
Crossduathlon op 25 november 2012 

 
Start 

De start vindt plaats om 10.45 uur. Voor de start is er nog een korte briefing dus kom op tijd. 

Alle deelnemers starten gelijktijdig. Rondetijden van ATB’en en lopen worden geregistreerd.  

 

Routebeschrijving 

De start vindt – net als eerdere jaren - plaats bij de parkeerplaats aan de Kartenspielerweg 

(Zie kaartje) Je kunt deze plek als volgt bereiken:  

 

 Vanaf Groesbeek (Molen) richting Breedeweg: 

 Ga via de Herwendaalseweg, die overgaat op de Bredeweg, bij de kerk van Breedeweg in 

de bocht link verder op de Bredeweg. Vervolg de smalle weg die overgaat op de 

Groesbeekerweg tot de T-splitsing. Links af en bij de eerste weg rechts. De 

parkeerplaats is na ongeveer 500 meter rechts. 

 

 

 

 
 

Route naar de parkeerplaats 

 

Voorbereiding 

Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s links en rechts op de parkeerplaats. Fietsen en 

attributen kunnen uitsluitend geplaatst worden in de wisselzone die door pionnen wordt 

aangegeven. Er is toezicht. De organisatie zorgt voor (sport)drank en versnaperingen na het 

evenement.  

 



Parcours 

De crossduathlon bestaat uit een loopparcours van 1830 meter en een ATB-parcours van 4,7 

kilometer. Het loop- en ATB-parcours zijn hetzelfde als in 2011. 

De crossduathlon bestaat uit: 

2 ronden lopen (= 3,6 km), 3 ronden fietsen met aan- en uitloopstuk (=15 km) en tenslotte 1 ronde 

lopen (1,8 km), 

Zowel het loop- als het ATB-parcours is uitgepijld. 

 

Loopparcours 

Het loopparcours gaat via de 

parkeerplaats naar de verharde weg. 

Rechts af over de weg en rechts af het 

bos in. Dit pad loopt omhoog. Bovenaan 

rechts, dit pad gaat wat af en op en kruist 

hier de ATB-route. Na enige tijd weer 

rechts af. Pas op voor de fietsers. Dit pad 

loopt omlaag naar de parkeerplaats.  

 

ATB-parcours 

Het ATB-parcours begint met een 

aanloopstuk dat gedeeltelijk gelijk loopt 

met het loopparcours.  

Vervolgens worden drie ATB-ronden 

afgelegd. Aan het eind wordt afgesloten 

met een uitloopstuk naar de finish. 

 

 

 

      Loopparcours 

Organisatie 

Organisatie is in handen van Rob Geurts en Roelof Lovink. De organisatie kan het parcours 

wegens de weersgesteldheid of andere omstandigheden op de wedstrijddag aanpassen.  

 

 

 



 
Eerste ATB-ronde met aanloopstuk 



 
Tweede en derde ATB-ronde 



 
Uitloop na de derde ronde naar de finish 
 
 


