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• Droom met limousine

Het jaar zit er weer bijna op en wij mogen
wel zeggen dat het een bewogen jaar is
geweest.
Dit jaar heeft wel in het teken gestaan
voor Dream4Kids en we merken wel dat
dit voor een ieder die hieraan mee gewerkt heeft een knappe inspanning is geweest.
Groot compliment gaat uit naar deze
mensen, en je ziet maar weer waar een
kleine vereniging zo groot in kan zijn.
Kranten hebben bol gestaan van hoe
mooi de droomdag was.

Maar ach, volgende keer beter en er zijn
wedstrijden genoeg.
Helaas heeft Gerard aangegeven terug te
stappen uit het bestuur om de reden dat
er in het nieuwe jaar veel op zijn pad
komt.
We respecteren zijn beslissing. Het trainen zal hij gewoon blijven doen.

Ik denk ook dat een ieder zijn behaalde
resultaten behaald heeft, soms met zijn
up’s en down’s. Zo hebben er een aantal
atleten als pacer in de singelloop in Breda
meegedaan om andere atleten tot een
goed einde te brengen, Nederlands kampioen schappen en zelfs een 24-uurs
loop. Hoe gedreven kan iemand zijn. Natuurlijk ook blessure leed die een aantal
wedstrijden in het water deden lopen.

Tevens wordt er al druk gewerkt aan de
nieuwjaarsreceptie op 8 januari vanaf
14:00-17:00uur. Waar we dit willen doen
is nog niet bekend.

• Droomdag voor Carmen gerealiseerd.

• Eindelijk rust voor vrijwilligers Dream4Kids.
• Nieuwjaarsreceptie
8 januari van
14:00-17:00uur
• Uitstekende prestatie
tijdens Hart van Brabantloop.

• Jarige jop Dries

www.loopgroephank.nl

Een aantal mensen zijn alweer bezig aan
voor sommige hun 1e marathon.
Op 15 april hopen ze allemaal weer te
finishen. Tijd is even niet belangrijk.

Wij wensen een ieder hele fijne dagen toe
en hopen dat 2012 een zeer goed jaar
mag zijn zowel in je sport als privé.

Commissie Hart van Brabantloop zeer tevreden na afloop (door Gerard, Ron en Inge)
Op 24 september jl. was het dan zover na
een paar brainstormsessies vanuit de
commissie, bestaande uit Inge, Ron en
Gerard, was het kijken of het plan werkte
wat we bedacht hadden. De communicatie via de mail en het maken van een
draaiboek heeft goed gewerkt denken wij
achteraf. De maandag na het uitreiken
van het draaiboek kwamen er nog enkele
vragen waar nog onduidelijk heden waren. De lunchpakketten verzorgd door
Tanja waren perfect. Ze is van te voren
wel heel druk geweest met de inkopen en
de broodjes smeren voor 20 personen
maar het was goed geregeld. We vertrokken om klokslag 06.00 uur in Hank, (en ja
iedereen op tijd) na eerst te hebben gezongen voor Dries (was jarig) richting Tilburg. Onze groep bestond uit Teamcaptain Koos, 15 lopers (9 heren en 6 dames), fietsers Toon Verhagen, Cees den
Boer en laatste etappe Patrick, chauffeurs
en navigators, catering en onze persfotograaf Marc. Ons team was verdeeld in
vier groepen verder die dag, team 1 (de
oneven etappes), team 2 (de even etappes), fotograaf met een bestuurslid en
een auto voor de overige leden. Na het

melden en de koffie was om 07.30 uur de
start bij de Universiteit Tilburg. Het was
prachtig weer en de dag kon al niet meer
stuk.
De route van de Hart van Brabantloop
bestaat uit 15 etappes, verdeeld over 105
km. Om het deelnemersveld bij elkaar te
houden zijn er een aantal herstarts: bij
studentenroeivereniging Vidar (11.15
uur), Oirschot (14.30 uur) en op het Heuvelplein in Tilburg (vrouwen: 17.45 uur en
mannen: 17.55 uur). De route was via de
Loonse en Drunense duinen, de Beeksebergen, Oirschot, Moergestel terug richting Tilburg. De finish was rond 18.15 uur
ook weer bij de Universiteit. We zijn met
ons team op de 28e plaats geëindigd van
de 98 teams, inclusief een team van de
Stichting Dream4kids. Het mooie was dit
jaar dat een deel van de opbrengst van
de Hart van Brabantloop ook na de Stichting Dream4kids ging. Na afloop hebben
we onder genot van een hapje en een
drankje nog even de dag doorgenomen
op de buitendijk 30 bij Mariëlle en Bas. Al
met al, een geslaagde dag, leuk evenement en gelijk een stukje teambuilding
van onze loopgroep.

