
PERSBERICHT - 20 KM VAN BRUSSEL 

 

 

Klaar voor de 41e editie van de "20km door Brussel"! 
 

Iedereen paraat voor de 41e editie van de "20km door Brussel" op zondag 12 
september. Het staat er wel degelijk... De wedstrijd, die traditioneel op de laatste 
zondag van mei wordt georganiseerd, zal dit jaar uitzonderlijk in september 
plaatsvinden, met alle gezondheidsmaatregelen geldend op die datum. 

Hoewel COVID-19 er in 2020 voor gezorgd heeft dat de organisatoren de loodzware 
beslissing hebben moeten nemen om dit sportevenement te annuleren, was het ook 
de gelegenheid om de wedstrijd vanuit een ander perspectief te benaderen. Naast de 
lopers zullen de "20km door Brussel" dit jaar ook de stappers verwelkomen. De 
duurtijd van de wedstrijd, tot nu toe vastgelegd op 4.00 uur, wordt verlengd tot 6.00 
uur.  

De Stad Brussel en de organisatoren van het evenement zijn verheugd om de sporters 
en de talrijke liefdadigheidsinstellingen de kans te geven om zich voor te bereiden. Zij 
zorgen toch nog altijd voor uitstraling van de "20km door Brussel". 
 
S.I. Brussels Promotion 1886 dankt hen voor hun steun. De vzw dankt ook haar 
partners Delhaize, Garmin, Group S, KBC Brussels, RTBF, Spa, Total, de Stad Brussel, de 
gemeenten en politiediensten van Elsene, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, 
Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek, alsook het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Europese instellingen, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, 
het Rode Kruis en de reddingsdiensten, zonder wie niets mogelijk zou zijn. 
 
“Dankzij de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité aankondigde, zal de 20 km van 
Brussel dit jaar kunnen plaatsvinden. De Stad Brussel stelt alles in het werk om de 
veiligheid en gezondheid van alle deelnemers te garanderen. De uitwerking van een 
protocol, in samenspraak met de medische sector, zal ervoor zorgen dat deze editie 
van 2021 zal doorgaan binnen een duidelijk kader en volgens de dan geldende 
gezondgheidsvoorschriften.” aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel. 

 



“Momenteel hebben wij allen behoefte om te sporten. Veel Brusselaars zijn trouwens 
beginnen joggen tijdens de lockdown. Daarom wilden we, samen met S.I. Brussels 
Promotion, de 2021-editie van de 20 km organiseren, ook al impliceerde dit de datum 
op de kalender aan te passen. We zullen hand in hand blijven werken om deze editie 
zo veilig en sportief mogelijk te laten doorgaan.” klonk het bij Benoit Hellings, Schepen 
van Sport. 

Ze kijken uit naar uw komst op zondag 12 september 2021 voor de 41e editie van de 
"20km door Brussel".  
 
Donderdag 1 juli 2021 om 9 uur gaan de inschrijvingen van start. Het aantal 
inschrijvingen is beperkt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 € (BTW inbegrepen). 
 
Meer informatie vindt u op www.20kmdoorbrussel.be  
 

Keep running and stay safe. 
 
 
Contact met de pers: 
Carine Verstraeten 
Secretaris-generaal 
0475 420 440 
20km@sibp.be 
 


