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Ranglijsten avVN 2019

Winnaars Ranglijsten 2018

Harrie Stempher

Ook in 2019 zullen we weer een klassement opstellen van 
de loopresultaten van onze leden. Voor alle afzonderlijke 
afstanden zal een ranglijst met clubkampioenen worden 
opgesteld. 

Deelnemers aan de ranglijsten hoeven dus niet alle af-
standen te lopen, maar kunnen zich ook concentreren op 
bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. Ook voor het “Overall” 
klassement, waarbij de tijden van de 5 km, 10 km, 10 Em, 
15 km en Halve Marathon worden opgeteld, blijft de opzet 
ongewijzigd. En natuurlijk blijft ook het Marathon klasse-
ment gehandhaafd. Voor de afzonderlijke klassementen 
tot en met de Halve Marathon ontvangen de nummers 1 
een oorkonde. Voor het Overall klassement ontvangt de 
winnaar een standaard/medaille en de nummers 1, 2 en 3 
een oorkonde. 

De winnaar van het Marathon klassement ontvangt een 
medaille en de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. Op de 
site worden de uitslagen per afstand bijgehouden en in 
het februarinummer 2020 van het clubblad wordt er een 
uitslagenlijst gepubliceerd van alle afstanden. Onze leden 
zullen zelf de uitslagen moeten melden aan de organisa-
tie. Het is dus niet zo dat de organisatie uw resultaten op 
het internet gaat opzoeken (hooguit ter controle van uw 
opgave). Deze laatste voorwaarde is opgesteld, omdat de 
organisatie via uitslagen.nl wel veel, maar niet alle uitsla-
gen kan vinden. 

Aan de ranglijsten mogen alle leden deelnemen, dus abon-
neeleden en wedstrijdleden.

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de 
volgende regels:

-  er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: 
 hstempher@hotmail.com

-  de uitslagen gelopen in het eerste half jaar dienen 
vóór 15 juli 2019 gemeld te zijn. Geef dus tijdig uw 
uitslagen door.

-  uitslagen gelopen in de maanden juli, augustus, 
 september, oktober en november dienen vóór de 
 15e van de volgende maand gemeld te zijn. 

-  uitslagen gelopen in de maand december dienen vóór 
7 januari 2020 gemeld te zijn.

-  bij de uitslagen dient u te vermelden: 
 Naam en geboortedatum, datum loop, naam loop, 

waar gelopen (plaatsnaam), afstand en tijd.

Door de hierboven vermelde regels hopen we op een 
spannende en eerlijke strijd en hopen wij u ook tijdig te in-
formeren over de eindstanden (In het 1e nummer van de 
volgende jaargang). In de komende clubbladen zullen wij de 
regels onder uw aandacht blijven brengen.

Op onze site www.avvn.net worden de uitslagen zo snel 
mogelijk verwerkt. De uitslagen staan overzichtelijk ge-
rangschikt per afstand, waardoor 1 klik voldoende is om 
alle categorieën te zien. 

Wij hopen op een grote deelname.

Philip de Bruijn
M45 totaalstand

Henk Koops,
M60 marathon

John van Tilburg, 
M55 marathon

Drikus Haalboom
M70 totaalstand

Gijs van den Hurk
M60 totaalstand

Nicolette Steegeling-Bakvis
V50 totaalstand

Marion Wenders
V60 totaalstand

Joop Raaphorst
M75 totaalstand

Arie van der Ham
M65 totaalstand

Anja van Vliet
V55 totaalstand

Moniek Kingma-Schippers,
V55 marathon


