
 10 mei 2019, 14:30 (CEST)

Snelste marathonloper Bashir Abdi loopt mee
met de Stadsloop

Het is intussen een vaste waarde in Gent: halfweg mei palmen duizenden lopers

de Gentse straten in tijdens de Fintro Stadsloop Gent. Tijdens de editie op zondag

19 mei 2019 zal er een wel heel bijzondere deelnemer aan de start staan:

marathonloper en Gentenaar Bashir Abdi. De Stad Gent wil Abdi tijdens het event

huldigen voor zijn Belgisch record op de marathon.

Abdi verbrak enkele weken geleden het 23 jaar oude Belgische record op de marathon, met een

tijd van 2 uur 7 minuten en 3 seconden. Als fiere Gentenaar en ambassadeur van de Lopen in

Gent-campagne van de Gentse Sportdienst, wil de Stad Gent Abdi in de bloemetjes zetten.

⏲



'Zo’n prestatie wilden we niet zomaar voorbij laten gaan. Het leek ons leuk om
de huldiging te koppelen aan één van onze populairste loopevents: de
Stadsloop. Organisator Golazo Sports sprong meteen mee op de kar. Bashir
heeft met zijn prestatie heel wat mensen, groot en klein, laten dromen. Het zal
dus een hele eer zijn met hem mee te mogen lopen. Al hoop ik dat hij zijn
tempo wat aanpast (lacht).'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

'Ik vind het altijd heel leuk om naar de Gentse loopevenementen te komen. De
Stadsloop is de oudste en meest gekende. Ik ken er veel volk en de
toeschouwers herkennen mij. Bovendien lopen we met onze vzw Sportaround
elk jaar mee om kinderen de kans geven om de sport te leren kennen. Ik zal
de kleintjes dan ook begeleiden tijdens hun Alpro Kids Run over 1 km.'
— Bashir Abdi, veld- en marathonloper 

Programma huldiging

13.20 uur: kort interview met Bashir bij de start van de Alpro Kids Run op het Sint-

Amandsplein

13.30 uur: Bashir loopt mee met de Alpro Kids Run

14 uur: opnieuw een kort interview voor de start van de 5 km (zelfde locatie)

tussen 14.45 en 15 uur: officiële huldiging door Sofie Bracke, schepen van Sport

Over de Stadsloop

In totaal worden ruim 3.000 deelnemers verwacht voor de 10 km, de 5 km, de CM-Duorun 5 km

of de Alpro Kids Run. Inschrijven voor de Fintro Stadsloop De Gentenaar kan nog tot en met

zaterdagavond 18 mei via www.fintrorunningtour.be of ter plaatse op het Sint-Pietersplein.

Contact

Eline Creve, kabinet Schepen Bracke, tel. 09 266 51 84, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Bekijk het (vernieuwde parcours) hier

http://www.sport.be/runningtour/stadsloopgent/nl/parcours/
mailto:eline.creve@stad.gent
http://www.fintrorunningtour.be/


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.

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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