KUSTMARATHON
ZEELAND 2018 5, 6 & 7 OKTOBER

DE MOOISTE EN ZWAARSTE
MARATHON VAN NEDERLAND

LADIESRUN

LIGHT KUSTRUN MTB-TOCHT

Start: Zoutelande Start: Domburg
Tijd: 17.30 uur
Tijd: 20.17 uur

KUSTMARATHON

MINIMARATHON WANDELMARATHON

Beknopte huisstijlwijzer
Provincie Zeeland
Start: Zoutelande Start: Burgh-Haamstede
Start: Zoutelande
Start: Burgh-Haamstede
Tijd: 8.45 uur
Tijd: 12.00
uur
Tijd:
12.30
uur
Tijd: 8.00 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

ONDERBUIKGEVOEL
Veel lopers krijgen alleen al bij de gedachte aan de Kustmarathon een
vreemd soort onderbuikgevoel, in positieve zin, wel te verstaan. Dat is een
verschijnsel dat in de loop der jaren steeds sterker lijkt te worden.
Soms nemen we beslissingen waar we
de tijd voor nemen, maar vaak nemen
we beslissingen gewoon omdat het goed
voelt. Noem het onderbuikgevoel, intuïtie of
instinct. Wat ze allemaal gemeen hebben
is dat we niet weten waarom we iets
ervaren op de manier waarop we dat doen.
Maar de impuls kan zo dwingend en overtuigend zijn, dat we van daaruit moeten
handelen. Wellicht is dit de reden dat je
hebt ingeschreven voor de Kustmarathon.
En dat is niet eens zo een verkeerde.
Deelnemen aan de mooiste en zwaarste
marathon van Nederland is namelijk voor
velen een ultieme beleving.
Het weekend van 5, 6 en 7 oktober 2018 is
het weer zover. De eerstvolgende kans om
de uitdaging met jezelf aan te gaan. En ieder
met een eigen reden; voor de één is dit een
pr neer willen zetten, voor de ander uitlopen
en weer iemand anders loopt misschien met
een bepaald doel. Met wat voor reden je
ook loopt, het verbindt ons met elkaar. Niet
alleen op de dag zelf, maar ook tijdens de
voorbereidingsweken. En of je nu voor de
eerste keer meedoet of al meerdere keren
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hebt gelopen, van dit unieke parcours langs
de Zeeuwse kust krijg je nooit genoeg. De
diversiteit van het parcours is iets unieks en
biedt iedere hardloper iets moois. Denkende
aan Zoutelande met haar bruisende finish,
zwoegt een ieder naar dit prachtige einddoel.

"Met dit
magazine kun
je alvast in de
stemming komen
en voorzien
wij je van de
nodige informatie
rondom het hele
weekend."

Met dit magazine kun je alvast in de stemming komen en voorzien wij u van de nodige
informatie rondom het hele weekend.
Meedoen aan dit uitdagende evenement
is voldoende om je een winnaar te voelen.
Wij hopen ook deze editie weer dit fijne
onderbuikgevoel bij je los te krijgen. Geniet
ervan tijdens de trainingsweken en doe er
je voordeel mee. We zien je graag weer aan
de start en wensen je een heel mooi sportief weekend toe.

Lein Lievense
Kustmarathon Zeeland

SPONSOR WATERSCHAP
SCHELDESTROMEN
Terwijl ik dit voorwoord schrijf moet de zomer nog beginnen. Het is volop lente. Wel doe ik bij deze alvast een
vooruitblik naar het weekend van 5, 6 en 7 oktober. De 16e editie van de Kustmarathon gaat dan van start. Met
op het hoofdmenu natuurlijk de marathon zelf. Maar daarnaast zijn er de afgelopen jaren allerlei prachtige sportieve evenementen bijgekomen, waardoor de Kustmarathon is uitgegroeid tot een waar sportfestijn. Zo noem ik
de Ladiesrun, de Wandelmarathon op zondag, maar ook de MTB-tocht, de Light Kustrun en de Minimarathon.
Net als voorgaande jaren is het Waterschap
er trots op om ook weer hoofdsponsor te
zijn. Zeeland staat met twee marathons in
de top 10 van Nederland, qua grootte van
de marathons. Een prestatie waar de organisatie van beide sportevenementen met
recht trots op kan zijn! Wat mij betreft staan
beide marathons op een gedeelde eerste
plaats als het gaat om het mooie parcours!
Het Waterschap is blij hoofdsponsor te zijn
omdat het Waterschap Zeeland met dijken
en duinen beveiligt tegen overstromingen,
maar onze dijken en duinen zijn natuurlijk
ook bij uitstek geschikt voor recreatie. En
de Kustmarathon is daar wat mij betreft
het ultieme voorbeeld van!
Ook dit jaar zorgt het Waterschap weer dat
het parcours er perfect bijligt, zodat de

lopers maximaal kunnen presteren. Maar
het gaat niet om de sportieve prestatie
alleen. Het gaat ook om de beleving! Het

parcours biedt hiervoor bij uitstek de gelegenheid. Niet alleen voor de deelnemers,
maar zeker ook voor de meegereisde
supporters.
Ik wens de deelnemers alvast heel
veel succes en beleving toe. En ook de
toeschouwers en de vele vrijwilligers die
deze marathon tot een prachtig sportfeest
maken. En wat het weer doet? Dat weet
ik nu nog niet. Maar ongeacht de weersomstandigheden reken ik op een prachtig
evenement.

Toine Poppelaars
Dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
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BELANGRIJKE INSTRUCTIES
VOORAF
Circa eind september wordt uw startnummer
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

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.

enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken van kleding, 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
Burgh-Haamstede. 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

EHBO/RODE KRUIS
Bij elke verversingspost is medische
verzorging aanwezig.
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.
VERVERSINGSPOSTEN
Op circa elk 5 kilometerpunt staat een
verversingspost met water, sportdrank en
sponzen. Tevens is er na de finish water
en sportdrank beschikbaar.
GROEPSFOTO
Er is een groepsfotopunt bij de Kerk in Burgh.
Zet jezelf en je loopvrienden op de foto!
FOTO'S
Zie website.

Geld- en ereprijzen worden niet nagestuurd.
Kijk voor actuele informatie hierover op
www.kustmarathon.nl

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

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.
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WIN
NAAR
2017
MACIEK
MIERECZKO
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FIRST OF ALL, I PLANNED IT AS AN EXTRA
INCENTIVE FOR FAMILY-WEEKEND AT
HOLLAND’S SEA. AS I HAVE BEEN JUST 6
DAYS AFTER KASSEL MARATHON, WHICH
I ALSO WON, I KNEW THAT I WOULD NOT
BE PERFECTLY RESTED AND JUST WANTED
TO ENJOY THE RUN ALONG THE SEA.
FROM THE BEGINNING, IT WAS CLEAR THAT
THE WEATHER WOULD NOT HELP AS IT WAS
RAINY AND WINDY.

"AS WE RAN ALONG
THE SEA, THE WIND
WAS EVEN STRONGER
AND IT WAS NOT
POSSIBLE TO RUN
FAST AT ALL"

As we ran along the sea, the wind was even stronger
and it was not possible to run fast at all. After running
in front for some kilometers in the beginning of the
race I realized that the wind was really nasty this day
and decided to watch the scenery from the back of
the field. And then, I really enjoyed the race and the
landscapes around me.
Nevertheless, I was sometimes really surprised by
the changing terrain and course profile. Although I
knew we would run along the sea, I did not anticipate
running on the sand for such long time and having to
climb such an amount of stairs among the dune-trails.
However, all this made this race unique and probably
hardest marathon course I have ever run. Surely, this
was a wonderful experience, which I share with my
friends.
I also recommend this event strongly to all of my
running friends looking for a unique experience.

Best Regards!
Maciek
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WINNARES 2017

MELANIE
KUSTMARATHON 2017 - DE KUSTMARATHON ZEELAND
STOND NOG OP MIJN LIJSTJE, MAAR MEESTAL WAS IK TE
LAAT MET INSCHRIJVEN. AAN LANGE TERMIJN PLANNING
DOE IK NIET. DIT JAAR WAS IK ECHTER SNEL VAN BEGRIP
EN TROK DE STOUTE SCHOENEN AAN, ZODRA IK ZAG DAT
ER KON WORDEN INGESCHREVEN. INSCHRIJVING ERUIT EN
DOEL VOOR HET NAJAAR GEZET!

"DOOR MAN- EN DOCHTERLIEF WERD
IK UIT DE AUTO GEZET IN BURGHHAAMSTEDE. “SUCCES!”, RIEPEN ZE ME NA
EN IK SCHOOF AAN IN HET STARTVAK."
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Deze inschrijving betekende ook dat de
eerste lange trainingskilometers in de
zomervakantie moesten worden gezet.
Nu ben ik absoluut geen warm weer loper
en heb moeite met trainen in de zomer.
Het vereiste de nodige discipline om zo
vroeg in het jaar al op gang te komen. We
vierden onze vrije tijd toepasselijk aan het
Grevelingenmeer. Op en neer over de Dam
en het strand liep ik in gedachten al 42 kilometers. Hoe zou het me vergaan in oktober?
Die 7e oktober zag het er in ieder geval
heel anders uit. De weergoden waren
mij gunstig gezind met kou, regen en een
straffe wind. Er gaat niets boven lekker
rennen in de regen en kou! Het leek in de
verste verte niet op de zomerse dagen aan
het Grevelingenmeer. De enige overeenkomst was dat ik in dezelfde korte broek
aan de start stond, want: “wedstrijden loop
je immers altijd in korte broek”.
Door man- en dochterlief werd ik uit de
auto gezet in Burgh-Haamstede. “Succes!”,
riepen ze me na en ik schoof aan in het
startvak. Als Zeeuwse oesters in een krat
wachtten we op het startschot van deze
tocht. Ik hoefde vandaag niet mijn best te
doen om een PR te lopen, het zou een avontuur gaan worden waarvan ik de uitkomst
nooit had verwacht.
Nadat we werden losgelaten probeerde
ik op het strand van Westenschouwen
aansluiting te vinden in een groep. Op de
Oosterscheldekering zouden we immers
lekker wind tegen hebben en om dan alleen
te lopen zou niet slim zijn. Het lukte om in
een grote groep mannen terecht te komen.
Het tempo lag niet hoog en ik kon gemakkelijk meelopen. Aan het einde van de
kering schoof ik met nog wat medelopers

op naar een volgende groep. Bij het opgaan
van het strand richting Oostkapelle voelde
ik nog me ondanks de tegenwind en regen
uitstekend. Manlief reikte me een extra
bidonnetje aan gevolgd door de mededeling: “je bent 2e dame!”. Tot die tijd had
ik niet echt op mijn medeloopsters gelet.
Ik wist wel dat de Marokkaanse favoriete
al in de eerste kilometers de strijd moest
staken. Daarna liep ik een aantal kilometers samen met Liselotte van den Berg
in een groep. Een eind voor ons liep op
dat moment de ervaren marathonloopster
Selina van der Vliet.
We konden het zand in. De komende kilometers werden we gezandstraald. Een gratis
scrubbeurt tijdens de marathon, ongekende
service van Zeeland! Op het strand kon ik
het ritme erin houden en genoot stiekem
van de wind, het geluid van de golven en
de regen langs mijn gezicht. Ondertussen
liep ik langzaam in op Selina en richting
Domburg kwam ik zowaar als eerste dame
te lopen. De groep mannen dunde inmiddels
ook flink uit. Op de Westkapelse zeedijk
liep ik nog met zo’n drie heren. Mijn benen

voelden nog steeds goed, maar die wind!
Halverwege moest ik het shirt van Vlaamse
medeloper Andy vastgrijpen om niet van de
dijk te worden geblazen! Na Westkapelle
werden de benen zwaarder, maar kregen
we gelukkig het windje wat in de rug, een
ware verademing. Maar wie heeft toch al die
trappen in het parcours gelegd?!
In de duinen werd ik plotseling vergezeld
door twee motoren. Inderdaad, ik liep nog
steeds als 1e dame! Zou het mogelijk zijn?
Blijven lopen, blijven rennen. Ik weet uit
ervaring dat de marathon pas gelopen is bij
de finish. Tot die tijd gewoon zo hard mogelijk blijven rennen.
Nog een laatste stukje strand en ik kon de
boulevard op. Wat een hoop publiek stond
hier ondanks het weer. Die laatste 100
meter rennen was puur genieten. Wat een
feest! Dit had ik van te voren niet durven
dromen. Hulde aan de organisatie, het
publiek en bovenal al die vele vrijwilligers
die dit feest mogelijk maken. Jullie mogen
trots zijn op zo’n mooi evenement!

Melanie Spruyt
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Wij wensen
iedereen
veel succes!

Rabobank
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Hoofdsponsor
Kustmarathon

EEN DROOM DIE
UIT IS GEKOMEN

“EENMAAL BIJ DE
TRAP DACHT IK,
YES IK GA HET
WAARMAKEN."

Het was een mooie lange reis naar "de
Langstraat" toe. Het begon op 30 april
2017, de eerste meeting van het 3Mtiem.
Het was een intensieve dag zo samen
met elkaar gedachten uitwisselen, technieken, eetpatroon doorspreken enz... Dit
was al een dag vol nieuwe, onbekende
dingen die allemaal te maken hadden met
hardlopen. Wat voor mooie dingen zouden
er nog meer volgen. Het werden mooie
maanden vol energie van iedereen om mij
heen. En het ging maar om één ding "de
Kustmarathon" uitlopen. We deden mee
aan het Stratencircuit: Zoutelande, Yerseke,
Westkapelle, Haamstede en Vlissingen.
Daarbij kwamen de parcourstrainingen en
toen dacht ik: hoe zou ik op 7 oktober hier
lopen...
Maar het wende steeds meer, ik raakte
bekend met de route en dat was zeer fijn.
Het voelde vertrouwd en goed. Dus wat kon
er nog mis gaan. Maar toen op 25 augustus,
een ongelukje op het werk. Mijn grote teen
gebroken. Mijn eerste gedachte was oh nee
en nu?? Maar op 5 september schoenen
aan getrokken en gaan wandelen en het

ging goed. En daarna alles weer rustig opgepakt. De dagen telden door op de kalender.
En ja toen was het zover. We verzamelden in
het sportcentrum in Haamstede.
Pff wat een spanning. En wat een regenachtige dag zou het worden. Op het strand
was ik al helemaal doorweekt van de
regen. Wind, regen wat kon mij nog meer
te wachten staan in deze eerste marathon.
Het was een barre tocht maar opgeven
nooit. Mijn lichaam werd koud dus de
spieren ook... het lopen werd er niet beter
op, maar gewoon doorgaan. De vele support
van de mensen deed me goed.
Eenmaal bij de trap dacht ik, yes ik ga het
waarmaken. Op de dijk hoorde ik niets meer,
ik dacht alleen maar nu naar de finish. En
daar stonden familie en de trainers van het
3Mtiem te wachten.
Yes, ik ben er!! Maar wat een marathon,
zwaar maar zeker de moeite waard.

Sportieve groetjes,
Chantal van de Guchte-Kooman
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KAN NIET,
BESTAAT
NIET
Bij de marathonmeeting in september vorig jaar, in Domburg,
was er een bijzondere gast. Ik
mocht de avond presenteren en
ben onder de indruk geraakt van
zijn indrukwekkende verhaal over
moed,
doorzettingsvermogen,
wilskracht, discipline en overlevingsdrang. Al was het alleen maar
omdat ik zelf op de weg terug was
na een heftige ziekteperiode.
Hoe herkenbaar is dan de beleving in woord en beeld verteld
door gastspreker Wilco van
Rooijen,
bergbeklimmer
en
beroepsavonturier. Zijn ervaringen hebben ongetwijfeld ook
inspiratie gegeven aan het aanwezige publiek op die avond, waaronder het Kustmarathon 3Mtiem.

INSPIRATIE
Van Rooijen is de eerste en enige
Nederlander die op eigen kracht en zonder
extra zuurstof de Seven Summits en de
Three Poles bereikte. De zeven hoogste
toppen op elk continent en de Noordpool,
Zuidpool en de hoogste pool, de Mount
Everest op de grens van Tibet en Nepal.
Met expedities, verhalen en avonturen wil
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Wilco grenzen over, dromen waarmaken en
mensen inspireren. De natuur is wat hem
betreft zijn grote inspirator. Daar leerde hij
zijn belangrijkste levenslessen!
MOTIVATIE
Gemotiveerd blijven; dat is volgens de
beroepsklimmer, die onder meer de K2
(8611 meter) en de Mount Everest (8848
meter) bedwong, het geheim van succes.
Zelfs al is het soms afzien voor wie zijn of

haar doelen wil behalen. Doelen stellen en
behalen is alleen maar zinvol als je er zelf
achter staat.
De Nederlandse bergkoning weet waar hij
het over heeft. “Als je ergens goed in bent,
haal je er energie uit.” De bergbeklimmer
laat zich vooral leiden door zijn grotere doel,
zijn stip aan de horizon. “De top bereiken
– boven jezelf uitstijgen en de kromming
van de aarde zien”. Met zijn team benadert
hij de klimuitdagingen vanuit de vier D’s:
”DROMEN, DURVEN, DELEN en DOEN!”

RISICO’S
Risico’s zijn er altijd. Sterker nog, het
kan levensgevaarlijk zijn om een berg te
slechten zonder de juiste voorbereiding.
Tijdens het beklimmen van de K2 raakte
Van Rooijen drie dagen vermist maar wist
op eigen kracht nadat hij de top had bereikt
het basiskamp te bereiken. Tijdens deze
desastreus verlopen expeditie lieten elf
klimmers het leven. Wilco bleek uiteindelijk
zware bevriezingsverschijnselen te hebben.
Sindsdien gaat hij door het leven zonder
tenen. “Risico’s horen erbij, je moet ‘ja’
durven zeggen tegen risico’s. Ik verzamel
mensen om me heen die er hetzelfde over
denken en focus niet op de mensen die het
geen goed idee vinden.”

Ja, zegt Van Rooijen, laat risico's niet je leven
bepalen. Het nemen van risico's hoort erbij
en vormt je. Daardoor weet jij wat leven is! En
daardoor krijg je ook alleen maar nog meer
respect voor het leven. “Juist na mijn 'dramatische' K2 ervaring sta ik nog positiever in
het leven met nog meer respect!” Hij verloor
zijn tenen en moest intensief revalideren om
weer te kunnen lopen. Na anderhalf jaar liep
hij wel weer een halve marathon!
KAN NIET, BESTAAT NIET
“Stoppen is geen optie, je kunt in de bergen
nooit stoppen. Het is geen simpele wedstrijd
die je kunt verliezen. En dat is juist de uitdaging. De rust bewaren, de juiste beslissing
nemen en door gaan”.

Mijn vraag aan het slot van de meeting met
een directe uitnodiging voor deelname aan
de Kustmarathon in Zeeland, verrast Wilco
van Rooijen. Hij wil deze marathon zeker
niet onderschatten, ook dat blijft voor hem
een uitdaging! Als zijn agenda het toelaat,
staat hij een keer aan de start. Deal!
Voor iedereen die begint aan deze marathon, geeft hij zijn credo mee: “kan niet,
bestaat niet”.

Joop van der Laan,
verslaggever/schrijver

“JUIST NA MIJN
'DRAMATISCHE' K2
ERVARING STA IK
NOG POSITIEVER IN
HET LEVEN MET NOG
MEER RESPECT!”
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HET WEGBRENGEN, OPHALEN EN
AANMOEDIGEN VAN DE DEELNEMERS
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.

deelnemers maken 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
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.

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).

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

MARATHON
De organisatie adviseert dat u gebruikmaakt van de bussen die vanuit Zoutelande
vertrekken. Voor het afzetten van de

(bereikbaar vanuit 1 richting). U dient hiervoor de aanwijzingen 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. Als de parkeerplaatsen in
en om Zoutelande vol zijn wijken we uit naar
parkeerplaatsen camping Valkenisse en
Zuiderduin Bucksweg. Vanuit deze parkeerplaatsen rijden dan pendelbussen naar de
finish. De doorgaande weg naar Zoutelande
is dan van beide richtingen afgesloten.
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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DE ZUIDHOEK PAKT IN VOOR
DE KUSTMARATHON
"EEN HELE
MOOIE KLUS
VOOR ONZE
MEDEWERKERS.
IEDEREEN
VOND HET
HEEL LEUK
WANT DIT IS
WERK DAT JE
NIET IEDERE
DAG DOET."
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Al sinds enkele jaren werkt Kustmarathon
Zeeland samen met De Zuidhoek. Die
samenwerking is ontstaan doordat
twee medewerkers van De Zuidhoek,
Henk Kortlever en Robert Carol, al jaren
betrokken zijn bij de organisatie. Een
week voor de start versieren medewerkers van De Zuidhoek de straten en de
kerk in Burgh-Haamstede en bouwen
de startlocatie op. Andere medewerkers zorgen er in het marathonweekend
onder andere voor dat het parcours wordt
schoongemaakt. Sinds vorig jaar is daar
het inpakken van de tasjes voor de vrijwilligers bijgekomen. Tot die tijd werd
dat gedaan op donderdagavond door
diverse vrijwilligers. In totaal moeten er
zo’n 1100 tasjes ingepakt worden en in
die tasjes moeten verschillende dingen
worden gedaan. Allereest moesten alle
consumptie- en maaltijdbonnen worden
ingevouwen in het magazine. Vervolgens
moesten alle karaffen die we van Evides
hadden gekregen ingepakt worden in

kartonnen dozen. Alle in te pakken dingen
zoals pennen, snoepjes, flesjes frisdank e.d. waren in de loop van de week
ontvangen en in het magazijn opgeslagen.
Met de werkleiding werd bekeken hoe we
de tasjes het best in konden pakken.
Toen dat eenmaal bekend was konden
onze medewerkers beginnen. Omdat
alle 1100 tasjes van Zierikzee naar
Zoutelande moesten worden vervoerd en
vandaar weer mee moesten met de coördinatoren werden de tasjes met 10 tegelijk in dozen gedaan. Een hele mooie klus
voor onze medewerkers. Iedereen vond
het heel leuk want dit is werk dat je niet
iedere dag doet.
Donderdagmiddag is Henk met de vrachtwagen naar Zoutelande gereden. Daar zijn
alle dozen met tasjes uitgeladen en klaargezet in de grote tent. De coördinatoren
kwamen vanaf 7 uur hun dozen ophalen.
Dat ging super vlot. De medewerkers van
De Zuidhoek zien nu al weer naar uit om
mee te helpen met de Kustmarathon.

RESPECT
Ik mag als sportgedeputeerde op voor
mijn ‘vierde’, zoals sporters dat zo mooi
onderling zeggen. Dat wil in mijn geval
zeggen, ik ga voor de vierde keer aanwezig
zijn en meedoen. Misschien wordt het wel
mijn ‘laatste als sportgedeputeerde van
Zeeland’. Alhoewel ik hoop van niet. Een
goed moment dus om terug te kijken. Wat
bij mij dan naar boven komt als ik denk
aan die afgelopen jaren is dat het woord
‘respect’.
Respect voor de organisatie, voor Lein
en Lenie die daar het ‘gezicht’ voor zijn.
Respect voor het hele bestuur, maar ook
voor de verkeersregelaars, de mensen
die de posten bemannen, de bands enzovoorts... Kortom: respect voor iedereen
die zijn steentje bijdraagt om dit mooie
Zeeuwse sportweekend mogelijk te
maken. We staan er veel te weinig bij stil
hoe bijzonder het is dat dit evenement nog
steeds vrijwillig georganiseerd wordt en

we moeten als overheden, deelnemers,
bedrijven dankbaar zijn dat dit gebeurt
omdat het anders vele malen kostbaarder
zou zijn om te kunnen meedoen.
Respect ook voor de deelnemers. Fietsen
door het zand is niet helemaal aan mij
besteed, maar de LightKustrun lukt
me gelukkig nog steeds en afgelopen
jaar mocht ik zelfs de wandelmarathon
voltooien. Ik zal toegeven, ik dacht ook
‘even ongetraind’ de wandelmarathon te
volbrengen. Is me ook gelukt, maar het
viel toch zwaar tegen. Daarom past ook
hier het woord ‘respect’, voor alle deelnemers, elk op hun eigen niveau met hun
eigen prestaties.
Ik sluit mijn verhaal met een diepe buiging
uit respect! Deelnemers en organisatie
veel succes voor de editie 2018!

"WAT BIJ MIJ
DAN NAAR
BOVEN KOMT
ALS IK DENK
AAN DIE
AFGELOPEN
JAREN
IS DAT HET
WOORD
‘RESPECT’."

Jo-Annes de Bat,
gedeputeerde sport Provincie Zeeland
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ZILVEREN SPONSOREN

OOSTKAPELLE
SEROOSKERKE
ZOUTELANDE

MEDIAPARTNERS
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

Goldline
Nederland & België
Agent S. Koets

drukkerij en
ontwerpstudio

capello
TEXTILES
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TRAININGEN VOOR
DE MINI MARATHON

Opa’s, oma’s, vaders, moeders,
broers en zussen staan achter de
dranghekken in de Langstraat. De
mini-marathon gaat zo van start.
Kinderen staan te springen bij de
grote trap als voorbereiding op
hun prestatie.

Al jaren is de mini-marathon onderdeel
van het kustmarathon weekend. Als het
startschot klinkt in Burgh-Haamstede voor
de hardloopmarathon, gaan de kinderen
tussen 7 en 15 jaar hun hardloopronde in
Zoutelande lopen. Start in de Langstraat bij
de finishheuvel, rondje om de kerk, de dijk
op, langs de hardloper op de dijk om vervolgens dezelfde finishweg te lopen als de vele
andere duizenden sporters dit weekend.
Trainen deze kinderen voor hun loopprestatie? Ja, veel kinderen wel. Dit doen zij
bij de gratis looptrainingen van Dynamica.
Vier trainingen op het parcours. Met een
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toenemende belangstelling o.a. uit Goes
(AV’56) lijkt er nog geen eind te komen aan
deze trainingen.
Het is vrijdagavond kwart voor zes. De trainers staan te wachten op de grote parkeerplaats bij de voetbalvelden in Zoutelande.
Kinderen uit de directe omgeving komen op
de fiets. De meeste hardlopertjes worden
door de taxi van papa of mama gebracht.
Tussen de 30 en 60 kinderen staan te
popelen om te beginnen. Bij elkaar blijven
en luisteren naar de trainers zijn de eerste
aanwijzingen. Uiteraard de duinen over
(klimmetje één) om het strand op te gaan.
Loopspelletjes en samenwerken om uit te
komen in het centrum van Zoutelande. Daar
wordt het parcours stukje bij beetje ontdekt.
Het trainersteam wordt in verschillende
samenstellingen ingezet om de kids een
leuke training te bezorgen. Joost Pluijlaar,
Jacky Luitwieler, Miquel van Tongeren,
Jan-Willem Rietberg en Walter Houtzager
rijden maar wat graag bij beschikbaarheid naar Zoutelande voor de sportieve

toppertjes. Al jaar en dag hebben we een
‘speciale gasttrainer’: Tim Pleijte. Wanneer
Tim maar even de mogelijkheid heeft om
aanwezig te zijn is hij van de partij.
De trainingen zijn gezellig en anders
dan anders doordat we op een speciale
locatie trainen: het échte parcours van de
mini-marathon.
Aantal belangrijke succesfactoren:
- Betrokken ouders. Altijd bereid om mee te
helpen.
- Marathon Zeeland (Lein en Lenie) die altijd
weer ondersteuning geeft met een verrassing. Vorig jaar waren de ijsjes wel erg
lekker!
Quote van Lein 2 jaar geleden toen 60
kinderen bij pannenkoekhuis Bram aan de
pannenkoek zaten te knabbelen: “hier doen
we het voor hé. Al die vrolijke kinderen”.
Inderdaad hier zitten de toekomstige kampioenen van de Kustmarathon….over een
paar jaar……..

Walter Houtzager

MINIMARATHON

Zaterdag 6 oktober 2018 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 6 oktober 2018 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
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VRIENDEN VAN DE KUSTMARATHON
D A M E N S C H E L D E N AVA L S H I P B U I L D I N G

PANNENKOEKENHUIS

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

SYMPATHISANTEN VAN KUSTMARATHON

Intratuin Koudekerke • Melis kraanverhuurbedrijf
Gabriëlse Transport Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede
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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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
7 oktober weer voor je klaar op het strand bij
De Piraat in Oostkapelle met een heerlijk kopje
warme bouillon en aanmoedigingen. Zet ‘m op!
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WANDEL
MARATHON
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We schrijven het jaar 2013, de oliebollen
staan op tafel, de laatste seconden tikken
weg. Na de nieuwjaarswensen schrijven we
ons in voor onze eerste Wandelmarathon.
Voor een gezonde jonge vent van 44 jaar
met een “beetje” overgewicht moet dat
geen enkel problem zijn, toch?
Nou, dat heb ik geweten. Halverwege de
rit heb ik moeten opgeven met pijnlijke
gewrichten, verzuurde benen, en blaren
als eieren zo groot. Blijkbaar was ik toch
minder fit en gezond dan ik altijd gedacht
had. Ik had de keuze uit twee opties. De
ogen sluiten en het probleem ontkennen,
of...
Ik ben gaan trainen. Samen met een
personal coach werken aan het eerste
doel: afvallen met als doel om het volgend
jaar de eindstreep wel te halen. En dat is
gelukt. Op het tandvlees weliswaar, maar
ik was binnen. In 2016 werd de oefening
herhaald, fysiek sterker en beter dan

"EN PLANNEN
VOOR
DIT JAAR?
DIT JAAR
START IK OP
ZATERDAG."

ooit tevoren. Ik was toe aan een nieuwe
uitdaging.
In 2017 werd de volgende uitdaging geformuleerd. De Light Kustrun op vrijdag, op
zondag de marathon wandelen samen met
mijn vrouw. Drie jaar geleden zou ik na 200
meter ingestort zijn, maar na een intensieve training stond ik aan de start, klaar
voor wat een fantastische 10 kilometer zou
worden.
De Kustmarathon heeft voor mijn gezondheid meer betekend dan ik me ooit had
kunnen indenken. In die drie jaar ben ik
meer dan 35 kilo afgevallen, de conditie is
evenredig verbeterd. Nu pas realiseer ik me
hoe slecht ik er toendertijd voor stond. Ik
kan met recht zeggen dat de Kustmarathon
de kwaliteit van mijn leven heeft verbeterd.
En plannen voor dit jaar? Dit jaar start ik op
zaterdag. Dit jaar ga ik ‘m draven.

Jeroen Neve

Voor een goede verzekering
hoeft u niet ver te lopen
Wij wensen iedereen een plezierige,
sportieve en veilige Kustmarathon!

www.zlm.nl
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DE 5 EDITIE
VAN DE LIGHTKUSTRUN
E

De Light Kustrun is een hardloopevenement voor hardlopers die het hardlopen
op een andere manier willen beleven. Het
parcours van 11,2 kilometer, van Domburg
naar Zoutelande, wordt in de avond afgelegd. De route loopt over het laatste
gedeelte van het marathonparcours, dat
speciaal voor de gelegenheid deze avond
verlicht wordt. Onderweg worden de deelnemers opgezweept door verschillende
dj’s. De Light Kustrun is niet in de eerste
plaats een wedstrijd. Als eerste over de
finish komen is natuurlijk altijd leuk, maar
het is vooral een evenement waarin licht
en geluid centraal staan. Neem je deel
aan de Light Kustrun? Pas dan vooral de
thema’s licht en geluid toe in je outfit!
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Drinkwater uit de regio:

lekker, duurzaam en gezond
Dit jaar kunnen de lopers van de Zeeuwse kustmarathon weer
rekenen op een watertje uit eigen regio bij de kraanwaterposten van
Evides. Bij de drinkwaterposten langs het parcours zorgen we dat de
sporters hun vochtniveau op peil houden met kraanwater van Evides
Waterbedrijf, het drinkwaterbedrijf van Zuidwest-Nederland.
Al sinds het ontstaan van de kustmarathon zorgt Evides voor het
water bij de uitdeelposten.
De Kustmarathon Zeeland onderstreept samen met Evides Waterbedrijf
de gezonde en duurzame eigenschappen van een vanzelfsprekend
en ook heel bijzonder product: kraanwater. Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld. En: gemaakt in eigen regio.

Duin-, grond- en oppervlaktewater
Het water in Zeeland kent drie bronnen. Evides maakt het kraanwater
uit water dat we voorzuiveren in de duinen, uit grondwater en uit
rivierwater. Het zuiveringsproces verschilt per bron, maar het resultaat
is gelijk: lekker, duurzaam en betrouwbaar kraanwater.

Duurzaam
Het vervoer van kraanwater is één van de redenen waarom het zo
duurzaam is. In totaal ligt er meer dan 14.000 kilometer leidingnet
van Evides in de grond. Hierdoor kan drinkwater zonder transport over
de weg en zonder verpakkingsmateriaal thuis afgeleverd worden.
Dit voorkomt de toename van plastic afval. Een goede reden dus
om altijd een herbruikbare waterfles of bidon mee te nemen en bij
te vullen met kraanwater. Omdat uitgifte van bidons of flesjes bij de
marathon minder veilig is, is hier gekozen voor CO2-neutrale bekers,
die snel na het evenement worden opgeruimd.

Evides - de drinkwaterleverancier
voor Zuidwest-Nederland wenst alle lopers veel succes!

www.evides.nl

X-TREME
KUSTMARATH
MTB TOERTOC

Daar sta je dan. Zaterdagmorgen om 8.45 uur aan de start van de X-Treme/KustmarathonZeeland MTB toertocht in de Langstraat in Zoutelande. Eerst wilde je niet,
maar naarmate de tijd verstreek ging het toch weer een beetje kriebelen. Tóch
wel leuk die tocht langs de kust, over strand, door bos, over dijken, duinen en de
Stormvloedkering.
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HONZEELAND
CHT
Een prestatie is het ook, want 55 kilometer
van Zoutelande naar Burgh is niet niks.
Natuurlijk ligt dat ook aan de omstandigheden waaronder er gereden moet worden.
Het getij; is het hoog of juist laag water, en
aan het weer; windje tegen of blaast hij in
de rug en hoe hard? Hoe ligt het strand er
bij? Veel los zand of juist een stevige ondergrond? Alleen over het eerste kunnen we
duidelijk zijn. Het is om ongeveer kwart over
zeven hoog water nabij de Stormvloedkering.
We starten dus met volop afgaand water en
dat is niet verkeerd!!
De andere factoren moeten we maar gewoon
afwachten, dat kan tenslotte in korte tijd ook
weer anders zijn. Juist dát maakt de tocht
spannend en is misschien ook hetgeen wat
renners aantrekt om elk jaar weer aan deze
tocht mee te doen. Want dát gebeurt. Je wilt
gewoon bij dit Zeeuwse feestje zijn. Er zijn
deelnemers die iedere tocht hebben meegedaan. Al weer voor de 12e keer dit jaar.
Voor anderen wordt de editie van 2018
het debuut. Welkom!! Maar wees gewaarschuwd!! Weet dat dit het begin is van
een reeks Kustmarathon MTB toertochten.
Het werkt verslavend!

Meer en meer zie je dat mensen het prettig
vinden om in de vrije natuur te sporten en
te bewegen. Dat is ook de bedoeling. Een
strijd tegen het zittende bestaan achter de
vele schermen die ons leven beheersen. Het
beleid van Den Haag om meer mensen in
beweging te krijgen lijkt aan te slaan.
Tal van initiatieven en inzet van sportorganisaties werpen inmiddels hun vruchten
af. Prachtig als je het lange lint blije
Kustmarathon fietsers over het strand of
door het bos ziet passeren. Genietend van
de inspanning en van de omgeving. Voor één
keer fietsen op een pad waar het anders
niet is toegestaan. Dát maakt het leuk, dát
maakt het aantrekkelijk en speciaal. Daar
kom je voor!
Tóch zijn er mensen en instanties die er
anders over denken. Jammer, maar dat mag.
Wij zijn innovatief genoeg om hiervoor de
ideale oplossing te vinden. Dit zou dan ook
gelijk de reden kunnen zijn dat de route die
we volgen iets anders kan zijn dan we de
afgelopen jaren gewend zijn.
Niettemin gaan we er met zijn allen weer
een fantastische tocht van maken. Met
sportieve/gezellige
deelnemers,
een
legertje enthousiaste vrijwilligers en uitgelaten supporters. Veel plezier aan de 12e
X-Treme/KustmarathonZeeland mountainbike toertocht.
Namens de werkgroep,

Jan Slager
ATB Team X-Treme
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ZLM KUSTMARATHONTEAM
WEGENS SUCCES
GEPROLONGEERD
Dennis de Nooijer was het al jaren van
plan. Hij wilde een marathon lopen. De
voormalige profvoetballer had al een
paar keer ingeschreven voor de Kustmarathon en de marathon van Rotterdam,
maar hij vond altijd wel een excuus om
niet te trainen. Totdat vorig jaar het
ZLM Kustmarathonteam het levenslicht
zag en Dennis één van de 17 leden werd.
,,In dat team vond ik wél de inspiratie
om hard te gaan trainen'', kijkt de Vlissinger terug. ,,Ik had op 7 oktober niet
de vorm van de dag waardoor het niet
lukte om onder de 4 uur te lopen, maar
ik heb er toch enorm van genoten.''

30

ZLM sponsort de Kustmarathon al jaren.
De Goese verzekeraar legde met name de
wandelaars in de watten, door bij Domburg
een relaxpunt in te richten. Deelnemers die
er daar even doorheen zaten, konden zich
in een tent laten masseren of anderszins
laten oplappen. Vorig jaar wilde ZLM eens
iets anders. Er kwam na rijp beraad een
Kustmarathonteam met leden van diverse
pluimages: medewerkers, familie van medewerkers, relaties, ex-topsporters en klanten.
Van de 17 selectieleden stonden er op 7
oktober 15 fris en fruitig aan de start.
Samen, maar ook alleen hadden ze hard
getraind. Ze hadden professionele adviezen
gekregen van (ex-)toplopers uit het team,
zoals Kim Reijnierse (p.r. op marathon
2.13.43) en toptrailer Huub van Noorden,
en een clinic over voeding gevolgd. ,,We
hadden een hele leuke groep'', herinnert
Dennis de Nooijer zich. ,,Iedereen hielp
elkaar en stimuleerde elkaar. Het gaf me
kracht om echt serieus te trainen. Zelfs
voor die lange duurlopen kreeg ik inspiratie,
terwijl ik daar een behoorlijke hekel aan heb.
Toen ik aan de start stond was ik echt goed
getraind. Ik was bijna 10 kilo afgevallen.''
In het voortraject was alles perfect geregeld
en op de dag zelf was dat ook het geval.
Bij de start stond een heuse Roompotwielerteambus waarin de deelnemers zich
konden omkleden en diezelfde bus stond
ook aan de finish, kant en klaar voor een
verfrissende douche. Tijdens de marathon waren er vijf extra drank- annex
eetposten, alle bemenst door enthousiaste ZLM-medewerkers. Zo kon het bijna
niet anders dan dat alle lopers, gehuld in
fraaie hardloopkleding, de finish haalden.
Ondanks de regen en de tegenwind de een
in een nog snellere tijd dan de ander. Alleen
de resultaten van de schrijver van dit stukje
en van de gebroeders De Nooijer vielen
misschien een tikje tegen. Hieronder de
resultaten (naam, klassering, tijd):
Huub van Noorden (5) 2.49.34
Tjitte van den Buijs (24) 3.09.41
Peter Balkenende (30) 3.15.05
Emiel Flipse (37) 3.16.54
Michael Boogerd (107) 3.32.26
Rein-Jan Elenbaas (108) 3.32.27
Marius Besuijen (109) 3.32.27
Kim Reijnierse (157) 3.42.35
Danmar Dees (202) 3.46.55
Norberth Korsmit (328) 3.57.28

Henny Strating (338) 3.58.13
Ingrid Koene (339) 3.58.20
Koen de Vries (440) 4.06.55
Dennis de Nooijer (630) 4.19.35
Gérard de Nooijer (1052) 4.48.49
Na de finish in Zoutelande verzamelden vijftien opgewekte hardlopers en de begeleiders zich voor een aangename bijeenkomst
in het plaatselijke Pannenkoekenhuis Bram.
Daar werden de verbrande calorieën ruimschoots aangevuld en werd de vochthuishouding weer op peil gebracht. Het bleef er
nog lang gezellig.

"ZOALS HET
EEN ECHTE
TOPSPORTER
BETAAMT, GING
BOOGERD
OP DE
WEDSTRIJDDAG
ALS EEN BEEST
TEKEER."
Let trouwens even op de klassering van
Michael Boogerd. De Touretappe-winnaar
liet tijdens de voorbereiding alleen via de
groeps-app van zich horen. De berichten
die doorsijpelden waren niet bepaald positief. Hij had overal last van. Was het wel
verstandig om van start te gaan? Het bleken
allemaal schijnbewegingen. Zoals het een
echte topsporter betaamt, ging Boogerd
op de wedstrijddag als een beest tekeer.
De 3.32.26 van de voormalige anti-loper
maakte indruk op vriend en vijand.
Dit jaar wordt het Kustmarathonteam
wegens succes geprolongeerd. ,,Het past
bij ZLM om samen ergens naartoe te

werken'', licht Emerence van Wingen toe. Ze
is teamleider van de afdeling Marketing &
Communicatie. ,,Zeker als het om vitaliteit
en sportief bezig zijn gaat.''
De overgrote meerderheid van de ploeg wil
weer meedoen, de editie van 2017 smaakt
naar meer. Ook Michael Boogerd wil erbij
zijn, met als doel zijn tijd van 2017 te verpulveren. Dennis de Nooijer wil ook, misschien
wel tegen beter weten in. De voormalige
topscorer van Sparta Rotterdam tekende
begin dit jaar een contract bij zaterdaghoofdklasser Hoek, waar hij als trainer aan
de slag gaat. Op zaterdag 6 oktober 2018
zit hij naar verwachting op de bank, om zijn
ploeg richting felbegeerde derde divisie te
coachen.
Om de een of andere reden zagen ze bij
Hoek de bui al een beetje hangen. ,,Dat
wordt dit jaar dus géééén Kustmarathon'',
benadrukte voorzitter Aart van der Staal na
het ondertekenen van de overeenkomst.
,,Normaal gesproken doe ik niet mee'',
erkent Dennis. ,,Maar stel je nou eens voor
dat onze wedstrijd van 7 oktober afgelast
wordt. Ik zou er van balen als ik dan niet
mee zou kunnen lopen. Het was zo leuk
vorig jaar. Ik wil meetrainen. Ik wil er klaar
voor zijn. Je weet maar nooit.''
Dit jaar staan er dus weer een kleine twintig
goed voorbereide lopers aan de start van de
Kustmarathon. Met flink wat oudgedienden,
maar ook met nieuwe gezichten. En ook
nu is er een goed doel verbonden aan hun
missie. Vorig jaar kreeg de KNRM (Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij) drie
reddingspakken. Wat het nieuwe goede doel
wordt, is nog niet bekend.

www.zlmkustmarathonteam.nl

Koen de Vries
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LEKKER SAMEN,
GENIETEN VAN VANDAAG.
IN DE ZEEUWSE WILLIE
WONKA VILLA!

Aangenaam, wij zijn Stichting Chocolate
Lovers en wij maken mensen blij met chocolade. Onze stichting is opgericht door tien
vrienden, die in korte tijd een hoop narigheid meemaakten. Zij wilden dat verdriet
omvormen tot een kracht. En lotgenoten
helpen, door iets simpels en lekkers als
chocola.
In 2018 bestaan we alweer vijf jaar. Een
periode waarin we met een enthousiast
team van 50 vrijwilligers en chocoholics
vele goede doelen hebben gesteund. Voor
de komende vijf jaar willen we bouwen aan
onze ultieme droom: het creëren van een
magische zorgplek in Zeeland. Daar gaan we
families met zieke kinderen een droomvakantie bezorgen. In de Willie Wonka vakantievilla, op het mooie Zeeuwse platteland.
Stel je eens voor: een groene tovertuin
met dieren en een speeltuin. In Nieuw- en
Sint Joosland, vlakbij bos en strand en fijne
winkelsteden als Middelburg en Vlissingen.
Door een paarse hoge hoed ga je de vakantievilla binnen. Daar zijn appartementen die
helemaal toegerust zijn op het verlenen van
medische zorg. De kamers liggen rondom
een centrale hal waar kinderen veilig
kunnen verblijven. Hier organiseren we ook
spelletjes en workshops. Ouders kunnen
even op adem komen in een luie stoel of in
de bar. Ze kunnen samen koken of genieten
in het restaurant, waar dieetwensen geen
probleem zijn maar eten vooral ook leuk is.

Het gehele complex is ziekenhuisbed-vriendelijk maar lijkt totaal niet op een medische omgeving: er zijn limonadefonteinen,
geheime passages en zelfs een chocolade
zwembad. Een toverplek voor kinderen, een
rustige haven voor de familie. Samen met
een kleine groep lotgenoten kunnen ouders
een week echt ontspannen en op adem
komen. Geheel ontzorgd en verzorgd: in de
weekenden kunnen toeristen de appartementen huren, zodat het verblijf voor zorgfamilies kosteloos blijft.
Deelt u onze droom en helpt u mee? Zodat
de families die dit het hardste nodig hebben
lekker samen kunnen zijn, om te genieten
van een gastvrije Zeeuwse vakantie.
Help ons de families helpen!
Stichting Chocolate Lovers werkt met liefde
vanuit twee locaties in Middelburg. En
over vijf jaar hopelijk vanaf een derde plek,
als we gaan bouwen aan de Willie Wonka
Vakantievilla.
Dus help ons, om families te helpen aan
een onvergetelijke vakantie. Dat kan op
diverse lekkere en leuke manieren.

proeverijen en stadswandelingen. Kom
kijken hoe chocola gemaakt wordt in ons
chocolademuseum.
Bedrijven kunnen sponsor of partner worden
van onze stichting. Wij zijn een goed doel
met ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar
van de belasting. We verzorgen ook graag
smakelijke en aansprekende chocolademomenten voor uw evenement. Vraag naar
onze scherpe horeca-prijzen.
Ook incidentele giften zijn altijd van harte
welkom: op rekeningnummer NL 56 RABO
0102755221 onder vermelding van; steun
Willie Wonka Villa.
Stichting Chocolate Lovers werkt zonder
subsidies en 100% vrijwillig. Met uw steun
draagt u letterlijk een steentje bij aan de
bouw van onze Willie Wonka villa. Help het
goede doel, met volle mond! Samen kunnen
we dit doen, voor de families die dit het
hardst nodig hebben. Onze hartelijke dank.
meer info kunt u vinden op;
www.williewonkavilla.nl

Koop een heerlijke doos bonbons of een
ander fijn chocoladecadeau. In onze winkel
op Vlasmarkt 45, het oudste winkeltje van
Middelburg. We zijn de grootste chocolatier van Zeeland: elk jaar transformeren
we zo’n 10.000 kilo Callebaut chocolade
tot heerlijke chocolademomenten voor het
goede doel.
Zelf chocola ervan maken? Dat kan met
onze leuke workshops en kinderfeestjes op
Vlasmarkt 51, in het monumentale Huis ’s
Hertogenbosch. Hier organiseren we ook
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7	DE SJOKKERS
De Piraat (zondag)

BIO BAND
Wij zijn zo'n 6 jaar geleden gestart om
buiten de Carnavalstijd (Vastenavend)
ook muziek te maken. We hadden al
snel een 10-tal muzikanten bij elkaar en
konden al snel van start. We trachten
niet-alledaagse muziek te spelen en
hebben daarvoor een arrangeur in ons
gezelschap.
We treden op bij braderieën, jaarfeesten, terrassen en natuurlijk al jaren
bij de Kustmarathon. De BIO-band staat
voor gezelligheid, vandaar onze naam
Bier In Overvloed!

S.C.H. DE SJOKKERS
Wat in 1976 ooit als huisband van
de Goese carnaval begon is ruim 40
jaar later een van de meest veelzijdige bands van Goes. Met het huidige
uiteenlopende repertoire zijn S.C.H.
de Sjokkers inzetbaar op vele evenementen; het hele jaar door, zowel
binnen als buiten de regio.
Polonaise met hits van bijvoorbeeld
Frans Duijts en Django Wagner, rocken
met Anouk of de Golden Earring,
swingen met Barry White of dansen
met The Trammps; zij krijgen die voetjes
wel van de grond! Benieuwd naar deze
band? Ze zijn ook te volgen op Facebook
en instagram! www.sjokkers.nl
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MARATHON
MUZIEK

DJEMBEFOLA
In Westkapelle staan we op de Dijk om de hardlopers op zaterdag, en de wandelaars
op zondag aan te moedigen met opzwepende Afrikaanse ritmes. De sportievelingen
komen swingend voorbij, om zo klaar te zijn voor de laatste loodzware kilometers van
de marathon.
DjembeFola Middelburg is een percussiegroep uit Middelburg. Wekelijks verzorgen
Marcel, René, Guido en Nathalie Djembé lessen. De dynamische lesvorm en meerdere docenten maken onze lessen afwisselend. Prettig voor de beginner en toch uitdagend voor de gevorderde speler. Beter worden is belangrijk, maar plezier hebben staat
voorop. website: www.djembefola-middelburg.nl

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)

8	LIEVER IER AS TUUS
Domburg watertoren (zondag)

9	APOLLO DOMBURG
Domburg (zaterdag)

10	BIO BAND
Domburg (zondag)

11 DE DIKKUH NEKKUH BENT
IJzeren Torentje Westkapelle (zondag)

1
Start

10 km.

2

4

12 EL NINO BATUCADA 		
13	 WESTSTRATE
IJzeren Torentje Westkapelle (zaterdag) Dijk Westkapelle (zaterdag - zondag)

7

6

Halve Marathon

5

3

30 km.

14 OKK
Tank Westkapelle (zondag)

15	DJEMBÉ MIDDELBURG
Speeltuintje Westkapelle (za - zo)

12
11
20
13
15

9
10

8

14
19

16
17

16	TE GEEN NOAM
Strand Zoutelande (zondag)

17 LEUTBENDE
Zoutelande (zondag)

18	UT KLIEKSKE
Zoutelande (zaterdag)

19 INTER SCALDIS PIPES & DRUMS
Zoutelande (zaterdag)

18

Finish
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Peter Verheijen Fotografie

Hij zou helemaal niks kunnen,
nu zwemt Josh iedereen eruit!
Josh werd geboren met een open ruggetje. De arts vertelde zijn ouders dat hij weinig
zou kunnen. Ze kregen twee opties: Josh achterlaten en hem laten sterven, of hem de
medische zorg geven die hij nodig had.
Natuurlijk was het eerste voor zijn
ouders geen optie. En bovendien kreeg
de arts meer dan ongelijk. Josh bleek
als baby al van alles te kunnen. Hij
bewoog en begon zich om te draaien.
Sindsdien is Josh blijven bewegen. Toen
zijn moeder over een handbike begon
zij de arts: “Hij krijgt een rolstoel, een
fiets is niet nodig.” Maar Tina wilde haar
zoon juist stimuleren, niet pamperen.
Hij krijgt een gewoon leven, zoveel
als mogelijk als ieder ander kind. Zijn
ouders wilden hem zo zelfstandig
mogelijk opvoeden.
Dat Josh anders dan anderen is,
merkt hij omdat hij regelmatig wordt
aangestaard. Maar zo bijzonder vindt hij
zichzelf niet in zijn rolstoel. Dus waarom

staren, hij is toch niet anders dan
anderen? Op zijn school is Josh gewoon
Josh. Hij gaat per rolstoel over straat
naar school, of met zijn handbike.
Daarnaast is er één ding wat hij in zijn
vrije tijd heel graag doet: zwemmen.
Hij ontdekte het per toeval, tijdens
oefeningen in het revalidatiecentrum
en bij de vrijwilligers van Sportclub
Gooi- en Eemland, waar hij zijn zwem
ABC heeft gehaald. Inmiddels is hij lid
van zwemvereniging De Otters het
Gooi in Bussum waar hij het enige
kind is met een beperking. De trainers
van De Otters het Gooi en zijn privé
coach behandelen hem net als iedere
andere zwemmer en proberen het
beste uit hem te halen. Josh won in

WWW.UNIEKSPORTEN.NL
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2015 de titel van Sporttalent van het
Jaar en was daarom te zien bij Hart
van Nederland en het Jeugdjournaal.
Sindsdien heeft zijn zwemcarrière ook
een mooie vlucht genomen en zwemt
hij inmiddels ook bij de Paralympische
Junioren selectie van de KNZB. Josh,
de jongen die geboren is met een
open rug en volgens de arts niks zou
kunnen, doet meer dan iedereen voor
mogelijk hield.
Ontdek meer inspirerende verhalen en
sportactiviteiten bij jou in de buurt op het
platform Uniek Sporten, waar aangepast
sporten en lifestyle samenkomen. Een
beperking hoeft zeker geen belemmering
te zijn om te sporten, zo bewijst Josh.
Kijk op www.unieksporten.nl.

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 Scaldamedewerkers. Vanuit
de personeelsvereniging ROCOCO worden
medewerkers gestimuleerd om deel te
nemen aan een van de activiteiten van de
Kustmarathon.
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 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.
Dat beaamt ook studente Féline de
Graag. Zij hielp in 2017 als student bij de
Kustmarathon: “Het was voor het eerst dat
we ergens echt gingen beveiligen. Ik vond
dat zo leuk dat ik in oktober graag weer mee
zou willen helpen met de Kustmarathon! Als
je vaker zoiets doet, word je er ook steeds
beter in en leer je de organisatie steeds
beter kennen. Het is mooi om zo een kans
te krijgen om wat ervaring op te doen voor
het beroep waar ik later graag in wil werken.”
Scalda kijkt uit naar een prachtige editie van

de Kustmarathon 2018. Mét opnieuw een
mooie samenwerking, goede tijden, appels
en bananen bij het KNRM en een geweldige
praktijkervaring voor onze studenten.

"HET IS MOOI
OM ZO EEN
KANS TE KRIJGEN
OM WAT
ERVARING OP TE
DOEN VOOR HET
BEROEP WAAR
IK LATER GRAAG
IN WIL WERKEN.”
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ERVAAR NEDERLAND IN
DE DUTCH MARATHONS
DutchMarathons is een alliantie van zeven sympathieke
Nederlandse marathons. Zij zijn verbonden door hun
sterke eigen karakters en typisch Nederlandse eigenschappen. Al deze loopwedstrijden voeren de loper
langs prachtige, vaak historische binnensteden, heerlijke
stranden, de zee, groene bossen en weilanden vol met
koeien en molens. Omdat de marathons mooi verspreid
over de kalender worden georganiseerd is er voor ieders
weertype een aantrekkelijke loop te vinden.
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MEDISCHE BEGELEIDING
WEDSTRIJDDAG ZATERDAG
Bij de finish en op het parcours is
voldoende begeleiding door artsen en Rode
Kruishelpers. 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 Nederlandse Rode Kruis
ingeschakeld om de medische begeleiding

op zich te nemen. Het betekent dat er
tijdens het gehele weekend zo’n 90 Rode
Kruis-vrijwilligers ingezet worden. Er is een
speciale coördinator met assistent voor
de medische diensten die jarenlange ervaring op het gebied van ons sportweekend
hebben en ook ervaring met andere evenementen/calamiteiten waarbij het Rode
Kruis ingezet wordt.

Een medische tent waarin uitgeputte deelnemers kunnen worden opgevangen staat
opgesteld op 10 meter van de finish. In
deze tent staan masseurs paraat voor
directe massage.
Deelnemers kunnen na afloop gebruikmaken van de diensten van een massageteam in de sporthal in Zoutelande.

Naast deze coördinator is er een arts
tijdens het evenement stand-by en is ook
het ziekenhuis in de omgeving (Goes)
in kennis gesteld van het evenement.
Permanent staan er 2 ambulances (1 in het
centrum en 1 op het parcours) die bij een
calamiteit gelijk oproepbaar zijn. Het Rode
Kruis zorgt ook voor de verbindingen door
middel van mobilofoons en portofoons,
zodat onze organisatie, politie en het Rode
Kruis met elkaar in verbinding staan.
Van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) staat
een mobiele medische unit op een medisch
tactische plaats op het parcours. Zowel het
Rode Kruis als de GHOR is uitgerust met
onder meer AED’s (automatische externe
defibrillatoren).

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
HOTELS
Dunehotels Zoutelande

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

www.zeemeermin.net
www.kustlicht.nl

www.dunehotels.nl
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Beknopte huisstijlwijzer

In deze beknopte huisstijlwijzer vind je een aantal belan
logo, kleurgebruik en typografie.

Logo

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

Mocht he
bijvoorbe
worden g

Het diapo
op een ge

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

BA
Zee

DIAPOSITIEF
Zeeland_logo_wit.ai | .ep

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.

PO
Het
rec
De
of o

MIN
De
log

Kleur codes

CMYK

PANTONE

Zee licht

50 | 30 | 0 | 55

533

Zee donker

50 | 30 | 0 | 70

532

Meekrap licht

0 | 100 | 45 | 15

1935

Meekrap donker

0 | 100 | 80 | 40

1955

Land licht

0 | 15 | 40 | 55

n.v.t.

Land donker

0 | 15 | 30 | 70

n.v.t.

Typografie
Vormgeving en druk: Drukkerij Driedijk •DRUKWERK
Samenstelling: Robert Carol
Voor subkoppen en bodytekst
Voor grote koppen en streamers
Oplage 10.000 stuks • ook als download te vinden op www.kustmarathon.nl
PF Din Stencil Bold
Din Next LT Pro Medium
PF Din Stencil Regular
Din Next LT Pro Regular
PF Din Stencil Light
Din Next LT Pro Light

