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Stad Gent wil wereldrecord 'meeste gele truien
op een fiets' verbeteren op BK Wielrennen

De Stad Gent roept alle Gentenaars op om deel te nemen aan het BK Yellow Ride,

een heuse aanval op het Guinness World Record 'Meeste gele truien op een fiets

op 1 locatie'. De wereldrecordpoging zal plaatsvinden tijdens het BK Wielrennen

in Gent, op 30 juni 2019. Iedereen met een fiets is welkom.

Het wereldrecord is sinds 2015 in handen van het Britse bedrijf Sky, met een totaal van 270 gele

truien. Samen met wielermusea KOERS (Roeselare) en VELODROOM (Boom) en de

organisatie van het BK wil de Stad Gent het record verpulveren op het Belgisch Kampioenschap

wielrennen.

⏲



'We willen alle Gentenaars betrekken bij dit Belgisch Kampioenschap in Gent,
onder andere met deze wereldrecordpoging. Dus Gentenaars: spring op je
fiets, kom naar de Watersportbaan en samen kleuren we heel Gent geel!'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

Programma

Wie wil deelnemen kan vanaf 7.30 uur aanmelden en zijn/haar gele wielertrui afhalen.

Vervolgens is er de mogelijkheid om een lus van 2 kilometer rond de Watersportbaan te rijden

als opwarming. Dat stuk van het BK-parcours (vanaf de aankomstzone ter hoogte van de

Topsporthal) is op dat moment verkeersvrij.

Om 8.45 uur verzamelen alle deelnemers onder de aankomstportiek aan de Watersportbaan,

om samen 15 kilometer te fietsen op het verkeersvrije parcours tussen Gent en Drongen. De

laatste Belgische Tour de France-winnaar, Lucien Van Impe, en meervoudig Belgisch

kampioene Heidi Van De Vijver zijn meter en peter van de BK Yellow Ride en zullen ook

aanwezig zijn.

Om 10 uur zal een officiële gerechtsdeurwaarder van Guinness World Records de deelnemers

tellen in de Lotto-fanzone

Aansluitend wordt het parcours weer afgesloten voor de start van het BK Wielrennen elite

vrouwen in het centrum van Gent.

Praktisch



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Deelnemen aan de wereldrecordpoging kost 10 euro. Daarvoor ontvang je een authentieke gele

wielertrui en voor 10 euro aan consumptiebonnen (drank of eten). Ideaal om achteraf te

recupereren en mee te supporteren voor dames elite en heren profrenners.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via de website www.bkgent2019.be . Zowel jong als

oud zijn welkom, met alle soorten fietsen (bakfietsen, elektrische fietsen, koersfietsen,

kinderfietsen, enzovoort)

Alle info over BK Wielrennen Gent is op sociale media te volgen via #BKgent.

Contact

Elvira Verleyen, Sportdienst Stad Gent, gsm 0478 78 99 86, e-mail elvira.verleyen@stad.gent

Nathalie Clauwaert, Belgian Cycling, tel. 02 349 19 10, e-mail

nathalie.clauwaert@belgiancycling.be

Christophe Impens, Golazo -Organisatie BK Wielrennen, gsm 0475 24 49 06, e-mail

christophe.impens@golazo.com  

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473 83
75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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