
HET PARCOURS IN WOORDEN 

S Start aan de voetbalkantine SV Grasheide. Vertrek in zuidwestelijke richting. Dat is, als je 
met de rug naar de kantine staat, naar links. Volg de GALEISTRAAT 

 Loop rechtdoor in de LANGENDIJK 
 Ter hoogte van de Kaaslei, linksaf de LANGENDIJK verder volgen 
➔ Rechtsaf de WOLZAKKEN opdraaien 
 Rechtdoor wanneer je de Schrans(straat) links ziet  
 Linksaf in het eerstvolgende pad; pad blijven volgen, over de brug en steeds verder pad 

volgen 
➔ Rechtsaf wanneer je weer op asfalt komt, passeer de laatste twee huizen en volg verder 

het pad en het looppad. 
➔ Opgelet: nieuw parcours 2022: sla na ca. 50 meter op het looppad rechtsaf het graspad 

op. Volg dit graspad tot je weer op het looppad komt en sla dan opnieuw rechtsaf. Volg 
het looppad tot je op beton (straat) loopt. 

➔ Meteen rechtsaf zand/grindweg in net voorbij de inrit van een boerderij 
 Opgelet: Loop verder op deze weg rechtdoor, NIET linksaf slaan (daar kom je straks, op de 

terugweg). 
 Na 50 meter, na de afsluitiung van een tuin, schuinrechts een graspad volgen, je houdt 

een houtkant aan je rechterkant en een beekje links. 
 Meteen aan het eerste bos, schuinrechts het bos in 
 Een twintigtal meter verder bij een splitsing, schuinlinks aanhouden 
 Bij een kruising in het bos rechtdoor (het pad rechtdoor ligt lichtjes rechts). Verder dit pad 

volgen tot het einde 
➔ Rechts de SAFFRAANBERGEN opdraaien 
 Links de LEUVENSEBAAN nemen. Blijf voorzichtig op het fietspad aan de linkerkant! 
 Rechtdoor wanneer je aan je linkerhand de A. Van Eyckdreef passeert 
 Links de THEODOOR VAN DEN PUTTEWEG. Deze weg steeds blijven volgen, tot voorbij de 

laatste huizen 
➔ Na einde van een stuk zonder bebouwing, ter hoogte van de eerste woning (waar je 

daarnet in de andere richting passeerde), rechtsaf de veldweg in 
 Voorbij enkele dennen, linksaf over de grasweg 
 Aan het einde van de grasweg, linksaf op de betonbaan BERKENLEI 
➔ Even verder eerste straat rechts, KERKHOFLEI 
 Meteen na het kerkhof, linksaf op de Finse piste omheen het voetbalveld 
 Na twee (routewijziging 2022) zijden van de piste gelopen te hebben, rechtdoor tussen 

een tuin en enkele bomen en dan linksaf de PASTORIJSTRAAT volgen 
 Aan de eerste bocht (links), schuinrechts het pad volgen.  
 Dit pad blijven volgen, over de beek, tussen twee woningen, zo kom je op het asfalt van 

de SCHRANS (straat) 
➔ Eerste straat rechts, eveneens SCHRANS 
 Aan het einde links de LANGENDIJK volgen 
 Na een volgende bocht draait de Langendijk linksweg, maar jij loopt rechtdoor de 

PAARDENSTRAAT in 
 Opgelet: naast woning nummer 16 gaat het parcours tijdens de wedstrijd naar links, door 

de velden. Maar nu kan je daar NIET DOOR, voor de verkenningslopen maken we een 
kleine omweg, rechtdoor 



 Aan de splitsing de PAARDENSTRAAT links verder volgen 
 Aan het einde linksaf de SCHRIEKSESTEENWEG opdraaien; pas op, blijf aan de linkerkant 

op de berm lopen (drukke baan). Let op voor enkele greppels in de berm 
 Na 100 meter een laatste maal linksaf, zodat je opnieuw in de GALEISTRAAT bent en even 

verder de kantine van SV Grasheide aan je linkerkant bereikt. Je bent rond, goed gedaan! 

 


