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Sluitingstijden
Controle posten: 15:00 uur  
Eindcontrole: 16.00 uur

Secretariaat Stichting Wielercomité Surhuisterveen: 
Groningerstraat 73, 9231 CK Surhuisterveen. 

Bezemwagen aangeboden door: Van der Velde en Hoen 
makelaardij o.z., Surhuisterveen/Grootegast/Ameland.

Terugblik en foto’s Pieter Weening Classic op internet
Op de website van Wielercomité Surhuisterveen verschijnen 
in de loop van de volgende week foto’s en een terugblik. 
Vergeet dus niet om een bezoek te brengen aan: 
www.wielrennensurhuisterveen.nl

25 km. routebeschrijving

STICHTING

SPAVO FONDS



Pieter Weening Classic 2014                   25 KM
DWV = doorgaande weg volgen, EW = einde weg, FP = fi etspad, GOI = gaat over in, 
KNP = knooppuntnummer, KR = kruising, LA = linksaf, LAH = links aanhouden, OVW = overweg, 
PNB = plaatsnaambord, Ps Ri x = paddenstoel richting x (eventueel met nummer), RA = rechtsaf, 
RAH = rechts aanhouden, RD = rechtdoor, Ri x = richting x, ROT = rotonde, SPL = splitsing, 
VKL = verkeerslichten, VRK = voorrangskruising,  VRW = voorrangsweg, VS = viersprong, 
Y Ri x = wegwijzer richting x (eventueel met nummer), YF Ri x = fi etswegwijzer richting x 
(eventueel met nummer). 
Voor elke afstand geldt : helm aanbevolen.
Reglement: Deze tocht wordt verreden volgens het Integraal Toersportreglement van de NFTU, 
dat bij de inschrijving ter inzage ligt. Elke deelnemer rijdt voor eigen risico en kan op geen 
enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel, verlies van bezittingen en 
materiële schade. Deelnemers dienen zich stipt te houden aan de verkeersbepalingen. Snelheid 
aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden.
Bij noodsituaties kunt u de volgende leden bellen:
Gedragscode toerfi etsers: houd je aan de verkeers-
regels. houd zichtbaar rekening met anderen in het 
verkeer. gebruik een fi etsbel geef tijdig aan welke 
richting je gaat volgen. blijf beleefd tegen andere 
weggebruikers. rijd altijd op het aangegeven fi etspad. 
passeer een fi etser of wandelaar op gepaste snelheid. volg aanwijzingen op van politie en/of 
verkeersregelaars. gooi afval in een afvalbak.
Douchegelegenheid bij de kleedruimte van vv Surhuisterveen, gelegen bij de sport velden en 
de sporthal.

01. vanaf het Torenplein LA Gedempte Vaart

02. tweede weg RA Havenstraat

03. LA over bruggetje, Feartswâl

04. Warmoltsstrjitte oversteken, fi etspad vervolgen

05. einde fi etspad RA Krúswei

06. weg oversteken

07. rechtdoor Reaskuorre – Legeloane

08. 5.5 km. Augustinusga

09. einde weg RA Geawei

10. in Augustinusga steeds rechtdoor, It Oast

11. fi etspad op

12. einde fi etspad LA

13. goed uitkijken bij het oversteken van de weg

Ronnie van der Veen 06 543 18 716
Alle Hoogsteen 06 199 45 476
Henk Everts 06 234 44 584     
Wander Hoen 06 532 40 192

14. brug over, eerste weg LA

15. 8.3 km. Blauwverlaat

16. einde weg LA, onder brug door, Blauferlaet – Kolonelsdiep

17. voor rotonde fi etspad op, dan rechtdoor Dokkumertrekwei

18. RA eerste brug over, Monnikeweg

19. einde fi etspad LA De Poorthoek

20. op 3-sprong LA, bordje 7 volgen

21. 13.0 km. Gerkesklooster

22. op 3-sprong RA Kerkeboeren – Hoogstraten

23. einde weg bij voorrangsweg LA Friese Streek – Stroobos Het Breed

24. 14.0 km. CONTROLE, pauzeplaats aan de linkerkant, De Herberg van Stroobos,   

      Het Breed 5, 9872 PR Stroobos, tel. 0512 – 352144

25. op 4-sprong RA Ri Surhuizumermieden Miedweg

26. brug over, Miedweg volgen

27. bij 3-sprong LA

28. 15.7 km. Surhuizumermieden Miedweg – Miedwei

29. 2 keer bij 3-sprong rechtdoor Ri Surhuisterveen

30. 18.8 km. bij 3-sprong LA Ri Doezum, Doezumerwei - Peebos

31. Peebos, verderop ronde bocht naar links volgen

32. bij 3-sprong RA Jilt Dijksreed

33. einde weg RA Kaleweg

34. bij 3-sprong rechtdoor

35. LA fi etspad op, bordje 92 volgen

36. weg oversteken, goed uitkijken

37. bij voorrangskruising weg oversteken, daarna LA fi etspad op

38. 24.0 km. Surhuisterveen

39. eerste weg RA De Dellen – De Kolk

40. 25.6 km. fi nish Torenplein


