Beste deelnemers,
Hierbij ontvangt u belangrijke informatie voor uw deelname aan de Campanile Bedrijvenloop
op zondag 1 oktober 2017.
Ook dit jaar zijn we weer te gast bij het Chassé Theater. Als deelnemer aan de Campanile
Bedrijvenloop krijgt u hier natuurlijk weer een VIP ontvangst met de vele extra’s zoals onder
andere: kleedruimte, bewaakte tassengarderobe, teamfoto, eindtijd graveren in de medaille
en natuurlijk gratis masseurs om uw spieren weer soepel te maken. In de foyer is ruimte om
elkaar voor aanvang van de loop te ontmoeten en na afloop gezellig een hapje en drankje te
nuttigen met uw teamgenoten en andere deelnemers van de Campanile Bedrijvenloop.
Startnummers ophalen
- Vrijdag 29 september.
Locatie : Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda
Tijd : Van 14.00 tot 17.00 uur
- Zondag 1 oktober
Locatie : Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda
Tijd : Vanaf 09.30 uur
Wijzigingen doorgeven
Na de sluitingsdatum van de inschrijfmodule (22 september) kunnen er geen wijzigingen
meer doorgevoerd worden. Wilt u toch nog een loper toevoegen aan een bestaand team? Of
is er iemand geblesseerd en wil een collega zijn plekje in het team overnemen? Kom dan op
vrijdag 29 september tussen 14.00 uur en 17.00 uur naar het Chassé Theater. Meld u bij de
balie waar wijzigingsverzoeken worden behandeld. We zorgen ervoor dat de juiste naam
vermeld wordt in de uitslagenlijst.
VIP Parking (beperkt beschikbaar)
Wij bieden de deelnemers van de Campanile Bedrijvenloop een gratis parkeerplaats aan. De
parkeerplaats is op ca. 10 minuten loopafstand van het Chassé Theater. Mocht u hier gebruik
van willen maken, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar
bedrijvenloop@bredasesingelloop.nl . Bij uw aanmelding dient u aan te geven hoeveel
parkeerkaarten u wenst (maximaal 3 parkeerkaarten per ingeschreven team).U ontvangt per
mail een parkeerkaart, deze dient u te overhandigen aan de parkeerwachter. Er zijn een
beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar! Vol = vol
Parkeerplaatsen: Avans, Lovensdijkstraat & Avans, Molengracht
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Kleedruimte
In het Chassé Theater is kleedruimte beschikbaar voor dames/heren (gemengd) en voor
dames (apart).
Douche gelegenheid
Exclusief voor de deelnemers van de Campanile Bedrijvenloop stelt Basic Fit haar douches
beschikbaar. Aan het startnummer zit een bon die recht geeft tot het gebruik van de
douchegelegenheid. Basic Fit bevindt zich schuin tegenover het Chassé Theater (ca. 3
minuten lopen).
Kledingtassen
Voor iedere deelnemer ligt er een tas gereed, beschikbaar gesteld door MARK Advocaten. In
deze tas kunt u uw kleding en andere bezittingen doen. Plak de sticker die correspondeert
met het startnummer op de tas (de sticker zit in de enveloppe met het startnummer). De
kledingtassen kunt u afgeven in de Jupilerzaal. Na afloop haalt u uw tas daar ook weer op.
De kledingtas moet uiterlijk 17.00 uur zijn opgehaald. Niet opgehaalde kleding wordt niet
opgestuurd.
Live uitzending (NIEUW)
Volg nu de wedstijd live in het Chasse Theater. Onder het genot van een drankje de collega’s
over de finish zien gaan. Op een groot scherm in de foyer van het Chasse theater tonen wij
de live beelden van de wedstrijd.
Teamfoto
Na het omkleden en het inleveren van de kledingtassen kunnen teams zich melden bij de
fotograaf, Marco Magielse, voor een teamfoto. De teamfoto`s worden binnen 3 weken na de
Singelloop per post naar de opgegeven contactpersoon verzonden.
Masseurs
Na afloop staan er masseurs klaar om de spieren weer soepel te maken. U kunt hier gratis
gebruik van maken.
Fysiotherapie Delta (NIEUW)
Topfysiotherapie Delta is tijdens de Bredase Singelloop aanwezig om de hardlopers van de
Campanile Bedrijvenloop te ondersteunen en te behandelen. 2Fysio- manueel therapeuten,
Pascal Kuijlaars en Freek Weijers staan je geheel vrijblijvend te woord en helpen je, indien
nodig met hun kennis en kunde.
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Graveren
In het Chassé Theater kunt u gratis de eindtijd in uw medaille laten graveren. U vindt
hiervoor een tegoedbon op het startnummer
Herinnering
Als dank voor uw deelname ontvangen alle bedrijvenlopers ook dit jaar weer een leuke,
praktische herinnering. Deze kunt u ophalen in de foyer van het Chassé Theater.
Starttijden
Startlocatie is Claudius Prinsenlaan, tegenover het Chassé Theater ter hoogte van het
stadskantoor.
Op basis van de door u opgegeven verwachte eindtijd bent u in een vak ingedeeld. De
gekleurde balk op het startnummer geeft aan in welk startvak u bent ingedeeld. De
starttijden zijn als volgt:
Afstand
Kasparov
5 KM
Aartsenfruit
10 KM
DRV
Halve
marathon

Start
Rode balk om 11.00 uur
Blauwe balk om 11.16 uur
Groene balk om 11.32 uur
Rode balk om 12.15 uur
Blauwe balk om 12.31 uur
Groene balk om 12.47 uur
14.00 uur

Startnummer
Aan uw startnummer vindt u bonnen voor
- Een kopje koffie of thee (af te halen bij de Koffiekoppen voor de ingang van het
Chassé Theater)
- Twee broodjes*
- Yoghurt*
- Twee drankjes bij de naborrel*
- Herinnering*
- Graveren medaille*
- Toegang tot de douches bij Basic Fit schuin tegenover het Chassé Theater
*Deze (consumptie)bonnen zijn alleen geldig in het Chassé Theater.
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Borrel (NIEUW)
U bent na het lopen van harte welkom op onze naborrel. Deze aangeklede naborrel vindt
plaats in de foyer van het Chassé Theater. Een DJ zorgt voor de muzikale omlijsting. Het is
vanaf vandaag mogelijk om een verzoeknummer door te geven. Dit kan het favoriete
nummer van de afdeling zijn of hét nummer waar u met de collega’s op getraind heeft 
U kunt uw verzoekje mailen naar bedrijvenloop@bredasesingelloop.nl.
Prijsuitreiking
Tijdens de naborrel maken wij van iedere afstand de top 3 bekend. Valt u dit jaar ook in de
prijzen? De uitreiking vindt plaats in de foyer van het Chassé Theater.
Afstand
5km
10km
Halve marathon

Prijsuitreiking
13.00 uur
14.15 uur
16.30 uur

Social Media
Volg ons op… Twitter, Facebook en Instagram @SingelloopBreda #SingelloopBreda
www.facebook.com/singelloopbreda en like ons event.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons per email bereiken
(bedrijvenloop@bredasesingelloop.nl).
Wij wensen u en uw collega’s veel succes!
Team Campanile Bedrijvenloop, Bredase Singelloop
http://bredasesingelloop.nl/

De informatiebrief is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld maar altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

4

