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Road to Rio

In de aanloop naar de Olympische Spelen van Rio lanceerde het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité een nieuw weghalen, meerjarig concept:
‘Road to Rio’. De bedoeling?Bedrijvende kans gevenom hunnaam te verbinden
aan de Olympische thematiek. Dat kan door deel te nemen aan één of
meerdere van de vier geplande weghalen evenementen: Golf to Rio, Run
to Rio, Catwalk to Rio en het Rio House. Het eerste evenement, Golf to
Rio, was een golfwedstrijd die op 6 oktober 2014 in samenwerking met
de Belgische Koninklijke Golf Federatie werd georganiseerd in het Château de la Tournette. 42 teams van 3 spelers en een bekende sportfiguur
namen het daarbij tegen elkaar op. Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters,
Chloé Leurquin en Lien Willems waren de peters en meters van dit toernooi. Run to Rio op zijn beurt vond plaats in de zomer van 2015. Elk
team was samengesteld uit vijf deelnemers die met gebundelde krachten
een marathonafstand zullen aflegden (42,195 km). De bedoeling was om
symbolisch de afstand tussen Brussel en Rio de Janeiro te overbruggen.
De deelnemers kwamen uit Belgische bedrijven, de loopwedstrijd werd
georganiseerd in nauwe samenwerking met het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO).
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In de lente van 2016 is in Brussel dan de Catwalk to Rio gepland, een
feestelijke avond waarop de Olympische atleten tijdens een unieke modeshow hun officiële uitrusting voor de Spelen van Rio zullen voorstellen.
Ook professionele modellen zullen hun beste beentje voorzetten voor
een publiek van fashion designers en Belgische persoonlijkheden. Ten
slotte zal er in Brussel tijdens de Spelen van Rio (van 5 tot 21 augustus
2016) ook een Rio House worden geopend. Daar kunnen alle fans van
het Belgische team de prestaties van onze landgenoten volgen op een
groot scherm.
Road to Rio: een mooi parcours!
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