KUSTMARATHON
ZEELAND 2022
30 SEPT, 1 & 2 OKT

LADIESRUN & LADIESTRAIL

Start: Zoutelande
Tijd: 17.30 uur

LIGHT KUSTRUN

[POWERED BY DELTA]

Start: Domburg
Tijd: 20.00 uur

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

MTB-TOERTOCHT

Start: Zoutelande
Tijd: 8.45 uur

KUSTMARATHON

Start: Burgh-Haamstede
Tijd: 12.00 uur

19E EDITIE

[POWERED BY ORSTED]

Start: Zoutelande
Tijd: 12.30 uur

WANDELMARATHON

Start: Burgh-Haamstede
Tijd: 7.00 uur

WWW.KUSTMARATHON.NL




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

MINIMARATHON

EEN
WEEKEND
ALS
EEN
VANOUDS!
WEEKEND
ALS
VANOUDS!
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Het Kustmarathon weekend staat weer voor de deur. De trainingen zijn

weer gestart, kortom met de komst van de zomer zijn veel deelnemers
en vrijwilligers weer druk bezig om het eerste weekend van oktober weer
gezellig in de weer te zijn of een knappe prestatie te leveren. De diverse

onderdelen zijn al goed vol qua deelnemers. De Lightkustrun is bijna
vol en natuurlijk is de wandelmarathon in de eerste dagen van januari
volgeboekt.

Dit jaar is het voor de MTB tocht de 15e keer dat X-treme dit

organiseert. Een enthousiaste groep vrijwilligers van de club

zorgt voor een veilig parcours en ondersteuning onderweg

voor de deelnemers. Zij hebben, samen met de andere
Zeeuwse clubs, de afgelopen jaren gezorgd voor mooie

parcoursen in het Zeeuwse landschap wat gewaardeerd
wordt door iedereen.

Ook zijn we druk bezig om rond het parcours het nog een stuk
gezelliger te maken met bandjes en andere activiteiten.

Dit jaar is het nog net 1 oktober als de marathon start,

volgend jaar gaan we naar het weekend van 7 oktober.
Meestal is dat een garantie voor mooi weer zegt men, ik doe

daar geen uitspraak over maar zeg altijd dat we het mooiste
en zwaarste marathon willen zijn. 1 zekerheid hebben we wel,

het is laagwater rond 13 uur, het parcours zal dus wat langer
zijn maar het zand is hard.

Ik hoop op een weekend als vanouds, veel mooie momenten
maar ook afzien en achteraf genieten van de prestaties.

MEESTAL IS DAT
EEN GARANTIE
VOOR MOOI WEER
ZEGT MEN, IK
DOE DAAR GEEN
UITSPRAAK OVER..

Ik wens iedere deelnemer een goede voorbereiding naar het

Kustmarathon weekend met veel trainingsarbeid maar ook
veel plezier en geniet van het mooie Zeeuwse landschap.
Tot ziens bij het Kustmarathon weekend
Chris Simons

Voorzitter Kustmarathon Zeeland
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‘LIEVE
MENSEN’
‘LIEVE MENSEN’

‘Wat zijn het toch allemaal lieve mensen’. Dat was de conclusie van mijn dochter
Aimee (5 jaar), nadat ze mee was naar de prijsuitreiking bij de ladiesrun. Ze had
weliswaar net zelf een medaille gehad, maar toch heeft ze 100% gelijk.
De sfeer in Zoutelande, de gesprekken bij de start en onderweg.
Alle hulp die er in de voorbereiding is. Al die mensen, al die

vrijwilligers, al die inzet ‘om niet’ maakt de Kustmarathon: de

Kustmarathon. Zeker, het parcours, de uitdaging in de duinen

en de kilometers strand bepalen de zwaarte en de aantrekkelijkheid van de wedstrijd. Maar de mensen er omheen, maken
dat zoveel mensen er bij betrokken willen zijn. Om mee te
lopen en/of om mee te helpen.

Als gedeputeerde zie ik dat steeds meer evenementen

moeite hebben vrijwilligers te vinden. Iets wat ook te zien is

bij verenigingen, op scholen, waar niet eigenlijk. Het is dus

Vorig jaar was het Kustmarathonweekend een pareltje

te verbinden. Net als haar trouwe sponsoren.

wedstrijden konden doorgaan. Het lijkt er op dat dit jaar

des te belangrijker dat de Kustmarathon zoveel mensen weet

VORIG JAAR WAS HET

KUSTMARATHONWEEKEND

EEN PARELTJE IN EEN VERDER
SPORTIEF LASTIG JAAR.

in een verder sportief lastig jaar. Weinig evenementen of
anders is. De zekerheid van het doorgaan van de wedstrijd,
zal maken dat deelnemers zich vroeger kunnen gaan voor-

bereiden. Er is eigenlijk geen reden niet mee te willen doen:
mits gezond. Hoe belangrijk dat is, hebben we de afgelopen
twee jaar ook ervaren.

Veel succes gewenst aan ‘al die lieve mensen’. Op naar een
mooi kustmarathonweekend.
Jo-Annes de Bat
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RODE
PEN
RODE PEN
Zaterdag 1 oktober 2022 lijkt op dit
moment, bij het schrijven van dit voorwoord nog ver weg. We hebben net de
winter achter de rug en het voorjaar is
net begonnen. Toch staat deze datum
bij hardlopers en ook 2 oktober bij veel
wandelaars met rode pen omcirkeld in
de agenda!
Het is alweer de 19e editie! De editie van vorig jaar kon

sportevenement van Zeeland is een belevenis voor jong en

van de Coronapandemie en de daaruit voortvloeiende beper-

op de hardloopkalender. Deelnemers uit heel Nederland en

gelukkig weer doorgang vinden, na een jaar stilte als gevolg

kingen. Mijn compliment aan alle vrijwilligers die dit sportfestijn mogelijk bleven maken. Uit ervaring weet ik dat de

voorbereidingen nu alweer in volle gang zijn! Het grootste

oud. De marathon staat dan ook op een prominente plaats

soms ook daarbuiten willen de sportieve uitdaging die de
zwaarste marathon van Nederland biedt, niet missen! En

terecht. Want behalve de zwaarste marathon van Nederland,
is het misschien ook wel de mooiste!

Het Waterschap is er met recht trots op hoofdsponsor te zijn.
En wat is het mooi dat dit evenement sinds vorig jaar ook

live door Omroep Zeeland op televisie wordt uitgezonden.

Een waardevolle aanvulling voor degenen die dit evenement thuis op de bank willen volgen. De afgelopen jaren is

de Kustmarathon uitgegroeid tot een evenement met voor
elk wat wils. Een LightKustrun, Ladiesrun en Minimarathon

en een MTB-tocht. Van een enkelvoudig evenement is het
een sportweekend dat Zeeland vanaf Burgh-Haamstede tot

Zoutelande op de kaart zet. Met de Langstraat van Zoutelande
als epicentrum.

De weersomstandigheden hebben we niet in de hand. Maar

onze medewerkers zullen ervoor zorgen dat het parcours
er weer piekfijn bij ligt. Samen met alle vrijwilligers en de
andere sponsoren zorgen we ervoor dat deze 19e editie van

de Kustmarathon een onvergetelijk succes wordt! Ook bij
het Waterschap staat het eerste weekend van oktober 2022
daarom dik omcirkeld op de kalender!
Toine Poppelaars

Dijkgraaf Waterschap Scheldestromen

5

BELANGRIJKE
INSTRUCTIES
BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Vooraf

Tips

Tot slot

Circa half september wordt uw startnummer
éénmalig toegestuurd. Gelieve op de achterkant in te vullen: uw gegevens en uw telefoonnummer (hulp/noodnummer 112).

Drink voldoende voor de start.
Start rustig. Luister naar je lichaam. Loop
ontspannen (met een lach op het gezicht).

De Zeeuwse Kustmarathon is uniek
in z’n soort:

Lees de voorwaarden op
www.kustmarathon.nl

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)

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

6

De start

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 Zeeland
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

• 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.

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
WEDSTRIJDINFORMATIE
Inschrijven

Tijdslimiet

Verversingsposten

Inschrijven is mogelijk tot 20 augustus.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst
van het inschrijfgeld. Op de site vindt
u uw naam onder deelnemerslijst.

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

Op circa elk 5 kilometerpunt staat een
verversingspost met water, sportdrank en
sponzen. Tevens is er na de finish water
en sportdrank beschikbaar.

Bereikbaarheid

EHBO/Rode Kruis

De start bevindt zich in het centrum
van Burgh-Haamstede. De finish is
in het centrum van Zoutelande.

Bij veel verversingsposten is medische
verzorging aanwezig.

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

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.

Achter de laatste loper(s) rijdt een
bezemwagen met medische verzorging en mobiele telefoon.

Categorieën

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.

• 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

Bezemwagen

Kleed- en douchegelegenheid

Groepsfoto

Foto's
Zie website.

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.
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.
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DE FINISH BL
SUPER SPAN

KUSTMARATHON 2021

DE FINISH
BLIJFT SUPER
SPANNEND
Mijn voorbereiding op de Kustmarathon 2021 verliep wat anders dan in
voorgaande jaren. In het voorjaar sukkelde ik met een terugkerende achilles
peesblessure. In Juni werden we trotse ouders van onze tweede dochter.
En continu de twijfel of de Kustmarathon toch wel door zou gaan.

8

LIJFT
NNEND

Dus het was een uitdaging om goed getraind

aan de start te verschijnen. Kwestie van tijd juist
indelen, positief blijven na zo nu en dan een terugslag van mijn blessure en hopen dat de marathon
als vanouds georganiseerd kan worden.

Als dan eenmaal het goede nieuws naar buiten

wordt gebracht dat het Kustmarathonweekend

definitief door gaat is er zekerheid. En wanneer ik

de laatste twee weken van mijn marathon voorbereiding merk dat de trainingen heel lekker gaan,

krijg ik het idee dat ik exact op tijd in vorm ben. Alle

puzzelstukjes lijken perfect in elkaar te vallen. Vol
vertrouwen sta ik aan de start!

Het startschot klinkt en we zijn weg, iedereen is
vooral blij dat het allemaal weer kan en mag. Een

grote groep loopt gezamenlijk strijdend tegen de

wind. De Fransman Michel Verhaeghe kiest voor

zijn eigen tempo en neemt wat afstand van onze

van de eerste twee plaatsen op het podium. In de

dus het gat wordt nooit heel groot en voordat we

we beide iets te forceren, zonder succes. Ook op

groep. Ik weet dat hij aardig wat in zijn mars heeft

het strand bij Vrouwenpolder opgaan sluiten we
weer bij hem aan.

duinen tussen Westkapelle en Zoutelande proberen
het strand lukt het geen van ons beide om het

verschil te maken. De trap op naar de Boulevard

MAAR BIJ HET VERLATEN VAN HET
STRAND IS ER EEN LANGE TRAP. HIER
WORDEN VERSCHILLEN GEMAAKT...
Het strand is in mijn ogen altijd “ieder voor zich”,

van Zoutelande, langs alle tegeltjes en het stand-

stukje strand waarop je het makkelijkste kunt

ik kan mee. De afdaling naar de Langstraat toe wil

vooral omdat je steeds zoekende bent naar het
lopen. De groep blijft grotendeels samen. Maar
bij het verlaten van het strand is er een lange

trap. Hier worden verschillen gemaakt en met wat
duinen direct erna loop ik ineens alleen nog maar
samen met Christiaan van Beusichem.

Bij Domburg sluiten Huub van Noorden en Erwin

beeld. Christiaan probeert het nog een keer maar

ik hoe dan ook als eerste nemen. De vaart van de
afdaling neem ik vol mee en ik sprint zo hard als ik
kan naar de FinishLein. Vol ongeloof passeer ik de

finish als eerste, ik dacht dat ik niet kon sprinten.
Kan nauwelijks geloven dat ik net mijn derde overwinning heb behaald. Zoveel blijdschap!

Adan bij ons aan, zo ontstaat er een kopgroep van

Kort daarna komt Christiaan over de finish en het

Niet ver achter ons loopt Yunis Stitan in de achter-

In mijn ogen had hij de zege net zo goed verdiend,

vier man. Nog steeds samen tegen de harde wind.
volging. Op de dijk van Westkapelle wordt wat

gepraat, iemand grapt: “Dit wordt een sprint met 4

man in de Langstraat”. Daar heb ik weinig trek in,
liever beslis ik de wedstrijd al eerder (liefst in mijn

voordeel) en ik versnel hard. Christiaan loopt in zijn

eigen tempo naar me toe. Huub en Erwin kunnen
niet mee.

Christiaan en ik werken vanaf daar uitstekend

samen, we weten dat we op die manier zeker zijn

eerste wat ik tegen hem zeg is volgens mij: “Sorry”
hij liep enorm sterk, maar het blijft een wedstrijd en
ik wilde gewoon heel erg graag winnen.

Dat dit jaar de wedstrijd live op televisie werd

uitgezonden vind ik fantastisch voor alle mensen

die niet in de mogelijkheid zijn om te komen kijken
langs het parcours. Prachtige beelden vanaf de
motor en helikopter! En op die manier heb ik de

wedstrijd inmiddels al zo’n vier keer “live” teruggekeken. De finish blijft super spannend ;-)
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SAMANTH

INTERVIEW MET

SAMANTHA
LUITWIELER

TWEEVOUDIG WINNARES VAN DE
MARATHON BIJ DE DAMES
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HA LUITWIELER
Wanneer ben je begonnen
met hardlopen?
Ik ben als kind met mijn vader
begonnen met hardlopen. Ik zat op
judo en in de vakanties ging ik met
hem mee als hij ging hardlopen. Toen
wat jaren op en af hardgelopen. In
mijn studietijd niet veel gelopen en
het daarna weer een beetje opgepakt.
Ging gewoon lopen voor mijn plezier
en ontspanning.
Wanneer kwam je erachter
dat je talent had?
Echt talent weet ik niet. Hardlopen
ging me wel relatief ‘makkelijk’ af.
Wat is je trainingsschema in
aanloop naar de Kustmarathon?
Heel afwisselend. Tempotrainingen,
fartleks intervaltrainingen, lange duurlopen. Van alles eigenlijk. Mijn langste
duurloop was rond de 40 km.
Kijk je voor aanvang van de
Kustmarathon ernaar wie
je concurrenten zijn?
Ja ik kijk wel even. Maar probeer me er
niet teveel mee bezig te houden.
Loop je je eigen race of pas je
jezelf aan aan andere lopers?
Ik probeer het eerste deel wel in een
groep te lopen. Met name op de kering
is dat wel fijn. Maar ik loop wel mijn
eigen race.

Gebruik je gelvoeding
of iets anders?
Je ik gebruik gelletjes onderweg.

de toeschouwers niet tegengehouden
door de wind en de regen en was het
weer een echt Zeeuws feestje.

Heb je speciale supporters
onderweg?
Mijn moeder en zus zijn er onderweg
voor de support en het aangeven van
gelletjes/ drinken. Mijn vader volgt
alles vanuit huis.

Hoe is het om twee keer de
Kustmarathon te winnen
Onwerkelijk.

Wat vind je van de sfeer onderweg?
De sfeer is 1 van de dingen die de
Kustmarathon zo speciaal maakt.
Mensen zijn erg enthousiast en dat
geeft een beetje het gevoel dat het
een ‘team effort’ is.
Wat is het mooiste stuk voor
jou op het parcours?
Vanaf de Veersegatdam het strand en
de duinen vind ik het mooiste stuk.
Eigenlijk alles na de kering dus.
Hoe ging de Kustmarathon vorig jaar?
In tegenstelling tot de vorige editie
waren de omstandigheden dit keer
een stuk zwaarder. Veel wind, regen
en hoog water op het strand. Maar dat
maakt de Kustmarathon ook zo mooi.
Je strijdt eigenlijk ook een beetje
tegen de elementen. Gelukkig werden

Wat is je gevoel als je over de
finish komt?
Dat verschilt wel per marathon. Maar
vooral opluchting en blijdschap dat je
het hebt gehaald.
Wat zouden we nog kunnen
verbeteren in de Kustmarathon?
Ik vind de Kustmarathon altijd goed
georganiseerd dus zou geen verbeteringen kunnen bedenken. Maar na
afgelopen jaar het weer misschien

😉

Ga je dit jaar voor je derde
overwinning?
Ik wil dit jaar zeker weer meedoen aan
de kustmarathon.
Wie bewonder jij als hardloper en
is jou voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld. Ik
bewonder iedere hardloper. Welke
aftstand of niveau je ook loopt.

Heb je van tevoren een plan
hoe je gaat lopen?
Van
Burg
-Haamstede
naar
Zoutelande . Haha grapje. Niet echt.
Het is heel erg afhankelijk van de
omstandigheden. Ik loop wel voornamelijk op gevoel.

😉

DE SFEER IS 1 VAN
DE DINGEN DIE DE
KUSTMARATHON ZO
SPECIAAL MAAKT.

11

Rabobank
wenst alle deelnemers en vrijwilligers
veel succes!
Mensen samenbrengen. Talenten benutten, een sociaal netwerk opbouwen en elkaar
verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen
koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel
van onze winst terug aan de samenleving en sponsoren wij Kustmarathon 2022.
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V
P

VOOR
DE VIJFDE KEER
EEN SPONSOR AAN
HET WOORD
PRESENT
:

ZLM KUSTMARATHONTEAM

VOOR DE VIJFDE
KEER PRESENT
Voor het vijfde jaar alweer brengt ZLM
Verzekeringen een team op de been in de
Zeeuwse Kustmarathon. Hoewel het niet het
belangrijkste is, lijkt het wel of de successen
van het team elk jaar groter worden. Denk
alleen maar aan die fantastische eindsprint
van vorig jaar in de Langstraat van Zoutelande
die Tim Pleijte, de kopman van het ZLM-team,
de overwinning bracht. Of aan die andere
ZLM’ers die ‘s avonds in de tent gehuldigd
werden omdat ze in de top drie van hun leeftijdscategorie geëindigd waren.
ZLM heeft iets met sport. De Goese verzekeraar heeft veel sportieve medewerkers en
sponsort verschillende sportevenementen.
Sportevenementen
Dit jaar was er na een afwezigheid van twee jaar door corona
gelukkig weer een ZLM Tour. ZLM is al jaren hoofdsponsor.
De etappewedstrijd die door Zeeland, Noord-Brabant en
Zuid-Limburg liep, slaagt er elk jaar in de beste sprinters
van de wereld aan het vertrek te brengen. Dat is ook niet zo
gek. Voor hen is de ZLM Tour niet alleen een perfect georganiseerde wedstrijd, het is ook de beste voorbereiding op
de Tour de France, die kort daarna begint. Bekende namen
van de laatste edities: Caleb Ewen, Dylan Groenewegen, Mike
Teunissen, Boy van Poppel en Cees Bol.
Daarnaast is ZLM een van de hoofdsponsors van de Zeeuwse
Kustmarathon.
Een van de manieren om dat te tonen is door een team op de
been te brengen. Dat heeft een nogal ongebruikelijke samenstelling. Er zitten écht goede hardlopers in, maar ook beginners. Er zitten jonge gasten in, maar ook lopers-op-leeftijd,
sommigen zijn de 60 al gepasseerd. En er zitten medewerkers in, maar ook klanten. Het mooie is dat al die invloeden
elkaar versterken. Samen hebben de lopers het beregezellig
én motiveren ze elkaar om op de eerste zaterdag van oktober
nog een stapje extra te doen.
Kustmarathonteam
Het team telt ruim 20 leden. Ze kregen van ZLM ook dit jaar
trainingen aangeboden waarin iedereen op eigen wijze kon
schaven aan de conditie. Net als vorig jaar zijn Tim Pleijte en
Jos den Hollander de trainers. Ze begonnen in mei en namen

hun pupillen een keer of 5 onder handen. Steeds op een
andere plek langs het marathonparkoers. Daarnaast voorzagen ze hen van tips en trucs. Ook was er een clinic over
de mentale processen die een rol spelen bij het lopen van
een marathon. Niet onbelangrijk, want iedereen die wel eens
een marathon loopt of gelopen heeft weet dat je niet alleen
fysiek in orde moet zijn maar zeker ook tussen de oren.
Net als vorig jaar is Tim Pleijte de kopman van het ZLM
Kustmarathonteam. Wie weet, boekt hij dit jaar net zo’n
spectaculaire zege als vorig jaar. Het was zijn derde
Kustmarathonzege, na die van 2016 en 2019. De wedstrijd
werd rechtstreeks uitgezonden door Omroep Zeeland tv. ‘Ik
word er nog steeds op aangesproken’, meldt Tim trots. ‘Ook
door mensen die ik niet ken.’ Of Tim net als vorig jaar in
topvorm aan de start zal verschijnen in onzeker. Al sinds 2017
heeft hij last van een achillespeesblessure en die speelt
sinds de laatste Kustmarathon behoorlijk op.
Een andere topper in het team is Leonie Ton. Ze won de
marathon in 2009, de editie die bekend staat als Den
Allerzwaersten. Het stormde toen verschrikkelijk, tot kracht
9 toe. Hoe Leonie ervoor zal staan is ook nog onzeker. Twee
weken voor de Kustmarathon doet ze in Verona mee aan het
EK 24 uur. Hopelijk is ze op 1 oktober voldoende hersteld van
deze zware inspanning.
Begeleiders langs de kant
In de aanloop naar de Kustmarathon zorgt team Marketing
& Communicatie van ZLM voor de nodige steun. Op de dag
van de wedstrijd wordt nog een extra blik ZLM’ers opengetrokken. Het lijkt er bijna op dat er op het Goese kantoor
gevochten wordt om de lopers te mogen begeleiden. Op z’n
minst 15 extra ZLM’ers zijn dan present om de hardlopers op
5 plaatsen van eten en drinken te voorzien. En van de nodige
aanmoedigingen. Dat zorgt voor een fantastische sfeer. Vind
je het gek dat er zoveel ZLM-lopers op het podium staan?
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HET
WEGBRENGEN,
OPHALEN
HET
WEGBRENGEN, OPHALEN
ENEN
AANMOEDIGEN
DEDEELNEMERS
DEELNEMERS
AANMOEDIGEN VAN
VAN DE
Algemeen

vertrekken. Voor het afzetten van de deelnemers maken we gebruik van een “Kiss and
Ride” op de Daleboutseweg (bereikbaar vanuit
1 richting). U dient hiervoor de aanwijzingen
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.

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.

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.

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).

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

Marathon

De organisatie adviseert dat u gebruik
maakt van de bussen die vanuit Zoutelande

and Ride” op de Daleboutseweg (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 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.

Volgen onderweg van
de deelnemers

De deelnemers zijn fantastisch te volgen langs
het parcours op verschillende locaties.

Overzicht parkeergelegenheid Zoutelande en Burgh-Haamstede.
Zet uw auto alleen daar neer waar het geoorloofd is!
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Bosweg

Duinweg

100 plaatsen

Scheepswerfstraat
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LADIESRUN
2022
LADIESRUN 2022
In 2022 staat al weer de 14e editie van de Ladiesrun op het programma van het
Kustmarathonweekend.

De Ladiesrun werd geboren aan de
keukentafel bij Lein en Lenie, we
moesten maar eens proberen iets
alleen voor vrouwen te organiseren.
De aanmeldingen overtroffen onze
verwachtingen, ruim 300 vrouwen
gingen die eerste editie van start.
Toen nog alleen 7.5 km.

DE AANMELDINGEN
OVERTROFFEN ONZE
VERWACHTINGEN,
RUIM 300 VROUWEN
GINGEN DIE EERSTE
EDITIE VAN START. TOEN
NOG ALLEEN 7.5 KM.
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De jaren daarna groeide de Ladies
run (5 en 10 km) uit tot een vaste
waarde op de 1e vrijdagavond van het
Kustmarathon weekend met gemiddeld zo’n 1000 inschrijvingen. Na
een jaar van afwezigheid door de
Coronapandemie werd in 2021 de
Ladiestrail toegevoegd. Een afstand

15 km door de duinen, over strand en
singletracks. Een run waar mannen
jaloers naar kijken.
De kriebels beginnen al in juni als de
trainingen weer van start gaan. Iedere
2 weken worden de trainingen verzorgd
door de trainers van Dynamica,
onder bezielende leiding van John
Overweel en Henk Leeftink. Caroline
Veringa en Casper Baas verzorgen de
trailtrainingen.
Zowel ervaren lopers als dames die zich
voor het eerst aan 5 km wagen komen
op dinsdagavond naar Zoutelande voor
de afwisselende trainingen.
De trail is dit jaar wat gewijzigd, vooral
in het eerste deel zit minder strand en
zijn er meer single tracks, waarmee
wij tegemoetkomen aan de vraag om
minder strand op te nemen.
De complete route is terug te vinden op
de site van de Kustmarathon.
Wat blijft is het enthousiasme van de
lopers en de vrijwilligers die de start
van het weekend weer tot een feest
maken.
Igna Becks

LICHT BRENGT DELTA EN
LIGHT KUSTRUN SAMEN
LICHT BRENGT DELTA EN
LIGHT KUSTRUN SAMEN

Als je 30 september 2022 ‘s avonds
van Domburg naar Zoutelande rijdt
zul je een golvende lichtslang door de
duinen zien. Een lichtslang gevormd
door 1500 hardlopers én wandelaars,
die met licht én geluid de 11 kilometer
lange Light Kustrun afleggen. Een
initiatief van telecomprovider DELTA.
Deze schitterende duinroute is niet
alleen een mooi initiatief om samen
te bewegen, maar het is ook het startevenement van de Kustmarathon
die op 1 oktober wordt gelopen.
Het is het licht dat de Light Kustrun en
DELTA samenbrengt. Op dit moment
is het bedrijf volle bak bezig met het
aanleggen van glasvezel in de provincie.
Een techniek waarbij het internet
via lichtsignalen gigasnel je woning
binnenkomt. Aan het einde van dit jaar
moeten 100.000 Zeeuwse adressen

zijn aangesloten op dit splinternieuwe
netwerk. Dat is meer dan de helft van
de huishoudens. En de koppeling met
DELTA Energie is vanzelfsprekend
“De originele verkleedpartijen, deel
nemers versierd met allerlei lichtjes en
mooie attracties onderweg zijn echt
geweldig”, vertelt Robert Carol van
het organisatiecomité. Elke deelnemer
maakt er z’n eigen feestje van. De een
is volledig uitgedost met led-lampjes.
De ander gaat helemaal los met zogenoemde glowsticks die een neonachtig effect geven.
Voor Esther Paardekooper is de wandeleditie van de Light Kustrun iets waar
ze naar uitkijkt. Waar ze vorig jaar nog
last had van long-COVID hoopt ze
dit jaar de route wat makkelijker uit
te lopen. Al maken de spectaculaire

fluorescerende outfits en de gezelligheid op de route wel dat je niet zo bezig
bent met het fysieke aspect. Volgens
Esther is “dat er op elke hoek een
verrassing staat: mensen, bandjes met
een djembé of een dj in combinatie met
de outfits” het allerleukst aan de Light
Kustrun. “Het maakt dan ook niet uit of
het weer goed is, want de route door de
natuur is sowieso een groot succes.”
Ben jij er dit jaar ook bij? Je kunt je nog
inschrijven tot 20 augustus, maar wees
er snel bij, want vol is vol!

“HET MAAKT DAN
OOK NIET UIT OF
HET WEER GOED
IS, WANT DE ROUTE
DOOR DE NATUUR
IS SOWIESO EEN
GROOT SUCCES.”
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BESTE LIGHT
KUSTRUN
BESTE LIGHT
DEELNEMERS

KUSTRUN
DEELNEMERS
De eerste editie van de Light Kustrun,
vond plaats op 3 oktober 2014 om
20.14 uur. We koppelden op een ludieke
manier het jaartal aan de starttijd.
Lein wilde destijds op de vrijdag een
extra evenement toevoegen aan het
marathon weekend. In eerste instantie
kwam hij met het idee van een soort
bootcamp parcours en dat op de vrijdagmiddag. Daarna volgde het idee
om de deelnemers een hoofdlampje
te geven en dan ‘s avonds iets te
organiseren. We dachten na over een
wandeltocht, maar dat werd al snel
een hardlooptocht. Lein kwam met
een halve marathon afstand, maar dat
was te ver. Domburg lag op een mooie
afstand en zo was het parcours snel
geregeld. Na een aantal hardloop
edities met een geweldige sfeer, is
sinds 2021 ook een wandel editie
toegevoegd. Zo hebben we nu alsnog
de wandeltocht waar in het begin over
nagedacht werd. Voor de aankomende
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editie is veel belangstelling en zo lijkt
de Light Kustrun een stevige positieve impuls te krijgen. Denk aan die
geweldige sfeer, wanneer je met je
hoofdlampje het donker inloopt. Die
vibe van licht en geluid van de muziek
die je onderweg passeert. Dit alles
“powered by DELTA”. Dan volgen nog
de laatste kilometers over de duinen en
het strand met al die deinende lichtjes
voor en achter je en vervolgens naar de

finish in Zoutelande..... daar wil je toch
zeker aan meedoen!
De start voor de hardlopers is om
20.00 uur, de wandelaars vertrekken
5 minuten later. De startlokatie en het
secretariaat is bij het Parkeerterrein
Duinstraat/Van Voorthuijzenstraat in
Domburg op het grasveldje.
We wensen iedereen heel veel plezier!
Sjaak Brouwer

DE 16
WANDELMARATHON
E

Het is te hopen dat de editie van 2022 zonnig wordt. Dat hebben de wandelaars wel verdiend na de kletsnatte editie van vorig jaar. Het weer was echt
belabberd, bijna de hele dag regen en wind. Pas in de loop van de middag
werd het droog.
Ik probeer op zondag ieder jaar alle
muziekbands te bezoeken die langs
het parcours staan. Dat doe ik altijd op
de fiets, samen met Margo, mijn vrouw.
Een paar jaar geleden stapten we vol
goede moed op de fiets. We fietsen dan
altijd eerst vanuit Middelburg naar de
Veerse Dam. Donkere wolken dreigden
maar ik zei dat het wel mee zou vallen.
Bij Gapinge ging het flink doorregenen
en zei Margo: “je mag van mij doorfietsen, maar ik ga terug”. Met die
wetenschap stapten we vorig jaar maar
meteen in de auto. Het was nu echt
slecht weer. Paraplu’s en regenjas mee.
Mooi is dat de meeste bands ondanks
de regen gewoon komen en zo goed en
zo kwaad als het kan muziek spelen.
Wat is het ieder jaar toch geweldig
om op de Veersedam die grote stroom
wandelaars te zien die enthousiast
worden van de muziek en die blij zijn
met het lekkers dat ze aangeboden
krijgen. Na de Veersedam door naar
Oostkapelle. Bij de Piraat lopen we naar
de vloedlijn. Onze zoon, Tristan, loopt
ook mee. Die ging een weddenschap
aan op de zaterdagavond daarvoor.
Voor € 50 zou hij de wandelmarathon uitlopen samen met een vriend.
Op het strand zien we hem aankomen
lopen, goed ingepakt voor de regen.
Ook hier weer dat mooie lint wandelaars. Wie had 16 jaar geleden ooit

gedacht dat er mensen zouden komen
kijken naar wandelaars. Zelfs met dit
slechte weer zijn er veel mensen op de
been. Door naar Domburg waar op het
Nehalenniaplein een band moet staan.
Gewapend met een paraplu ga ik kijken
maar zie niemand staan. Op de dijk bij
Westkapelle is het bar en boos met het
weer. Harde wind en regen. Wat zien
die wandelaars af. Iedere wandelaar
die de truck van Weststrate passeert
wordt door de speaker vrolijk toegesproken. De muziekband die er speelt
staat heerlijk droog en speelt een
vrolijk deuntje. Iets verderop staat OKK
uit Westkapelle. Zij staan al jaren net
na de tank, bij het speeltuintje speelt
de Djembé band uit Middelburg. Bij
de KNRM staan de Sjokkers. Speciaal
voor hun is de KNRM open gegaan en
kunnen ze droog staan. En daar komt
Tristan aangewandeld. Supergoed
gedaan, nu de laatste 5 kilometer.
Onderaan de trap bij de Joossesweg
staat er ook muziek. Dit deel van het
parcours is echt gezellig! Op het stand
bij Zoutelande staan er zelf 2 muziekbands. Het is inmiddels droog en best
lekker weer. Bij de finish zijn we op tijd
om Tristan en zijn vriend binnen te zien
komen. Hij krijgt bloemen en zijn € 50.
In de tent wacht Joop van der Laan
samen met zijn familie op de wandelaars die voor hem de wandelmarathon

wandelen. Ik praat nog even met
Joop. Wat knap dat hij hier is. Joop
schreef altijd leuke columns voor
de Kustmarathon en deed jarenlang
verslag vanaf de motor voor Omroep
Zeeland. Zo lopen er ieder jaar deelnemers mee met een speciale reden of
een mooi verhaal. Mocht u uw verhaal
willen delen neem dan contact op met
mij en wie weet plaatsen wij uw verhaal
in het volgende magazine. Ik stap
zondag 2 oktober weer op mijn fiets en
dat hopelijk met een lekker zonnetje.
Robert Carol
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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

Samen halen we de Finish

Goldline
Een aanmoediging doet je als deelnemer van de
Wandelmarathon Zeeland zoveel goed.

Nederland & België
Agent S. Koets

Daarom staat het WVO Zorg Soepteam zondag 6
oktober weer voor je klaar op de Panoramaweg tussen
Domburg en Westkapelle met een heerlijk kopje
warme bouillon en aanmoedigingen. Zet ‘m op!

capello
TEXTILES
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DE BAS VAN DE GOOR
DE BAS VAN DE GOOR
FOUNDATION
FOUNDATION

De Bas van de Goor Foundation is in 2022, net als vorig jaar, het goede doel
van de Kustmarathon en daar zijn we trots op! Deze uitdaging in Zeeland past
perfect bij de missie de stichting, namelijk het in beweging brengen van mensen
met diabetes naar een betere kwaliteit van leven. En wat is er nou beter dan
wandelen of hardlopen aan de kust!
Bas van de Goor won in 1996 de gouden
medaille met het Nederlandse volleybalteam tijdens de Olympische Spelen.
Een aantal jaar later werd hij gediagnosticeerd met diabetes type 1, wat
zijn leven op z’n kop zette. Al snel zag
hij in dat bewegen en sporten een positief effect had op het managen van zijn
diabetes en hij besloot een stichting
op te richten die juist dit stimuleerde.
Eerst voor kinderen met diabetes type
1 en nu al een tijdje voor iedereen met
diabetes (type 1 of type 2). Het hebben
van diabetes is niet makkelijk, welk
type dan ook, maar hoeft geen belemmering te zijn om een vol leven te
kunnen leiden. Hier horen mooie (sport)
prestaties bij!
De Bas van de Goor Foundation organiseert voornamelijk evenementen, zoals
clinics, kampen en het NK voetbal voor
kinderen met diabetes type 1. Steeds
vaker wordt er ook iets opgezet voor
volwassenen met diabetes type 1 of 2,
zoals informatieavonden en het ONE
festival (speciaal voor jongvolwassenen met diabetes type 1!). Sinds een
aantal jaar bestaat ook de Nationale
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Diabetes Challenge (NDC) waarmee
mensen met diabetes op een laagdrempelige manier in beweging worden
gebracht door te gaan wandelen. Dit
alles samen wordt gefinancierd dankzij
onze partners Medtronic, Bosman, Novo
Nordisk en de Vriendenloterij, maar ook
met Fondsenwervende Challenges. Dit
zijn hardloop, fiets, wandel, langlauf
of schaatsuitdagingen waarmee geld
wordt opgehaald, maar vooral ook ervaringen worden uitgewisseld en grenzen
worden verlegd.
Voor deze editie van de Kustmarathon
doen we iets speciaals! Er doen namelijk meerdere mensen met diabetes
mee en samen hebben we een diabetesteam gevormd. In de aanloop naar
de grote dag in oktober organiseren wij
een aantal sessies waarin we samen
gaan trainen, informatie met elkaar
uitwisselen en elkaar gaan helpen.
Dit team is uiteindelijk helemaal zelf
verantwoordelijk voor de training en
de loop, maar gezamenlijk naar deze
uitdaging toe werken heeft alleen maar
voordelen. Alleen ga je sneller, maar
samen kom je verder!

Het team wordt ondersteund door
diabetesverpleegkundige Igna Becks
en hardlooptrainer Andre. Daarnaast
zal Jasper Iking, evenementmanager
bij de Bas van de Goor Foundation zelf
ook meelopen. Samen hopen we de
Kustmarathon van 2022 tot een mooie
einde te brengen, waarbij iedereen z’n
persoonlijke doelen kan behalen en we
kunnen laten zien dat het hebben van
diabetes geen belemmering hoeft te
zijn. Als organisatie zijn wij trots om
bij te mogen dragen aan dit fantastische evenementen en we zijn heel erg
dankbaar voor alle steun die we krijgen.
Hiermee kunnen we mensen met
diabetes ook in de toekomst blijven
ondersteunen en laten zien dat alles
mogelijk is!

ALLEEN GA JE
SNELLER, MAAR
SAMEN KOM
JE VERDER!

DEELNEMERSINFORMATIE
WANDELMARATHON
DEELNEMERSINFORMATIE
WANDELMARATHON
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.

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 7 uur en 9 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.
EHBO
Langs de route zijn diverse EHBO-posten voor
blarenprikken en andere blessures.

Samen halen we de Finish
Een aanmoediging doet je als deelnemer van de
Wandelmarathon Zeeland zoveel goed.
Daarom staat het WVO Zorg Soepteam zondag 2
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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ALWEER VOOR
E
DE 15 KEER
ALWEER VOOR
E
DE 15 KEER
Het begon in 2007. Jaap en Jan woonden, namens ATB Team X-Treme, in Domburg een gemeentelijke sporthuldiging bij. Ook Lein Lievense en Floris Jan Koole van Kustmarathon Zeeland

waren hierbij present. Iets eerder had Lein in de krant laten optekenen dat, wat hem betrof, de
Kustmarathon, naast hardlopen en wandelen, mocht uitbreiden met andere sporten b.v. kanoën,

paardrijden of mountainbiken. Eén en één is drie en het contact werd die avond, tijdens borrel
en bitterbal, gelegd. Als men iets wilde met mountainbiken moest men weten dat er een clubje

in Zeeland was die dat wellicht wilde organiseren. Niet veel later volgde het bericht dat het

comité het wel zag zitten met de bikers van ATB Team X-Treme én dat we maar snel met een plan
moesten komen om nog datzelfde jaar van start te gaan. Ooops!!
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Oproepen in de clubgelederen voor
een “organisatiekopman” strandden
helaas, op die korte termijn, zodat
gemeld moest worden nog even een
jaartje te wachten.
Maar het BikeBloed kruipt waar het
niet gaan kan! Al vrij snel bleek toch
ergens een vuurtje aangestoken te
zijn; X-Tremist Leen werd door Adriaan
enthousiast gemaakt en op kop gezet
……. De organisatie ging rollen en het
clubje hulptroepen groeide gestaag.
Het kon dat jaar tóch plaatsvinden!!
In allerijl werd de route uitgestippeld,

parcours-suppoosten geregeld, de
inschrijving geopend en werd nagedacht over veiligheid, begeleiding en
verzorging van de bikers onderweg.
Het enthousiasme van de werkgroep,
deelnemers en vrijwilligers tijdens de
eerste editie zette een traditie in gang
die nu al 15 edities lang duurt. Door de
jaren heen wijzer geworden is er inmiddels aardig wat veranderd.
Het groeiende aantal deelnemers (van
150 in 2007 naar dik 1200 in 2021)
zorgde de eerste jaren met regelmaat voor files bij eerste opgangen
en trappen op de route. De startlus
in Zoutelande werd een aantal keren
flink aangepast om de meute, voor het
bereiken van de obstakels, op een lang
lint te krijgen. Ook de finish in Burgh
kende een aantal verplaatsingen om
vertrekkende hardlopers, aankomende
bikers en publiek te kunnen bergen in
de dorpsring.
Jaar na jaar werden er dus steeds
aanpassingen gedaan. Soms omdat
we dat zelf wilden, maar ook omdat de
roep vanuit deelnemers luider werd. Zo
werd de starttijd later (zodat deelnemers niet meer voor dag en dauw uit de
veren moesten) en ook werd de route
in 2013 verlengd met nóg een extra
stuk strand. Toen begon het pas op een
échte MTB marathon te lijken. Gelukkig
werd ook voorzien in een afkorting
voor hen die het teveel van het goede
vonden en niet verder konden of wilden.
Wat onveranderd bleef waren de
onvoorspelbare elementen waartegen
gestreden moest worden. We kenden
edities met zon en zomerse temperaturen, maar ook regen, wind en kou lieten
zich gelden. Laagwater met een strand
als een racebaan, maar ook hoogwater met een strand als een zandbak
waarin je tot je assen wegzakte. Dán is
het verhaal tóch net even iets anders
en wordt het fietsen over strand een
serieuze aangelegenheid. Maar als je
daarna de finish in Burgh passeert en
je medaille in ontvangst neemt is alles
weer snel vergeten. Behalve dan voor
die man in 2018 die al op het strand
tussen Oostkapelle en de Veersedam
van de fiets af moest vanwege hoogwater. Net na het oprijden van het

Schouwse strand brak hij ook nog eens
zijn ketting. Onbekend met de duinovergangen zette hij de tocht lopend
voort. Van zich laten ophalen wilde
hij niet weten. De bikkel!! Uren na de
voorlaatste finisher kon hij toch zijn
dik verdiende medaille in ontvangst
nemen. Zijn reactie was veelzeggend:
“schitterende tocht, volgend jaar
weer!”. Wij hadden eigenlijk toch iets
anders verwacht.
Zo zijn er heel veel persoonlijke
verhalen, dat hebben we door de jaren
heen wel gemerkt. Iedere deelnemer
rijdt deze toertocht met een eigen
“waardevol” doel. Gewoon omdat het
leuk is, soms als training of als een
stoere vriendenactie, maar soms ook
om heel aangrijpende redenen! Maar
voor allen telt het volbrengen van deze
prestatie!!
Voor de werkgroep van ATB Team
X-Treme een reden om ook na deze vol
gas door te gaan.
We wensen alle deelnemers een
fantastische 15e editie van de X-Treme
MarathonZeeland MTB toertocht!!
Werkgroep
X-Treme KustmarathonZeeland
MTB toertocht
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VRIENDEN VAN DE KUSTMARATHON
eetcafe - bar

DE BABBEL
ONTBIJT, LUNCH & DINER
OF GEZELLIG BORRELEN

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

Pannenkoekenhuis

Sympathisanten van KustMarathon

Intratuin Koudekerke • Melis kraanverhuurbedrijf • Damen • Gabriëlse Transport • Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede
• Wielemaker BV Transport • Grenzeloos coaching
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.

KOOP HET BOEK OVER
DE EDITIE VAN
DE KUSTMARATHON 2022!
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

Ørsted wenst
je een energieke
kustmarathon!
Wij zijn ook de trotse hoofdsponsor van
de Mini Marathon voor kinderen.

Wil je meer weten over Ørsted?
Kijk op orsted.nl

�

Powered by

DEMINIMARATHON
MINIMARATHON
DE
De minimarathon is al vele jaren
een
vast
onderdeel
van
het
Kustmarathonweekend. Veel deelnemers van de marathaon op
zaterdag hebben hieraan meegedaan. Onderdeel uitmaken van het
Kustmarathonweekend is natuurlijk
geweldig. Je start in de Langstraat
en je finish is op de grote hoop zand
waar straks de lopers van de marathon
finishen.
Dit jaar is op zaterdag 2 oktober 2022
het Zeeuws Jeugdkampioenschap
Mini Marathon 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 of
2100 meter.

Voorafgaand aan de start verzorgen we
om 12.15 een gezamenlijke warming-up
onder leiding van een hardlooptrainer.
Alle deelnemers krijgen bij de finish
een leuke medaille. Geen kampioenschap zonder winnaars en prijzen. Dus
hebben we voor de nummers 1-2-3
van elke categorie een herinnering.
Jongens en meisjes apart natuurlijk. De
winnaar mag zich een jaar lang Zeeuws
kampioen MiniMarathon noemen!

DE STICHTING MARATHON ZEELAND

organiseert op zaterdag 2 oktober 2022 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
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Deelnemers
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Jongens/meisjes

Leeftijd
7/8/9 jaar
7/8/9 jaar
10/11 jaar
10/11 jaar
12/15 jaar

Afstand
4200 kwart meters
4200 kwart meters
4200 kwart meters
4200 kwart meters
4200 halve meters

EEN SPONSOR AAN HET WOORD

STEENTJE BIJDRAGEN
AAN DE MOOISTE MARATHON
STEENTJE
BIJDRAGEN
VAN
NEDERLAND
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. We blikken terug op
2021. Tijdens de 18e editie van de
Kustmarathon was Scalda als sponsor
actief. 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 een van de activiteiten 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!
Jaarlijks dragen studenten van
de opleiding Handhaver Toezicht
en Veiligheid hun steentje bij. De
studenten hebben als hoofdtaak het
parcours vrij te houden van toeschouwers, zodat de deelnemers geen last
hebben van allerlei mensen op het
parcours. De studenten staan op
verschillende plaatsen op het gehele
parcours.
Dit jaar hebben voor het eerst ook
studenten van de Hospitality opleiding
geholpen. Zij hielpen de organisatie
bij het uitreiken van t-shirts en startnummers. Ook voor deze studenten
was dit een mooie praktijkervaring.
De feedback die we terugkrijgen van
studenten, is dat ze het heel leuk

vinden om op deze manier te leren
omgaan met publiek.
Scalda kijkt uit naar een prachtige
editie van de Kustmarathon 2022. Mét
opnieuw een mooie samenwerking en
hopelijk ook weer veel sportplezier voor
de deelnemers.
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Wij wensen iedereen veel succes en plezier!
 Mini marathon

 Ladiesrun

 Lightkustrun

De mooiste een zwaarste marathon, daar dragen we
als verzekeraar graag aan bij. Daarom zijn we gouden
sponsor en loopt er op 1 oktober weer een enthousiast
ZLM-team mee. Het team, bestaande uit medewerkers,
klanten en relaties is gedreven om weer mooie prestaties
neer te zetten.

 Kustmarathon  MTB tocht

 Wandelmarathon




Zeeuwse wind gee�t energie
Windparken Oosterscheldekering

Op Neeltje Jans en op de Roggenplaat waait het vaak en hard,
een goede plek dus om de Zeeuwse wind te vangen.
Daarom hebben we onze windmolens bij de Oosterscheldekering
neergezet, met oog voor de natuur en met respect voor de
elementen.
En nu wekken we 500 miljoen kWh elektriciteit per jaar op. Dat is net zo
veel als het verbruik van ruim 140.000 huishoudens. Je kunt dat vergelijken met 80% van de huishoudens in Zeeland. Dit levert een besparing op van 225 duizend ton CO2.

Weetje: Daarmee kun je meer dan 50
miljoen keer met de bus van
Burgh-Haamstede naar Zoutelande!

Windparken Oosterscheldekering is sponsor van de Kustmarathon

www.e-connection.nl

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

MEDISCHE
BEGELEIDING
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, LightKustRun, de
MTB-toertocht, de hardloopwedstrijd,
de minimarathon 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 SchouwenDuiveland, 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.

verbinding staan en tevens alle posten
en hulpverleners via de Centrale Post
aangestuurd worden.
De vrijwilligers worden gecoördineerd
door een OVD-NRK die jarenlange
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

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN
Goed voorbereid aan de start, goed uitgerust en ook nog van het Zeeuwse
genieten. Onderstaande overnachtingsmogelijkheden 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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LOOPORKEST
DE
LEUTIGE
LOOPORKEST DE LEUTIGE
KRABBEN
BERGEN
OP ZOOM
KRABBEN UIT
UIT BERGEN
OP ZOOM
EVEN VOORSTELLEN

Graag stellen wij ons even voor: Wij
zijn Looporkest de Leutige Krabben
uit Bergen op Zoom en ons orkest
bestaat uit twintig spelende leden.
Ons orkest bestaat al 68 jaar en
treden op zowel in binnen als buitenland, terugkerende optredens zijn
o.a. de wijnfeesten rond de Moezel
in Duitsland, diverse Sint-Nicolaas
intochten, festivals en jaarmarkten. In
september organiseren wij ons eigen
Krabbefestival
met
deelnemende
orkesten uit geheel Nederland, op
een viertal podia in de Bergse binnenstad strijden zij om de fel begeerde
trofee, en natuurlijk niet te vergeten
ons optreden bij de Kustmarathon.
Ook tijdens de carnavalstijd zijn wij
van de partij in ons eigen Bergen op
Zoom waar Brabant Zeeland kust. Ons

zodat we in de toekomst de sound van
de Leutige Krabben weten te behouden.
Nieuwe ( jeugdige) leden zijn nog altijd
welkom voor meer informatie kijk op
www.lodeleutigekrabben.nl of kom
eens vrijblijvend langs op onze repetitieavond op maandagavond van 20.00
uur t/m 22.00 uur in zaal de Ponderosa
in Bergen op Zoom.

Krabbegat genoemd, tijdens zoals wij
dat noemen de “Vastenavond”.
Om de toekomst van ons orkest te
waarborgen zijn wij bezig met het
aantrekken van jonge muzikanten,
gelukkig gaat dit de juiste kant op

Al diverse jaren is het voor onze leden
een feest om in Zeeland tijdens de
Kustmarathon te mogen optreden.
Zowel op zaterdag en zondag zijn wij
muzikaal aanwezig en wordt er door
vele leden een lang weekend Zeeland
van gemaakt.
Wij wensen de organisatie, alle lopers,
mountainbikers en natuurlijk onze
collega muzikanten veel succes tijdens
de 19e Kustmarathon van Zeeland.

STEUN EN
OPBOUW GAMBIA
Allereerst wil ik ons even voorstellen. Onze stichting
heet Steun en Opbouw Gambia en is opgericht in 2005.
We zijn gestart met kleine projecten zoals schoolmateriaal, meubilair etc, dit om elkaar te leren kennen. Daarna
vanaf 2012 hoofdzakelijk bouwen van kraamkliniek, hospitaal (Banjulundung) medisch centrum met staffwoningen
(Sami Madina). Op dit moment zijn we bezig met renovatie/
uitbreiding van een lower basic school in Sami Pachonki.
Daar zijn ook materialen van de kustmarathon naar toegegaan. Vanwege de verplichting van de overheid dat elke
leerling een schooluniform en schoenen moet dragen (en
betalen) was het aantal leerlingen beperkt tot ca 80 stuks
vanwege de armoede in die streek. Sedert 3 jaar is die
verplichting daar opgegeven zodat het leerlingen aantal
is gestegen tot 631 stuks. U begrijpt het, dit vereist iets
zowel in bouw als schoolmateriaal. Vandaar dat de spullen
van de kustmarathon goed op zijn plaats zijn. Nogmaals
hartelijk dank daarvoor.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken
www.stichtinggambia.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 EL NINO BATUCADA
Domburg (zondag)

8	UT KLIEKSKE
Domburg Watertoren (zaterdag)

9	APOLLO DOMBURG
Domburg (zaterdag)

10	BIO BAND
Domburg (zondag)

1
Start

10 km.

11 STRIETBAND
Dijk Westkapelle (zondag)

2

4

12 DELTA BAND
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

7

12
13
15

14
21
18

16
17

22

19

Finish

20

15	 DJEMBEFOLA
Speeltuintje Westkapelle (za - zo)

16	TE GEEN NOAM
Strand Zoutelande (zondag)

17 LEUTBENDE
Zoutelande (zondag)

18	LEUTIGE KRABBEN
Zoutelande zat / Domburg zon

19	INTER SCALDIS PIPES & DRUMS
Zoutelande (zaterdag)

20	KHEB WAK WOU
Zoutelande (zondag)

21	DE KOENKELPOT
Westkapelle Joossesweg (zondag)

22	FST PRODUCTIONS
Domburg (vrijdag)
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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

