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VOORWOORD 

Atletico'73 organiseert het Rondje Oude IJsselstreek. 

De ronde start zoals alle jaren vanaf onze atletiekbaan om 10.00 uur. De ploegbe-
spreking met de teamcaptains is om 9.30 uur, dit om de laatste nieuwtjes en 
eventuele wijzigingen van het parcours door te nemen. 

Het aantal etappes is 7. Ieder team loopt deze estafette met 7 lopers waarbij de 
afstanden liggen tussen de 4 en de 7 kilometer. De routes staan in dit program-
maboekje en zijn tevens te downloaden vanaf de site www.rondjeoudeijssel-
streek.nl 

Lees dit boekje vooraf goed door. Bij vragen is er altijd de mogelijkheid om con-
tact met ons op te nemen. 

Laten we er een mooie en sportieve dag van maken☺ 
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PROGRAMMA 
9:00  Inschrijfbureau in de kantine van Atletico’73 is geopend. Ploegleiders 

melden en eventuele wijzigingen van lopers doorgeven of indien de na-
men van lopers nog niet bekend zijn dit bij het inschrijfbureau aangeven 

9:15 Bespreking met ploegleiders en fietsers. (In het krachthonk van het club-
gebouw) Hier worden de laatste wijzigingen doorgegeven. 

10:00 1e Start op de atletiekbaan (vanaf startnummer 1) 
10:15 2e Start op de atletiekbaan 
 
12:00 1e Herstart Groot Nibbelink (vanaf startnummer 1) 
12:15 2e Herstart Groot Nibbelink 
 
14:30 Herstart op baan Atletico’73 (alle startnummers) 
 
14:45 Finish van de eerste atleten op de atletiekbaan van Atletico’73. 
 
16:00 Prijsuitreiking 
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VOORBEREIDING 
De deelnemende ploegen dienen uit 7 personen te bestaan. Per ploeg moet ten-
minste 1 dame en 1 heer meelopen. Elke ploegleider bepaalt zelf wie er op welke 
etappe wordt ingezet. Omdat heren over het algemeen sneller lopen dan de da-
mes, kan een team met meerdere dames bonusminuten verdienen. Echter let op, 
het moet wel een gemengd team blijven, anders wordt de bonus teniet gedaan. 
Zie hiervoor tabel op onze website www.rondjeoudeijsselstreek.nl. 

De prijzen zijn aangepast aan de sfeer van de loop. Er zijn drie prijzen te verdienen 
en wel voor de eerst aankomende ploeg, voor de middelste en de laatst aanko-
mende ploeg. Daarnaast zijn er prijzen voor ploegen die op een 7e, 17e, enz. plaats 
eindigen. Iedere deelnemer krijgt in ieder geval een leuke herinnering. Ongeoe-
fende lopers en deelnemers onder de 14 jaar raden wij af om deel te nemen. 

De start is 's morgens om 10.00 uur vanaf de atletiekbaan in Gendringen. We star-
ten in twee “golven”, zodat lopers van gelijk niveau zoveel mogelijk bij elkaar in de 
buurt lopen. Bijkomend voordeel is dat de onderlinge verschillen tussen de snelle 
ploegen en de wat minder snelle ploegen niet te groot wordt. Dit bevordert de 
gezelligheid op de wisselpunten. Uiteraard wordt uiteindelijk alle netto looptijd 
geregistreerd. Door middel van het aangeven van de gemiddelde 5 kilometertijd 
van alle lopers uit de groep kan de organisatie de ploegen indelen. Bij twijfel neemt 
de organisatie contact met de ploegen op. 

Hoewel de looproute in het programmaboekje helemaal is beschreven, is deze on-
derweg altijd aangegeven met pijlen en soms ook met verkeersregelaars (op ge-
vaarlijke punten). De loper en fietser houden zoveel mogelijk rechts. Probeer, en 
dat geldt vooral voor de fietsers, elkaar niet te hinderen bij het passeren. 

Als onverhoopt een loper om welke reden dan ook zijn/haar etappe niet kan uit-
lopen, dan dient het hesje bij het volgende wisselpunt gebracht te worden; laat 
echter de loper nooit alleen! Zorg in elk geval dat de medewerkers aan het vol-
gende wisselpunt weten dat de loper is uitgevallen, bijvoorbeeld door een andere 
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fietser, aan wie je ook het hesje kunt meegeven. De karavaan wordt, waar moge-
lijk, gevolgd door een bezemfiets/opsluiter. 

In de loop zitten 4 "echte" wisselpunten. Dit zijn de plaatsen waar een loper (en 
eventueel de fietser) afgelost wordt. Bij het naderen van een wisselpunt gaan de 
loper en fietser de fuik binnen. De loper trekt pas in de fuik zijn hesje uit en geeft 
dit aan de ploeggenoot die klaar staat om de volgende etappe te gaan lopen. De 
vertrekkende loper trekt het hesje aan en gaat direct op weg. Meld elke serieus 
ongeval bij de wedstrijdleiding of bij een medewerker, zodat maatregelen getrof-
fen kunnen worden. Ons advies is: laat elke fietser een EHBO-setje bij zich hebben. 

Om veiligheidsredenen is een autoroute uitgezet, die parallel loopt met de lopers-
route. Auto's op de lopersroute zijn niet toegestaan, dit kan tot gevaar leiden. Wij 
denken dat het verstandig is in het algemeen uit te gaan van om en om rijden, dus 
een auto die een wisselpunt aandoet, het volgende wisselpunt te laten overslaan. 
Naar het verzamelpunt moet echter iedereen naar toe. Hier ligt meteen een be-
langrijke taak voor de ploegleider: het opstellen van een schema voor zijn lopers, 
fietsers en auto's, zodat ze geen tijdverlies maken en het op tijd aanwezig zijn van 
de startende loper bij een wisselpunt. Houd je bij het parkeren aan de aanwijzin-
gen van de parkeerwachters en/of borden. 
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TIPS 
Zorg voor goede kleding en houd rekening met het weer. Trek nadat je gelopen 
hebt zo snel mogelijk een droog shirt aan. 

Zorg dat je op tijd bij het wisselpunt bent om je nog goed warm te lopen en de 
spieren los te maken. Het uitlopen kun je beter bij het volgende wisselpunt doen, 
zodat de volgende loper in ieder geval op tijd bij het wisselpunt is. 

Laat je niet opjagen door andere deelnemers die je eventueel inhalen. 

Stel je van tevoren met de routebeschrijving op de hoogte van het door jou te 
lopen stuk en de lengte daarvan. Dit geldt ook voor de fietser. 

De fietser moet zorgen voor een degelijke fiets, met eventueel een E.H.B.O.-setje. 
Het is ook verstandig dat de fietser in het bezit is van een kilometerteller. 

De ploegleider moet ’s ochtends in ieder geval het volgende bij zich hebben: 

 Boekjes met routebeschrijving 

 Pen (om zaken te noteren) 

 Zorg dat je je mobiel bij je hebt voor evt. calamiteiten en dat je nummer 
bekend is bij de organisatie 

De routes gaan over verharde en/of onverharde wegen/paden (soms zelfs met 
stukken los zand). De fietser die meerijdt, adviseren we een mountainbike gebrui-
ken of een andere degelijke fiets. 
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REGLEMENT 
1. Door betaling van het inschrijfgeld verklaart men zich bekend met en on-

derwerpt men zich aan het reglement.

2. Iedereen neemt deel voor eigen risico en de organisatie kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke
eigendommen, lichamelijk letsel, materiële schade en andere vormen van
schade.

3. Instructies van politie, wedstrijdleiding en verkeersregelaars moeten di-
rect en stipt worden opgevolgd.

4. De organisatie houdt zich te allen tijde het recht voor de route op be-
paalde delen te wijzigen of, indien nodig, de gehele loop af te lasten.

5. De wedstijdleiding kan, als zij dat nodig acht, een ploeg diskwalificeren.

6. Protesten kunnen schriftelijk tot uiterlijk een half uur na afloop van de
loop worden ingediend.

7. Iedere deelnemer mag maar één etappe lopen. Indien geconstateerd
wordt dat hij/zij meer etappes loopt zal/zullen de extra gelopen etappes
als niet gelopen worden geschouwd: zie hiervoor punt 19.

8. Een etappe mag niet verdeeld worden over meerdere personen.

9. Men dient minimaal 1 dame en 1 heer op een zelf te kiezen route in te
zetten. Zonder dame of heer in de ploeg wordt een straftijd bijgeteld. Deze
tijdcorrecties zullen pas in de totaaluitslag worden verwerkt.

10. De wisselpunten zij duidelijk aangegeven d.m.v. een fuik en herkenbare
medewerkers. Het traject voor de lopers en de loopsters is aangegeven
met pijlen. Op gevaarlijke punten staan verkeersregelaars.
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11. De organisatie streeft ernaar de route zo duidelijk mogelijk aan te geven. 
Helaas komt het een enkele maal voor dat vandalen de bordjes weghalen 
of verzetten. Daarom dienen de begeleidende fietsers de route- beschrij-
ving, zoals die in het boekje vermeldt staat (of tijdens de ploegbespreking 
vermelde veranderingen) altijd te volgen. 

12. In deze estafetteloop wordt een hes als wisselattribuut gebruikt. Men is 
verplicht deze hes tijdens het lopen te dragen waarbij het nummer her-
kenbaar is. Het hes mag niet eerder worden uitgetrokken dan dat de deel-
nemer in de fuik van het wisselpunt is gekomen. 

13. De volgende loper mag het hes wel aantrekken tijdens het lopen, als dat 
maar direct na de start gebeurt. 

14. Een ploeg die tweemaal niet is gestart bij een wisselpunt wordt niet in de 
einduitslag opgenomen (en komt dus ook niet in aanmerking voor een 
prijs). 

15. De deelnemers moeten, indien niet anders aangegeven rechts van de weg 
lopen en moeten begeleid worden door 1 fietser. Men is gewoon verkeers-
deelnemer. Er is dus ten alle tijden tegemoetkomend verkeer mogelijk. 

16. Als een deelnemer zijn/haar etappe voortijdig moet beëindigen, dient dit 
zo snel mogelijk bij de jury op het eerstvolgende wisselpunt te worden 
opgegeven. Een deelnemer die heeft moeten opgeven, mag echter nooit 
alleen worden gelaten. Het hes dient op het volgende wisselpunt te wor-
den afgegeven ten behoeve van de volgende deelnemer/deelneemster 
(dit kan bijv. gebeuren door een fietser van een andere ploeg. 

17. Een uitgevallen/niet gestarte deelnemer krijgt de tijd van de langzaamste 
deelnemer op die etappe plus een straftijd van nog eens 5 minuten. 

18. Deelnemers die moeten wachten voor bijv. voorrangswegen e.d. krijgen 
geen tijdsvergoeding. Bij het wachten voor een trein zal de wachttijd weer 
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afgetrokken worden. Verloren tijden worden door de organisatie na af-
loop verwerkt in de looptijd van de betreffende loper. 

19. Achter de laatste deelnemer rijdt, waar dat mogelijk is een official.

20. Bij een ongeval of verwonding moet dit direct gemeld worden bij het
dichtstbijzijnde wisselpunt aan de functionarissen.

21. Er is tijdens de gehele wedstrijd E.H.B.O. aanwezig op het parcours.

22. Om de afstand tussen de deelnemers van de verschillende ploegen niet te
groot laten worden zijn er twee verzamelpunten.

23. Vanaf de verzamelpunten wordt op de vooraf aangegeven tijden ver-
trokken, ook al zijn nog niet alle ploegen aangekomen.

24. De veiligheid van de deelnemers gaat voor alles, daarom bestaat er voor
de volgauto’s een aparte route. In het verleden is gebleken dat met name
mensen uit de directe omgeving een ander route gingen zoeken, waardoor
ze op het lopersparcours kwamen. Ploegleiders zorg er voor elke volgauto
een eigen routebeschrijving heeft!

25. Het meerijden van volgauto’s op plaatsen waar de looproute langs de au-
toroute ligt is strikt verboden. Maximaal 2 volgauto’s per ploeg.

26. Vervoer van het ene wisselpunt naar het andere wisselpunt (het liefst om
en om) dient via de autoroute te geschieden (zie punt 26).

27. Bij de wisselpunten mogen geen auto’s geparkeerd worden. De “parkeer-
plaatsen” staan in de routebeschrijving en zullen op een aantal plaatsen
door verkeersregelaars worden aangegeven.

28. Iedereen wordt verzocht geen schade aan te brengen aan de natuur, geen
afval achter te laten en geen overbodig lawaai te produceren. Hou reke-
ning met privéterreinen en parkeer langs de openbare weg.
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29. Bij het terugtrekken van een ploeg kan het inschrijfgeld niet meer worden
terugbetaald.

30. De organisatie kan beslissen de wedstrijd af te breken wegens bijv. veran-
derende weersomstandigheden, ook dan vindt geen restitutie van het in-
schrijfgeld plaats.

31. De adviesleeftijd voor deelname is minimaal 14 jaar.

32. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.
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LOOPROUTES 
 

 

 

 

 

RE = rechtsaf 

LI = linksaf 
Kr. = kruising 
RD = rechtdoor 

De afstanden die voor de route staan 
aangegeven, zij die afstanden welke 
de loper heeft afgelegd. 
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Etappe 1:  Ulft (atletiekbaan) – Silvolde  6,5 Km 

 

Start    op de atletiekbaan 

0,3 Km   Baan verlaten 

  RE onverhard fietspad volgen 

   (Fietsers wachten op de Rijnweg op de lopers) 

0,7 Km  LI onverhard pad verlaten verharde weg Rijnweg 

vervolgen. Blijf links van de weg, zowel lopers als fiet-

sers 

1.0 Km  RD rotonde onverhard pad vervolgen 

1,2 Km  LI betonnen fietspad 

2,1 Km  RE Ph. P. Capettilaan 

2,2 Km  RE Betonnen fietspad 

3,3 Km  RE/LI LET OP !! weg Oversluis oversteken 

   (verkeersregelaars) 

   Fietspad langs het water vervolgen 

4,9 Km  RE viaduct over en weg vervolgen 

5,7 Km  LI Ulftseweg (op de stoep lopen en fietsen) 

5,9 Km  LI Kerkenstraat 

   Daarna RE en LI voor de kerk langs 

6,1 Km  LI Marktstraat gaat over in onverhard pad 

6,5 Km   Finish 1e etappe 

 

  WISSELPUNT SILVOLDE 
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Etappe 2: Silvolde - Terborg   4,5 Km 

 

0,0 Km  Na wisselpunt rechtdoor vervolg onverharde weg 

1,2 Km  RE Laan van Wisch 

1,3 Km  LI/RE Voetpad Silvoldseweg 

1,4 Km LI LET OP !!  Silvoldseweg oversteken en smalle straatje 

inlopen. (verkeersregelaars) 

1,6 Km  RD Stationsweg oversteken 

   LET OP !! spoorweg oversteken 

1,8 Km  RD Varsseveldseweg 

2,2 Km  LI geasfalteerde smal fietspad 

2,8 Km  RD onverharde weg Pellendijk  

3,4 Km  RD Keppelbroeksdijk oversteken en Pellendijk vervolgen 

3,8 Km  RD Heidedijk oversteken en Pellendijk vervolgen 

4,5 Km   Finish 2e etappe 

 
  WISSELPUNT TERBORG 
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Etappe 3:·Terborg - Sinderen (Groot-Nibbelink) 5,4 Km 

 

Na wisselpunt rechtdoor 

0,1 Km  RE Kwakstraat 

0,8 Km  RE Varsseveldseweg 

1,3 Km  LI LET OP !!!  Varssevelds weg oversteken  

   (verkeersregelaars) 

  RD Heidedijk vervolgen 

1,8 Km  RD LET OP !! oversteek spoorwegovergang 

2,3 Km  RD Rabelingstraat oversteken (verkeersregelaars) 

  LI Koninksweg 

3,3 Km  RE Toldijk  (verkeersregelaars) 

3,6 Km  LI onverhard pad vervolgen (Bos) 

3,7 Km  RE onverhard pad vervolgen 

4,0 Km  LI T-splitsing onverhard pad vervolgen 

4,7 Km  RE onverhard pad vervolgen 

4,8 Km  LI onverhard fiets(grind)pad vervolgen 

4,85 Km LI verharde weg 

5,4 Km   Finish 3e etappe 

 
  VERZAMELPUNT GROOT NIBBELINK 
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Etappe 4: Sinderen (Groot-Nibbelink) – Sinderen 7,0 Km 
 

  Herstart, rechtdoor verharde weg 

0,7 Km  RE smal bospad/fietspad 

1,0 Km  LI Schotshorstpad 

1,9 Km  RE Schothorstpad vervolgen 

2,5 Km  RD bij bruggetje Harterinkdijk oversteken en Welsinkpad 

Vervolgen 

2,6 Km  LI bij bankje Meurspad vervolgen 

3,3 Km  RD T splitsing 

4,3 Km  RE na bruggetje verharde weg Wissinklaan 

4,7 Km  LI Boskapelle 

5,5 Km  LI Geurinkpad 

6,0 Km  RE fietspad langs Sinderenseweg 

6,2 Km  LI onverhard pad vervolgen 

6,5 Km  RE onverharde weg grind/fietspad vervolgen 

6,8 Km  RD Aaltenseweg oversteken 

   (verkeersregelaar) 

7,0 Km   Finish 4e etappe 

 

  WISSELPUNT SINDEREN 
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Etappe 5: Sinderen – Voorst   6,2 Km 
 

Na wisselpunt  

0,1 Km  RD Molenweg oversteken kerkenpad vervolgen 

   (verkeersregelaar) 

0,4 Km  RE onverhard pad vervolgen 

0,9 Km  RE onverhard pad vervolgen langs Keizersbeek 

2,0 Km  RE/LI onverhard blijven vervolgen 

3,1 Km  RE bij rotonde fietspad vervolgen 

   (verkeersregelaar) 

4,0 Km  LI Dinxperloseweg oversteken 

   (verkeersregelaar) 

   Onverharde weg vervolgen 

5,6 Km  LI Bruggetje over lopen  

5,7 Km  RD Marmelhorstweg oversteken 

6,2 Km   Finish 5e etappe 

 

  WISSELPUNT VOORST 
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Etappe 6: Voorst – Ulft (atletiekbaan)  5,5 Km 

Na wisselpunt  

0,1 Km  LI Stakenhorstweg 

0,7 Km  RD Grensweg oversteken (verkeersregelaar) 

  RE onverhard pad vervolgen 

1,0 Km  LI onverhard pad vervolgen  

1,2 Km  LI onverhard pad vervolgen 

1,5 Km  RD onverhard pad vervolgen 

1,9 Km  RE onverhard pad vervolgen 

2,4 Km  LI onverhard pad vervolgen  

2,9 Km  RE verharde weg Bosweg 

3,3 Km  RD oversteken Engbergseweg en Bosweg vervolgen 

   (verkeersregelaar) 

3,6 Km  LI  aanhouden, weg loopt licht omhoog 

3,7 Km  RE naar beneden richting bruggetje 

3,8 Km  RE na “hoge” bruggetje 

3,9 Km  LI Betonnen fietspad vervolgen 

4,4 Km  RE onverhard pad 

4,6 Km  RD Rotonde (verkeersregelaar) 

5,0 Km  RE onverhard pad vervolgen 

5,3 Km  LI atletiekbaan 

5,5 Km   Finish 6e etappe 

 

  VERZAMELPUNT ATLETIEKBAAN ATLETICO‘73 
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Etappe 7: Ulft (atletiekbaan) – Ulft (atletiekbaan)  5,0 Km 

Tijdens deze laatste etappe starten alle ploegen gelijktijdig. Het aantal lopers en 

het parcours laten het niet toe dat er begeleidende fietsers meegaan. 
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AUTOROUTES 

 

 
 

  

 

Ook als u hier goed de weg kent en kortere routes 
weet willen wij u toch met klem vragen de door ons 
aangegeven routes te volgen. Dit is belangrijk voor 
een goede doorstroming bij de wisselpunten en 
voor de veiligheid van alle deelnemers. 
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Autoroute  Atletiekbaan Ulft - WP1 Silvolde 

Rijd vanaf de atletiekbaan de Waalstraat af 

Bij T-splitsing RA AntonTijdinklaan 

Bij T-splitsing LA Bongersstraat  

Weg vervolgen, Oversluis - Ulftseweg 

Bij rotonde 1e RA (Silvolde) vervolg Ulftseweg 

Daarna 5e weg LA, direct na “Grandcafe De Buurman” 

 (LET OP !!! loopparcours geef lopers en fietsers de ruimte) 
Einde weg RA  PARKEREN 

Laan van Schuylenburch 8 Silvolde 
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Autoroute  Atletiekbaan - WP2 Terborg 

(Route direct naar WP2, deze slaat WP1 over) 

Rijd vanaf de atletiekbaan de Waalstraat af 

Bij T-splitsing RA AntonTijdinklaan 

Bij T-splitsing LA Bongersstraat  

Weg vervolgen, Oversluis - Ulftseweg 

Bij rotonde 1e RA (Silvolde) vervolg Ulftseweg 

T-splitsing LA Terborgseweg richting Terborg, gaat over in Silvoldseweg 

In Terborg RA bij ANWB bord richting Varssveld (N818), ga spoor over 

Vervolg Varsseveldseweg 

2e weg LI Keppelsbroekdijk 

Einde weg RA Heidedijk 

Na paar 100 meter auto rechts in de berm parkeren 

(volg instructie verkeersregelaar) 

Heidedijk 19 Terborg. 
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Autoroute  WP1 Silvolde - WP2 Terborg 

Laan van Schuylenburch uitrijden 

2e weg RA 

T-splitsing LA Terborgseweg gaat over in Silvoldseweg

In Terborg RA bij ANWB bord richting Varssveld (N818), ga spoor over 

Vervolg Varsseveldseweg 

2e weg LI Keppelsbroekdijk 

Einde weg RA Heidedijk 

Na paar 100 meter auto rechts in de berm parkeren 

(volg instructie verkeersregelaar) 

Heidedijk 19 Terborg. 
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Autoroute  WP2 Terborg - WP3 Sinderen (Groot-Nibbelink) 

Heidedijk afrijden 

Einde weg LA grote weg op richting Varsseveld (N818) 

4e weg RA Scholtenweg 

LA spoor over 

Vervolg Nibbelinklaan 

Einde weg RA parkeren. 

Ruime parkeerplaats  

Nibbelinkstraat 12 Sinderen (Koffieboerderij), hier is de herstart! 
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Autoroute  WP3 Sinderen (Groot-Nibbelink) – WP4 Sinderen 

Parkeerplaats afrijden  

RA langs koffieboerderij 

LA Idinkweg 

Gaat over in Westelijke Oude Aaltenseweg laatste stukje onverhard 

Einde weg LA en direct RA Sinderenseweg, deze weg vervolgen tot in Sinderen 

In Sinderen parkeren direct achter het buurthuis op parkeerplaats.  

Molenweg 3 Sinderen 
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Autoroute  WP3 Sinderen (Groot-Nibbelink) – WP5 Voorst 

(Route direct naar WP5, deze slaat WP4 over) 

Parkeerplaats afrijden 

Direct LA Nibbelinklaan 

1e weg LA Koninksweg 

Bij kruispunt LA Toldijk 

3e weg RA Kapelweg 

T-splitsing LA Oude Dinxperloseweg 

Einde weg T-splitsing LA Dinxperloseweg (N317) 

Bij rotonde 1e afslag RA 

Na 2e bruggetje LA 

Rechts parkeren in de berm 

Stakenborgweg 4 Voorst 
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Autoroute  WP4 Sinderen – WP5 Voorst 

Parkeerplaats af rijden 

RA Aaltenseweg 

1e weg RA Molenweg 

Bij rotonde 2e afslag (rechtdoor) Marmelhorstweg 

Na 2e bruggetje LA 

Rechts parkeren in de berm 

Stakenborgweg 4 Voorst 
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Autoroute  WP5 Voorst – WP6 Atletiekbaan Ulft 

Vervolg Stakenborgweg  

 (LET OP !!! loopparcours geef lopers en fietsers de ruimte)  

Bij T-splitsing RA Grensweg 

Bij kruispunt LA Engbergseweg 

Bij rotonde 1e afslag RA Bongersstraat 

1e afslag LA Anton tijdinklaan 

2e afslag LA Waalstraat 

Parkeren op de parkeerplaats of rechts in de berm 

Waalstraat 5 Ulft 



41 



42 

AUTOROUTE VIA NAVIGATIESYSTEEM 
Wisselpunt 1: Silvolde  Laan van Schuylenburg 8 

Wisselpunt 2: Terborg  Heidedijk 19 
Parkeren in de berm langs de weg.  (volg instruc-
tie verkeersregelaar) 

Wisselpunt 3: Sinderen Nibbelinkstraat 12 
LET OP !!!  niet via de Heidedijk i.v.m. loop-
route. Maar via Scholtenweg  (zie autoroute 
in dit boekje) 
Parkeren op de parkeerplaats van de koffieboer-
derij. 

Wisselpunt 4: Sinderen Molenweg 3 
Parkeren achter buurtschapshuis. 

Wisselpunt 5: Voorst Stakenborgweg 4 
Parkeren in de berm langs de weg. 
LET OP !!! bij het wegrijden, stukje via loop-
route. Geef lopers en fietsers de ruimte 

Wisselpunt 6: Ulft Waalstraat 5 (atletiekbaan Atletico’73) 
Parkeren op de parkeerplaats of in de berm langs 
de weg. 
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AUTOROUTE MET NAVIGATIESIJSTEEM 

Start: Atletiekbaan Atletico‘73 
Waalstraat 5, Ulft 

Wisselpunt 1 
Laan van Schuylenburg 8, Silvolde 

Wisselpunt 2: 
Heidedijk 19 Terborg 

Wisselpunt 3 = Verzamelpunt: Sinderen (Groot-Nibbelink) 
Nibbelinklaan12 Sinderen 
Bij einde weg re. Terborgseweg, doorrijden 3e weg links Scholtenweg. 

Wisselpunt 4: Sinderen 
Molenweg 3 Sinderen 

Wisselpunt 5: Voorst 
Grensweg 13, Voorst 

Wisselpunt 6 = Verzamelpunt = Finish 7: Atletiekbaan Atletico‘73 
Waalstraat 5, Ulft 
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BELANGRIJKE ADRESSEN 

Atletiekbaan Atletico’73 
Waalstraat 5 
7081 AJ Gendringen 
Tel. 0315-631605 
www.atletico73.net 

Koffieboerderij  “Groot Nibbelink“ 
Nibbelinklaan 12 
7065AH Sinderen 
0315-241589 

Contactpersonen tijdens “Rondje Oude IJsselstreek” 

Nico Meuleman: 06-51561098
Herman Fransen 06-25140583
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