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Sportief Antwerpen 

AG Antwerp 10 Miles is er voor iedereen. 
 

 
 

De 33ste editie van de AG Antwerp 10 Miles & Marathon vindt plaats 
op zondag 22 april. Er worden weer 40.000 lopers verwacht. De orga- 
nisatie trekt samen met Sporting A opnieuw de kaart van het goede 
doel en gaat maximaal voor verbreding. Vorig jaar werd dankzij de t-
shirtactie meer dan 70.000 euro opgehaald voor Rode Kruis Vlaan- 
deren, To Walk Again, Kom op tegen Kanker en SOS Kinderdorpen. De 
organisatie is verheugd om dit jaar met het Belgisch Paralympisch Co- 
mité (BPC) een vijfde goede doel aan dit rijtje te kunnen toevoegen. 
Net als vorig jaar kunnen deelnemers tijdens hun registratie kiezen 
om 10 euro te doneren aan één van deze goede doelen naar keuze. 
In ruil gaan ze naar huis met het offi  ޭ◌ ꉀ 悀 ciële T-shirt van de 10 Miles. 
De 10 Miles is na 32 edities dé afspraak bij uitstek geworden op de 
nationale loopkalender. “De AG Antwerp 10 Miles & Marathon is 
uitgegroeid tot het grootste loopevenement in Vlaanderen. Na heel 
wat jaren DVV als sponsor gehad te hebben werd nu voor AG 
gekozen en uiteraard wordt de naam omgepast. Gelukkig blijft het 
programma identiek aan dat van de voorbije edities. De eerste 
wedstrijd van de dag is naar goe- de gewoonte de AG Antwerp 
Marathon. Deze wedstrijd krijgt alvast enkele prominente 
deelnemers aan de start. Zo gaat burgemeester Bart De Wever na 
zijn succesvolle debuut vorig jaar opnieuw de uitda- ging aan. Ook 
veldrijdkampioen Sven Nys loopt mee. Hij wil de mara- thon uitlopen 
waarmee hij wil aantonen dat al wie wil sporten en zich een 
realistisch doel stelt, daar in kan slagen. 

 
Praktische informatie 
De vertrektijden zijn als volgt: 
· 09.00 uur: AG Antwerp Marathon 
· 11.00 uur: Kids Run (1,4 km) 
· 12.00 uur: AG Antwerp Short Run (5 km) 
· 14.30 – 18.30 uur: AG Antwerp 10 Miles - start in 3 ‘waves’ 

Meer info op www.sport.be/antwerp10miles 

Triathlon Festival rond het MAS 
 

 

Op zondag 17 juni wordt de omgeving van het MAS het decor voor 
het eerste Port of Antwerp Triathlon Festival. De nieuwe 
stadstriatlon wil iedereen aanspreken en moet de grootste van 
België worden. Zwemmen doen alle deelnemers in de dokken aan 
het MAS. Er is een triatlon voor recreatieve en onervaren sporters, 
maar daarnaast zakt de wereldtop ook af naar Antwerpen voor een 
manche van de World Cup. 

 

 
De nieuwe stadstriatlon wil het grote publiek bereiken door sport   
en beweging aan sfeer en beleving te koppelen. Naast de klassieke 
kwartafstand is er een fun race voor de onervaren, zelfs niet-sportie- 
ve, deelnemer. Voor de fun race moeten deelnemers geen gespeci- 
aliseerd materiaal hebben. Verkleed? Op een stadsfiets? Schoolslag? 
Niks moet, alles mag. Men wil in Antwerpen aantonen dat triatlon 
laagdrempelig is en ook niet-competitief kan beoefend worden, als 
deel van de campagne ‘Morgen ben ik triatleet’. Ook de wereldtop 
zal naar Antwerpen afzakken, voor een manche van de World Cup. 
Het is bijna 20 jaar geleden dat een wedstrijd van dit niveau werd 
georgani- seerd in België. Door het sterke deelnemersveld, de korte 
afstand, de plaatselijke rondes en het onvoorspelbare 
wedstrijdverloop staat de World Cup garant voor spanning en 
spektakel. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen behoren er Belgen 
tot de wereldtop. Het is de eni- ge Belgische wedstrijd waaraan 
Marten Van Riel, Jelle Geens, Valerie Barthelemy en Claire Michel 
zullen deelnemen. Wie anders dan Marc Herremans is 
wedstrijddirecteur. Schepen Ludo Van Campenhout laat weten dat 
met dit Port of Antwerp Triathlon Festival terug wordt aan- geknoopt 
bij de traditie en bevestigt Antwerpen de rol van sportstad. 

 
Door de verschillende afstanden die op het programma staan, is er 
voor elke 

 
sporter die een nieuwe uitdaging zoekt een mogelijkheid. Met als 
hoogtepunt de unieke kans om te zwemmen in de dokken rond het 
MAS.” 

 
Programma 
o Elite -World Cup (750m/20km/5km) 
o Recreanten 
o 1/4 triatlon (1000m/40km/10km) 
o fun race (350m/20km/5km) 
o aflossing 
o Jespo kids triathlon 


