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Op 1 november start inschrijving jubileummarathon met als extra wandelmarathon

Tiende Logus De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Door Eddy de Schrijver

Terneuzen/Hulst – Op 1 november om 00.00 uur barst de inschrijving
(www.marathonzvl.nl) los van de tiende Logus De Hoop Marathon
Zeeuws Vlaanderen die op zaterdag 21 april wordt gehouden. Voor de
uitgave van 2018 is er op zondag 22 april een wandelmarathon aan het
programma toegevoegd.
,,We kregen steeds veel vragen en mails
om eens na te gaan of een wandelmarathon haalbaar was, dit in bijvoorbeeld
navolging van de Kustmarathon. Maar
die aantallen van daar streven wij als
organisatie niet na. Alles moet te overzien zijn, want de eis naar veiligheid
wordt steeds groter. Zoals we het nu
doen is het organisatorisch te behappen. Wandelaars nemen vaak zichzelf
in bescherming, omdat ze dat gewend
zijn. Bij lopers is dat helemaal anders.
Die zijn zo gefocust op hun prestatie
dat ze niet altijd door hebben wat er
om zich heen allemaal afspeelt’’, aldus
Herman Sarneel, de man die de public
relations verzorgt voor de Stichting
Marathon Zeeuws Vlaanderen.

Triatlon

Vijf jaar geleden rolde Sarneel de organisatie binnen. ,,Ik wandel zelf niet,
hardlopen deed ik wel. Heb 28 jaar aan
triatlon gedaan. Dat was mijn passie.
Doordat ik blessures kreeg moest ik
het hardlopen, dus ook de triathlon
vaarwel zeggen, maar wat ik nu doe
is ook heel leuk. We werken met heel
veel enthousiastelingen aan dit unieke
evenement. Ik hoop dit nog een poosje
te kunnen doen’’, aldus Sarneel. De organisatie mikt voor de Logus De Hoop
Marathon op maximaal 750 deelnemers. De marathon start om 11.00 uur
vanaf de Grote Markt in Hulst. De estafettemarathon wordt dit jaar uitgebreid
met een manche. Om 11.20 uur gaan de
eerste honderd teams van start aan de
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Grote Markt in Hulst en om 11.40 uur
de tweede reeks. ,,Ook dit is op verzoek
van de deelnemers, want nu moesten
we elk jaar veel teams teleurstellen.
De estafette was zo volgeboekt’’, aldus
Sarneel. De wandelmarathon gaat vanaf 8.00 uur op de Markt in Terneuzen
van start. De route is dezelfde als van
de marathon. De ﬁnish is tot 18.00 uur
op de Grote Markt van Hulst. Op het
programma staan ook nog kidsruns in
beide plaatsen. Om 10.30 uur wordt er
gestart vanaf de Grote Markt in Hulst
en om 11.30 uur op de Markt in Terneuzen. Om 12.00 uur wordt er dan nog in
Terneuzen (Markt) gelopen op de 5 en
10 kilometer.

Sfeer in Hulst en Terneuzen

Of de wandelmarathon een vervolg
krijgt, is nog af te wachten. ,,Dat hangt
van een aantal factoren. Op zich is het
qua vergunningen geen probleem. De
gemeenten Terneuzen en Hulst hebben
een sporthart en helpen ons elk jaar uitstekend. Aan de hele opzet veranderen
we ook niets. In totaal hebben we de beschikking over 300 tot 350 vrijwilligers.
In Hulst vind ik het persoonlijk altijd
heel druk en gezellig. Je merkt echt wel
dat Hulst de meest Bourgondische stad
is van Nederland. Die sfeer proef je. In
Terneuzen is het ook altijd heel gezellig, maar die Markt is veel groter dan in
Hulst. De concentratie van bezoekers is
in Terneuzen vooral in en om de Markt
gelegen, terwijl het in Hulst al vanaf dat
de deelnemers de Keldermanspoort zijn

Herman Sarneel
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gepasseerd druk is. Maar beide steden
hebben hun charmes’’, aldus Sarneel.
Indien er voor 1 april 2018 op de ma-

later nog een besluit. Twee weken voor
de Logus De Hoopmarathon van start
gaat, valt de Marathonkrant weer in de

Zaterdag 21 en zondag 22 april 2018
rathon nog geen 750 deelnemers zijn
geboekt kan er op de dag zelf bij de
start nog worden ingeschreven. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de
wandelmarathon, wanneer er nog geen
2500 inschrijvingen zijn. Hierover valt

bus in Zeeuws Vlaanderen. ,,Op die manier houden we iedereen op de hoogte
van onze marathon, maar de komende
maanden ook via de website en Facebookpaginaen dat werkt uitstekend’’,
besluit Sarneel.
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