
Route info algemeen:  

JVL  Tijdcontrole 1:  

Adres: ter hoogte van Schuttestraat 16  
Vanaf parkeerweide rechts afslaan Eikenlaan volgen (wordt Onsteinseweg), aan het einde over de brug 
rechts af (Schuttestraat). De Tijdcontrole & Crossproef 2, bevinden zich aan de linkerzijde. 
Let op tussen de witte en de gele vlag zijn geen auto’ s toegestaan alleen tentjes. Volg a.u.b de 
aanwijzingen van onze vrijwilligers op.  
 

Tijdcontrole 2: Kranenburg S/F:    
Nabij start/finish. TC aan de Hamsveldseweg Kranenburg. Let op de TC kan niet met een auto bereikt 
worden. S.v.p. parkeren aan de overzijde op de parkeerweide. 
 

TEBUVO – Atrans  Crossproef 1.  
Adres : Hamelandweg ongenummerd Vorden      

Vanaf parkeerweide linksaf de Eikenlaan volgen tot einde en links afslaan de Ruurloseweg op. 
Na ± 1.7 km rechts afslaan u bevindt zich nu op de Hamelandweg de crossproef bevindt zich aan uw 
linkerzijde. Parkeren kan aan de rechterkant op de Oude Zutphenseweg tegenover het zwembad “In de 
Dennen”.(Svp Hamelandweg vrij houden  voor  hulpdiensten en aanwonenden) 
 

JVL Parts- VWP Shortlease Crossproef 2:  
Adres: ter hoogte van Schuttestraat 16  
Vanaf parkeerweide rechts afslaan Eikenlaan volgen (wordt Onsteinseweg), aan het einde over de brug 
rechts afslaan (Schuttestraat). De Tijdcontrole & Crossproef bevinden zich aan de linkerzijde.  
 

HT Rally-raid Husqvarna Cross proef 3 
Adres: Deldenseweg 11 Vorden 
Vanaf parkeerweide links afslaan Eikenlaan volgen tot einde en  links afslaan de Ruurloseweg op , 
doorrijden tot aan de rotonde.  

Op de rotonde neemt u de tweede afslag dit is de Horsterkamp, deze moet u doorrijden tot de volgende 
rotonde. Neem vervolgens de tweede afslag op de rotonde naar de N316 richting Hengelo (gld). Neem 
vervolgens na het pannenkoekenhuis ( de Vordensepan) de eerste afslag rechts de Hilferinkweg,  deze 
weg vervolgen tot U aan komt bij de HT Rally Raid CP3.  

 

Route beschrijving : 
Van Crossproef 1 naar Crossproef 2 / TC1 rijdt u het beste de Hamelandweg weer terug naar de 
Ruurloseweg, waar u rechts afslaat,  richting Vorden. Over het spoor neemt u de eerste afslag links. 
Dit is de Schuttestraat deze volgt u ongeveer 3.7 km tot u bij de crossproef en tijdcontrole bent. Deze 
bevinden zich aan de rechterzijde ter hoogte van Schuttestraat 16  
 

Van Crossproef 2 naar Crossproef 3: Bij het verlaten van het parkeerterrein slaat u linksaf. U volgt 
de Schuttestraat ongeveer 3.0 km totdat de weg zich splits, houdt de weg links aan deze vervolgd zich 
als Vordensebosweg. Op de eerste kruising  slaat u linksaf de voorrangsweg op, let op het fietspad. U 
bevindt zich nu op de Horsterkamp neem  vervolgede tweede afslag op de rotonde naar de N316 
richting Hegelo (gld). Neem vervolgens na het pannenkoekenhuis ( de Vordensepan) de eerste afslag 
rechts de Hilferinkweg,  deze weg vervolgen tot U aan komt bij de HT Rally Raid CP3.  

Let op de Hilferinkweg is ook route voor de wedstrijdrijders houdt hier rekening mee!! 

Volg de aanwijzingen van de medewerkers op m.b.t. parkeren. 


