
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit 

 
 

Boerbosloop Rolde 
Datum: zaterdag  27 oktober 2018 
Locatie: Rolde 
Inschrijven: vanaf 12:30 
Locatie: Sporthal de Boerhoorn, Zuides 50, 9451KD Rolde 
Openbaar vervoer: vanuit Gieten en Assen lijn 110 halte N33 ( 15 min lopen), vanuit Assen lijn 24 en 21 halte 
Grote brink (2 min lopen) 
Deelname: €3,- 
Start Cross: 14:00 uur 
Organisatie: Loopgroep SGO 
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit: 1e loop 
Boerbos cross sponsor: Bakker Pots 
 
Opzet run:  
Junioren 12-17 jr ca 4,35 km 
Senioren en masters ca 4,35 km en 8,7 km 
Parcours: 
Over onverharde paden door het bos en de heuveltjes van de 
historisch zandverstuiving in het Boerbos in Rolde . Het Boerbos 
kenmerkt zich door uitdagende heuvels, heide, bos en een 
zandverstuiving. De looproute heeft een afwisselend terrein van 
zand, en heuvels.  
De route: 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2053662. 
 
Cross met tijdwaarneming zonder chip 
Prijzen beschikbaar gesteld door Hof van Saksen 
Snelste Junior Man/Vrouw ( ca 4,35 km) 
Snelste vd senioren en Masters  Man/Vrouw( ca 8,7km) 
 
Voor alle deelnemers een attentie van Echte bakker Pots  
Douche-/kleedruimte aanwezig 
De volgende categorieën worden aangehouden voor het circuit klassement: 

 Junioren  meisjes en jongens van 12 t/m 17 jaar 

 Senioren dames en heren 18 t/m 39 jaar  

 Master I dames en heren 40 t/m 49 jaar  

 Master II dames en heren 50 jaar en ouder 

 

Uitslagen en foto zijn te vinden:  

website: https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/ 

facebookpagina: https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/ 

  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2053662
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/


Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit 

 
 

Boomkroonpad cross Drouwen 
Datum: zondag  25 november 2018 
Locatie: Drouwen 
Inschrijven: vanaf 9:30 
Locatie: Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen 
Deelname: €3,- 
Start Cross: 11:00 uur 
Organisatie: Loopgroep SGO, Gieten en Vomos  
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit: 2e loop 
Boomkroonpad cross sponsor: Bospaviljoen De Woudstee   
Opzet run: 
 Junioren 12-17 jr ca 4,7 km 
 Senioren en masters  ca 4,7 km en 9,3 km 
Parcours: 
Over onverharde paden in het Gieterbos, langs de voormalige 
zandzuigerij. Het Parcours kenmerkt zich door een uitdagende  
heuvel, stille bosweggetjes en zandpaden.  De looproute heeft een 
afwisselend terrein van zand, Drentse keien, heuvels en het 
boomkroonpad.  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2053669. 
 
Cross met tijdwaarneming zonder chip 
Prijzen beschikbaar gesteld door Hof van Saksen 
Snelste Junior Man/Vrouw ( ca 4,7 km) 
Snelste vd senioren en Masters  Man/Vrouw( ca 9,3 km) 
 
Voor alle deelnemers een consumptie van Bospaviljoen de Woudstee 
Geen Douche-/kleedruimte aanwezig 
De volgende categorieën worden aangehouden voor het circuit klassement: 

 Junioren  meisjes en jongens van 12 t/m 17 jaar 

 Senioren dames en heren 18 t/m 39 jaar  

 Master I dames en heren 40 t/m 49 jaar  

 Master II dames en heren 50 jaar en ouder 
 
Uitslagen en foto zijn te vinden:  

website: https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/ 

facebookpagina: https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/ 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2053669
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/


Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit 

 
 

Drouwenerzand cross Gasselte 
Datum: donderdag 27 december 2018 
Locatie: Gasselte 
Inschrijven: vanaf 10:30 
Locatie: Dorpshuis de Trefkoel,  Achter de Brinken 6e,  9462 RH 
Gasselte 
Openbaar vervoer: vanuit Gieten/Stadskanaal lijn 312  halte 
rotonde Gasselte en vanuit Borger/Gieten lijn 59 halte Julianalaan  
Deelname: €3,- 
Start Cross: 11:30 uur 
Organisatie: sportvereniging Vomos 
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit: 3e loop 
Drouwenerzand cross sponsor:  Drouwenerzand attractiepark 
Opzet run: 
 junioren 12-17 jr ca 5 km,  
 senioren  en masters ca 5 en 10 km 
Parcours:  
Over onverharde paden nabij het natuurgebied Drouwenerzand. Dit gebied met stuifzanden ligt op de 
Hondsrug tussen Gasselte en Drouwen.  Het stuifzandgebied is in de loop der tijd ontstaan door over-
begrazing, het steken van heideplaggen en het delven van keien. Sinds 2009 is het aangewezen als aardkundig 
monument. 
 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1433885. 

 

Cross met tijdwaarneming zonder chip 
Prijsuitreiking winnaar na afloop. Junioren prijs beschikbaar gesteld door 
Attractiepark Drouwenerzand 
Let op de puntentelling voor het klassement: de werkelijk gelopen tijd telt mee voor 
het klassement ! 
Douche-/kleedruimte aanwezig 
De volgende categorieën worden aangehouden: 

 Junioren  meisjes en jongens van 12 t/m 17 jaar 

 Senioren dames en heren 18 t/m 39 jaar  

 Master I dames en heren 40 t/m 49 jaar  

 Master II dames en heren 50 jaar en ouder  
 
Uitslagen en foto zijn te vinden:  

website: https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/ 

facebookpagina: https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/ 
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Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit 

 
 
 

Gletsjerkuil cross Ees 
Datum: zondag  13 januari 2019 
Locatie: Ees 
Inschrijven: vanaf 9:30 
Openbaar vervoer: vanuit Borger Belbus lijn 59   
Deelname:  €3,00  
Locatie: Country Golf Ees, Oosterweg 1, 9536 PR Ees  
Start Cross: 11:00 uur 
Organisatie: Loopgroep SGO, Gieten en Vomos 
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit: 4e loop 
Opzet run: 
Junioren  12-17 jr jongens en meisjes ca 4,5 km,   
senioren  en masters heren ca 4,5 en 9  km  
Parcours:  
Het parcours is geheel onverhard, op twee fietspad 
overgangen na, en start achter het golfterrein van Country 
Golf Ees in het bos. De route brengt je langs smalle heide 
paadjes  dwars door de verschillende uitdagende 
Gletsjerkuilen en het mysterieuze stormbos met zijn omgewaaide bomen. 
 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2077390 

 

Cross met tijdwaarneming zonder chip 
Prijzen beschikbaar gesteld door Country Golf Ees en Attractiepark Drouwenerzand 
Snelste Junior Man/Vrouw ( ca 4,5 km) 
Snelste vd senioren en Masters  Man/Vrouw( ca 9 km) 
 
Geen Douche-/kleedruimte aanwezig 
De volgende categorieën worden aangehouden: 

 Junioren  meisjes en jongens van 12 t/m 17 jaar 

 Senioren dames en heren 18 t/m 39 jaar  

 Master I dames en heren 40 t/m 49 jaar  

 Master II dames en heren 50 jaar en ouder 

 

Uitslagen en foto zijn te vinden:  

website: https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/ 

facebookpagina: https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/ 

  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2077390
https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/
https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/


Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit 

 
 

3 Meren cross Gieten 
Datum: zaterdag  9 februari 2019 
Locatie: Gieten 
Inschrijven: vanaf 12:30 
Deelname: €3,- 
Locatie: Snack kiosk Eexterhalte, Stationsstraat 60, 9463 TJ Eext 
Organisatie: Loopgroep Gieten  
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit: 5 e loop 
3 meren cross Sponsor:  Pege Cafe 
Opzet run:  
junioren ca 4 km 
senioren en masters ca 4,6 en 8,8 km 
Parcours: 
Over onverharde paden langs 3 bosmeren in het Gieterbos. Dit gebied  kenmerkt zich door mooie bospaden, 
zandpaden en steile heuvels   
 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1431217 

 
Cross met tijdwaarneming zonder chip 
Prijzen beschikbaar gesteld door Pege Cafe 
Snelste Junior Man/Vrouw ( ca 4,6 km) 
Snelste vd senioren en Masters  Man/Vrouw( ca 8,8km) 
Geen douche-/kleedruimte aanwezig 
 
De volgende categorieën worden aangehouden: 

 Junioren  meisjes en jongens van 12 t/m 17 jaar 

 Senioren dames en heren 18 t/m 39 jaar  

 Master I dames en heren 40 t/m 49 jaar  

 Master II dames en heren 50 jaar en ouder  

 

Uitslagen en foto zijn te vinden:  

website: https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/ 

facebookpagina: https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/ 

  

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1431217
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Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit 

 
 

Kleine Moere cross Grolloo 
Datum: zaterdag  23 maart 2019 
Locatie: Grolloo 
Openbaar vervoer: vanuit assen  lijn 21   
Inschrijven: vanaf 12:30  
Deelname: €3,- 
Locatie:  Klimpark Outdoor Grolloo Oostereind 12, 9444 XD Grolloo 
Start Cross: 14:00  
Organisatie: Loopgroep SGO 
Unesco Geopark Hondsrug crosscircuit: 6 e loop 
Kleine Moere Sponsoren: Klimpark Outdoor Grolloo. 
Opzet run: 
 junioren ca 4,5 km 
senioren en masters ca 4,5 km en 8,8 km  
Parcours: 
Over onverharde paden langs de randen van de waterplas Kleine en grote Moere. Dit gebied kenmerkt zich 
door uitdagend zand en bos.   
 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1483319 
 
Cross met tijdwaarneming zonder chip 
Prijzen beschikbaar gesteld door Hof van Saksen 
Snelste Junior Man/Vrouw ( ca 4,5 km) 
Snelste vd senioren en Masters  Man/Vrouw( ca 8,8km) 
Geen douche-/kleedruimte aanwezig 
 
 
Na de Cross aansluitend (ca 15:15 uur) de prijsuitreiking van het Geopark Hondsrug Crosscircuit. (Oostereind 
12, Grolloo) 
De volgende categorieën worden aangehouden: 

 Junioren  meisjes en jongens van 12 t/m 17 jaar 

 Senioren dames en heren 18 t/m 39 jaar  

 Master I dames en heren 40 t/m 49 jaar  

 Master II dames en heren 50 jaar en ouder  
Tevens worden de aanmoedingsprijzen verloot onder alle deelnemers die tenminste 5 keer hebben 
deelgenomen. 
 
Uitslagen en foto zijn te vinden:  

website: https://www.dehondsrug.nl/crosscircuit/ 

facebookpagina: https://www.facebook.com/geoparkhondsrugcrosscircuit/ 
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