
Air Games antwerpen
DE PRAKTISCHE GIDS

BIG
Reusachtige 

opblaasbare 
hindernissen

20 mei 2018 - ZILVERMEER

Om je perfect voor te bereiden op het TOFSTE 
race-event van het jaar

FUN
Het motto van de 

Air Games

Concept dat heel 
Europa verovert

NOW



Gratis drop-off voor je spullen*

Twee versnaperingen (drankje en snack).

CyNergie-coaches zorgen voor een professio-
nele opwarming.

Een medaille.

*De drop-off is vrij 
te gebruiken. Er zijn 
ook betalende lock-
ers om je kostbare 
spullen op te bergen. 
De organisatie is niet 
verantwoordelijk voor 
mogelijke schade en/
of diefstal.

Na de race kom je op adem in de Comfort Zone 
van ŠKODA.

Een sticker van de Air Games.

De officiële T-shirt van de Air Games.

VOORAFGAAND DE AIR GAMES
Neem je deel aan de Air Games? 
Dan krijg je van ons:

Kom op de dag zelf 
je T-shirt halen aan 
het onthaal en draag 
het tijdens de run.



Tip! Verkleed je je graag?

Kom dan in een spe-
ciale outfit naar de Air 
Games, want verkleed 
wordt het nog toffer!

Haal dus zeker je gekste 
outfit uit de kast en maak 
er een onvergetelijke er-
varing van.

BELANGRIJK: de organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan 
jouw spullen of diefstal. Wees dus voorzichtig als je jouw GoPro of smartphone 
meeneemt tijdens de race. 

Let er wel op dat je outfit geen scherpe elementen bevat, anders zou het wel eens 
kunnen dat je de opblaasbare hindernissen beschadigd. Op het event voorziet 
onze partner ŠKODA een GREEN FUN-activiteit waarbij je kan deelnemen aan 
wedstrijd. 100% FUN verzekerd!

1JE INSCHRIJVING
Neem de QR-code (op 

papier of smartphone) mee die 
je 2 à 3 dagen voor het event 
krijgt. Daarmee kan je jouw 
rugnummer afhalen. Vergeet 
zeker je identiteitskaart niet.

VOORAFGAAND DE AIR GAMES
Wat neem je allemaal mee?

3 RESERVEKLEDING

           Breng ook zeker 
reservekleding en 

-schoenen mee, want de kans 
bestaat dat je nat wordt.

Verkleden

2    SPORTIEVE KLEDING 
Zorg voor een sportieve 

outfit: het liefst een T-shirt met 
lange mouwen en een lange 
broek. Zo vermijd je brand- en 
schaafwonden tijdens de run. 
Qua schoenen raden we echte 
loopschoenen aan. 





Barbecueën

Alcohol

Huisdieren (toeschouwers mogen trouwe 

viervoeters wél meenemen)

Gevaarlijke voorwerpen

Elk voorwerp dat een goed verloop van de 

race kan verstoren

We openen onze deuren om 8.30 uur. Zorg ervoor dat 
je 1 uur voor de start van jouw race aanwezig bent om 

je startnummer af te halen en om deel te nemen aan 
de opwarming.

Jij en je vrienden of familie hoeven echt geen triatleet te 
zijn om de race tot een goed einde te brengen, want ook 
al wandelend kan je het parcours afleggen. We beloven 
je dat het de tofste 5 kilometer zal zijn die je al gelopen 
hebt. En met de professionele opwarming brengen we je 

goed aan de start!

Hoe voorbereiden?

Voor en na de race kan je je omkleden in de Comfort Zone 
van  ŠKODA .

Omkleden?

In de omgeving van het Zilvermeer is er voldoende 
parkeergelegenheid.

Parkeren?

Naast een drankje en een snack onderweg, voorzien 
we op het terrein foodtrucks. Neem dus zeker wat 

cash geld mee.

Eten & drinken?

Aankomst ?

WAT IS EEN NO GO?

Scherpe en gevaarlijke voorwerpen

Glas

PRAKTISCHE INFO



ZILVERMEER
Een handig overzicht



Passeer bij je aankomst eerst langs de tent ‘Borstnummer & T-shirt’ om je startnummer en T-shirt op te halen. 

We voorzien een plaats waar je jouw spullen kan achterlaten. Zorg er wel voor dat ze in 1 rugzak of tas 
passen. Losse elementen kunnen we jammer genoeg niet in bewaring nemen. Er zijn ook lockers waar je jouw 
waardevolle spullen kan achterlaten.

Vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een mailtje: info@air-games.com

PARKING
Parkeergelegenheid in overvloed (P).

INSCHRIJVING

DROP-OFF VOOR JE SPULLEN

TOESCHOUWERS

HASHTAGS
#AIRGAMES
#BIGFUNNOW
#BIGFUNANTWERP

CONTACT

REGLEMENT
Benieuwd naar ons volledige reglement? Dat kan je raadplegen via deze link: http://www.air-games.com/nl/
reglement-nl/?lang=nl

Ook toeschouwers zijn natuurlijk meer dan welkom om je aan te moedigen. Zij betalen 3 euro om vurig voor jou 
te supporteren. Enkel deelnemers met een startnummer mogen het parcours afleggen en de hindernissen bestor-
men.



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


