
 
 

Afgelasting organisatie McBride Run 2021. 
 

We dachten dat er met de laatste genomen beslissingen wat perspectief ging zijn en een klein 
beetje hoop. Op vandaag mogen we zelfs niet met de werkgroep bijeen komen om overleg te 
plegen. 
 
De voorbije dagen hebben we  dus alles nog eens op een rij gezet. Alle maatregelen op gebied 
van sport werden verlengd tot 1 april. Op nog geen twee maanden voor de eigenlijke datum zijn 
we niets zeker. De wetgever noch de Vlaamse Atletiek Liga (Val)  kan momenteel evenmin meer 
duidelijkheid verschaffen. En een late aprilgrap willen we zeker niet organiseren. 
 
Het zal wel één van de laatste zaken zijn die terug zullen mogen: een massastart, 1.000 blazende 
atleten, publiek, douches, kleedkamers, een maaltijd, een vol podium, enz. Maar dergelijke 
wedstrijd willen organiseren zonder enige zekerheid is volgens ons organisatiecomité in overleg 
met de firma McBride onverstandig. Afgelasten net voor is alles behalve correct.  
 
De situatie zal voor de volle 100% terug normaal moeten zijn om te kunnen organiseren. Nog 
steeds kunnen ook de atleten(s) die willen deelnemen zeker niet voldoende goed bezig zijn om 
"gezond" te trainen om op niveau te presteren en dan denk ik vooral aan de "amateur" loper die 
er toch zal willen bij zijn. 
 
Via mail en gsm hebben we dus overleg gepleegd en beslist om geen onnodige risico's 
te nemen zowel wat betreft organisatie als deelname en beslist om de McBride-run 2021 
niet te organiseren. Met veel sportief leed in ons hart ! 
 
In overleg met de firma McBride en ons organisatiecomité laten we iedereen dus weten dat we 
nog meer dan dit jaar uitkijken naar volgend jaar voor de eerstvolgende McBride-run.  
 
 

De zeventiende McBride-run zal dus plaatsvinden op zondag 5 juni 2022. 
 
 
Onze welgemeende dank voor het begrip aan iedereen dichtbij betrokken. 
 
Hou het verder veilig. 
 
Ives Goudeseune 
Coördinator McBride-run 

 


