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18E EDITIE

live te volgen vanaf 12.00 uur bij
omroep zeeland op 87.9 FM

WWW.KUSTMARATHON.NL

’T KOMT
AOL GHOED

Na een jaar van ’t hae nie” kwam eind mei de heugelijke mededeling
dat we het Kustmarathon weekend zonder restricties kunnen
organiseren. Nu kunnen we weer vooruit kijken, de trainingen
kunnen worden opgestart en alle deelnemers en vrijwilligers
kunnen weer uitkijken naar een fantastisch Zeeuws weekend.
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‘t Komt aol ghoed zeggen we dan, en
dat hopen we ook natuurlijk. We zien
in ieder geval aan de positieve reacties
en de vele inschrijvingen na het bericht
dat het enthousiasme niet alleen bij ons
is, en dat voelt goed. Wij zijn volop met
de voorbereiding bezig, want we willen
er weer een fantastisch weekend van
maken.
De marathon staat bij ons hoog in het
vaandel, we zijn de vierde van Nederland
qua deelnemers en voor velen “de
Zwaerste” maar ook de mooiste, en daar
zijn we trots op. Het deelnemersveld kan
nog groeien, maar we weten ook dat
marathonlopers een select groepje is
wat overspoeld wordt met marathons.
Door in te zetten op gezelligheid en
kwaliteit hopen we dat de lopers graag
terugkomen ondanks dat sommigen
altijd zeggen; “dit nooit meer”.
Maar dat doen ze ook bij de wandelmarathon en de MTB. En toch zien we
ze elk jaar weer, dat is waar wij het als
comité voor doen.
Die kwaliteit, sfeer en gezelligheid
gaan we bij de Lightkustrun Powered
by Delta ook inzetten. Delta pakt dit
weer op qua licht en geluid en we
voegen op verzoek wandelaars toe.
Zij starten vlak na de hardlopers. Het
hoopt een gezellige boel te worden en
wat zwaarder want de “hoge Hill” komt
in het parcours. Dit wordt heel leuk om
mee te maken: dus schrijf je in.
Ook aan de ladies run hebben we een
afstand toegevoegd, of eerlijk gezegd

een trail van 15 kilometer. Dit is een
schot in de roos, want de inschrijvingen zijn boven verwachting. Ik ben
benieuwd hoeveel dames hardlopend
de finish halen, want de eerste 5 kilometers zijn pittig.
In de voorbereiding op het weekend
hebben we vaak diverse overleggen
met de vrijwilligers van de diverse
onderdelen. Het is altijd leuk, gezellig
en positief. De waardering voor de inzet
van deze vrijwilligers is enorm, zonder
hen zou het Kustmarathon weekend
niet bestaan.
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 reacties horen we elk jaar weer
hoe dit gewaardeerd wordt.
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.
Wij gaan ervoor zorgen dat we met
zijn allen, deelnemers , vrijwilligers en
toeschouwers kunnen genieten van het
mooiste sportweekend van Zeeland,
’t komt aol ghoed!!!
Veel sterkte en succes in de voorbereiding en op 1, 2 en 3 oktober
Chris Simons
Kustmarathon Zeeland
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ZOALS WE DAT
GEWEND WAREN
Vorig jaar rond deze tijd schreef ik mijn voorwoord voor de Kustmarathon van 2020 in de verwachting dat
de COVID-19 pandemie op zijn retour zou zijn en de Kustmarathon toch doorgang kon vinden. Inmiddels
zijn we een jaar verder en wijzer. Corona legde de wereld stil, ook Nederland en Zeeland. Dit had grote
maatschappelijke gevolgen.
Wat mooi is het dan om nu voorzichtig
te kunnen constateren dat we op de
weg terug zijn! De vaccinaties worden
op dit moment in een hoog tempo uitgevoerd en dit maakt het oppakken van
het maatschappelijke leven, zoals we
dat gewend waren weer mogelijk.
Dat dit weer kan, komt omdat we met
z’n allen niet stil hebben gezeten. Ook
de organisatie en de vele vrijwilligers
van de Kustmarathon niet. Dat verdient
een groot compliment! Dankzij hun
inspanningen kan op 1, 2 en 3 oktober
a.s. het grootste sportevenement van
Zeeland weer plaatsvinden! Een evenement dat niet alleen belangrijk is voor
hardlopers, fietsers en wandelaars,
maar ook voor hun familieleden, de
inwoners van Zoutelande en de vele
belangstellenden die de mooiste marathon van Nederland op televisie volgen.
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Net als voorgaande jaren is het waterschap er trots op om ook weer hoofdsponsor te zijn. Ook het waterschap
heeft niet stilgezeten! Daarom kunnen
we zorgen 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. Het programma is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een heel sportweekend. Starten met de ladiesrun en
een lightrun op vrijdag, op zaterdag
een MTB-toertocht en diverse mini-marathons en het hoofdnummer: de
Kustmarathon! Met als kers op de taart
op zondag de wandelmarathon. Een
prachtige tocht, dat weet ik uit eigen
ervaring!

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. De weersomstandigheden hebben we niet in de hand.
Misschien prachtig nazomerweer of
veel wind met witte schuimkoppen op
de golven. Hoe dan ook, ik weet zeker
dat de 18e Zeeuwse Kustmarathon een
prachtig evenement wordt! Dankzij de
vele vrijwilligers en de organisatie. Het
is voor mij een eer om hier als waterschap een bijdrage aan te kunnen
leveren!

Toine Poppelaars
Dijkgraaf Waterschap Scheldestromen

‘1,5 METER’

Als ik dit schrijf komt het einde
van de ‘lockdowns’ in zicht door
inentingen en ontstane immuniteit. We leven al 1,5 jaar in
een ‘1,5-meter samenleving’ en
voerden een strijd tegen een
onzichtbare vijand die zichtbaar
werd in de gedaante van talloze
patiënten en overledenen.
Ondertussen lijkt die 1,5 meter een
beetje normaal. We begroeten elkaar
op 1,5 meter afstand, we zitten op 1,5
meter afstand van elkaar, zelfs tot
familie houden we afstand. Maar het
mag niet normaal worden. Omdat het
afstand creëert die er niet hoort te zijn.
We verlangen wat dit betreft naar hoe
het was. Naar het samen zitten in een
stadion, naar het samen in een bioscoop,
naar het samen opeen gepakt staan
voor de start van de Kustmarathon.
Samen op Burgh, lichtjes nerveus voor
de start. In gedachten verzonken: wat
zou de vorm van de dag zijn? Wat doet
het weer, hoe staat de wind.
Als jullie dit lezen is deze marathongids

“RESPECT OOK VOOR ALLE
ONDERNEMERS DIE KNOKKEN
VOOR HUN BEDRIJF.“
gewoon verschenen. Dat betekent dat
het evenement door gaat. Die gedachte
alleen al doet ons goed. Op naar een
mooi sportief najaar!

Jo-Annes de Bat
Gedeputeerde sport , Provincie Zeeland
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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 aan de Westkapelseweg
in Zoutelande neergezet en kunnen op
vertoon van het startnummer worden afgehaald. Alleen toegang voor atleten.
AFTERPARTY
Voor alle atleten, hun supporters en de vrijwilligers wordt aan het eind van de middag
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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)

een gezellige afterparty georganiseerd. Op
deze party 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, is te lezen op:
www.kustmarathon.nl.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Het KNAU-wedstrijdreglement is van
toepassing. Alle deelnemers doen mee
op eigen risico. De Stichting Marathon

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.

Zeeland aanvaardt geen 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
Inschrijven is mogelijk tot 20 augustus.
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 18:30 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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KUSTMARATHON 2019

VOOR MIJ ZEKER
NIET D’N ALLERMAKKELIJKSTEN...

Af en toe zon, een goede (hardloop) temperatuur, wind
in de rug. Het weerbericht was uitermate gunstig voor
de Kustmarathon van 2019. Eerlijk gezegd viel het me op
de dag zelf een beetje tegen. Tijdens mijn warming-up
vond ik het redelijk fris en de wind leek zijwaarts te
komen en zo nu dan gewoon tegen.
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Prima, ik maak me niet druk om zaken
waarop je geen invloed kunt uitoefenen.
Als ik dus vlak voor de start te horen
krijg dat topfavoriet Redouan Nouini niet
aanwezig is haal ik mijn schouders op.
Of hij er wel of niet is, maakt in principe
niet zoveel uit, ik moet toch vooral zelf
een goede race lopen. Dat is namelijk
iets waar je wel invloed op hebt.
Je merkt dat er bij de start een aparte
sfeer hangt. Alsof iedereen met zijn
gedachten bij Lein is, die er voor het
eerst niet meer bij is. Ik weet zeker dat
heel veel deelnemers voor de start en
ook tijdens de wedstrijd teruggedacht
hebben aan Lein.
Na de start vormt zich een kopgroep
waaruit al snel twee atleten weglopen,
Erwin Harmes en Ykalo Fsaha. Omdat
het tempo van de groep op dat moment
prima aanvoelt en het zo vroeg in de
wedstrijd is, besluit ik in de groep te
blijven. De voorsprong van de twee op
kop loopt iets op, maar wordt volgens
mij nooit groter dan 30 a 40 seconden.
Heel goed te overzien met het strand
nog voor de boeg.
Al op de Oosterscheldekering pakken
we Ykalo Fsaha terug. Voor ons loopt
Erwin Harmes stug door. Of dit nou met
wind mee of wind tegen is, ik weet het
niet zo goed bij deze editie.
D’n allermakkelijksten....
ik betwijfel het...
Bij het opgaan van het strand bij
Vrouwenpolder is onze achtervolgende
groep gereduceerd tot Erwin Adan,
Huub van Noorden en ikzelf. Gelukkig
is het strand redelijk goed te belopen,
maar waar maak ik me druk om, ook

hierop heb je toch geen invloed. De
voorsprong van Erwin Harmes wordt
na verloop van tijd zichtbaar kleiner,
halverwege de negen kilometers over
strand passeren we hem en hij kan niet
aansluiten.
Waarschijnlijk zal de strijd om de overwinning dus tussen Erwin Adan en mij
gaan. Bij het verlaten van het strand heb
ik een gaatje geslagen op Erwin. Na de
wedstrijd begrijp ik dat hij kramp heeft
gehad (en later nog een paar keer).
In de duinen richting Domburg gaat
het heerlijk en langs de kant hoor ik al
roepen: “Gefeliciteerd!” Nou, nou, niet
te voorbarig denk ik. En niet veel later,
vlak voor Westkapelle is Erwin al weer
terug aangesloten. Hoewel dit mentaal
natuurlijk lastig is, denk ik nog maar
eens: niet druk maken, je hebt toch geen
invloed op hoe goed anderen lopen.

IN DE DUINEN
RICHTING
DOMBURG GAAT
HET HEERLIJK
EN LANGS DE
KANT HOOR
IK AL ROEPEN:
“GEFELICITEERD!”
Bij de beruchte trap van het KNRM
station ga ik soepel omhoog en vanaf
daar geef ik alles tot aan de finish.
Lichtelijk uitgeput kom ik als eerste aan
in Zoutelande. Ook bij de finish geen
Lein Lievense, toch even vreemd... maar
ik word (letterlijk!) goed opgevangen.
Om meerdere redenen dus zeker niet
D’n allermakkelijksten.
Heel erg trots ben ik op deze tweede
overwinning in de Kustmarathon. Dat
ik het podium uiteindelijk deel met
Erwin Adan en Ralph Wiessner maakt
het voor mij extra mooi. Dank aan de
organisatie die ondanks alles een
prachtig Kustmarathon weekend heeft
neergezet!
Tim Pleijte
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5 OKTOBER 2019

DE DAG VAN DE
KUSTMARATHON
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IN DE WEKEN VOOR DE MARATHON LIEP DE
SPANNING BEHOORLIJK OP. VEEL MENSEN
LEKEN ER VEEL VAN TE VERWACHTEN.

5 Oktober 2019. De dag van de Kustmarathon. Een dag die
eigenlijk al een jaar in de agenda staat. Het mooie parcours
en de sfeer maken het tot een mooie dag. In de weken voor de
marathon liep de spanning behoorlijk op. Veel mensen leken
er veel van te verwachten. Maar ondanks dat je er goed voor
getraind hebt moet je maar zien hoe het op de dag zelf gaat. Er
zijn altijd meerdere factoren die op zo’n dag meespelen. Zoals
het weer, het tij en natuurlijk hoe voel je je op de dag zelf.
Het was mooi weer die dag, er stond
weinig wind en het tij was goed. Ik
besloot om alle schema’s en verwachtingen los te laten en gewoon lekker op
gevoel te gaan lopen en te genieten.
Op naar Zoutelande om met de bus
naar Burgh-Haamstede te gaan. Nog
de laatste voorbereidingen en op
naar de start. Na de indrukwekkende
minuut stilte ter nagedachtenis aan Lein
Lievense klonk het starschot. Een aantal
sterke dames ging hard van start. Dat
wist ik van te voren en ik wist ook dat
ik hier niet in mee moest gaan. Lekker
op eigen tempo lopen. Onderweg kreeg

ik nog de succes wensen van Liselotte
van den Berg. De winnares van vorig
jaar. Op de kering kon ik in een groepje
lopen en daarmee ben ik lekker verder
gelopen. Bij Vrouwenpolder kwam ik
dichterbij de nummer 2. Zij wist me
te vertellen dat de achterstand op de
nummer één 1 minuut was. Maar ja dat
heb je niet zomaar dicht gelopen. Op
het strand zag ik wel dat ik steeds een
beetje dichterbij kwam. Maar het was
vooral genieten van het lopen, het weer
en de mensen onderweg. Bij het afgaan
van het strand ging ik de nummer 1
voorbij. Heel raar, want dan loop je dus
ineens als eerste. Maar je hebt dan nog
een lange weg te gaan en de zwaarste
kilometers moeten nog komen. Ik voelde
me nog sterk en wist dat ik nog wel goed
door kon blijven lopen. Je weet alleen
nooit hoe iemand nog terug kan komen.
En er alleen maar voor zorgen dat je zelf
goed blijft lopen. Alle aanmoedigingen
onderweg gaven ook erg veel energie
en kracht.Het leeft bij zoveel mensen en
iedereen leeft mee. Dat vind ik zo mooi
aan de Kustmarathon. Dat ik als eerste
dame de Langstraat in zou lopen had ik
echter nooit verwacht. Zeker niet gezien
het sterke deelnemersveld. En dat maakt
het misschien wel extra bijzonder.
Samantha Luitwieler
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Wij wensen
iedereen
veel succes!

Rabobank
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Hoofdsponsor
Kustmarathon

EEN
SPONSOR
AAN HET
WOORD:

NATUURLIJK IS
ZLM VERZEKERINGEN
WEER VAN DE PARTIJ
Het is een bijzondere tijd geweest. Ook op sportgebied. Veel wedstrijden en evenementen zijn
de afgelopen periode vanwege het coronavirus afgelast. In deze 18e editie van de Zeeuwse
Kustmarathon heeft ZLM Verzekeringen toch weer een team op de been gebracht. En wie weet,
is het Goese team dit jaar wel groter en sterker dan ooit.
Sport is al vele jaren een speerpunt
van ZLM Verzekeringen. Op het gebied
van sponsoring, maar ook als het gaat
om bezigheden van de eigen medewerkers. Niet alleen met het idee dat
bewegen gezond is, maar ook omdat
sport verbroedert. In de jaren 90 van de
vorige eeuw liepen in het Goese kantoor
opvallend veel goede voetballers rond.
Zo behaalde het ZLM-elftal knappe
resultaten tegen de profs van Willem II,
Oud-Feyenoord en Lucky Ajax.
Ook tijdens het jaarlijkse toernooi met
vijf andere onderlinge verzekeraars, liet
het ZLM voetbalteam zien wat ze waard
waren. De vrouwen brachten destijds
een volleybalteam op de been. Helaas
is het toernooi ter ziele. De collegaverzekeraars zijn stuk voor stuk overgenomen door grotere partijen. Dat voetbalteam bestaat overigens nog steeds,
is inmiddels flink verjongd, maar enkele
toppers van toen spelen er nog steeds
in. Hoogtepunt is nu het jaarlijkse treffen
met de verzekeraars van Unigarant uit
Hoogeveen.
De laatste jaren wordt er ook driftig
gefietst. In de Ride for the Roses rijdt
vaak een groot team in ZLM-kleuren
mee. Niet de kortste afstand is favoriet,
maar de langste (100 kilometer)!! Verder
is en was er veel animo voor medewerkersclinics zoals mountainbiken, hardlopen en boksen.

Sportsponsoring
Qua sportsponsoring timmert ZLM al
jaren aan de weg. Vooral wielrennen
staat hoog aangeschreven. Dankzij een
financiële injectie van ZLM kwamen vele
jaren de grootste talenten onder de 23
jaar van de wereld naar Goes voor de
ZLM Tour. Deze wedstrijd bestaat niet
meer, maar de naam van de wedstrijd
bestaat nog wel. De huidige ZLM Tour
geldt als uitstekende voorbereiding op de
Tour de France. Met name de sprinters
van de sterkste ploegen van de wereld
willen in deze vijfdaagse wedstrijd nog
één keer hun benen testen voordat de
Tour begint. We hopen in 2022 weer een
mooie ZLM Tour te organiseren.
Bij de Zeeuwse Kustmarathon voelt
ZLM zich enorm betrokken. Vele jaren
konden de wandelaars zich bij het
relaxpunt van ZLM bij Domburg door
professionele masseurs laten oplappen.
Het laatste stuk van 12 kilometer naar
Zoutelande was daardoor nog maar
een peulenschil. De laatste vier jaar
staat de marathon centraal. ZLM bracht
een heus Kustmarathonteam op de
been. Het bestaat uit medewerkers,
relaties en klanten.
Deelnemers ZLM Kustmarathonteam
Ook dit jaar bestaat het team weer uit
een groep enthousiaste lopers. Onder

hen Tim Pleijte, de Vlissinger die de
vorige editie in het ZLM-shirt naar een
prachtige overwinning liep. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat is van de partij.
Vorig jaar liep hij van Burgh-Haamstede
naar Zoutelande zijn allereerste marathon en dat ging zo lekker dat hij ook
dit jaar alle gaatjes in zijn agenda wil
benutten om zich goed voor te bereiden.
Michael Boogerd is net als een paar
andere teamgenoten van plan om de
uitgestelde marathon van Rotterdam
te lopen (24 oktober). De Kustmarathon
zien deze bikkels als een mooie voorbereiding. Ultraloopster Leonie Ton ziet ‘m
juist als een cooling down, zij loopt het
weekend daarvoor de Spartathlon (246
km in maximaal 36 uur).
Zo heeft ieder een eigen doel. De nieuwe
teamleden die voor het eerst een marathon lopen, willen de finishstreep
gewoon halen. Anderen streven dit jaar
naar een finishtijd onder de 4 uur. De
variatie in het team is enorm, in loopervaring maar ook in leeftijd. Dat maakt
meelopen in dit team zo mooi. De deelnemers supporten en inspireren elkaar.
Tim Pleijte en Jos den Hollander stomen
de ZLM-lopers met een aantal uitgekiende trainingen klaar voor de mooiste
en zwaarste marathon van Nederland
en verre omstreken: de Zeeuwse
Kustmarathon!
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EEN VOORSPELLENDE
DROOM?
Het startschot knalt in de vroege ochtenduren. Vijfduizend mensen komen langzaam
in beweging. Een grote meute van allerlei pluimage, bepakt en bezakt op weg voor een
barre tocht van vele uren. Ik word meegezogen in de maalstroom. De kakofonie van
geluid doet me beseﬀen dat ik echt deel uitmaak van een peloton dat een marathon
loopt. Voor het eerst in mijn leven.
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Onderweg
Deze marathon heeft het predicaat gekregen van de mooiste en de
zwaarste. Langs de Zeeuwse kust,
door weer en wind, met onverharde
wegen, dijken, strand en duintrappen
als kuitenbijters. Zuidwestenwind,
striemende
regen,
wapperende
poncho’s, geselende hagel, tot de
enkels soppend in het water.
Van top tot teen gezandstraald, tong op
de schoenen, schuim op de mond en
snot voor de ogen. Bananen, thee en
gevulde koeken als schraal proviand.
Het is een ware expeditie, heroïsch
zelfs. Je moet sterk in je schoenen
staan en blijven lopen.
Na 21 kilometer ben ik halverwege. Het
dringt tot me door dat het een serieuze
battle is, een kwestie van overleven.
De man met de hamer loopt voortdurend in mijn kielzog.
Het is een flinke dagtaak van 8 uur voor
iemand doe voortdurend in conflict is
met zijn motoriek. Mijn hart onder
de riem piept en meldt dat ze er in
Nijmegen vier dagen over doen om de
Via Gladiola te bereiken.
Finish in zicht
Zoutelande doemt op aan de horizon.
Volgens track&trace is dat de plaats
van bestemming. Ik hoor de klanken
van Bløf, het oude strandhuis blijkt een
fata-morgana. Ze zijn blij dat ik hier ben.
Het stemt overeen met de lokroep van
de nimf op de rots van de Lorelei.
Ik ben in het zicht van de haven. Nu niet
meer stranden...
”Never give up” staat in de verte
geschreven op een spandoek.

Het is een droom, maar is die ook voorspellend? We raadplegen TV-professor
Erik Scherder. Die kan in je brein kijken
en stelt vast dat mijn frontale kwab
acuut is geactiveerd.
Hij opent daarna het drieluik om drastisch te gaan bewegen in de volgorde
van dromen, durven, doen. De eerste
heb ik te pakken met die onheilspellende droom.
Nu nog durven? Ik heb direct stevig
ingezet en ingeschreven voor de
kustmarathon.
De wandelmarathon weliswaar, maar
de afstand is er niet minder om. De
historisch bepaalde 42 kilometer en
195 meter.
We zouden het gaan doen!
Op karakter, op weg naar een déjà vu!
Maar de alom gevreesde ziekte heeft
een streep door de rekening gehaald.
De man met de hamer zocht mij eerder
op dan verwacht.
Joop van der Laan

Het jammerende snerpende geluid van
een horde doedelzakken doet me ruw
ontwaken.
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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
jaren 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 -TOERTOCHT
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 gebruik maakt
van de bussen die vanuit Zoutelande vertrekken.
Voor het afzetten van de deelnemers maken

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
vergunning parkeren. 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 vergunning parkeren. 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 gebruik maakt
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

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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GEEN EDITIE
GEMIST
In 2013 - ik was 39 - liep ik m’n eerste hardloopwedstrijden. Ik had gehoord dat de Ladiesrun een
prachtige wedstrijd zou moeten zijn. Ik was benieuwd, dus de eerste vrijdagavond in oktober
stond ik – vol verwachting en vreselijk nerveus - in het startvak, in de Langstraat in Zoutelande.
Deze wedstrijd overtrof m’n verwachting. Sindsdien heb ik dan ook geen editie gemist.
De Ladiesrun kenmerkt zich door
de bijzondere sfeer. Dat komt mede
omdat er uitsluitend ladies aan de start
staan. Dat geeft een andere sfeer dan
wanneer er ook mannen mee doen.
Het geeft een gevoel van ‘saamhorigheid’. Het moet een prachtig gezicht
zijn; al die hardlopende dames die over
het strand en door de duinen, een roze
slinger vormen. En uiteraard verschijn
ook ik elk jaar in een roze outfit.
Lady speaker Diana praat het geheel
gezellig aan elkaar en ook de muziek,
entourage en onthaal bij de finish door
Lenie dragen bij aan de fijne sfeer. En
ook het vele publiek levert een positieve bijdrage. Kinderen, partner en
vrienden staan op het strand, bij het
KNRM station en op de Boulevard
in Zoutelande de roze slinger aan te
moedigen.
Het mooiste van deze wedstrijd is ongetwijfeld het schitterende parcours.
Het strand met de paalhoofden, die je
tijdens de wedstrijd verwenst omdat je

pittig, maar je weet de beloning; duin
afwaarts laat je je gaan en zet je grote
passen, in een hoog tempo. De laatste
kilometer gaat over de boulevard,
waar je op je tandvlees loopt, maar het
publiek je er doorheen schreeuwt.
De omstandigheden zijn ieder jaar een
verrassing. Is het hoog water, zwaar
lopen in het mulle zand? Zijn er golven,
waardoor je - bij het zo dicht mogelijk langs de waterkant lopen - natte
schoenen riskeert? Staat er veel wind,
en is dat op de heen- of terugweg
tegen? En is het een warme nazomeravond, of kondigt koning Winter zich al
vroeg aan?

tempo helemaal terugvalt en je je ritme
steeds weer opnieuw moet bepalen. De
trap op het keerpunt in Westkapelle, die
ieders benen doet verzuren. De hoge
duinen, die een schitterend uitzicht
bieden over de zee. Duin opwaarts is

Vanwege de werkzaamheden op onze
boerderijcamping zet ik het lopen in
de zomer op een laag pitje. Het is altijd
een uitdaging om het lopen weer op te
pakken. Ik zie altijd een soort op tegen
deze lastige fase van opbouwen en
meer willen dan ik op dat moment kan.
De Ladiesrun is hierbij voor mij de stok
achter de deur. Ik wil ‘m altijd zo graag
mee doen… Dus ja, ik moet het trainen
echt oppakken, ook al gaat het nog
moeizaam. Maar ik kijk uit naar de beloning: de eerste vrijdag in oktober in m’n
roze shirtje genieten van de fijne sfeer
en het prachtige parcours!
Carolien van de Kreeke
(Loopster 10 km. parcours. In 2013 4e,
in 2014 3e, in 2015 3e, in 2016 3e, in 2017
(5km) 1e, in 2018 4e, in 2019 2e plaats.)
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HET ONTSTAAN
VAN DE
LADIESTRAIL
In 2021 is er een Trailrun toegevoegd aan het programma
van de kustmarathon. En wel een Trailrun alleen voor dames.
Zoals indertijd bij Lein en Lenie aan de keukentafel het idee
voor een LADIESrun is ontstaan, zo kwamen we ook op het
idee om het Trailonderdeel toe te voegen aan de LADIESrun.
Vanuit een enquete gehouden onder de
dames die de laatste jaren meeliepen
bij de LADIESrun kwam naar voren dat
er behoefte was aan een langere en/of
zwaardere afstand. Niets is leuker dan
op pad te gaan om een nieuwe route te
ontdekken. De afstand zou ongeveer 15
km moeten zijn, en dan kom je al gauw
uit op uitbreiding door de duinen.
In gedachten neem ik jullie mee over
het nieuwe parkoers; na de start in de
Langstraat lopen op hoogte van hotel
de 10 Torens, niet de normale route van
de LADIESrun maar gaan linksaf de
duinen in richting Dishoek, we klimmen
verder naar boven en draaien om de
bunker heen. We volgen het pad verder
de duinen in en zien als we boven

komen rechts de branding, hier volgt
een pittig stuk van klimmen en dalen.
Na 2 km lopen we de trap af en gaan
over het strand en boulevard richting
Westkapelle. Met wat geluk is het mooi
weer en zie je de zon ondergaan in de
zee terwijl we langs de paalhoofden
het strand vervolgen. Bij de reddingsbrigade gaan we weer het strand op,
om achter de tank langs terug te komen
op het originele marathonparkoers.
Over de duinen gaat het dan terug
naar Zoutelande om te finishen in de
Langstraat.
Waarom is dit nu een trail? Ten eerste
is veruit het grootste gedeelte onverhard, de route bevat 215 hoogtemeters

en de omgeving is prachtig. Het is een
pittige loop en een mooie uitdaging voor
dames die de 10 km ontgroeid zijn, eens
willen proven aan het trailrunnen en
die niet de ambitie hebben om een hele
marathon te lopen.
Om hiervoor te kunnen trainen zijn
kunnen jullie terecht bij onze vaste trainers John Overweel en Henk Leeftink,
dit ijzersterke duo wordt aangevuld met
Caroline Veringa, die zelf veel ervaring
heeft met trailrunnen. Traingstijden
zijn terug te vinden op de site van de
Kustmarathon
We denken op deze manier weer een
mooi onderdeel toe te kunnen voegen
aan dit prachtige weekend dat ook weer
het predicaat mooiste en zwaarste kan
krijgen.
De eeste trail voor vrouwen in
Nederland, start vrijdag 1 oktober om
17.30 in de Langstraat in Zoutelande
Ladies: Succes met de voorbereiding

DE ZEVENDE EDITIE VAN DE

LIGHT KUSTRUN

POWERED BY DELTA
De Light Kustrun is een hardloopevenement voor hardlopers die het hardlopen
op een andere manier willen beleven.
Vanaf dit jaar is de Light Kustrun ook een
wandelevenement. Het parcours van 11,2
km van Domburg naar Zoutelande wordt
in de avond afgelegd. De route loopt
over het laatste gedeelte van het marathonparcours dat speciaal voor deze
gelegenheid op een aantal plaatsen met
lichtelementen en muziek wordt opgesierd. De Light Kustrun is geen 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. Voor de leukste
outfit hebben we een leuke prijs.
Dit jaar wordt de Light Kustrun weer
gesponsord door Delta. Delta was
destijds het bedrijf dat aan de organisatie
van de Kustmarathon heeft gevraagd dit
evenement te organiseren. Wij zijn blij dat
Delta weer terug is als sponsor van de
Light Kustrun. Delta heeft beloofd er een
mooi spektakel van te maken. Op verzoek
van Delta is er nu ook de mogelijkheid om

de Light Kustrun te wandelen. De start is
iets veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. We starten om 20.00 uur op
het parkeerterrein onderaan de Hoge Hill
richting strandtent De Oase, vervolgens
gaan de lopers linksaf de Hoge Hill op. Zo
hebben we wat meer ruimte bij de start.
De wandelaars starten 10 minuten na de
hardlopers.
Alle deelnemers veel plezier tijdens deze
unieke (hard)loopbeleving. Geniet ervan!
Organisatie van de
Kustmarathon Zeeland
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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

Samen halen we de Finish
drukkerij en
ontwerpstudio
Een aanmoediging doet je als
deelnemer van de

Wandelmarathon Zeeland zoveel goed.

Goldline
Nederland & België
Agent S. Koets

Daarom staat het WVO Zorg Soepteam zondag
oktober weer voor je klaar op de Panoramaweg tussen
Domburg en Westkapelle met een heerlijk kopje
warme bouillon en aanmoedigingen. Zet ‘m op!

capello
TEXTILES
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ALS GEBOREN EN
GETOGEN ZEEUWEN
Als geboren en getogen Zeeuwen, die nu al jaren in de randstad wonen, moesten we toch een keer de kustmarathon wandelen. Een groot deel van de familie had al diverse keren meegedaan, zowel met de hardloop- als wandelmarathon. Maar iedere keer kwam het er toch niet van om in te schrijven. Ook dit jaar
waren we weer te laat met inschrijven. Onze schoonzus (Linda) had wel ingeschreven samen met haar man
(Quintijn) en vader (Harry). We baalden ervan dat wij geen kaarten hadden en gaven bij Linda aan dat als er
één van hen zou afvallen dat wij graag mee zouden lopen.
In augustus bleek dat zowel Quintijn
als Harry (helaas?) niet mee kon lopen.
Zodoende zouden we samen met onze
schoonzus de wandelmarathon gaan
lopen. Dit betekende dus dat we aan
de bak moesten om te gaan trainen.
Alhoewel we redelijk sportief zijn,
hadden we nog nooit een dergelijke
afstand gelopen. Uiteindelijk bleek het
een hele uitdaging om tijd vrij te maken
om lange wandelingen te maken.
Uiteindelijk hebben we 2x een wandeling
van circa 20 km gemaakt. Maar goed, het
was een wandelmarathon dus hoe moeilijk/zwaar kon het zijn...

De datum van het Kustmarathon
weekend kwam steeds dichterbij.
De weersverwachting was niet best,
maar we dachten (hoopten) dit draait
misschien nog wel bij. Helaas was dit
niet het geval…
En toen kwamen we tot de ontdekking dat we eigenlijk helemaal geen
geschikte waterdichte kleding en
schoenen hadden. Gelukkig konden we
van de ouders nog wat regenkleding
lenen (sommige kledingstukken waren
wsl +20 jaar oud) en konden we waterdichte hoezen voor over onze schoenen

22

op de kop tikken. Zodoende konden we
toch enigszins voorbereid de dag voor
de kustmarathon vertrekken we richting Middelburg om bij mijn ouders te
overnachten.
DE DAG VAN DE MARATHON….
Om half 7 ‘s morgens bracht vader (Wim
Besuijen) ons richting de start. In de
auto hadden we nog wat regen maar in
Schouwen aangekomen was het zowaar
droog. Uiteraard deden we wel onze
waterdichte kleding aan aangezien de
kans erg groot was dat we regen zouden
krijgen onderweg.
Rond acht uur klonk het startschot en we
begonnen aan de tocht. We wisten dat
er veel mensen meededen, maar waren
toch onder de indruk van de enorme
sliert met mensen. Het eerste stuk tot
Vrouwenpolder was het droog, maar wel
ontzettend veel wind, zeker op de stormvloedkering. We hebben nooit geweten
dat het geluid van wapperde poncho’s
zo’n enorme herrie is.
Bij Vrouwenpolder stonden onze eerste
supporters langs de kant. De sfeer was
goed en alles verliep erg soepel bij
ons. Toen we het strand op gingen bij
Vrouwenpolder begon het te regenen en
dit bleef het doen tot we bij Westkapelle
waren. Dit maakte het erg zwaar. Ook
bleek de regenkleding uiteindelijk toch
niet zo waterdicht als je zou verwachten
van dergelijke kleding. Op de duinpaden
moest je slalommend om de plassen
heen lopen en hierdoor kon je lastiger
mensen inhalen. En op de Westkappelse
zeedijk werd je bijna omver geblazen

door de harde wind die goed vat op je
kreeg door de regenkleding. Dat voelde
wel als een paar kilometer extra die je
moest afleggen.
Uiteindelijk kwam Zoutelande in zicht en
kwam zelfs het zonnetje door. Dat betekende toch wel licht aan het einde van
de tunnel want met name Paskal zag erg
af. Overigens verloor schoonzus Linda
op het strand richting Zoutelande nog
een zool van haar schoen. Maar zelfs
dat kon de pret niet meer drukken want
we waren nu zo dicht bij de finish dat het
niet meer mis kon gaan.
Het was een fantastische ervaring, met
dank aan de organisatie, onze trouwe
supporters die meerdere keren langs de
kant stonden en bij de finish. Dank aan
alle mensen die langs de kant bleven
staan ondanks het verschrikkelijke weer.
Dank aan de versnaperingen onderweg,
de dweilbandjes en andere muziek, het
was fantastisch. Iedere keer als je even
denkt er doorheen te zitten zijn er weer
mensen die je aanmoedigen, een leuk
muziekje spelen of iets lekkers te eten
aanbieden.
Het was een zware tocht met name
door het weer, dus de volgende keer
kan alleen maar meevallen. De kaartjes
voor de volgende editie zijn besteld en
we hopen dan op mooier weer. O ja, en
we gaan wat meer trainen, want waarschijnlijk kunnen we dan nog meer
genieten en iets minder afzien :-)
Met sportieve groet
Paskal en Esther Alma

SPONSORBROCHURE
KUSTMARATHON ZEELAND

MTB-toertocht, Marathonwedstrijd en Wandelmarathon.

van Zeeland, met een Ladiesrun, LightKustrun, Kidsrun,

In 17 jaar tijd is het uitgegroeid tot hét sportevenement

marathons. Het is zelfs de 3e marathon van Nederland!

Ieder jaar staat deze loop in de top 5 van de Nederlandse

zwaarste marathon van Nederland genoemd worden.

De wedstrijdmarathon mag met recht de mooiste én

verschillende wedstrijden beïnvloeden.

natuurelementen als wind en water meer dan eens de

Zoutelande. Een uniek, maar moeilijk parcours waar

Stormvloedkering en wegen van Burgh-Haamstede naar

Het parcours volgt de kustlijn over duinen, strand, bos,

Kustmarathon Zeeland kent haar oorsprong in 2003.

veel sterkere Perzen te melden.

van de overwinning van de Atheners op de numeriek

Marathon naar Athene gesneld zou zijn om het nieuws

v.Chr., toen de Griekse soldaat Pheidippides van

De oorsprong van de marathon ligt in het jaar 490

een afstand van 42,195 km.

1 De marathon is een hardloopwedstrijd over

Marathon [ma·ra·thon]
(de; m; meervoud: marathons)

INTRO

MTB TOERTOCHT
In alle vroegte starten in Zoutelande de MTB-ers. Zij leggen een 54 km lang traject af richting Burgh-Haamstede.
Zoveel als mogelijk over het marathonparcours.

ZATERDAG

LIGHTKUSTRUN

Hardlopen en wandelen in het donker, met verlichte punten op
het 11 kilometer lange parcours. Diverse muziekacts zwepen
onderweg de deelnemers op, die het laatste deel van het
marathonparcours afleggen. De start is in Domburg, de finish
in Zoutelande.

LADIES TRAIL 15KM

Om 17.30 uur klinkt het startschot voor de Ladiesrun.
Een wedstrijd over 5, 10 en 15 km, voor dames, georganiseerd door dames. Het parcours gaat over strand
en duinen. De deelnemers starten en finishen in de
Zoutelandse Langstraat.

LADIESRUN

VRIJDAG

En uw organisatie kan hier
deel van uitmaken

KUSTMARATHON ZEELAND PROFILEERT ZICH:
• www.marathonzeeland.nl met 103.000 unieke
bezoekers en ruim 1.600.000 paginaweergaven
• Een ijzersterke social media strategie; een
Facebookpagina met bijna 10.000 pagina likes
en Twitteraccount met bijna 3000 volgers.
• Deelnemersmagazine met een oplage van 6000
exemplaren en free download op de website
• Minimaal 3 nieuwsbrieven naar alle deelnemers,
gericht per onderdeel
• Diverse advertenties in toonaangevende hardloopmagazines en (regionale) media
• Een eigen marathonfotoboek
• Ruim 1000 affiches die verspreid worden

KUSTMARATHON ZEELAND:
• een 100% vrijwilligersorganisatie
• ruim 11.000 deelnemers uit binnen- en buiteland, van
jong tot oud, van beginnend sporter tot wedstrijdtopper
• een veelvoud is bezoeker/supporter langs het parcours
• 6 onderdelen verspreid over een 3-daags evenement
• ondersteund door 1000 vrijwilligers
• gefaciliteerd door 5 sportverenigingen
• gesubsidieerd door Provincie Zeeland en de
gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland
• tal van trouwe sponsoren
• ondersteunt jaarlijks een Zeeuws goed doel
• een uithangbord voor sportief Zeeland

FEITJES
Het paradepaardje van het Kustmarathon weekend; de wedstrijdmarathon.
Een mooi, maar loodzwaar parcours, waar het water nooit ver weg is. Dat is de
Kustmarathon. Vanaf de start in Burgh-Haamstede lopen de deelnemers door de
polder, de Oosterscheldekering en duinen hun race naar de finish in Zoutelande.
Afzien, genieten, worstelen en weer doorgaan. De Zeeuwse spreuk “Luctor Et
Emergo” (ik worstel en kom boven) is zeker van toepassing op dit heroïsche onderdeel van het Kustmarathonweekend.

De jeugd heeft de toekomst. Daarom
rennen de jongste deelnemers in
Zoutelande hun eigen ‘marathon’.
Rondom de finish leggen zij 1 of meerdere
rondes af. Uiteraard is er voor iedereen
een medaille en traktatie én finishen zij op
de echte finishbult van de wedstrijd.

Veruit het populairste onderdeel van het Kustmarathon weekend is de Wandelmarathon. Binnen 24 uur zijn ruim 5000 deelnemersbewijzen verkocht. Op de dag zelf is het compleet feest op het parcours. Het parcours dat de wandelaars afleggen, is
hetzelfde als de wedstrijdmarathon.

WANDELMARATHON

ZONDAG

WEDSTRIJDMARATHON

MINI MARATHON

SPONSOR VAN DE
LIGHTKUSTRUN
POWERED BY

• Vermelding in alle uitingen van de LightKustrun
(startnummer, aankondiging etc).
• Sponsorfilmpje op Lightrun-pagina op website
• Logovermelding op site met doorklik naar eigen site
• Naamgeving: Lightkustrun powered by + (logo)
• 3 berichten op Facebook (zelf in te vullen)
• 2 nieuwsbrieven die naar deelnemers worden
verstuurd. 2x eigen invulling in nieuwsbrieven
• Logo vermelding magazine
• Aankleding van Start op vrijdagavond naar eigen invulling
• Aankleding van finish dmv 10 beachflags die langs
de dranghekkens staan voor de finishbult
• 1/4 pagina in het magazine.

Goud
Zilver
€ 10.500,- € 3.150,-

Brons
€ 1.050,-

WAT STAAT ER NOU TEGENOVER?

Vriend
€ 370,-

x

x

Logo vermelding op site met doorlink naar eigen site
(Homepage voor goud)

x

Logo vermelding in marathonmagazine (oplage 6000 stuks)

x

x

Logo vermelding in 3MTiem-uitingen

x

x

Logo vermeldingen in alle uitingen, incl. briefpapier (goud en zilver)

x

x

x

x

Logo vermelding op finisher-tshirt (wedstrijd en wandelmarathon)

x

x

x

x

Mogelijkheid voor ophangen vlag in kraan in marathongebied

x

x

x

x

x

(Zeer uitgebreide) reclamemogelijkheden langs parcours

x

x

logo

x

x

Mogelijkheid om promogift in vrijwilligerstas

x

logo
Branche-exclusiviteit

x

€ 300,-

Vermelding op startnummers

x

Deelname aan het VIParrangement

logo

€ 75,-

Vermelding op LEDschermen op diverse plaatsen op parcours

€ 125,-

Startbewijzen t.w.v.

WAT IS UW DOEL?
Wat is uw trainingsdoel? Samen met u kijken we
graag naar de mogelijkheden om dit te realiseren;
op maat of via één van bovenstaande opties.

Wij voegen uw organisatie graag toe aan ons
unieke evenement. Neem gerust contact met ons
op, voor de mogelijkheden. Sportieve groet,
Team Kustmarathon Zeeland
Info@kustmarathon.nl

DEELNEMERSINFORMATIE
DEELNEMERSINFORMATIE
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 3
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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STRIJDEN TEGEN
DE ELEMENTEN
Het zijn nog steeds lastige tijden op het moment dat ik dit schrijf (mei 2021). Het coronavirus waart nog
rond en houdt de wereld al meer dan een jaar in haar greep. De vanzelfsprekende, alledaagse dingen zijn
nog niet vanzelfsprekend en ook nu is het nog niet zeker of het Kustmarathon weekend zal doorgaan op de
wijze die we gewend zijn.
Een taaie tijd voor iedereen. Ook de
sporters leverden in. Sportverenigingen
werden beperkt, competities en
wedstrijden vonden geen doorgang, tal
van sportaccommodaties waren niet of
beperkt toegankelijk en evenement na
evenement werd verplaatst of afgelast.
Gelukkig konden we, alleen of in kleine
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groepjes, sporten in de openbare ruimte
en daar werd dan ook flink gebruik van
gemaakt. Drukte alom op de wandel-,
fietspaden en mountainbike tracks.
Ook op dit moment zijn er nog geen
zekerheden. Het EK voetbal gaat
gelukkig door en ook de Olympische
Spelen staan er goed voor. Laten we

er nu tóch ook maar vanuit gaan dat
we nog een heel mooi sportnajaar
krijgen én dat we kunnen uitzien naar
hét mooiste sportevenement aan de
Zeeuwse kust; Kustmarathon Zeeland.
Inmiddels zijn er veel sporters die dit
evenement nu dubbeldik in hun agenda
aangekruist hebben.

Bij het moeten missen van zoveel
andere evenementen wordt dit sportweekend wellicht nog uitdagender om
aan mee te doen en een nog groter doel
om voor te trainen.
Ook de mountainbikers zullen er weer
staan voor de 55 kilometer lange toertocht over langgerekte stranden,
dijken, duinen en natuurlijk de
Stormvloedkering Oosterschelde. Hoe
de stranden er deze editie bij zullen
liggen kan niemand voorspellen en blijft
steeds een verrassing. Na flinke wind
in de week voordien kan alles ineens
weer heel anders zijn. Het “strijden
tegen de elementen” is misschien wel
het meest aantrekkelijke van een rit
over het strand. We kunnen je alleen

maar aanraden; bereid je goed voor en
ga voor tips en trucs te rade bij ervaren
strandrijders!!
Ook heeft de organisatie n.a.v. recente
gebeurtenissen nog een dringend
advies voor je. Zorg ervoor dat bekend
is wie gewaarschuwd moet worden in
geval van nood. Vermeld op de achterzijde van het stuurbord, aan de binnenkant van je helm en op je mobiel het
telefoonnummer en naam van de betreffende persoon. Heel vaak wordt hiervoor
de internationale code ICE (In Case of
Emergency) + naam + nummer gebruikt.
Voorzichtig aan zijn we nu alweer
begonnen met de voorbereidingen van
de veertiende editie van deze mountainbike toertocht. Elk jaar proberen

we er weer iets aan toe te voegen
of te wijzigen. Hoewel nog niet definitief, proberen we de route op de
Kop van Schouwen na duinovergang
“Duinhoeve” iets om te leggen waardoor het én leuker én vóóral ook veiliger
fietsen wordt in het laatste gedeelte.
Op een leuke manier uitbollen in de
laatste kilometers heb je dan zeker
verdiend na een wellicht pittige tocht.
En natuurlijk staan we in grote getale in
de Burghsering gereed voor een grandioze ontvangst.
Namens het organisatie team,
veel plezier!
Jan Slager
ATB Team X-Treme

25

VRIENDEN VAN DE KUSTMARATHON
PANNENKOEKENHUIS

GRENZELOOS
COACHING, TRAINING & ADVIES
BEDRIJVEN & PARTICULIEREN
BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK WERK

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 gemeenten 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

POWERED BY

MINIMARATHON
Zaterdag 2 oktober 2021 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 2 oktober 2021 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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KOOP HET BOEK OVER
DE EDITIE VAN
DE KUSTMARATHON 2021!
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

Zet jezelf aan
tijdens de
Kustmarathon

We wensen alle deelnemers veel plezier en
succes met trainen voor de mooiste marathon
van Nederland!
DELTA | gouden sponsor Kustmarathon Zeeland

SPONSOR AAN HET WOORD:

ZORGSTROOM SAMEN ZORGEN
VOOR DE ÉCHTE BIKKELS

Goed voor elkaar zorgen: dat
is voor Zorgstroom de kern
van hun bestaan. Ook tijdens
de Kustmarathon Zeeland. De
Zeeuwse zorgorganisatie is al
zes jaar trotse sponsor van het
sportevenement. Ieder jaar staan
medewerkers van Zorgstroom
weer langs het parcours om
deelnemers van de wandelmarathon aan te moedigen.
Voorbereiden op de marathon
Ook bij Zorgstroom zijn er veel fanatiekelingen die meedoen aan de zwaarste
marathon van Nederland. Mieke van
de Waeter is vanuit de sportcommissie
van Zorgstroom betrokken bij het sportevenement. Mieke: “Als sponsor van
de Kustmarathon slaat een aantal
collega’s jaarlijks de handen ineen om
dit evenement voor te bereiden. Zo
zorgt de sportcommissie voor een goed
gevulde goodiebag voor onze deelnemende medewerkers met een flesje
water, fruit en een snack. Daarnaast
enthousiasmeren we medewerkers en
vrijwilligers om langs het parcours te
staan en iedereen aan te moedigen.
Dit doen we samen met ons communicatieteam en het servicepunt van
Zorgstroom.”
Zeeuwse samenwerking
In 2014 werd Zorgstroom sponsor van
het sportevenement. Sharon Lukasse,
communicatieadviseur bij Zorgstroom,
legt uit wat dit voor hun organisatie
betekent: “We willen heel graag ons
steentje bijdragen aan dit mooie evenement dat volledig afhankelijk is van
vrijwilligers. Het is mooi om te zien dat
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zoveel Zeeuwse organisaties en ondernemers zich voor de Kustmarathon
inzetten.” Ook willen ze hiermee de
sportievelingen binnen hun eigen organisatie aanmoedigen. Sharon: “Als
werkgever vinden we het belangrijk om
onze medewerkers gezond en vitaal te
houden. We tonen dan ook onze betrokkenheid en geven hen een steuntje in
de rug. Hoe gaaf is het als je, al ploeterend door het zand, collega’s langs het
parcours ziet juichen? Dit wordt door
iedereen echt enorm gewaardeerd!”

IK VOND HET
BEST PITTIG EN
DENK DAT VEEL
MENSEN HET
ONDERSCHATTEN.
Zwaarste marathon van Nederland
Mieke en Sharon weten als geen ander
hoe het is om de wandelmarathon te
lopen. “Als sponsor moet je natuurlijk wel weten hoe het is om ‘m zelf te
lopen”, lacht Sharon. “Bovendien vind

ik dat je dit als Zeeuw sowieso een
keer moet ervaren, mits je gezondheid
het toelaat natuurlijk. Zelf heb ik drie
keer meegedaan aan de wandelmarathon. Ik vond het best pittig en denk dat
veel mensen het onderschatten.” Ook
Mieke beaamt dit: “Je loopt door weer
en wind langs de Zeeuwse kust van
Burgh-Haamstede naar Zoutelande. De
omgeving is prachtig, je gaat door het
bos en wandelt over dijken en duinen.
Vooral het mulle zand langs de vloedlijn
maakt het zwaar, maar dat vergeet je
snel weer als je onder luid applaus de
finish over wandelt. Kippenvel!”
Bolusbites als powersnack
Om alle sportfanaten een hart onder
de riem te steken, staat Zorgstroom
ieder jaar met een stand vol vrijwilligers op de Veerse Dam. Sharon:
“Op dat punt heb je de route over de
Oosterscheldekering, met flinke tegenwind, net gehad. Maar het zwaarste
gedeelte moet dan nog komen: de lange
tocht over het strand. Voordat de deelnemers hieraan beginnen, delen wij
lekkere powersnacks uit. Onze bolusbites zijn altijd een enorm succes!”

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. Nagenoeg alle 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

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

www.zeemeermin.net
www.kustlicht.nl
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Jan de Jonge Fotografie

Zeeland.
Ongebaand
Mooi.
De provincie met ruimte voor duizenden kilometers aan verschillende
fiets- hardloop- en wandelroutes. Door de duinen, het bos, platteland of
langs het water. De afwisseling tussen ploeteren door het mulle zand en
afkoelen in het bos zorgt ervoor dat Zeeland voor sportliefhebbers een
gewilde plek is waar men zich niet snel zal vervelen.
Maar ook de provincie waar je woont aan de zee. Sport in zee. En eet
uit de zee. Waar onverwachte carrièrekansen voor het grijpen liggen
in een omgeving die een fantastisch decor vormt voor waanzinnige
sportevenementen. Heb jij er wel eens aan gedacht hier te wonen en te
werken?
Benieuwd geworden naar ongebaande routes en wat Zeeland jou nog
meer te bieden heeft? Scan de QR code en check het op www.zeeland.com

SPONSOR AAN HET WOORD:

STEENTJE BIJDRAGEN AAN
DE MOOISTE MARATHON VAN
NEDERLAND

Scalda (school voor middelbaarberoepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in Zeeland) is al enkele
jaren trouwe sponsor van de Kustmarathon Zeeland.

Vorig jaar kon het event wegens het
coronavirus helaas niet doorgaan,
maar we hopen dat we dit jaar weer ons
steentje bij kunnen dragen. We blikken
terug op 2019. Tijdens de zeventiende
editie van de Kustmarathon was Scalda
als sponsor actief. Op zondag 6 oktober
tijdens de wandelmarathon deelden
medewerkers van Scalda ter hoogte van
de KNRM in Westkapelle fruit uit aan de
deelnemers. Daarnaast doet ook altijd
een aantal Scalda medewerkers actief
mee aan één van de activiteiten tijdens
het Kustmarathonweekend. Vanuit de
personeelsvereniging ROCOCO worden
medewerkers gestimuleerd deel te
nemen aan één van de onderdelen van
de Kustmarathon.
Maar wat misschien niet iedereen
weet, is dat ook studenten van
Scalda jaarlijks 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
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.

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 2021. Mét
opnieuw een mooie samenwerking en
hopelijk ook weer veel sportplezier voor
de deelnemers.

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
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EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen,
WIJ ZIJN wijKHEB
WA’K WOU
zijn Kheb Wa’k Wou

We zijn een band uit Goes en zijn We
op zijn
25 een
juniband
2017
gestart
uit Goes
en zijnmet
op 25ons
juni “kraamfeest”.
2017 gestart met ons
Vanaf die tijd tot in 2019 zijn we fors“kraamfeest”.
gegroeid in
leden,
zelfs
vanuit
In 2019
Vanaf die tijd tot in 2019 zijnTilburg.
we fors gegroeid
in
Tilburg.vereniging
In 2019 zijn wegegaan.
van vriendengroep naar
zijn we van vriendengroepleden,
naarzelfs
eenvanuit
officiële
een officiële vereniging
gegaan.maken combineren met
WEeen
ZIJN
EEN
GROEP muzikanten
We zijn
groep
enthousiaste
die muziek
gezelligheid
en humor en trachten We
van
optreden
feestje
te maken.
We
ENTHOUSIASTE
zijn ieder
een groep
enthousiasteeen
muzikanten
die muziek
maken combineren
spelen MUZIKANTEN
op diverse festivals,
waaronder
Festival
aan
zee(Renesse),
kinderstad
met gezelligheid en humor en trachten van ieder optreden een feestje
DIE
te maken. We spelen
op diverse
festivals,
waaronder Festival aan zee
Goes, Hanswester dweilfestival,
Ride
for the
roses.
(Renesse), kinderstad Goes, Hanswester dweilfestival, Ride for the roses.
MUZIEK
MAKEN
Tijdens de carnaval kan je ons tegenkomen in Zeeland, maar ook in Tilburg.
Tijdens de carnaval kan je ons tegenkomen in Zeeland, maar ook in Tilburg.
We spelen
op 3 oktober, de
zondagWevan
deopkust
marathon
endegaan
ons en
best
COMBINEREN
MET
spelen
3 oktober,
de zondag van
kust marathon
gaandoen
ons best
een leuk
optreden
neer
te
zetten
en
jullie,
als
lopers,
aan
te
moedigen…..
doen een leuk optreden neer te zetten en jullie, als lopers, aan te moedigen…
GEZELLIGHEID EN
Alvast
veel succes!!
alvast
veel
succes!!

HUMOR EN TRACHTEN
P.S. we zijn op zoek naar muzikanten die zin hebben om gezellig met ons mee
VAN IEDER OPTREDEN
te spelen. Heb je interesse? Neem dan contact op met ons secretariaat voor
P.S. we zijnEEN
op zoek
naar
muzikanten
zinMonique,
hebben
om
gezellig
met ons mee te
meerdie
info, t.a.v.
e-mail
adres:
contact@kwwgoes.nl
FEESTJE TE
spelen.
MAKEN. Heb je interesse??
Neem dan contact op met ons secretariaat voor meer info,
t.a.v. Monique
e-mail adres: contact@kwwgoes.nl
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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
KNRM (zaterdag)

8 LIEVER IER AS TUUS
Domburg watertoren (zondag)

9 APOLLO DOMBURG
Domburg (zaterdag)

10 BIO BAND
Domburg (zondag)

1
Start

10 km.

11 STRIETBAND
Dijk Westkapelle (zondag)

2

4

12 DE DIKKUH NEKKUH BENT
IJzeren Torentje Westkapelle (zondag)

Halve Marathon

6

5

3

30 km.

8

9
10

13 WESTSTRATE
Dijk Westkapelle (zaterdag - zondag)

14 OKK
Tank Westkapelle (zondag)

11

12
13
15

14

7
16
17

15 DJEMBEFOLA
Speeltuintje Westkapelle (za - zo)

16 TE GEEN NOAM
Strand Zoutelande (zondag)

17 LEUTBENDE
Zoutelande (zondag)

18 LEUTIGE KRABBEN
Zoutelande (zaterdag)

18
19

Finish

20

19 INTER SCALDIS PIPES & DRUMS
Zoutelande (zaterdag)

20 KHEB WAK WOU
Zoutelande (zondag)
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INTERVIEW MET

LENIE LIEVENSE
Al sinds het ontstaan van de Kustmarathon is Lenie erbij
betrokken. Hoe kan het ook anders als partner van de
oprichter van de Kustmarathon Lein Lievense. Lein en Lenie
hebben het evenement gemaakt tot wat het nu is. In eerste
instantie alleen een marathon, maar in de loop der jaren
kwamen er naar ideeën van Lein en Lenie onderdelen bij. De
Wandelmarathon, de Kidsrun, de MTB tourtocht, de Ladiesrun
en de Light Kustrun.
Lenie heeft het comité laten weten dat zij vanaf deze editie
geen deel meer uitmaakt van het centrale comité. Lenie blijft
wel betrokken bij de Ladiesrun en bij de organisatie daarvan.
In een interview met Lenie vertelt ze over de Kustmarathon.

Was je vanaf het eerste begin
betrokken bij de organisatie
Ja. Lein organiseerde altijd al veel en ik
was daar altijd bij betrokken. Ik hielp bij
het inschrijven, het uitgeven van de startnummers en allerlei hand-en spandiensten. Bij de eerste Kustmarathon waren
er 350 deelnemers en we startten toen
op het pad bij de Adriaan vd Weideweg.
Dat was nog heel kleinschalig.
Had je ervaring met organiseren
Ja al vele jaren. De zwemloop, de stratenloop waarvan Lein de initiatiefnemer
was, de triathlon, de zwemtochten en ik
was altijd al vrijwilliger bij Dynamica.
Hoe ging dat, het combineren
van de Marathon en je werk
Lein en ik zijn altijd zelfstandig ondernemer geweest. Wij hadden geen 8 tot
5 baan. Daardoor konden we overdag
altijd veel doen.
Waardoor is het marathonweekend zo’n succes geworden
Door de saamhorigheid van het publiek,
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de deelnemers en de vrijwilligers. En
zeker door heel gewoon te blijven. Het
is een evenement van alle Zeeuwen
geworden. Je merkt dat veel mensen
trots zijn op de Kustmarathon.
Hoe waren de contacten met ondernemers. Zaten daar veel verschillen in
De ondernemers in de kern van
Zoutelande waren in het begin afwachtend, maar die zijn allemaal helemaal om.
Met de gemeente Veere heb je toch
wel een speciale band gekregen.
Kan je daar iets over vertellen
Zowel privé als met het organiseren
van de marathon is er heel goed
contact. De vorige burgemeester van
Veere mevrouw De Bruijn was meteen
enthousiast en later met burgemeester
Rob van der Zwaag en andere betrokkenen bij de gemeente Veere is het
heel fijn samenwerken. Veere is toch
de gemeente waar het grootste deel
van het parcours over gaat. Maar ook
met de andere gemeenten is het goed
samenwerken.

HET PARCOURS, DE KLEINSCHALIGHEID.
DE BETROKKENHEID VAN IEDEREEN IS HEEL
GROOT. EN HET IS NAGENOEG ALLEMAAL
VRIJWILLIGERSWERK.

Heb je wat leuke anekdotes
van wat je hebt meegemaakt
tijdens het marathonweekend
Dat zijn er nogal wat zo in al die jaren.
Een hele grappige is dat er een keer een
hardloper in Burgh met een hond aan de
start stond. Dat mocht toen niet, maar
hij wist dat niet. Ik vond dat zielig en zei
geef maar aan mij dan zorg ik wel voor
je hond. Ik kreeg de hond echter niet stil,
dat beest bleef maar blaffen want hij
wilde naar zijn baasje. Met die hond in
de auto naar Zoutelande en dat beestje
stonk best wel. In Zoutelande heb ik het
beestje in de garage gezet en het duurde
best wel een tijd voordat zijn baasje hem
op kwam halen. Lein zei tegen me: “denk
in het vervolg eerst eens na voordat je
wat belooft”.

Het verhaal met de boetes. Lein was
zo boos op de burgemeester. Maar wij
wisten dat Lein ’s avonds in de tent een
lintje zou krijgen. Ik heb flink wat moeite
moeten doen om Lein in de tent te krijgen.
Natuurlijk het moment dat Erwin Harmes
een paar meter voor de finish uitgeput
in de hekken viel. Lein en André hebben
hem toen over de finish gedragen. Dat is
het mooie toch hè van de marathon.
Ja en dan dat je dochter de marathon
loopt en dat je haar op de finish in je
armen kan sluiten. Zelf heb ik ook één
keer de marathon gelopen. In het geheim
heb ik toen na de Junkfrau doorgetraind.
Na 4 uur en 20 minuten kwam ik over de
finish.
Klopt het dat jullie het hele jaar door
bezig waren met de marathon
Ja bijna wel. Zeker in de beginjaren van
de marathon. Het was toen wel veel
kleiner dan dat het nu is.
In wat onderscheidt de Kustmarathon
zich van andere marathons
Het parcours, de kleinschaligheid. De
betrokkenheid van iedereen is heel
groot. En het is nagenoeg allemaal
vrijwilligerswerk.
Is er een initiatief dat het
niet heeft gehaald
Lein had veel ideeën en één daarvan was
een paardenmarathon van 42 kilometer.
Dat in combinatie met een hele marathonweek. Ik zei toen: “het is goed met

je, dat gaan we echt niet doen”.
Lein was nooit zonder marathon. Overal
waar we waren deed hij ideeën op. Die
tegels die van de winnaars in Zoutelande
had hij eens in Zwitserland gezien van
skiërs die daar hadden gewonnen.
Waar ben je het meest trots op
Hoe alles loopt en wat we met z’n allen
hebben neergezet. We hebben Zeeland
op de kaart gezet!
Op welke manier heeft de marathon je leven veranderd
Op een positieve manier. Ik heb er heel
veel plezier aan beleefd en ik heb veel
mensen leren kennen. Ik word overal
vriendelijk ontvangen, je hoefde maar
wat te vragen en het werd gedaan.
Wil je aan de lezers vertellen
waarom je stopt bij het comité
Enerzijds mijn leeftijd. Aan de andere
kant een stuk emotie. Het gemis van Lein
kost mij veel energie. Bij vergaderingen
zie ik de lege plek waar hij altijd zat. Dat
doet pijn.
Wat wil je het comité meegeven
De oude garde verdwijnt op enig tijdstip. In het comité zitten gelukkig ook
alweer een aantal leden die jonger zijn.
Het comité moet gewoon met de tijd
meegaan. Je eigen koers varen. Met de
tijd gaat het toch veranderen.
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HALLO WIJ ZIJN HET FOTOTEAM
VAN DE KUSTMARATHON

Wij, een groep van 12 enthousiaste mensen, verzorgen het
hele weekend de sfeerbeelden
en foto`s van de verschillende
onderdelen.
We zijn er al maanden van te voren mee
bezig, inventariseren welke spullen we
nodig hebben, zorgen dat deze spullen
er komen, samen bekijken welke locaties geschikt zijn, denk aan mooi licht,
mooie achtergrond, goede plaats
zodat de loper er op zijn best opstaat,
plaatsen waar je ook van de omgeving
nog wat kan zien.
Waar we staan verschilt per editie,
soms is een locatie prima en staan we
er jaren achter een, soms is een locatie
bij bepaalde weersomstandigheden
niet (meer) zo geschikt, soms ontdek je
nieuwe plekjes en ga je uitproberen.
Dus je kan ons zomaar overal op het
parcours tegen komen!
We maken schema`s zodat iedereen
van elkaar weet wie, waar, wanneer
ergens, zodat je ook elkaar kunt ondersteunen bij bepaalde dingen/vragen.
Het weekend zelf, zijn we heel druk, we
hebben ons “eigen” plekje waar we
onze spullen laten, waar we de foto`s
bekijken, selecteren en waar onze ICT
mannen de foto`s klaarmaken voor het
internet, dit alles doen we samen, we
zijn een hechte groep waarvan het
grootste deel al jaren meedoet.
We hebben online mappen waar de
gemaakte foto`s in komen te staan, en
waar iedereen ze kan bekijken en gratis
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WE PROBEREN
ALTIJD ZO SNEL
MOGELIJK DE
FOTO`S ONLINE TE
HEBBEN, DIT VERGT
SAMENWERKING EN
DISCIPLINE MAAR
DAT IS OOK ONZE
KRACHT
kan downloaden. Ieder onderdeel heeft
zijn eigen map en daarin zijn ook nog
(deel) mappen zodat je jezelf kan terug
zoeken, want ja een foto is toch altijd
een mooie herinnering.
We proberen altijd zo snel mogelijk
de foto`s online te hebben, dit vergt
samenwerking en discipline maar dat is
ook onze kracht.
Ondertussen selecteren we nog foto`s
voor bijv. Omroep Zeeland, voor het

after-magazine van de kustmarathon,
voor in de tent, voor sponsoren en voor
bedrijven.
Zoals gezegd we zijn een enthousiast
team, samen hebben we ook altijd
een top weekend, want ook plezier en
genieten doen we nog tussen door. En
leren van elkaar, want iedereen heeft
zijn eigen inbreng en manier van fotograferen mede daarom is het fototeam
van de Kustmarathon zo een mooi team.
De foto`s kunt u bekijken via de site
van marathon zeeland, toeschouwers,
foto`s en online fotoalbums.
Veel plezier dit weekend en de hroete
van ons,
Sander, Rianne, Barbara, RobertHans, Mariëlle, Anjali, Jan,
Tineke, Piet, Henk en Ilse en
Sanne (die niet op de foto staan)

‘T GAE DEU
Hoe heeft u maandag 31 mei beleefd? Was u uitgelaten, werd u onrustig of juist gespannen?
Zeker is dat het bericht dat de 18e editie van de Kustmarathon Zeeland door kon gaan, veel
mensen in beweging heeft gezet. “We mogen weer!”, zullen velen van u gedacht hebben. De
Kustmarathon Zeeland is immers voor heel veel mensen een jaarlijks terugkerend feest of
nieuwe uitdaging.
Ook in de Kanaalstraat in Oost-Souburg
zorgde dit nieuws voor beweging, want
het eerste weekend van oktober is ook
voor Omroep Zeeland een bijzonder
weekend. Al vanaf de eerste editie in
2003 doet Omroep Zeeland via al haar
kanalen uitgebreid verslag van het
evenement en ook dat vraagt om een
goede voorbereiding en topconditie.
Toch zegt er nooit iemand ‘nee’ tegen
deze uitdaging, want de Kustmarathon
Zeeland daar wil je gewoon bij zijn!
Niet alleen voor de ervaren ‘uutlopers’
die alle edities hebben meegewerkt,
maar ook voor nieuwe medewerkers is de aantrekkingskracht van de
Kustmarathon Zeeland groot. Zoals
voor
iedereen
die
deelneemt,
meewerkt, ondersteunt, kijkt, leest of

luistert, levert elke editie een unieke
ervaring en blijvende herinnering op.
Het gevoel van saamhorigheid en
gedeelde trots op Zeeland voel je in
alles. Niet alleen langs het parcours en
in reacties, maar ook door samen drie
dagen te pieken om een toppresentatie neer te zetten. Ook dit jaar zullen
er tijdens het marathonweekend weer
ruim zestig medewerkers van Omroep
Zeeland in touw zijn om verslag te
kunnen doen via de radio- en televisie-uitzendingen en/of bijdragen te
verzorgen voor de app, website en
social media-kanalen.
Weer of geen weer, de Kustmarathon
Zeeland is, door de sportieve strijd
tegen de elementen in een op-en-top
Zeeuws decor, een niet ophoudende

stroom van verhalen. Elk jaar opnieuw.
Verhalen die Omroep Zeeland als
publieke, regionale omroep van en
voor Zeeland ook graag wil blijven
vertellen, want de Kustmarathon
Zeeland hoort bij Zeeland en is van ons
allemaal.
Ik wens alle deelnemers, vrijwilligers,
organisatie, begeleiders, supporters, toeschouwers en collega’s een
geslaagde editie toe. Omroep Zeeland
is er ook dit jaar weer bij, zodat u niets
hoeft te missen van het driedaagse
sportevenement.
De Kustmarathon Zeeland beleven we
samen!
Michel van Sluijs Eindredacteur
Programmering Omroep Zeeland
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Foto’s Arjan Schotanus

DE OVERKANTERS
VAN HET WOORD
AAN HET WOORD

Reeds jarenlang galmen de stemmen van het speakersduo Matthieu (Warrens)
en Theo (Rabout) tijdens de Kustmarathondag op zaterdag door de Langstraat.
In aanloop naar de 18e editie op het moment dat verdere versoepelingen in de pijplijn zitten (juni 2021) en de organisatie een ‘go’ heeft gegeven, bellen de twee Zeeuws
Vlamingen met elkaar.

Theo Hé Matthieu Theo hier, het ziet er
goed uit, die kom t’r weer oan! Eerste
zaterdag van oktober reizen weer af naar
de Langstraat. Heb je er ook al zin in?
Matthieu Ja eindelijk, zeker veel
zin in. Denk wel 2 x keer zo veel als
anders. Nu we de vorige editie van
2020 met zijn allen moesten missen.
De Kustmarathondag is toch voor ons
als speakers jaarlijks het hoogtepunt
en de ‘kers op de taart’. De gemoedelijke sfeer, zowel voor als achter de
schermen maakt het altijd weer een
mooie en bijzondere dag. Doel van ons
is om, zoveel als mogelijk, finishende
deelnemers/sters in de Langstraat bij
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naam om te roepen of een leuk woordje
over hen tot het publiek te richten.
Theo, waar kijk jij meeste naar uit?
Theo Is moeilijk zeggen. Als loper heb je
een langere voorbereiding maar voorts
is de marathondag voor ons ook echt
een ‘marathon’. We beginnen om 11.00
in de Langstraat en meestal scheiden
onze wegen bij het busstation van
Terneuzen zo’n half etmaal later. Heb
niet echt één specifiek moment op die
dag qua hoogtepunt. Al denk dat ik de
mini-marathon bij het ‘grote’ publiek wat
minder bekend is, maar van die jeugd
kom ik wel gelijk goed in stemming. Heb
jij trouwens ontwenningsverschijnselen

gehad vorige jaar eerste zaterdag
oktober?
Matthieu niet te doen man. Heb merendeel van de dag gesurft op social media.
Was de hele dag een beetje zoekende
om het lege gevoel dan maar beetje
opgevuld krijgen met het bekijken van
oude Kustmarathon beelden, foto’s
en verhalen. Miste die dag echt het
‘Langstraat’ gevoel. Die unieke sfeer
en euforische stemming, daar kan bijna
niets tegenop. Dit heeft iets magisch voor
de deelnemers maar zeker ook voor ons.
Maar Theo, gaan we weer voor dezelfde
rolverdeling? Weet eigenlijk niet meer
hoe die is ontstaan. Ik niet, jij wel?

Theo Ik grotendeels boven en jij
beneden bedoel je. Mijn vader vond
dat wellicht te ver lopen (haha). Nee,
na eerst een jaar commentaar vanaf
de motor (2005) ben ik vanaf 2008 gaan
speaken in de Langstraat samen met
vader Fred. Het evenement groeide zo
snel dat hij dat niet meer alleen aankon.
Ik vind dat pendelen tussen boven,
beneden en/of dieper de finishstraat
in, gewoon heerlijk. Zeker wanneer de
eerste heren en dames zich melden
bovenop de dijk, zien jullie dat in de
Langstraat nog niet en kan ik wel
(en soms) niet waargenomen zaken
aangrijpen om de stemming er lekker in
te brengen. Verdenk mijn ouders ervan
vernoemd te zijn naar Theo Koomen
en, voor degene die dat meegemaakt
hebben, een niet te evenaren vakman
als razende reporter bij vooral wielerwedstrijden in de jaren 80 en 90. Weet
je trouwens nog jouw eerste editie (de
11e), bibbers en rillingen vooraf zeker?

Tour de France vooraan meedeed. Die
prestaties zijn niet meer te evenaren en
dan is het misschien wel mooi zo. Weet
wat je daarvoor allemaal moet doen
en dat past momenteel niet (meer) in
mijn leventje. Sluit geen marathondeelname ’s uit, maar zal dan wellicht niet de
Kustmarathon zijn. Nu zijn we radertje
in de organisatie en vind ik het leuk om
bij te dragen aan ieder zijn persoonlijke
marathonherinnering. We vergeten dat
wel eens maar elke finisher/ster heeft
zijn verhaal, motivatie en overwint iets.
Door dat speaken ben je nog van dichtbij
betrokken bij het evenement. Heerlijk
hoe Lein en Lenie ons het vertrouwen
en de vrijheid vanaf dag één gaven.
Mensen zien dat misschien niet, maar
achter de schermen is het vrij van invulling maar ook weer goed geregeld he?

Matthieu Weet ik nog zeker. Voor editie
11 van de KM vroeg je mij, omdat vader
Fred het welletjes vond geweest. Moet
zeggen dat ik over het algemeen redelijk rustig ben, maar had die nacht en
ochtend ervoor toch wel wat “gezonde
spanning” voor mijn 1e Kustmarathon
als speaker. Het is tenslotte toch de
hoogtijdag van de hardloopsport in
Zeeland met veel bijzonder mooie deelnemers (en publiek) uit vaak alle windstreken. Engels was geen probleem,
maar dat Frans en Duits is dan toch wel
een dingetje. Gelukkig had ik de voorafgaande jaren ervaring opgedaan als
speaker bij het 36km doorkomstpunt
De Westkaap(Westkapelle). Maar de
Langstraat is toch “the next level &
the place to be”. Heb jij trouwens geen
spijt dat je door je speaken niet mee
kan doen.

Matthieu De prima en geoliede samenwerking met de KM organisatie dmv
korte lijnen zijn hierin zeer belangrijk.
Wij zijn tenslotte een gedeelte van de
communicatie en het uithangbord van
de Kustmarathon. Tevens hebben we
de beschikking en het genot om met
een aantal partijen samen te werken
die er alles aandoen om het ons qua
techniek zo professioneel mogelijk te
maken. Het precieze werk van de tijdwaarneming door Racetimer en beelden geluidstechniek van Sanrobi zijn
hierin onmisbaar. Dit aangevuld met de
“live” wedstrijdbeelden van Omroep
Zeeland is voor een speaker een zeer
welkome aanvulling.
Vervolgens
starten we de dag met het doornemen
van het programmaboekje en weinig
protocollen. Voornamelijk gericht op de
ervaring en interactie. En dat maakt het
tot een spontane, leuke en vooral sportieve dag voor hopelijk iedereen aan de
Langstraat. Maar Theo het publiek is
toch onmisbare schakel, he?

Theo Nee hoor. Heb aan mijn sportieve
deelnames met tweemaal als derde
op podium (2004 en 2007) super goede
herinneringen. Was gewoon kicken. Die
mensenzee aan Vrouwenpolder als je
het strand opdraait, bij de Hoge Hill in
Domburg. Fenomenaal. Met de camera’s van Omroep Zeeland rond je, leek
het net of je in een bergetappe van de

Theo Fenomenaal is dat. Zelden
geremd door de weersomstandigheden,
rijen dik onderweg maar zeker ook
bovenop de dijk en in de Langstraat. Is
toch ook beetje onze sport om van de
eerste tot de laatste finishers aandacht
van het publiek te trekken hè. Vele
deelnemers hebben hun eigen supportersschare en daarmee proberen we er

toch beetje voor iedereen een persoonlijk feestje van te maken. Vooral als we
weer een onvoorbereid een-tweetje
doen met wat grappen en grollen en
dat slaat aan (som ook niet…) is dat
toch schitterend. Spontaan is niet altijd
schitterend maar ergens ben ik toch
ook wel beetje trots op het spontane
ontstaan van het woord ‘FinishLein’.
Want was toch bijzonder toen bij de
laatste editie van Lein, hij samen met de
rest van de organisatie onder applaus
over het parkoers de Langstraat afliep.
Was tot laatste moment onduidelijk of
hij het wel of niet zou doen en toen ik
die ‘loop’ van commentaar moest voorzien, was het zaak dat ik mijn emoties
onder controle te houden en met de
juiste woorden commentaar geven.
In een ‘split second’ bedacht ik toen
‘Finishlein’. Was misschien gewaagd,
maar met een blik op het spandoek aan
de finish zal op 2 oktober mijn marathondag (en terugdenken aan de bijzondere grootheid Lein) daarmee gepast
starten. En Matthieu ben jij een beetje
gereed voor de aankomende 18e editie?
Matthieu Ben zeker klaar voor
een mooie strijd tegen de Zeeuwse
elementen en heet jullie van harte
welkom in Zoutelande aan de altijd sfeervolle en gezellige Langstraat. Tot dan!
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GEDICHT
Duizend stappen afgedrukt in ‘t zand
Honderd duizend meer in ‘t vaste land
Flarden aan herinneringen die je nooit meer ziet
Niets vermoedend hoe een mens geniet
Stap na stap. Er is verband
Een strak boerinnetje uit de polder
Een boertje met de grootste kolder
Ze liepen direct vanaf de start
Ze liepen echt verdomde hard
Hun geheim. Een loopband boven op de hooizolder
Een echtpaar wat op scheiden staat
Een dreumes die zijn eerste pasje staat
Een oude veteraan die zo nodig moet
Veel vrienden in een rouwende stoet
Heb jij in de gaten waar het om gaat
Politie te paard
Zestig plusser met een baard
Een tiener met pukkels
Nog meer van dat soort sukkels
Ze liepen alles met bepaalde vaart
De zieke met een snottebelle
De domme kan nog niet tot tiene telle
De dunne met z’n veel te lange benen
De topper met z’n hardloop genen
Allen denkend. We behoren bij de snelle
Een groep hardlopers op ‘t strand
Een krabbe spoor in ‘t zand
Een meeuw al zwevend in de lucht
Een jogger voor z’n zorgen op de vlucht
Wie weet waar je uiteindelijk belandt
Het jonge echtpaar met hun eerste kindje
Het jubileum paar met hun lintje
De finisher met een laatste sprintje
De jubilaris met z’n jubileum
De veteraan met z’n comeback uit het museum
De voorzitter zit voor
De secretaris schrijft maar door
De penningmeester telt z’n centjes
De PR commissie regelt de bandjes
De leden zijn tevreden en daar doen zij het ook voor
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Sommige parcourswachten met een uniform of een pet
Het mag wel eens worden neergezet
Sommigen van hun die nemen dan een houding aan
Die gaan dan op hun strepen staan
Die sommigen verstoren dan wel eens de pret
Een vrijwilligster met enorme borsten en veel te dikke billen
Stond te posten “om te gillen”
Atleten en atletes zo slank als dennen
Bleven steeds rondom haar rennen
Ze is gaan lijnen want dat rennen zou ze ook wel willen
Een frivole met riskant decolleté
Die liep in de grijze middelmoot mee
Door haar verschijning en pikante kantje
Het was een ietsje op het randje
Stelde ze sommige lopers zeer tevree
Een prachtig atleet met ideaal figuur
Niks botox, alles puur natuur
Een soepele houding. Een atletische tred
Stralende ogen blinkend van pret
Sommige loopsters wilden voor hem door ‘t vuur
Een zeikerd een zeur en een zak
Eén van komaf met kouwe kak
Een wachter een post en een sjouwer
Een teller een speaker een bouwer
Die hadden aan die andere mensen gewoon lak!
Lein Lievense
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GOUDEN SPONSOREN

Vormgeving en druk: Drukkerij Driedijk • Samenstelling: Robert Carol
Oplage 6000 stuks • ook als download te vinden op www.kustmarathon.nl

