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Allereerste nocturne loopwedstrijd Mechelen Urban Trail schot in de roos Mechelen Meer dan 4000 deelnemers tekenden
zaterdagavond present voor het startschot van de allereerstemechelen Urban Trail. Zij smeerden de benen in voor een tocht van 10
kilometer langs een aantal opvallende Mechelse stadsgezichten. Langsheen het parcours genoten de supporters met ...
Allereerste nocturne loopwedstrijd Mechelen Urban Trail schot in de roos
Mechelen
Meer dan 4000 deelnemers tekenden zaterdagavond present voor het startschot van de allereerstemechelen Urban Trail. Zij smeerden
de benen in voor een tocht van 10 kilometer langs een aantal opvallende Mechelse stadsgezichten. Langsheen het parcours genoten
de supporters met volle teugen mee van de sfeer van de allereerste nocturne looptocht door de Dijlestad.
De allereerste Mechelen Urban Trail was een schot in de roos. De deelnemers waren erg gecharmeerd door de sfeer in de historische
binnenstad.
Goede punten waren er ook voor de organisatie die samen met de stad voor een verrassend parcours zorgde tijdens deze eerste
nocturne.
b Op de Veemarkt werd zaterdagavond om 20u het startschot gegeven voor de Gazet van Antwerpen Mechelen Urban Trail. Meer dan
4000 mensen liepen door de gezellig verlichte straten van de Dijlestad, maar ook door, langs en over allerlei merkwaardige Mechelse
trekpleisters.
De aartsbisschoppelijke tuinen, de Kruidtuin, de Oude Vleeshallen en het stadhuis zijn maar enkele van de unieke locaties die op het
programma stonden. "Supermooie stad", liet zelfs een Bruggeling optekenen.
Koenwauters verrast
Omdat de tocht een aantal smalle passages maakte, werd er gestart in vijf lopersgolven. Bij de eerste golf meteen een bekend gezicht:
Koen Wauters nam deel als ambassadeur van Plan België. Hoewel hij zowat een thuiswedstrijd liep, vertelde hij dat deurban Trail ook
voor hem een ontdekkingstocht door de stad zou worden.
De rugklachten waarmee het Clouseau-boegbeeld voorbije zomer af te rekenen had, leken alvast deels van de baan. "Ik wil me niet
forceren, maar ga toch proberen om een goede tijd neer te zetten", liet hij vooraf weten. "Het is een geweldige ervaring om eens niet
alleen te moeten lopen en omringd te worden door een Plan Run Team van 130 mensen."
Voor de start riep hij verder nog alle deelnemers op om hun hand op te steken tegen kindhuwelijken, een van de strijdpunten van Plan
België. Hij nam voor de organisatie ook een cheque van ruim 15.000 euro in ontvangst.
Gevaar in de raadzaal
Na het startschot vertrok de eerste lopersgolf onder ruime belangstelling op de Veemarkt. Alvorens de eerste lopers terug op diezelfde
Veemarkt zouden aankomen om de eindmeet te bestormen, stond als laatste halte een tocht door het stadhuis gepland. De passage
door de raadzaal werd even bemoeilijkt door de losliggende matten die werden gelegd om de houten vloer te beschermen. Het
'uitschuifgevaar' werd zo snel mogelijk onder controle gebracht en de matten werden snel met stevigere plakband weer vastgemaakt.
Directeur in de bloemetjes
De eerste lopers die de eindmeet haalden, waren Ben De Groof en Michel Claessens, beiden collegaleerkrachten aan de Mechelse
school voor buitengewoon onderwijs Den Anker. De lopers, die beiden startten met de eerste lopersgolf, waren na afloop alvast
tevreden.
"We willen ons mooi resultaat graag opdragen aan onze directeur, Edwin Peeters", gaven zij nog mee.
De eerste Urban Trail zorgde verder voor ambiance in de hele binnenstad, zo ook op het balkon van het stadhuis, waar zanger Mario
Vanderheyden werd afgelost door zijn Nederlandse collega Berry van Wijk. "Een prachtig uitzicht op een prachtige stad", vond de
Nederlander.
En ook de Mechelaars zelf droegen hun steentje bij omvan de Urban Trail een gezellig geheel te maken. Zo voorzag buurtcomité
Rondom 't Veer bijvoorbeeld de vensterbanken in de buurt van de Tichelrij, Dobbelhuizen, 't Veer en de Thaborstraat van theelichtjes.
En met maar liefst 22 hulpverleners op post, leverde ook het Rode Kruis-Mechelen Bonheiden een noemenswaardige inspanning
om het evenement tot een goed einde te brengen. "Naast evenementen als Maanrock en Dwars door Mechelen, is dit een van onze
grootste acties.
Nadat ze over de eindmeet waren gekomen, konden alle lopers even uitblazen op de speelplaats van het Sint-Romboutscollege, waar
ze ook nog getrakteerd werden op een soepje en een typisch Mechels biertje: de Maneblusser.
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KOEN WAUTERS ''Een geweldige ervaring om eens niet alleen te moeten lopen.''

KRISTOF VAN ROMPAEY
Copyright © 2016 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2016 gopress. Alle rechten voorbehouden

