Hoornaar, direct weer RA richting Meerkerk = Beemdweg
□ op rotonde 1e RA = Zijlkade, volgende rotonde RA = 1e afslag = Bazeldijk richting Arkel
□ door Arkel rijden richting Gorinchem, LA naar Spijk = Zuiderlingedijk
□ in de bocht links aanhouden, Zuiderlingedijk vervolgen, wordt dan Nieuwe Zuiderlingedijk
□ Nieuwe Zuiderlingedijk gaat over in Meerdijk (na Fort Asperen) dan 2e weg RA = Kerkweg

□ links aanhouden, wordt Achterweg, bij splitsing LA = Huigenstraat
□ aan het eind rechts aanhouden = Meerdijk, aan het eind RA = Diefdijk richting Geldermalsen
□ voorrangkruising RA = N327 = Rhenoyseweg, bij rotonde LA = 3e afslag = Veerweg
□ over water 1e weg RA = Voorstraat, 3e weg LA = Kerkstraat, rechtdoor vervolgen
□ blijft Kerkstraat, wordt Wilhelminastraat, wordt Parkweg, rechts aanhouden, blijft Parkweg
□ op rotonde 2e afslag = Parkweg, over spoor RA, weg volgen tot splitsing, LA = Kathijdeweg
□ weg volgen, wordt Daam van Dijkweg, 2e weg RA = Lange Avontuurseweg
□ daarna 2e weg linksaf, bij rotonde 2e afslag = Laan naar Parijsch
□ bij rotonde 1e weg RA = Ohmweg, eind van de weg LA = Pascalweg, terug naar sponsor

Jägers Banden & Autoservice voor een drankje en de bitterbal.

