
80 van de Osse Maaskant & Nacht van Oss 

 

Beste sportvrienden,  
 
Let op: deel deze informatie met je teamgenoten als je ook namens anderen hebt ingeschreven. 
 
Komend weekend gaat de 12de De Maasdijk van start. We hebben een aantal prachtige routes door 
de gemeente Oss voor jullie uitgezet en het weer lijkt gemiddeld genomen ook mee te gaan werken. 
We wensen jullie alvast heel veel plezier en zien jullie graag  
 
Parkeren 
Parkeren is in Oss is in het centrum van Oss op zaterdagavond en zondag de hele dag gratis, met 
uitzondering van de parkeergarages. Ons advies is om te parkeren op het Jurgensplein voor de 
Kennedy Mars en de Nacht 40km. Dat is vlakbij de startlocatie TBL. 
 
Aanmelden 
Meld je bij het Titus Brandsma College, via de ingang aan de Carmelietenstraat. Daar krijg je koffie of 
thee, je startnummer, controlekaart, de routebeschrijving en eventueel je bestelde shirt of sokken.  
Bovendien krijg je een setje bonnen mee die je bij de rustposten en na de finish kunt gebruiken voor 
een drankje of versnapering. Je kunt je tas voorzien van een bagagelabel onder toezicht achterlaten. 
Je krijgt die vervolgens weer ter beschikking na ca 40 en 60 kilometer. LET OP: als je je tas op het 
60km punt cq bij de finish wilt ontvangen moet je hem wel weer inleveren bij de organisatie! 
Er zijn Kennedywalker boekjes (2,50 euro) en reflecterende hesjes (5,00 euro) te koop, tegen 
contante betaling! 
 
Deelnemers 
Alle namen van de deelnemers aan de 80 van de Osse Maaskant en de Nacht van Oss worden 
vermeld op de website, wil je je naam liever niet vermeld hebben, stuur dan even een berichtje zodat 
we die kunnen verwijderen. 
 
Starttijd 
We starten om 23.00 uur precies, vanuit het centrum van Oss, bij de grote start/finishboog op De 
Heuvel. Dit is op de 300 meter van aanmeldlocatie TBL. Bij het TBL zullen we op tijd waarschuwen om 
gezamenlijk te vertrekken naar de start. 
Let op, de eerste kilometers volgen we de route van de marathon die om 18.00 uur is gestart. Het is 
mogelijk dat er nog enkele deelnemers op het parcours zijn. Houd hier rekening mee en geef ze de 
ruimte! 
 
Onweer 
We hopen net als jullie op mooi weer, maar een onweersbui kan zomaar uit de lucht komen vallen. 
Houdt net als wij de berichten in de diverse weerapps in de gaten. Waar mogelijk signaleren wij bij 
rustpunten als het verstandig is om even wat langer te pauzeren, maar gebruik vooral je eigen 
gezonde verstand en schuil op tijd. 
 
Routes 
De wandelroutes zijn overwegend verhard. Zo’n 5 a 10 % is onverhard, maar de meeste van de 
”onverharde” delen zijn voorzien van een halfverharding en dus goed beloopbaar.   
 
Bij het wandelen hebben we gekozen voor grondpijlen. Omdat de Kennedymars ook ’s nachts 
gelopen wordt, is deze gecombineerd met opgehangen pijlen. 

De 40km en de Kennedymars is in zijn geheel met GELE grondpijlen en met witte opgehangen pijlen 
met een geel pijltje erop gemarkeerd. Dit zijn dus de enige pijlen die je volgt. 

Daar waar de andere afstanden niet samenvallen met deze route zijn BLAUWE grondpijlen gebruikt.  
De pijlen voor de fietsroutes zijn ROZE deze hangen aan bomen en palen.  
De pijlen voor de skateroutes staan op de grond met ROZE krijtspray. 
Bij splitsingen zijn aanvullende borden neergezet. Check na een splitsing even of je op de goede 

route zit…     

https://demaasdijk-events.nl/de-maasdijk/informatie/uitslagen-en-deelnemerslijsten/
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Alle routes zijn via onderstaande link beschikbaar voor op je mobiele telefoon. Selecteer je jouw 
route, dan ga je naar afstandmeten.nl. Om eventueel een gpx bestand te downloaden kies je voor de 
optie [export] en dan wijst het zichzelf verder. 
https://demaasdijk-events.nl/de-maasdijk/informatie/routes-maasdijk/.  
 
De route is niet autovrij, let in de nachtperiode extra goed op!  
Draag tijdens de nacht reflecterende kleding en eventueel ook verlichting. Loop zoveel als mogelijk 
aan de buitenkant van de weg. Op delen van de  route is het erg donker en kan de ondergrond 
minder vlak zijn, een zaklamp is hier aan te bevelen. 
Koop zonodig een reflecterend hesje bij de start. 
Houd met je stemvolume rekening met aanwonenden als je langs huizen wandelt gedurende de 
nacht.  
 
Rustposten 
Onderweg zijn diverse gemeenschapshuizen en horecapunten beschikbaar. Een volledig overzicht zie 
je onderaan dit bericht. Er is onderweg volledige verzorging voorzien. 
Ons advies is wel om in elk geval een bidon mee te nemen, en bv een paar krentenbollen in je tas te 
stoppen. Geniet van al het lekkers dat onderweg wordt aangeboden, maar zorg voor je eigen 
noodrantsoen! 
 
Je wordt onderweg 5 keer ‘gestempeld’ of geregistreerd met een tijdsmat. Dit is aangegeven in de 
routebeschrijving.  
Je krijgt bij vertrek een aantal bonnen mee. De consumptiebonnen zijn bij de Kennedymars 
rustposten in te leveren voor een drankje. Verder zijn er specifieke bonnen voor achtereenvolgens 
Teefelen, TBL, Onder d’n Plag en De Maasakkers, die zijn in te leveren voor een versnapering.  
Tot slot ontvang je een bon van één van de horecagelegenheden in het centrum die je na de finish 
kunt benutten voor een drankje bij die gelegenheid. Deze krijg je pas bij de finish zodat we ervoor 
kunnen zorgen dat je dezelfde bon hebt als je wandelmaatje(s).  
 
Na de finish krijg je bij goed weer je tas terug op het finishplein. Bij regen krijg je je tas retour bij H32: 
Heuvel 32 in Oss. Uiteraard wijzen we je in dat geval bij de finish aan waar H32 te vinden is. 
 
Tijdwaarneming 
In je startnummer zit een chip die op enkele plekken je doorkomst registreert, maar het is geen 
livetracker. Tip: wil je mensen laten weten waar je bent, zet dan bijvoorbeeld in What’s App de 
functie Deel mijn locatie aan.  
 
Openingstijden posten 80 van de Osse Maaskant 
Hart van Oijen   8 km 00.00-01.00 
De Snoeck Lith   16 km 01-00-03.00  Registratiemat 
Jeu de Boules Teeffelen  23 km 02.00-05.00 
Govers Geffen   32 km 03.15-07.00  STEMPELPOST 
Oss centrum   40 km   Passage Registratiemat 
Oss TBL    40 km 04.00-09.00  Tassentransport  
Berghem Hoessenbosch 47 km 05.00-10.45 vertrek vanaf deze post na 05.15u ivm 
toegang natuurgebied. 
’t Slotje Herpen   52 km 06.00-12.00  
Vidi Reo Ravenstein  57 km 06.30-13.15 Registratiemat 
Onder d’n Plag Demen  61 km 07.00-14.15 Tassentransport 
(Haren, Slonsko   67 km vanaf 10.00) 
De Maasakkers Megen  69 km 08.00-16.00 STEMPELPOST  
’t Vunderke Macharen  74 km 08.50-17.30 
De openingstijden zijn gebaseerd op een bruto loopsnelheid van 4,0 tot 7,5 km/u. Buiten de 
aangegeven tijden wordt er niet gestempeld.  

https://demaasdijk-events.nl/de-maasdijk/informatie/routes-maasdijk/
https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-use-live-location/?lang=nl

