
24e Rabobank Goed, Beter, Best  Loop 

Zondag 24 maart 2013 
 
Programma 

-wedstrijd halve marathon 
 km, 14 km en halve marathon 

 
Tijdregistratie 

Deelnemers zijn verplicht een ChampionChip te dragen. Heeft u zelf geen chip, dan kunt u deze huren voor € 
2,00. 
 
Start en finish 

arathon, 14 km en 7 km allen om 11.00 uur, waarbij startvakken ingedeeld op gemiddelde 
snelheid per kilometer 

 
Vanaf invalswegen Best (A58: afrit 7; A2: afrit 27) borden Rabobank GBB-loop volgen; vijftien minuten lopen van 
NS-station Best (westzijde). 
 
Parkeren 

Parkeren deelnemers bij het Heerbeeck College aan de Willem de Zwijgerweg in Best en parkeerplaats van het 
Sportpark aan de Jacob van Wassenaerstraat te Best 
 
Parcours 

Atletiekvereniging Generaal Michaelis biedt haar lopers een goed en snel parcours dat verkeersvrij is en bestaat 
uit asfaltwegen en geasfalteerde fietspaden. De ronde van bijna 7 km is geheel gelegen in het buitengebied van 
Best. KNAU-certificaat van meting. Tijdklokken op de 1, 5, 10, 15 en 20 km - punten. Verzorgingsposten met 
water; na afloop: sportdrank of thee.  Zie ook plattegrond. 
 
Tijdslimiet 

Voor de halve marathon geldt een tijdslimiet van 2 uur en 30 minuten. Deelnemers, die na 12.45 uur nog 
moeten beginnen aan de laatste ronde van 7 kilometer, wordt dit niet toegestaan en moeten op aanwijzing 
van de jury verplicht finishen. Zij worden automatisch geregistreerd als deelnemer aan 14,2 kilometer en als 
zodanig in de uitslag opgenomen.. 
 
Kleed- en douchegelegenheid 

In het clubhuis van AVGM en het clubhuis van de tennisvereniging is voldoende douchegelegenheid. 
 
Voorinschrijven 

Online inschrijven via www.avgm.nl of www.inschrijven.nl; voorinschrijving sluit op 20 maart 2013. Het 
startnummer en de chip ligt op de wedstrijddag vanaf 9.00 klaar bij het wedstrijdsecretariaat in het clubhuis van 
de tennisvereniging (volg richtingborden vanaf de atletiekbaan). 
 
Na-inschrijven 

Zondag 24 maart 2013 van 9.00 tot 10.30 uur in het clubhuis van de tennisvereniging (volg richtingborden vanaf 
de atletiekbaan) 
 
Inschrijfgeld 
Voorinschrijven: 

-leden € 7,00, overigen € 8,00 
-leden € 8,50 overigen € 9,50 

 
 
Voor dit evenement worden witte chips verhuurd, deze zijn alleen voor deze wedstrijd bruikbaar en dienen na 
afloop ingeleverd te worden. Eigenaren van gele chips kunnen met hun eigen chip lopen en betalen uiteraard 
geen huur. Eventueel een gele chip aanschaffen kan rechtstreeks bij MyLaps (http://nl.mylaps.com)en vormt 
onderdeel van de inschrijfprocedure via www.inschrijven.nl. Eigenaren van groene chips betalen zowel bij voor- 
als bij na-inschrijving een gebruikersfee van € 1,25.  
Groene chips worden niet verstrekt via dit evenement. U kunt de chip inleveren tot uiterlijk 31 maart 2013, bij AV 

Generaal Michaelis, Constantijnlaan 2 - 5684CZ Best 
 
Na-inschrijven: 

 
 

 
 
 
 



Annuleren 
Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot 20 maart 2013. 
 
Prijzen 

-wedstrijd voor eerste drie in volgende KNAU-categorieën: Mannen senioren / M35/ M40 / M45/ 
M50+; Vrouwen senioren / V35/ V40+. 

Geldprijzen (alleen KNAU-wedstrijd): Mannen senioren (1 t/m3); M35 (1 t/m3); M40 (1 t/m3); M45 (1t/m3); 
M50 (1t/m3); M60+ (1t/m3); Vrouwen senioren (1t/m3); V35 (1 t/m3) en V40+(1 t/m3).  

ndien tenminste vijf atleten in een categorie aan de 
wedstrijd deelnemen. Bij minder dan vijf deelnemers vervalt deze categorie en worden de deelnemers gevoegd 
bij een jongere categorie. 
 
Prijsuitreiking 

Prijsuitreiking na afloop van de wedstrijd in het clubhuis van AVGM. (Er worden geen geldprijzen nagestuurd.) 
 
Geldprijzen 2012  (alleen KNAU-wedstrijd): 
Categorie   Plaats    1    2    3 

Mannen senioren   €150  €100  € 50 
Mannen 35     € 75  € 50  € 25 
M40     € 50  € 40  € 25 
M45     € 50  € 40  € 25 
M50     € 50  € 40  € 25 
M60+     € 50 € 40  € 25 
Vrouwen senioren   €150  € 100  € 50 
V35     € 50  € 40  € 25 
V40+     € 50  € 40  € 25 
 
Parcoursrecords 

Premie voor de winnaar die het parcoursrecord verbetert: 
Mannen   € 350  Luc Krotwaar  Eindhoven Atletiek 2003  1.02.45 
Vrouwen  € 250  Pauline Wangui Kenia    2007  1.13.42 
 
Uitslag 

De uitslag staat zo spoedig mogelijk na de loop op de website www.avgm.nl en op www.uitslagen.nl 
 
Winnaars 2012 

Msen    Stefan van den Broek Duffel (BEL)  1:07:30 
M35   Ricky Meylaers  Mol (BEL)  1:14:21 
M40   Eric Gérome  Luik (BEL)  1:11:08 
M45   Ad Peeters  AVV   1:15:02 
M50   Ronny Agten  Mol (BEL)  1:14:42 
M60   Drikus Haalboom    avVN   1:27:12 
Vsen   Kim Dillen  Eindhoven Atletiek 1:19:45  
V35  Vanessa Hartman Voorne Atletiek  1:24:41 
V40   Thea Ottens  Eindhoven Atletiek 1:35:03 
 
Algemeen 

 
 

t parcours is niet toegestaan. 
www.avgm.nl. 

 
Inlichtingen 

Organisatie: Bas van Hoof telefoon 0499 373656 
Inschrijvingen: Jo van Meurs, telefoon 0499 390298 
E-mail: wedstrijden@avgm.nl 
Internet: www.avgm.nl 

http://www.avgm.nl/

