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Gezellige, mooie, natuurlijke en veilige marathon,
op de grens van Nederland en Vlaanderen

21 april 2018

Marathon
Start: 11:00, Hulst
Terneuzen

22 april 2018

Wandelmarathon
Start: 8:00, Terneuzen
Hulst
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selectie

De Pooter heeft al meer dan 60 jaar ervaring in het bemiddelen tussen
mens en werk.
In elke bemiddelingstreven wij een succesvolle combinatie na van
een capabele en gemotiveerde uitzendkracht met een gepaste
en stimulerende werkomgeving. Wij bieden onze krachten goede
arbeidsvoorwaarden als mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.
Daarnaast zijn Sport en Vitaliteit speerpunten.

Het DELTA Zeeland Fonds verstrekt donaties aan
maatschappelijke projecten en levert zo een directe

Als trotse sponsor van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen willen wij
alle lopers veel succes wensen!

bijdrage aan een energieke Zeeuwse samenleving.

Meer informatie?

depooter.nl

Kijk op www.DELTAZeelandFonds.nl
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Burgemeester van Hulst Jan-Frans Mulder

“Het is knap dat het evenement al zo
verankerd zit in de jaarkalenders”
Na vier jaar de startplaats te zijn geweest, was het bij
de 5e editie van de Logus De Hoop Marathon ZeeuwsVlaanderen, dat Hulst voor het eerst finishplaats was. Nu vijf jaar later - heeft Hulst – bij de tiende editie – de primeur
als finishplaats van de 1e editie van de Wandelmarathon.
Burgemeester Jan-Frans Mulder heet - zoals hij dat vanaf
de eerste keer deed - de lopers persoonlijk welkom op
de Grote Markt in Hulst. Dat doet hij op zaterdag bij de
marathonlopers én op zondag bij de wandelaars.

Burgervader
“Prachtig dat men dit in tien jaar tijd heeft weten neer te
zetten. Het is knap dat het evenement al zo verankerd zit in
de jaarkalenders. Bij de organisatoren, bij de hardlopers, de
vrijwilligers en de horeca. Dit jaar komen er op de zondag ook
de wandelaars bij. Geweldig om te zien wat je kunt bereiken
als je ergens vol overgave de schouders samen onder zet.
Daar is deze marathon een heel mooi voorbeeld van! En ik ben
er graag bij, elke editie opnieuw. En als er in “ons Hulst” wat
wordt georganiseerd, dan wil en moet je daar als burgervader
gewoon bij zijn en vol bewondering van genieten. En dat ga ik
ook dit keer zeker weer doen. Het belooft zonder twijfel weer
een onvergetelijk weekend te worden!”

Speciaals
Nadat de Brico Vestingcross zo’n vijftienduizend toeschouwers en enkele honderden veldrijders naar Hulst wist te
lokken, ziet de burgemeester eind april ook alweer met veel
genoegen ‘zijn stad’ volstromen. Kinderen die deelnemen aan

de KidsRun, de afwachtingslopen, de start van de marathon
en een dag later zo’n tweeduizend finishende wandelaars.
“Het zal ongetwijfeld weer zorgen voor een ongekende sfeer
op onze stadwallen en in onze binnenstad. Een prachtig decor van een geweldig professioneel georganiseerd evenement. Als je ziet hoeveel mensen er vanuit onze gemeente
reikhalzend uitkijken naar zowel de marathon als nu ook de
wandelmarathon én hoeveel mensen de handen uit de mouwen steken om ook als vrijwilliger een steentje bij te dragen,
dat is iets om een diepe buiging voor te maken. En vooral ook
iets om trots op te zijn, dat zoiets in onze gemeente mede
wordt gerealiseerd. Het is een geweldig stukje promotie voor
de regio in het algemeen en toch ook voor Hulst als gemeente en stad in het bijzonder.”
In de vijftien jaar dat Mulder inmiddels burgemeester
is, heeft hij vele initiatieven zien uitmonden in jaarlijks
terugkerende evenementen. Stuk voor stuk met hun eigen
karakter, hun eigen publiek én hun eigen meerwaarde voor
Hulst. “Dan is het ook mooi om te zien hoe relatief klein
Zeeuws-Vlaanderen is. Het is ons-kent-ons en dat blijkt te
werken. De handen worden ineengeslagen, ook tussen de
verschillende gemeenten en je ziet dat het kan leiden tot
mooie samenwerkingen.”

Bestaansrecht
“Zeeuws-Vlaanderen is dan net een aquarium, waar je alle
vissen soms zes keer tegenkomt. Dat heeft zo zijn voordelen,
want het laat zien dat het vaak een versterkende werking

geeft. De synergie is goed en dat leidt tot mooie en
blijvende evenementen die hun bestaansrecht aantonen.
De marathon is daarvan een prachtig voorbeeld en is
niet meer weg te denken. En wie weet wat voor plek de
wandelmarathon zal verwerven als je nu al kijkt hoeveel
animo er onder wandelaars is om daar aan deel te nemen.
Eerst maar eens heerlijk genieten van beide dagen en
dan zal de tijd leren hoe het verder zal gaan. Wat nu is
neergezet, is in elk geval al een heel groot applaus waard;
een applaus voor iedereen die er de afgelopen tien jaar
enige rol in heeft vervuld. Ik kijk er persoonlijk enorm
naar uit en wens namens de gemeente Hulst iedereen een
prachtig en sportief jubileumweekend toe!”

Manuel van Mieghem – Directeur Logus-De Hoop

“Het is een geweldig evenement om je naam
aan te mogen verbinden”
Het idee om naamsponsor te worden voor de marathon
van Zeeuws Vlaanderen ontstond een jaartje of elf
geleden eigenlijk langs de kant van het voetbalveld bij v.v.
Terneuzen. Toen Manuel van Mieghem, directeur LogusDe Hoop in Zuid-West Nederland, in gesprek raakte met
enkele leden van de organisatie.

zijn bedoeling om met een aflossingsteam mee te lopen,
maar tijdens het trainen daarvoor ging het mis. “Ik dacht dat
ik wel tien kilometer zou kunnen lopen, maar mijn knie dacht
daar anders over. Sindsdien ga ik natuurlijk wel kijken, maar
is hardlopen een ‘no-go’ voor mij. Ik ben gaan wielrennen en
dat gaat prima. Ik vind het knap wat de hardlopers en nu ook
de wandelaars doen. Een hele knappe inspanning. Ik zal ze
gaan aanmoedigen en toejuichen maar verder dan dat gaat
het helaas niet. Wel is het mooi dat we vanuit Logus en vanuit
de collega bedrijven binnen De Hoop opnieuw acht tot tien
teams hebben die deelnemen aan de aflossingsmarathon.
Verder lopen ook enkele collega’s de hele marathon en
zijn er verschillende die de volgende dag de afstand gaan
wandelen. Ik ben er trots op het evenement ook leeft bij de
collega’s binnen Logus en bij de zusterbedrijven in Zeeuws
Vlaanderen en daarbuiten.”

“Dat gesprek langs de lijn met Pascal en Gerda Koole heeft
destijds het balletje aan het rollen gebracht. Ik ben er toen
over gaan nadenken, heb het hier binnen het bedrijf ter sprake
gebracht en we zijn het idee verder gaan uitwerken. Ik kom
uit Terneuzen en kende veel mensen die bij de organisatie
van de marathon betrokken waren. Op die manier hebben
we als Logus-De Hoop onze naam verbonden aan Marathon
Zeeuws-Vlaanderen en dat nu al tien edities lang. Naar volle
tevredenheid en bovenal zijn we er ook enorm trots op.”
Van Mieghem is als directeur verantwoordelijk voor de negen
bouwmaterialenvestigingen in Zuid-West Nederland en
inmiddels ruim twintig jaar werkzaam voor het familiebedrijf.
“Logus-De Hoop is een bedrijf dat wordt gekenmerkt door een
duidelijke visie. Daarbij opereren we als onderdeel van De
Hoop Terneuzen al ruim honderd jaar in Zeeuws-Vlaanderen
en daarom wilden we voor deze regio graag iets terugdoen.
Dat doen we door kleinschalige projecten en evenementen te
sponsoren en een warm hart toe te dragen. Maar in het geval
van de Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen is het
een ondersteuning geworden die door de jaren heen flink is
gegroeid en vooral ook ‘vergroeid’. Daar zijn we trots op en
dat is natuurlijk geweldig om te kunnen constateren.”

In het zonnetje
Waar de Logus-De Hoop directeur op doelt is het feit,
dat vaak de naam van Logus-De Hoop in één adem wordt
genoemd als de Marathon Zeeuws-Vlaanderen ter sprake
komt. De naamgever beklijft dus duidelijk in de regio en dat

Loyaliteit
is op veel manieren ook terug te zien. Want tijdens diverse
evenementen nemen hardlopers deel in zogenaamde
‘finisher-shirts’ of er duiken ineens rugzakken op met het
logo van Logus-De Hoop erop. “Dat is toch prachtig?! Op die
manier zie je dat er heel veel mensen betrokken zijn bij en zich
betrokken voelen tot de marathon. Of als deelnemer of als
vrijwilliger. Want die schare aan vrijwilligers is de kurk waar
het evenement onmiskenbaar op draait. Daarom vonden we
het ook als bedrijf belangrijk om dit jaar een extra duit in het
zakje te doen ten bate van het grote vrijwilligersfeest wat na
afloop van de marathon in de feesttent wordt gehouden.
Die ploeg mensen die maakt het elk jaar weer mogelijk dat
zoveel mensen plezier aan dit sportieve evenement kunnen
beleven. Die verdienen een keer extra in het zonnetje te
worden gezet.”
Zelf zal Van Mieghem niet deelnemen aan de marathon, niet
als hardloper maar ook niet als wandelaar. Ooit was het wel
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Waar vanaf het begin bij Logus-De Hoop wel de gedachte was
dat men de naam van Logus verbond aan een evenement
met ‘groeipotentie’, had ook Manuel van Mieghem niet
kunnen bevroeden dat de Logus De Hoop marathon na tien
jaar later zo verankerd zou zijn in de jaarkalenders. “Mooi dat
we destijds en nog altijd van de Raad van Bestuur de ruimte
krijgen om dit te kunnen doen als sponsor. De loyaliteit van
de organisatie en De Hoop naar elkaar is groot. We zijn
ook trots dat we al sinds de start naamgever zijn. Wat mij
betreft kunnen we dit nog jarenlang te blijven. Want hoewel
meerwaarde voor ons als bedrijf niet echt meetbaar is,
ondersteunt het onze handel, naamsbekendheid en positieve
profilering. Maar zeker ook door het mede mogelijk maken
en houden van zo’n prachtig sportief evenement dat én
promotie is voor onze mooie regio én een positieve bijdrage
biedt aan de regionale leefbaarheid.”

Burgemeester Jan Lonink

“De finish van de jubileumeditie op onze
vernieuwde markt is geweldig”
Burgemeester Jan Lonink zal op zaterdag 21 april de lopers
verwelkomen in ‘zijn’ Terneuzen. En wel aan de finish op
de gloednieuwe Markt. Sinds de allereerste editie is hij al
van de partij en ook nu zal hij genieten van de reuring en
het (sport)plezier die er in ongetwijfeld het Terneuzense
stadshart gaat zijn.
“En dat niet alleen op zaterdag, maar nu met het jubileum
zal er ook op zondag het nodige te doen zijn wanneer de
wandelaars zullen starten voor hun tocht richting Hulst. Het
is toch prachtig om te zien dat de Logus De Hoop Marathon
Zeeuws-Vlaanderen al jarenlang staat als een huis. Bij
het eerste jubileum was er de noviteit met een finish in
Hulst en nu is er bij het tweede jubileum een dag later de
wandelmarathon. Knap hoe men dit keer op keer weer weet
te realiseren met een stabiele, professionele organisatie én
vaste groep trouwe vrijwilligers. Daar geniet ik enorm van
en is een heel groot compliment waard.”
Onlangs was Lonink bij een landelijk overleg over
evenementisering en festivalisering in Nederland. Ook in
de Zeeuws-Vlaamse regio neemt het aantal evenementen
in gestaag tempo toe. “Iedereen probeert om zijn eigen
stad, dorp of regio op de kaart te zetten en zichzelf te laten
zien. Het is overigens wel een gegeven, dat je vaak lang én
professioneel zaken moet organiseren wil je uiteindelijk als
evenement verankert raken binnen een discipline en regio.
Daarvan zijn legio voorbeelden zoals onze Havendagen,
maar ook de Hulsterse Vestingdagen en een festival als
Vestrock. Op sportief gebied hoort de Logus De Hoop
Marathon Zeeuws-Vlaanderen absoluut ook in dit rijtje
thuis.”

Sponsoren
Want het evenement staat fier overeind en de burgemeester
is erg te spreken over de verschillende partijen die deze
marathon al sinds het begin mogelijk maken. “Dan praat je
naast de organisatie en de vrijwilligers ook over de beide
gemeenten Terneuzen en Hulst, de vele andere stakeholders
zoals provincie, veiligheidsdiensten, maar ook bijvoorbeeld
de sponsoren. Als ik zie hoeveel sponsoren al die jaren
al trouw het evenement ondersteunen, dat zegt ook heel
veel over de waarde ervan voor de regio. Het is bovendien
een geweldige impuls voor het belang van bewegen, en de
vergroting van de leefbaarheid daardoor bij de mensen. Het
zorgt ervoor dat mensen gezond oud worden én ook blijven
én plezier beleven aan wat ze doen. Of het nu hardlopen is
of wandelen.”
Ook is het mooi dat er aandacht kan worden verkregen voor
goede doelen en aandacht voor bepaalde ziekten. Ingrijpende
en belangrijke zaken waarbij sport een verbindende factor
kan zijn. Zo ook voor de heer De Kesel, die aandacht vraagt
voor de Ziekte van Huntington. Een ernstige ziekte die
uiteindelijk dodelijke afloop heeft. Zo knap dat hij, ondanks
zijn ziekte, toch deelneemt aan de marathon. Daarvoor maak
ik een diepe buiging, mede ook omdat ik binnen mijn familie
bij verschillende mensen de impact van deze verschrikkelijke
ziekte heel goed ken. Dus ik zal de heer De Kesel in het
bijzonder een heel warm welkom geven aan de finishlijn.”
Operatie
Actief deelnemen zit er voor de Terneuzense burgemeester
niet in. Want twee onwillige achillespezen staan dat niet toe.
“Daarvoor staat me nog een operatie te wachten helaas.

Maar wie weet dat ik ga proberen om op zondag een stukje
mee te wandelen. Geen zekerheid, maar ik houd het wel als
optie in gedachten. De voldoening haal ik nu vooral uit het
zien dat heel veel mensen plezier hebben in wat ze doen en
vooral in de reden waarom ze meedoen. Dat vind ik mooi.
Iedereen met zijn eigen motivatie, prachtig toch om daar dan
deelgenoot van te mogen zijn? Ik ontvang ze met open armen
op onze prachtige en gloednieuwe marktplein. Terwijl ik een
dag later ook de wandelaars wil zien vertrekken richting
Hulst voor hun evenement. Twee geweldige momenten
voor Terneuzen, de organisatie én alle deelnemers. Namens
de gemeente Terneuzen wil ik alle deelnemende lopers én
wandelaars op 21 en 22 april ontzettend veel succes en
plezier wensen.”

Voorzitter organisatiecomité – Arnold Boonman

“Deze jubileumeditie van de Logus De Hoop
Marathon Zeeuws-Vlaanderen is er voor iedereen
toch wel eentje om enorm naar uit te kijken”
Het is sinds 2012 dat Arnold Boonman als voorzitter het
organisatiecomité van de Logus De Hoop Marathon ZeeuwsVlaanderen aanvoert. Zes jaar lang vol trots op wat er
door iedereen is neergezet in Zeeuws-Vlaanderen. Een
professioneel georganiseerd evenement, dat voor velen
jaarlijks op de ‘to-do-list’ staat.
En dan duurt het evenement dit jaar niet één maar zelfs twee
dagen! Want naast de reguliere marathon met Terneuzen als
eindstation, wordt in het kader van het tien jarig jubileum op
zondag een wandelmarathon georganiseerd. Over hetzelfde
parcours in tegengestelde richting met Hulst als finishplaats.

Andere dynamiek
“Als je dan ziet dat er nu al tweeduizend deelnemers zijn,
dan geeft het aan dat er behoefte was aan een dergelijk
evenement. Het heeft natuurlijk wel organisatorisch de nodige
voeten in de aarde gehad, want je hebt nu dubbel zoveel
vrijwilligers nodig. Dat vraagt stiekem wel wat van mensen.
En een wandelevenement is toch wel totaal iets anders dan
een hardloopmarathon. Het is anders denken en een andere
dynamiek. Maar ook wel weer leuk om te doen, zéker in het
kader van ons jubileum. Of het eenmalig is, of wat de frequentie
van de wandelmarathon wordt in de toekomst? Geen idee.
Eerst maar eens kijken wat de belasting is voor iedereen in de
organisatie. Want we zijn een succesvol hardloopevenement
en dat is prioriteit, dát willen we blijven.”
Boonman is blij en trots met wat er in een decennium Marathon over Zeeuws-Vlaamse (polder)wegen is neergezet. “Dat is
met recht iets om trots op te zijn. En dat zijn we ook. Marlon
Roels heeft het ooit opgezet en zie wat ervan is geworden. Iedereen die eraan meewerkt voelt het als ‘zijn’ marathon, de
360 vrijwilligers voelen zich verbonden, de organisatie is een
trouwe club mensen en ook de sponsoren zijn al tien jaar lang

erg trouw. Bovendien merk je ook dat deelnemers zich thuis
voelen bij ons evenement. Om als voorzitter samen met een
groep hele fanatieke en enthousiaste vrijwilligers en mede-organisatieleden dit keer op keer te kunnen realiseren, dat blijft
fantastisch.”

Vrijwilligersavond
De vrijwilligers die het al jarenlang mogelijk maken dat
zoveel deelnemers in april kunnen genieten van een
prachtig evenement, die zullen na afloop van de marathon in
Terneuzen in het zonnetje worden gezet. “Dan wordt de tent
op de markt omgebouwd tot feesttent en is er een feestavond
waarmee we als organisatie de vrijwilligers willen bedanken
voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid. Want zonder
hen, zou Marathon Zeeuws-Vlaanderen niet mogelijk zijn en
dat realiseren we ons terdege. Als je ziet hoe sinds de eerste
editie het evenement wordt georganiseerd en elk jaar weer
stapjes voorwaarts weet te zetten. Inmiddels behoren we tot
de zeven grootste marathons van Nederland met elk jaar een
wisselende start- en finishplaats. Dat maakt ons toch tot een
uniek evenement.”

Geweldig feest
Hoewel Boonman trots is op wat is bereikt, hoopt hij nog
altijd wat zou willen groeien. “Op een goede, professionele
en verantwoorde manier. Het zou mooi zijn om ooit onze
maximale capaciteit van zevenhonderdvijftig lopers een keer te
bereiken. Als ik zie hoe trouw onze sponsoren ook zijn vanaf het
eerste uur, de vrijwilligers, samenwerkingen met gemeenten,
provincie, waterschap… Elke editie opnieuw. Dat maakt het
tot een geweldig feest om hier voorzitter van te mogen zijn. Ik
nu al met genoegen uit naar het jubileumweekend. Wanneer
dan na afloop van de marathon iedereen gezond en voldaan
huiswaarts keert én ook de wandelmarathon een groot succes
blijkt te zijn, dan ben ik meer dan tevreden.”
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Terneuzen FM & GO-TV
Terneuzen FM staat vooraan bij de Marathon
Zeeuws-Vlaanderen. We zijn er als eerste bij aan de
start in Hulst en aan de finish in Terneuzen. Met
interviews, live impressies en filmpjes op Facebook
blijf je voortdurend op de hoogte van de spannende
momenten en de locatie van de lopers. Ook de Kika
Kidsrun en de Wandelmarathon komen bij ons aan
bod. Terneuzen FM is te beluisteren in heel ZeeuwsVlaanderen via de kabel op FM 94.4 en in de ether
op FM 105.8 (zuid), 106.1(west) en 107.8 MHz (midden/
oost). Voor digitale abonnees van Delta ook via
kanaal 993, of via onze stream wereldwijd.
Heb je meer zin in muziek, maar wil je toch op de
hoogte blijven van het laatste nieuws tijdens de
Marathon? Kijk dan naar GO-TV. Geniet tijdens de
marathon van een grote variatie aan muziekvideo’s
van de jaren ‘60 tot nu. En volg toch via de nieuwsbalk
op TV welke loper als eerste over de finish gaat. Ook
houden we je altijd op de hoogte van het regionale en
landelijke nieuws, aangevuld met aankondigingen
van evenementen uit de buurt. GO-TV is overal te
zien op het kabelnet in Zeeuws-Vlaanderen met een
(digitale) ontvanger of TV op kanaal 114.
Wij zijn trots op ons mooie stukje Zeeland, op de
mensen die er wonen en op de evenementen die zij
organiseren. Lokale initiatieven, zoals de Marathon
Zeeuws-Vlaanderen krijgen onze volle aandacht.

OMROEP HULST
Vanzelfsprekend besteedt Omroep Hulst ook
aandacht aan de marathon op zaterdag 21 april en
de wandelmarathon op zondag 22 april. Hoe onze
uitzending er uit zal zien kunnen we op dit moment
nog niet zeggen. Als omroep zijn we te zien / volgen
via DELTA TV kanaal 112. Via de website, facebook
en you tube hebben we ‘contact’ met onze kijkers.
Daar zijn onze programma’s ook te bekijken en te
beluisteren.

Volg alles over de Marathon
Zeeuws-Vlaanderen bij Omroep Zeeland!
Je hoeft niets te missen van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen.
Via radio, televisie en online is de 10e editie van de Marathon
Zeeuws-Vlaanderen te volgen bij Omroep Zeeland.

22 april kun je tussen 14.00 en 18.00 uur luisteren naar een
bijdrage van onze radioverslaggever van de Wandelmarathon
Zeeuws-Vlaanderen.

Televisie

Online

In aanloop naar en tijdens de Marathon Zeeuws-Vlaanderen
besteedt Omroep Zeeland in de nieuwsuitzendingen ruim
aandacht op radio en televisie. Op zaterdag 21 april is om
20.10 uur een samenvatting van de wedstrijdmarathon op
televisie te zien. Op maandag 23 april kun je vanaf 17.20 uur
‘Evenement van de Week’ bekijken over de wandelmarathon,
de uitzending wordt elk half uur herhaald.

Alles rondom de Marathon Zeeuws-Vlaanderen volg je via
de Facebookpagina ‘Lopen in Zeeland’. Hier vind je updates,
nieuws, live-video’s, uitzendingen, winacties en nog veel meer.
Ook is het nieuws online te volgen via www.omroepzeeland.
nl en de Omroep Zeeland App. Foto’s van de Marathon en de
Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen zijn terug te vinden op
de Facebookpagina ‘Lopen in Zeeland’.

Radio

Zoek ons op!

Op zaterdag 21 april doet Omroep Zeeland van 9.00 tot 17.00
uur via de radio verslag van de wedstrijdmarathon en de
estafettemarathon. Verslaggevers informeren je ter plekke en
vanaf de motor over het verloop van de wedstrijd. Op zondag

Omroep Zeeland is ook aanwezig bij de MarathonZeeuws Vlaanderen. Kom jij de lopers aanmoedigen? Zoek
Omroep Zeeland dan op. We delen duimen uit zodat jij je
#duimomhoog kunt doen voor de lopers.

Zaterdag 21 april

9.00 – 17.00 uur

Live radio updates

Zaterdag 21 april

20.10 uur (ieder half uur herhaald)

Samenvatting Marathon op Omroep Zeeland TV

Zondag 22 april

14.00 uur – 18.00 uur

Live radio updates

Maandag 23 april

17.20 uur (ieder half uur herhaald)

Evenement van de Week

De organisatie van de marathon Zeeuws-Vlaanderen bedankt hierbij alle

HORECABEDRIJVEN VAN MARKT TERNEUZEN
EN MARKT HULST
voor hun gastvrijheid tijdens dit 2-daags evenement

Bedenker en oprichter Marathon Zeeuws-Vlaanderen – Marlon Roels

“De veiligheid van de deelnemers en het
omliggende verkeer gaat boven alles”
Hij was tien jaar geleden de bedenker van een marathon door
Zeeuws-Vlaanderen. Marlon Roels vond dat het ontbrak
aan een dergelijk evenement en verzamelde mensen om
zich heen om destijds ‘een marathon’ te organiseren. Tien
jaar later is hij geen lid meer van het bestuur, maar nog
altijd nauw betrokken bij ‘zijn’ geesteskindje.
“Een krappe maand nadat de eerste editie werd gehouden
(16 mei 2009) ben ik bij Mammoet gestart. Ik had toen niet
kunnen inschatten, dat uiteindelijk het combineren van de
marathonorganisatie én mijn nieuwe baan niet mogelijk was.
Daarom heb ik na de vierde editie besloten om me terug te
trekken en me volledig te richten op mijn werk bij Mammoet.
Natuurlijk ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in het
marathon evenement en de organisatie. Ik heb de marathon
zelfs drie keer gelopen én zet me sinds enkele jaren weer in
een “lichtere” rol in richting de sponsoring van de marathon.

Knelpunten
Toch bleek dat voor de komende editie, dat de expertise van
Marlon goed kon worden gebruikt. “Via mijn broer Omar, die
nog intenser bij de organisatie betrokken is, hoorde ik dat er
enkele knelpunten waren op het parcours ten aanzien van
het omliggende verkeer. Kruispunt Sint Anna in Terneuzen,
Drieschouwen in Axel en Gentsevaart bij Kapellebrug bleken
de meest in het oog springende punten. De hinder bij het
ziekenhuis (Sint Anna) bleek hierin het meest problematisch.
Het parcours rigoureus omgooien werd daardoor meerdere
keren besproken, maar dat bleek uiteindelijk absolúút geen
optie. De huidige route is het DNA van deze marathon, daar
moet je niet teveel aan willen tornen. Daarop hebben Ben
Boidin, verantwoordelijk voor het parcours, voorzitter Arnold
Boonman en ik de koppen bij elkaar gestoken om vooral te
kijken naar het voorkomen van een verkeersinfarct rondom

de wegen nabij Sint Anna Terneuzen. Ook zijn er gesprekken
gevoerd met de belangrijkste stakeholders zoals politie,
gemeente en provincie om de juiste informatie te vergaren.”

Zeecontainer
“We hebben daarop samen een ambitieus plan uitgewerkt
waarbij met een ongelijkvloerse oversteek met trappenhal
en oversteek door een zeecontainer het verkeersinfarct
weggenomen kon worden. Lang en vooral gedetailleerd
hebben we eraan gewerkt, maar uiteindelijk bleek het correct
beveiligen (richting verkeersveiligheid van omliggende
verkeer) van de gehele constructie de ‘angel’ voor enkele
stakeholders om niet direct in te stemmen met dit plan. Het
risico voor het aanbrengen van deze correcte beveiliging
verzorgde een nieuwe risico op een nieuw verkeersinfarct
voor en na de marathon. Qua tijdsduur bleek het aanbrengen
van deze beveiliging langer te duren dan het originele infarct
dat door de marathon zelf werd gecreëerd. Daarom is
besloten om opnieuw te kijken naar de situatie.
Er is een tweede plan uitgewerkt waarbij er gelijkvloers
een oversteek aan Sint Anna (N290 Terneuzen-Zaamslag)
verzorgd wordt. Het verschil met voorgaande edities is
echter dat er gekozen is voor een ander punt om over te
steken waardoor een aantal rijroutes richting Terneuzen
en ziekenhuis niet tot minder verstoord worden door de
marathon. De veiligheid van deelnemers en omliggend
verkeer gaat ons als organisatie natuurlijk boven alles.”

Verrassing
Bij Kapellebrug is de route uiteindelijk wel wat aangepast
en zal minder kort aan de grensovergang de Gentsevaart
overgestoken worden. Er wordt gekozen voor een oversteek
aan de Gentsevaart (N290) ter hoogte van de kapel. Via de
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Sint Janstraat passeren de lopers nu richting het bos tussen
Kapellebrug en Heikant (zoals bij de eerste marathon editie).
Bij Drieschouwen in Axel blijft de situatie hetzelfde als vorige
edities. “Hoe we de situatie bij Sint Anna ter hoogte van het
ziekenhuis in Terneuzen gaan oplossen, dat blijft voorlopig
nog een ‘verrassing’. We gaan onze plannen nogmaals
voorleggen en daarna beslissen. Het uiteindelijke plan moet
vooral veilig zijn voor iedereen. Dat is van cruciaal belang
voor het slagen van dit prachtige evenement. Ik heb daar het
volste vertrouwen in aangezien we daar tot op heden tijdens
alle edities volgens mij al prima in zijn geslaagd.”
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“EMOTIE OP DE MEEST INNOVATIEVE WIJZE.”
Lange Nieuwstraat 30, Hulst • T: 0114-310473 • E: info@atelierdebruijn.nl
www.atelierdebruijn.nl | www.echtzeeuws.nl
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Winnaar 2017 – Michel Verhaeghe

Verhaeghe wil graag voor tweede keer de
winst grijpen in Zeeuws-Vlaanderen
Het was toch enigszins verrassend dat de Fransman Michel
Verhaeghe (41) in 2017 op de Grote Markt van Hulst het
finishlint kuste als winnaar van de 9e Logus De Hoop
Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Nu wil hij graag hetzelfde
kunstje herhalen in Terneuzen.

of Mont-Blanc. Tot tien jaar geleden deed ik ook triatlons,
maar het ontbrak me daarvoor aan voldoende tijd om
daar goed voor te trainen. Daarbij heb ik ook vijf jaar lang
aan wielrennen gedaan. Maar ik voel me nu te oud om nog
competitief daarin actief te zijn. Dus vandaar dat ik me nu
puur en alleen op het hardlopen blijf richten. En dat zal ik
waarschijnlijk blijven doen tot uiteindelijk het lichaam niet
meer wil of kan.”

Euforische moment
Doordat Erwin Harmes een inzinking kreeg in de laatste
kilometers kon Verhaeghe onbedreigd en toch ook enigszins
verrassend de overwinning grijpen. Een kans die hij in zijn
derde deelname in Zeeuws-Vlaanderen niet liet lopen. “Het is
niet zo dat de allerbeste loper een marathon ook altijd wint.
Want die dag was Erwin qua snelheid de beste, maar het gaat
om alles hè. Je moet een goeie dag hebben, voorzichtig zijn,
een stukje geluk hebben én zorgen dat je voldoende eet en
drink op de juiste momenten. Dat heb ik toen gedaan en dat
bezorgde me een geweldig en euforisch moment. Eentje om
nooit meer te vergeten!”

Prachtige natuur
Verhaeghe komt sinds 2014 naar Zeeuws-Vlaanderen en
loopt er graag. Vorig jaar schreef hij naast de marathonwinst
ook de overwinning tijdens de Saeftingherun op zijn naam.
“Ook dat was een mooie en bijzondere race om te lopen. Je
loopt daar door getijdegebied, prachtig. Ik kom graag naar
jullie regio en de rest van Zeeland. Ik voor me daar goed,
water en prachtige natuur. Geweldige elementen waar ik
van geniet en als je er dan doorheen kan en mag lopen is
natuurlijk fantastisch.”

Hoogste podium

Barcelona
De inwoner van Wambrechies, vlakbij de Franse grensplaats
Lille, begon vanwege de Olympische Spelen in 1992 in
Barcelona met hardlopen om er tot op de dag van vandaag
niet meer mee te stoppen. Hij is actief op de weg, op de
atletiekbaan, loopt cross-country, trailruns, marathons en
Ultra-trails. “Ik werd in 1992 ‘gegrepen’ door de atletiek en
het hardlopen en ben sindsdien op verschillende terreinen
actief. Mijn langste wedstrijd ooit, dat was de Ultra-trail Tour

En dat hardlopen doet Verhaeghe dus zeer zeker niet zonder
succes, want na een achtste en derde plek volgde vorig jaar
de overwinning in Hulst. Het heeft Verhaeghe direct ook een
doel gegeven voor deze editie. “Ik ben nu in 2017 als eerste
aangekomen in Hulst en nu wil ik datzelfde fantastische
gevoel proberen te bereiken in Terneuzen. Dat zal niet
eenvoudig zijn, want Erwin Harmes is in Zeeuws-Vlaanderen
altijd ijzersterk en ook enkele andere atleten zullen die dag
sterk voor de dag komen en zullen proberen om de wedstrijd
te winnen. Ik ga er echter alles aan doen om opnieuw op het
hoogste podium te staan. Vorig jaar heeft wel aangetoond,
dat er tot aan de finishlijn van alles kan gebeuren. Een
inzinking, een hongerklop, verzuring, een blessure of gewoon
pure pech, waardoor je, ondanks dat je misschien de beste
bent, uiteindelijk niet de overwinning pakt... Daarom wil ik
me optimaal voorbereiden om zoveel mogelijk zaken uit te
sluiten en vol voor de winst te kunnen gaan.”

Speaker Matthieu Warrens stond elf jaar
geleden mede aan de wieg van Logus De
Hoop Marathon zeeuws-vlaanderen
Nu de Marathon Zeeuws-Vlaanderen zijn tweede jubileum
kent, is het ook eens tijd om de mannen te belichten die
aan de wieg stonden van dit inmiddels niet meer weg te
denken hardloopevenement. Eén van hen is Matthieu
Warrens, die thans bij het grote publiek bekend staat als
marathonspeaker.

speakers Tom de Koster en Theo
Rabout. “Kort vooraf stemmen we
de rolverdeling af en in de weken
vooraf de lijstjes opmaken met de
mogelijke podiumkandidaten en
de historie van de afgelopen jaren.
Maar vooral er ontspannen naar
toeleven. Ik zie ons als een gouden
trio. Drie verschillende “jeugdige”
persoonlijkheden bij elkaar maakt
ons de 3T’s .... Razende Theo, gevatte
Tom en enthousiaste Thieu. Dit
jaar zullen we zelfs twee dagen
speakeren. Zaterdag de start in
Hulst en de finish in Terneuzen bij
de marathon en een dag later in
tegengestelde richting tijdens de
wandelmarathon. Deze eerste editie
in het kader van ons jubileum belooft
ook een happening te worden en ja,
daar wil ik uiteraard bij zijn.”

Sponsor-coördinator
“Het klopt inderdaad, dat ik destijds mede aan de start heb
gestaan van de Zeeuws-Vlaamse marathon. Ik werd door
Marlon Roels, de ‘verwekker’ van de marathon gevraagd of
ik niet een rol wilde vervullen binnen de organisatie van de
marathon. We waren al jarenlang vrienden en kenden elkaar
via het hardlopen. Ik vond het mooi om mijn steentje eraan
bij te dragen en ben toen begonnen in de sponsorcommissie,
waar ik de rol van sponsor-coördinator voor mijn rekening
nam. Met zeer veel enthousiasme toen begonnen en dit
vijf jaar met plezier gedaan. En zo stonden we nu tien jaar
geleden, in 2009, aan de geboorte van iets heel moois...”
De sponsorcommissie heeft Warrens achter zich gelaten,
maar zijn rol is tijdens de laatste vijf edities een méér dan
opvallende: als enthousiaste speaker weet hij het publiek te
boeien en praat hij vol overgave én feitenkennis de lopers over
de finish, waarbij hij de aanwezige toeschouwers steevast
vraagt ‘de handjes stuk te klappen’ voor de passerende
lopers en loopsters. En rol die hem op het lijf geschreven lijkt
en die hij inmiddels ook bij meerdere hardloopevenementen
vol verve vervult.
“Ik ben speaker bij deze marathon vanaf de vijfde editie,
de eerste keer met Hulst als finishplaats, en daar ontstond
de enthousiaste passie voor het speakeren. Niet alleen
hardlopen, maar ook enthousiast de lopers informeren
en begeleiden in de start, tijdens doorkomsten en op de
finishlocatie met mijn stem. De microfoon vasthouden was

iets wat ik wel vaker deed tijdens het dj-werk wat ik in mijn
jeugd had gedaan. Naast de Marathon Zeeuws-Vlaanderen
ben ik ook actief als speaker tijdens de Kustmarathon
Zoutelande, Hulst by Lightrun, De Zeeuwse crosscompetitie,
Zwinstedenloop Sluis, Triatlon Terneuzen, zomer stratenloopcircuit, City trail Middelburg, en nog vele andere lopen in
de Zeeuwse regio. Eigenlijk best wel veel als het zo allemaal
achter elkaar zet.......”

Gouden trio
Warrens geniet elke editie opnieuw van de Zeeuws-Vlaamse
marathon en het samenspel dat hij heeft mijn zijn collega-
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In de afgelopen jaren maakte
Matthieu al veel mooie momenten mee, hij zag blijdschap
en teleurstellingen aan de finish. Maar hét moment dat
hem altijd zal bijblijven was er eentje van zijn eerste editie
als speaker in Hulst. “Dat was de apotheose bij de dames in
de vijfde editie. Ingrid IJsebaert die de winst pakte in ‘haar’
Hulst. Als ik terugkijk naar die beelden, dan krijg ik nog steeds
kippenvel.... De Hulsterse markt ontplofte van enthousiasme
en luid applaus. Daar doe je het voor.”

Horeca Markt Terneuzen wenst Marathon ZVL
heel veel succes!
Cafe de Pub
Café Du Commerce
Cafe 't Bierwinkeltje
Eetcafé Ter Nose
Restaurant Het Gerecht

deelnemers wandelmarathon
• Asfalt & Wegen
• Bouw
• Groen
• Industrie
• Leidingen

per 29 03 2018

Uniek in onze combinatie doordat
verschillende elementen samen
zorgen voor een uniek eindresultaat.
Een karaktereigenschap van zowel
de Marathon Zeeuws-Vlaanderen als
H4A. Elementen als doelgerichtheid en
diversiteit maken het verschil om met
succes de eindstreep te halen.
Daar gaan we samen voor!

Zeeuws-Vlaanderen > 1328
Hulst
270
Terneuzen
207
Axel
91
Sint Jansteen
82
Kloosterzande
74
Oostburg
50
Koewacht
47
Zaamslag
47
Vogelwaarde
46
Heikant
38
Clinge
37
Philippine
37
Hoek
34
Breskens
31
Sas van Gent
27

• Markeringen
• Transport
• Windenergie

H4A Voor al uw bouw-, infra-, en
omgevingswerken; van voorbereiding tot
uitvoering.

Uniek in zijn combinatie

IJzendijke
Lamswaarde
Sluiskil
Zuiddorpe
Biervliet
Hoofdplaat
Schoondijke
Westdorpe
Aardenburg
Hengstdijk
Ossenisse
Graauw
Terhole
Cadzand
Kapellebrug
Walsoorden

Nederdesign & Recht door Zee

“We hebben gezorgd voor een
compleet nieuwe look & feel”

Bij Recht door Zee ging men aan de slag met het ontwerpen van
een nieuw logo, wat op de uitingen van de marathon te zien zal zijn.
Nieuwe vlaggen, banners, beachvlaggen, t-shirts, posters, flyers en ga
zo maar door. Alles fris en eigentijds. “We wilden het graag doen als
sponsoring, maar dan wilden we wel de regie hebben over de uitingen.
We kregen carte blanche en dat was natuurlijk fijn. We hebben onze
creativiteit de vrije loop gelaten en daarbij gewerkt met de kustlijn van
Zeeuws-Vlaanderen, hardlopen, een finishlijn en nieuwe kleuren. Die
ingrediënten hebben we samengebracht in een logo wat past bij deze
tijd. Abstract en toch duidelijk. Daarmee zijn we verder aan de slag
gegaan in de ontwikkeling van lay-outs voor de posters, de jaarlijkse
marathonkrant en het ontwerp voor de nieuwe website waar Sander
mee aan de slag is gegaan.”

Website
De website is, nadat het logo en de layouts door Recht door Zee waren
ontworpen, gebouwd door Nederdesign. Eigenaar Sander Bruggeman
bouwde ook de eerste site voor de marathon in 2012. Dus een nieuwe
site was gezien de groei in de afgelopen jaren van het evenement geen
overbodige luxe.
“De vorige site heb ik destijds ook gebouwd. Voor die tijd was hij prima,
maar gezien de ontwikkelingen en ook de groei van de marathon als
evenement was hij dringend aan vernieuwing toe. Met het eigentijdse

Nieuw Namen
Spui
Waterlandkerkje
Zuidzande
Groede
Kuitaart
Nieuwvliet
Sluis
Eede Zld
Overslag
Retranchement
Nederland
België
Duitsland
Totaal

1923
102
3
2028

per 29 03 2018

2
8
1
34
9
8
192

Zeeuws-Vlaanderen > 128

Zuid-Holland
logo en de layout van Recht door Zee ben ik aan de slag gegaan om
hem weer up-to-date te maken en passend bij de huidige tijdsgeest. We
hebben andere hardloopsites bekeken en dan de plussen en minnen
tegen elkaar gezet. Bovendien is de nieuwe site wél responsive met
bijvoorbeeld weergave op smartphones en tablets. De vorige was dat
dus niet. Nu past het zich aan en dat oog natuurlijk veel professioneler”,
aldus Bruggeman.

Eigen invulling
De nieuwe website is ook geschreven vanuit het oogpunt van de
deelnemer en daarbij moet het ook een ontlasting zijn voor de
organisatie. “We hebben gekeken naar de sites van bijvoorbeeld de
marathon van Amsterdam en Rotterdam. Hoe hebben zij bepaalde
zaken weergegeven op hun sites. Daar hebben we ons eigen invulling
aan gegeven en gekeken naar ‘wat voor info heeft de deelnemer
nodig om alles te weten ten aanzien van het evenement?’ Dat valt
nu per onderdeel op de site terug te vinden en maak het voor lopers
ook overzichtelijk. Bovendien moet het veel vragen en mailverkeer
wegnemen richting de organisatie.”

Fijne samenwerking
Met het nieuwe logo, de nieuwe lay-outs en de vernieuwde eigentijdse
website kan de organisatie weer een tijdje vooruit. “We hebben samen
gezorgd voor een nieuwe site, een nieuw en vooral eigentijds gezicht,
een fris logo met nieuwe kleuren. Daar zijn we al bij al een jaar bezig
geweest, van idee tot realisatie. We zijn in elk geval trots op de fijne
samenwerking en op het eindresultaat”, besluiten Bruggeman en Korst.
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5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1

herkomst
marathondeelnemers
Nederland
Friesland
Gelderland
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Utrecht
Zeeland

Bij een jubileum hoort vaak ook iets bijzonders. En wat kan je als
organisatie beter doen, dan tijdens een jubileum zorgen voor een
compleet nieuwe en vooral eigentijdse look. Zo dacht men ook bij
Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Daarop kregen de Sasse bedrijven
Nederdesign en Recht door Zee de uitdagende opdracht.
“We kregen de vraag om te zorgen voor een compleet nieuwe ‘look
and feel’ voor de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Een nieuw eigentijds
logo, nieuwe en frisse kleuren, een compleet nieuwe en meer
gebruiksvriendelijke website. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en
zijn we uiteindelijk tot een in ons ogen prachtig eindproduct gekomen”,
zeggen Annelies Korst van Recht door Zee en Sander Bruggeman van
Nederdesign.

22
18
16
15
12
12
12
12
11
11
9
8
7
6
6
6

België
Antwerpen
Brussels Gewest
Henegouwen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Overig Buitenland
China
Colombia
Duitsland
Frankrijk
Rusland
Spanje
Engeland
per leeftijdscategorie
Dsen
D40
D50
Hsen
H40
H50
H60

39
295
29
1
1
4
93
14
21
163
1
1
2
1
2
4
1
12
27
36
22
106
131
111
35

www.marathonzvl.nl

Edwin de Jaeger legt de lat voor zichzelf
altijd erg hoog
Hij wist vorig jaar een betere klassering neer te zetten
dan Benny Thuy en pakte daarmee de leiding over in
het Overall-Klassement van de Logus de Hoop Marathon
Zeeuws-Vlaanderen. Edwin de Jaeger (46) wil proberen om
die ook na deze jubileumeditie te behouden.
“Het was geen doel op zich, mijn doel was een goede
marathon lopen. En ik wist als ik dat deed ik kans zou maken
om de leiding over te nemen, maar was er eigenlijk niet zo
mee bezig. Benny is een hele goede loper en de mindere dag
die hij vorig jaar had kan ik ook tegen komen, het is en blijft
een marathon.”
Het scheelde echter zeer weinig vorig jaar of De Jaeger was
in Terneuzen niet eens van start gegaan. “Klopt, want met
het inpakken van mijn spullen schoot het in me rug. Zelfs
de warming-up overgeslagen en dan noodgedwongen heel
rustig moeten beginnen. Normaal gezien start ik veel sneller
dan Benny, maar vorig jaar passeerde ik hem pas na twaalf
kilometer. Ik had hem op het eind terugverwacht maar dat
gebeurde niet. En zodoende dat ik nu inderdaad aan de
leiding sta.”

Heel divers
De Jaeger is woonachtig in de Oudepolder bij Zuiddorpe
en begon ooit op zijn vijftiende met een trimloopje in
Westdorpe. Dat beviel zo, dat hij zich aansloot bij RKHAV
in Hulst waar hij nog altijd lid is. “Maar ik train inmiddels al
geruime tijd op schema’s van Anjolie Engels uit Middelburg,
de winnares van vorig jaar. Eigenlijk ben ik altijd met mijn
sport bezig. Ik probeer vijf tot zes per week te trainen en dat
doe ik heel divers. Coördinatietrainingen op de atletiekbaan,
snelheidstraining op baan of op de weg, fartlek trainingen in

bos of aan de kust en core-stability-oefeningen. Prestaties
komen niet aanwaaien, ik moet er altijd veel voor doen. Ik
leg de lat voor me zelf altijd hoog en ben niet snel tevreden.”

Vrijheid
Maar wat maakt voor De Jaeger hardlopen tot zo’n mooie
sport dat hij er zoveel van zijn vrije tijd instopt? “De vrijheid
die je hebt en je bent niet afhankelijk van andere. Lekker
rennen door de bossen of polders. Mijn vrouw of een van
de kinderen mee op de fiets, gewoon heerlijk genieten. Dat
de Marathon Zeeuws-Vlaanderen over wegen en paden
gaat waar ook regelmatig getraind wordt is voor mij al deze
negen voorgaande edities toch wel bijzonder, net als de
aanmoedigingen van familie, vrienden en bekenden. Overal
staan wel mensen die je aanmoedigen. Dat is geweldig.”

Nieuwe doelen
In totaal liep de Zuiddorpenaar tot nu toe zeventien
marathons, acht keer de Kustmarathon en dus alle edities
van de Zeeuws-Vlaamse met 2uur 53min als beste tijd. Toch
heeft hij nog altijd nieuwe doelen. “Ik heb al een aantal
trailwedstrijden in de Ardennen gelopen, maar zou graag nog
langere afstanden lopen. Mijn beste marathonklassering was
ooit tiende. Dat hoop ik wellicht nog eens te verbeteren. En
misschien nog eens een snelle wegmarathon. Voorlopig ben
ik nog niet klaar met hardlopen. Ik kijk nu al uit naar 21 april
in elk geval…”

Deelneemster marathon – Katrien Rogiers

Belgisch- én Wereldkampioene Ultra100 KM
Masters is ‘stapelverliefd’ op Logus De Hoop
Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Ze begon ooit met hardlopen in een start2run-groepje met
vrienden. Inmiddels kan ze zich een leven zonder hardlopen
niet meer voorstellen en mag Katrien Rogiers (56) zich zelfs
Belgisch én Wereldkampioene Ultra100KM bij de Masters
noemen.
“Ik ben destijds begonnen met hardlopen als uitlaatklep.
Manou, mijn adoptie dochter uit Roemenië is autistisch en dit
kan soms eens zwaar doorwegen in een gezin. Zo begon ik
een start2run met vrienden om eens frisse lucht en het hoofd
leeg te maken. Tien maanden laten stond ik aan de start van
mijn allereerste marathon en sindsdien is het ‘aardig uit de
hand gelopen’ als het gaat om het lopen van kilometers…”

Mooiste marathon
Rogiers komt het uit West-Vlaamse Roeselare en staat dit
jaar voor de vierde keer aan de start in Zeeuws-Vlaanderen,
een marathon waar ze sinds haar eerste deelname verliefd
op is geworden. “De eerste keer dat ik me had ingeschreven
had ik geen idee wat te verwachten. Maar al na zo’n vijf
kilometer had ik door: ‘dit is de mooiste marathon die ik
heb gelopen’. En ik had er al veel uitgelopen zoals in Rome,
Praag, Bordeaux, Dublin, Eindhoven, Utrecht, Antwerpen en
zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar deze Zeeuws-Vlaamse
die pakte me…. Naar gelang de kilometers werd ik steeds
verliefder. En waardoor precies? Een opeenstapeling aan
geweldige ervaringen.”
Zo noemt ze de Zeeuws-Vlamingen een ‘heel aardig volkske’
en genoot ze van het lopen langs en door pittoreske

dorpjes en buurtschappen. “Maar ook de prachtige natuur
en de variatie qua parcours. Bovendien word je dan bij de
finish ook nog eens ‘de meest mondige spraakwaterval
van Nederland te horen, Matthieu Warrens, die met een
geweldig enthousiasme iedere hardloper hartverwarmend
verwelkomt. Het zijn allemaal facetten die zeker een duit in
het zakje doen dat ik hier sindsdien elk jaar aan de start sta.”

Populair
ok haar man Christ de Baecke staat dit jaar voor de vierde
deelname aan de Zeeuws-Vlaamse Marathon. “Ja, jullie zijn
populair he. Christ ging toen voor zijn allereerste marathon
en heeft hem sindsdien toch maar mooi drie keer uitgelopen,
niet voor de snelheid maar puur voor plezier. Hij is eerder
het type loper waar het leuk is niks moet alles kan .... Als hij
maar bij aankomst zijn Duvelke krijgt, onder het motto: de
plaatselijke Horeca moet ook leven.”

Podium
Hoe anders is het voor Rogiers zelf, die inmiddels haar hand
feitelijk niet omdraait voor een tocht over 42 kilometer en
195 meter. “Als 100km-loper moet je inderdaad heel veel
kilometers afleggen, onder ander boven de veertig kilometer.
Maar ik zie een marathon niet als “training”, dat zou beetje
stoerdoenerij zijn ten opzichte van de marathonlopers. Het
blijft een marathon en ik loop die veel trager dan de meesten
die aan de start staan. Ik probeer hem te lopen aan mijn
100km-tempo, net iets boven en dat is niet ideaal om een
podium te halen… Al heb ik toch al drie jaar het podium
gehaald in mijn leeftijdsklasse. Tweede en eerste al eens en
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vorig jaar werd ik derde. Ik had toen een blessure maar kon
het niet laten hem toch te lopen… Heb er daarna wel voor
moeten boeten, want was vijf weken out. Maar dat was het
zeker waard! Het is simpelweg een prachtig evenement en
kijk er dan ook al reikhalzend naar uit.”

www.marathonzvl.nl

traject 2018
marathon
HULST
11.00
11.10
11.22
11.35
11.35
11.40

start marathon Grote Markt
afgang land van De Bruijn / Koolstraat
Kapelstr. (Najade) / ingang Clingse bos
Clingse bos uit bij Kapellebrug
weg (N290) / Kapelstraat oversteek
waterleidingbos St.-Jansteen /
Heerstraat (pompstation)
Eerste wisselpunt estafette

HEIKANT
11.45 Ellendijk afslag Ellestraat
11.50 driesprong MagdalenastraatLekestraat-Kamelstraat
11.55 Julianastraat / oversteek Heidestraat
12.05 Sint Andries / afslag Heidedijk
AXEL
12.10
12.10
12.15
12.25
12.30
12.35
12.39

Fortdijk / Sandersstraat / Sint Andries
Fortdijk / afslag Axelsestraat
Afslag Fortdijk-Reigerdreef /Eerste
Verkorting
Tweede wisselpunt estafette
Fortdijk West / oversteek prov. weg
oversteek rotonde Langeweg
Lageweg nabij motorcrossterrein
oversteek Buthdijk naar Sasweg

SCHAPENBOUT
12.43 Graaf Jansdijk / Doorndijk
Derde wisselpunt estafette
12.50 Doorndijk / Egelantiersdijk
MAGRETTE
12.55 Egelantiersdijk / Egelantiersweg
12.55 Magrette oversteek Spuiweg
SPUI
13.00
13.03

Spuiweg / afslag Eiland van Meyer
uitgang Eiland van Meyer / Kraagdijk

TERNEUZEN
13.06 Oversteek Kraagdijk - N290
13.09 Voetpad Kraagdijk /Maassingel
13.15 haven Otheense Kreek
13.21 Rotonde Rooseveltlaan-Vrijheidslaan
13.25 Scheldedijk bij woon-, zorgtehuis
Maxima (ter Schorre)
13.29 oversteek Scheldeboulevard nabij
Waterfront
13.30 Parkeergarage / De Blokken
13.33 Finish Markt

Horeca
Markt Hulst
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Verwachte
DOORKOMSTTIJDEN:
Hulst (uitgang land van De Bruijn)
Kapellebrug (oversteek N290)
Heikant (dorpskern)
Axelse bos (golfterrein)
Schapenbout
Magrette
Terneuzen (kruispunt kraagdijk-N290)
Terneuzen (finish)

Eerste
loper

Laatste 		
loper

11.10
11.35
11.50
12.30
12.40
12.55
13.05
13.25

11.55
12.35
13.25
14.25
14.40
15.05
15.35
16.30

HULDIGINGEN
Hulst:
10.35 uur
10.35 uur

KIKA kidsrun jongens, eerste 3
KIKA kidsrun meisjes, eerste 3

Terneuzen:
11.40 uur
11.40 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.05 uur
13.05 uur

KIKA kidsrun jongens, eerste 3
KIKA kidsrun meisjes, eerste 3
5 km heren, eerste 3
5 km dames, eerste 3
10 km heren, eerste 3
10 km dames, eerste 3

Marathon:
14.30 uur
14.35 uur
14.40 uur
14.45 uur
14.50 uur
14.55 uur
15.00 uur
15.05 uur
15.15 uur
15.30 uur
15.45 uur
15.50 uur
16.45 uur

heren, eerste 10 finishers
heren senioren, eerste 3
heren 40+, eerste 3
heren 50+, eerste 3
heren 60+, eerste 3
estafetteteams, eerste 3
dames, eerste 5 finishers
dames senioren, eerste 3
dames 40+, eerste 3
dames 50+, eerste 3
Zeeuws-Vlaamse dames, eerste 3
Zeeuws-Vlaamse heren, eerste 3
laatste finisher

Verwachte
DOORKOMSTTIJDEN
wandelmarathon:
STARTTIJD in Terneuzen

8 uur

gemiddeld per uur

7 km

5 km

Kruising N290-kraagdijk
Magrette
Drieschouwen-Langeweg
Heikant
Gentsevaart-Kapellebrug
Najade
Finish

8.50
9.25
10.30
12.00
12.40
13.10
14.00

9.10
10.00
11.20
13.35
14.25
15.10
16.25

ALBERT HEIJN
ALBERT HEIJN

HULST
HULST
FLOWERSHOP
FLOWERSHOP
OUDEMAN
OUDEMAN

Horeca
Markt Terneuzen
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Linex Prefab Daksystemen B.V., gevestigd in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen), is dé
specialist in kant-en-klare daken en dakkapellen. Wij realiseren
totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers, waardoor het werk op de
bouwplaats aanmerkelijk gemakkelijker en overzichtelijker wordt. Linex heeft
dé oplossing voor ieder project waar een hellend dak of plat dak op komt, of
het nu om nieuwbouw of renovatie gaat.

Namens Linex Prefab Daksystemen nemen wij met 2
teams deel aan de estafette-marathon en 1
werknemer loopt de volledige marathon!
Wij lopen tenslotte niet alleen hard tijdens werktijd!!
Wij wensen alle lopers heel veel succes!
Wil jij volgend jaar ook mee lopen in 1 van onze teams?
Check onze website voor onze vacatures:
www.linexprefabdak.com/werken-bij

Linex Prefab Daksystemen B.V.
Afrikaweg 7 | 4561 PA Hulst
T: + 31 (0) 114 31 14 00
I: www.linexprefabdak.com

MAMMOET WESTDORPE IS OP ZOEK NAAR NIEUWE COLLEGA’S
Rapporteren naar
Operations Manager

autotechniek of werktuigbouwkunde) of 2e monteur bedrĳfsvoertuigen INNOVAM of gelĳkwaardig.

Functie- inhoud
Wĳ zoeken een aantal goede, enthousiaste monteurs die van aanpakken weten. Je bent een echte professional die onderhoud-,
inspectiebeurten en reparaties aan diversen merken en typen
kranen, trucks, opleggers en Auxilary Equipment (hulp werktuigen)
uitvoert. Zowel op de standplaats als op locatie. Daarnaast krĳg
je de mogelĳkheid om op projectbasis onder supervisie van een
projectleider renovatiewerkzaamheden uit te voeren.

Bovendien heb je een aantal jaar werkervaring (in een soortgelĳke
functie) en kennis van hydrauliek en elektrische (besturings)systemen en ben je, bĳ voorkeur, in het bezit van VCA Basis, heftruck
diploma en rĳbewĳs B/C. Tevens beheers je de Nederlandse en, in
basis, Engelse taal (Duits is een pré).

Na een gedegen inwerkperiode van een aantal maanden op het
hoofdkantoor in Schiedam wordt je vaste standplaats Westdorpe
(eind 2018).
Functie-eisen
Veilig werken stel je als absolute prioriteit. Je hebt een ruim technisch inzicht, je bent flexibel, betrokken, besluitvaardig, initiatiefrĳk
en hebt een groot probleemoplossend vermogen. Daarnaast kun
je goed zelfstandig en in teamverband werken.
Opleiding & ervaring
Wĳ zoeken kandidaten met een afgeronde MTS opleiding (richting

Over Mammoet
Mammoet ondersteunt opdrachtgevers bĳ het verbeteren van de
efficiëntie van constructiewerkzaamheden en het optimaliseren
van de productiviteit van fabrieken en installaties. Hiervoor bieden
wĳ oplossingen voor het hĳsen, transporteren, installeren en demonteren van grote en zware constructies.
Regio Zeeland
Mammoet regio Zeeland is als onderdeel van Mammoet Nederland verantwoordelĳk voor de verhuur van kranen en het uitvoeren
van logistieke projecten in het zuid westen van Nederland. Mammoet regio Zeeland bestaat uit 2 vestigingen, te weten: Westdorpe
en Terneuzen, waarbĳ de onderhoudsafdeling in Westdorpe gevestigd is.
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In Zeeuws-Vlaanderen bouwt Mammoet momenteel aan een
nieuw kantoor waarbij tevens 4 werkplaatshallen gebouwd worden voor het onderhoud aan alle rollende materieel in de regio.
Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan grote kranen en onderdelen van hĳsgereedschap die na onderhoud richting projecten
verscheept worden verdeeld over de gehele wereld. De nieuwbouw zal eind 2018 gereed zĳn.
In de regio Zeeland werkt Mammoet met 50 vaste werknemers
waarbĳ, naast de onderhoud en nieuwbouw werkzaamheden voor
de regionale Zeeuwse productie bedrĳven, er gewerkt wordt voor
de verschillende aannemers. Ook worden werkzaamheden uitgevoerd op de multi purpose terminal, waarbĳ er bĳna 10 hectare
opslagruimte beschikbaar is (binnen/buiten).
Naast bovenstaande functie zĳn wĳ ook op zoek naar Kraanmachinisten.

Voor de volledige vacatureteksten en om direct online te solliciteren kunt u kĳken op: http://www.mammoet.com/en/careers/
www.mammoet.com

www.marathonzvl.nl

Voorzitter WSV Zeldenrust – Cees Dees

“Mooi dat we samen met de
Marathon-organisatie dit evenement
organiseren”
Hij begon pas op zijn zestigste zelf actief met de wandelsport.
Ging tochten lopen, deed enkele keren de Vierdaagse en
werd lid van WSV Zeldenrust. Terneuzenaar Cees Dees (68)
is inmiddels een fanatiek wandelaar en sinds 2013 ook
voorzitter actief.

maar dat is volgens de voorzitter logisch te verklaren. “Wij
hebben bij onze vereniging natuurlijk te maken met wat
meer ‘belegen’ leden, oftewel wat ouder van leeftijd dan
bijvoorbeeld deelnemers aan een hardloopmarathon. Je
merkt wel, dat het animo onder wandelaars in de regio heel
groot is. Want zo’n negentig procent van de tweeduizend
voorinschrijvers komt uit de Zeeuws-(Vlaamse) regio. Zelf zijn
we als wandelvereniging veelal Belgisch georiënteerd, waar
de wandelsport en dan met name het lopen van tochten
tussen de vijftien en twintig kilometer heel populair is.”

“Het is voor de wandelsport in de regio een geweldige promotie
dat we op 22 april een wandelmarathon kunnen organiseren
in Zeeuws-Vlaanderen. We organiseren als WSV Zeldenrust
jaarlijks drie mooie tochten. In Hulst, Terneuzen en in Axel.
Maar een evenement van dergelijke omvang, dat is voor ons
alleen een absolute brug te ver. Daarom zijn we blij dat men
vanuit de organisatie van Marathon Zeeuws-Vlaanderen via
Harold Hiel destijds met ons contact heeft gezocht. Ze wilden
iets speciaals doen en dachten dat een wandelmarathon wel
mooi zou zijn en in een behoefte zou voorzien. Daarop zijn we
in gesprek gegaan en is het balletje gaan rollen.”
Vertegenwoordigers van WSV Zeldenrust en de marathonorganisatie gingen om de tafel en al snel was duidelijk dat het
ervan ging komen: een wandelmarathon van Terneuzen naar
Hulst. “Op die manier konden beide steden zich opmaken
voor een start én en een finish in het jubileumweekend van
de Logus De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen. De plannen
werden verder uitgewerkt en ik ben bij de opstart betrokken
geweest als voorzitter. Daarna zijn er indelingen gemaakt
en zijn verschillende mensen van beide partijen ingedeeld
in werkgroepjes. Vanuit WSV Zeldenrust is Leo Kroon,
onze parcoursmeester samen met Harold Hiel namens de
Marathonorganisatie de coördinator van de wandelmarathon.
Leo is ook verantwoordelijk dat de ‘ompijling’ van de borden
en pijlen van de marathon naar de wandelmarathon goed
verloopt en gebeurd.”

Sinds hij in de vut ging wandelt Cees Dees meer dan geregeld
zelf ook tochten en zal hij ook de wandelschoenen strikken
om op 22 april de wandelmarathon te volbrengen. “Het
is een prachtige route, vol afwisseling en verschillende
ondergronden en omgevingen. Daar wil ik uiteraard ook
deelgenoot van zijn op een actieve manier. Ik heb al vier keer
de veertig kilometer tijdens de Vierdaagse van Nijmegen
gelopen, dus deze moet dan ook wel lukken denk ik.”

Waar de Kustmarathon ook onder wandelaars heel populair
is, en volgens Dees een goed georganiseerde happing. Daar
ziet hij ook voor een wandelmarathon op Zeeuws-Vlaamse
bodem zeker kansen. Al plaatst hij er direct een flinke
kanttekening bij. “We gaan er zonder meer van uit dat het een
groot succes zal worden. Dat we ook de vijfentwintighonderd
deelnemers wel zullen halen. Maar of het ook structureel zal
gaan plaatsvinden, dat zal van veel factoren afhankelijk zijn
in de toekomst. Ik denk dat geweldig zou zijn om het samen
te kunnen organiseren, want als Zeldenrust alleen zijn we
daarvoor veel te klein. We hebben ook niet de draagkracht,
de vrijwilligersschare én aantrekkingskracht bij sponsoren
om zo’n grootschalig evenement te kunnen doen. Dat is te
hoog gegrepen. Maar we gaan vooral eerst genieten van deze
unieke wandelmarathon door onze streek, daarna evalueren
met elkaar en kijken hoe verder. Je moet altijd eerst kijken
hoe het samenwonen bevalt, voordat je ook daarna gaat
trouwen. Dat is nu ook het geval. Eerst deze editie tot een
succesvol einde brengen en dan verder kijken.”

Vanuit WSV Zeldenrust, dat in totaal zo’n tweehonderzestig
leden telt, zullen ongeveer vijftig leden aan de
wandelmarathon deelnemen. Een relatief klein aantal,

Aaron Metsemakers – Jongste deelnemer wandelmarathon

“Ik wil graag ooit de Dodentocht wandelen
maar dan moet ik nog flink trainen”
Als klein ventje ging Aaron Metsemakers met zijn opa mee
wandelen. En deed hij ook al op heel jonge leeftijd mee aan
de avondvierdaagse. Met zijn twaalf jaar is de inwoner van
Sas van Gent de jongste wandelaar die op 22 april aan de
start verschijnt.
Hij staat daar wel samen met zijn moeder Alice, opa Willy van
den Bergen en vriendje Jesper Vermeersch. Die laatste is ook
twaalf jaar, maar twee weken ouder.... Het maakt dus Aaron
tot de allerjongste wandelaar. Maar toch wel eentje met al
flink wat wandelervaring. Zijn eerste wandelboekje heeft hij
inmiddels vol. “Dat ben ik beginnen bijhouden in 2010 en er
staan nu 1683 geregistreerde wandelkilometers in. Best al een
hoop voor iemand van mijn leeftijd. Maar ik hoop nog heel wat
wandelboekjes vol te krijgen en nog heel veel mooie tochten
en lange afstanden te gaan wandelen.”

Gebroken voet
Te beginnen met de wandelmarathon door ZeeuwsVlaanderen. Daarvoor is hij nu opnieuw in training, want een
gebroken voet die hij opliep bij het voetballen gooide flink wat
roet in het eten. “Dat was wel even flink balen. Want ik kon
daardoor niet voetballen, niet tafeltennissen én niet wandelen.
Gelukkig heb ik er nu geen last meer van en kan ik alles weer
pijnloos en probleemloos doen. Maar wat het wandelen
betreft moet ik wel weer kilometers gaan opbouwen.”
Want hij heeft niet alleen tot doel om op 22 april de finish te
halen in Hulst, maar hij heeft zichzelf nog meer doelen gesteld

als het op wandelen aankomt. “Ik ben nu in opbouw om de
wandelmarathon door Zeeuws-Vlaanderen te lopen en dat is
dan direct een mooie training voor de Nijmeegse Vierdaagse
die ik later dit jaar samen met mijn opa ga doen. Daar kijk ik
enorm naar uit. Zeker ook omdat ik in 2017 nog net te jong
was om deel te nemen. Daar baalde ik ontzettend van, want
Jesper mocht toen wel meedoen omdat hij net iets ouder was
als ik...”
De wandelmaatjes zijn beiden lid van De Smokkelaars
in Stekene en doen in de weekenden geregeld mee aan
wandeltochten in België. Daar trekken de twee jonkies vaak
het nodige bekijks volgens moeder Alice, want wandelen is niet
direct iets wat je zou verwachten bij twaalfjarigen. Toch vind
Aaron het niet zo raar dat hij het doet. “Ik doe het natuurlijk
al sinds ik heel klein ben met opa. En ik vind het gewoon leuk
om die afstanden te wandelen. Twintig, dertig kilometer… da’s
toch gewoon gaaf!? Maar ik wil graag nog langere afstanden
lopen. Die marathon is dan een mooie kans. Verder ga ik in
Nijmegen vier dagen lang de dertig kilometer wandelen én wil
ik graag ooit de Dodentocht in Bornem meewandelen. Dat is
honderd kilometer, dat lijkt me vet. Maar dan moet ik nog wel
flink trainen.”

Mooie oefentocht
Dat doet hij dus nu alweer een tijdje op verschillende vlakken
en binnen verschillende sporten. “Bij de tafeltennis moet je
niet zo ver lopen, maar is het ook best conditioneel. Bij de
voetbal werk ik ook aan de conditie natuurlijk en ik wandel
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regelmatig tochten. Zo heb ik ook met Jesper samen nog
Hoofdplaat-Knokke gewandeld. Best pittig maar wel heel
leuk om te doen. Ik ben ook erg benieuwd wat ik allemaal ga
tegenkomen als in hier de wandelmarathon ga lopen. Ik denk
dat ik mijn fotocamera maar ga meenemen om onderweg wat
foto’s te maken. En tegelijk toch ook stevig doorstappen. Ik
wandel gemiddeld rond de 5,8 kilometer per uur. Een mooi
tempo wat goed is vol te houden. De komende tijd nog even
goed trainen en dan moeten we zeker in Hulst de finish halen.
En dan weet ik ook gelijk wat het is om zover te wandelen. En
heb ik gelijk een mooie oefentocht gedaan voor de Nijmeegse
Vierdaagse die ik eindelijk ook mag gaan lopen dit jaar.”

Uw logistieke steun en toeverlaat.
Samen met u zoeken we naar de meest efficiënte oplossing
voor uw logistieke uitdagingen.

Adres: Drieschouwen-zuid 33, 4571 RV Axel
Telefoon: 0115 630 662

E-mail: info@jasperse-transport.nl

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een chauffeur CE. Interesse? Stuur je CV
info@jasperse-transport.nl of bel ons voor meer informatie.

SB44379

42,195 km?

491 km zeedijk;

da’s pas een afstand!
Waterschap Scheldestromen wenst alle
deelnemers aan de Marathon ZeeuwsVlaanderen veel succes!
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Postadres:
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Bezoekadressen:
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen
088 2461000 (lokaal tarief)
info@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl
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Wandelmarathon – Harold Hiel & Leo Kroon

“Beide evenementen hebben zowel een
ander publiek als andere dynamiek”
Een jubileum zorgt vaak voor iets bijzonders. Zo ook deze
tiende editie van de Logus De Hoop Marathon ZeeuwsVlaanderen. Waar bij de vijfde editie voor het eerst de finish
was in Hulst, daar is deze editie zelfs een compleet nieuw
evenement ontstaan: een wandelmarathon op zondag 22
april van Terneuzen naar Hulst.
Bij de Wandelsportvereniging Zeldenrust uit Terneuzen
borrelde het idee van een wandelmarathon al jaren. Daarop
is er uiteindelijk contact gelegd tussen het bestuur van de
wandelsportvereniging en de organisatie van Marathon
Zeeuws-Vlaanderen. Bestuurslid Leo Kroon van WSV Zeldenrust
en Harold Hiel namens Marathon Zeeuws-Vlaanderen zijn de
aanspreekpunten voor wat betreft de wandelmarathon. Een
hele klus, een leerzame klus voor beide kampen. “Er lagen al
wat lijntjes en we dachten dat het tijdens onze jubileumeditie
wel mooi zou zijn om de wandelmarathon eraan te koppelen.
Dat idee speelde bij ons al voor de editie 2017, want op de dag
zelf hebben we het nieuws ook bekend gemaakt. Om het als
organisatie er ‘eventjes bij te doen’, dat was zeker niet zo. Want
het vraagt toch heel wat organisatie en afstemming tussen alle
partijen”, legt Harold Hiel uit.
Leo Kroon is het ermee eens en zegt bovendien: “Het is een
totaal ander publiek wat deelneemt en geeft ook een geheel
andere dynamiek. Bij de marathon is alles echt superstrak
georganiseerd, wat ook noodzaak is. Bij ons is het allemaal wat
‘losser’, puur ook omdat het kan en het past bij de wandelsport.
Dat is een prestatietocht en natuurlijk geen wedstrijd zoals een
marathon dat wel is.”
Het feit dat de wandelmarathon nu wordt georganiseerd ziet
Hiel ook als een mooi extraatje voor veel streekgenoten. “Mijn

vrouw wandelt zelf ook en er bleek toch een vraag danwel
behoefte te liggen voor zo’n evenement. Het is mooi dat we nu
een gelegenheid hebben gevonden om het sowieso eenmalig
te organiseren. Of er meerdere edities gaan volgen en in welke
vorm dat zal de toekomst uitwijzen en daar zal na de evaluatie
goed naar worden gekeken. Maar dat het een behoefte vervult
dat is wel zeker. En dat is natuurlijk ook mooi om te zien dat
heel veel Zeeuws-Vlamingen zich hebben ingeschreven om
deel te nemen.”
Dat van de ruim tweeduizend voorinschrijvingen zo’n negentig
procent uit de eigen regio komt, zegt veel volgens Kroon.
“Het willen leveren van een wandelprestatie op een prachtig
afwisselend parcours in eigen streek, dat is voor velen de
reden om mee te doen. Je ziet dat er heel veel wandelaars
nu in groepjes aan het oefenen zijn om op 22 april in Hulst
de finish te halen. Prachtig om te zien dat de wandelsport zo
leeft in Zeeuws-Vlaanderen. Ook het feit dat er nu al zoveel
zich hebben ingeschreven zegt veel. We hebben plaats voor
maximaal 2500 deelnemers dus dat aantal gaan we wel halen
is mijn inschatting.”
Dat betekent dat er op 21 en 22 april in totaal zo’n vierduizend
hardlopers en wandelaars actief zullen zijn van Hulst richting
Terneuzen of de omgekeerde richting uit. Harold Hiel: “En
zelfs een enkeling die aan beide evenementen meedoet. Of
hardlopers die hem nu een keertje samen met hun partner
gaan wandelen. Het leeft enorm en dat maakt het leuk voor
iedereen. Zeker ook voor degene die er hard aan werken om
ook deze wandelmarathon te organiseren. Er zitten in onze
werkgroepjes van de marathon ook mensen van Zeldenrust
om zaken te regelen voor de wandelmarathon. Dat loopt prima.
Er wordt ook anders gekeken naar zaken, zoals drankposten

bijvoorbeeld. Dat moet snel gaan bij de marathon, terwijl
wandelaars er een grotere belevenis van maken. Terrasje
pakken, even rusten, muzikale omlijsting erbij. Maar ook
het plaatsen van extra toiletunits was een belangrijk punt.
Een hardloper heeft daar geen tijd voor, maar wandelaars
zijn veel langer onderweg dus moet je ook daaraan denken.
Zoals gezegd, een totaal andere dynamiek maar heel leuk en
interessant om dit met elkaar te realiseren.”
“Nu geeft het allemaal extra werk en organisatie omdat het de
eerste keer is en het wiel nog even moeten uitvinden. Dat is
voor de toekomst uiteraard anders. Maar wat het uiteindelijk
gaat opleveren dat zal blijken. We hebben er in elk geval
allemaal heel er veel zin en vertrouwen in”, besluiten beiden.

Deelnemer wandelmarathon – Michel Kopmels

“De finish halen in Hulst gaat pittig worden
maar we gaan het absoluut redden”
wandelt het duo gemiddeld zo’n zes kilometer per uur. Een
mooi tempo om de wandelmarathon te kunnen volbrengen.
“We wandelen doordeweeks dus per keer zo’n anderhalf uur
en nu we meer kilometers moeten doen zijn dat dus enkele
uren, meestal op zondagochtend.”

Het begon ooit een keer ludiek in de wijk tijdens de
buurtbarbecue. Het was een gesprek van Michel Kopmels
met zijn overbuurman Ed den Beer. “Wellicht kunnen we
doordeweeks wel eens samen een stukje gaan wandelen.”
Dat voorstel kwam inmiddels twee jaar geleden en nog
altijd wordt er door het duo wekelijks gewandeld.

Finish halen

Ambitieus

Over het algemeen worden altijd de veters van de
wandelschoenen gestrikt, mits het niet regent of extreem
koud is. “Dan slaan we over. Tijdens de wandeling kijken we
ook ‘hoe de beentjes aanvoelen’ en daarop passen we onze
route dan aan. Het moet voor ons vooral ook leuk blijven. Dat
we deze uitdaging nu zijn aangegaan is mooi. Maar daar zal
het wat mij betreft ook wel bij blijven. Mijn buurman wandelt
wel regelmatig een tocht, maar ik zelf niet. Dat is voor mij
niet het doel. Ik heb al enkele keren de vraag gekregen om
bijvoorbeeld de Dodentocht in Bornem te gaan wandelen.
Maar dat is voor mij helemaal een brug te ver. Eerst maar
eens zien dat we die finish halen in Hulst op 22 april. Al heb ik
daar wel alle vertrouwen in.”

“We wandelen meestal zeven tot tien kilometer per keer.
In de zomermaanden is dat tien tot twaalf kilometer. Dan
is het natuurlijk langer licht en dan maken we ook grotere
rondes. Tijdens één van die wandelingen, we wandelen twee
keer per week samen, kwamen we op het idee om ons in
te schrijven voor de eerste Wandelmarathon van ZeeuwsVlaanderen. Ambitieus en gewaagd natuurlijk als je ziet dat
onze wandelingen normaal veel korter zijn. Maar goed. We
hebben de daad bij het woord gevoegd en ons ingeschreven.
Daarna zijn we serieus ervoor gaan trainen. Van tien naar
vijftien, naar twintig kilometer en inmiddels ook al de dertig
kilometer gewandeld. Het gaat pittig worden, maar we gaan
het absoluut wel redden.”

Frisse neus
De inwoner van Hulst is in het dagelijks leven druk met zijn
eigen computerwinkel op Sint Jansteen. Daardoor leeft hij
hoofdzakelijk binnen, net als zijn buurman overigens. “We
hebben beiden een baan waarbij we veel binnen zitten. Dan
is het wel lekker om toch een paar keer per week even een
wandeling in de buitenlucht kan maken. Even een frisse neus
halen en tegelijk aan de gezondheid werken. Een mooie winwinsituatie. Het is bovendien een sport die je zonder enige
verplichting kunt doen op een moment dat het jezelf het
beste uitkomt. En dat is gezien de drukke baan die ik heb wel

enorm prettig natuurlijk. Ik wandel voornamelijk met mijn
overbuurman, maar ook regelmatig met mijn vriendin Saskia.
Met haar zal ik ook de marathon gaan wandelen in elk geval.”

Mooi tempo
De beide heren wandelen op maandagen en donderdagen.
Maar nu met de marathon in aantocht worden op zondag
ook de langere afstanden afgevinkt. Als ze hun ronde doen,
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“Loopt altijd
lekker, zo`n
van Westen
mannen pak.”

 facebook.com/vanwestenmannen
 @johanvanwesten
 vanwestenmannen

www.zeeland-supply.nl

Na afloop voelt niets
vertrouwder aan dan
uw eigen Bank
RegioBank
wenst alle
deelnemers
succes!

Hatéka Assurantie- en
Makelaarskantoor
Hoek
T 0115 - 44 13 70
Zaamslag
T 0115 - 43 16 08
Huub Maes
Financieel Adviesburo
Aardenburg
T 0117 - 49 25 20

Univé Het Zuiden
Terneuzen
T 088-6002300

FinaSol
Sint Jansteen
T 0114 - 37 10 04

Haulez Assurantiën
Hulst
T 0114 - 31 44 35

Franse & Partners
Axel
T 0115-769060

Financiële Diensten
Hoofdplaat/IJzendijke
IJzendijke
T 0117 - 30 11 59

Financiële Diensten
Kloosterzande
Kloosterzande
T 0114 - 68 24 20

Fimagro
Oostburg
T 0117 - 44 04 02

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Bram de Ridder - oudste deelnemer wandelmarathon

“Ik wandel elke zondag mijn tochten in
Nederland en België, dat houdt me fit”
Zijn hele leven is hij al verknocht aan de wandelsport. Het
begon als tiener met een rondje tijdens de Oostburgse
wandelvierdaagse. Maar van lieverlee ging Bram de Ridder
steeds meer, vaker en vooral langere afstanden wandelen.
Op 22 april staat hij met zijn 84-lentes als oudste deelnemer
aan de start van de 1e Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen.
“Ik heb sinds ik ben begonnen met wandelen inmiddels al
ruim vijfenvijftigduizend geregistreerde wandelkilometers
gemaakt. Dat is best flink en dan heb ik daar de kilometers
die ik ‘zomaar’ heb gewandeld en die niet zijn bijgehouden nog
niet bij geteld. Dus in realiteit zijn het er nog flink wat meer
natuurlijk. Want je wandelt ook regelmatig gewoon zonder dat
je tochten doet en die worden niet altijd geregistreerd. Maar
van de officiële wandeltochten waar ik aan deelneem, daar
heb ik al talloze wandelboekjes mee gevuld. En dan schrijf ik
ook kort altijd bijzondere zaken op die ik heb ervaren tijdens
die tochten zoals het weer, bepaalde opvallende zaken in de
omgeving of het gezelschap dat erbij was. Leuk om dat terug
te lezen en bij te houden.”

Geminderd
De Ridder is woonachtig in Terneuzen en al jarenlang lid van
Wandelsportvereniging De Smokkelaars uit het Belgische
Stekene. Met een groepje bevriende wandelaars wandelt hij
vooral in België maar ook soms in Nederland wandeltochten,
waarbij hij een flink aantal kilometers onder de voetzolen laat
passeren. “De afstanden zijn in de loop der jaren uiteraard
wel wat geminderd, evenals de gemiddelde snelheid. Tochten
van vijfendertig kilometer die zijn het nu wel maximaal en de
snelheid gaat nu terug naar de vijf tot vijfenhalve kilometer
per uur. Dat was vroeger een stuk hoger maar voor mijn
leeftijd is dit nog best prima te doen. Ik wandel enkel zondag
mijn tochten, dat houdt me bovendien ook gewoon fit. In het
verleden heb ik aan hardlopen gedaan, maar ik kreeg steeds

dezelfde blessure en daar ben ik toen mee gestopt. Met
wandelen heb ik, buiten een hardnekkige achillespeesblessure,
nooit problemen gehad. Gelukkig maar, want het is geweldig
om te kunnen doen zolang de gezondheid het toelaat.”

Bijzonder
De van origine West-Zeeuws-Vlaming heeft in zijn rijke
wandelloopbaan al tal van aansprekende tochten en
evenementen gedaan. Van avondvierdaagsen in de streek tot
twaalf keer finishen bij de Nijmeegse Vierdaagse, van Sevilla
naar Compostella, zestien keer de Bornemse Dodentocht
en ruim dertig keer Knokke-Hoofdplaat. Stuk voor stuk
huzarenstukjes volgens De Ridder en stuk voor stuk bijzonder.
“Naar Compostella dat was duizend kilometer in zes weken
tijd. Maar ook de Grand Tour du Mont Blanc, een meerdaagse
wandeltocht door drie landen rondom de Mont Blanc was
mooi om mee te maken. Het wandelen is prachtig om te doen.
Je steekt er veel tijd in, maar krijgt er ook veel voor terug. Het
wandelen in de natuur buiten de geijkte paden, dat is wat
het zo mooi maakt. Je komt in gebieden en streken waar je
normaliter nooit komt. Daar kan ik enorm van genieten.”

Koffietje
En dat wil de 84-jarige ook op 22 april gaan doen. Wandelen
door eigen stad, dorp en streek is iets waar hij toch naar uitkijkt.
“Het is voor de eerste keer dat het wordt georganiseerd en
wellicht is het een eenmalig evenement. Dan wil ik daar toch
aan hebben meegedaan. Ik ga met enkele wandelvrienden
meelopen dus is het ook nog eens erg gezellig. Ik zal om
acht uur in de ochtend aan het vertrekt staan en dan gaan
we het beleven. Makkelijk zal het niet worden ondanks dat ik
wekelijks nog ruim dertig kilometer aan mijn totaal toevoeg.
We zullen volop genieten van de sfeer en de omgeving. En
af en toe eens ‘een stopje’ maken voor een koffietje en een
boterham. Hopelijk komen we dan uiteindelijk redelijk fit en

DE WANDELMARATHON
*

Deelnemers krijgen het officiële startschot om 8:00 uur
op de Markt in Terneuzen. Starten is daarna mogelijk
tot 9:00 uur.

*

Na-inschrijven is nog mogelijk vanaf 7:00 uur in Café
du Commerce, op de Markt in Terneuzen, tot het
maximaal aantal deelnemers (2500) is bereikt.

*

Over het hele parcours de wandelaar begeleiden
is niet overal mogelijk of zeer lastig vanwege de
natuurlijke paden. Fietsen van de ene naar de andere
verzorgingspost is juist wel goed mogelijk via de
binnenwegen en fietspaden.

*

Wandelaars hebben de mogelijkheid om ‘s ochtends
eigen vervoer in Hulst te parkeren en dan met bussen
van de organisatie naar de start in Terneuzen gebracht
te worden, maar alleen als ze dit busvervoer voor 1
april bij de organisatie hebben gemeld.

*

Parkeren kan op het voormalig Neckermann terrein
(Sint Jansteen). De bussen naar Terneuzen vertrekken
hier vandaan. Parkeren van eigen vervoer kan
natuurlijk ook op de parkeerterreinen, aangegeven
door het parkeerinformatiesysteem van de stad Hulst.

*

De organisatie zet GEEN bussen in om wandelaars na
de finish terug te brengen naar Terneuzen. Dit vervoer
dient men zelf te regelen.

*

Wandelaars kunnen voor de start - als ze met de
auto naar Terneuzen komen - worden afgezet nabij
Schuttershofweg/Rosegracht/Axelsedam.
Hier
is
een zogenaamde ‘kiss-and-ride’ zone ingericht,
enkel te gebruiken om snel uit de auto te stappen.
Auto’s dienen hier meteen weer weg te rijden om
opstoppingen te voorkomen.

*

Op www.marathonzvl.nl/wandelmarathon/parcours
staat het gehele wandelparcours uitgeschreven. Het
parcours is daar ook te downloaden.

*

Wandelaars worden onderweg voorzien van hapjes
en verschillende soorten drank (betaling met
consumptiebon of contant). Dat kan op de diverse
verzorgingsposten. De eerste is na ongeveer 10 km.
Verspreid over het parcours zijn andere posten op 6 à
8 km van elkaar geplaatst. Bij een aantal zijn daar ook
toiletten, evenals bij de start en finish.

*

Verzorgingsposten zijn o.a. in Magrette, Axel (nabij
watertoren), Theetuin Koewacht, Heikant, In het
Steense bos nabij Evides station, in het Clingse bos
nabij Najade. De juiste locaties zijn te bekijken op
onze website.

Colofon
Logus De Hoop Marathon krant is een
uitgave van: Stichting Marathon
Zeeuws-Vlaanderen
i.s.m. ScheldeXpress
Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen,
Linde 4, Sint Jansteen
www.marathonzvl.nl

Grafische verzorging,
advertentieverkoop en verspreiding:
ScheldeXpress,
Mr. F.J. Haarmanweg 59D, Terneuzen,
Tel 0115-700525
Huisstijl/stramien:
Recht door Zee, Sas van Gent

Redactie: Gino van den Broecke
Herman Sarneel
Foto’s: Gino van den Broecke,
Afd. voorlichting gemeente Hulst en
Terneuzen, Privé archieven
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voldaan over de finish in Hulst. Dat zou mooi zijn om ook
deze tweeënveertig kilometer en honderdvijfennegentig
meter op maandagochtend te kunnen registreren in mijn
wandelboekje…”

vrienden van de
marathon 2018
Outokumpu - Axel
Brouwerij Boelens - Belsele
Elektromotoren Bracke BV –Clinge
Bistro En Passant – Hulst
Boidin Verzekeringen - Hulst
Café ‘t Raedthuys – Hulst
Café De Zaak - Hulst
Café Het Anker - Hulst
Café Booz - Hulst
Gezondheidswinkel Hulst-Hulst
Hotel Hulst-Hulst
Messagie Goudgeel – Hulst
Pets & Co. De Bruijn - Hulst
Restaurant De Korenbeurs - Hulst
Restaurant Het Bonte Hert - Hulst
Vestrock-Hulst
WEA Zeeland - Hulst
Juust-Kapelle
Sauna en Beautycentrum Najade – Kapellebrug
Cargill BV - Sas van Gent
Bun Verzekeringen - Sint jansteen
Drankenhandel Pluym BV – St Jansteen
Evides Water
Arentis - Terneuzen
Autobedrijf Van Putten - Terneuzen
Boels Verhuur-Terneuzen
Cafe de Pub-Terneuzen
Café Du Commerce - Terneuzen
Cafe ‘t Bierwinkeltje - Terneuzen
De Feyter-Terneuzen
Dethon-Terneuzen
DPO De Pooter Olie-Terneuzen
Eetcafé Ter Nose – Terneuzen
Hanpshire Hotel - Terneuzen
Maas Afbouw - Terneuzen
Mourik
Restaurant Het Gerecht - Terneuzen
Total Sports-Waalwijk
Sanrobi - Zuiddorpe

Mede gesponsord door OHV
Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad

Bistro En Passant
Restaurant-Café het Bonte Hert
Restaurant-Hotel de Korenbeurs
Café ‘t Raedthuys
Café ‘t Anker
Café BOOZZ
Pimm’s Pub
Café de Zaak
Frituur Messagie

The
international
Actemium
network

Real people. Real benefits.
A network 100%
dedicated to industry

Hoe technisch ons werk ook mag zijn; het is en blijft mensenwerk. Wij zijn ‘real
people’. Open en eerlijk. U hebt één op één contact met de specialisten die
voor u aan het werk zijn. Onze directe en persoonlijke manier van zakendoen
levert u en ons ’real benefits’ op: een langdurige, succesvolle relatie waarin we
samen optimale oplossingen realiseren en zo de concurrentie een stap
voorblijven.
Actemium is een netwerk van samenwerkende business units voor industriële
solutions & services. Met 19 business units en zo’n 750 medewerkers richt
Actemium in Nederland zich op advies over, ontwerp, bouw en onderhoud van
industriële installaties. We werken onder andere voor opdrachtgevers in de
olie & gas, voeding, brouwerijen en dranken, feed, chemie en farmacie, maar
ook in de energie, groothandel & distributie en manufacturing.

38

countries

300

Business Units

20 000

engineers
& technicans

2,1 billion euros turnover
Improving industrial
performance

Wil u meer informatie?
Bezoek onze website actemium.nl voor meer informatie of neem contact op met Arnold Boonman.
E-mail: arnold.boonman@actemium.com
Telefoon: +31 (0) 113 - 36 22 22

SB41729

Websites
Webshops
Online marketing

De Zeeuwse is een regionale verzekeraar.
Voor particulier en ondernemer.
Informeer bij uw adviseur naar
onze producten.

Zuidstraat 14, Sas van Ge

nt

Of kijk op www.dezeeuwse.nl
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deelnemerslijst 2018
Startnr.

Naam

Woonplaats

Categorie

166

Rudie Hogervorst

Aardenburg

16

Emanuela Bracke

Axel

188

Edwin Riemens

195

Allan van Alten

per 29 03 2018

Startnr.

Naam

Woonplaats

Categorie

H50

77

Corina van de Wege

Philippine

D50

D40

258

Conrad de Ridder

Philippine

H50

Axel

H50

405

Christian de Meijer

Philippine

H40

Axel

H40

413

Jerry de Krijger

Philippine

H40

202

Jochem de Dijcker

Axel

Hsen

470

Edgar Swagers

Philippine

Hsen

210

Leo Bracke

Axel

H50

162

Jeroen de Vries

Schoondijke

H40

251

Marco Bakker

Axel

H40

496

Dimmy Ivens

Schoondijke

Hsen

306

Erik Bolleman

Axel

H40

37

Nicole Serrarens

Sint Jansteen

D40

483

Erwin van den Broeke

Axel

Hsen

235

Bjorn de Betue

Sint Jansteen

H40

489

Corné Boeije

Axel

H50

368

Benny Thuy

Sint Jansteen

H40

491

Stefan van den Broeke

Axel

Hsen

185

Maarten de Cock

Sluiskil

Hsen

71

Karin Casparij

Biervliet

D40

510

Peter Claes

Sluiskil

H50

468

Alexander Elfrink

Breskens

H40

329

Giovanni de Jonge

Terhole

Hsen

500

Robert Vroon

Breskens

H50

6

Myriam Baute

Terneuzen

Dsen

276

Marco Scherbeijn

Cadzand

H40

9

Leonora Ruiter

Terneuzen

D50

187

Marnix Van den Brande

Clinge

Hsen

14

Els Zweistra

Terneuzen

D50

281

Jan Vermeulen

Clinge

H50

19

Marion Goossen

Terneuzen

D40

259

Guy Van Driessche

Graauw

H40

26

Hannah van Iwaarden

Terneuzen

Dsen

341

Smet Jonathan

Graauw

Hsen

28

Monica Twisk

Terneuzen

D50

155

Erwin Nachtegael

Heikant

H50

32

Melissa ten Kate

Terneuzen

Dsen

225

Ard van Houte

Heikant

H40

45

Marieke van Hecke

Terneuzen

Dsen

300

Didier Verlee

Heikant

Hsen

54

Danielle v/d Kooi-Hamelink

Terneuzen

D40

58

Monique de Rooij

Hoek

D50

79

Suus Duerink

Terneuzen

D50

211

Patrick Dobbelaar

Hoek

H50

159

Patrick Pielaat

Terneuzen

H50

455

Twan Timmermans

Hoofdplaat

H50

163

Johnny Dooms

Terneuzen

H60

1

Maggy Lensen

Hulst

Dsen

167

Marlon Roels

Terneuzen

H40

2

Jacqueline van de Voorde

Hulst

D50

169

Gerben Soethaert

Terneuzen

Hsen
H40

5

Nelly Plasschaert

Hulst

D50

177

Michel Fieret

Terneuzen

18

Daniëlla de Deckere-Reijns

Hulst

D40

191

Jack Folkersma

Terneuzen

H40

201

Jeroen van den Broeke

Terneuzen

Hsen

81

Iris Coone-Vermeulen

Hulst

D40

152

Wilco Dobbelaar

Hulst

Hsen

207

Harold de Maat

Terneuzen

H40

160

Omar Roels

Hulst

H40

214

Erik Goossen

Terneuzen

H40

161

Ad Roovers

Hulst

H50

218

Marcel van Luik

Terneuzen

H40

164

Patrick Freijzer

Hulst

H40

219

Piet Pijpelink

Terneuzen

H50

173

Stijn de vos

Hulst

Hsen

221

Mike Zegers

Terneuzen

H40

200

Ryan Tomic

Hulst

Hsen

230

Abdou Zeroual

Terneuzen

H50

213

Oswald de Baleijser

Hulst

H50

237

Wim de Feijter

Terneuzen

H40

227

Wim van der Klooster

Hulst

H50

280

Wim Flipse

Terneuzen

H50

317

Frans Verwilligen

Hulst

H60

301

Arie van Buren

Terneuzen

H40

346

Martijn Broekaart

Hulst

Hsen

338

Patrick Pieters

Terneuzen

H40

371

Sjoerd Balt

Hulst

Hsen

360

Fabian de Booy

Terneuzen

Hsen

379

Alexander Wullems

Hulst

Hsen

394

Gerry Blaakman

Terneuzen

H40

388

Age Balt

Hulst

H50

425

Leon Bisschops

Terneuzen

H40

400

Jordy Leenknecht

Hulst

Hsen

427

Sander van Doorn

Terneuzen

Hsen

416

Paul d'Haens

Hulst

H50

433

Hanno de Hoon

Terneuzen

H60

449

Lennart Piek

Hulst

H40

441

Peter Belfroid

Terneuzen

H60

469

Etienne Kouijzer

Hulst

H50

460

Pieter Pladdet

Terneuzen

H40

512

Koen Koutstaal

Hulst

H40

514

Martin de Jaeger

Terneuzen

H40

516

Peter Erpelinck

Hulst

H60

294

Reggy Heijens

Vogelwaarde

H50

172

Michael Lips

IJzendijke

H40

365

Philip Braem

Vogelwaarde

H50

224

Marco Riemens

IJzendijke

H50

373

Marcel de Cock

Vogelwaarde

H50

78

Inge Baart

Kloosterzande

D40

508

Jan Rouwendaal

Vogelwaarde

Hsen

236

Fons de Rijcke

Kloosterzande

H50

29

Natasja de Booij

Walsoorden

D40

272

Jeroen van Goethem

Kloosterzande

Hsen

182

Omar Hillaert

Westdorpe

H40

314

André Verdurmen

Kloosterzande

H50

328

Jurgen Zohlandt

Westdorpe

H40

519

Theo Roels

Kloosterzande

H60

466

Bryan Hofman

Westdorpe

H40

267

Martijn Cerpentier

Koewacht

Hsen

151

Jan-Martin Muller

Zaamslag

Hsen

273

Geert Waelput

Koewacht

H40

186

Coen Dekker

Zaamslag

H40

274

Martijn De Letter

Koewacht

H40

505

Mark verhage

Zaamslag

Hsen

312

Bart van Remortel

Koewacht

Hsen

44

Astrid Verhage

Zuiddorpe

Dsen

226

Arno van Mullem

Nieuw Namen

H60

194

Patrick Gauwe

Zuiddorpe

H50

255

Wim Vercruyssen

Nieuw Namen

H40

215

Dirk Fransen

Zuiddorpe

H50

228

Guus Picavet

Oostburg

H60

438

Edwin de Jaeger

Zuiddorpe

H40

396

Patrick de Sutter

Oostburg

H50

3

Margo Hermans

Ossenisse

D40

19

