De Boxer

HERFSTRIT 2017

Welkom bij de tweede herfst-rit van De Boxer!
De route van vandaag gaat wederom door het prachtige herfstige Brabant. De route is
ruim 90 kilometer.
Het is een gezelligheidsrit, er hoeft dus niet op tijd gereden te worden.
Geniet dus lekker van de dag en de mooie omgeving!
Onderweg is er uiteraard gelegenheid om te stoppen voor het nuttigen van een hapje en
drankje. Bij Drimmelen zijn de horecagelegenheden geopend.
We beginnen de dag hier bij De Boxer met een kopje kofNie en een worstenbroodje
waarna vanaf 10:30 uur gestart kan worden. Onverharde wegen en doodlopende wegen
tellen in de route niet mee, tenzij dit nadrukkelijk is aangegeven. Het eindpunt van de
dag is bij Solexverhuur Tilburg.
Mocht je in de problemen komen, bel dan naar Ron : 06 – 23159261
We wensen je een mooie, kleurrijke herfst-rit toe!

Vergeet niet alvast een afspraak te maken bij De Boxer om jouw oldtimer
winterklaar te maken, zodat je in maart meteen weer van start kunt gaan.

Algemeen reglement
✓ Elke deelnemer dient minimaal WA verzekerd te zijn
✓ Elke wagen dient te voldoen aan de wettelijke eisen en Nederlandse auto’s dienen
een geldige APK en kenteken te hebben. Ook voor buitenlandse deelnemers geldt
dat de auto aan alle wettelijke eisen voldoet.
✓ De auto dient dus in een goede technische staat te verkeren
✓ Elke deelnemer houdt zich aan de geldende verkeersregels en snelheidslimieten.
✓ De organisatie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan jouw
voertuig, schade aan derden en/of lichamelijk letsel ontstaan of veroorzaakt
voor-, tijdens- of na het rijden van deze rit. Kortom: meedoen is geheel voor eigen
risico!
✓ Door deelname verklaar je je akkoord met de bepalingen van dit reglement.
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Verlaat de Boxer en rijd de straat uit
Einde weg links, Den Bulk
Einde weg links, Nieuwstraat
Eerste kruispunt rechts, Korte Wagenstraat
Na het plein rechts, Ridderstraat
T-kruising rechts, Biestraat wordt Bavelseweg
4e straat rechts, Raakeindse Kerkweg
Brug over A58
Bij kruising rechtdoor, Schoolstraat
Voorbij de kerk links, Veenstraat, wordt Kapelstraat
Eerste weg rechts (in bocht naar links), Groenstraat wordt Molenschotseweg
Einde weg links, Groenestraat
Einde weg rechts, Bavelstraat
Eerste weg rechts, Geerstraat (doorgaand verkeer)
Bij verkeerslicht rechtdoor, Spoorstraat
Spoorstraat wordt Weth. Van Dijklaan
Bij ANWB bord: Oosterhout 3, links, Hoevestraat
Hoevestraat wordt Burgemeester Materlaan
Einde weg rechts, Bredaseweg
Rotonde rechtdoor, Bredaseweg
Weg volgen over kanaal
Bij verkeerslichten rechtdoor, Bredaseweg
Bij verkeerslichten links, Wilhelminalaan (richting Den Hout)
Bij Rotonde rechts, Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan
Einde weg links, Weststadweg (richting Made, Dordrecht, ’s Hertogenbosch)
Bij rotonde tweede afslag, Brieltjensweg(Drimmelen 4)
Rotonde rechtdoor, tweede afslag, Tuinbouwweg
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Rotonde rechtdoor, tweede afslag, Sluizeweg
Bij rotonde tweede afslag, Marinaweg (let op, niet de eerste nemen)
Voor Sterkenburg Yachting links, Marinaweg
Rechtdoor parkeerplaats op. Hier zijn enkele gelegenheden voor een hapje of
drankje (max. doorrijhoogte 2,25mtr)
Verlaat de parkeerplaats aan de Biesboschweg bij
“bootverhuurdrimmelen.nl” (dus niet waar je er bent opgereden) en ga linksaf
Bij soort van rotonde, links de Biesboschweg volgen
Einde weg rechts, Dorpsstraat
Dorpsstraat wordt Batterij
Na bord: Einde bebouwde kom, links, Zeggeweg
T-kruising rechts, Drimmelenseweg
Bij bocht naar links, rechtsaf, Witteweg
T-kruising rechts, Koekoekweg
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Bij kruising rechtdoor, Koekoekweg
Koekoekweg blijven volgen, is ruim 3 km lang
Einde weg links, Ameroever
T-kruising rechts, Nieuwlandsedijk
Eerste straat links, Kruisstraat
Rotonde rechtdoor, tweede afslag, Kruisstraat
Kruisstraat wordt Keizersdijk
T-kruising rechts, Groenendijk
Groenedijk wordt Bloemendaalse Zeedijk
Eerste weg links, Zwaluwse Pootweg (let op, niet het doodlopende straatje
inrijden)
Over spoor, eerste weg rechts, Derde weg
T-kruising links, DriehoeNijzerstraat
Let op! Vó ó r rotonde links, Eerste weg
Kruispunt rechts, drukke weg oversteken, Hoevenseweg
T-kruising rechts, Withuisstraat
T-kruising links, Moerdijkseweg
Moerdijkseweg wordt Molenstraat
Molenstraat wordt Raadhuisstraat
Raadhuisstraat wordt Hoofdstraat
Rotonde rechtdoor, tweede afslag, Hoofdstraat
2e straat links, Bergen
Brug over
T-kruising links, Salesdreef
Salesdreef wordt Meerberg
Meerberg wordt Hoeveneind
Doorgaande weg naar links volgen, Steenbergen
Bij verkeerslichten links, Oosterhoutseweg
* Net voor bebouwde kom Oosterhout rechts, Tilburgse Baan
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Klein stukje zandpad
T-kruising links, Kalbergse weg. Let op voor drempel!
T-kruising rechts, Burgemeester Materlaan
T-kruising links, Ketenbaan
Kruispunt rechts, Vijf Eikenweg
Spoorweg over
Bij verkeerslicht links, Rijksweg(N282)
Rijksweg wordt Bredaseweg
Bredaseweg wordt Baroniebaan
Einde weg links, Ringbaan West
2e Verkeerslicht rechts, Rene Norenburgstraat
Weg naar links blijven volgen
*

Voor de mensen die liever niet over een stukje zandweg gaan:
Rijd bij punt 67 rechtdoor, Bredaseweg
Daarna 1e weg rechts, Burgemeester Materlaan
Vervolg daarna de route vanaf punt 71
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T-kruising rechts, Berkdijksestraat
Bij verkeerslichten links, Korvelplein
1e Straat rechts, Korvelplein
Korvelplein wordt Oerlesestraat
Oerlesestraat wordt Transvaalplein
Kruising oversteken, Groenstraat
Bij “Voltage” links het terrein op.
Rechtdoor langs Voltage.
Aan het einde bevindt zich een parkeerplaats.
Parkeer de auto en meld je bij Solexverhuur Tilburg.
Dit is het eindpunt van deze rit.
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