
   

 

Runnersworld Ronde van Naastenbest 

 
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis (AVGM) organiseert op zaterdag 23 augustus  
de Runnersworld Ronde van Naastenbest over 10 kilometer op de weg.  

 
De start en finish van de wedstrijd en trimloop zijn op de kunststofaccommodatie  
van AVGM aan de Gildelaan in Best. 
 
Het parcours bestaat uit 3 ronden van ruim 3.200m door de wijk Naastenbest en een 
aanloopronde op de atletiekbaan. 
De wedstrijd gaat over de afstand van 10 km. 
De deelnemers aan de trimloop kunnen tijdens de loop beslissen of zij 1, 2 of 3 ronden willen 
lopen. 
De wedstrijd en trimloop starten gelijktijdig om 19.30 uur. 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd wordt voor de Jeugd en G atleten de Voorronde  
van Naastenbest gehouden over een afstand van ruim 1.400m. 
De voorronde start om 19.00 uur. 
 
Inschrijving 
Voorinschrijving: t/m vrijdag 22 augustus via www.inschrijven.nl, www.avgm.nl 
Na-inschrijving:  Bij AVGM op zaterdag 23 augustus van 18.00 tot half uur voor start. 
Meer informatie via Frank Abbink : tel: 0499 – 373839 of per mail naar wedstrijden@avgm.nl  
 
Inschrijfgeld 
 wedstrijd en prestatieloop 

Voorinschrijving:  € 5,00 
Na-inschrijving:  € 7,00 

 voorronde  € 1,50 
 
Prijzen 
 wedstrijd 

De indeling van de wedstrijdcategorieën is als volgt: 

 Mannen Senioren 

 Mannen 35 

 Mannen 45 

 Mannen 55 

 Mannen 65 

 Vrouwen Senioren 

 Vrouwen 35 

 Vrouwen 45+ 
 
Voor de nummers 1 t/m 3 zijn er ereprijzen en waardebonnen, die beschikbaar zijn 
gesteld door Runnersworld Eindhoven. 
Prijzen in een categorie worden uitsluitend uitgereikt indien tenminste drie atleten in een 
categorie aan de wedstrijd deelnemen. Bij minder dan drie deelnemers vervalt deze 
categorie en worden de deelnemers gevoegd bij een jongere categorie. 

 wedstrijd en trimloop 
Voor alle deelnemers is er na afloop een herinnering. 

 

http://www.inschrijven.nl/
http://www.avgm.nl/
mailto:wedstrijden@avgm.nl


   

 

 voorronde  
Ereprijzen zijn er voor de: 
Jeugd:  nummers 1 t/m 3 in de leeftijdsklassen 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 15 jaar. 
G atleten:  nummers 1 t/m 3. 
Voor alle deelnemers is er na afloop een herinnering. 
 
Deelname aan deze trimloop/wedstrijd vindt plaats op eigen risico. 


