
    

Hart Van Brabantloop 2012

Op zaterdag 29 september vindt de 29ste editie 
van de Hart van Brabantloop plaats, de bekende 
estafetteloop over 105 kilometer. Dit jaar werken 
we met een team van 6 mannen en 1 vrouw 
samen om een spetterende dag neer te kunnen 
gaan zetten. Dit is de eerste in een reeks van 
nieuwsbrieven en via deze weg zullen we jullie op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
Vanzelfsprekend kun je ook alles bij houden via 
de website: www.hartvanbrabantloop.nl.

Inschrijven

Het is vanaf nu mogelijk je in te schrijven voor 
de 29e editie van de Hart van Brababantloop op 
29 september. Inschrijven kan via de website: 
www.hartvanbrabantloop.nl. Na inschrijving 
kan iedere ploegleider informatie over hun team 
wijzigen en toevoegen. Zo is het mogelijk aan te 
geven welke loper, welke etappe loopt

Route

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er 
wat wijzigingen in het parcours. Zo vindt de 
eerste herstart niet langer meer plaats bij Vidar 
maar is deze verplaatst naar het Leijpark. Vanuit 
hier wordt achter het St. Elisabeth Ziekenhuis 
doorgelopen om vervolgens richting de Beekse 
Bergen te lopen. Verder is de route nagenoeg het-
zelfde. We komen weer door de prachtige Loonse 
en Drunense duinen en langs de Kampina. De 
tweede herstart is net als voorgaande jaren in 
Oirschot. De laatste herstart is op de Heuvel in 
Tilburg. De complete route is terug te vinden op: 
www.hartvanbrabantloop.nl. 

Commissie

Dit jaar bestaat de commissie uit:

Voorzitter:  Maarten Berkien
Secretaris:  Jim Joosten
Penningmeester: Timo Hendriks
PR Entourage: Judith Mol
PR Sponsoring: Maarten Berkien
TC Route:  Stefan Stolwijk
TC Medewerkers: Kenny Claessens
TC Materialen: Koen van der Heijden

Adviescommissie:
De adviescommissie bestaat uit Levi Dominicus 
(TC Materialen 2010, Advies commissie 2011) en 
Alexander Sinke (voorzitter 2011)



Website

www.hartvanbrabantloop.nl is weer helemaal  
up-to-date. Via de site kun je je aanmelden voor 
de 29ste editie van de Hart van Brabantloop. 
Alle ontwikkelingen in de voorbereiding op de 
Hart van Brabantloop zullen ook op de website 
worden gemeld. Alle informatie is overzichtelijk 
ingedeeld onder verschillende tabs. Zo kunt u 
gemakkelijk contact opnemen of de tijden van 
voorgaande jaren terugzoeken. Over een aantal 
weken zal het ook mogelijk zijn om de route te 
gaan verkennen via google maps. Hier is de TC 
Route momenteel volop mee bezig.

Medewerkers

Ook dit jaar hebben we veel vrijwilligers nodig 
om dit evenement te kunnen neerzetten. Om 
alles goed te laten verlopen hebben we ongeveer 
150 vrijwilligers nodig die ons kunnen helpen 
om 29 september. Natuurlijk doen ze dit niet 
voor niets. Als tegenprestatie zorgen wij voor een 
leuk Hart van Brabantloop T-shirt, een lunch, 
avondeten en voor consumptiebonnen voor het 
eindfeest. Ben jij geïnteresseerd en wil jij ons 
helpen op 29 september? Meldt je dan aan via 
www.hartvanbrabantloop.nl. Hier is ook meer 
informatie over het vrijwilligen tijdens de Hart 
van Brabantloop te vinden.

Eindfeest

Na afloop van de loop vind er net als voorgaande 
jaren een knallend eindfeest plaats, met een DJ. 
Wie dit is houden we nog even geheim. Tijdens 
het eindfeest vind ook de prijsuitreiking plaats.

Meer weten?

Wanneer je meer informatie wil kun je altijd ter-
echt op onze website: www.hartvanbrabantloop.
nl. Verder is het ook mogelijk om ons te mailen 
via hartvanbrabantloop@gmail.com. Verder kunt 
u ons volgen op twitter via @HVBloop en op Fa-
cebook via https://www.facebook.com/hartvan-
brabantlooptilburg. 

Tijdsregistratie

Al jaren wordt bij de HVB voor het registeren 
van alle doorkomsttijden gebruik gemaakt van 
een deel van het tijdregistratiesysteem van de 
Batavierenrace (studentenestafetteloop van 
Nijmegen naar Enschede). Het systeem werkt 
goed en elk jaar na de HVB, rond 12 uur, is de 
uitslag gereed en wordt de  winnaar bekend 
gemaakt. Dit jaar is het streven om de uitslag al 
voor 12 uur bekend te hebben. Sinds een aantal 
jaar maken we ook gebruik van een PDA (hand-
computer) waarmee we tijdens de loop strafcodes 
en andere kleine wijzigingen in de tijdregistratie 
kunnen aanpassen. Daarbij maken we gebruik 
van een draadloze internetverbinding, zodat 
we direct nadat de laatste loper een wisselpunt 
passeert de uitslag naar het sportcentrum van 
UvT kunnen sturen. In het sportcentrum kan de 
uitslag dan direct worden verwerkt. Dit maakt 
het ook mogelijke tussentijden op internet of op 
beeldschermen langs de route te tonen. 

KanjerGuusje
Zoals ieder jaar wordt ere en goed doel aan de 
Hart van Brabantloop gekoppeld. Dit jaar is dit 
stichting KanjerGuusje. Deze stichting onder-
steunt de zorg voor kinderen met kanker en hun 
naasten. Rondom de Hart van Brabantloop zal 
de stichting op verschillende momenten terug te 
komen. Ook is het mogelijk de borg te doneren 
aan Stichting KanjerGuusje. Dit kun je bij de 
inschrijving aangeven. Voor meer informatie: 
www.stichtingkanjerguusje.nl


