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Traktatie 



LA =linksaf    RA= rechtsaf     
VKR 5 = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid 

1.  Start VV Annen 

2.  Loop langs het hoofdveld richting het zandpad 
3.  Ga linksaf het zandpad op ( richting het benzinestation) 

4.  Ga bij de doorgaande weg RA 
5.  Steek over bij de oversteekplaats (VKR 5) naar het fietspad aan de andere kant van de 

weg 
6.  Loop richting de rotonde en vervolg de weg naar het viaduct (N34) 

7.  Loop onder de viaduct door (VKR 13) 
8.  Steek over na het eerste huis aan je rechterhand, richting het zandpad (VKR 14) 

9.  Loop het zandpad op 

10.  Ga rechtdoor en volg de bordjes/lintjes door het bos 
11.  Vervolg de route onder het tunneltje door  

12.  Ga bij de eerste hekjes RA de wijk in 
13.  Aan het einde van het pad RA 

14.  Eerste weg LA 

15.  Einde van de weg op het veld verzamelen. Per groep hangt er een bordje om een 
boom om de verzamelplek aan te duiden ( Hier wachten op de 10 km/ uitdelen van de 
medailles o.b.v. muziek!) 

16.  Zodra alle groepen binnen zijn de route vervolgen over de weg achter de muziek. De 
organisatie zal hiervoor het startsein geven. 

17.  T ’veld uitlopen tot de Ronkelskamp  

18.  Bij Ronkelskamp RA 
19.  Tweede weg LA over de Voetakkers 

20.  Eerste weg RA over de Middenweg 
21.  Middenweg volgen tot de driesprong  

22.  LA bij de driesprong 

23.  RA voor de bibliotheek over het zandpad  

24.  LA, langs het hoofdveld richting VV Annen  

25.  EINDE – Traktatie 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019  Vrijdag “slotroute” 10 km 
 

 

 
 

8,9 km (afstandmeten.nl) 

 

 

 
 

 

 

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



LA =linksaf    RA= rechtsaf     
VKR 5 = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid 
1.  Start VV Annen 

2.  Loop langs het hoofdveld richting het zandpad 

3.  Ga linksaf het zandpad op ( richting het benzinestation) 

4.  Ga bij de doorgaande weg RA 

5.  Steek over bij de oversteekplaats (VKR 5) naar het fietspad aan de andere kant van de weg 

6.  Loop richting de rotonde en vervolg de weg naar het viaduct (N34) 

7.  Loop onder de viaduct door (VKR 13) 

8.  Vervolg de route over het fietspad richting Anloo  

9.  Steek de weg over aan het einde van het fietspad (VKR 20) en ga LA 

10.  Vervolg de doorgaande weg lopend aan de rechter kant van de weg (begeleiding VKR) 

11.  RA bij de eerste weg en gelijk weer LA (Lunsenhof) 

12.  Vervolg de weg tot de kerk (kerkbrink) 

13.  Ga met de kerk aan je linkerhand over het pad in het grasveld naar de doorgaande weg 

14.  Steek de weg over tussen het kleine brinkje tegenover de kerk en de school VKR 

15.  Ga LA en bij huisnummer 8 RA het zandpad in (huis schuin tegenover de ingang van de kerk) 

16.  Ga bij het bord “verboden in te rijden” RA 

17.  Bij het bankje rechts aanhouden (bocht) 

18.  Bij de T-Splitsing RA 

19.  Het zandpad gaat over in een geasfalteerde weg 

20.  Bij de doorgaande weg LA en oversteken bij de verkeersregelaars (VKR 58) 

21.  Bij huisnummer 55 (wit huis) het bos in 

22.  Loop steeds rechtdoor tot het bordje van de A4D RA  

23.  Volg de bordjes/lintjes tot de zandkuil (Traktatie) 

24.  Vervolg de route richting het tunneltje (volg de lintjes) 

25.  Vervolg de route onder het tunneltje door  

26.  Ga bij de eerste hekjes RA de wijk in 

27.  Aan het einde van het pad RA 

28.  Eerste weg LA 

29.  Einde van de weg op het veld verzamelen. Per groep hangt er een bordje om een boom om de 
verzamelplek aan te duiden ( Hier wachten op de 10 km/ uitdelen van de medailles o.b.v. muziek!) 

30.  Zodra alle groepen binnen zijn de route vervolgen over de weg achter de muziek. De organisatie zal 
hiervoor het startsein geven. 

31.  T ’veld uitlopen tot de Ronkelskamp  

32.  Bij Ronkelskamp RA 

33.  Tweede weg LA over de Voetakkers 

34.  Eerste weg RA over de Middenweg 

35.  Middenweg volgen tot de driesprong  

36.  LA bij de driesprong 

36 RA voor de bibliotheek over het zandpad  

37 LA, langs het hoofdveld richting VV Annen  

38 EINDE – Traktatie  

 


