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#Lopeningent
Elk jaar opnieuw neemt het aantal lopers toe. Om deze trend groeikansen te 
blijven geven zet Gent Sport sinds 2014 sterk in op lopen.

De Claeys Bouüaertroute, de heraangelegde Drieleienroute, de Schelde-
Liedermeersroute, het doortrekken van de trimpiste en de aanpassing naar een 
exacte vijfkilometerroute rond de Watersportbaan zijn enkele realisaties van de 
vorige jaren. Ook de komende jaren blijft Gent inzetten op nieuwe parcours.

#Lopeningent blijft een project van lange adem. De uitdaging blijft om zoveel 
mogelijk Gentenaars aan het lopen te krijgen én het vol te houden. Daarom 
blijven we u informeren over de komende loopmogelijkheden en –evenementen 
in Gent.



Nieuwe loopomloop opent op Boterkoekenloop!
Op zondag 6 mei 2018 staat de vijfde editie van de Boterkoekenloop 
gepland. We gaan er niet alleen ‘Meelopen voor Vrede’ maar we lopen er
ook voor het eerst de Loopomloop Gentbrugse Meersen in, beter ge-
kend als de Boterkoekenlooproute. We sluiten die heerlijke familieloop af 
met een gezellige picknick ten voordele van vzw Sportaround. 
De route loopt langs weidelandschappen, meersen en bos door de 
groene long van Gentbrugge en bestaat uit 77% onverharde grond, uit 
bosgrind of gras en is 5,4 km lang. 
Douchen of een drankje nuttigen kan in de nabijgelegen sporthal Driebeek.

Voor de vierde keer lopen in festivalsfeer
tijdens het Loopfestival!
Samen met het gezin en vrienden lopen in festivalsfeer? Prik dan 
zondag 23 september 2018 vast op uw kalender. Het Loopfestival 
voorziet twee lopen, één van vijf en één van tien kilometer. Ook het 
jonge volkje kan er naar hartenlust klimmen of springen op de gekste 
obstakels of meelopen met de kidsrun. Tussendoor kunt u ook genieten 
van lekker eten en drinken aan de foodtrucks. 
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Buurt Beweegt Gezond 
Wenst u zelf een start-to-run of loopgroep op te starten samen met uw buren? Met het 
project ‘Buurt Beweegt Gezond’ wil de Stad Gent buurtbewoners aanzetten om geregeld op 
eigen initiatief samen te bewegen. Interesse? Contacteer de Sportdienst.

De Stad voorziet volgende ondersteuning voor nieuwe buurtsportinitiatieven:
•  een gratis gekwalificeerde lesgever (via Sport Vlaanderen)
•  een gratis verzekering (via Sport Vlaanderen)
•  het helpen zoeken naar een geschikte locatie
•  en kunt u advies krijgen over een gezonde levensstijl

Beweegzoeker
Bent u op zoek naar de juiste loopsportclub 
of organisatie in uw buurt? Wilt u graag hulp 
van een ‘Bewegen op verwijzing-coach’?
Of zoekt u sanitaire voorzieningen dichtbij uw 
looproute? De Gentse Beweegzoeker helpt u 
hierbij! Ga naar de Gentse Beweegzoeker op 
stad.gent/sport/beweegzoeker.



8 januari tot 18 april – Looptraining 
8 verschillende niveaus, op maan- woens- en zaterdag. 
Organisator: Gent Running Team 
Contact: www.gentrunningteam.be – karen@gentrunningteam.be

16 januari tot 17 november – Absolute beginnerscursus 
Locaties: Blaarmeersen, Maaltepark en Zuidpark. 
Organisator: Looptraining België 
Contact: www.looptrainingbelgie.be – info@looptrainingbelgie.be

1 maart – Joggen naar 5 km in 12 weken 
Training telkens op woensdag om 19u. 
Organisator: Borluutjoggers 
Contact: www.borluutjoggers.be – info@borluutjoggers.be

12 maart – Start2Run 
Trainingen op maandag, woensdag en vrijdag telkens om 19u30. 
Organisator: KRC Gent Atletiek vzw 
Contact: www.krcgentatletiek.be – rcg@atletiek.be 

Week van 19 maart – Cursus ‘Stadsloop Gent’ 
5 en 10 km-cursussen. Locaties: Blaarmeersen, Maaltepark en Zuidpark. 
Organisator: Looptraining België 
Contact: www.looptrainingbelgie.be – info@looptrainingbelgie.be

Week van 30 april – Cursus ‘Midzomernachtrun Gent’ 
5 en 10 km-cursussen. Locaties: Blaarmeersen, Maaltepark en Zuidpark. 
Organisator: Looptraining België 
Contact: www.looptrainingbelgie.be – info@looptrainingbelgie.be

7 mei tot 15 augustus – Looptraining 
8 verschillende niveaus, op maan- woens- en zaterdag. 
Organisator: Gent Running Team 
Contact: www.gentrunningteam.be – karen@gentrunningteam.be

Week van 27 augustus – Diverse cursussen 
5, 10 en 21 km-cursussen. Locaties: Blaarmeersen, Maaltepark en Zuidpark. 
Organisator: Looptraining België 
Contact: www.looptrainingbelgie.be – info@looptrainingbelgie.be

3 september tot 12 december – Looptraining 
8 verschillende niveaus, op maan- woens- en zaterdag. 
Organisator: Gent Running Team 
Contact: www.gentrunningteam.be – karen@gentrunningteam.be

4 oktober – Joggen naar 10 km in 12 weken 
Training telkens op woensdag om 19u. 
Organisator: Borluutjoggers 
Contact: www.borluutjoggers.be – info@borluutjoggers.be
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10 maart – Blaarmeersentrail
www.blaarmeersentrail.be 
andy.dedobbeleer@politie.gent.be 

10 maart – Indoor Jeugdmeeting
www.krcgentatletiek.be 
rcg@atletiek.be 

17 maart – Sfinx Ekiden Gent
www.sfinxekidengent.be 
sfinxekidengent@telenet.be 

25 maart – Gent Urban Trail
www.nnurbantrailseries.be 
info@golazo.com

7 april – Blue Run
www.bluerun.be 
Sofie@autismevlaanderen.be 

8 april – North Sea Porth Run Gent
www.sport.be/northseaportrungent 
info@golazo.com

5 en 6 mei – Levensloop Gent
www.levensloop.be 
MVanCroonenburg@stichtingtegenkanker.be

6 mei – Boterkoekenloop
www.stad.gent/sport 
sportdienst@stad.gent

9 mei – Hogent Challenge Run
www.hogent.be/sport/challengerun 
sport@hogent.be

16 mei – Watersportbaanloop
www.fros.be 
info@fros.be

19 en 20 mei – The Great Escape 
www.run2escape.be 
info@run2escape.be

20 mei – Stadsloop Gent
www.argentarunningtour.be 
info@golazo.com



2018

22 juni – Midzomernachtrun
www.sport.be/midzomernachtrun 
info@golazo.com

24 juni – LivinusRun
www.livinusrun.be 
run@livinusrun.be

22 juli – Gentse Feesten Meeting
www.krcgentatletiek.be 
christiaan.dupre@telenet.be

25 augustus – Ledebergse Feesten Run
www.ledeberg.be 
info@ledeberg.be

16 september – Augustijnenloop
www.augustijnenloop.be 
augustijnenloop@gmail.com

23 september – Loopfestival
www.stad.gent/sport 
sportdienst@stad.gent

7 oktober – Pierkensloop
www.krcgentatletiek.be
bertm@krcgentatletiek.be

21 oktober – Easykit CrossCup
www.sport.be/runningtour
info@golazo.com

28 oktober - Marathon van Gent
www.marathonvangent.be
info@marathonvangent.be

17 november – Fluo Nightrun Gent
www.fluonightrun.be 
benjamin.adam@maspoe.be

22 december – Midwinternachtrun
www.sport.be/midwinternachtrun 
info@golazo.com



Nieuw: 9de editie 
LivinusRun start in Gent!
Voor het eerst dit jaar zal op zondag 
24 juni 2018 Gent als dé loopstad van 
Vlaanderen verbroederen met het 
landelijke sportieve Sint-Lievens-
Houtem. Het startschot wordt gegeven 
aan het Keizerspark en loopt door het 
Liedermeerspark, langs de oevers van 
de Ringvaart en via landelijke wegen 
naar de aankomst tijdens de jaarmarkt 
op het gloednieuwe marktplein van 
Sint-Lievens-Houtem. 

LivinusRun staat voor een recreatieve 
run met tijdsregistratie over diverse 
afstanden: 6, 12, 18 en 30 kilometer. De 
bussen van de ‘Back to Gent’-service 
brengen u terug waar u vertrokken 
bent. 

Meer info over inschrijven voor de 
LivinusRun vindt u op
www.livinusrun.be.

Nog meer weten over #lopeningent?
Sportdienst Gent
Huis van de Sport  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent
www.stad.gent/lopeningent
sportdienst@stad.gent  |  09 266 80 00
Volg ons op www.facebook.com/GentSport
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