
26e Goed, Beter Best Loop  

Zondag 17 mei 2015   - Start 11.00 uur  

 

 

Op zondag 17 mei 2015 organiseert Atletiekvereniging 
Generaal Michaëlis de 26

e
 Goed Beter Best Loop 

 

Programma 

 AU-wedstrijd halve marathon en 10 kilometer 

 Recreatielopen: 7km, 10 km, 14 km en halve marathon. 

 

PARCOURS EN TIJDREGISTRATIE 
 
Parcours (in te zien via de site avgm.nl) 
Een goed en snel verkeersvrij/verkeersluw parcours dat bestaat uit asfaltwegen en geasfalteerde 
fietspaden. De rondes van 3 en 7 kilometer liggen grotendeels in het buitengebied tussen Best en 
Oirschot. Tijdklokken zijn aanwezig op 1, 5, 10, 15 en 20 kilometerpunten.  
Tijdens de loop zijn er verzorgingsposten met water en na afloop is er sportdrank of thee. Tijdens de 
wedstrijd is EHBO aanwezig. Begeleiding op het parcours is niet toegestaan. 
U loopt op eigen risico 
 
Start en finish 

 Start en finish van alle afstanden: Atletiekbaan van AVGM, Gildelaan 2 in Best, 11.00 uur  

 Startvakken voor alle afstanden worden ingedeeld op gemiddelde snelheid per kilometer. 
 
Tijdsregistratie   
Tijdens deze loop wordt gebruik gemaakt van geintegreerde tijdsregistratie in het startnummer.  
Gebruik van eigen Champion Chips is dus niet mogelijk. 
 
Tijdslimiet  
Bij de halve marathon hanteren wij een tijdslimiet van 2 uur en 30 minuten. Deelnemers die na 12.45 uur 
de doorkomst van de laatste ronde passeren worden automatisch naar de finish gedirigeerd en mogen de 
laatste ronde niet meer lopen. Dit om te voorkomen dat lopers langer lopen dan de limiet van 2 uur 30 
minuten. Zij worden automatisch geregistreerd als deelnemer aan de 14 km en als zodanig ook in de 
uitslag opgenomen. 
 
Parcoursrecords 
Mannen  Luc  Krotwaar   Eindhoven Atletiek    2003    1.02.45 
Vrouwen  Pauline Wangui  Kenia    2007   1.13.42 

 

WEDSTRIJDEN 

AU-Categorieën  
Mannen   senioren/M35/M40/M45/M50+  
Vrouwen   senioren/V35/V40+ 

 

 



 

PRIJZEN 
 
Geldprijzen 
AU wedstrijd halve marathon/geldprijzen per categorie: 
1e plaats 50 euro, 2e plaats 40 euro, 3e plaats 25 euro  
Bij verbetering van parcoursrecord extra geldpremie van 300 euro. 

 
AU wedstrijd Runnersworld 10 km/waardebonnen per categorie 
1e plaats 50 euro, 2e plaats 40 euro en 3e plaats 25 euro 
 
Algemeen 
Prijzen worden in een categorie uitsluitend uitgereikt indien tenminste vijf atleten in een categorie aan de 
wedstrijd deelnemen. Bij minder dan vijf deelnemers vervalt deze categorie en worden deelnemers 
gevoegd bij een jongere categorie. 
Om in aanmerking te komen voor deze prijzen dient men te beschikken over een AU-wedstrijdlicentie of 
buitenlandse equivalent. 

 

INSCHRIJVEN 
 
Voorinschrijven. Online inschrijven via www.avgm.nl of www.inschrijven.nl De voorinschrijving sluit op 
15 mei om 12.00 uur. Het startnummer ligt op de wedstrijddag vanaf 09.15 uur klaar bij het 
wedstrijdsecretariaat in het clubhuis van Tennisvereniging Smashing (is bewegwijzerd). 
Na-inschrijven. Zondag 17 mei 2015 van 09.15 uur tot 10.30 uur in het clubhuis van Tennisvereniging 
Smashing (is bewegwijzerd). 
 
Inschrijfgeld 
Afstand  Voorinschrijven   Na-inschrijven 
 7/10 km  Niet AVGM-leden 9 euro  Niet AVGM-leden  12 euro 
   AVGM leden    4 euro  AVGM leden   12 euro 
14km//halve marathon  Niet AVGM-leden 10 euro  Niet AVGM-leden 13 euro 
   AVGM leden      4 euro  AVGM leden   13 euro 
Annuleren.  

Annuleren van de inschrijving met restitutie is mogelijk tot 15 mei 12.00 uur. 

 

 

Meer informatie?  
Algemeen en Organisatie:  Bas van Hoof:  gbb.avgm@gmail.com 
Inschrijvingen:   wedstrijden@avgm.nl 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:  
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