
 Speciaal voor pupillen en junioren C en D  
 

Geachte super atleten, winterharde kanjers en spijkerharde doordouwers,        

Op 29 oktober start de wintercompetitie in Doetinchem bij Argo. Dit is de eerste wedstrijd die 

meetelt voor de winterbeker. We gaan aan het eind van het winterseizoen de 14 bekers voor de 

twaalfde keer uitreiken aan de beste loper. Loop vaak mee dan heb je meer kans.  

 

Even de regels op een rijtje: 

❖ Bij elke wedstrijd, die je meeloopt, krijg je punten. 

❖ Jouw uitslag telt altijd samen met de kinderen, die in jouw groep horen. Ben je bijvoorbeeld 

een jongen A2, dan gaat het er om bij die jongens een zo goed mogelijke prestatie te 

behalen. 

❖ De eerste krijgt 25 punten, de tweede 24 enz. 

❖ Als je op één dag aan twee wedstrijden meedoet, geldt je slechtste resultaat 

❖ Alle punten worden aan het eind van het seizoen bij elkaar opgeteld. 

❖ De atleet met de meeste punten uit jouw groep krijgt de wisselbeker een jaar in zijn/haar 

bezit. 

❖ De stand wordt bijgehouden en is altijd te zien op het prikbord. 

❖ De wedstrijden die meetellen zijn: (zie ook het ceedeetje en natuurlijk de site) 

I. Doetinchem Argo 29 okt 2017 

II. ’s Heerenberg Montferlandrun (met wereldberoemde lopers) 3 december 2017 

III. Beek 1 21 januari 2018  

IV. Beek 2 28 januari 2018  

V. Beek 3 4 februari 2018  

VI. Aalten Boekeldercross één van de vier 4, 11, 18 of 25 november 2017 

LET OP: de pupillen nemen deel op 11 november. Dan zijn er trainers aanwezig. 

VII. Aalten T en F cross maart 2018 

VIII. Engbergenloop (onze eigen cross) 25 februari 2018  

❖ Dit jaar tellen 6 van de 8 wedstrijden mee. Jouw slechtste prestaties laat je dan vallen. Een 

voorbeeld zal het duidelijk maken. (hoop ik) 

Naam Argo Berg Beek 1 Beek 2 Beek 3 Aalten Aalten Engbergen totaal Na aftrek 

Doortje 24 25 16* 24 24 25 24 23 185 146 

Josefien 25 24 4** 25 23 24 25 25 175 148 

*in botsing met een boom ** bevangen door de kou 

Jullie zien dat Josefien wint na aftrek van haar slechtste prestatie.  

Wat doen de wijze mannen als twee of meer kinderen gelijk eindigen: 

We kijken dan wie de meeste wedstrijden gewonnen heeft van de ander. 

Voorbeeld: 
Hannah 24 23 25 25 0 25 25 23 170 147 

Josefien  25 25 24 24 0 24 24 25 171 147 

 

Hannah verdient de beker, want zij wint 4 keer van Josefien 

 

Stel ze lopen 8 wedstrijden en de stand is 4-4 

 
Hannah  24 24 25 25 25 24 24 25 196 148 

Josefien  25 25 24 24 24 25 25 24 196 148 

Josefien krijgt nu de beker, want zij wint onze eigen cross. Doe dus altijd mee bij de 

Engbergenloop. Veel plezier met lopen. De trainers. 


