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Zesdaagse blijft ook komende zes jaar in 't
Kuipke

De Stad Gent heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met de organisatoren van

de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. De Zesdaagse vindt ook de komende zes jaar

plaats in 't Kuipke. Dit jaar worden bovendien voor het eerst enkel biologisch

afbreekbare bekers gebruikt.

De 79ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent vindt plaats van 12 tot en met 17

november 2019. Voor het eerst zullen geen plastic bekers meer gebruikt worden, maar wel

biologisch afbreekbare bekers. Er werden maar liefst 170.000 bekers besteld. De Stad sloot ook

een nieuwe overeenkomst met organisator Golazo. Het wielerevenement vindt de komende zes

jaar zeker plaats in 't Kuipke.

⏲



OVER STAD GENT

'De Zesdaagse, Gent en ‘t Kuipke zijn ontegensprekelijk verbonden met elkaar.
En dat erfgoed moet gekoesterd worden. Ik vond het dan ook belangrijk om
een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de organisatoren voor de volgende
zes jaar. Ik kijk al uit naar nog minstens zes jaar lang baanwielrenplezier van
de bovenste plank.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Spektakel op en naast de piste

Geen Zesdaagse zonder Kenny De Ketele. De fiere Gentenaar gaat dit jaar in eigen stad op zoek

naar zijn vierde overwinning. Maar ook Moreno De Pauw gaat op jacht om zijn afscheid van het

profbestaan met glans af te kunnen sluiten. En Victor Campenaerts wordt stevig in de

bloemetjes gezet voor zijn werelduurrecord.

Eerbetoon aan Patrick Sercu

Een ander moment dat ongetwijfeld iedereen kippenvel zal bezorgen, is het eerbetoon aan de in

april veel te vroeg overleden Patrick Sercu. Met elf zeges is Patrick onbetwist recordhouder in ‘t

Kuipke. Hij was er ook jarenlang wedstrijdleider. Als eerbetoon gaat de ploegkoers op vrijdag

door als de ‘Memorial Patrick Sercu’. Niet toevallig het belangrijkste onderdeel tijdens de

Zesdaagse én het nummer waar hij als actieve renner ontelbare keren in uitblonk.

Contact

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Voor meer informatie en tickets

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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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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