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Inschrijven voor ‘Sport in the Box’ kan
vanaf nu
Tijdens het komende Sinksenweekend wordt het startschot gegeven van 'Sport in the Box'. Team Sport

haalde hiervoor de mosterd bij het populaire tv-programma Container Cup en roept spor�eve

Kortrijkzanen op om deel te nemen aan deze  ‘Sport-in-the-box' challenge. Een plaatsje reserveren kan

vanaf vandaag.

20 minuten vol gas
Geef in 20 minuten het beste van je spor�eve zelf en ontdek zo waar jouw limieten liggen. Laat je niet

afschrikken want de sportproeven zijn technisch niet zo moeilijk. Enkel de mo�va�e om het beste van

jezelf te geven is noodzakelijk. Heel leuk zijn de innova�eve proeven van Beat Saber en Blaze Pods die

sterk in de sfeer van ‘gamifica�on’ liggen, maar dan met een spor�eve inslag.  

3 locaties langs de Leie
Drie containers staan verspreid over de lengte van de Leie die de stad dwarst.  

Parking Texture, museum van vlas en textiel 

Bij de Ronde van Vlaanderenbrug (kant P Haven) 

Moeder Aarde (overzijde Buda Beach) 

5 proeven
750m roeien: Roei met de riemen die je hebt.

Beat Saber - VR bril: Maak zoveel mogelijks hits met je virtuele zwaard (h�ps://youtu.be/gV1sw4lfwFw)

800m lopen op loopband: Doseer je snelheid maar geef het beste van jezelf.

Blaze pods reac�esnelheid: Tikken aan de snelheid van het licht (h�ps://vimeo.com/398531949)

1500m fietsen: Ben jij de nieuwe Remco? Trappen maar!

Gratis tijdens Sinksenweekend

⏲

http://pers.kortrijk.be/
https://youtu.be/gV1sw4lfwFw
https://vimeo.com/398531949


Tijdens het Sinksenweekend kan je gra�s deelnemen aan dit superleuk concept. Vanaf dinsdag 25 mei

kost een deelname 3 euro. De boxen blijven nog enkele weken staan op de drie loca�es. Deelnemen is

mogelijk vanaf 12 jaar. Je plaatsje reserveren kan vanaf vandaag (vrijdag 7 mei) om 12 uur via

www.sinksen.be

Ga de uitdaging aan met familie of vrienden. Ook enkele BK’s (Bekende Kortrijkzanen) springen in de

challenge-dans en geven het goede voorbeeld. Binnenkort maken we de namen bekend.

Dit concept, gebaseerd op de Container Cup van Vier, zal ongetwijfeld heel wat
mensen lokken en uitnodigen om eens te proberen. De invulling is nog net iets
jeugdiger door de opdrachten met VR bril en de blaze pods. Het zal het
competitiegevoel bij de mensen aanwakkeren en het beste in hen naar boven
halen. Probeer het zeker eens tijdens Sinksen, dan is het gratis.
— Arne Vandendriessche - schepen van Sport

 

https://www.sinksen.be/sportinthebox

