Column remco hoekman

Hardloopevenementen
Nog maar 50 jaar geleden werden hardlopers in het openbaar gekscherend nageschreeuwd,
‘ze hebben hem al te pakken hoor!’. Dwaze mensen in trainingspakken, dat waren ze.
De ‘homo adidas’ om namens Midas Dekkers te spreken. Tegenwoordig zijn hardlopers niet
meer weg te denken uit het straatbeeld. Eén op de vijf Nederlanders, zowel mannen als
vrouwen, loopt hard en hardlopen is de grootste evenementensport van het land.
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Bezoekersaantallen van top-10 sportevenementen, 2000-2008 (x 1.000)

niet eens is meegerekend. De evenementenlopers

		
1. Fortis Marathon Rotterdam
2. Vierdaagse Nijmegen
3. Bavaria City Racing
4. City Beach! Tour
5. Eneco Tour
6. Youth Friendship Games
7. NK Beach Soccer
8. Amstel Gold Race
9. Dam tot Damloop
10. Amsterdam Marathon

uit 2008 bleken voor de helft in de afgelopen vijf jaar
te zijn begonnen met hardlopen en tien procent in
het jaar voorafgaand aan het evenement. Daar komt
bij dat voor bijna alle evenementenlopers het hardlopen niet stopt na het evenement, maar in dezelfde
(73%) of hogere frequentie (23%) wordt doorgezet.
Dit onderstreept de rol die hardloopevenementen
kunnen vervullen voor sportstimulering. Zeker als
je bedenkt dat het vooral gaat om mensen tussen
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2000
625
500
240
100
425
150
125

2001
800
800
260
200
400
150
125

2002
925
800
289
240
325
125
125

2003
975
830
139
265
275
120
184

2004
975
930
118
260
150
325
150
195

2005
825
950
300
115
300
150
325
200
225

2006
850
*
400
150
450
200
335
200
190

2007
900
850
500
750
450
300
350
200
215

2008
1.000
900
575
510
450
375
315
250
200
190

*Nijmeegse Vierdaagse afgelast
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