PERSBERICHT
Op zaterdag 21 april en zondag 22 april 2018 mochten we genieten van een succesvol marathonweekend.
Op zaterdag waren de hardlopers actief op de onderdelen marathon en estafettemarathon; beide van Hulst
naar Terneuzen; de vijf en tien kilometer in Terneuzen en kidsruns in Hulst en Terneuzen. Door de mooie
weersomstandigheden was deze loopdag voor toeschouwers en atleten een prachtige dag om niet snel
meer te vergeten.
Op zondag vertrokken om acht uur 's ochtends, onder uitstekende omstandigheden, zo'n tweeduizend
wandelaars vanuit Terneuzen voor hun marathontocht naar Hulst. Helaas haalde niet iedereen de finish
omdat de warmte op deze dag niet meewerkte aan een gemakkelijk te overbruggen afstand. Ondanks dit
minpuntje was iedereen vol lof over deze wandeling door een mooi stukje Zeeuws-Vlaanderen.
De organisatie van beide loopevenementen kreeg van alle kanten complimenten en verzoeken om in 2019
weer iets dergelijks op te zetten. Daarover hebben we de afgelopen weken op diverse niveaus met elkaar
geëvalueerd.
Er bestaat binnen de Stichting geen enkele twijfel om in 2019 weer een hardloop marathon te
organiseren.
Vraagtekens waren er voor wat betreft de wandelmarathon. Dit jaar was deze afstand toegevoegd
vanwege ons tienjarig bestaan. Als extra, om aan de vele verzoeken uit het verleden te voldoen. Tijdens de
evaluatie bleek echter dat het erbij doen van een wandelmarathon voor een groot aantal organisatieleden
en vrijwilligers een dermate grote uitbreiding van werkzaamheden of taken met zich meebracht. Men stond
enigszins sceptisch tegenover een jaarlijks terugkerend wandelevenement, ondanks het succes van dit jaar.
We hebben daarom de volgende beslissing genomen: ER KOMT- na de editie van 2018 - IN 2019 GEEN
VERVOLG OP DE WANDELMARATHON. Als organisatie hebben we wel de intentie uitgesproken om in de
toekomst nog wandelmarathons te organiseren, maar dan - voorlopig - om de drie jaar. Dat betekent dus
dat de eerstkomende wandelmarathon wordt gehouden in 2021; van Hulst naar Terneuzen.
We begrijpen dat dit voor veel mensen een teleurstelling is, zeker gezien het feit van alle mooie reacties die
we mochten ontvangen. Om een dergelijk evenement te organiseren is men echter afhankelijk van de
bereidheid en beschikbaarheid van vrijwilligers. Daar hebben we als marathonorganisatie nog niet echt
over te klagen, maar we willen in de toekomst wel verzekerd blijven van hun bijdrage en inzet. De jaarlijks
extra druk van een wandelmarathon zal daar dan niet altijd bij helpen.
Voor het komend jaar gaan we met volledige inzet aan de slag om de volgende marathon, van Terneuzen
naar Hulst op zaterdag 13 april 2019, opnieuw tot een succes te maken. En de wandelaars, die zullen nog
een paar jaar geduld moeten hebben.
www.marathonzvl.nl
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