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Op zaterdag 26 oktober nodigen City Pirates Antwerpen en BX geïnteresseerden uit om vanop de eerste

rij te proeven wat voetbal kan betekenen voor jongeren die opgroeien in onze grootsteden! 

Beide verenigingen bereiken heel wat jongeren via voetbal, maar stoppen daar niet. Voetbal is het middel

om jongeren te begeleiden in allerlei levensdomeinen: thuis, in hun vrije tijd, op school en/of richting werk.
 

Vanaf 11u opent BX haar deuren voor de 1e editie van BX Fest, ´s avonds  houdt City Pirates haar jaarlijkse Piratenparade. We nodigen

de geïnteresseerden uit om beide evenementen vanop de eerste rij te leren kennen.

 

Tijdens BX Fest wordt op de site van BX het nieuwe seizoen officieel op gang gefloten. Op de agenda staan o.a. de voorstelling van de

nieuwe partners de coöperatie Cera, ESF Vlaanderen en kledijsponsor PUMA en de lancering van het nieuwe platform BX Represent. 

 We bieden de bezoekers een drankje en een hapje aan, terwijl ze genieten van wedstrijden tussen BX Brussels, FC Black Star en FC

Forest, de drie clubs die BX Represent vertegenwoordigen.

 BX Fest wordt een spetterend feest waarbij we onze Brusselse voetballers, die dromen van Real Madrid of FC Barcelona in de kijker

willen zetten.

 

In de vooravond viert City Pirates de jeugd tijdens de Piratenparade! De jeugdspelers uit Merksem, Linkeroever, Luchtbal, Deurne en

Dam trekken vanuit Bouckenborgh door de straten van Merksem. Eindpunt: het Jef Mermansstadion, de thuisbasis van de eerste ploeg.

Vlaggen, muziek, en dans: alles zal aanwezig zijn om er een prachtig schouwspel van te maken. Vervolgens zullen alle jongeren als één

team supporteren voor onze eerste ploeg die het opneemt tegen Zwarte Leeuw.  

Bij City Pirates staat de jeugd centraal, en de Parade vormt hierbij een prachtig moment om de diversiteit die Antwerpen rijk is in de

kijker te plaatsen. De Parade is dit seizoen ook opgenomen in de #FootballPeople weken van Fare Network. Wereldwijd worden er in

60 landen, meer dan 2000 acties opgezet om supporters, clubs, spelers, minderheidsgroepen en slachtoffers van discriminatie te

verbinden. Gelijkheid en inclusie staan centraal. De jongeren zullen dan ook uit volle borst ook het Piratenlied, gemaakt door Slongs,

Jean-Bosco Safari, Guillaume, Vander Stighelen en Farao, zingen tijdens de parade.

 

 

De kracht van voetbal verenigt 2500 jongeren en 400
vrijwilligers meer dan ooit in Brussel en Antwerpen 

op zaterdag 26 oktober



PLANNING
BX

11u: Welkom en start tornooi (Pierre Schlosserstraat 31, 1070 Anderlecht)

11u30-12u30: Voorstelling BX Represent

15u30: Laatste wedstrijd

16u30: Einde festiviteiten 

 

City Pirates

18u15: Verzamelen velden van Boeckenborgh (Oude Bareellei 7, 2170 Merksem.

19u00: Aankomst in Jef Mermans Stadium (Terlindenhofstraat 211, 2170 Merksem)

20u00: Start wedstrijd City Pirates – Zwarte Leeuw

 

OVER BX 
BX Represent is een socio-sportieve onderneming, opgericht in 2013 door Vincent Kompany. BX represent werkt vandaag met 3 voetbalclubs in de

Brusselse kanaalzone: FC Forest, FC Black Star en BX Brussels. Ze ondersteunt goed beheer van administratie en human ressources in de clubs.   

Hier spelen 1200 jongeren begeleid door 175 vrijwilligers. BX represent focust zich op goed voetbal, de opvolging van de trainers en projecten in

de club, sociale cohesie, zelfwaarde, taal en de weg naar opleiding en werk. BX represent vertrekt vanuit de kracht van

de jongeren en vrijwilligers in sportclubs en versterkt die. In 2018 kreeg BX Brussels de UEFA Social Award.  

Tijdens dit seizoen worden nieuwe projecten opgestart en bestaande projecten verder uitgebreid. Zoals het BX Polyglot programma, dat inzet op

een actief gebruik van meerdere talen tijdens de voetbaltrainingen. Een houding die durf en openheid uitstraalt. In dit programma wordt het MAXI

NL MODEL verder uitgerold naar de drie clubs, waarbij trainingen volledig in het Nederlands worden gegeven. Een ander programma is het BX

Connect to Work, wat als doel heeft jongeren te ondersteunen en te begeleiden in hun studiekeuze en professionele ontwikkeling. Voor dit seizoen

ontving het programma in samenwerking met Delhaize, DHL parcel, Engie en Audi steun vanwege het Europees sociaal Fonds. 
 

OVER CITY PIRATES
City Pirates is veel meer dan een voetbalclub. Als maatschappelijk project zijn de Piraten actief in verschillende complexe wijken van Antwerpen.

De club is de laatste jaren enorm gegroeid en telt momenteel 75 ploegen in competitie en 5 recreatieve werkingen. Dit resulteert in meer dan 1200

voetballende leden. Jong en oud, met of zonder beperking, meisjes of jongens, ongeacht kleur, overtuiging of achtergrond: iedereen is welkom bij

City Pirates en samen vormen ze een hechte gemeenschap. 

Het sociale aspect van de club komt onder meer naar boven tijdens de huis- en schoolbezoeken, de huiswerkbegeleiding, muziek- en

dansworkshops, digitale klassen, opruimacties, competentieworkshops, toeleiding naar (studenten)werk. In 2018 kreeg City Pirates de zilveren

UEFA Award voor beste grassroots voetbalclub. 

Momenteel wordt de maatschappelijke werking van City Pirates vooral getrokken door financiële inbreng van Antwerpse bedrijven, waaronder IFS,  

HEAVY, Frisomat, Cronos en Modero One. City Pirates wil echter op structurele wijze een hybride financieringsmechanisme op poten zetten,

waarbij ze naast private sponsoring ook publieke subsidies ontvangen en eigen middelen generen. 
  

CONTACTPERSONEN
BX Brussels – Ludo – 0470/796844 - ludo@bxbrussels.com

City Pirates – Oscar – 0468/192782 – oscar.coppieters@citypirates.be

 

 


