BRUSSEL SPORT DE NACHT DOOR
Na Museum Night Fever en Nuit Blanche die cultuur in de kijker zetten, is het nu tijd voor sport in de hoofdstad
met de eerste « Brussels Sports Night » nu zaterdag, 23 september van 18 tot 23 uur. Op het programma staan
initiaties, demonstraties en competities. Indoor en outdoor. Helemaal gratis…
Op initiatief van schepen van Sport, Alain Courtois, zullen de meeste infrastructuren van de Stad uitzonderlijk
hun deuren openen voor het publiek van 18 tot 23 uur om er talrijke sporten te ontdekken - soms nog onbekend –
demonstraties bij te wonen of aan initiaties deel te nemen :
-

-

-

Zuidpaleis : biljartinitiaties en een zaalvoetbalgala.
Sportcomplex Korte Groenweg : voetbalcompeties en ludieke activiteiten verdeeld over
verschillende ateliers (cécifoot, soccer wave,…) ; rugby-initiaties, touch rugby competitie open voor
beginners en muzikale animaties op het basketbalterrein
Sportcomplex Neder-over-Heembeek : basketbalwedstrijd ter gelegenheid van de opening van het
eersteklasse kampioenschap tussen Basic-Fit Brussels en Spirous Charleroi. Tijdens de rust wordt een 3
puntenwedstrijd georganiseerd met prijzenpot..
Koning Boudewijnstadion : gratis initiaties en competitie van boogschieten open voor iedereen op
het terrein van het bijterrein 5.
Zwembad van het Centrum : uitzonderlijk geopend tot 22u met verschillende lessen aquabiking en
aquafitness. Er kunnen ook demonstraties van synchroonzwemmen bijgewoond worden.

De Voetgangerszone zal ook in het teken van sport staan met initiaties en demonstraties van gevechtssporten
(karaté, kendo, capoeira, taekwondo, …) atletiek en Indische dans.
Drie grote evenementen zullen eveneens plaatsvinden in openlucht :
-

-

-

Aan de voet van de Beurs, zal de Brusselse kampioene Sanae Jah trachten om de WBA wereldtitel te
bemachtigen (start van het gevecht om 21u) op een olympische ring omringd door 1.000 zitplaatsen en
evenveel staanplaatsen ; Vóór dit spektakel is er plaats voor demonstratiegevechten van de jongeren van
– 12 jaar, beginners, amateurs en professionelen.
Op het Paleizenplein zullen duizenden joggers vanaf 21u45 aan de start staan van de Brussels
Night Run, met een head light voor een parcours van 8 km in de straten van Brussel met een doortocht
van het Stadhuis en verschillende animaties langs het parcours
Op de Kunstberg vindt de Belgische ronde van de Drone Champions League plaats (nachtelijke
sessie vanaf 22u) waar een 40-tal specialisten het tegen elkaar zullen opnemen en waaronder ook de
Belgische wereldkampioen Vincbee. Het publiek zal de drones ook zelf kunnen testen dankzij de
initiaties met « Star Wars » drones. Als kers op de taart zullen er ook e-sport competities en initiaties
plaatsvinden. Alle deze activiteiten en competities zullen zich afspelen op zaterdag 23 september van 11
tot 23 uur et zondag 24 september van 11 tot 17 uur.

Contact en informatie : www.bxlsportsnight.be – Fabien Watteyne - 0473 62 79 12

