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looproute (vannaf het station) naar de Brink te Deventer.
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De start is op 30 december 2018 om 11 uur vanaf de
Brink in Deventer!

Beste Brink tot
Brinkloper!
Leuk dat je je dit jaar hebt ingeschreven voor de 12e Brink tot
Brinkloop. In dit bericht vind je meer informatie over de loop.
Startnummer
Bij dit bericht heb je ook een startnummer ontvangen. In
dit startnummer zit de tijdregistratie verwerkt. Bevestig het
startnummer op je borst, zodat de chip gescand kan worden
als je over de start en finish gaat. (Zie instructie)
Startnummer zichtbaar dragen, niet bedekken met kleding.
De Chip niet buigen, knippen, vouwen of bewerken.
Het startnummer met de chip is voor eenmalig gebruik.
Je kunt deze na de loop thuis in de afvalbak deponeren
(of in je fotoalbum plakken)

Kleedgelegenheid
In Deventer kun je je omkleden in de Deventer Schouwburg.
Denk er wel aan je bagage, in een tas, mee te nemen. Voor
bagagevervoer naar Bathmen is gezorgd. In Bathmen is er bij
Boode gelegenheid om je om te kleden.
Er is geen douchegelegenheid beschikbaar.
Bagagevervoer
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om je bagage naar de
finish in Bathmen te laten vervoeren. Mocht je hier gebruik
van willen maken dan kun je bij de Deventer Schouwburg je
bagage (bij voorkeur in en tas) afgeven bij de transportbus
van ’t Bockje. Bevestig dan wel bijgevoegd label, waarop je je
startnummer hebt genoteerd, aan de bagage.
Op vertoon van je startnummer kun je, de bagage weer
ophalen op de Brink in Bathmen.
(losse kledingstukken worden niet ingenomen).
EHBO
Bij de start en finish zijn EHBO posten ingericht. Ook zijn er
mobiele EHBO-teams op de route. Tevens is er een ambulance
aanwezig op het parcour.

Startnummer met chip

Startnummer zichtbaar op de borst dragen, bevestigd met 4 spelden.

Drankposten
Op het 5 km punt is een waterpost ingericht. Deze waterpost
is mogelijk gemaakt door Fitland Deventer.
(onder voorbehoud i.v.m weersomstandigheden)
Na de finish ontvang je van de organisatie een flesje water.

LET OP
Er is een aangepaste busdienstregeling i.v.m. de Brink tot
Brinkloop. Meer informatie over het openbaar vervoer van je
huis naar Deventer of van Deventer naar Bathmen vind je op
de website van Syntus www.syntus.nl/syntusoverijssel.nl of
www.9292ov.nl
Parkeren in Deventer
Parkeergelegenheid vind je in de nabijheid van de
Schouwburg aan de Verzetslaan, in de parkeergarage bij het
station of aan de Singelstraat in Deventer.
(Kijk voor uitgebreide informatie op onze website)
Van Bathmen terug naar Deventer
Voor de deelnemers die na de finish terug moeten naar
Deventer heeft de organisatie voor een pendeldienst gezorgd
(tussen de Brink in Bathmen en de Brink in Deventer).
De bussen vertrekken vlakbij de finish. Loop terug langs de
finish over Gorsselseweg, langs verzorgingshuis naar de kruising
met de Woertmansweg te Bathmen. Het kan zijn dat je even op
de bus moet wachten. De laatste bus vertrekt om 13.00 uur.
Na-inschrijving
Heeft u vrienden of familie enthousiast gemaakt? Dan is er op
30 december nog een mogelijkheid om ze in te schrijven! Van
9.30 uur tot 10.45 uur in de Deventer Schouwburg. De kosten
bedragen dan € 10,-. Zo kunt u samen met vrienden, familie,
kennissen of collega’s meelopen met de Brink tot Brinkloop!

Startnummer niet bedekken met jas, banden, drinkfles, apparatuur etc
De chip niet verwijderen, buigen, knippen,vouwen of bewerken.

- startnummer op de borst
- startnummer niet bedekken
- tag niet verwijderen, buigen, knippen
Finish
De finish is op de Brink in Bathmen.
Tijdlimiet
Het parcours is verkeersarm. De organisatie kan echter niet
garanderen dat het geheel verkeersvrij is. Blijf zelf alert.
In alle omstandigheden ben je verplicht te luisteren naar
onze vrijwilligers en de politie. In verband met de genomen
verkeersmaatregelen is de limiettijd voor deze loop gesteld
op 1 uur en 45 minuten. Mocht je je dan nog op het parcours
bevinden dan word je hier van afgehaald.

Horeca
In de Deventer Schouwburg en bij enkele cafés op de Brink
in Deventer kun je voorafgaand aan de loop een kop koffie of
thee nuttigen.
In Bathmen bestaat de mogelijkheid om bij Boode of
Eethuis-cafetaria De Brink iets te nuttigen.
Hoe kom je naar Deventer ?
Voor vervoer naar de start in Deventer dien je zelf zorg te
dragen.
Openbaar Vervoer
De Schouwburg en de start liggen in de nabijheid van het
NS-station Deventer Centraal. De start op de Brink is
ongeveer 500 meter lopen vanaf de Schouwburg.

Toeschouwers
Er is zowel op de Brink in Deventer als op de Brink in
Bathmen voldoende mogelijkheid voor toeschouwers om te
kijken. Ook kunnen zij via de openbare weg de lopers volgen
op het parcours.
Toeschouwers die met de auto naar Bathmen gaan worden
gevraagd om bij de voormalige HUBO (tegenover de Renaultdealer) te parkeren en het laatste stukje te wandelen. Wij
willen toeschouwers die bij zowel de start als de finish de
lopers willen toejuigen aanraden niet via de Holterweg te
rijden. Deze loopt daardoor erg vol. Neem een route via
de A1 of voor de mensen die bekend zijn via Schalkhaar en
Croddendijk.

Goede Doel
De stichting Kinderen van Uganda (KvU) actief vanuit
Deventer en Bathmen steunt diverse projecten in Uganda.
Eén daarvan is het project: “Blote voeten voetbal” in Kibinge/
Uganda.
Veel lopers hebben bij het inschrijven een donatie gedaan.
De Stichting Kinderen van Uganda wil u hiervoor heel erg
bedanken.
Wij wensen u een sportieve loop toe en een mooi eigen PR.
Meer informatie over KvU:
www.kinderenvanuganda.nl
De organisatie van de Brink tot Brinkloop steunt deze actie
en roept u op het werk van deze lokale stichting ook na uw
prestatie te blijven volgen.
Kijk eens op hun website en wordt een trouwe donor.

Georganiseerd in samenwerking tussen:
Stichting Atletiek Promotie (STAP) te Deventer
AV Daventria 1906 te Deventer
ABS-afdeling Trimmen te Bathmen
wedstrijdsecretariaat
M.
info@brinktotbrinkloop.nl
W.
www.brinktotbrinkloop.nl

Veel plezier en succes bij
Zie plattegrond op de achterzijde.
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