
 
START “ Leerdam Sport ’55 ”       Rondje Leerdam 40 km   28 september 2019 
 
r.d. Quirinus de Palmelaan    
r.a. Europaplein 
l.a. Marnix van St. Aldegondestraat 
l.a. Tiendweg 
r.d. bij verkeerslicht, LET OP!!! OVERSTEEK bij 
      zebrapad Zuidhollandweg en direct richting 
r.a. Meentplein 
r.d. bij verkeerslicht, LET OP!!! OVERSTEEK bij 
      zebrapad voet-/fietspad, Meentplein 
r.d. dijk op, voet-/fietspad langs Zuidhollandweg 
r.d. voet-/fietspad volgen, “ Lingebrug ” over 
r.d. LET OP!!! OVERSTEEK en direct 
l.a. Oude Zuiderlingedijk, voet-/fietspad volgen  
r.d. Leerdamseweg 
l.a. Heukelumseweg 
r.d. Nieuwstraat 
r.d. Zevenhuizenseweg 
r.a. voetpad langs stadsmuur volgen, 
      Achterstraat 
r.d. voetpad langs stadsmuur volgen, 
      Waterpoort 
r.a. Oranjewal 
l.a. Voorstraat, dijk oversteken LET OP!!! 
r.d. Lingedijk 
r.d. Lingedijk vervolgen 
l.a. na huisnr. 13, fietspad onder prov. weg 
l.a. Lingedijk 
l.a. Lingedijk 
r.d. Molendijk 
r.d. Dorpsdijk 
l.a. trap op 
l.a. Veerweg, fietspad volgen 
r.d. Veerweg 
r.a. Achterstraat 
l.a. Schoolstraat 
r.a. Jeugdlaan 
 
=== Rust Het  Klokhuis te Beesd (14,0 km) 
 
Na rust l.a. Jeugdlaan 
r.a. Wilhelminastraat 
l.a. Slotstraat 
r.a. Slotstraat 
l.a. Havendijk (onder de A2 door) 
r.a. Notendijk 
l.a.  2e Dreef (verharde weg vervolegn) 
r.d. Kloostersteeg 
r.d. Appeldijk 
r.d. Middelweg  (naar Tricht) 
l.a. Lingedijk 
over spoor direct r.a. Trichtse voetpad  
r.d. Trichtse voetpad; langs spoor 
r.a. Loopbrug station Geldermalsen oversteken 
r.a. over parkeerplaats 
r.a. Deilseweg   
r.d. het Oosteind  
r.d. Deilsedijk  (tot huisnr. 65)  
l.a. Pr Johan Frisostraat (Deil) 
r.a. Beneden Eindseweg 
r.d. Beemdstraat 
r.d. Beemd 

r.a. Dorpstraat 
l.a. Kampsedijk (Enspijk) 
l.a. Kampsedijk Let op: over de Linge(brug) 
r.a. Havendijk (terug in Beesd) 
r.a. Slotstraat 
l.a. Slotstraat 
r.a Wilhelminastraat 
l.a. Jeugdlaan 
 
===Rust  Het Klokhuis te Beesd (27.9 km) 
 
Na rust r.a. Jeugdlaan 
l.a. Schoolstraat 
r.d. Dorpsplein 
r.a. Middenstraat 
l.a. Beukenstraat 
r.a. Voorstraat 
r.a. Voorstraat  
r.d. dr. Kuyperweg 
l.a. dr. Kuyperweg 
r.d. Lingedijk 
l.a. Lingedijk (Rhenoy, gemeente Geldermalsen) 
l.a. Lingedijk 
l.a. Dorpsstraat 
r.a. Rhenoyseweg 
l.a. voetpad 
r.a. Rhenoyseweg 
l.a. bij huissnr. 36 tunnel onder prov. weg 
r.d. Lingedijk 
r.a. dijk af Pr. Beatrixstraat 
r.a. Huigenstraat 
 
===RustTapperij  Acqoy (35,4 km) 
 
l.a. Huijgenstraat  vervolgen 
r.a. Meerdijk 
l.a. Horndijk 
l.a. Zuidwal (direct na parkeerterrein en t.o. 
      Chinees restaurant) 
r.a. Zuidwal langs de stadsmuur  
r.d. over houten brug 
r.d. Onder Lingebrug door 
l.a. Lingedijk en vrijwel direct 
r.a. Voetpad naar beneden 
l.a. Bij eerste splitsing 
r.a. Bij tweede spltsing 
l.a. Over parkeerterrein naar Tiendweg 
r.a. Naar Tiendweg (voor de school langs) 
     Via zebrapad oversteken over naar andere kant 
    Tienweg 
l.a. Tiendweg 
r.a Joost de Jongestraat  en links met de bocht mee 
r.a. Thorbeckesingel 
r.d. Droogleverstraat 
      gaat links met de bocht mee over in    
      Raadsliedenstraat 
r.d. Raadsliedenstraat 
r.a. Leerdam Sport ‘55 
 
FINISH  40,5 KM (open tot 17.00 uur)

                                            
Tapperij Lingezicht         Lingedijk 78          4151 CN Acquoy  
Het Klokhuis                                  Jeugdlaan 2a         4153 AL Beesd               
Leerdam Sport       Q. de Palmelaan 109           4142 CH Leerdam  0345 613570 
Organisatie 06 - 20 83 66 08 
 



 
De doorloopposten (gemaal Gellicum en Geldermalsen) zijn niet bestemd voor de 40 km lopers, maar alleen gratis voor 
de lopers van de 80. U kunt wel een consumptie kopen voor € 1,-- (gepast betalen) 


