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LA =linksaf    RA= rechtsaf     
(VKR 10) = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid) 

1.  Start VV Annen 

2.  Loop langs het hoofdveld richting het zandpad 
3.  RA het zandpad vervolgen tot de doorgaande weg 

4.  RA langs de bibliotheek, langs school en daarna RA bij de kruising  
5.  Volgende kruising ook rechtdoor en dan doorlopen tot aan de brink (VKR 10) 

6.  Steek de brink over en ga de straat in links van De Wolden 31 (wilgendijk) 
7.  Rechtdoor de straat vervolgen. Deze gaat over in een onverharde pad die afbuigt naar rechts en doorloopt naar doorgaande weg 

naar Spijkerboor (VKR 15) 
8.  Ga bij de doorgaande weg LA en ga vervolgens de eerste weg opnieuw RA ( bij de groene bollen) 

9.  Ga RA langs de slagboom en volg de aangegeven Breeland /A4D route 

10.  Ga bij de traktatieplaats RA weer richting dorp 
11.  Ga bij het witte huis LA de weg in (Havenstraat) 

12.  Loop door tot het einde van de straat 
13.  Ga RA aan het einde van de straat tot de doorgaande weg (spijkersboorsdijk)  (VKR 45) 

14.  Steek de weg over en loop De Wolden in richting de brink 

15.  Ga LA bij de brink en steek de brink over  
16.  Ga de weg in rechts van de showroom Stadman (Molenakkers) (VKR 50) 

17.  Volg de Molenakkers en ga bij de tweede kruising LA voor de school langs  
18.  Loop door voorbij de bibliotheek sla LA het zandpad in richting VV Annen 

19.  Sla vervolgens LA het paadje in richting VV Annen 
20.  Einde 
 

Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622 
 

 

 

 

 

 



 

2019  Woensdag Breeland Route  10 km 
 

 

 
 

 

 
 

 

9 

6 

7 

slingerpiramide 

Indianenbrug 

Traktatie 

11 
15 Touwbrug 



 

LA =linksaf    RA= rechtsaf       
(VKR 10) = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid) 
 
1.  Start VV Annen 

2.  Loop langs het hoofdveld richting het zandpad 
3.  RA het zandpad vervolgen tot de doorgaande weg 

4.  RA langs de bibliotheek, langs school en daarna RA bij de kruising  

5.  Volgende kruising ook rechtdoor en dan doorlopen tot aan de brink (VKR 10) 
6.  Steek de brink over en ga de straat in links van De Wolden 31 (wilgendijk) 

7.  Rechtdoor de straat vervolgen. Deze gaat over in een onverharde pad die afbuigt naar rechts en doorloopt naar doorgaande weg 
naar Spijkerboor (VKR 15) 

8.  Ga bij de doorgaande weg LA en ga vervolgens de eerste weg opnieuw RA ( bij de groene bollen) 
9.  Ga RA langs de slagboom en volg de aangegeven Breeland /A4D route 

10.  Ga bij de traktatieplaats bij Breeland verder richting dorp 

11.  Ga bij het witte huis LA de weg in (Havenstraat) 
12.  Loop door tot het einde van de straat 

13.  Ga RA aan het einde van de straat tot de doorgaande weg (spijkersboorsdijk)  (VKR 100) 
14.  Steek de weg over en loop De Wolden in richting de brink 

15.  Ga LA bij de brink en steek de brink over  
16.  Ga de weg in rechts van de showroom Stadman (Molenakkers) (VKR 110) 

17.  Volg de Molenakkers en ga bij de tweede kruising LA voor de school langs  

18.  Loop door voorbij de bibliotheek sla LA het zandpad in richting VV Annen 
19.  Sla vervolgens LA het paadje in richting VV Annen 

20.  Einde 
 
 

 
Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622 
 


