
 

Beste lezer, 
 
Op vrijdag 11 september 2020 vindt de tweede editie van de Unieke Liberation Obstacle Run plaats. 
De obstacle run staat dit jaar weer in het teken van de bevrijding van Nederland. De run wordt daarom 
in militaire stijl opgebouwd. In samenwerking met Brabant Sport en Uniek Sporten organiseert het 
Sport Expertise Centrum op vrijdag opnieuw een run die in het teken staat van de Uniek Sporten 
doelgroep.  
 
Datum:  Vrijdag 11 september 2020 
Locatie:  Geffense Plas, Oss 
Doelgroep: Mensen met een beperking, vanuit zowel het speciaal onderwijs, begeleid 

woonvoorzieningen, dagbestedingen en verenigingen. Individuele deelname is ook 
mogelijk. 

Leeftijd: Alle leeftijden. Advies: minimaal 10 jaar 
Deelname: Gratis 
Bij de finish: Krijgt iedere deelnemer een echte medaille 
Busvervoer: Wordt gefaciliteerd door de organisatie als dit benodigd is 
 
Parcours mogelijkheden 
Om iedereen een uitdagend, maar ook realistisch parcours te bieden, zijn er tijdens de Unieke 
Liberation Obstacle Run drie routeopties. Op deze manier kunnen alle sporters deelnemen, ongeacht 
hun vorm van beperking. 

- Groene route (750 meter). Start op luchtkussen (stormbaan), vervolgens over enkel grasveld 
terrein waarop enkele laagdrempelige hindernissen klaar staan. Finish is voordat je het strand 
op gaat, zodat je altijd ook weer over het verharde deel terug kunt lopen en door het zand en 
water moet. 

- Blauwe route (1500 meter). Het eerste gedeelte van deze route is gelijk aan de groene route. 
Maar de blauwe route stuurt de deelnemers wel terug over het strandgedeelte. Daar zullen 
ook enkele waterstroken (tot max. kniehoogte) in het parcours zitten. De hindernissen zijn iets 
uitdagender. 

- Rode route (3500 meter). Dit is de kortste route van de ‘reguliere’ obstacle run in het 
weekend. Alle obstakels zullen daar ook al staan en mogen overwonnen worden. Deze route 
gaat deels ook door het bosgebied. Met afzetlint en pijlen is de route volledig afgezet en in 
kaart gebracht voor de deelnemers. De route blijft ook te allen tijde over bospaden lopen en 
gaat dus niet de wildernis in. 

 
De hindernissen kunnen te allen tijde worden overgeslagen. Bij elke hindernis zal een begeleider 
vanuit de organisatie klaar staan om eventueel te assisteren, indien nodig. Ook kunnen deelnemers 
ervoor kiezen om al bij de start een buddy toegewezen te krijgen. Deze buddy, een student Sport & 
Bewegen van ROC de Leijgraaf, zal dan het gehele parcours meelopen en begeleiding bieden. In welke 
vorm deze begeleiding zal kunnen plaatsvinden is nog afhankelijk van de op dat moment geldende 
COVID-19 maatregelen. 
 
Tijdsblokken 
Net als afgelopen editie zullen we met tijdsblokken werken. Aan de hand van de leeftijdscategorie en 
overige kenmerken van de deelnemers zullen we zorgen voor een passende spreiding gedurende de 
dag. Uiteraard houden we daarbij ook zoveel mogelijk rekening met jullie voorkeuren. Na aanmelding 
per mail zullen we dan ook in onderling overleg het meest geschikte tijdsblok bepalen. 
 
 
 
 



 

COVID-19 maatregelen 
De organisatie volgt de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus op de voet. Voor ons evenement 
zijn de huidige verwachtingen voor de periode na 1 september positief. Een aangepast scenario, 
waarin diverse maatregelen zijn uitgewerkt, wordt binnenkort op de website gepubliceerd. De 
gevolgen voor de Unieke Liberation Obstacle Run zijn beperkt, maar verschillen per leeftijdscategorie. 
Na inschrijving zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en uiteindelijk ook de 
definitieve maatregelen die gelden voor de deelnemers uit uw leeftijdscategorie. 
 
Interesse om deel te nemen en/of verdere vragen? 
Neem contact op met de organisatie voor aanmelden en meer informatie. Stuur een mail naar 
jochem@sport-expertise-centrum.nl of neem telefonisch contact op met het Sport Expertise Centrum 
via 0412-631039. Bekijk ook de website van het evenement voor algemene informatie; 
www.liberationobstaclerun.nl. 
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