
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is een traditie: op een mooie zondag in 

september lopen we met de recreanten naar 

D’n Bockenreijder in Esbeek. Net als bij de 

trainingen zijn er 4 groepen, zodat iedereen 

mee kan.  

 

Je kunt de hele afstand lopen, van 

Beerseveld tot Esbeek is ongeveer 18 km. Of 

je start bij de tussenstop op de 

Pompenmaker in Middelbeers. Je kunt ook 

nog aanhaken bij het bankje op Wit Holland 

of bij Duc de Brabant.  

Aankomst tussen 11.30 en 12.00 uur. 

 

Consumpties bij D’n Bockenreijder zijn voor 

eigen rekening. Vervoer naar huis kun je in 

overleg met elkaar zelf regelen.  

 

Neem droge kleding mee. Die kun je 

achterlaten bij de start of de tussenstop en 

worden naar Esbeek gebracht. 

 

  

 
 

 

 

Tijdschema: 
9.00 uur  verzamelen Beerseveld 13, 5688JD 

Spoordonk 

 

9.15 uur  start groep 2 en 3 

 

9.30 uur  start groep 4 

 

10.00 uur  drinkpauze en start groep 1 

Pompenmaker 12,  

 5091EW Middelbeers 

 

Inschrijven: 
Op de lijst in het clubhuis of per e-mail aan 

jan.swaans@atletiekoirschot.nl 
 

Route: 
Zie de beschrijving hieronder 

 

 

 

 

 

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot! 

mailto:jan.swaans@atletiekoirschot.nl


Route van Spoordonk naar D’n Bockenreijder 
 
Deze route is een combinatie van enkele oudere routes. De kilometerpunten kunnen wat afwijken omdat ik die heb 
moeten schatten via afstandmeten.nl.  
De totale afstand is ongeveer 18 kilometer, 7 voor de drinkpauze en 11 erna. Vind je 11 km nog te veel? Dan kun 
je nog wat later aansluiten. Bijvoorbeeld bij de bank bij Wit Holland (dan is het nog zo’n 8 km), of bij Duc de 
Brabant (nog 5,50 km). Zorg dat je daar dan bent op het moment dat “jouw” groepje voorbij komt zodat je meteen 
kunt aansluiten. De groep wacht niet op jou.  

 
0,00 km  Vertrek Beerseveld, van de inrit af links de 

weg op. 
0,20 Eerste weg rechtsaf, Beerseveld volgen. 
1,20 In de bocht bij het viaduct Lubberstraat 

gaan we het trapje op naar de oprit. 
Boven aan de oprit rechtsaf. We steken het 
viaduct over. 

1,45 Bij het routepaaltje aan de linkse kant van 
de weg gaan we rechts het trapje af. (Het 
trapje is slecht. Degenen die dit niet 
aandurven lopen rechtdoor en gaan de 
eerste weg rechtsaf en hierna het eerste 
zandpad links). 
We volgen het pad, steken 2 x de harde 
weg over en komen uit bij een 
woonboerderij. Daar volgen we de harde 
weg richting heilige eik.  

2,00 We gaan de eerste pad linksaf, steken het 
voetpad en de harde weg over. Hierna pad 
langs de sloot volgen tot aan de harde weg. 
We gaan rechtsaf. 

2,70 We steken de Groenewoudsebrug over. 
2,90 Na een paar honderd meter gaan we 

rechtsaf. We volgen het pad door de 
struiken of het pad langs de Beerze en 
blijven in het verlengde van de harde weg 
lopen.  

4,00 Aan het einde van het pad komen we weer 
op de harde weg (kruising met Franse 
Baan). We gaan rechtdoor en blijven aan 
de rechtse kant van de weg lopen.  

4,30 Na een paar honderd meter draait het 
voetpad met de Beerze mee. Wij volgen dat 
pad.  

5,35 We steken de harde weg over en hierna 
gaan we met de bocht mee de weilanden 
in.  

5,70 We steken weer een harde weg over en 
gaan verder aan de linkse kant van de 
sloot. Vrij snel steken we deze sloot over en 
vervolgen onze weg.  

6,55 We steken de harde weg over en gaan de 
wijk in, Lucashoef.  
We volgen het paadje aan de linkse kant 
van de weg. 

6,80 We gaan rechtsaf, Calluna. 
6,95 We gaan linksaf, Pompenmaker en stoppen 

bij nummer 12, aan het einde van de weg 
aan de rechterkant. 

 Drinkpauze! 

7,10 Vanaf hier vervolgen we onze weg door de 
Pompenmaker.  

7,20 Eerste weg links om op de Pompenmaker 
te blijven. 
We volgen de bocht naar rechts tot aan de 
Kaarsenmaker. 

7,40 We gaan rechts en volgen meteen hierna 
aan de linkerkant van de weg het pad 
rechts van de sloot. We volgen het pad tot 
aan de harde weg. 

7,75 We gaan rechtsaf. 
8,15 Einde weg linksaf. Dit is weg van 

Middelbeers naar Vessem 
8,45 Eerste weg rechtsaf, Burgerwalweg. 
9,00 Aan het einde linksaf, we zitten dan 

inmiddels in de bossen. 
9,35 Eerste weg rechtsaf. We lopen nu richting 

Wit Holland. We blijven het pad volgen en 
passeren het poortje. Daar waar het pad 
naar rechts wegdraait, draaien wij niet mee. 
Wij gaan rechtdoor! 

10,60 Aan het einde van de weg, net voorbij het 
huis van Jan de Rooij gaan we rechtsaf. 

10,90 We komen uit bij de Westelbeersedijk, daar 
gaan we links en meteen weer rechts. 
Schepersdijk. 

11,95 Na ongeveer 1 km rechtsaf (Paardseheide) 
en weg volgen tot aan kruispunt. 
We gaan rechtdoor het zandpad in. Aan het 
einde steken we de weg over.  

 OPLETTEN DRUKKE WEG  
13,25 Vervolg weg langs Duc de Brabant. 
15,50 Aan het einde van de weg (dus niet eerder) 

gaan we rechtsaf. 
16,15 Aan het einde van het pad gaan we linksaf. 
16,30 Aan het einde van het pad, bij het begin 

van de bossen passeren we de slagboom 
en gaan rechtsaf. 

16,50 Bij knooppunt 66 gaan we linksaf, route 67. 
17,20 Aan het einde van deze pad gaan we 

rechtsaf, volgen een stukje asfaltpad en 
gaan linksaf het pad in waar je een bank 
ziet staan. 

17,60 Bij knooppunt 68 gaan we rechtsaf (route 
55), dit is een rolstoelpad. 

17,90 Als we bijna aan het einde van dit pad zijn 
zie je de Dunsedijk al liggen. Wij gaan net 
daarvoor rechtsaf.  

18,10 Na zo’n 200 meter lopen we aan de 
achterkant het terrein op.  

 
Let op: Waarschijnlijk moet iedereen zich ivm Corona melden bij de kassa. Houd je aan de regels, verplaats 
bijvoorbeeld geen stoelen en tafels!

 


