Beste teamcaptain,
Het is bijna zover: ‘’de Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun’’. Samen gaan we er een groot spektakel van
maken! In deze brief vind je belangrijke informatie over jouw deelname aan de Van Iersel Luchtman Advocaten
Businessrun op zondag 2 oktober 2022. Zo kun je goed voorbereid van start.
IN- EN UITVALBASIS ‘’CHASSÉ THEATER’’
Ook dit jaar zijn we weer te gast bij het Chassé Theater. Speciaal en alleen voor de bedrijventeams biedt het Chassé
Theater een podium dat als in- en uitvalsbasis dient voor de deelnemende bedrijven. Als deelnemer aan de Van
Iersel Luchtman Advocaten Businessrun kun je gebruikmaken van exclusieve gratis VIP faciliteiten, zoals onder
andere: kleedruimte, bewaakte tassengarderobe, teamfoto, finishtijd 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 teamgenoten en andere deelnemers van de
Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun. Kortom dé perfecte locatie om je gereed te maken voor de start!
STARTNUMMERS
De startnummers kunnen op verschillende momenten worden opgehaald. De startnummers kunnen per persoon,
afzonderlijk van elkaar, gezamenlijk door de teamcaptain of een door een andere deelnemer worden opgehaald.
Ophaalmomenten:
Vrijdag 30 september
Locatie: Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda
Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 2 oktober
Locatie: Chassé Theater, Claudius Prinsenlaan 8, Breda
Tijd: vanaf 09.30 uur
INHOUD VAN DE ENVELOPPE
•
•
•

Startnummer
Sticker met startnummer
Informatiebrief

WIJZIGINGEN
Na de sluitingsdatum van de inschrijfmodule kunnen er geen wijzigingen meer in het systeem worden doorgevoerd.
Wanneer iemand geblesseerd is en een collega zijn/haar plekje in het team over wilt nemen of een afstand wilt
wijzigen, dan kan dit op vrijdag 30 september. Hiervoor is een bezoek aan het Chassé Theater noodzakelijk. Kom op
vrijdag 30 september tussen 14.00 uur en 17.00 uur naar het Chassé Theater en meld je bij de balie waar
wijzigingsverzoeken worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de wijziging op tijd worden doorgevoerd.

VIP PARKING (beperkt beschikbaar – aanmelden tot en met 22 september)
Als deelnemer van de Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun heb je de mogelijkheid tot gratis parkeren. De
parkeerplaats is op ca. 10 minuten loopafstand van het Chassé Theater. Mocht je gebruik willen maken van deze
mogelijkheid, dan kan alleen de teamcaptain (contactpersoon) hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar:
businessrun@bredasesingelloop.nl .Dit kan tot en met donderdag 22 september. Bij deze aanmelding dient de
teamcaptain (contactpersoon) aan te geven hoeveel parkeerkaarten je wenst (max. 2 kaarten per ingeschreven
team). De parkeerkaarten worden in de week van de Singelloop per mail naar de teamcaptain (contactpersoon)
verzonden. De parkeerkaart dien je uit te printen en onder de autoruit te plaatsen. Er zijn een beperkt aantal
parkeerplaatsen beschikbaar! Hierbij geldt de regel: vol = vol.
De parkeerplaats is bij Avans Hogeschool aan de Lovensdijkstraat 61
STARTTIJDEN
De startlocatie bevindt zich op de Claudius Prinsenlaan, tegenover het Chassé Theater ter hoogte van het
stadskantoor. (1 minuut lopen vanaf het Chassé Theater) Op basis van de opgegeven geschatte eindtijd ben je in een
vak ingedeeld (alleen van toepassing op de 5KM en 10KM) De gekleurde balk op het startnummer geeft aan in welk
startvak je start. De startvakken zijn verdeeld over verschillende starttijden:
Afstand
Albert Heijn walking
&wheeling
Kasparov finance & BI 5 KM

Kleur balk

Starttijd
10.45 uur

Geschatte eindtijd

Rood
Blauw
Groen

11.00 uur
11.16 uur
11.32 uur

t/m 28:33
28:34 t/m 32:03
32:04 en hoger

Aartsen 10 KM

Rood
Blauw
Groen

12.15 uur
12.31 uur
12.47 uur

t/m 52:11
52:12 t/m 58:20
58:21 en hoger

Moore DRV Halve marathon
Kinderhulp familieloop

14.00 uur
16.15 uur

VIP FACILITEITEN IN HET CHASSE THEATER
• Kleedruimte
In het Chassé Theater is kleedruimte beschikbaar voor dames/heren (gemengd) en voor dames (apart).
• Live uitzending
Na het succes van 2019, is het ook dit jaar weer mogelijk de wedstrijd live in het Chassé Theater te volgen. Op twee
schermen in de foyer van het Chassé Theater tonen wij de live beelden van de wedstrijd. Op die manier kun je onder
het genot van een drankje jouw collega’s over de finish zien gaan.
• Douchegelegenheid
Exclusief voor de deelnemers van de Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun stelt Basic Fit haar douches
beschikbaar. Aan het startnummer zit een voucher gehecht die toegang geeft tot het gebruik van de
douchegelegenheid (tot 18.00 uur). Basic Fit bevindt zich schuin tegenover het Chassé Theater (ca. 3 minuten lopen).
Looproute: je steekt de Claudius Prinsenlaan over, dan rechtsaf, vervolgens links bij de ABN AMRO. Je loopt dan
recht op Basic Fit af.

• Kledingtassen
Voor iedere deelnemer ligt een tas gereed, beschikbaar gesteld door van Iersel Luchtman Advocaten. Deze tas kun je
gebruiken om bijvoorbeeld je kleding of andere bezittingen in te doen. Plak de sticker die correspondeert met het
startnummer op de tas (deze sticker vind je in de enveloppe met het startnummer). De kledingtassen worden
verzameld in de middenzaal. Na afloop kun je de tas daar ook weer ophalen. LET OP: de kledingtas moet uiterlijk om
17.00 uur zijn opgehaald.
Mocht je waardevolle spullen liever in een kluisje opbergen, dan is dat mogelijk bij de Rabobank (tegenover het
Chassé Theater). De kosten zijn € 2,00 per kluisje. Je betaalt aan de balie, waar je vervolgens een kluisje met pincode
krijgt.
• Teamfoto
Als het volledige team zich heeft klaargestoomd voor de run, is het mogelijk je als team te melden bij de fotograaf
voor de teamfoto. De fotograaf is te vinden boven aan de grote rode trap in het Chassé Theater. Op maandag 3
oktober ontvangt de contactpersoon per mail een link. Via deze link is het mogelijk de teamfoto te bestellen, direct
te downloaden of te delen op Social Media.
• Masseurs
Na afloop staan er masseurs klaar om de spieren weer soepel te maken. Als deelnemer van de Van Iersel Luchtman
Advocaten Businessrun kun je hier gratis gebruik van maken. De masseurs staan voor je klaar in het Chassé Theater.
• Graveren
In het Chassé Theater kun je gratis de finishtijd en naam in jouw medaille laten graveren, super tof! Dit is mogelijk
tegen inlevering van de voucher die je op het startnummer vindt.
• Give away
Als dank voor je deelname ontvangen alle businessrunner ook dit jaar weer een leuke en praktische herinnering.
Deze kan je ophalen bij de balie naast de startnummers.
TEGOEDBONNEN AAN HET STARTNUMMER
Aan het startnummer vind je verschillende bonnen voor:
§ Een kopje koffie of thee (af te halen bij de foodtruck voor het Chassé Theater)
§ Gezonde wrap
§ Krentenbol of eierkoek
§ Twee consumpties (bier, wijn, fris)
§ Graveren medaille
§ Toegang tot de douches bij Basic Fit schuin tegenover het Chassé Theater
Let op: Bij het Chasse Theater is het contactloos betalen & Pin Only. Meer informatie:
https://www.chasse.nl/contactloosbetalen
BORREL
Ook dit jaar sluiten we dit spektakel graag samen af met een borrel. Deze after-borrel (met natuurlijk een bitterbal)
vindt plaats in de foyer van het Chassé Theater. Lopers van de businessrun en de supporters zijn van harte welkom.
Een DJ van The DJ Group verzorgt de muzikale omlijsting, dus als de beentjes het nog trekken mag er worden
gedanst. Het is zelfs mogelijk een (of meerdere) verzoeknummer(s) in te dienen. Bijvoorbeeld het favoriete nummer
van de afdeling of hét ultieme nummer waar je met je collega’s op hebt getraind. Verzoekjes kan je nu al doorgeven:
www.verzoeknummertje.nl/bredasesingelloop

PRIJSUITREIKING
Meedoen is belangrijker dan winnen, maar het is stiekem toch wel leuk om te weten welke kanjers de top 3 hebben
behaald. Tijdens de after-borrel maken wij van iedere afstand de top 3 bekend. Val jij dit jaar ook in de prijzen? De
uitreiking vindt plaats in de foyer van het Chassé Theater. Zorg dat je erbij bent!
Afstand
Kasparov Finance & BI
5 KM
Aartsen 10 KM
Mooere DRV Halve
marathon

Tijd prijsuitreiking
13.00 uur
14.15 uur
16.30 uur

SHARING = CARING
Volg ons op: Twitter, Facebook en Instagram @SingelloopBreda #SingelloopBreda
www.facebook.com/singelloopbreda en like ons event.
VRAGEN?
Mochten er vragen zijn, dan kun je ons een mail sturen: businessrun@bredasesingelloop.nl
Wij wensen jou en jouw collega’s veel succes, run your heart out!
Martine, Renate, Edwin en alle andere vrijwilligers
Van Iersel Luchtman Advocaten Businessrun

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

