
Rossum - Alem               2,3 km                                                                                                             
Start Ratjetoe Kerkstraat-richting Maasdijk -einde  linksaf Maasdijk op- kruising rechts 
Maasweg op- gevaarlijke oversteek Heemstraweg- Maasweg volgen einde rechtsaf door hek-
zandpad volgen (steenfabriek links)- onverharde kruising rechtdoor- hek door dijk omhoog- 
einde oversteken linksaf fietspad op- eerste rechts Sint Odrastraat - Hart van Alem Finish.

Alem  - Rossum             2,3 km                                                                                                            
Start Sint Odrastraat- Linksaf Jan Klingenweg op- Einde voetbalvelden rechtsaf zandpad op- 
door hek langs de steenfabriek (steenfabriek rechts van je)-einde zandpad door hek heen- 
linksaf Maasweg -gevaarlijke oversteek Heemstraweg- eerste linksaf Maasdijk- eerste 
rechtsaf Kerkstraat-Finish.

Rossum - Heerewaarden 5,1 km                                                                                                           
Start Ratjetoe  Kerkstraat -   richting Maasdijk- einde linksaf maasdijk op - kruising 
oversteken (langs kerk) - kruising bij (bistro in Petto ) rechtsaf fietspad Kloosterdijk op- 
Fietspad blijven volgen - over sluis st Andries - Waaldijk blijven volgen tot kruising 
Variksestraat- rechtsaf dijk omlaag Variksestraat- rotonde oversteken- rechts aanhouden 
Burgemeester Wolterstraat- MFC de Steen einde Finish .

Heerewaarden - Rossum 5,1 km                                                                                                           
Start MFC de Steen  Burg Wolterstraat-  linksaf rotonde oversteken- langs Buke Variksestraat
- einde op Waaldijk linksaf- over sluis st Andries - fietspad volgen tot kruising- linksaf 
-volgende kruising na 20 mtr (bistro in Petto)linksaf Maasdijk op-  langs kerk - kruising 
oversteken blijft Maasdijk- eerste straat rechts dijk af Kerkstraat - Ratjetoe Finish.             

Rossum - Kerkdriel   4,8 km                                                                                                            
Start Ratjetoe Kerkstraat  -  richting Maasdijk - rechts Maasdijk -einde Maasdijk links fietspad
richting rotonde - rotonde linksaf -let op bij de 2 oversteken-  derde afslag links - fietspad 
volgen langs golfbaan - einde fietspad links Wilgenpas (mfc de Kreek) - einde links Pietersdijk
-eerste rechts Dalemstraat dijk omlaag - rechtdoor Mgr Zwijsenplein op - Finish

Kerkdriel - Rossum    4,8 km                                                                                                            
Start Mgr Zwijsenplein  - Langs oude gemeentehuis - rechtdoor Dalemstraat  - einde dijk 
omhoog Pietersdijk - eerste rechts Wilgenpas - einde rechtsaf fietspad op - langs golfbaan 
-bij rotonde rechtsaf - let op bij de 2 oversteken -derde afslag rechtsaf Rossum - eerste 
rechts maasdijk op - eerste links Kerkstraat - Ratjetoe Finish.

Rossum - Hurwenen     2,2 km                                                                                                            
Start Ratjetoe  Kerkstraat - Linksaf kerkstraat in - Einde links en meteen rechts blijft 
Kerkstraat - gaat over in Burchtstraat - einde  T-splitsing rechts aanhouden - Maarten van 
Rossumstraat - einde linksaf Molenstraat - Finish bij ijsbaan.

Hurwenen - Rosssum   2,2 km                                                                                                            
Start ijsbaan Molenstraat - linksaf Molenstraat - eerste rechts Maarten van Rossumstraat -  
einde links Burchtstraat gaat over in Kerkstraat - einde links en meteen rechts blijft 
Kerkstraat - Ratjetoe finish


