
Reglement " 80 VAN DE GLASSTAD " 
  
Art. 1  Door in te schrijven voor de "80 van de Glasstad" verklaart de 

deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen en 
voorschriften van dit reglement en deze zonder enige reserve te 
aanvaarden. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. 

Art. 2  De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
ziekte of ongevallen van deelnemers, ongeacht de oorzaak 
daarvan; hetzelfde geldt voor verlies, diefstal of enige andere 
vorm van ondervonden schade. 

Art. 3  Het is verplicht om vanaf de start tot het uitgaan van de 
openbare straatverlichting een reflecterend vest of 
Iichtgevende armbanden te dragen; een zaklamp en een GSM 
worden sterk aanbevolen. 

Art. 4   De minimumleeftijd voor deelname aan de mars is 16 jaar. 
Art. 5 De mars dient binnen 20 uur volbracht te worden (21.00-17.00 

uur). Alleen marcheren en wandelen is toegestaan. Hardlopen 
en het gebruik van een vervoermiddel leidt tot uitsluiting van 
verdere deelname. Het FINISHBUREAU sluit om 17.00 uur. 

Art. 6  De organisatie is bevoegd de deelnemer te verbieden nog 
verder deel te nemen aan de mars. 

Art. 7  Alle geldende verkeersregels en aanwijzingen dienen te worden 
opgevolgd. Deelnemers dienen in principe op het trottoir of op 
fietspaden te lopen, zijn die niet aanwezig dan dient men links 
van de weg te lopen. 

Art. 8  Er is een routebeschrijving beschikbaar, men moet zich 
nauwgezet aan de routebeschrijving houden. Daarnaast wordt 
de route d.m.v. rode/oranje pijlborden met reflecterende 
materiaal aangegeven. 

Art. 9  Tussen 23.00-06.00 uur mag geen lawaai worden gemaakt. 
Art.10  Melding bij de controleposten is verplicht. Bij niet melden 

kan uitsluiting volgen. De rust-/controleposten zijn een 
bepaalde tijd open. Bij te vroeg arriveren dient men er rekening 
mee te houden dat de post nog niet open is en dat de foerage 
nog niet aanwezig is. Bij te laat arriveren wordt men beschouwd 
als uitvaller en wordt men van verdere deelname uitgesloten. 
Ter voorkoming van afsnijden van de route zijn enkele zgn. 
"stille controles" ingevoerd. 

Art.11  Het uitgereikte voedsel en de dranken dienen ter plekke te 
worden genuttigd en het afval dient gedeponeerd te worden in 
de afvalbakken. Houdt de omgeving schoon! 

Art.12  Op vertoon van uw startkaart kunt u uw ingeleverde bagage 
ophalen. Deze zal beschikbaar zijn bij de rusten op (ca) 40, 54 
en 68 km. De bagage moet voorzien zijn van een label met uw 
startkaartnummer en uw naam erop (dit ter voorkoming dat 
verkeerde bagage wordt meegegeven en/of meegenomen). 

 



Telefoonnummer organisatie: 06 – 12 94 51 29 
 
START “Leerdam Sport ’55 ” te Leerdam (gemeente Vijfheerenlanden) 
 

gebouw uit 
r.a. Keramieklaan 
l.a. Sportpunt 
l.a. Broekgraaf 
r.a. Kastanjestraat 
l.a. Patrimoniumstraat 
l.a. Kippebruggetje 
l.a. Zuid-Hollandweg 
r.d. spoor over 
l.a. LET OP!!! OVERSTEEK, Paralelweg 
l.a. Parallelweg en direct 
r.a. Schapendijkje 
r.d. Schapendijkje 
l.a. Bruininxdeelsekade (verlengde van Schapendijkje) 
r.d. Bruininxdeelsekade 
l.a. Koenderseweg    
r.d. Spoor over  
l.a. Bouwstraat 
r.d. Spiegellaan 
r.a. Kristallaan 
l.a. Saffierlaan 
r.d. Saffielaan gaat over in Flettine 
r.d. Tussen bouwblokken door 
r.d. Tiendweg oversteken 
r.d. Libelle pad 
r.d. Klein Oosterwijk 
l.a. Lingedijk 
 

      == 1ste DLP (7,3 km, open 21.30 - 22.30 u.) (Leerdam) == 
 

r.d. na DLP Lingedijk vervolgen 
r.a. voet-/fietspad volgen, “Lingebrug ” over 
r.a. Oude Zuiderlingedijk 
l.a. dijk af, Langs het Bosch    
r.d. LET OP!!! OVERSTEEK en direct  
r.a. voet-/fietspad volgen, Heidensweg 
r.a. LET OP!!! OVERSTEEK bij plateau en direct 
l.a. Heidensweg vervolgen (u bent in Heukelum, gemeente West Betuwe) 
r.a. Gragtdijk  
l.a. Voorstraat 
r.d. Torenstraat 
r.d. voet-/fietspad, Appeldijk 
l.a. Appeldijk 
r.d. voet-/fietspad, Appeldijk volgen tot eind 



r.a. Groeneweg 
r.a. dijk op, Zuiderlingedijk 
l.a. Spijkse Kweldijk 
r.d. Spijkse Kweldijk 
Langs gemaal 
l.a. Spijkse Kweldijk en direct 
l.a. Fietspad (LET OP: SLECHT WEGDEK; zoveel mogelijk rechts lopen) 
l.a. Klaphek door 
r.d. Bruggetje over 
l.a. Kade vervolgen 
 

== RUST 1 en VERPLICHTE Controle == 
Uitspanning De Leuve Hoeve te Vuren gemeente West Betuwe 
(16,0 km, open 22.45 - 00.30 uur) 
LET OP! DEELS RODE KRUIS AANWEZIG 
 

l.a. na rust, Landscheiding 
r.d. Landscheiding 
l.a. Kerkweg 
r.d. Kerkweg  
r.d. Dijk oversteken 
r.d. Kerkweg 
r.a. Dwarsweg 
r.a. Nieuweweg 
r.d. Dijk oversteken 
r.d. Tiendweg 
l.a. Tiendweg 
 

      == 2de DLP (21,8 km, open 23.15 - 02.00 uur) (Heukelum) ==   
                                                                                        

r.a. voet-/fietspad langs provincialeweg 
l.a. LET OP!!! OVERSTEEK provincialeweg 
r.d. Vijfhoevenweg 
l.a. Detsteeg 
r.d. Detsteeg 
l.a. Lingedijk 
r.a. dijk op, Nieuwe Zuiderlingedijk  
r.d. Meerdijk  
r.a. dijk af, Kerkweg 
r.a. Lingedijk 
l.a. Lingedijk 
r.a. Lingedijk 
 

== RUST 2, VERPLICHTE Controle en Rode Kruis == 
Tapperij Lingezicht te Acquoy, gemeente West Betuwe 
(26,8 km, open 00.00 – 02.45 uur) 
 

na rust l.a. Lingedijk vervolgen 
r.a. Lingedijk 



l.a. dijk af, Nieuwesteeg 
r.d. LET OP!!! OVERSTEEK en direct 
l.a. ventweg, Leerdamseweg 
r.a. Nieuwesteeg 
r.a. Tiendweg (bocht naar rechts) 
r.d. Tiendweg 
l.a. spoor over, Tiendweg en direct 
l.a. Acquoysemeer 
r.a. brug over 
r.d. Acquoysemeer 
 

      == 3de DLP (31,2 km, open 00.30 - 04.15 uur) (Acquoy) == 
 

r.d. Acquoysemeer  
l.a.  Acquoysemeer richting dijk. 
l.a. dijk op, Diefdijk 
r.a. dijk af, langs Wiel 
l.a. Kerkweg (Schoonrewoerd, gemeente Vijfheerenlanden) 
l.a. Schaikseweg 
l. aanhouden ventweg langs Schaikseweg volgen 
r.d. Rotonde Technniekweg oversteken 
direct na rotonde 
r.a. Schaikseweg oversteken 
l.a. Schaikseweg (ventweg) 
r.a., Molenlaan 
l.a. Eksterlaan 
r.d. Eksterlaan 
l.a. Spreeuwstraat 
r.a. Koekoekstraat 
l.a. Sperwerlaan 
r.d. Mussenpad 
r.d. oversteken. spoor over 
r.a. oversteken 
r.a. over Kippebruggetje en direct 
r.a. Patrimoniumstraat, links met de bocht 
r.d. Patrimoniumstraat 
r.a. Kastanjestraat 
l.a. Broekgraaf 
r.a. Spoorpunt 
r.a. Keramieklaan 
 

      == RUST 3, VERPLICHTE Controle, Bagage en Rode Kruis == 
Sportkantine “Leerdam Sport ’55 ” 
te Leerdam (39,8 km, open 02.00 - 06.30 uur) 
  



      Na RUST 3   
 

gebouw uit 
r.a. Keramieklaan 
l.a. Sportpunt    
l.a. Broekgraaf 
r.a. Kastanjestraat 
r.d. Kastanjestraat 
l.a. Berkstraat 
r.a. Eikstraat 
l.a. Esdoornstraat 
r.a. Europaplein 
l.a. Europaplein 
r.d. Joost de Jongestraat 
l.a. Tiendweg 
r.a. Voorwaartsveld 
l.a. Brugje over en direct 
      bij verkeerslichten oversteken 
r.a. Zuid-Hollandweg (fietspad) 
r.d. voet-/fietspad volgen, “Lingebrug ” over 
l.a. Oude Zuiderlingedijk, voet-/fietspad volgen  
r.d. Leerdamseweg (Asperen, gemeente West Betuwe) 
l.a. Nieuwstraat 
r.a. Voorstraat 
r.d. Voorstraat, dijk oversteken LET OP!!! 
r.d. Lingedijk 
r.d. Lingedijk 
 

 == 4de DLP (46,7 km, open 02.45 - 08.45 uur) (Gellicum) == 
 

r.d. Lingedijk vervolgen (Gellicum, gemeente West Betuwe) 
l.a. na huisnr. 13, fietspad onder prov. weg 
l.a. Lingedijk 
l.a. Lingedijk 
r.d. Molendijk (Rumpt, gemeente West Betuwe) 
r.d. Dorpsdijk  
l.a. trap op 
l.a. Veerweg, fietspad volgen (Beesd, gemeente West Betuwe) 
r.d. Veerweg 
r.a. Achterstraat 
l.a. Schoolstraat 
r.a. Jeugdlaan 
 

      == Rust 4, VERPLICHTE Controle, Bagage en Rode Kruis == 
Het Klokhuis te Beesd 
(54,1 km, open 04.30-14.00, maar voor deze controle 04.30 – 10.30 uur) 
  

Na rust l.a. Jeugdlaan 
r.a. Wilhelminastraat 



l.a. Slotstraat 
r.a. Slotstraat 
l.a. Havendijk (onder de A2 door) 
r.a. Notendijk 
l.a.  2e Dreef (verharde weg vervolgen) 
r.d. Kloostersteeg 
r.d. Appeldijk en na gemaal De Neust 
r.a. Fietspad op 
r.d. Lingedijk (naar Tricht, gemeente West Betuwe) 
r.a. Lingedijk 
r.a. Lingedijk (onder spoor door) 
over spoor l.a. Lingdijk 
r.d. langs Spoor 
r.d. Over Spoorbrug 
r.d. Trichtse voetpad; langs spoor 
r.a. tunnel station Geldermalsen  
r.a. over parkeerplaats 
r.a. Deilseweg   
 

== 5de DLP (62,3 km, open 05.45 - 13.00 uur) (Geldermalsen) == 
 

r.d. het Oosteind  
r.d. Deilsedijk (tot huisnr. 43, vanaf DLP 5 ongeveer 1,4 km) 
l.a. Dorpsstoep (Deil, gemeente West Betuwe) 
r.a. Prins Willem Alexanderstraat 
r.d. Beneden Eindseweg 
r.d. Beemdstraat 
r.a. Kampsedijk 
r.d. Kampsedijk (Enspijk, gemeente West Betuwe) 
r.d. Kampsedijk 
l.a. Kampsedijk let op: route gaat over de Linge(brug) 
r.a. Havendijk (terug in Beesd) 
r.a. Slotstraat 
l.a. Slotstraat 
r.a Wilhelminastraat 
l.a. Jeugdlaan 
 

Rust 5, VERPLICHTE Controle, Bagage en Rode Kruis 
Het Klokhuis te Beesd (68,5 km, open 06.00 - 14.00) 
 

Na rust r.a. Jeugdlaan 
r.a. Hoenderblokstraat 
r.a. Wolfswaard 
l.a. Lage Huis 
r.a. Lage Huis 
r.a. dr. Kuyperweg 
l.a. dr. Kuyperweg 
r.d. Lingedijk 
l.a. Lingedijk (Rhenoy, gemeente West Betuwe) 



l.a. Lingedijk 
r.d. Rhenoyseweg 
l.a. voetpad 
r.a. Rhenoyseweg 
l.a. bij huisnr. 36 tunnel onder prov. weg 
r.d. Lingedijk 
l.a. Lingedijk 
 

==RUST 6, VERPLICHTE Controle == 
Tapperij Lingezicht te Acquoy (geen Rode Kruis !!) 
(75,6 km open 07.15 – 16.00 uur) 
 

LET OP: Deze rust via de achterzijde verlaten 
r.a. Prinses Beatrixstraat 
l.a. Huijgenstraat  
r.a. Meerdijk 
l.a. Horndijk 
r.d. Hoogstraat 
l.a. Zuidwal (direct na parkeerterrein en t.o. Chinees restaurant) 
r.a. Zuidwal langs de stadsmuur  
r.d. Over houten brug 
r.d. Onder Lingebrug door 
l.a. Lingedijk en vrijwel direct 
r.a. Voetpad naar beneden 
l.a. Bij eerste splitsing 
l.a. Bij tweede splitsing 
r.a. Hutterspad/Tiendweg 
l.a. Links van de school tussen hekjes door  
l.a. Tiendweg 
r.a. Rogier Jooszstraat 
l.a. Joost de Jongestraat 
r.a. Q. de Palmelaan 
l.a. Patrimoniumstraat 
r.a. Kastanjestraat 
l.a. Broekgraaf 
r.a. Keramieklaan Leerdam Sport ‘55 
 
FINISH 81,4 KM, FINISHBUREAU (open 07.30 uur - 17.00 uur) 
 
DLP = DOORLOOPPOST, DE  ROUTE IS ONDER VOORBEHOUD! 
 
Uitspanning De Leuve Hoeve        Landscheiding 1   4214 KM Vuren 
Tapperij Lingezicht         Lingedijk 78          4151 CN Acquoy  
Het Klokhuis                                  Jeugdlaan 2a         4153 AL Beesd               
Leerdam Sport (0345 - 613570)    Keramieklaan 2                   Leerdam 

 
Telefoonnummer organisatie: 06 – 12 94 51 29 


