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De 12 km van Anderlecht is terug
Afspraak op 23 juni

Op  initiatief  van  schepen  van  Sport  Sofia  Bennani  en  met  de  steun  van  Anderlechts 
burgemeester  Eric  Tomas  en  het  voltallige  schepencollege  wordt  er  op  vrijdag  23  juni 
opnieuw duchtig gelopen in onze gemeente. Naast jongeren en volwassenen, kunnen sinds 
dit  jaar  ook  kinderen  de  Anderlechtse  parken  en  straten  doorkruisen  en  dit  in 
samenwerking met vzw Sport en Gezondheid.

Naast  de groene ruimten in Anderlecht,  zullen de deelnemers van de 5 en 12km in het 
stadion, meer bepaald naast de zijlijn, van RSCA lopen. Deze plaats ligt overigens vlakbij de 
aankomst in het aanliggende Astridpark.

De schepen van Sport wou hierover het volgende kwijt: “Met 800 deelnemers was de editie van 

vorig jaar een succes en er moest dan ook een tweede editie komen. Toen hebben we ook al 

samengewerkt met vzw Sport en Gezondheid.  Dankzij deze wedstrijd kunnen Anderlechtenaren 

hun  gemeente  niet  alleen  herontdekken,  maar  ze  doen  ook  aan  sport.  De  voorbije  maanden 

werden er trainingen georganiseerd ter voorbereiding.”

Tijdens de wedstrijd passeren de deelnemers de mooiste plekjes van onze gemeente, waaronder 

heel wat groen. Afhankelijk van de afstand die ze afleggen, passeren ze het Scherdemaalpark, het 

Vijverpark, de Hall of Fame, het terrein van RSCA Rugby en het Pedepark.

Bijzondere prijs Jesse Owens
Tijdens het parcours van de 12km, komt er een tussentijdse controlepost om de tijd te meten die 

de lopers op de 400m van de Jesse-Owenspiste afleggen. De drie snelste tijden worden beloond 

met een prijs. 

Animatie langs heel het parcours
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Naast het betere doedelzakwerk, kunt u ook genieten van Braziliaanse percussie. Jongeren zullen 

de sporters met borden aanmoedigen en de toeschouwers aansporen om hetzelfde te doen. Vanaf 

17u30 geven graffitikunstenaars een demonstratie live-painting in het wedstrijddorp, naast de vijver 

in het Astridpark. Hier kunt u zich tijdens en na de wedstrijd ontspannen of een hapje eten en hier 

vindt ook de prijsuitreiking plaats.

In groep lopen werkt motiverend
Voor groepen van 10 of meer, bestaat er een bijzondere inschrijvingsprocedure. Stel dus gerust 

een groep samen met vrienden, collega’s, buren, familieleden of andere sportievelingen. 

Praktische informatie
Wedstrijd 400m voor kleuters en 800m voor kinderen uit het lager. 1 EUR (vooraf inschrijven), 2 

EUR (de dag zelf) - start om 18u30

5 km  7 EUR (vooraf inschrijven), 9 EUR (de dag zelf) - start om 19u30

12 km  9 EUR (vooraf inschrijven), 11 EUR (de dag zelf) - start om 19u30

Waarborg: 1 EUR (vooraf inschrijven), 2 EUR (de dag zelf)

Vooraf inschrijven www.zatopekmagazine.com
Inschrijven kan de dag zelf vanaf 17u30: Théo Verbeecklaan 10-12. Rugnummers kunnen worden 

afgehaald in de Simonetzaal, waar er ook douches en sanitair wordt voorzien.

Info: www.zatopekmagazine.com

02 800 07 00 – sports@anderlecht.brussels
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Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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