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Zaterdag 4 januari 2020 : 59ste WALLENLOOP GOES 
 

 
 

MIS DEZE UITSTAP NIET EN HOU ZO HET CLUBLEVEN HOOG!!!!! 
 

Rij mee met de autobus en neem deel aan deze wedstrijd 
rond de wallen in het centrum van Goes (Nederland). 

 
Wedstrijden voor kangoeroes tot en met master, vrijetijdslopers en joggers. 

Deelname aan de wedstrijd is gratis! ZIE HET PROGRAMMA OP ACHTERZIJDE 
De autobus vertrekt stipt om 10.30 u. – terugkeer uit Goes rond 17.00 u. 

Deelname in de reiskosten bus: atleten € 5,00   -   supporters € 12,00 
Opgelet max. 50 personen, dus tijdig inschrijven!!!! 

 
Start en Finish nabij Café Baarends, Voorstad 17-19, Goes. 

Kleedkamers: gymnastieklokaal, Reigerstraat (dus NIET in Café Baarends) 
Best in trainingspak vertrekken vanuit Duffel. 

 
Een unieke gelegenheid om het nieuwe jaar in te zetten, 

een pannenkoekje te smullen, een witteke te drinken, op shoppingtoer te gaan. 
 

Inschrijven kan met onderstaande strook. 
Geld in omslag steken en liefst zo vlug mogelijk afgeven aan uw trainer of 

Ilse Wilms (jeugdcoördinator), uiterlijk vrijdag 27 december. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCHRIJVINGSSTROOK  GOES :  aandacht max. 50 personen in de autobus 

 
Atleet/jogger …………………………..……………..……………… geb.jaar……..….  geslacht ……..… 
 
neemt deel en maakt de verplaatsing NIET / WEL mee met de bus. Indien met de bus betaal ik € 5,00. 
 
Volgende supporters gaan mee met de bus en betalen dus ……... x € 12,00 = € ………. 
 
…………………………..……………..……………… …………………………..……………..……………… 
 
…………………………..……………..……………… …………………………..……………..……………… 
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59ste WALLENLOOP 
 

Sfeervolle stratenloop over en langs de historische stadswallen in het centrum van Goes. 
Georganiseerd door de Goese atletiekvereniging AV´56. 
 

programma: 
 

13.00 uur Meisjes / Jongens pup. C (2013 – 2012) 1000m 
13.10 uur Meisjes / Jongens pup. B (2011) 1000m 
13.20 uur Meisjes pup. A1 / Jongens pup A1 (2010) 1000m 
13.30 uur Meisjes pup. A2 / Jongens pup A2 (2009) 1000m 
13.40 uur Meisjes D (2008 – 2007) / Meisjes C (2006 – 2005)   1260m 1 ronde 
13.50 uur Jongens D (2008 – 2007) / Jongens C (2006 – 2005) 1260m 1 ronde 
14.00 uur Meisjes B (2004 – 2003) 2520m 2 ronden 
 Jongens B  (2004 – 2003) / Meisjes A (2002 – 2001) 3780m 3 ronden 
14.30 uur Jongens A (2002 – 2001) 7560m 6 ronden 
 Vrouwen sen. / V35 / V45 7560m 6 ronden 
 Mannen sen. / M35 / M45 / M55 / M65 7560m 6 ronden 

 

Recreanten en scholieren mogen in hun leeftijdscategorie deelnemen, doen mee 
voor de prijzen en worden in de uitslag vermeld. 
 

Opgelet ! De categorieën worden anders benoemd in Nederland. Baseer je op je 
geboortejaar voor de juiste wedstrijd. 
 

Bij een te geringe deelname behoudt de organisatie zich het recht voor categorieën samen te 
voegen met een uitslag van de naast hogere categorie. 
 
start/finish:  voorstad in centrum van Goes. 

Parkoers:  geheel verhard, straat en asfaltpad (autovrij), DUS GEEN SPIKES NODIG !! 

Secretariaat:  café Baarends, Voorstad 17-19, Goes. 
kleedruimte:  gymnastieklokaal Reigerstraat. NIET in café Baarends. 
Prijzen:  voor alle categorieën ereprijzen en voor alle deelnemers een herinnering 
Prijsuitreiking:  jeugd na afloop van elke wedstrijd bij de finish. Vrouwen Sen., V35, V45, 
 Jongens A, Mannen Sen., M35, M45, M55, M65 om circa 16.00 uur in 
 café Baarends 
Bijzonderheden: A.V. ’56 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen en/of 
 ongevallen. 
 

Voor meer informatie en uitslagen bezoek onze website www.av56.nl 


