40 kilometer

Starttijd: 10.00 - 14.00 uur

Eindcontrole: 16.00 uur
Het Torenplein zal worden omgetoverd in een gezellig
fietsplein met diverse stands, een DJ en live-muziek!

Deze uitgave is verzorgd door:

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

Pieter Weening Classic

31 juli 2010

40 KM

25

Deze tocht wordt verreden volgens het Integraal Toersportreglement van de
NTFU, 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. Aanbeveling voor het dragen van een helm.
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Vanaf Torenplein links af Gedemte Vaart op rijden.
Tweede weg rechts Havenstraat.
Bij driesprong links over brug.
Einde fietspad. Weg recht oversteken. Sintelpad.
Einde weg rechts.kruising recht oversteken. Reaskourre.
Einde weg rechts. Geawei.
Recht door het dorp.
Einde fietspad links.
Over brug eerste weg links.
Eerste weg rechts. Blauforlaet.
Te bezoeken uitkijkpunt Staatsbosbeheer.
Bij viersprong rechts. Oude dijk.
Voor brug links.
Na tunnel links, route 98 blijven volgen.
Einde fietspad voor rotonde rechts, nog steeds route 98.
Eerste weg links. Egypte. (voorzichtig oversteken).
Eerste weg rechts over spoor.
Over spoor direct rechts. Ottevangerpaad.
Na 50 meter links fietspad op.
Eerste fietspad links. (door tunnel).
Eerste fietspad rechts. Poelepaad.
Bij driesprong  rechts, route 80 volgen.
Einde fietspad rechts. (zone 60 km) Sintelpad.
Einde weg links.
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Route 79 volgen tweede weg links
via fietspad door tunnel.
Bij knooppunt 79 rechts en direct links. Route 73.
Einde fietspad links. Wyldpaed.
Bij driesprong links fietspad.
Einde fietspad links richting Buitenpost,
fietsroute doorgaande verkeer volgen.
Links Simke Kloostermanstrjitte in.
Voorrangsweg oversteken, rechts fietspad op.   
Na paar honderd meter links Laarzenpad
(tussen nr. 17 en 23)
Einde fietspad rechts over brug.
Einde van Aldedyk voor rotonde links Tillebuorren.
Einde van straat controle en rust, links cafe Viersprong.
Vanuit controle rechts fietspad op.
Einde fietspad links over brug.
Bij voorrangskruising links.
Recht door het dorp heen.
Einde van weg, aan linkerkant fietspad opgaan.
Weg oversteken, rechts fietspad op.
Eerste weg links. Kruswei.
Bij driesprong links. Kruswei.
Op viersprong rechts. Turfloane.
Eerste fietspad links. It Langpaed.
Einde fietspad rechts.
Voorrangsweg oversteken fietspad op en direct rechts.
Tweede weg rechts. De Dellen.
Door het centrum richting het Torenplein.

Bezemwagen - Bus van der Velde - Hoen Makelaardij.			
Deelnemen op eigen risico!
Bij noodsituaties kunt u de volgende leden bellen:
Johan Visser (06-53472914)
Ronnie v.d. Veen (06-54318716)
Wieb Wouda (06-15050635)
Albert Helfrich (06-53681016)

