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Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2022
Geheel 2022
Geheel 2022
4 maart 2023
11 maart 2023

De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten)
Kilometerteller
Algemene Ledenvergadering in Utrecht
Prijsuitreiking kilometerteller tijdens Vlinderloop Houten

www.avVN.net
www.avVN.net
www.avVN.net
www.avVN.net
www.loopgroephouten.nl

Elders in deze uitgave leest u meer over de ranglijsten en kilometerteller. Voor meer informatie of vragen over diverse
evenementen kunt u ook altijd contact opnemen met een bestuurslid. Voor Baanactiviteiten kunt u contact opnemen met
Toon Verkerk. Contactgegevens zijn te vinden in de colofon van ons clubblad en via onze website
www.avVN.net

Belangrijke wedstrijden voor Masters
NK 100 KM SENIOREN EN MASTERS WINSCHOTEN
9 september 2022
inschrijven gesloten
www.runwinschoten.nl

NK MARATHON SENIOREN EN MASTERS AMSTERDAM
zondag 16 oktober 2022
www.tcsamsterdammarathon.nl

NK WERPVIJFKAMP EDAM
zaterdag 24 september 2022
www.avedam.nl

NK CROSS MASTERS TIJDENS WARANDELOOP TILBURG
26 november 2022
www.warandeloop.nl

Blijf het nieuws en de sites van bovenstaande evenementen volgen omtrent het al dan niet doorgaan hiervan.

avVN financiën 2022-2023
Tjeetje, de tijd “vliegt” voorbij. Augustus 2021
mocht ik voor ons fraai geïllustreerde clubblad een
stukje schrijven over de financiën van onze avVN.
Weet u nog wel? “Financiën avVN tot heden en in
de toekomst”. Natuurlijk weet u allemaal nog heel
goed dat de strekking ervan was om zo mogelijk
het 60-jarig jubileum van avVN (opgericht 1 maart
1966) in 2026 te gaan vieren. We zijn daar nu nog
maar vier jaar van verwijderd en met de cijfertjes
én vooral centjes die we nu (nog) hebben, zou het
een haalbare kaart moeten worden.

Mart Verboord
penningmeester

Niets is zeker maar als we met zijn allen ons stinkende best blijven doen om het ledenaantal op
het huidige peil te houden, heb ik én het huidige
bestuur met mij, het volste vertrouwen dat een
feestje in 2026 moet gaan lukken! Dus……ook nú
weer het verzoek:
“Dóe mee, blijf een trouw lid en zoek in je vrienden- én/of kennissenkring én/of loopgroepjes
naar mogelijke adspirant-leden!”
Gelukkig worden er momenteel weer veel lopen
en loopjes georganiseerd waarbij het al jaren gemiste, gezellige contact tussen lopers en loopsters
weer terug aan het komen is. (By the way: de aanwas én de (natuurlijke) terugval in ons ledenaantal

is momenteel redelijk stabiel, maar een verdere
terugval van het ledenaantal is zeer onwenselijk.)
In hetzelfde stukje in het derde clubblad van 2021
stond ook het vriendelijke verzoek aan u allen om
vanaf medio november te zorgen voor een voldoende bank- en/of girosaldo, zodat de automatische incasso-badge zonder storneringen plaats
kan gaan vinden en onze ledenadministratie géén
tweede incasso-ronde hoeft te doen uitgaan.
Vriendelijk verzoek ik u allen, mede namens onze
ledenadministratie, om eventuele wijzigingen in
uw bank/gironummer én of de tenaamstelling van
deze rekeningen per email door te geven aan het
secretariaat avvn.hanswortel@gmail.com
Nú alvast dank voor uw medewerking.
Namens de avVN-ledenadministratie en het bestuur wens ik u allen een mooi laatste (loop)trimester in 2022.

Ranglijsten avVN 2022
Ook in 2022 zullen we weer een klassement
opstellen van de loopresultaten van onze leden.
Deelnemers aan de ranglijsten hoeven niet alle
afstanden te lopen, maar kunnen zich ook concentreren op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer.
Voor het “Overall” klassement, worden de tijden
van de 5 km, 10 km, 10 Em, 15 km en Halve Marathon opgeteld. Daarnaast is er een apart Marathon klassement. Het klassement is toegankelijk
voor alle leden. Wedstrijd-, recreant- en abonnee
leden kunnen hun resultaten voor deze competitie indienen.
Voor de afzonderlijke klassementen tot en met
de Halve Marathon ontvangen de nummers 1 een
oorkonde. Voor het Overall klassement ontvangt
de winnaar per leeftijdscategorie een standaard
en de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. De winnaar van het Marathon klassement ontvangt per
leeftijdscategorie een medaille en de nummers 1,
2 en 3 een oorkonde.
Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten melden aan de organisatie. 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
uitslagen kan vinden.
Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de volgende regels:
er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar:
verkerktoon@gmail.com
de uitslagen, gelopen in het eerste half jaar,
kunnen niet meer gemeld worden.
ook uitslagen, gelopen in de maand juli, kunnen niet meer gemeld worden.
uitslagen gelopen in de maanden 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 2023 gemeld te zijn.
bij de uitslagen dient u te vermelden: Naam

en geboortedatum, datum loop, naam loop, waar
gelopen (plaatsnaam), afstand en tijd.

Geen aanvulling op de spelregels

Tijdens de jaarvergadering van 30 april 2022 stond
het onderwerp “Ranglijsten” op de agenda. Er is
daarbij besloten om géén virtuele wedstrijden mee
te laten tellen bij de Ranglijsten.

Een tussenstand

Op dit moment (1 augustus) zijn er 53 wedstrijduitslagen ingediend. Vooral de 5 en 10 kilometer zijn
al veel gelopen door de deelnemers. Zoals gebruikelijk blijven de 15 kilometer en 10 Engelse Mijl nog
wat achter, omdat het aanbod van wedstrijden op
deze afstanden minder is. Hopelijk kunnen/mogen
de Dam tot Damloop en de Zevenheuvelenloop dit
jaar doorgaan, zodat ook deze afstanden gelopen
kunnen worden.
Er zijn 5 marathon resultaten ingediend. Dankzij de
najaar-marathons in o.a. Eindhoven en Amsterdam
zal ook dat aantal ongetwijfeld nog stijgen.
Dat onze leden “met hun tijd meegaan” blijkt ook
uit het feit dat in voorgaande jaren de categorieën
60 en 65 het meest populair waren, maar dit nu verschoven is naar de categorieën 65 en 70 jaar.
In de hieronder weergegeven tussenstand staan
alle uitslagen ingediend tot en met 31 juli 2022.

Kijk regelmatig op de website

De uitslagen van de ranglijsten worden zeker maandelijks, en als het kan vaker, geactualiseerd. Mede
dankzij de inzet van Ruud Riksman staan de ranglijsten overzichtelijk weergegeven
(zie: http://avvn.net/ranglijsten)
Mocht er een doorgegeven uitslag ontbreken en/of
verkeerd staan weergegeven in het overzicht, meld
dit dan via verkerktoon@gmail.com
Wij hopen dankzij de vele wedstrijden in het tweede
half jaar op een grote deelname.
Toon Verkerk

Tussenstand ranglijsten 2022
per 1 augustus 2022
5 km

Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker
Delft
V 60-64 Anja van Vliet-Bolwerk
Mantgum
Maranka Verkerk
Nistelrode
Marion Wenders
Bingelrade
V 75-79 Ria van Weezep
Lelystad

0:22:34
0:23:46
0:29:13
0:39:01
0:28:46

Mannen
M 60-64 Johan Neve
Bloemendaal
M 65-69 Gijs van den Hurk
Macharen
Toon Verkerk
Oss
Jan van Zalinge
Hoorn
Johan van Santen
Wapenveld
M 70-74 Arie van der Ham
Reeuwijk

0:18:29
0:19:55
0:23:12
0:28:30
0:32:22
0:23:08

Toon Verkerk

