KUSTMARATHON
ZEELAND 2019
4, 5 & 6 O K TOBER

LADIESRUN
Start: Zoutelande
Tijd: 17.30 uur

LIGHT KUSTRUN
Start: Domburg
Tijd: 20.19 uur

MTB-TOCHT
Start: Zoutelande
Tijd: 8.45 uur

DE MOOISTE EN ZWAARSTE
M A R AT H O N VA N N E D E R L A N D

WANDELMARATHON
MINIMARATHON
KUSTMARATHON
Start: Burgh-Haamstede
Start:
Zoutelande
Start:Beknopte
Burgh-Haamstede
huisstijlwijzer Provincie Zeeland
Tijd: 8.00 uur
Tijd: 12.30 uur
Tijd: 12.00 uur
In deze beknopte huisstijlwijzer vind je een aantal belangrijke elementen van onze huisstijl:
logo, kleurgebruik en typografie.

Logo

WWW.KUSTMARATHON.NL

BASISLOGO
Het logo van de Provincie Zeeland bestaat uit een
beeld- en woordmerk. Bĳ voorkeur wordt het logo in
kleur toegepast.

Mocht het logo in kleur niet toegepast kunnen worden,
bĳvoorbeeld in zwart/wit drukwerk, dan kan er gebruik
worden gemaakt van het grĳs/zwarte logo.

Het diapositieve logo wordt toegepast wanneer het logo
op een gekleurde ondergrond of foto staat.

BASISLOGO DRUKWERK | PMS 1935-533 & CMYK
PMS Zeeland_logo_kleur_pms.ai | .eps
CMYK Zeeland_logo_kleur_cmyk.ai | .eps | .jpg | .pdf

BASISLOGO WEB EN ONLINE | RGB
Zeeland_logo_kleur_rgb.ai | .eps | .jpg | .png | .svg

live te volgen vanaf 12.00 uur bij
omroep zeeland op 87.9 FM
GRIJS/ZWART
Zeeland_logo_zwart.ai | .eps | .jpg | .pdf | .png

DIAPOSITIEF
Zeeland_logo_wit.ai | .eps | .pdf | .png

LOGO

VERBONDENHEID
Toen de inschrijvingen op 1 januari open gingen was dit ook
de laatste dag voor onze oprichter Lein Lievense. Een man die,
zoals jullie allemaal weten, zo verbonden en verknocht was aan
de sport, aan Zoutelande en aan de Kustmarathon. Zijn uitdrukkelijke wens dat het kustmarathon weekend blijft bestaan na
zijn overlijden, gaan we nu met zijn allen waarmaken.

hoe dit gewaardeerd wordt. Lein had
het vorig jaar over een fijn onderbuik
gevoel als je start of bij de finish komt.
Voor mij geeft het altijd een soort rust
als de ladies weggeschoten worden,
zo van; “het is goed, we zijn weer
begonnen”.

gebruikt worden als voorbereiding op
de kustmarathon waarbij je “Uutlopers”
tegenkomt die hem voor de 17e keer
gaan lopen, wat een prestatie.

Iedere deelnemer is al een winnaar,
en jullie zoeken altijd naar verbetering
of continuering van prestaties, maar
de finish is voor iedere deelnemer het
belangrijkste doel. Laten we ook dit
jaar die verbondenheid voelen en een
knipoog naar boven doen. Naar Lein,
die ons al jaren “het mooiste sportweekend van Zeeland” heeft gegeven.

Die verbondenheid met dit weekend
geldt voor veel Zeeuwen, als zelfs bij
deelnemers voor wandelmarathon de
champagne ongeopend blijft totdat ze
hebben ingeschreven geeft dat een
verbondenheid en enthousiasme weer
die we eigenlijk alleen bij topsporters zien. Allemaal topsporters dus die
meedoen aan het mooiste en zwaarste
sportevenement van Zeeland.
Verbondenheid en enthousiasme die
zich uit bij alle trainingen het hele jaar
door. De loopgroepen die weer gestart
zijn met enthousiaste trainers, die je
speciaal leren hoe te lopen in de duinen
en op strand. En het geeft ook een goed
gevoel als je zelf op de MTB een rondje
in de duinen doet en daar een gezin
hardlopend tegenkomt. De meiden
trainen voor de ladiesrun en pap voor de
marathon, met zijn “finisher” shirt aan.
Maar ook bij de diverse wedstrijden die
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In de voorbereiding op het weekend
hebben we vaak diverse overleggen
met de vrijwilligers van de verschillende
onderdelen, het is altijd leuk, gezellig en
positief. De waardering voor de inzet
van deze vrijwilligers is enorm, zonder
hun zou het kustmarathon weekend
niet bestaan. Tevens is het dit jaar de
15e keer dat de wandelmarathon wordt
gelopen, en de 16e keer de mini-marathon, we gaan de eerste lopertjes van
toen nu terugzien bij de marathon.
Dan is het magazine ook weer een
warme aanvulling voor iedereen op die
voorbereiding. Het magazine staat vol
van belangrijke en nuttige informatie.
Uit de reactie horen we elk jaar weer

Veel succes
in de
voorbereiding
en succes op
4, 5 en 6
oktober
Chris Simons, voorzitter
Kustmarathon Zeeland

ER IS NIETS
DAT VOORGOED
VERDWIJNT,
ALS MEN DE
HERINNERING
BEWAART

In herinnering
aan Lein Lievense,
boegbeeld van
Kustmarathon
Zeeland
† 3-1-2019
Lein Lievense was oprichter en voorzitter van Kustmarathon Zeeland. Een
gepassioneerd sportman en organisator. Nadat hij al tal van sportevenementen had opgezet, werd
Kustmarathon Zeeland geboren. Dit
begon als grap en gemoedelijk loopje,
met een paar honderd deelnemers en
wat vrijwilligers. Het parcours moest
wel zwaar zijn. Spartaans, maar daardoor ook des te mooier! En Zeeuws, met
altijd de zee en strand binnen handbereik. Het idee sloeg aan, het evenement
groeide en de nuchtere kijk van Lein,

zijn enthousiasme en lef om keuzes te
maken zorgde ervoor dat in de loop der
jaren onderdelen werden toegevoegd.
Dit sportevent moest voor iedereen
toegankelijk zijn.
En Lein? Die genoot ervan. Afzien, deelnemers die het ‘snot voor hun ogen
lopen’ en finishen in de “Via Gladiola”
van Zoutelande. Ieder op zijn of haar
niveau. Hij zorgde voor een heldenontvangst voor iedere deelnemer. En deelnemen doen de Zeeuwen, en mensen
van ver daarbuiten, massaal.
Van een loopje met een paar honderd
deelnemers tot een volwaardig driedaags event met zo’n 10.000 sporters.
Jaarlijks zijn bijna 1000 vrijwilligers in
touw. Iedereen net zo belangrijk. Allen
voor één: een motto wat Lein bleef
behouden. Hij was net zo goed één
van die 1000 vrijwilligers.... hoewel hij
en zijn vrouw Lenie er wel jaarrond
een dagtaak aan hadden. Daardoor is

Kustmarathon Zeeland aan de vooravond van de 17e editie niet meer weg
te denken uit Zeeland en de (hard)
loopwereld.
Oktober 2018: De laatste editie waar
Lein aanwezig zou zijn. Een emotioneel
sportweekend, eentje met een lach en
een traan. Op 3 januari jl. overleed hij na
een ziekbed. Zoutelande zal niet meer
hetzelfde zijn het eerste weekend in
oktober. Er is gemis. Gemis om een mooi
mens en sportvriend. Maar de editie in
2019 wordt net zo bijzonder. Eentje met
een dierbare herinnering. Die hebben
we opgebouwd en bewaard, na 16
mooie edities onder bezielde leiding
van Lein.
Dank Lein voor al die mooie en
heroïsche momenten en vriendschap!
Tot boven de “finish-Lein”.
Organisatiecomité
Kustmarathon Zeeland
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‘’DE EERSTE’’
‘Het evenement gaat ook door zonder mij’ zei Lein vorig jaar.
De Kustmarathon Zeeland gaat inderdaad ook ‘gewoon’ door
in 2019, maar zonder boegbeeld. Zo voelt deze editie als ‘een
eerste keer’. Maar gelukkig staat ze als een huis, dankzij de vele
vrijwilligers en een enthousiast bestuur.
Dat is de kracht van sport. De afgelopen
jaren heb ik ‘meegedraaid’ op de diverse
onderdelen van de Kustmarathon
Zeeland. Wandelend op zondag, prijzen
uitreikend en rennend in het donker zag
ik het plezier dat jong en oud beleven.
Begin dit jaar mocht ik, met veel partners, het Zeeuws Sportakkoord sluiten.
Simpel gezegd een akkoord om meer
mensen in beweging te zetten. Dat is
hard nodig, we bewegen steeds minder.
Evenementen zijn daar heel belangrijk
bij. Mede daarom ondersteunen wij de
Kustmarathon Zeeland.
Alhoewel mijn agenda nog wat tegensputtert, staat het weekend ook bij
mij al weer rood omcirkelt en is mijn
voorbereiding begonnen. Sinds mijn
besluit om mee te gaan lopen in de
marathon, word ik langzaam wegwijs
gemaakt in de wondere wereld van de
marathonlopers en in het bijzonder de
Kustmarathonloper. Als teamgenoot van
het ZLM – Kustmarathonteam word ik
via trainingen en de groepsapp wegwijs
gemaakt in een wereld van: hartslagen, tempo’s, herstel, core-stability,

“Wat het
ook wordt.
Geniet en sta
even stil
bij ‘de eerste
keer zonder!”
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voeding en meer zaken die blijkbaar
van belang zijn bij een marathon. Alsof
al die trainingen en info je nog niet
genoeg kopzorgen geven komt er bij de
Kustmarathon Zeeland nog meer om de
hoek kijken zo is me duidelijk geworden.
Naast zorgen over je conditie en gestel,
krijg je ook om de haverklap alarmerende berichten over de ‘3 W’s’. Ik
kende ze niet, maar er blijken naast de
in mijn ogen al riante afstand nog 3 grote
vijanden op de loer te liggen: warmte,
wind en de waterstanden. Veelal
worden die berichten over de ‘W’s’
ondersteund met verontrustende foto’s
en verhalen van ervaringsdeskundigen.
Gelukkig bleek er laatst ook geruststellender nieuws: de W van waterstanden
zou goed uitpakken dit jaar.
Wat het ook wordt. Geniet en sta even
stil bij ‘de eerste keer zonder’!
Jo-Annes de Bat
Gedeputeerde sport
Provincie Zeeland

Op 4, 5 en 6 oktober vindt het grootste sportieve evenement van Zeeland weer plaats: De Kustmarathon Zeeland.
Inmiddels uitgegroeid tot een begrip in hardlopend
Nederland. Voor de 17e keer is Zoutelande even het middelpunt van onze provincie. Voor de eerste keer zonder de
drijvende kracht achter de organisatie, Lein Lievense. Hij
is degene die dit evenement op de kaart heeft gezet en
zijn inzet en energie hebben de marathon gemaakt tot wat
deze nu is: het grootste sportevenement van Zeeland, voor
jong en oud! Velen zullen deze dagen aan hem denken.

Het Waterschap was er vanaf het
begin bij en is daar trots op! Het
parcours voert langs onze dijken en
duinen en over onze dijkpaden en
onderhoudswegen. Veiligheid tegen
overstromingen staat voor het waterschap voorop, maar onze dijken en
duinen lenen zich ook voor recreatie
in de vorm van een sportief evenement. Hardlopen en wandelen langs
onze prachtige Zeeuwse kust is in elk
opzicht een ware beleving.

Ook dit jaar is er voor elk wat wils. De
marathon zelf voor de getrainde hardlopers, maar ook de ladiesrun is uitgegroeid tot een grote wedstrijd. Ook
is er een light run, een MTB-tocht en
op zondag de wandelmarathon. Een
prachtige tocht, waar ik zelf meermalen aan deel heb genomen.
Het Waterschap wenst alle deelnemers, supporters en vrijwilligers
een prachtig weekend toe! Hoe de

weergoden ons gezind zijn, is nog een
verrassing. Maar zeker is dat ook deze
17e editie een onvergetelijk evenement
zal zijn. Het Waterschap zorgt in elk
geval dat de kustpaden en dijkovergangen er tip top verzorgd bij liggen,
zodat alle deelnemers aan de verschillende evenementen een optimale
prestatie kunnen neerzetten!
Toine Poppelaars
Dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
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BELANGRIJKE INSTRUCTIES
VOORAF
Circa half september wordt uw startnummer
éénmalig toegestuurd. Gelieve op de achterkant in te vullen: uw gegevens en uw telefoonnummer (hulp/noodnummer 112).
Lees de voorwaarden op
www.kustmarathon.nl
Meefietsen met de lopers is verboden.
1e waarschuwing is 10 minuten straftijd.
2e is 30 minuten straftijd
3e waarschuwing is geen vermelding
in het eindklassement.
Controle door jury en parcourswachten.
Immers: een marathon is een marathon.

SPORTTASSEN SERVICE
Sporttassen kunnen alleen bij Sportcentrum Westenschouwen worden ingeleverd, voorzien van een label dat aan uw
startnummer zit.
De tassen worden in Zoutelande bij de
kleedgelegenheid neergezet en kunnen op
vertoon van het startnummer worden afgehaald. Alleen toegang voor atleten.
AFTERPARTY
Voor alle atleten, hun supporters en de
vrijwilligers wordt ’s avonds een gezellige
afterparty georganiseerd. Op deze party
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TIPS
Drink voldoende voor de start.
Start rustig. Luister naar je lichaam. Loop
ontspannen (met een lach op het gezicht).
DE START
10.30 - 11.15 uur: Helpdesk in
Sportcentrum Westerschouwen
11.30 uur: Uiterste vertrektijd uit Sportcentrum
Westerschouwen
(+ 500 mtr van de start)
11.45 uur: Sluiting startvakken
vak 1: < 3.15 uur vak 2: 3.15 tot
< 4 uur vak 3 > 4 uur.
12.00 uur: Start centrum Burgh
(Onder de kerk)

worden ook de prijzen uitgereikt. De party
zal worden opgevrolijkt door gezellige
muziek.
INTERNETSITE
Alle informatie en de laatste ontwikkelingen,
alsmede de deelnemerslijst, alle onderdelen:
www.kustmarathon.nl.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Het KNAU-wedstrijdreglement is van
toepassing. Alle deelnemers doen mee
op eigen risico. De Stichting Marathon
Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding,

TOT SLOT
De Zeeuwse Kustmarathon is uniek
in z’n soort:
• Spectaculaire start in Burgh en een
“gladiatoren” finish in Zoutelande
• Heel veel muziek langs het parcours.
• Voor je persoonlijke finishfoto, zie
www.kustmarathon.nl
• Veel en zeer enthousiast publiek
langs het parcours.
• Jouw strijd in en met de natuur.
Heel veel loopplezier met Zeelands
zwaarste, maar ook mooiste uitdaging.
Succes namens het Kustmarathon team.

voor ongevallen en/of schade aan eigendommen. Deelnemers gaan akkoord met
het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden in relatie tot de Zeeuwse
Kustmarathon, zonder daar een geldelijke
vergoeding voor te eisen.
TIJDREGISTRATIE
De tijdsregistratie wordt verzorgd d.m.v.
electronische tijdwaarneming. Hiermee
wordt de nettotijd geregistreerd. De
wedstrijdnummers mogen niet gevouwen
worden i.v.m. de electronische chip.

WEDSTRIJDINFORMATIE
INSCHRIJVEN
Inschrijving is gesloten, want de limiet is bereikt
of de termijn is gesloten. Na-inschrijving is niet
mogelijk.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van
het inschrijfgeld. Op de site vindt u uw naam
onder deelnemerslijst.
BEREIKBAARHEID
De start bevindt zich in het centrum van BurghHaamstede. De finish is in het centrum van
Zoutelande.
Er wordt busvervoer geregeld van Zoutelande
naar de start in Burgh. Vertrek om stipt 09.30 uur.
Opgeven bij inschrijving. Kijk voor actuele info
over dit vervoer op de website.
CATEGORIEËN
• Mannen senioren t/m 34 jaar
• Mannen 35 - 44 jaar
• Mannen 45 - 54 jaar
• Mannen 55 - 64 jaar
• Mannen 65 + jaar
• Vrouwen senioren t/m 34 jaar
• Vrouwen 35 - 44 jaar
• Vrouwen 45 - 54 jaar
• Vrouwen 55 - 64 jaar
• Vrouwen 65+ jaar

TIJDSLIMIET
De tijdslimiet bedraagt 6 uur.
• Doorgang na 10 km. sluit om 13.30 uur
• Die na 20 km. om 15.00 uur
• Die na 30 km. om 16.30 uur
• Die na 40 km. na 17.50 uur

GROEPSFOTO
Er is een groepsfotopunt bij de Kerk in Burgh. Zet
jezelf en je loopvrienden op de foto!

EHBO/RODE KRUIS
Bij elke verversingspost is medische
verzorging aanwezig.

PRIJSUITREIKING/HERINNERING
De prijsuitreiking vindt plaats op de feestavond
in de Langstraat om 20:00 uur. Er worden geldprijzen ter beschikking gesteld.
Geld- en ereprijzen worden niet nagestuurd.

BEZEMWAGEN
Achter de laatste loper(s) rijdt een bezemwagen
met medische verzorging en mobiele telefoon.
KLEED- EN DOUCHEGELEGENHEID
Bij de start kunt u gebruikmaken van de
omkleedgelegenheid in het Sportcentrum
Westenschouwen, Daleboutsweg 9, 4328
PN te Burgh-Haamstede. In Zoutelande van
de kleed- en douchegelegenheid bij het
Sportcomplex aan de Westkapelseweg. De
kleed- en douchegelegenheid is geopend tot
19.30 uur. Massage na afloop bij de finish is
eveneens mogelijk.

FOTO'S
Zie website.

Kijk voor actuele informatie hierover op
www.kustmarathon.nl
Voor alle finishers is er een fraaie medaille en
een functioneel Kustmarathon Zeeland running
shirt. Het shirt wordt direct na de finish aan u
uitgereikt.

VERVERSINGSPOSTEN
Op circa elk 5 kilometerpunt staat een verversingspost met water, sportdrank en sponzen.
Tevens is er na de finish water
en sportdrank beschikbaar.
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WILLEM VAN
SCHUERBEECK
Ik, Willem van Schuerbeeck gehuwd met wielrenster Lies De Vleminck ben een sportfanaat.
Lopen doe ik het liefste en dan nog zo veel en
zo lang mogelijk. Mijn topsportdroom heb ik
kunnen waarmaken door een deelname aan
de Olympische Spelen en een mooie tijd van
2u12’49” op de marathon te lopen. De maanden
na Rio 2016 verloor ik het plezier in het lopen
door de druk die ik mezelf oplegde. Alsook een
aanhoudende voetblessure als gevolg van een
hallux valgus of scheefgroeiende teen. Lopen
zonder pijnstillers werd onmogelijk dus was
een operatie en bijhorende correctie van deze
scheefstand de enige oplossing.

“Slechts 1 uur voor de start
realiseerde ik me dat de ﬁnish
over 42 km niet op
hetzelfde punt lag als de start”
8

WIN

NNAAR 2018
In maart 2018 kon ik starten met mijn revalidatie. Deze liep voorspoedig maar
veel belangrijker was dat ik weer heel veel plezier beleefde aan het lopen. En
lopen doe ik weer super graag en veel. Daarom was een deelname aan de
kustmarathon een optie. Ik wil in mijn tweede carrière meer het vizier richten
op leuke, gave marathons eerder dan een tijd na te jagen... Het laatste bezorgt
me ontzettend veel stress. Natuurlijk loop ik steeds zo hard ik kan tussen de
start- en finishlijn.
Ik maakte dan van dit marathonavontuur een solo. Na 1 km vond ik het echt wel
heel traag gaan en besloot te versnellen. Achteraf gezien niet heel slim daar ik
het parcours niet kende. Slechts 1 uur voor de start realiseerde ik me dat de
finish over 42 km niet op hetzelfde punt lag als de start, wist ik niet dat het
hoogwater was en kende ik het bestaan van de trappenpartij helemaal
niet. Gelukkig heerst er een leuke en ontspannende sfeer zodat ik ook de
laatste kilometers mijn benen nog kon opheffen. Overweldigend vond ik
ook het emotionele moment voor het startsignaal. Ik ken de organisator
helemaal niet persoonlijk, maar voelde veel respect en liefde voor hem als
hij naar boven werd gehesen. Heel pakkend dit...
Heel tevreden ben ik met deze overwinning en ervaring wat zeker voor herhaling vatbaar is. Telkens ben ik verbaasd hoe jullie zoveel mensen en supporters
op de been kunnen brengen, terwijl er bij ons in België amper mensen buiten
komen om een sportevenement te ondersteunen. Klasse!
Groeten,
Willem
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LISELOTTE HEEFT
HAAR TEGEL

Liselotte van den
Berg verlangde
naar haar eigen
tegel en ze krijgt
haar eigen tegel.

(tekst Maurice Steketee)
Ze was er al een paar keer dichtbij, maar deze
Kustmarathoneditie was het eindelijk zover. Liselotte
van den Berg uit Zoeterwoude liep de race van haar
leven en won de zestiende editie van de Kustmarathon.
Wat had ze de afgelopen jaren verlangd naar haar eigen
tegel op de boulevard van Zoutelande. “Ik heb de hele
week gedacht: ik wil die stoeptegel, ik wil die stoeptegel, ik wil die stoeptegel! En nu krijg ik ‘m”, jubelde ze.
In het begin van de wedstrijd lag Van den Berg nog
tweede, maar nadat de Friese Hinke Schokker uitstapte
kwam ze op kop te lopen. Die positie gaf ze niet meer
uit handen. Monique Verschuure had nog even hoop
dat Van den Berg in de duinen in zou storten, maar dat
bleek geenszins het geval. Van den Berg die eerder in
het jaar al snelste Nederlandse was in de marathon van
Rotterdam en de Zeeuwse Hardloop3Daagse, pakte zo
onbedreigd de de zege. En een stoeptegel.
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WIN

NNARES

2018

“Van den Berg die eerder in
het jaar al snelste Nederlandse
was in de marathon van
Rotterdam en de Zeeuwse
Hardloop3Daagse”
11

Wij wensen
iedereen
veel succes!

Rabobank
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Hoofdsponsor
Kustmarathon

EEN SPONSOR AAN HET WOORD:

BEACHHOTEL ZOUTELANDE
Wij vinden het fantastisch dat de
Kustmarathon Zeeland wordt georganiseerd. Het is mooi om te zien dat
een bescheiden dorp als Zoutelande
in 1 weekend zoveel aandacht krijgt en
dat er tienduizenden mensen hun weg
weten te vinden naar de gezelligste en
mooiste badplaats van Nederland. Wij
beleven dit weekend dus als zeer positief. Het is ook leuk om te zien dat onze

medewerkers ook betrokken zijn bij het
evenement door deel te nemen aan een
onderdeel zoals de Wandelmarathon.
En gasten in het hotel natuurlijk; elk jaar
ontvangen we wel een aantal gasten
die in Beach Hotel verblijven voor een
goede start van hun marathon en om
nadien te ontspannen. Kortom wij zijn
trots dat wij sponsor van dit mooie
evenement zijn.

VRAGEN OVER UW
VERBONDENHEID MET
DE KUSTMARATHON
1. Hoe bent u met de Kustmarathon
in contact gekomen?
Ruim voor de eerste editie werd ik
gebeld door Lein Lievense dat hij met
een groep vrienden en bekenden een
marathon wilde lopen en of ze dan hier
op de camping konden finishen, zodat er
ook hier gedoucht kon worden. En ook
de vraag of we ook wilden sponseren.
Dit plan werd al snel bijgesteld omdat
het aantal deelnemers groter zou
worden dan gedacht en er dan toch in
Zoutelande gefinisht zou worden.
2. Bent u al lang sponsor?
Vanaf het eerste moment dus zijn wij
sponsor geworden en gebleven!
3. Wat vindt u van het
Kustmarathonweekend?
Vanaf het begin was ik gelijk enthousiast en het is uitgegroeid tot een
fantastisch evenement.
4. Hebt uzelf wel eens meegedaan
aan één van de onderdelen?
Nee helaas, ik hou het bij het sponsoren
en aanmoedigen op de duinen.

Mijn vrouw loopt inmiddels al jaren
de 10 km bij de ladiesrun mee en de
kinderen hebben aan de mini-marathon
mee gedaan.
5. Heeft u een mooie of bijzondere
herinnering aan de Kustmarathon.
Het is ieder jaar weer een feestje en
wanneer er dan bekende voorbij komen
en je weet dat hij/zij het weer gaat
halen dan is dat zo mooi!
6. Staat u in het weekend
ergens langs het parcours
Ik probeer zoveel mogelijk te zien op de
duinen achter de camping.
En op de zondag staan we vanaf de
eerste editie van de wandelmarathon
iedere keer tot de laatste voorbij is wat
lekkers uit te delen aan de wandelaars.
7. Wat vindt u het mooiste punt
op het parcours en waarom?
Heb nog nooit het hele parcours gezien,
dus wat is het mooiste punt?
De start een keer meegemaakt in Burgh
en dat was wel heel bijzonder na de
klokslagen van 12 uur.

Het hoogste punt op de duinen hier
achter camping Janse, kort voor het
40 km punt is toch wel een hele mooie
plek. Daar zien de lopers Zoutelande
liggen, de vlaggen op de boulevard
wapperen en dan zijn ze er bijna, maar
toch nog een stuk door over die duinen
en het strand nog 1 keer op…..
8. Heeft u nog een tip
voor de organisatie
Ga zo door en hou de finish
in Zoutelande!!!
Han Lous

Leuk om te vermelden is dat Camping
Janse ieder jaar de prijzen geeft voor
de deelnemers van de Minimarathon.
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OPGEVEN?
AMME NOOIT NIE!
Indrukwekkend, ontroerend, indringend, confronterend en mooi … dat was ie!
De documentaire van Omroep Zeeland over de Kustmarathon en het verhaal van Lein en Lenie
Lievense in het bijzonder. Het is een ontroerend document voor en over het leven.

Centraal in deze film staat de organisatie van de Kustmarathon, bekend
als de mooiste en de zwaarste, met
Zoutelande als bakermat. In dat kader
is de hoofdrol vanzelfsprekend voor
Lein en Lenie. De film geeft een hele
persoonlijke inkijk in hun leven in de
opmaat naar het eerste weekend in
oktober van 2018. Het scenario was
oorspronkelijk ingestoken op de organisatie van dit aansprekende Zeeuws
sportevenement en dat al zovele jaren.
Maar het liep anders.

De beschrijving van de documentaire
vertelt het: “Duizenden deelnemers
lopen, fietsen of wandelen de afstand
van 42,2 km tussen Burgh-Haamstede
en Zoutelande. Het lijkt een bijna onmogelijke opgave, met vrijwilligers een
sportevenement organiseren waarbij
zoveel mensen op de been komen.
Maar Lein Lievense en het kustmarathoncomité draaien hun hand er niet

voor om. Totdat er een telefoontje uit
het ziekenhuis komt en Lein hoort dat
hij ongeneeslijk ziek is. De marathon
achter zich laten ligt voor de hand,
maar niet voor Lein. Opgeven is voor
hem geen optie. Amme nooit nie”.
Don’t give up
De première van de documentaire op
een decemberavond vorig jaar heeft mij
persoonlijk erg aangegrepen. Terwijl ik

“Indrukwekkend, ontroerend, indringend,
confronterend en mooi … dat was ie!”
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Gemengde gevoelens, tegenstrijdig
ook. Met eigen herinneringen aan die
ziekte die wordt gezien als een gevecht,
onberekenbaar en onvoorspelbaar.
De documentaire was ontroerend,
indringend, confronterend en zo mooi.
Het werd heel stil in een volle zaal 3 van
de Vlissingse bioscoop. Met emoties zo
intens, dat het voelbaar was tot in de
diepste vezels. Af en toe een glimlach,

maar vooral het besef van het onvermijdelijke. Vanaf het scherm is die avond
het leven als een immense spiegel in
een ander perspectief geplaatst!
De documentaire met de toepasselijke
naam “Opgeven? Amme nooit nie!” is
met veel gevoel en respect gemaakt.
Een oprecht document van een jaar uit
het bijzondere leven van Lein en Lenie
Lievense en de Kustmarathon 2018.
Na afloop van de première hebben Lein
en ik elkaar even gesproken. Woorden
waren eigenlijk overbodig, een blik van
verstandhouding, een handdruk. Een
paar weken daarna is Lein overleden,
aan kanker. Ik mocht een bijdrage
leveren aan zijn indrukwekkende
uitvaart in Zoutelande.
Never give up
In mei van dit jaar kijk ik naar de halve
finale Champions League tussen
Liverpool en Barcelona met een vooraf
schier voor onmogelijk gehouden
scenario. Never give up stond er op het
shirt van Liverpool-speler Mohamed
Salah. Het publiek in het kolkende
Anfield vulde de rest op magistrale
wijze in met een massaal: You’ll never
walk alone.

De adrenaline zindert in alle aderen,
het is doordringend en aangrijpend.
Het volkslied van de fans van Liverpool
appelleert aan de bijzondere emoties
die sport los maakt. Aan de kracht
van saamhorigheid en de boost om elk
gevecht te winnen.
Het is een buitengewoon intense
persoonlijke beleving, omdat ik juist
op dat moment zelf opnieuw met die
rotziekte te kampen heb. De woorden
van Lein die hij eerder tot mij sprak,
dragen mijn herinnering: nooit zomaar
opgeven.
Laat het gedachtegoed van Lein
Lievense een blijvende vertaling krijgen
naar de Kustmarathon in al zijn geledingen met als metafoor het volkslied
uit Liverpool.
Never give up because you’ll never
walk alone!
Ik wil er in oktober graag weer bij zijn.
Joop van der Laan
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Never give up

na afloop naar het parkeerterrein loop
aan de overkant van CineCity XL zie ik
een rolstoel ingeladen worden in de
achterbak van een auto. Ik krijg een
brok in de keel en mijn tranen nemen
de vrije loop. Gevangen in mijn eigen
gedachten rij ik even later over de A58,
op weg naar huis. Daar aangekomen
laat ik deze avond de revue passeren,
als verdoofd. De song van de Zeeuwse
band Racoon gonst door mijn hoofd:
Please don’t give up the fight, for no
reason but your own. I never said that
the fight would be easy, because it
won‘t !

HET WEGBRENGEN, OPHALEN EN
AANMOEDIGEN VAN DE DEELNEMERS
we gebruik van een “Kiss and Ride” op de
Daleboutseweg (bereikbaar vanuit 1 richting). U dient hiervoor de aanwijzingen van de
verkeersregelaars te volgen. Zorg wel dat u
snel kunt uitstappen, zodat de chauffeur snel
verder kan. Er zijn geen parkeerplaatsen op
het Sportcentrum. Parkeren of stoppen aan
de N57 is verboden en wordt gecontroleerd.
Toeschouwers kunnen parkeren op de A. van
de Weijdeweg en Scheepswerfstraat (Kaartje).
Bereikbaar via de Bosweg

ALGEMEEN
Allereerst willen we als organisatie iedereen
er op attenderen om de aanwijzingen van onze
verkeersregelaars op te volgen. Afgelopen jaar
hebben er zich incidenten voorgedaan vooral
bij de start van de diverse onderdelen waar
we als organisatie niet gelukkig mee zijn. Onze
verkeersregelaars doen hun werk ten behoeve
van het evenement en geheel vrijwillig. Onder
andere door hun inzet kunnen we groeien en
iedereen laten genieten van dit fantastische
weekend. Doordat de parkeermogelijkheden bij
de start en finish beperkt zijn, hebben we een
aantal aanpassingen moeten doorvoeren, dus
lees dit goed.
MTB - TOCHT
MTB bij de start is geheel Zoutelande afgesloten t.b.v. parkeren en/of wegbrengen.
Parkeerplaatsen zijn bij camping Valkenisse en
hotel Zuiderduin (Bucksweg).
MARATHON
De organisatie adviseert dat u gebruikmaakt van
de bussen die vanuit Zoutelande vertrekken.
Voor het afzetten van de deelnemers maken

van de verkeersregelaars te volgen. Zorg wel
dat u ruim op tijd bent en snel kunt uitstappen
zodat de chauffeur snel verder kan. Er zijn
geen parkeerplaatsen op het Sportcentrum.
Parkeren of stoppen aan de N57 is verboden en
wordt gecontroleerd.

Het parkeren in Zoutelande is aan de rand van
het dorp. Volg hierbij de aanwijzingen van de
verkeersregelaars. Binnen het dorp geldt een
parkeerverbod. Houd ook rekening met elkaar.
Parkeren en/of wegbrengen in en om
Zoutelande is niet mogelijk.

Het parkeren in Zoutelande is aan de rand van
het dorp. Volg hierbij de aanwijzingen van de
verkeersregelaars. Binnen het dorp geldt een
parkeerverbod. Houd ook rekening met elkaar.
Als de parkeerplaatsen in en om Zoutelande
vol zijn wijken we uit naar parkeerplaatsen
camping Valkenisse en hotel Zuiderduin
(Bucksweg). Vanuit deze parkeerplaatsen
rijden dan pendelbussen naar de finish. De
doorgaande weg naar Zoutelande is dan van
beide richtingen afgesloten.

WANDELMARATHON
De organisatie adviseert dat u gebruikmaakt van
de bussen die vanuit de verschillende dorpen
vertrekken. Voor het afzetten van de deelnemers maken we gebruik van een “Kiss and
Ride” op de Daleboutseweg (bereikbaar vanuit
1 richting). U dient hiervoor de aanwijzingen

VOLGEN ONDERWEG VAN
DE DEELNEMERS
De deelnemers zijn fantastisch te volgen
langs het parcours op verschillende locaties. De parkeerplaatsen van het waterschap
Scheldestromen zijn deze dagen gratis voor de
bezoekers.

OVERZICHT PARKEERGELEGENHEID ZOUTELANDE EN BURGH-HAAMSTEDE.
ZET UW AUTO ALLEEN DAAR NEER WAAR HET GEOORLOOFD IS!
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ANNEMIEK
VAN DE VELDE
Al mijn hele hardloopleven
vind ik de Kustmarathon één
van de mooiste evenementen
van het jaar. Als klein meisje
deed ik mee met de minimarathon en vaak bleven we dan
nog even om te kijken bij de
binnenkomst van de eerste
marathonlopers.
In 2009 liep ik voor het eerst de
Ladiesrun, dit was mijn eerste 10 km
ooit en ik had geen idee wat ik precies
kon verwachten. Ik had nog nooit
zoveel hardlopende vrouwen bij elkaar
gezien, er was zoveel sfeer bij de start.
Ik besloot niet te hard te willen starten
en nam ergens halverwege de stoet
een plekje in, mijn clubgenoten die
ik daar tegenkwam waren het er niet
mee eens en werkten mij naar voren.
In de eerste kilometers heb ik ontzettend veel mensen ingehaald en lekker
gekletst met de vrouwen die ik tegen
kwam, uiteindelijk werd ik 9e. Vanaf dat
moment stond deze wedstrijd op mijn
lijstje om ooit nog eens te winnen, dit
jaar is dat gelukt.
In de jaren is de Ladiesrun enorm
gegroeid en het parcours ten goede
veranderd. Tegenwoordig doen ook een
aantal familieleden jaarlijks mee, dat
maakt het voor mij nog leuker.
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Als doel van dit jaar wilde ik in ieder
geval in de top vijf lopen, ik had totaal
niet verwacht om te winnen. Ik was fit,
gemotiveerd en ik had veel publiek langs
de kant, dat moet hebben geholpen.
Vanaf de start ben ik rustig achter de
eerste dames aangelopen, maar na
ongeveer een kilometer liep ik al op
kop, ik liep gewoon lekker. De eerste
5 km heb ik me een beetje ingehouden
omdat ik wist dat het tweede deel met
alle heuvels het zwaarste stuk is.
Het eerste stuk over het strand
ging heerlijk. Ik heb het geluk dat ik
tenger ben waardoor de vloedpaaltjes mij nauwelijks afremmen en ik
het strand vlot voltooide. Bij het 5 km
punt moedigden veel mensen mij aan
en een aantal feliciteerden mij zelfs al
met de overwinning. Vanaf toen ben ik
een beetje versneld met het idee dat ik
hem dit jaar misschien wel ging winnen.
Het laatste stuk strand is hoe dan ook

altijd afzien door het mulle zand, maar
de sfeer en de boost van alle enthousiastelingen langs de kant leiden mij naar
de overwinning.
Bij de finish werd ik warm onthaald
door bekenden en onbekenden, overal
kreeg ik complimentjes. Ook de dagen
erna waren bijzonder, iedere bekende
in Zeeland had mijn overwinning gezien,
gelezen of gehoord en ik werd overspoeld met reacties. Ik heb al aardig
wat gewonnen in het hardlopen, maar
nog nooit een evenement als dit.
Van begin tot einde heb ik enorm
genoten van deze ladiesrun en wat er
ook gebeurt, niemand pakt mij deze
overwinning nog af! Ook de kustmarathon, die ik in 2017 voor het eerst mee
liep staat op mijn lijstje van ooit nog
eens willen winnen, wie weet….
Annemiek van de Velde

LICHTJES
AAN DE HORIZON
De duinen van Domburg, net na de start. 1 lange stoet met
mensen in een rap tempo richting Zoutelande. Een mooie sluier
van lichtjes. Even wegdromend. Wat is het leven toch mooi.
Zouden veel lopers weten wat Willie
Wonka Villa eigenlijk inhoudt? Of lopen
ze gewoon lekker onbezorgd in het
donker van Domburg naar Zoutelande?
Een vraag die ons al bijna 3 jaar bezig
houdt. In december krijgen we een
inkijkje. Uit handen van Lein Lievense
ontvangen wij een prachtige cheque

t.w.v. ruim € 8.000,00. Bijeen gebracht
door alle deelnemers die een inschrijving hebben gedaan voor 1 van de
onderdelen van de Kustmarathon. Super
bedankt allemaal. Mede door deze
prachtige schenking zijn we weer een
stapje dichterbij. We zijn er nog niet,
maar zien wel iedere maand een enorme

groei in naamsbekendheid door heel
Nederland, België en zelfs Duitsland.
Het is dan ook een uniek en mooi
doel waar wij naartoe willen werken.
De Willie Wonka Villa is bedoeld om
gezinnen met langdurig en/of meervoudig gehandicapte kinderen een
vakantie aan te bieden. Iets dat voor
veel mensen heel normaal is maar voor
deze gezinnen vaak pas op de 8ste of
9de plaats komt. Wij krijgen vaak de
vergelijking met villa Pardoes en bio
vakantieoord. Twee mooie organisaties
die ook vakanties aanbieden aan zieke
kinderen. 1 groot verschil is dat de Willie
Wonka Villa ziekenhuisbed vriendelijk
gaat worden en kinderen met specifieke zorg niet tijdens hun vakantie naar
een ziekenhuis / arts toe hoeven. Wij
draaien dit om en laten de zorg in het
vakantiecomplex plaatsvinden. Zo heb
je echt vakantie. Wij willen de ouders,
broertjes en zusjes geheel ontzorgen
tijdens de vakantie.
Ben je nieuwsgierig hoe het eruit komt
te zien? Bij Sjakie’s Chocolademuseum
zijn ze bezig met een enorme maquette
van lego steentjes, bijna 10m2 groot.
(laat bij de kassa je startnummer zien en
ontvang 50% korting op de entree van
het Chocolademuseum.)
En voor dit jaar?
Wij wensen iedereen een hele mooie
en onbezorgde LightKustRun. Geniet
van het leven, en help ons om andere
te helpen met genieten. Wenst u een
kleine bijdrage te leveren voor het
goede doel? NL 20 RABO 0331357321
o.v.v. Ik help bouwen.
Stichting Willie Wonka Villa Zeeland
Vlasmarkt 51
4331 PD Middelburg
www.williewonkavilla.nl
www.sjakies-snoepwinkel.nl
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ZILVEREN SPONSOREN

MEDIAPARTNER
Wedstrijd live te volgen vanaf
12.00 uur bij omroep zeeland
op 87.9 FM
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BRONZEN SPONSOREN
Vakantie
Appartementen
Zoutelande

Vakantie appartementen
Zoutelande

eetcafe - bar

DE BABBEL
ONTBIJT, LUNCH & DINER
OF GEZELLIG BORRELEN

LANGSTRAAT 1 ZOUTELANDE
0118-566284 - www.debabbel.eu

drukkerij en
ontwerpstudio

Goldline
Nederland & België
Agent S. Koets

capello
TEXTILES
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WEEKEND VULLENDE
FAMILIEAANGELEGENHEID
Mijn naam is Chantal Behrens. Ik ben 46 jaar en woon in Vlissingen. En met Middelburg als
geboorteplaats, een echt Zeeuws meisje dus!
Mijn eerste ervaring met de wandelmarathon was het enthousiast supporteren van oom- en manlief. En natuurlijk
ook van al die andere vrienden, collega’s en bekenden, die als een oneindig
lange menselijke ketting, de aanmoedigingen in ontvangst nemend, aan mij
voorbijtrokken. Achter de duinovergang bij Oostkapelle stond ik daar, in de
warme najaarszon samen met andere
familieleden enthousiast (maar oh wat
lang!) te wachten op onze helden. Met
bouillon en een versnapering in de
aanslag. Toch wel trots op de mannen
(die zich overigens naar mijn idee wel
stoerder voordeden, maar wel degelijk hun voeten en spieren begonnen
te voelen) zag ik mezelf zeker ook deze
uitdaging aangaan.

Supporteren
Al weer 8 jaar geleden werd ik door
familie geattendeerd op de wandeleditie van de Zeeuwse kustmarathon.
Mijn oom had namelijk al meerdere
keren meegelopen en probeerde mij
en mijn man over te halen hetzelfde te
doen. Maar hoewel ik een jaar eerder
al mijn best had gedaan door mee te
doen met de LadiesRun, bedankte ik
voor het idee. Een beetje huiverig als ik
was voor die ruim 42 kilometer… Mijn
man echter, liet zich met wat bravoure
wel overhalen en schreef zich prompt
enkele minuten na de jaarwisseling
in. En onze zoon had zich ondertussen
al meerdere keren van zijn beste kant
laten zien bij de kids-run. Het evenement werd zo echt een weekend
vullende familieaangelegenheid.
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Nieuwe schoenen
En dus, met een glas champagne in de
ene hand en de muis van de laptop in
de andere, schreef ik me onder luid
geknal van het vuurwerk in voor de
volgende editie van de wandelmarathon. Maar daar bleef het niet bij, want
ook de Ladiesrun kon weer op m’n
deelname rekenen. Nu is er géén weg
terug dacht ik nog. De eerste concrete
stap was vervolgens een paar heuse
wandelschoenen en dito sokken en
een eerste wat langere wandeling
samen met m’n vriendin. Zo krijg je er
al zin in! Toen het moment kwam dat
we ’s morgens in alle vroegte en nog
in het donker aankwamen bij de startplek in Burgh-Haamstede voelde het
toch wel heel spannend. Lekker dicht
vooraan in de startrij. Want hoewel het
geen wedstrijd is, ging ik toch zeker de
uitdaging met mezelf aan! Het werd

een ervaring om nooit te vergeten. Toch
best wel uitgeput, maar nog genietend
van de feestelijke sfeer en de aanmoedigingen onderweg, samen en hand in
hand met m’n beste vriendin die zandheuvel op de finish over. Het is me
gelukt, de medaille hangt toch echt om
m’n nek. Yes, I did it!
Een koude douche
En waar vele deelnemers zich in zullen
herkennen; doe je één keer mee, dan
ben je verkocht! Zo herhaalde het
oud-en-nieuw ritueel van gespannen
wachten tot je je kunt aanmelden. En
met die inschrijving weer op zak vervolgens heel wat kilometers voorbereiding
onder m’n schoenzolen door. Hoewel
die voorbereiding er ook wel eens een
enkel jaar bij inschoot. Maar ach, de
sfeer is dan een geweldige energiebron die je over die finish duwt. Zelfs in
de twee recente edities die zijn bijgebleven door storm en zware regen.
Uitgerekend de edities waarin onze
dochter ook enthousiast haar wandelschoenen had aangetrokken. Die
“koude douche” maakt nog steeds veel
verhalen los..
Een geweldig evenement, de Zeeuwse
Kustmarathon. De wandeleditie zorgt
dat veel mensen kunnen meedoen
en kunnen genieten van de prachtige
kust. Of je nu Zeeuws bent of niet. Ik
heb editie 2019 gewoon weer in mijn
agenda staan. Dus tot ziens ergens op
of langs de route!
Chantal Behrens

DEELNEMERSINFORMATIE
DEELNEMERSINFORMATIE
WANDELMARATHON
Beste deelnemer van de wandelmarathon.
Consumptiebonnen zijn alleen in te leveren
bij horeca bedrijven met duidelijk herkenbaar
Kustmarathon logo. Wij attenderen u erop
dat e.e.a. slechts éénmaal verstrekt wordt en
wensen u een fantastische dag toe bij de mooiste
en zwaarste Wandelmarathon van Nederland!
BUSVERVOER
Vertrek om 06.30 uur vanaf grote parkeerplaats
naast voetbalvelden Zoutelande. Op vertoon van
uw buskaartje naar de start in Burgh-Haamstede.

EHBO
Langs de route zijn diverse EHBO-posten voor
blarenprikken en andere blessures.
TOILETTEN
Toiletten zijn aanwezig op diverse locaties op de
route en bij de consumptieposten.
FINISH
Bij de finish ontvangt u uw finishersmedaille en een unieke deelnemersherinnering. De wandelboekjes zijn af te stempelen bij de finish. Denk aan het milieu en gooi uw
bekertjes/flesjes meteen weg bij de drankposten

of houd ze bij u tot u de volgende afvalbak tegenkomt, u loopt tenslotte door natuurgebieden. Alle
posten, de EHBO langs de route en de verzorgingspost op de Stormvloedkering worden na
acceptabele tijd opgeruimd. Als u optimaal
gebruik wilt maken van deze diensten, zorgt u
dan dat u in een rustig maar normaal wandeltempo doorloopt. Wij wijzen u erop dat deelname aan de Wandelmarathon Zeeland voor uw
eigen risico is. Voor uitgebreide deelnemersinfo
verwijzen we u naar onze site.
De Wandelorganisatie wenst
u een onvergetelijke dag toe!

STARTINFORMATIE
Er kan gestart worden tussen 8 uur en 8.30 uur.
HELPDESK
Vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur in het
Sportcentrum Westerschouwen,
Daleboutsweg 9 te Burgh-Haamstede.
VERZORGING
Op de route komt u langs diverse strandpaviljoens. Tegen inlevering van een consumptiebon ontvangt u een consumptie daar
waar een poster van de Kustmarathon
hangt. In de feesttent ontvangt u na inlevering van de etensbon een warme hap.
De finish sluit om 18.00 uur.

Samen halen we de Finish
Een aanmoediging doet je als deelnemer van de
Wandelmarathon Zeeland zoveel goed.
Daarom staat het WVO Zorg Soepteam zondag 6
oktober weer voor je klaar op de Panoramaweg tussen
Domburg en Westkapelle met een heerlijk kopje
warme bouillon en aanmoedigingen. Zet ‘m op!
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WORDT HET “ARDER DAN
OOIT” BIKEN OF WORDT HET
BIKKELEN IN “ZWAER ZAND”
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Sinds jaar en dag voert de MTB tour van Kustmarathon Zeeland over verharde
paden over de duinen, dijken of door bos, maar vooral over onverharde stranden
die zo kenmerkend zijn voor de Zeeuwse kust.
Afhankelijk van getij, weer en wind (richting) is,
met name, het strand steeds weer dé verrassende
factor tijdens de 55 kilometer metende MTB tour. Er
moeten tenslotte zo’n slordige 20 kilometer over de
zanderige kust worden afgelegd.
Hoe is het tij? Hoe ligt het strand erbij? Wordt de
tactiek rijden op de hoogwaterlijn óf juist pal aan
de waterkant? Vragen die de deelnemers zich
stellen in aanloop naar het evenement.
Sommigen gaan vooraf de route inspecteren om
maar niet voor al te grote verrassingen komen te
staan. Maar tóch komen ook zij soms nog bedrogen
uit want één nachtje harde wind kan het strand
doen veranderen van een racebaan naar een
zandparcours of omgekeerd. Het ene jaar kan er
“Arder dan ooit” doorgereden worden, het andere
jaar is het ploegen en zwoegen in “Zwaer zand”
en zal afhankelijk van de fiets-technische vaardigheden van de deelnemer meer of minder gelopen
moeten worden.
Als deelnemer loop je dus grote kans om alle
elementen die Zeeland rijk is te moeten trotseren.
Juist dat zorgt voor de uitdaging in deze MTB
tour en maakt de tocht “Kustmarathon Zeeland”
waardig. Ook op deze MTB toertocht kan het etiket
“d’n mooisten, d’n zwaersten” geplakt worden.
De technische staat en de uitrusting van de bike
waarmee je deze uitdaging aangaat dragen in
belangrijke mate bij aan het persoonlijk succes
en plezier aan de tocht. Trappen of lopen met de
fiets aan de hand wordt vaak bepaald door die éne
zwakke schakel waardoor de ketting breekt. Zorg

dat het technische deel van je bike tip top in orde is.
Hoewel de begeleiders uitgerust zijn om kleine
mankementen onderweg te verhelpen raden we
aan om toch ook zelf enige reserve onderdelen en
basis gereedschap mee te nemen. Het zal je maar
gebeuren dat je niet verder kunt, omdat nu net dat
benodigde onderdeel niet meer voorradig is.
Hoe zal de editie 2019 vergaan?
We gaan zo’n anderhalf uur na hoogwater van
start. Dat is gunstig. Het water is dan al flink
afgaand, het strand wordt allengs breder en
niet iedereen hoeft achter elkaar over hetzelfde
spoortje Walchers zand richting de verzorgingspost aan de Veersedam te rijden.
Eénmaal de Stormvloedkering gepasseerd, is het
zeewater alweer fors gezakt en zal het laatste stuk
over het strand van Schouwen naar verwachting
prima te berijden zijn.
Maarrrrr… je weet het nooit want weer en wind
hebben we nog steeds niet in de hand.
En mocht het je onderweg allemaal teveel
geworden zijn dan kun je vanaf het eind van de
Stormvloedkering een verkorte route naar de finish
in Burgh volgen.
Veel plezier!
Jan Slager, ATB Team X-Treme
Noot: “Arder dan ooit”, “Zwaer zand” en ”d’n mooisten,
d’n zwaersten” zijn titels van uitgegeven Kustmarathon
Zeeland boeken.
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VRIENDEN VAN DE KUSTMARATHON
PANNENKOEKENHUIS

vele smaken & huisgemaakt!
ambachtelijk
Langstraat 3, 4374 AN Zoutelande

SYMPATHISANTEN VAN KUSTMARATHON

Intratuin Koudekerke • Melis kraanverhuurbedrijf • Gabriëlse
Transport Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede • Wielemaker
BV Transport
Met dank aan de gemeente Schouwen-Duiveland, Veere en
Noord-Beveland, de atletiekverenigingen Dynamica, Deltasport en
AV’56, X-Treme, WSV De Vrolijke Tippelaars en alle vrijwilligers.
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SVRZ juicht
je toe tijdens dit
sportieve avontuur
Wil jij jouw energie inzetten voor een avontuur
in de zorg? Kijk voor onze vacatures op
samenopavontuurbijsvrz.nl

MINIMARATHON
Zaterdag 5 oktober 2019 vindt het
Zeeuws
Jeugdkampioenschap
Minimarathon plaats in Zoutelande, voorafgaand aan de
Kustmarathon Zeeland. Jongens
en meisjes tussen 7 en 15 jaar
kunnen hieraan meedoen.
Op een deel van het Kustmarathon
parcours loopt de jeugd een
wedstrijd over 1050, 2100 of 3150
meter.
Ook dit jaar verwachten we weer
zo’n 250 jongens en meisjes aan
de start van de Minimarathon. Vol
inzet wordt er hardgelopen om
dan uiteindelijk op de zandhoop te
finishen. Wij wensen alle deelnemers heel veel plezier.

DE STICHTING MARATHON ZEELAND
organiseert op zaterdag 5 oktober 2019 ZEEUWS JEUGDKAMPIOENSCHAP
MINIMARATHON voor de jeugd van 7 t/m 15 jaar
STARTTIJD
12.30 uur
12.40 uur
12.50 uur
13.00 uur
13.10 uur
13.10 uur

DEELNEMERS
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Jongens/meisjes
Jongens/meisjes

LEEFTIJD
7/8/9 jaar
7/8/9 jaar
10/11 jaar
10/11 jaar
12/13 jaar
14/15 jaar

AFSTAND
4200 kwart meters
4200 kwart meters
4200 kwart meters
4200 kwart meters
4200 driekwart meters
4200 driekwart meters

KOOP HET BOEK OVER
DE EDITIE VAN
DE KUSTMARATHON 2019!
Ook dit jaar wordt er weer een mooi boek gemaakt over het
Kustmarathonweekend. In dat boek verhalen van alle onderdelen.
De Ladiesrun, de LightKustRun, de MTB tocht, de Mini-marathon,
de Marathon en de Wandelmarathon. Aan het woord
komen deelnemers en het gehele boek
is voorzien van prachtige foto’s.

BESTELLEN VIA CLAUDIA@KUSTMARATHON.NL
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Kustmarathon
Zeeland

Wij zijn
trots op
onze lopers

Voor zeeuwig & altijd
DELTA, trotse sponsor van Zeeland

delta.nl
29

1869-2019

Al 150 jaar staat het Rode Kruis
op Walcheren voor U klaar!

Wij wensen de organisatie, alle deelnemers én
hun supporters veilige kilometers en veel succes
30

MEDISCHE BEGELEIDING
Wedstrijddag zaterdag
Bij de finish en op het parcours is er
voldoende hulpverlening door het Rode
Kruis. Verversingen voor de lopers op
iedere 5 km-post water, fruit en sportdrank en aan de finish ook nog thee. Een
massageteam staat klaar in de sporthal
in Zoutelande, je kunt daar kosteloos
gebruik van maken. Elke deelnemer
loopt op eigen risico. Begeleiding op
het parcours is niet toegestaan.
Gehele weekend
Je doet op eigen risico mee aan de
LadiesRun, de MTB-toertocht, de
hardloopwedstrijd, de minirun of de
wandelmarathon. De organisatie zorgt
echter voor voldoende middelen om de
veiligheidsrisico’s tot een minimum te
beperken. Dit betekent dat de straten
met medewerking van de gemeenten
Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland
en Veere en de politie Zeeland en
talrijke verkeersregelaars afgezet
worden. Maar ook het medische aspect
wordt niet overgeslagen.
Elk jaar wordt het Rode Kruis ingeschakeld om de medische begeleiding te verzorgen. Dit betekent dat er
in het gehele weekend zo’n 90 Rode
Kruis vrijwilligers ingezet worden. Deze
vrijwilligers bestaan zowel uit Eerste

Hulpverleners als verpleegkundigen en
artsen. De hulpverleners bevinden zich
zowel op de posten bij de start, langs
het parcours en bij de finish. Daarnaast
zijn er ook mobiele hulpverleningsteams die snel ter plaatse kunnen zijn.
Deze teams hebben de beschikking
over 4x4 auto’s zodat ze ook op het
strand aanwezig kunnen zijn. De auto’s
van het Rode Kruis worden gesponsord
door Waterschap Scheldestromen.
Reddingsbrigade Nederland verleent
hulp met verschillende mobiele teams,
deze auto’s kunnen ook slachtoffers per
brancard vervoeren.

ervaring heeft met de Kustmarathon
en tevens met andere evenementen
en calamiteiten waarbij het Rode Kruis
wordt ingezet.
Op 10 meter van de finish staat een
grote medische tent opgesteld waarin
hulpbehoevende deelnemers worden
opgevangen door het Rode Kruis team.
Deelnemers kunnen na afloop gebruikmaken van de diensten van een massageteam in de sporthal in Zoutelande.

Tijdens de drukste periode op zaterdag
en zondag is er een ambulance paraat
bij de finish in Zoutelande. Tevens
zijn de regionale hulpdiensten en het
ziekenhuis in kennis gesteld van het
evenement.
Het Rode Kruis zorgt ook voor de
verbindingen door middel van mobilofoons en portofoons, zodat onze organisatie en het Rode Kruis met elkaar in
verbinding staan en tevens alle posten
en hulpverleners via de Centrale Post
aangestuurd worden.
De vrijwilligers worden gecoördineerd
door een OVD-NRK die jarenlange

OVERNACHTINGS MOGELIJKHEDEN
Goed voorbereid aan de start, goed uitgerust en ook nog van het Zeeuwse
genieten. Onderstaande overnachtings mogelijkheden bieden u deze kans.
CAMPINGS
Camping Janse Zoutelande
Vakantiepark De Meerpaal Zoutelande
Camping Oranjezon Vrouwenpolder
Strandcamping Valkenisse
Camping Weltevreden
HUISJES
Verhuurbedrijf De Zeemeermin Zoutelande
Kustlicht Zeeland vakanties Zoutelande
HOTEL
Beachhotel Zoutelande
Strandhotel Zoutelande

www.campingjanse.nl
www.campingdemeerpaal.nl
www.oranjezon.nl
www.campingvalkenisse.nl
www.campingweltevreden.nl

www.zeemeermin.net
www.kustlicht.nl

www.beachhotel.nl
www.strandhotelzoutelande.nl
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PRAKTIJKERVARING OPDOEN
TIJDENS DE MOOISTE
MARATHON VAN NEDERLAND
Scalda (school voor middelbaarberoepsonderwijs (mbo) en
volwasseneneducatie in Zeeland) is al enkele jaren trouwe
sponsor van de Kustmarathon Zeeland. Wie meedeed aan de
wandelmarathon op zondag kan zich vast nog de groene appelkraam herinneren waar medewerkers van Scalda enthousiast
appels en bananen uitdeelden aan de wandelaars ter hoogte
van het KNRM in Westkapelle. Daarnaast bevindt zich in de
deelnemerslijst altijd een aantal Scalda medewerkers. Vanuit
de personeelsvereniging ROCOCO worden medewerkers gestimuleerd om deel te nemen aan een van de activiteiten van de
Kustmarathon.
geen last hebben van allerlei mensen op
het parcours. Ze staan op verschillende
plaatsen op het gehele parcours,” legt
hij uit.
Voor studenten een mooie manier om
te ervaren hoe het is om in een echte
situatie tussen publiek te staan. “Dat
kunnen we niet op school,” zegt Schrier.
Bovendien verloopt de samenwerking
tussen Scalda en de organisatie van de
Kustmarathon prettig.
Maar het allerbelangrijkste is dat de
studenten het zelf erg waarderen:
“De feedback die we terugkrijgen van
studenten, is dat ze het heel leuk vinden
om op deze manier te leren omgaan met

publiek. Ze staan meestal ook voor het
eerst in hun tenue tussen het publiek.
Ze worden aangesproken, moeten
mensen de weg wijzen, omleiding
aangeven. Dat is voor sommige best
wel spannend,” aldus Schrier.
Scalda kijkt uit naar een prachtige
editie van de Kustmarathon 2019. Mét
opnieuw een mooie samenwerking,
goede tijden, appels en bananen bij het
KNRM en een geweldige praktijkervaring voor onze studenten.

Maar wat misschien niet iedereen weet
is dat ook studenten van Scalda actief
zijn tijdens het Kustmarathonweekend.
Door middel van sponsoring creëert
Scalda unieke praktijkervaringen voor
haar studenten. Ervaringen waarmee
ze misschien anders niet zo snel in
aanraking zouden kunnen komen. Je
wordt tenslotte niet altijd gevraagd om
mee te werken aan de mooiste marathon van Nederland!
Docent Harold Schrier van Scalda
College voor Uniformberoepen begeleidde een groep studenten van de
opleiding Handhaver Toezicht en
Veiligheid. “De studenten hebben als
hoofdtaak het parcours vrijhouden van
toeschouwers, zodat de deelnemers
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DE DIKKÛH NEKKÛH BENT

De Dikkûh Nekkûh Bent is nog een van de laatste authentieke dweilbandjes op Walcheren. Deze Vlissingers, die
allen een heden of verleden hebben bij de Deltaband, zijn
het levende bewijs dat muziek én plezier maken hand in
hand gaan. Of het nou gaat om publieksevenementen of een
privé-aangelegenheid: de Dikkûh Nekkûh Bent is dé gast die
altijd bovenaan de gastenlijst staat omdat je dan verzekerd
bent van een goede sfeer.
Ook tijdens carnaval is de Dikkûh Nekkûh Bent een veel
geboekte band. En in november lenen de muzikanten hun
instrumenten met veel plezier uit aan de Zwartûh Pietûh
Bent uit Madrid.

een van de laatste
“authentieke
dweilbandjes op
Walcheren.”
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1 DE WITTE DWEIL
Burg-Haamstede (zaterdag)

2 RABO MUZIEKPUNT
NEELTJE JANS (ZONDAG)

3 APOLLO WISSENKERKE
Veerse Dam (zaterdag - zondag)

4 UT MAG HIN NOAM HIN
Veerse Dam (zondag)

5 OBRAS SAMBA
Veerse Dam (zaterdag)

6 CRESCENDO
De Piraat (zaterdag)

7 SJOKKERS
KNMR (zaterdag)

8 LIEVER IER AS TUUS
Domburg watertoren (zondag)

9 APOLLO DOMBURG
Domburg (zaterdag)

10 BIO BAND
Domburg (zondag)

1
Start

10 km.

11 DE DIKKUH NEKKUH BENT
IJzeren Torentje Westkapelle (zondag)

2

4

13 WESTSTRATE
Dijk Westkapelle (zaterdag - zondag)

Halve Marathon

6

5

3

30 km.

9
10

8

11
14 OKK
Tank Westkapelle (zondag)

15 DJEMBÉ MIDDELBURG
Speeltuintje Westkapelle (za - zo)

13
15

14

7
16
17

16 TE GEEN NOAM
Strand Zoutelande (zondag)

17 LEUTBENDE
Zoutelande (zondag)

18 LEUTIGE KRABBEN
Zoutelande (zaterdag)

19 INTER SCALDIS PIPES & DRUMS
Zoutelande (zaterdag)

18
19

Finish

MUZIEKPUNT OP
PANORAMAWEG
BIJ WVO ZORG
OP ZONDAG
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Beknopte huisstijlwijzer Provincie Zeeland
In deze beknopte huisstijlwijzer vind je een aantal belangrijke elementen van onze huisstijl:
logo, kleurgebruik en typografie.

Logo
BASISLOGO
Het logo van de Provincie Zeeland bestaat uit een
beeld- en woordmerk. Bĳ voorkeur wordt het logo in
kleur toegepast.

Mocht het logo in kleur niet toegepast kunnen worden,
bĳvoorbeeld in zwart/wit drukwerk, dan kan er gebruik
worden gemaakt van het grĳs/zwarte logo.

GOUDEN SPONSOREN

Het diapositieve logo wordt toegepast wanneer het logo
op een gekleurde ondergrond of foto staat.

BASISLOGO DRUKWERK | PMS 1935-533 & CMYK
PMS Zeeland_logo_kleur_pms.ai | .eps
CMYK Zeeland_logo_kleur_cmyk.ai | .eps | .jpg | .pdf

GRIJS/ZWART
Zeeland_logo_zwart.ai | .eps | .jpg | .pdf | .png

BASISLOGO WEB EN ONLINE | RGB
Zeeland_logo_kleur_rgb.ai | .eps | .jpg | .png | .svg

DIAPOSITIEF
Zeeland_logo_wit.ai | .eps | .pdf | .png

WITRUIMTE RONDOM LOGO
De witruimte rondom het logo wordt bepaald door de helft van
de breedte van de leeuw. Dit is de minimale witruimte dat het
logo moet bevatten.

POSITIE
Het logo wordt zo vaak mogelijk aan de
rechterzijde van een document geplaatst.
De positie van het logo kan aan de bovenof onderzijde van het document zijn.

LOG

LOG

MINIMALE GROOTTE
De grootte van de plaatsing van het
logo moet minimaal 21 mm zijn.

Kleur codes

CMYK

PANTONE

RGB

WEBKLEUR

RAL(ver

Zee licht

50 | 30 | 0 | 55

533

79 | 95 | 122

#5C748D

5000

Zee donker

50 | 30 | 0 | 70

532

61 | 72 | 83

#3D4853

5011

Meekrap licht

0 | 100 | 45 | 15

1935

194 | 0 | 75

#C2004B

3027

Meekrap donker

0 | 100 | 80 | 40

1955

157 | 3 | 24

#9D0318

3002

Land licht

0 | 15 | 40 | 55

n.v.t.

153 | 137 | 105

#998969

7008

Land donker

0 | 15 | 30 | 70

n.v.t.

109 | 97 | 82

#6D6152

8028

Typografie
DRUKWERK
Voor grote koppen en streamers

Voor subkoppen en bodytekst

CORRESPONDENTIE (OA. WORD, OUTLOOK)
Voor koppen, subkoppen en bodytekst

Arial Bold
PF Din Stencil
Bold en druk: Drukkerij
Din Next LT
Pro Medium
Vormgeving
Driedijk
• Samenstelling:
Robert
Carol
Arial
Bold Italic
PF Din Stencil Regular
Din Next LT Pro Regular
Arial
Regular
6.000 stuks • ook als
vinden op www.kustmarathon.nl
PF DinOplage
Stencil Light
Din download
Next LT Prote
Light
Arial Italic

De afdeling Communicatie beheert de huisstijl van de Provincie Zeeland. Voor vragen kun je terecht bij Peter de Kam, Iris Laboyrie of Ilona Vette
Bij Peter de Kam (prepress) vraag je het logo aan voor de verschillende toepassingen

