
Nuttige Informatie voor deelnemers aan Rabobank Goed Beter Best Loop 2013

      
Namens de Atletiek Vereniging Generaal Michaelis  (AVGM) heten wij u van harte welkom bij de 
Rabobank Goed Beter Best Loop. Hieronder hebben wij voor u nuttige informatie.  
 
Startnummer en chip 
U hebt zojuist het startnummer en de chip ontvangen en bent als deelnemer geregistreerd in het 
systeem. Wij vragen u vriendelijk het startnummer met de bijgeleverde veiligheidsspelden op de borst 
te bevestigen van uw loopshirt. De bijgeleverde chip dient u te plaatsen in de veters van een van uw 
loopschoenen. 
 
Inleveren chip 
Na afloop van de Rabobank Goed Beter Best Loop wordt u dringend verzocht de chip in te leveren in 
de daartoe duidelijk aangegeven inleverton in de aankomstfuik, direct gelegen na de finish. Indien u 
beschikt over een chip in eigendom vervalt uiteraard deze verplichting.  
 
Kleedkamers en douches 
U hebt zojuist uw startnummer ontvangen in het inschrijfbureau, dat is gevestigd in de accommodatie 
van Tennisvereniging Smashing. Hier treft u ook omkleedruimte aan voor dames en heren. Voorts 
kunt u hier na afloop van de loop gebruik maken van de douches. 
De kleedkamers blijven bewaakt tijdens de loop. Het opbergen van uw waardevolle spullen blijft echter 
uw eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor kan AVGM niet aansprakelijk worden gesteld. De 
kleedkamers van Tennisvereniging Smashing blijven open tot uiterlijk 15.00 uur. 
 
Kantine 
Op het complex van de Atletiekvereniging AVGM beschikken wij ook over een gezellige kantine. Hier 
kunt u naast een drankje, warm of koud, met of zonder alcohol, ook een broodje of een snack kopen 
tegen contante betaling. 
 
Prijsuitreiking 
Binnen, in de kantine van AVGM, vindt direct na aankomst van de laatste deelnemer van de 
Rabobank Goed Beter Best Loop de prijsuitreiking plaats aan de wedstrijdlopers in de verschillende 
categorieën. Gedachte tijdsplanning aanvang 13.30 uur. 
 
Inlopen 
Omdat de directe omgeving van het complex wordt gebruikt door de Kids Run (tussen 09.45 uur en 
10.45 uur) wordt u verzocht uitsluitend het inloopparcours te gebruiken op het complex van AVGM. Dit 
inloopparcours bestaat uit de binnenste drie banen van onze atletiekbaan, die speciaal voor u worden 
vrijgehouden. 
 
Toiletten 
Dames en herentoiletten bevinden zich op drie locaties op of nabij het parcours. Allereerst zijn er 
toiletten in het clubgebouw van AVGM, voorts beschikt het Tenniscomplex Smashing (locatie 
inschrijfbureau) over toiletten. Tot slot kunt u ook terecht bij Jongerencentrum TODO (in de omgeving 
van de start). 
 
Start en Finish 
De Start van de RGGB-loop vindt plaats in de omgeving van Jongerencentrum TODO. U dient 
hiervoor de pijlen “START RGGB”  te volgen. De start van de RGGB Loop is om 11.00 uur exact. 
Aldaar treft u startvakken aan. Een startvak is gereserveerd voor de wedstrijdatleten die dan ook 
beschikken over speciale startnummers. 
Alle recreatieve lopers kunnen zelf hun startvak kiezen op basis van hun gemiddelde kilometertijd. Wij 
hebben voor deze systematiek gekozen om iedereen direct in zijn of haar tempo te kunnen laten 
lopen. Wij vragen hierbij ook u om uw medewerking. Kies het voor u toepasselijke tempo en vak, 
zodat u niet een ander direct tot last bent. 



De Finish van de RGGB is in de directe omgeving van het complex van AVGM. Direct na de finish 
komt u terecht in een aankomstfuik waar u fruit en drinken wordt uitgereikt. Hier wordt u verzocht uw 
gehuurde chip in te leveren. 
 
Kilometeraanduiding en tijdklokken 
Elke kilometer wordt aangeduid met een bord. 
Op achtereenvolgens 1 kilometer, 5 -, 10-, 15- en 20 kilometer en bij de finish staan tijdklokken, die u 
de bruto tijd geven. 
 
Verzorgingspost 
Op het parcours staan twee verzorgingsposten, en wel op 3, 6 1/2, 10, 13 ½ , 17 en 20 ½ kilometer 
met water. 
 
Parcours 
AVGM heeft dit jaar er voor gekozen een snel en aantrekkelijk parcours aan te bieden, dat geheel 
loopt over asfaltwegen en fietspaden met nauwelijks hoogteverschillen. U maakt dit jaar kennis met 
een mooi deel van het buitengebied van Best. In een ronde van circa 7000 meter lengte loopt u door 
de buurtschappen Aarle en de Heikant en woonwijk Heivelden 
 

Indien u gekozen heeft voor de 7 kilometer, loopt u slechts 1 volle ronde om daarna via het 

aankomstcircuit te finishen.  
Indien u gekozen heeft voor de 14 kilometer, loopt u twee volle ronden om daarna via het 

aankomstcircuit te finishen.  
Indien u gekozen heeft voor de 21 kilometer, loopt u drie volle ronden om daarna via het 

aankomstcircuit te finishen.  

 
Tijdslimiet 
In verband met de gemeentevergunning moeten wij om 13.30 uur het parcours weer vrijgeven voor 
het verkeer. Er geldt dus een tijdslimiet voor de halve marathon. Deze is twee uur en dertig minuten. 
Indien u als deelnemer u derde ronde na 12.45 uur nog moet beginnen wordt u dit geweigerd door de 
jury. U wordt verplicht te finishen en alsdan in de uitslag opgenomen bij de 14,2 kilometer. 
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben of goede 
suggesties na afloop dan kunt u altijd een van onze medewerkers hierop aanspreken of ons mailen. 
 
Namens de organisatie van de RABOBANK GOED BETER BEST LOOP wensen wij u veel 
loopplezier, goed weer en snelle tijden. 

 


