
De HFF 2 uur van Hertals is al jarenlang de meest unieke stadsloop van de Kempen. 

De originaliteit van ons concept bestaat erin dat de deelnemers niet om het snelst lopen!

Aangemoedigd door tal van supporters proberen ze in het bruisende stadscentrum zoveel mogelijk 

meters af te leggen of een zo snel mogelijke rondetijd te halen. En dat kan individueel, in groep

of in estafette. De HFF 2 uur van Hertals vindt plaats van 18u30 tot 20u30.

Hoe deelnemen?

Individueel
Je probeert om gedurende 2 uur zoveel mogelijk meters te lopen op het parcours.

Er is ook een aparte prijs voor wie de snelste rondetijd aflegt op de grote ronde van 1.840 meter.

In groep
Je probeert zoveel mogelijk meters te lopen met je groep. Dat kan door een zo groot mogelijke groep 
te vormen, want alle meters van iedere deelnemer worden verrekend in het eindtotaal van de groep. 
Maar je kan ook een zo snel mogelijke groep vormen. Een snelle, goed getrainde, groep van 
bv. 10 deelnemers kan gedurende twee uur meer afstand afleggen dan een minder getrainde 
en tragere groep van 20 deelnemers. 

Estafette
Er is ook een aparte estafette-wedstrijd voor ploegen. In deze categorie kan de langste afstand 
gerealiseerd worden door één persoon die één of meerdere rondes loopt en daarna het stokje doorgeeft 
aan een ploegmaat, of door meerdere personen te posteren op het parcours en zo het stokje rond te laten 
gaan over de omloop. Voor deze categorie krijgt elke ploeg (naast de individuele chips die alle 
deelnemers meedragen) een extra chip gemonteerd op het stokje, zodat het aantal rondjes apart kan 

worden geregistreerd.

Parcours
Het (volledig verkeersvrije) parcours is identiek aan dat van het Heylen Vastgoed na-Tourcriterium:
het gaat via Markt, Zandstraat, Collegestraat, Herenthoutseweg, Sint-Waldetrudisstraat en Bovenrij terug 
naar de Markt. Er is ook een verkorting via de De Paepestraat, voor lopers die sneller terug langs 
de Markt willen passeren. Op dat alternatieve parcours ligt ook een mat met sensoren, waardoor 
de correcte afstand wordt geregistreerd via de chips van de deelnemers. (Zie verder.)

Pas op: 
over het hele parcours is een witte kalklijn aangebracht. De snellere lopers lopen links van die lijn, 
de tragere rechts, zodat ze elkaar niet hinderen.
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Praktisch
Inschrijving
Voor de HFF 2 uur van Hertals kun je niet vooraf inschrijven. 
Inschrijven kan op vrijdag vanaf 14u00, in de grote tent op Markt Zuid. Vul ter plaatse een 
inschrijvingskaartje in en geef dit af aan een van onze medewerkers aan de inschrijvingen. Je ontvangt 
dan meteen je borstnummer met chip. 
De inschrijvingen blijven open tot 20u00. Dus ook als de wedstrijd al gestart is, kun je nog inschrijven.

Chip ter controle
Bij elke individuele deelnemer wordt een elektronische chip aangebracht. Een estafetteploeg krijgt 
één extra chip op het stokje dat telkens moet worden doorgegeven aan de volgende loper. 
Dankzij dit inventieve controlesysteem kunnen we van elke loper en elke ploeg permanent de plaats 
op het parcours, de afgelegde rondes, de rondetijden en de klassering up-to-date houden én volgen. 
Op een groot scorebord in de buurt van de tent kunnen deelnemers en toeschouwers voortdurend 
en in real time de verschillende klassementen aflezen. 

Kleedkamers
Er zijn kleedkamers met douches in het KTA – Atheneum De Vesten (Augustijnenlaan 32, Herentals). 
De kleedkamers liggen op 5 minuten wandelafstand van het parcours en zijn open van 17u30 tot 21u30.

Vestiaire
Een gedeelte van de tent wordt voorbehouden als vestiaire en depot voor sporttassen. 
Je kunt je persoonlijke bezittingen daar van 16u30 tot 21u00 in bewaring geven.
Deze vestiaire is gratis en wordt permanent bewaakt. 

Groepen
Grote groepen kunnen een eigen deel van de grote tent reserveren om bijvoorbeeld te gebruiken als 
verzamelpunt en zo de visibiliteit van de groep te versterken. Geïnteresseerden nemen vooraf contact op 
met de organisatie via een e-mail naar tim.veremans@hff.be

Prijzen
Onmiddellijk na de HFF 2 uur van Hertals volgt om 20u45 de prijsuitreiking in de tent waar ook de 
inschrijvingen gebeuren. Er worden prijzen uitgereikt voor de:
 • langste afstand individueel: 1ste, 2de en 3de (mannen en vrouwen)
 • snelste grote ronde individueel (mannen en vrouwen)
 • langste afstand groepen
 • langste afstand estafetteploegen
 • opvallendste groep of individu

Alle prijzen dienen direct persoonlijk te worden 
afgehaald tijdens de prijsuitreiking.


