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 Vertrek Exercitieveld via Oostlaan 
 R.A en meteen weer RA 
 Via Hoge wal/Torenwal naar Ravelijnsingel 
 RA Westdam op en weg volgen Zandwijksingel op 
 Doorrijden en links aanhouden Rembrandlaan op 
 Bij VK-plein linksaf Jozef Israelslaan op en brug over (Boerendijk) 
 Bij VK Lichten rechtdoor, volgende VK lichten rechtdoor 
 Bij kruispunt rechtdoor Waardsebaan 
 Doorrijden en LA Waardsedijk op, weg volgen (over spoor) 
 Onder viaduct A12 door en weg volgen 
 Bij bruggetje (links aanhouden) Oosteinde op en volgen tot VK Licht 
 RA Verlengde Tuurluur op en volgen richting Papekop/Oudewater 

Voor bromfietsers: voor Papekop fietspad volgen onder spoorviaduct door, borden 
Oudewater volgen. 

 Weg/ fietspad volgen en voor ophaalbrug bij VK-plein RA Hekendorpse buurt in 
richting Hekendorp. 

 In Hekendorp bij “Uitspanning Goejanverwelle” rechts aanhouden (de weg loopt naar 
beneden). 

 Weg volgen (Opweg) richting Driebruggen en einde onder spoorwegviaduct door. 
 Weg (Hoogeind) volgen (gaat over in Laageind) en onder snelweg viaduct door, weg 

volgen, gaat over in Weiweg. 
 Weg volgen tot einde en RA de Weijpoort op richting Nieuwerbrug a/d Rijn 
 Weg volgen en over ophaalbrug (nu Hoge Rijndijk) en weg volgen 
 Bij Burgemeester Bruntstraat LA en volgen tot einde, hier RA de Hoge Rijndijk op 
 Weg volgen en gaat over in Barwoutswaarder, volgen richting Woerden 
 Einde weg met bocht mee naar rechts de Gildeweg op en volgen tot VK-plein 
 Rechtdoor Waardsebaan op en volgen bij VK lichten LA Waardsebaan/Boerendijk op 
 Weg volgen en brug over tot VK-plein, RA Rembrandlaan op 
 Volgen tot einde (met bocht mee naar rechts), na 300mtr LA de Zandwijksingel op, 

volgen en gaat over in de Burg. H.G. van Kempensingel. 
 Volgen tot kruising en LA Wilhelminabrug over, volgen tot Exercitieveld. 

 

De Kaasrit is ook uitgepijld, let op de oranje bordjes aan 
lantaarnpalen en verkeersborden! Voor bromfietsers 
geldt; buiten de bebouwde kom? Gebruik de fietspaden 
waar nodig, rit loopt zo goed als parallel aan waar de 
motoren rijden. 
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