BRUSSEL SPORT DE NACHT DOOR
Op zaterdag 22 september 2018, van 17u tot 23u, zal in het centrum van Brussel de tweede
editie van de Sportnacht. Net zoals tijdens de eerste editie zullen de straten van de hoofdstad
gevuld worden met sport en krijgen de bezoekers kans om tal van uitzonderlijke demonstraties
bij te wonen. Net zoals vorig jaar zal de Brussels Drone e-Show plaatsvinden op de Kunstberg,
de Brussels Night Run in de straten van het centrum. Nieuwkomers dit jaar zijn: een “Wave
Surf Pool”. Tijdens deze attractie die gebeurt in samenwerking met Zot Day, zullen de
deelnemers kunnen kennismaken met het surfen en getuige zijn van tal van extreme sporten net
vóór de Beurs. Daarnaast zal er ook een echte poolstokcompetitie plaatsvinden, eveneens vóór
de Beurs. Al deze activiteiten hebben één doel voor ogen : de bezoekers een spectaculaire avond
bezorgen in het hart van onze hoofdstad.
Een nieuwe editie betekent nieuwe disciplines. Naast het poolstokspringen en surfen zal er ook
plaats zijn voor het wielrennen en een uniek concept : Brussels City Crit. Een unieke koers in
België waar tientallen renners van de hele wereld het tegen elkaar zullen opnemen in het Ter
Kamerenbos. Eén van de races zal zelfs uitsluitend gereserveerd worden voor fixie fietsen
zonder remmen. 100% spektakel !
De avond zal ook de gelegenheid zijn voor de sporten om op straat te komen. Op de
Voetgangerszone zullen tal van initiaties plaatsvinden van martial arts (karaté, kendo, capoeira,
taekwondo, …) tot atletiek en ritmische dans. Dit voor elke leeftijd en omkaderd door
professionele trainers.
Voor de gelegenheid opent de Stad Brussel ook enkele van haar sportinfrastructuren met
specifieke activiteiten : een basketbalwedstrijd in het Zuidpaleis en een voetbalwedstrijd in het
Sportcomplex Kleine Groenweg in Neder-over-Heembeek.
Aangezien het merendeel van de activiteiten zullen plaatsvinden in het stadscentrum raden de
organisatoren de bezoekers ten sterkste aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
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