
Anderlecht, 20 juni 2018.

PERSBERICHT

De 12 km van Anderlecht is terug 

Afspraak op 22 juni 

Meer dan duizend lopers zullen op vrijdag 22 juni het beste van zichzelf  geven in de parken en straten van

Anderlecht tijdens de derde editie van de 12KM van Anderlecht, georganiseerd op initiatief van schepen van

Sport Sofia Bennani, met de steun van burgemeester Eric Tomas en het schepencollege en in samenwerking met

vzw Sport en Gezondheid. 

Naast de prachtige parken, natuurgebieden en groene ruimten die Anderlecht rijk is, zullen de lopers van

de 5 en 12 km het voetbalterrein van het indrukwekkende stadion van Sporting Anderlecht doorkruisen

en voor het eerst door het Westland Shopping Center lopen voor ze in het Astridpark de finish bereiken!

“De eerste twee edities waren een groot succes. Dit jaar zijn ook voorinschrijvingen mogelijk! De 12KM van

Anderlecht  maakt  ondertussen  deel  uit  van  de  mooiste  runnings  in  Brussel.  Deze  wedstrijd  laat

Anderlechtenaren en Brusselaars toe om onze gemeente te herontdekken”, beklemtoont de sportschepen.

Het  parcours  doorkruist  de  mooiste  plekjes  van  onze  gemeente,  waaronder  heel  wat  groene ruimten.

Afhankelijk van de afstand die de deelnemers afleggen, lopen ze door het Scherdemaalpark, het Vijverpark,

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

Doedelzakken, Braziliaanse percussie en heel wat andere verrassingen staan langs het parcours en in het

dorp, op het plateau bovenaan het Astridpark, op u te wachten! Tijdens en na de wedstrijd kunt u hier uw

dorst lessen of een hapje eten.  Ook voor de prijsuitreiking moet u hier zijn!

In groep lopen werkt motiverend

Voor groepen van 10 deelnemers of meer is er een bijzondere inschrijvingsprocedure. Stel dus gerust een

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

Praktische informatie

400m voor kleuters en 800m voor kinderen uit het lager onderwijs: 1 EUR (voorinschrijving), 2 EUR (de dag 

zelf) - start om 18u00

5 km:  7 EUR (voorinschrijving), 9 EUR (de dag zelf) - start om 19u00

12 km:  9 EUR (voorinschrijving), 11 EUR (de dag zelf) - start om 19u05

Waarborg: 1 EUR (voorinschrijving), 2 EUR (de dag zelf)

Voorinschrijving: www.zatopekmagazine.com

Inschrijven kan de dag zelf vanaf 17u: Théo Verbeecklaan 10-12

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

+ info 

02 800 07 70 – sports@anderlecht.brussels

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Florence Colard, persattaché van de gemeente Anderlecht

 02 558 08 68 of 0494 577 944.
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