
Ticketactie Allianz Memorial Van Damme voor VAL clubs   

Beste clubs, 
 
Na een editie achter gesloten deuren mogen we op 3 september de Belgische atletiekfans opnieuw 
verwelkomen in het Koning Boudewijnstadion voor de 45ste Memorial Van Damme. Een paar weken 
na de Olympische spelen in Tokio zal de Memorial één van de eerste grote sportevenementen met 
publiek zijn en we willen er een waar sportfeest van maken.   
Zoals steeds zullen we tal van internationale en Belgische toppers verwelkomen op de piste. De 
Belgische Olympische delegatie zal een ereronde maken en de medaillewinnaars worden gehuldigd. 
De avond sluiten we traditioneel af met vuurwerk en muziek.  
Een echt feest dus! 
 
Ticketactie 
 
De ticketverkoop is weer uit de startblokken geschoten. Voor de clubs van de VAL en LBFA is er een 
leuke extra motivatie om zoveel mogelijk clubgenoten, vrienden en familie te overtuigen mee te 
komen naar de Memorial. We streven naar volle tribunes en willen jullie belonen voor jullie hulp! 
 
Spoor jullie leden zoveel mogelijk aan om tickets voor zichzelf, familie en/of vrienden nu al te 

bestellen via de unieke ticketactie op 

https://www.sport.be/allianzmemorialvandamme/nl/atletiekclubs/. Het ticketplatform is enkel 

toegankelijk voor atletiekclubs en zij maken zo kans op leuke beloningen voor je club. Hoe meer 

ticketomzet er gemaakt wordt via jouw club, hoe meer kans de club maakt op één van de volgende 

prijzen: 

 
            Ticketomzet/club                                                 Actie 

€     500,00 Een set officiële Allianz Memorial Van Damme aflossingsstokken 

 €  1.000,00 20 Allianz Memorial Van Damme handdoeken en drinkbussen 

 €  2.500,00 Een bon ter waarde van €500 Nike atletiek spullen of Polanik materiaal 

 €  5.000,00 Een training bij jullie op de club met één van de Belgian Cheetahs 

BONUS Zelf meedoen aan de Memorial?  
De club met de hoogste omzet wint een eigen 100m race tijdens de Memorial  

 

Deze incentive campagne voor Belgische clubs loopt tot 22 augustus 2021. Uiteraard komen alleen 

tribunetickets (geen parkingtickets of programmaboekjes) in aanmerking en het super goede nieuws 

is dat de prijzen cumulatief zijn! 

Daarenboven zal de club die het meeste tickets verkocht heeft (ongeacht het budget) een eigen 

100m race krijgen op de Memorial. 

Aarzel dus niet langer en motiveer uw clubgenoten, vrienden of familie om massaal onze sterren te 

komen aanmoedigen op de Memorial en steun daarmee vooral ook uw eigen club om prachtige 

prijzen te winnen.  

Om de tickets voor jouw club te bestellen, klik op 

https://www.sport.be/allianzmemorialvandamme/nl/atletiekclubs/ 

 

Voor vragen kan u terecht bij info@memorialvandamme.be.  
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Sportieve groeten,  
 
Cédric Van Branteghem 
Meeting Director Allianz Memorial Van Damme 
 
 
  


