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   Smit kent ‘gele kaart’ wel

  z’n vuile meters’

� Een peloton lopers over de Scheldeboulevard tijdens de mara-
thon van Zeeuws-Vlaanderen in 2017. FOTO CAMILE SCHELSTRATE

Jubilerende marathon
Zeeuws-Vlaanderen
vernieuwt en breidt uit 
De Logus-De Hoop Marathon
Zeeuws-Vlaanderen viert in
2018 haar tiende editie met een
nieuwe, verfrissende uitstra-
ling, de toevoeging van een
wandelmarathon en een uitbrei-
ding van de traditionele onder-
delen. Vannacht om 0.00 uur is
de inschrijving geopend.

Menno Kole
Terneuzen

,,Ons logo en de website waren
acht of negen jaar oud, die waren
toe aan een opfrisbeurt. De aan-
loop naar deze jubileumeditie was
het uitgelezen moment om dat te
realiseren’’, vindt voorzitter Ar-
nold Boonman, die iedereen uit-
nodigt eens een kijkje op
www.marathonzvl.nl te nemen.
De grootste inhoudelijke wijzi-

ging is het toevoegen van een wan-
delmarathon op zondag, die in te-
genovergestelde richting (van Ter-
neuzen naar Hulst) gelopen zal
worden. ,,Daar was al een aantal
jaar veel vraag naar’’, weet Boon-
man. Het wandelevenement
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de lokale wandelvereni-
gingen.

Estafetterun
Een andere uitbreiding zal plaats-
vinden op het gebied van de esta-
fettemarathon. ,,Daar was vorig
jaar een heuse run op. Die was bin-
nen zes minuten uitverkocht’’,
vertelt Boonman. ,,Daarom willen
we nu van 100-120 teams uitbrei-
den naar maximaal 200 teams. Om
dat te realiseren overwegen we om
in twee startgolven starten. Het
leuke daaraan is dat er ineens mid-
den in de polder een hele nieuwe
startgolf met lopers klaar staat. Die
drukte maakte het geheel weer ge-
zelliger en dat is één van onze
speerpunten.’’
Voor de traditionele hardloop-

marathon mikt de organisatie ook
op een groei. ,,Vorig jaar hadden
we 600 inschrijvingen. Dit jaar
willen we naar de 750 door-
groeien’’, klinkt het ambitieus uit
de mond van de voorzitter. Boon-
man hoopt dat alle aandacht
rondom het jubileum extra lopers
gaat trekken. Daarbij ziet hij vooral
groeimogelijkheden over de Belgi-
sche grens. ,,Als je een straal van
vijftig kilometer rond ons gebied
trekt dan zitten de meeste mensen

in Gent, Antwerpen en Brugge.
Bovendien denk ik dat zowel de
Kustmarathon als de Marathon
Zeeuws-Vlaanderen binnen de
provincie een goede bekendheid
genieten, maar over de grens is dat
minder. Tot op heden vertegen-
woordigden de Belgen zo’n twin-
tig procent van onze deelnemers,

maar ik ben er van overtuigd dat
daar de nodige winst valt te beha-
len. Om dat te bereiken zullen we
ons evenement overal goed zicht-
baar moeten maken.’’
De vrijwilligers van het evene-

ment zullen dit jaar ook extra in
het zonnetje gezet worden. Boon-
man: ,,Die tien edities zouden on-
mogelijk zijn geweest zonder vrij-
willigers. Hun enthousiasme is
heel hard nodig om een goede sfeer
te creëren. Die gezelligheidsfactor
is naast een mooi parkoers en een
professionele organisatie denk ik
doorslaggevend voor het succes
van een evenement.’’

De estafetterun was
vorig jaar binnen zes
minuten uitverkocht
– Arnold Boonman, voorzitter

200
� De organisatie wil het aantal
estafetteteams uitbreiden van
ca. 100 naar 200. 

750 
� De organisatie mikt op 750
deelnemers aan de hardlop-
marathon.

lopen en toen heb ik dat ook ge-
daan. Vervolgens kwam er een
mevrouw op een vouwfiets naast
me fietsen om een gele kaart uit te
delen. Ik lag op medaillekoers, dus
dan word je in de gaten gehouden.
Die mevrouw bleef de hele race
naast me fietsen.’’ 
Het bewuste stukje parkoers

kwam nog een keer terug in de
race en dus moest Smit wel over
het voetpad met de losse tegels lo-
pen. ,,Dat kostte me een blessure
door de slechte ondergrond. Ik heb
de race wel uitgelopen en eindigde
als tweede. Na afloop heb ik wel
anderhalf uur op de massagetafel
gelegen en ik stond op één been op
het podium tijdens de prijsuitrei-
king. De masseur heeft me later

nog opgebeld om te vragen hoe
het ging. Het was best een bizarre
en zenuwachtige toestand. De
prijsuitreiking werd zelfs ander-
half uur uitgesteld, omdat men
moest discussiëren of ik de zilve-
ren medaille wel in ontvangst
mocht nemen. Atleten die uit heel
Nederland naar Friesland waren

gekomen zaten op het oordeel van
de jury te wachten.’’
Uiteindelijk liep het voor Smit

goed af en mocht ze, net als Paola
van Gilst afgelopen weekend, wel
haar medaille in ontvangst nemen.
Smit wijst ook naar de in haar
ogen strenge KNAU. ,,Bij andere
sporten krijg je bij inschrijving
vaak de algemene voorwaarden
van een evenement, maar die heb
ik bij atletiek nooit gezien. Daar-
door is het vaak onduidelijk wat er
nu precies wel of niet mag tijdens
een wedstrijd.’’
Haar medaille koestert Smit des

te meer: ,,Zoveel heb ik er niet ge-
wonnen, dus dan moet je ze so-
wieso koesteren. Het verhaal er-
achter maakte het extra speciaal.’’ 

De prijsuitreiking
werd zelfs anderhalf
uur uitgesteld, om er
over te discussiëren
–Greetje Smit

mijn groep is dat ze een nieuw sys-
teem moeiteloos oppakken. Daar
hoeven we eigenlijk niet eens op te
trainen. Het team is absoluut onze
grootste kracht. Niemand is te be-
roerd om vuile meters te maken.
Dat de meeste jongens elkaar door
en door kennen zorgt ervoor dat ze
een stapje extra voor elkaar willen
doen.” 
Aan het begin van het seizoen

werd als doelstelling een plek in de
middenmoot genoemd. Dit doel

drastisch bijstellen is gezien de af-
gelopen seizoenen nog niet aan de
orde. Bogaard draait al een tijdje

mee in het eerste elftal: ,,In de
tweede klasse zijn de verschillen zo
klein tussen de teams. Iedereen kan
van elkaar winnen en verliezen.
Vorig jaar wonnen we bijvoorbeeld
vaak van de ploegen die hoog ein-
digden en verloren we de punten
tegen de laagvliegers. Natuurlijk
droom ik wel eens van een topklas-
sering, maar ik blijf reëel. Het zou
om te beginnen al mooi zijn als we
een periode binnen kunnen sle-
pen.” 

Je merkt dat ze dit
jaar een stuk
gegroeid zijn qua
volwassenheid
– Daan Eikenhout, trainer


