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De Survival Run in Boven-Leeuwen wordt ondergebracht in een stichting. © Eveline van Elk

Twintigers trakteren jubilerende
Survival Run op tal van nieuwe
hindernissen
BOVEN-LEEUWEN - De Survival Run in Boven-Leeuwen wordt na 25 jaar een
‘officiële’ hindernisloop, ondergebracht in een stichting. Noodgedwongen,
volgens mede-organisator René den Biesen. Ook krijgen deelnemers een deels
gewijzigd parkoers met enkele nieuwe hindernissen te verstouwen.
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René den Biesen, drijfveer achter de Survival Run in Boven-Leeuwen. © Eveline Van
Elk
De tijd dat het grote evenement met 600 tot 700 deelnemers door een vriendenclubje
kan worden gerund, is voorbij. De Survival Run wordt nog vóór de komende editie
‘professioneel’ omdat het evenement anders niet meer te verzekeren is. Tot nu toe
waren de verzekeringsbijdragen nog op te brengen, maar ze zijn inmiddels
verdubbeld. Althans in de constructie die de run tot nu toe hanteerde. Voor een
officiële stichting zijn de verzekeringskosten lager en nog uit de deelnemersbijdragen
op te brengen.
Behalve de exorbitante verzekeringsgelden – Den Biesen wil geen bedrag noemen,
maar het gaat om ‘duizenden euro’s’ –, is er ook de aansprakelijkheid die zwaar gaat
wegen. ,,We zijn als organisatoren nu hoofdelijk aansprakelijk. Als er een ongeluk
gebeurt, dan is dat als privépersoon niet te dragen.”

Verzekeringsgeld ‘vijf keer over de kop’
Dit jaar is de vijfentwintigste editie op 21 juni. Sinds de start van de wedstrijd, een
kwart eeuw geleden, is het verzekeringsgeld volgens Den Biesen ,,al vijf keer over de
kop gegaan.” De vriendenclub uit Boven-Leeuwen heeft onderzocht of de run onder
de paraplu van voetbalclub DSZ of de carnavalsvereniging zou kunnen worden
gebracht. Beiden delen mee in de opbrengst. ,,Maar dan gaan geldstromen
ongewenst door elkaar lopen.”
Ook de gemeente West Maas en Waal had desgevraagd geen oplossing. ,,Ze heeft
wel een vrijwilligersverzekering maar die is niet toereikend.”

Nieuwe hindernissen
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Een andere ontwikkeling maakt ook een formele organisatie noodzakelijk. Ter
gelegenheid van de jubileumloop wordt het totale parcours veranderd en komen er
vele nieuwe hindernissen. Daarover buigen zich vier nieuwe bestuursleden. ,,Dat zijn
twintigers en die zijn niet te stoppen”, zegt Den Biesen met een lach. Het bestuur
groeit van 8 naar 13 mensen. De oude manier van unaniem beslissen, is daarmee te
omslachtig geworden.
Dat de Survival Run ‘officieel’ wordt, wil niet zeggen dat het inschrijfgeld omhoog
schiet of dat de wedstrijd veel meer deelnemers wil gaan trekken. Deelnemers
betalen maar een fractie meer dan vorig jaar. Wel wil ze blijven vernieuwen. Ieder
jaar een stuk nieuw parcours en een aantal nieuwe hindernissen. En in 2020
gaat dus alles op de schop.
Ter gelegenheid van de 25-ste editie komt er een extra survivalkrant uit met
interviews die Den Biesen houdt met oud-organisatoren, oud-deelnemers en oudvrijwilligers. Ook houdt de organisatie een feestavond voor oud-organisatoren en hun
partners.

