
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Memorial Van Damme komt naar het De Brouckèreplein met 
de Street 100m 

 
Stad Brussel, 26 augustus 2022 - Nu zaterdag 27 augustus staat het De Brouckèreplein van 14 tot 18 
uur in het teken van Street 100m, met sport voor iedereen. Er wordt een piste van 100 meter 
aangelegd, zodat zoveel mogelijk deelnemers zich kunnen wagen aan de koninginneafstand van de 
discipline. Dit initiatief van de Stad Brussel vindt plaats in samenwerking met de Memorial Van 
Damme, die op vrijdag 2 september plaatsvindt in het Koning Boudewijnstadion. 
 
Aanstaande zaterdag kunnen de deelnemers van 14 tot 18 uur op het De Brouckèreplein proberen het 
wereldrecord van Usain Bolt op de 100 m te verbeteren: 9,58 seconden. 
  
Alle lopers worden gechronometreerd en krijgen een diploma. De snelste lopers kunnen tickets voor 
de Memorial Van Damme winnen.  
 
Om hen aan te moedigen zullen gerenommeerde atleten aanwezig zijn, onder wie Kim Gevaert, 
voormalig Olympisch en Europees kampioene en de nieuwe directrice van de Memorial Van Damme, 
en Kobe Vleminckx, de 100m-loper die net terug is van de Europese kampioenschappen in Duitsland. 
 
Het wordt ook een feestelijke namiddag: een kicker op mensenmaat zal alle bezoekers aanmoedigen 
om deel te nemen aan leuke wedstrijden waarbij 11 spelers, hangend aan stangen op een opblaasbaar 
veld, het De Brouckèreplein op zijn grondvesten doen daveren, onder leiding van twee animators.  
 
“De Memorial Van Damme is een iconisch event voor Brussel. Tijdens de 100m Street krijgen jongeren 
uit onze wijken de kans om atletiek te beoefenen en het op te nemen tegen de beste sprinters van 
België. De Memorial Van Damme komt vanuit het Koning Boudewijnstadion naar de straten van 
Brussel, en dat geeft dat iedereen de kans om te sporten in de openbare ruimte," zegt Benoit Hellings, 
Schepen van Sport van Stad Brussel. 
 
Aanstaande zaterdag 27 augustus belooft het een zonnige en sportieve namiddag te worden in hartje 
Brussel! 

Meer info? 
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