
Air Games Brussel
Handleiding van de gebeurtenis

BIG
Enorme opblaas-

structuren

22 april 2018 - Park van Laeken

De praktisch gids om u goed voor te bereiden

FUN
Het leitmotiv van 

de Air Games

Een concept 
dat nu Europa 

verovert

NOW



Een ravitaillering gedurende het parcours 

(drankje).

Een gratis bagagedepot *

Een ravitaillering aan de finish lijn (drankje en 
snack)

Een warming-up sessie die door professionele 
Cynergie coachs wordt gegeven.

Een VERRASSENDE medaille en een Air Games 

sticker

*Het bagagedepot 
is een vrije toegang. 
Betalende sluisjes 
zijn beschikbaar om 
u kostbaarheden op 
te bergen. De organ-
isatie is niet verant-
woordelijk voor ge-
beurlijke ongevallen, 
schade en/of diestal 
van eigendommen.

Een COMFORT ZONE, die door onze  ŠKODA 
partner wordt aangeboden. U zult u daar kun-
nen omkleden en ontspannen.

De officiele tshirt van de Air Games!

Voor de Gebeurtenis
Wat in u inschrijving is inbegrepen

Kom u Air Games 
tshirt aan het onthaal 
halen en draag hem 
voor de run.



Tip!
Vermom je je  graag ? 
Prima !

Air Games met vrienden 
en vermomd is nog meer 
FUN !

Voorzie de gekste en 
creatiefste  kostuums  
voor een gekke dag.

BELANGRIJK : Als u waardevolle spullen zoals GoPro, telefoon, … meeneemt zijn ze onder u 
verantwoordelijkheid. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade 
en/of diestal van eigendommen.

Wees aandachtig om geen puntig kledij of voorwerp mee te nemen want het zou 
de opblaasbare structuren kunnen beschadigen. U vindt ter plaatste de GREEN 
FUN activiteit van skoda en zal aan hun wedstrijd kunnen deelnemen, 100% FUN 

1U INSCHRIJVING
Neem u QR code mee 

(op papier of op smartphone) 
om u rugnummer te ontvan-
gen. Deze QR code zal u 2-3 
dagen voor het evenement 
worden gestuurd. Breng ook u 
identiteitskaart mee.

Voor het evenement
Wat U moet meenemen

3 RESERVE-KLEDIJ

           Wij raden jullie aan 
om reserve kledij en 

reserve schoenen te voorzien. 
(u riskeert het parcours nat te 
eindigen).

Zich verkleden

2    OUTFIT
Voorzie een sportout-

fit om comfortabel te zijn.
Sportschoenen type ‘run-
ning’ en een ‘lange kleding 
‘ (tshirt met lange mouwen et 
een lange broek) zijn sterk 
aangeraden voor de run (om 
brandwonden te vermijden ti-
jdens het glijden).





Barbecue

Alcohol

Zijn huisdier (behalve voor toeschouwers)

Gevaarlijke voorwerpen

Elk voorwerp die het goed 

verloop van het evenement 

kan verstoren

De site is toegankelijk vanaf 8u30. U moet 1u op voor-
rand aanwezig zijn om uw borstnummer af te halen en 

om aan de waring-up sessie deel te nemen.

U hoeft geen triatleet te zijn om deel te nemen! U kunt het 
parcours lopend of wandelend afleggen met vrienden, 
collega’s of familie. Air Games belooft u de dolste 5km 
van uw leven! De warming up sessie is aangeraden om 

het avontuur te starten.

Hoe zich voorbereiden ?

U kunt zich omkleden voor et na het evenemnt in de COM-
FORT ZONE door ŠKODA georganiseerd..

Zich omkleden ?

Wij raden jullie aan met de fiets of met openbaar ver-
voer te komen. Een fietsparking is voorzien dicht bij het 
Air Games ‘dorp’. Er bestaan betalende parkings voor 

autos in de omgeving van het evenement.

Hoe kan ik ter plaatse geraken ?

Naast de ravitaillering tijdens de run, zijn er food-
trucks en bar ter plaatse voorzien.

Neem dus cash mee !

 Voedsel en drank ?

Aankomst ?

VOOR HET EVENEMENT
Wat verboden is

Scherpe voorwerpen

Glas

PRAKTISCHE INFO



ter plaatse
Implantatie plan



wanneer u aankomt, ga naar de aankomstdorp (blauw om de kaart). De tent « borstnummer & tshirt » zal 
aangeduid worden om u tshirt en armband te komen halen.

Bagagedepot zijn voorzien op de site zelf. Al u persoonlijke bezettingen moeten in een unieke zak zijn. Losse kledij 
en plastieke zakken worden niet aanvaard in het depot. Betalende sluisjes zijn ook voorzien voor waardevolle 
voorwerpen.

Toeschouwers zijn welkom ter plaatse. Het acces is gratis en vrij. Enkel deelnemers met hun borstnummer zullen 
aan de aankomstlijn mogen plaats vinden en van onze 10 opblaasbare obstakels kunnen genieten.

Voor vragen of problemen, contacteer ons via info@air-games.com

PARKING
Een fietsparking is voorzien aan de aankomst (B) op de kaart.

OPENBAAR VERVOER
Wij raden jullie aan in openbaar vervoer te komen. Het dichts bijzijnde metro station is Heysel.
De site is te voet toegankelijk. Er is ook een stop Houba-Brugmann. Ze zijn met een (M) op de kaart aangeduid.
 

INSCHRIJVING

BAGAGEDEPOT

TOESCHOUWERS

HASHTAGS
#AIRGAMES
#BIGFUNNOW
#BIGFUNBXL

CONTACT

REGLEMENT
Het reglement is toegankelijk op onze internet site via deze link :
http://www.air-games.com/nl/reglement-nl/?lang=nl



brussels - 22 april 2018
walloon brabant - 06 may 2018

antwerp - 20 may 2018
mons - 03 june 2018

Namur - 26 august 2018
liege - 09 september 2018

west flanders - 23 september 2018
east flanders - 07 october 2018

big fun now

Thanks to our partners


