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Elk jaar maken duizenden hardlopers, vrijwilligers en toeschouwers van de laatste zondag van 

oktober in Etten-Leur een groots en sportief hardloopfeest. De Van Oers Marathon Brabant zou dit 

jaar alweer zijn 38e editie beleven. Hoewel de organisatie het graag anders had gezien, hebben we 

met pijn in het hart besloten om de editie 2020 niet door te laten gaan. Om de eenvoudige reden 

dat wij niet zien hoe we dit evenement op 25 oktober verantwoord, veilig en gezond kunnen 

organiseren. Voor iedereen.  

Het coronavirus heeft veel impact op onze dagelijkse samenleving. De routekaart met stappenplan 

die premier Rutte en minister De Jonge hebben gepresenteerd op 6 mei jongstleden, leveren te veel 

onzekerheden en vraagtekens op voor evenementen ná 1 september 2020. Wij verwachten pas in 

de zomer duidelijkheid hierover, maar kunnen hier gelet op onze voorbereidingen helaas niet op 

wachten. Doorgaan met onze voorbereidingen in deze onzekere tijden lijkt ons niet verantwoord. 

Ook denken we aan de risico’s die deelnemers, publiek en onze vrijwilligers voor hun gezondheid 

kunnen oplopen tijdens dit evenement. Alsmede het feit dat we op dit moment verwachten de 

medische verzorging voor onze deelnemers niet te kunnen garanderen. Een belangrijke maatregel 

als de 1,5 meter afstand, is op voorhand al niet te realiseren, noch te handhaven. Al deze 

argumenten hebben geleid tot het moeilijke besluit om de Van Oers Marathon Brabant op 25 

oktober 2020 niet te laten plaatsvinden.  

Wij kunnen het ons nog niet voorstellen: geen knallend startschot, geen duizenden hardlopers door 

de straten van Etten-Leur en het buitengebied, geen opzwepende muziek en geen duizenden 

mensen juichend langs de kant - én geen hardlopers die tot het gaatje gaan…! Toch gaat het helaas 

gebeuren. Juist nu we een nieuw wandelonderdeel wilden toevoegen om nóg meer mensen in 

beweging te zetten, voelt het als een enorme domper.  

De organisatie hoopt gezien de situatie op begrip van iedereen die op de een of andere manier 

betrokken is bij de Van Oers Marathon Brabant, waaronder al die hardlopers die hun PR hadden 

willen verbeteren. En wij vieren graag op 31 oktober 2021 een nóg grootser feest in Etten-Leur. De 

wandeltocht staat dan zeker op het programma. Wij hopen op 31 oktober 2021 dan ook veel 

hardlopers én wandelaars te mogen begroeten! Zet die datum dus alvast in de agenda. In de 

tussentijd blijven we graag met u verbonden via onze website en social media, want we willen de 

komende weken werken aan een virtueel alternatief voor de Van Oers Marathon Brabant. 

 

Einde persbericht.  

Voor meer informatie neem contact op met Marloes Nijland, bestuurslid Communicatie en Marketing; 

marcom@marathonbrabant.nl. Beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar. 
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