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Ranglijsten avVN 2019

Harrie Stempher

Ook in 2019 zullen we weer een klassement opstellen van
de loopresultaten van onze leden. 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.

-

er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar:
hstempher@hotmail.com
de uitslagen gelopen in het eerste half jaar dienden
vóór 15 juli 2019 gemeld te zijn.
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.

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 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.
Ook is het belangrijk dat iedere deelnemer de tijden die hij
of zij heeft gemaild, correct op de site zijn weergegeven,
want bij het overnemen van tijden kunnen altijd foutjes
ontstaan. Mocht u een fout constateren meldt dit dan zo
snel mogelijk aan Harrie Stempher

-

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de
volgende regels:

In de komende clubbladen zullen wij de regels onder uw
aandacht blijven brengen.

-

-

Door de hierboven vermelde regels hopen we op een spannende en eerlijke strijd en hopen wij u ook tijdig te informeren over de eindstanden (In het 1e nummer van de volgende jaargang).
Inmiddels komen de uitslagen al binnen op de diverse afstanden. Vooral de resultaten van 10 km en Halve Marathon zijn al door veel leden ingediend. Door de handige
indeling op de site, zijn de uitslagen snel en overzichtelijk
te downloaden. Kijk dus regelmatig op www.avVN.net

avVN kilometer-teller 2019
De 50 deelnemers die jaarlijks proberen zoveel mogelijk
kilometers te lopen en deze laten registreren voor de
ranglijst van de avVN Kilometerteller, zijn al weer zo’n 6
maanden onderweg. Aan het eind van het jaar zijn ze inmiddels gewend om het boekje ter controle op te sturen
naar Harrie Stempher, waarna in april de “prijsuitreikingsloop” plaatsvindt en het algemeen klassement bekend
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Harrie heeft het bestuur inmiddels laten weten dat deze
editie de laatste zal zijn onder zijn leiding. We zijn dus op
zoek naar een opvolger. Mogelijk een deelnemer aan de
kilometer-teller, maar dat is natuurlijk niet noodzakelijk.
Dus als iemand ons wil helpen door deze activiteit voort
te zetten, dan kan hij of zij zich melden bij het bestuur. De
activiteiten nemen niet veel tijd in beslag en beperken zich
voornamelijk tot de maanden januari tot en met maart.
Natuurlijk is Harrie bereid om zijn opvolger bij de overname te ondersteunen.

Het bestuur

Nieuwe leden
Ik heet onderstaand lid, namens het bestuur van avVN, van harte welkom als nieuw lid van onze club:
Jan van de Erve - Bergschenhoek

Hans Wortel, Ledenadministratie
Hans Wortel

37e Wallenloop Inion Heusden
zondag 6 oktober 2019
Waarom juist de Wallenloop in Heusden?
Héél simpel :
Op eigen tempo kan iedereen een ‘binnen’-ronde van ca
2300 m afleggen over de wallen, zolang het maar valt onder
één van de volgende activiteiten: wandelen (eventueel met
kinder- of wandelwagen), joggen, nordic-walking of hardlopen! Naast het sportieve karakter dat de Wallenloop biedt,
kan de deelnemer onderweg genieten van het overweldigende ‘groene’ landschap, de waterpartijen en de mooie vesting
en zijn diverse contouren!
De Wallenloop is een gezellig evenement voor zowel jong en
oud.
Naast deze ‘binnen’-ronde wordt óók weer een ‘buiten’-ronde van ca 5 km over én langs de wallen georganiseerd met
een fraai zicht op de vesting. Net als bij de ‘binnen’-ronde
voert ook hier het recreatieve karakter de boventoon!
Dit 37e loopevenement biedt dus wéér écht voor elk wat
wils. Men kan zelf zijn afstanden bepalen: één of meer ‘binnen’-ronden en/of één of meer ‘buiten’-ronden! Alle combinaties zijn mogelijk. De gelopen afstand wordt middels een
stempelkaart genoteerd. Uiteraard kunnen de gelopen kilometers in het trimloop/kilometer-registratie-boekje worden
afgestempeld!
We onderscheiden de volgende leeftijdscategorieën: mix
t/m 6 jaar, mix 7 t/m 10 jaar, mix 11 t/m 15 jaar, 16+ dames
en 16+ heren. In elke groep kan gestreden worden voor de
meest gelopen ‘binnen’’-ronden. Hierbij zullen de nummers 1
t/m 3 in elke leeftijdscategorie in de prijzen vallen.
Daarnaast, zonder er een échte wedstrijd van te maken kán
óók gestreden worden voor de meest afgelegde kilometers
waarbij zowel de afgelegde ‘binnen’- als de ‘buiten’-ronden
opgeteld worden.

VRIENDELIJK DOCH DRINGEND VERZOEK!
Door turnvereniging INION uit Heusden wordt al sinds mensenheugnis de Wallenloop
georganiseerd. Enkele jaren geleden heeft het bestuur van ónze avVN besloten om
daar ter gelegenheid van het jubileum een (iets) groter festijn van te maken en de organisatie te ondersteunen. Uiteindelijk waren en zijn we een vereniging met heel veel
(meer of minder fanatieke) lopers en loopsters. Uiteraard prestatievelingen én recreanten. Héél enthousiast heb ik destijds geroepen dat we zeker een vijftigtal avVN’ers aan
de start zouden hebben. Foutje dus, want het aantal leden haalt die 50 leden helaas nog
steeds niet. Jullie snappen het al: kom met velen naar het vestingstadje Heusden waar
je op zondagmorgen héérlijk ontspannen kunt lopen en nadien vertoeven en genieten
van het vele wat Heusden te bieden heeft! Verras de organisatie en kóm meedoen. Wij
dóen ’t óók voor U! Vraag eens aan uw collega’s hoe heerlijk ontspannen en gezellig het
hier is. Een aanrader en dus een evenement dat niet in uw overzichten mag ontbreken.

Bij het afleggen van minimaal één ronde ontvangt de deelnemer een herinnering als dank voor de actieve deelname.
Uiteraard wordt óók heel goed aan de verzorging gedacht!
Voorinschrijven kan (tot 27 september) via:
- secretariaat@inion.nl of via penningmeester avVN
- Mart Verboord rietwerk.verboord@wxs.nl
- óf op de 6e oktober tussen 9.15 en 12.00 uur bij
Nautical Service Heusden bv, Scheepswerf 1, te Heusden.
- Inschrijfgeld is € 3,00 p.p.
- Alle deelnemers kunnen starten tussen 10.00 en
12.00 uur. Het eindsignaal gaat om 13.00 uur!
- Méér informatie vindt u t.z.t. op www.inion.nl.
Het bestuur van avVN rekent op een grote opkomst van haar
leden!

Tot ziens op 6 oktober 2019

