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Nieuw ROUTE 
Defilé!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer lekkere appels van:  De ranja is gesponsord door: 
 
 
 
 
 

 
 
 

31e Avond4daagse Hasselt  
20 mei t/m 23 mei 2019 

 
Organisatie: Scouting De Veste – Hasselt 

 
 Starttijd:   18:30 uur (d.m.v. luchthoorn signaal) 

 
 Minimale groepsgrootte:  8 personen. Bij minderjarigen, 

minimaal één begeleider (18+) 
 

 Aanwijzingen van de organisatie dienen opgevolgd te worden (zeker 
bij oversteekpunten) 

 
 Starttijd donderdagavond: 

5   km - 18:30 uur 
10 km -  18:00 uur 
15 km -  17:15 uur 
 

 De medailles kunnen door de contactpersoon van de cholen/groepen 
op woensdagavond na de start bij de organisatie in de sporthal 
afgehaald worden. De overige/individuele lopers kunnen hun medaille 
op donderdag, na het lopen en voor de start van het defilé, bij het 
Bolwerk. 

 
 Het defilé start op donderdagavond om exact 20:00 uur, zorg ervoor 

dat u/jij op tijd bent. Zorg voor een correcte opstelling in school c.q. 
groepsverband.     
 

 LA = linksaf 
 

 RA = rechtsaf 
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Maandag Start 18:30 uur Centrum 
Start sporthal - linksaf Prinsenstraat - rechtsaf Streukelerstraat - einde 
Holtenerstraat - rechtsdoor Pr. Marijkestraat - rechtdoor Buiten de Enkpoort - 
rechtdoor Eiland - brug over - linksaf Meyers Bolwerk - rechts Julianakade - 
rechtdoor Kaai - rechtdoor Justitie Bastion (rechtse weg aanhouden) - rechtsaf 
Raamstraat - Hoogstraat oversteken (KIJK GOED UIT!!) - Rosmolenstraat in - 
linksaf Kalverstraat -  rechtsaf Prinsengracht - weg oversteken - rechtdoor 
Brouwersgracht - linksaf brug over - linksaf Heerengracht - rechtsaf 
Ziekenhuisstraat - linksaf Eikenlaan - rechtdoor Kastanjelaan - rechtsaf 
Bolwerk- Bolwerk links rond volgen - linksaf Jennegiespad - rechtsaf 
Schrijverswegje - oversteken - van Dedemlaan in - rechtsaf van 
Brandenburgstraat - linksaf Dr. HAW van der Vechtlaan - linksaf Hendrik van 
Viandenstraat - rechtsaf oversteken naar W. Egbertsstraat - rechtsaf van 
Haersoltelaan - einde weg naar links oversteken - voetpad volgen - einde 
voetpad rechtsaf Dr. HAW van der Vechtlaan oversteken (KIJK GOED UIT!!!) 
- om sporthal heen - Einde!!! 
 
 
 
 
Dinsdag Start 18:30 uur Dinsdag Start 18:30 uur Boogbrugje 
Start Sporthal - ra Prinsenstr - la Gennerstr - ra Pr. Marijkestr - bij P.W.A. 
School la voetpad op - la Stenendijk op - la Hogenbergweg in - tot aan de 
Verkavelingsweg - (KIJK GOED UIT!!!) - weg oversteken - Grindweg volgen 
tot aan Boogbrugje - la Boogbrugje over - Oude Vaartdijk volgen - weg 
oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - Oude Vaartdijk vervolgen - einde la van 
Haersoltelaan - einde weg naar links oversteken - voetpad volgen - einde 
voetpad ra Dr. HAW van der Vechtlaan oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - om 
Sporthal heen - Einde!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag Start 18:30 uur Parken 
Start Sporthal - ra, om ‘De Toermalijn’ heen - voetpad om het grasveld volgen 
richting de school ‘Het Anker’ - blijf voetpad volgen langs de school - la 
Kareldoormanstr in - ra Sportlaan - ra Tijlswegje - ra van Brandenburgstr - bij 
Bibliotheek oversteken van Brandenburgstr - ra van Dedemlaan - la H. van 
Viandenstr - bij stoplichten oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - ra bij zebrapad 
burg. Malcorpslaan oversteken - la voetpad burg. Malcorpslaan - einde 
zebrapad oversteken rechtdoor De Bagijnenkamp - la het schelpenpad op - 
schelpenpad volgen over het bruggetje tot het einde - ra Sikkel - ra Gaffel - 
einde Gaffel ra het schelpenpad op doorlopen  en deze links aanhouden 
richting Rietsnit - Rietsnit oversteken en het voetpad op richting Weesboom - 
ra Bunthaak - la Bunthaak rondlopen en la schelpenpad op - t-splitsing la -
  doorlopen richting einde la verhard fietspad op - 2e ra Drapeniersgilde - 
einde rechts aanhouden richting verhard fietspad - rechtdoor 
Nadorsterrandpad - burg. Malcorpslaan oversteken - la en bij stoplichten 
oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - la van Dedemlaan - ra van Haersoltelaan - 
la voetpad volgen - ra Dr. HAW van der Vechtlaan oversteken (KIJK GOED 
UIT!!!) - links om Sporthal heen - Einde!!!  
 
 
Donderdag Start 18:30 uur Industrieterrein 
Start Sporthal - la Prinsenstr - ra Streukelerstr - ra Holtenerstr - rechtdoor Pr. 
Marijkestr - 3 e weg ra Sportlaan - la Tijlswegje, links blijven volgen - la Dr. 
HAW Van der Vechtlaan - rechtdoor Gasthuisstr - brug over - ra Prinsengracht 
- la Rosmolenstr - Hoogstraat oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - Raamstr - ra 
Justitie Bastion - la brug over - fietspad volgen - rechtdoor Zwartewaterweg - 
Veerweg oversteken - Dijkwegje volgen - einde Dijkwegje la Industrieweg - la 
Veerweg - ra Zwartewaterweg - Zwartewaterbrug over - fietspad volgen naar 
het centrum - la Hoogstraat oversteken (KIJK GOED UIT!!!) - ra Keppelstraat - 
Keppelbrug over - la Bolwerk - opstellen defilé!!!  
 
Defilé: 
Start Wilhelminalaan - la Dr. HAW van der Vechtlaan - ra Terrein Hazelaar op 
- weer Dr. HAW van der Vechtlaan op richting rotonde Boni - ra K. Doormanstr 
- la Prinsenstr - la voetbalveld op - Einde!!! 


