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Ranglijsten 2022

Ook in 2022 zullen we weer een klassement op-
stellen van de loopresultaten van onze leden. 
Deelnemers aan de ranglijsten hoeven niet alle 
afstanden te lopen, maar kunnen zich ook concen-
treren op bijvoorbeeld alleen de 5 kilometer. Voor 
het “Overall” klassement, worden de tijden van de 
5 km, 10 km, 10 Em, 15 km en Halve Marathon op-
geteld. Daarnaast is er een apart Marathon klas-
sement. 

Voor de afzonderlijke klassementen tot en met 
de Halve Marathon ontvangen de nummers 1 een 
oorkonde. Voor het Overall klassement ontvangt 
de winnaar per leeftijdscategorie een standaard 
en de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. De win-
naar van het Marathon klassement ontvangt per 
leeftijdscategorie een medaille en de nummers 1, 
2 en 3 een oorkonde. 

Op onze site worden de uitslagen per afstand 
overzichtelijk bijgehouden en in het maart num-
mer 2023 van het clubblad wordt er een uitsla-
genlijst gepubliceerd van alle afstanden. 

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten mel-
den aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de 
organisatie uw resultaten op het internet gaat 
opzoeken (hooguit ter controle van uw opgave). 
Deze laatste voorwaarde is opgesteld, omdat de 
organisatie via uitslagen.nl wel veel, maar niet alle 
uitslagen kan vinden.

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de vol-
gende regels:

Hieronder de uitslagen die tot op dit moment zijn 
ingediend (t/m 24 mei 2022). Mocht u fouten ont-
dekken en/of ingediende uitslagen missen, meldt 
u dit dan direct aan Toon Verkerk via verkerk-
toon@gmail.com of 06-50266333

5 km
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker   0:22:34 
 Delft 
V 75-79 Ria van Weezep 0:28:46 
 Lelystad 

Mannen
M 65-69 Toon Verkerk 0:23:59
 Druten
    Jan van Zalinge 0:28:30
 Hoorn
    Johan van Santen 0:32:22 
 Wapenveld
M 70-74 Cees de Vries 0:24:57
 Amersfoort 
  Jan Stolker 0:25:52
 Meppel 
M 75-79 Cor Boeijen 0:31:40 
 Rosmalen

-   er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: 
 verkerktoon@gmail.com 
-   de uitslagen gelopen in het eerste half jaar die-

nen vóór 15 juli 2022 gemeld te zijn. Geef dus 
tijdig uw uitslagen door.

-   uitslagen gelopen in de maanden juli, augustus, 
september, oktober en november dienen vóór 
de 15e van de volgende maand gemeld te zijn. 

-   uitslagen gelopen in de maand december die-
nen vóór 7 januari 2023 gemeld te zijn.

-   bij de uitslagen dient u te vermelden: Naam en 
geboortedatum, datum loop, naam loop, waar 
gelopen (plaatsnaam), afstand en tijd.

Geen aanvulling op de spelregels
Tijdens de jaarvergadering van 30 april 2022 stond 
het onderwerp “Ranglijsten” op de agenda. Er is 
daarbij besloten om géén virtuele wedstrijden mee 
te laten tellen bij de Ranglijsten.

Kijk regelmatig op de website
De uitslagen van de ranglijsten worden zeker maan-
delijks, en als het kan vaker, geactualiseerd. Mede 
dankzij de inzet van Ruud Riksman staan de rang-
lijsten overzichtelijk weergegeven 
(zie: http://avvn.net/ranglijsten)

Mocht er een doorgegeven uitslag ontbreken en/of 
verkeerd staan weergegeven in het overzicht, meld 
dit dan via verkerktoon@gmail.com  

Wij hopen op een grote deelname.

Toon Verkerk

10 km
Vrouwen
V 55-59 Ivonne vd Pad-Blanker 0:46:37 
 Oud-Beijerland 
V 60-64 Maranka Verkerk-vd Berg 0:56:36 
 Nijmegen
 Marion Wenders 1:25:31 
 Maastricht

Mannen
M 65-69 Jan van Zalinge 0:59:20 
 Zaandam
M 70-74 Jan Stolker 0:48:36 
 Appelscha 
 Cees de Vries 0:53:51 
 Vorden
M 80-84 Joop Raaphorst 0:58:20 
 Berkel en Rodenrijs

15 km
Mannen
M 65-69 Gijs van den Hurk 1:02.55 
 Den Bosch
M 70-74 Jan Stolker 1:15:56 
 Heerenveen 
 Cees de Vries 1:19:53 
 Kampen

Toon Verkerk

Spijkenisse-SPARK marathon
Tijdens de zestiende editie 
van het evenement Spijke-
nisse-SPARK Marathon op 
27 november 2022  zal de 
hele marathon weer een 
mooi sportief hoogtepunt 
worden, maar er wordt 
ook een halve marathon, 
een tien kilometer en een 
vijf kilometer gelopen.

Dit sportieve evenement 
behoort tot de grote eve-
nementen van Spijkenisse 
en heeft ook op de hard-
loopkalender een vaste 
plaats veroverd. Veel lo-
pers sluiten hun jaar af op 
deze door SPARK georga-
niseerde marathon. 

Volgens de Marathon en 
Ultracup organisatie be-
hoort de marathon van 
Spijkenisse tot de top wat 
betreft het aantal deelne-
mers uit hun klassement.

Hierbij zal het door de Atletiekunie gecertificeer-
de parcours een grote rol spelen.  Er wordt gelopen 
door de polders van Nissewaard en de laatste kilo-
meters voeren door het centrum van Spijkenisse. 
Ondanks de gevoeligheid voor het weer blijkt dit 
parcours toch snel te zijn, veel lopers lopen hier 
hun beste jaarresultaat. 

Ook  het parcours van de halve marathon is door 
de Atletiekunie gecertificeerd.

Genoeg redenen dus voor hardlopers om zich in te 
schrijven. Dat kan via de website 
www.spijkenissemarathon.nl. Vorig jaar waren er 
bijna vijftienhonderd inschrijvingen, ongeveer het 
maximum van wat de organisatie haalbaar acht. 
Een flink aantal deelnemers kwam uit het buiten-
land. We zullen echter voor de marathonafstand 
geen limiet hanteren. 

Loopevenementen Loopgroep2000/
Running2000 voor elke loper geschikt

In het najaar staan weer 5 prachtige wedstrijden op ons 
programma:
1.  de Wiekenloop in Hulshorst op woensdag 20 augus-

tus, wat echt een zomeravondloop over 5 en 10 km is, 
waarbij het hele dorp is uitgelopen.

2.  de Heideloop/trailrun in Ermelo op zaterdag 17 sep-
tember met een prachtige, pittige route over 7,5 km, 
15 km en dit jaar ook een 21,1 km richting Boshuis.

3.  Wolderwijdloop in Zeewolde op zaterdag 15 oktober 
met start/finish bij de MMM zorgboerderij, waar we 
met de 5 en 10 km ook het mooie tulpeiland aandoen. 

4.  de overbekende Zandenplasloop in Nunspeet op za-
terdag 12 november met weer snellere tijden over 5 
en 10 km en afgelopen keer 2 Nederlandse records bij 
de mannen 70 en 75.

5.  afsluitend de Koude Polderloop in Nijkerk  die je laat 
verrassen over 5 en 10 km door de Polder Arkemheen. 

Ja veel prijzen, ook voor masters in vele leeftijdsklassen. 
Beleef het mee die gezellige, sportieve sfeer bij de evene-
menten van Loopgroep2000 en Running2000. Inschrijven 
via www.inschrijven.nl 


