
OPGERICHT 17 FEBRUARI 1956-KONINKLIJK GOEDGEKEURD OP 27 OKTOBER 1971- AANGESLOTEN BIJ DE K.N.A.U. 

 
  

Uitnodiging 
59e WALLENLOOP 

     Zaterdag 4 januari 2020 
 

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 1000m 
13.10 uur meisjes / jongens pup. B  1000m 

                      13.20 uur meisjes  pup. A1 / jongens pup A1 1000m 
 13.30 uur meisjes  pup. A2 / jongens pup A2 1000m

  
13.40 uur meisjes D/ meisjes C  1260m  1 ronde 

                      13.50 uur      jongens D/ jongens C  1260m  1 ronde  
14.00 uur      meisjes B   2520m  2 ronden

 jongens B / meisjes A  3780m  3 ronden 
14.30 uur vrouwen / V35 / V45   7560m  6 ronden  
 jongens A  7560m  6 ronden 

mannen / 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. 
Bij een te geringe deelname (op basis van voorinschrijvingen) 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) 
Secretariaat :  Café Baarends, Voorstad 17-19, Goes. 
kleedruimte :  gymnastieklokaal Reigerstraat.  NIET in café Baarends. 
Inschrijven :  voor 2 Januari 2020 via: www.av56.nl 

  
 
Inschrijfgeld : senioren / veteranen  € 5,00 

junioren  € 3.00 
pupillen  € 2,00 
NA-INSCHRIJVINGEN tot een half uur voor de start van het desbetreffende           
onderdeel. senioren / veteranen € 6.00 overige categorieën € 3,00.  

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

http://www.av56.nl/
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