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Belangrijke data  
* 18 juli Halve van Helmond 
 

 
 

 
 

Vooraankondiging 
inschrijving Lavans 
Halve van Helmond 
voor leden Lopersgroep 
Brandevoort en HAC 
 
Nu de coronamaatregelen worden 
versoepeld wordt de kans dat de 
Lavans Halve van Helmond op 18 
juli door kan gaan steeds groter. 
De organisatie is reeds begonnen 
met de voorbereidingen voor een 
coronaproof hardloop- en 
wandelevenement. De volgende 
stap is het openen van de 
inschrijving. 
 
De Lavans Halve van Helmond 
wordt georganiseerd door onze 
eigen Lopersgroep Brandevoort en 
atletiekvereniging HAC. Leden van 
beide verenigingen worden 
daarom als eerst geïnformeerd 
over de voorinschrijving.  
 
Inschrijven is vanaf vandaag, 
zaterdag 21 mei, mogelijk! 
 

Na 3 dagen, op woensdag 2 juni, 
wordt de voorinschrijving 
aangekondigd voor het brede 
publiek, op socials en in de media. 
In totaal zijn er 1500 startbewijzen 
beschikbaar voor het evenement. 
 
De Lavans Halve van Helmond 
bestaat uit verschillende 
onderdelen: 
 
· halve marathon 
·  5 en 10 km loop 
·  wandelloop  

(15 km) 
·  scholierenloop  

(5 km) 
·  bedrijfsloop  

(10 km of halve marathon) 
·  kidsrun 

deze vindt plaats op zaterdag- 
avond 17 juli (ivm corona- 
maatregelen) 

 
Bij de inschrijving heb je de 
mogelijkheid om een uniek Lavans 
Halve van Helmond lopershirt te 
bestellen van deze 1e editie. Meer 
informatie over starttijden, 
inschrijvingskosten en 
coronamaatregelen etc. vind je op 
www.halvevanhelmond.nl en daar 
kun je ook inschrijven. Wil je direct 
inschrijven? Dat kan via de 
volgende link: 
https://inschrijven.nl/form/20210
71816323-nl 
 
De voorinformatie over de 
inschrijving voor onze leden loopt 
t/m dinsdag 1 juni. Vanaf 
woensdag 2 juni wordt de 
inschrijving naar het brede publiek 
gecommuniceerd. Maak gebruik 
van deze 3 dagen zodat je zeker 
bent van je startbewijs voor dit 
mooie evenement! Mocht het 
evenement toch niet door kunnen 
gaan i.v.m. corona dan wordt het 
inschrijfgeld terugbetaald. 

 

Verkeersregelaars 
gezocht! 
voor de Lavans Halve van 
Helmond 
 
Voor een veilig parcours tijdens de 
Lavans Halve van Helmond op 
zondag 18 juli hebben we een 
groot aantal verkeersregelaars 
nodig. Door het volgen van een 
korte e-learning kun je al 
verkeersregelaar worden voor dit 
evenement.  
 
Lijkt het je leuk om een steentje 
bij te dragen? Geef je dan op als 
verkeersregelaar bij Kitty van der 
Heijden of stuur een mail naar 
vrijwilligers@halvevanhelmond.nl. 
Hier kun je ook terecht voor meer 
informatie over de verkeers-
regelaars of andere mogelijkheden 
om je als vrijwilliger in te zetten 
tijdens dit hardloop- en wandel-
evenement. 
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Redactie/vormgeving: PR commissie 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks 
voor leden van Lopersgroep Brandevoort. 

Inleveren kopij volgende editie: 

 vóór 15 juni via 
pr@lopersgroepbrandevoort.nl  
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