Marathons verspreiden zich over Europa
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Volgens de mythe liep de Griekse soldaat Pheidippides 490 jaar v. Chr. ruim 42 kilometer van Marathon
naar Athene om de overwinning op de Persen te melden. Deze afstand zou eeuwen later bij de eerste
moderne Olympische Spelen in Athene in 1896 als 'Marathonloop' afgelegd worden. Een jaar later werd in
Boston de eerste moderne Marathon als losstaand evenement georganiseerd. Na de Tweede Wereldoorlog
schoten de marathons als paddenstoelen uit de grond. In de jaren ’50 en ’60 vooral in de VS, vanaf de
jaren ‘70 volgt Europa en in het laatste decennium steeg wereldwijd het aantal marathonevenementen
van 1.000 naar 4.000 per jaar. Met als gevolg dat in 2013 in totaal 1,8 miljoen mensen deden wat
Pheidippides ooit zou hebben gedaan.
Het boek Running across Europe (Scheerder & Breedveld, 2015) beschrijft hoe hardlopen vanaf de jaren ‘70
steeds populairder wordt in Europa. Van een wedstrijdsport om naar te kijken, wordt hardlopen steeds meer
een bezigheid waarin iedereen kan deelnemen. Naar schatting doen 50 miljoen Europeanen aan hardlopen. Als
gevolg van groeiend aantal hardlopers organiseren steeds meer Europese steden een marathon. In de jaren ’70
en ’80 vindt in West-Europa een geboortegolf aan marathons plaats (zie kaart).

In de jaren ’70 zagen elf Europese marathons het levenslicht. Twee hiervan waren in Nederland (Amsterdam,
1975; Utrecht, 1978). Buiten Athene en Istanbul waren het vooral West-Europese steden die de marathon als
evenement ontdekten. Wat volgde in de jaren ‘80 was een ware babyboom aan marathons. In deze periode
werden beroemde marathons als Berlijn, Londen en Rotterdam (allen 1981) voor het eerst georganiseerd.
De marathon als evenement landde eerst en vooral in West-Europa, maar naarmate de jaren ’80 vorderde
gingen steeds meer steden in Centraal en Zuid-Europa ook marathons organiseren. Voorbeelden hiervan zijn
Sevilla (1985), Venetië (1986) en Belgrado (1988). De ontwikkeling naar het oosten en zuiden van Europa zette
zich in de jaren ‘90 verder door (onder andere Riga, 1991; Praag, 1995; Ljubljana, 1996). Inmiddels zijn ook in
de grote steden aan de randen van het continent marathons een jaarlijks terugkerend evenement (o.a. Cyprus,
2006; Kiev, 2010; Chisinau, 2015).
Met vijftig miljoen hardlopers lijkt de rek nog niet uit de marathon als levensvatbaar evenement. Naast de
stijgende deelnemersaantallen worden in heel Europa nog nieuwe marathons opgezet. Zelfs in West-Europa
blijkt nog ruimte te zijn voor nieuwe marathons. De marathons van Geneve (2005) en Luxemburg (2006) zijn
amper tien jaar oud.
Foto: Facebook Marathon Rotterdam

