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Eersteklassers gastheer voor AG Insurance Keep It Up Challenge
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AG Insurance zoekt voetbalsupporter met beste
jongleerkunsten
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AG Insurance organiseert de komende weken de Keep It Up Challenge. In deze
uitdaging gaat de verzekeringsmaatschappij op zoek naar de voetbalsupporter met
de beste jongleerkunsten. De uiteindelijke winnaar mag zich verheugen op een meet
& greet met zijn of haar favoriete speler!
In het weekend van 16 januari stroomden de stadions van de eersteklassers weer vol voor
de tweede helft van de competitie. Voetbalsupporters jong en oud maakten zich dan weer
op om hun geliefde clubs week na week naar winst te juichen. Met de Keep It Up
Challenge wil AG Insurance de fans uitdagen om zelf hun voetbalkunsten boven te halen.
“Geef een voetballiefhebber een bal en hij gaat meteen aan het jongleren”, vertelt Marc
Coucke, voorzitter van eersteklasser KV Oostende. “Het is verslavend, vrij eenvoudig en
iedereen met een passie voor de sport heeft het wel al eens geprobeerd. Het is een leuk
initiatief om dit in een competitief jasje te steken en de fans zo een ludieke kans te bieden
om ook eens hun balgevoel te demonsteren.”
Zoveel mogelijk baltoetsen
De preselecties gaan door op acht speeldagen van januari tot maart. Vier
eersteklasseploegen stellen hun accomodaties met plezier ter beschikking. Voor de
aanvang van de match stelt AG Insurance er hun speciaal ingerichte zone op waar de
jongleurs terecht kunnen. Daar krijgen ze een minuut de tijd de bal zoveel mogelijk keer
te tikken zonder dat deze de grond raakt.
De eerste preselecties vonden plaats op 17 januari aan het stadion van KV Oostende voor
hun thuismatch tegen KV Kortrijk, en in Charleroi waar de Zebra’s hun match afwerken
tegen Cercle Brugge. Ook KV Mechelen en Cercle Brugge zetten hun deuren de weken
nadien open voor de challenge. Op 25 januari staat de spannende derby Cercle Brugge vs.
Club Brugge op het programma en ook voor aanvang van deze match zullen fans al
jonglerend kunnen wedijveren voor een plek in de halve finales.
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In een vol stadion
De beste jongleurs nemen het tegen elkaar op in de halve finales in het bijzijn van een
stadion vol supporters. Want wanneer de spelers voor de rust de grasmat verlaten, mogen
de halvefinalisten het veld op om uit te maken wie naar de finale mag. In deze finale,
waarvan de datum en locatie later nog worden meegedeeld, zullen de sterksten strijden
voor de hoofdprijs: een meet & greet met hun favoriete speler. De winnaar van elke
preselectie wordt bovendien ook beloond met een iPod. Maar niemand gaat met lege
handen naar huis. Alle deelnemers krijgen een bal cadeau en een professionele foto.
Praktisch
Hier vindt u de kalender van de AG Insurance Keep It Up Challenge:
Preselecties
17/01 - KV Oostende vs. KV Kortrijk
17/01 - RSC Charleroi vs. Cerle Brugge
25/01 - Cercle Brugge vs. Club Brugge
31/01 - RSC Charleroi vs. Racing Genk
07/02 - KV Mechelen vs. RSC Charleroi
07/02 KV Oostende vs. Sporting Lokeren
21/02 - Cercle Brugge vs. Zulte Waregem
07/03 - KV Mechelen vs. Standard
Halve finale
21/02 - half-time RSC Charleroi vs. KV Oostende
14/03 - half-time KV Mechelen vs. Cercle Brugge
Finale
TBC
Voor meer informatie kan u terecht op www.aginsurancechallenge.be. Het
promotiefilmpje vindt u via
https://www.youtube.com/watch?v=UMYUcVsHzBk&feature=youtu.be.
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