
Rondom Helmond 

Lengte: 43,23 km 

Duur: 3 uur  

Carlton De Brug Arkweg 3, Mierlo 

84  start 

01  afstand: 1.37 km 

02  afstand: 2.18 km 

03  afstand: 0.27 km 

06  afstand: 4.07 km 

59  afstand: 3.13 km 

44  afstand: 1.08 km 

67  afstand: 3.74 km 

56  afstand: 2.72 km 

57  afstand: 1.94 km 

88  afstand: 0.96 km 

49  afstand: 0.53 km 

38  afstand: 1.71 km 

45  afstand: 1.31 km 

58  afstand: 0.53 km 

45  afstand: 0.53 km 

38  afstand: 1.31 km 

45  afstand: 1.31 km 

58  afstand: 0.53 km 

80  afstand: 1.79 km 

72  afstand: 2.15 km 

78  afstand: 2.81 km 

93  afstand: 1.80 km 

34  afstand: 2.83 km 

84  afstand: 2.62 km 

  

  



Fiets op Eikenwal in westelijke richting 
Ga na 0 m rechtsaf Kromme Haagdijk op 
Ga na 750 m rechtdoor fietspad (parallel 
aanKromme Haagdijk) op 
Ga na 10 m rechtsaf fietspad op 
Volg fietspad na 50 m linksaf 
Volg fietspad na 40 m linksaf 
Volg fietspad na 40 m rechtsaf 
U passeert fietsknoopnummer 1 
Ga na 480 m (fietsknoopnummer 
1)rechtsaf Baudevoort op 
Fiets op Baudevoort in zuidelijke 
richting (fietsknoopnummer 1) 
Ga na 5 m rechtsaf fietspad op 
Volg fietspad na 170 m rechtsaf 
Ga na 5 m rechtdoor Schutsboom op 
Ga na 220 m rechtsaf Stepekolk-Oost op 
Ga na 360 m schuin links Slegersstraat op 
Ga na 110 m schuin links Burgemeester 
Krollaan op 
Ga na 1 km (fietsknoopnummer 2)schuin 
rechts fietspad op 
U passeert fietsknoopnummer 2 
U passeert fietsknoopnummer 2 
Volg fietspad na 75 m(fietsknoopnummer 
2) terug 
Fiets op fietspad in noordelijke richting 
Volg fietspad na 0 m(fietsknoopnummer 
2) rechtsaf 
U passeert fietsknoopnummer 2 
U passeert fietsknoopnummer 2 
U passeert fietsknoopnummer 2 
U passeert fietsknoopnummer 3 
Volg fietspad na 180 m(fietsknoopnummer 
3) terug 
Volg fietspad na 35 m linksaf 
Fiets op fietspad in noordelijke richting 
Volg fietspad na 0 m(fietsknoopnummer 
3) rechtsaf 
Ga na 70 m schuin rechts Europawegop 
Ga na 270 m linksaf fietspad op 
Volg fietspad na 690 m rechtsaf 
Fiets op fietspad in noordelijke richting 
Volg fietspad na 560 m linksaf 
Volg fietspad na 210 m linksaf 
Ga na 10 m rechtdoor De Kluis op 
Ga na 170 m rechtsaf voetpad op 
Fiets op voetpad in noordelijke richting 
Volg voetpad na 150 m terug 
Fiets op voetpad in westelijke richting 
Volg voetpad na 30 m terug 
Volg voetpad na 230 m rechtsaf 

Fiets op voetpad in noordelijke richting 
Fiets op voetpad in noordelijke richting 
Ga na 20 m schuin rechts fietspad op 
Ga na 15 m rechtdoor weg op 
Ga na 35 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 85 m terug Horst op 
Ga na 20 m linksaf fietspad op 
U passeert fietsknoopnummer 6 
Fiets op fietspad in noordelijke richting 
Ga na 90 m linksaf De Grote Overbrug op 
Ga na 400 m rechtdoor Kasteelwegop 
Fiets op Kasteelweg in noordelijke richting 
Ga na 280 m schuin rechts Croylaanop 
Ga na 200 m schuin rechts Laag Strijp op 
Volg Laag Strijp na 400 m linksaf 
Ga na 510 m rechtsaf Janssensstraat op 
Ga na 390 m rechtsaf Bosschewegop 
Ga na 120 m linksaf Kapellaan op 
Ga na 90 m linksaf Klokstraat op 
Ga na 75 m rechtdoor Kouwenbergop 
U passeert fietsknoopnummer 59 
Fiets op Kouwenberg in noordelijke richting 
Volg Kouwenberg na 10 m(fietsknoopnummer 
59) rechtsaf 
Ga na 5 m rechtdoor Dorpsstraat op 
Ga na 800 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 75 m rechtdoor Klokkengietersstraat op 
U passeert fietsknoopnummer 44 
U passeert fietsknoopnummer 44 
Ga na 140 m rechtdoor Albers 
Pistoriusstraat op 
Fiets op Albers Pistoriusstraat in oostelijke 
richting (fietsknoopnummer 44) 
Ga na 250 m rechtdoor fietspad op 
Volg fietspad na 1 km linksaf 
Ga na 10 m rechtdoor Asdonksewegop 
Ga na 1 km (fietsknoopnummer 
67)rechtdoor pad op 
Ga na 260 m rechtdoor Speurgt op 
Fiets op Speurgt in oostelijke 
richting(fietsknoopnummer 67) 
Ga na 320 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 210 m rechtdoor pad op 
Ga na 15 m rechtdoor fietspad op 
Volg fietspad na 720 m linksaf 
Volg fietspad na 240 m rechtsaf 
Volg fietspad na 220 m linksaf 
Ga na 50 m rechtdoor pad op 
Ga na 5 m rechtdoor fietspad op 
Volg fietspad na 630 m rechtsaf 
Ga na 170 m (fietsknoopnummer 
56)rechtdoor straat op 



Ga na 150 m linksaf Nuijeneind op 
Fiets op Nuijeneind in westelijke richting 
Volg Nuijeneind na 320 m linksaf 
Ga na 540 m schuin rechts fietspadop 
Ga na 100 m rechtdoor Mathijseindop 
U passeert fietsknoopnummer 57 
U passeert fietsknoopnummer 57 
Fiets op Mathijseind in noordelijke 
richting (fietsknoopnummer 57) 
Ga na 5 m terug fietspad op 
U passeert fietsknoopnummer 88 
U passeert fietsknoopnummer 88 
Fiets op fietspad in westelijke 
richting(fietsknoopnummer 88) 
Volg fietspad na 5 m(fietsknoopnummer 
88) linksaf 
Volg fietspad na 20 m(fietsknoopnummer 
88) linksaf 
Ga na 15 m rechtsaf Berkendonk op 
U passeert fietsknoopnummer 49 
Ga na 490 m schuin links Rijpelbergop 
Fiets op Berkendonk in oostelijke 
richting (fietsknoopnummer 38) 
Ga na 270 m schuin links Raktweg op 
Ga na 80 m rechtdoor Ooftweg op 
U passeert fietsknoopnummer 45 
Ga na 970 m rechtsaf Raktseweg op 
Fiets op Raktseweg in zuidelijke 
richting (fietsknoopnummer 45) 
Ga na 440 m linksaf straat op 
Ga na 15 m (fietsknoopnummer 
58)rechtsaf fietspad op 
Fiets op fietspad in zuidelijke richting 
Ga na 20 m (fietsknoopnummer 
58)rechtsaf straat op 
Volg straat na 270 m linksaf 
Ga na 430 m rechtdoor Biesdeel op 
Ga na 160 m rechtdoor fietspad op 
U passeert fietsknoopnummer 80 
Fiets op fietspad in zuidelijke richting 
Volg fietspad na 20 m rechtsaf 
Ga na 600 m rechtdoor Rijntjesdijkop 
Ga na 65 m rechtdoor straat op 
Ga na 25 m rechtdoor Vlierdense Bosdijk op 
Ga na 890 m rechtdoor Haringvlietpad op 
U passeert fietsknoopnummer 72 
U passeert fietsknoopnummer 72 
Ga na 580 m linksaf De Middenloopop 
Fiets op De Middenloop in zuidelijke 
richting (fietsknoopnummer 72) 
Ga na 300 m rechtsaf fietspad op 
Ga na 240 m rechtdoor Rupelstraatop 

Ga na 30 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 90 m rechtsaf Bruhezerweg op 
Ga na 100 m linksaf Peeleik op 
Ga na 320 m rechtsaf Zeelenweg op 
Ga na 250 m schuin links Gazellelaanop 
Ga na 200 m schuin rechts fietspadop 
Volg fietspad na 40 m linksaf 
Fiets op fietspad in zuidelijke richting 
Ga na 380 m rechtdoor Stipdonkseweg op 
Ga na 480 m (fietsknoopnummer 
78)rechtsaf Kloostereindweg op 
Fiets op Kloostereindweg in zuidelijke richting 
Ga na 15 m rechtsaf fietspad op 
Volg fietspad na 70 m rechtsaf 
Volg fietspad na 1 km linksaf 
Ga na 85 m rechtdoor Veldbeemd op 
Ga na 380 m (fietsknoopnummer 93)schuin 
rechts Kanaaldijk Zuidoost op 
Ga na 150 m linksaf Kanaaldijk Z.O.op 
Fiets op Kanaaldijk Z.O. in noordelijke richting 
Volg Kanaaldijk Z.O. na 5 m linksaf 
Ga na 2 km terug fietspad op 
Ga na 140 m (fietsknoopnummer 
34)linksaf Kanaaldijk Z.W. op 
Ga na 25 m rechtsaf Goorsebaan op 
Fiets op Goorsebaan in westelijke 
richting (fietsknoopnummer 34) 
Fiets op Goorsebaan in westelijke richting 
Ga na 850 m schuin links voetpad op 
Ga na 15 m rechtsaf fietspad op 
Ga na 200 m rechtdoor pad op 
Ga na 200 m rechtdoor Eikenwal op 
U passeert fietsknoopnummer 84 
 


