
BRIEFING LOPERS 
20KM DOOR BRUSSEL 2018

Beste loper,

De grote dag komt dichter en dichter! In deze briefing vind je alle informatie terug die je nodig hebt om 
de 20 km door Brussel 2018 vol enthousiasme aan te vangen en voldaan te beëindigen.

1. TIJDSTIP EN LOCATIE
  

• Datum: zondag 27 mei 2018
• Uur van afspraak voor de Brailleligaploeg: onthaal vanaf 7u30 in de school Sint-Joseph 

Instituut, Felix Hapstraat 14, Etterbeek (zie kaartje hieronder).
• Start wedstrijd: om 10u (vertrek in 6 golven/“boxen” met 5 minuten tussen elke golf), aan de 

triomfbogen in het Jubelpark.

Het Sint-Joseph Instituut ligt op amper 3 minuten wandelafstand van het Jubelpark (en op 5 
minuten van metrohalte Merode).



2. HOE GERAAK JE ER?
De straten in de omgeving van het wedstrijdparcours zullen die dag niet toegankelijk zijn voor verkeer. 
We raden je dus aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer! Alle gedetailleerde 
verkeersinfo vind je terug op de website van de 20 km: http://www.20kmdebruxelles.be/nl/praktische-
informatie/mobilite/. 

METRO

– Metro lijn 1 STOKKEL, uitstappen aan halte MERODE en van daar te voet naar Felix Hapstraat.
– Metro lijn 5 HERMAN DEBROUX, eveneens uitstappen aan halte MERODE en van daar te voet.

AUTO

Als je met de auto komt, raden we aan om je auto achter te laten in de grote ontlastingparkings rondom 
Brussel. De gemakkelijkste parkings zijn Kraainem, Diamant (E40), Delta (E411).
Hierna kan je gebruik maken van het openbaar vervoer: metro lijn 1 WEST STATION of lijn 5 ERASME, 
uitstappen aan halte MERODE. Je gaat van daar verder te voet naar de Felix Hapstraat.
De MIVB voorziet een versterking van de ticketautomaten in het station MERODE.

3. DAGPLANNING
  

Vanaf 
7u30

• Afhalen rugnummer en loopsinglet (t-shirt) in het Sint-Joseph Instituut. 

08u35 • Uitreiking titel "Gouden Loper".

08u50 • Groepsfoto op speelplaats Sint-Joseph Instituut. 
(Iedereen draagt blauw loopsinglet van de Brailleliga!)

10u00 • Start wedstrijd in Jubelpark. 

Tot 15u • Ophalen persoonlijke spullen in Sint-Joseph Instituut, verfrissen en 
omkleden, nababbelen bij hapje & drankje, door onze sponsors aangeboden. 

4. EENMAAL IN DE SCHOOL GEARRIVEERD

4.1. Onthaalbalie en EHBO-post:

Loop de trappen op van de school en je botst onmiddellijk op de onthaalbalie van de Brailleliga. 
• Onze vrijwilligers vertellen je graag waar je moet zijn en beantwoorden al je vragen.
• Hier vind je eveneens de EHBO-post voor LICHTE KWETSUREN. Voor zware kwetsuren 

verwijzen we je door naar de Rode Kruis-posten langsheen het wedstrijdparcours.

4.2. Ophalen rugnummer:

Je rugnummer kan je afhalen onder het afdak dat zich rechts op de speelplaats van de school bevindt, 
aan één van de tafels met een bordje "RUGNUMMERS". Ga naar de tafel die correspondeert met de 
eerste letter van je familienaam en vraag daar je rugnummer.



4.3. Ophalen loopsinglet

Indien je niet met een Brailleliga t-shirt van een voorgaande editie loopt, kan je – onder hetzelfde afdak 
waar je je rugnummer kan ophalen – je loopsinglet ophalen. Je kan kiezen tussen:

• een gratis katoenen singlet (S – M – L – XL – XXL)
• een betalend antitranspirant singlet (10 euro ter plaatse te betalen) 

Waarom is het dragen van het Brailleliga-singlet belangrijk?

• Je helpt onze communicatie te versterken naar maar liefst 40.000 lopers en talloze 
toeschouwers.

• Je laat je solidaire kant zien tegenover personen met een visuele handicap.
• Dankzij je t-shirt herkennen wij je tijdens de wedstrijd als lid van onze ploeg, zodat we een foto 

van je kunnen nemen. Zonder je singlet is het voor ons onmogelijk om te weten of je deel 
uitmaakt van onze ploeg en om je te fotograferen op het parcours!

• Je motiveert andere lopers om volgend jaar deel te nemen in onze ploeg. Hoe meer 
deelnemers, hoe meer vreugd en hoe groter de steun aan kinderen met een visuele handicap!

4.4. Banana time!

Bij het ophalen van je rugnummer en loopsinglet geven wij je alvast een energierijke banaan mee. Na 
de wedstrijd is er nog meer van dit en ander lekkers gratis te verkrijgen aan onze food & drink stand.

4.5. Kleedruimtes, vestiaire en toiletten

De kleedkamers bevinden zich aan de linker zijde van de speelplaats en zijn opgedeeld in mannen- en 
vrouwenkleedkamers. Deze ruimtes worden tevens gedeeld met de lopers van een andere vzw-ploeg.

De Brailleliga beschikt over haar eigen vestiaire, waar enkel de medewerkers van de Brailleliga 
toegang tot krijgen. Gezien de grote omvang van onze ploeg, zullen wij 2 lokalen ter beschikking stellen 
die duidelijk aangeduid zullen zijn. 

Er zijn toiletten en wastafels aanwezig op de speelplaats. Douches zijn niet aanwezig. 

4.6. Gloriemoment voor onze "Gouden Loper"

Het moment van de groepsfoto wordt tevens het moment waarop wij de lo(o)p(st)er in de bloemetjes 
zetten die zich bovenop zijn/haar persoonlijke deelname liet sponsoren en het hoogste bedrag heeft 
ingezameld ten voordele van blinde en slechtziende kinderen!

4.7. Picture time @8u50!

Om 8u50 worden alle lopers op de speelplaats van de school verwacht voor het nemen van de 
groepsfoto. Trek je blauwe loopsinglet van de Brailleliga aan, en wuif al lachend naar de camera! 



5. LET THE GAME BEGIN!

Je verlaat de school best ten laatste tegen 9u45, waarbij het slechts 5 minuutjes stappen is naar de 
startplaats onder de triomfbogen van het Jubelpark.

De wedstrijd start om 10u, waarbij de lopers uit 6 verschillende startboxen zullen vertrekken met een 
interval van 5 minuten tussen elke start. 

De chip bevindt zich achteraan het rugnummer.

5.1. Nuttige tips tijdens de wedstrijd

De organisatie van de 20 kilometer rond Brussel schakelt ook dit jaar Spa Tempomakers in, omdat ritme 
en regelmaat erg belangrijk zijn tijdens een dergelijke uithoudingswedstrijd. Wil je de wedstrijd binnen 
een bepaalde tijd afleggen? Volg dan één van de lopers met een gekleurde vlag, in functie van de door 
jou vooropgestelde tijd. 

1u20:         volg de blauwe vlag
1u30:         volg de rode vlag
1u45:         volg de groene vlag
2u:          volg de paarse vlag
2u15:         volg de oranje vlag

Veel succes!

6. FOTO'S

20 km lopen is een ongelooflijke prestatie. Wij belonen jullie maanden van hard 
labeur graag met een foto van jullie prestatie, vanop onze 2 supportersposten 
langsheen het parcours. Met vlaggen, wimpels, toeters en bellen zullen wij je 
toejuichen en aanmoedigen om de eindmeet te behalen. Smile!

Vergeet je foto's achteraf niet te liken en te sharen op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/brailleliga!

7. MASSAGE

Zij die willen kunnen hun stramme spieren gratis toevertrouwen aan vrijwillige masseurs, die van 11 tot 
14u aanwezig zullen zijn in een speciaal voorzien lokaal in het Sint-Joseph Instituut!

8. VAN HARTE DANK VOOR JE STEUN AAN BLINDE EN 
SLECHTZIENDE KINDEREN!

http://www.facebook.com/brailleliga


Dankzij jullie massale deelname en enthousiasme kunnen we een mooi bedrag inzamelen dat voor een 
deel de kosten dekt van de projecten, activiteiten en leerprogramma's die wij jaarlijks aanbieden aan 
blinde en slechtziende kinderen. Zo willen wij hen reeds van jongs af aan de kans te geven zich 
optimaal te integreren in onze maatschappij en hen stimuleren om zelfstandig in het leven te staan.

VAN HARTE BEDANKT!

9. CONTACTGEGEVENS

Tot en met vrijdag 25 mei kan u ons tijdens de kantooruren bereiken op:
• Tel: 02 533 33 11 
• Mail: 20km@braille.be

Heeft u een probleem op de dag van de wedstrijd, neem dan contact op met:

• Charlotte Santens: 0498 69 73 98

VEEL SUCCES!

Wij wensen iedereen nog een goede voorbereiding toe, en verwelkomen jullie heel graag op zondag 27 
mei!

Tot dan!

De Brailleliga

mailto:20km@braille.be

