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Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen 
opnieuw een ware happening
Tekst & Fotografie: Gino van den Broecke

TERNEUZEN/HULST – Het aantal voorinschrijvingen beloofde al heel veel goeds, het frissere weer dan voorgaande jaren leende zich 
uitstekend voor snelle tijden. En de entourage in startplaats Terneuzen, langs de gehele route én in finishplaats Hulst zorgden voor de 
rest: de 11e editie van de Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen was zaterdag 13 april jl. opnieuw een ware happening. 

De organisatie kon met recht ook 
terugkijken op een geweldige 
marathondag, eentje ook met 
verrassende (en twee nieuwe 
winnaars) én als kers op de taart: 
twee heel snelle finishes, waarbij zelfs 
een parcoursrecord. Waar Maarten 
van Zetten (2:28.07’) bij de heren een 
heel snelle tijd klokte, daar dook 
winnares Hinke Schokker als eerste 
dame ooit onder de drie uur. Met 
haar tijd (2:57.46’) bleef de Friezin 
daar ruimschoots onder. Ook de 
winnares van 2018, Monica Sanderse 
uit Vlissingen liep onder de drie uur 
(2:59.25’) maar moest haar meerdere 
erkennen in Schokker.

Bij de mannen was Van Zetten al vanaf 
de start als een komeet vertrokken 
samen met ‘haas’ Nick van der Poel 
en Leendert van der Lugt. Daarachter 
ontspon zich ook een mooi gevecht 
met Huub van Noorden, Tim Pleijte 
en Erwin Adan, waarvan de laatste 
in Hulst een derde plek wist te 
bemachtigen achter Van der Lugt 
en voor de Franse winnaar van 2017 
Michel Verhaeghe. Snelste Zeeuws-
Vlaming was Sander d’Hont. De 
inwoner van Kuitaart had vier jaar lang 
toegewerkt met zijn coach Dennis 
Florussen om te pieken en de snelste 
tijd ooit door een Zeeuws-Vlaming 
gelopen (2:48.09’ door Sjaak Luteijn) 
te verbreken. Dat deed ‘d Hont én hoe! 
Hij liep zich helemaal in het ‘rood’ en 
zette een eindtijd neer van 2:45.52’, 
waarmee hij maar liefst vijfentwintig 
minuten afliep van zijn eigen PR.

In totaal vertrokken er vanuit 
Terneuzen bijna zevenhonderd 
wedstrijdlopers voor hun race tegen 
de stopwatch en de talrijke elementen 

richting Hulst. Daarvan wisten er 
uiteindelijk 575 een felbegeerde finis-
hersmedaille uit handen van burge-
meester Jan Frans 

Mulder te 
bemachtigen, eveneens een record. 

Wat geen verrassing was, dat was de 
eindoverwinning van RKHAV bij de 
estafettemarathon. De hoogste plaats 
op het ereschavot is voor de equipe 
uit Hulst al jarenlang een prooi. Ook 
dit keer bleek er geen maat te staan 
op het kwartet, waarvan slotloper 
Job de Feijter zo hard over de finish 

denderde, dat hij 
pas halverwege 
het Hulsterse 
marktplein tot 
stilstand kwam. Dit 
tot hilariteit van 
iedereen, waarvan 
speaker Matthieu 
Warrens zelfs 
moest sprinten 
om de winnaar 
even te kunnen 
interviewen..
De Feijter wist 
samen met Rik 
van Laarhoven, 
Joris Zaman en Chris de Smit een 
eindtijd te noteren van 2:34.15’, ruim 
tweeëntwintig minuten sneller dan 
Loopgroep Zeeland. Het kwartet 
lopers van De Knos maakte het 
podium compleet. In totaal namen 
208 estafetteteams deel aan de 

marathon en haalden 195 teams de 
finish. Maar naast de marathon waren 
er op verschillende afstanden in 
Hulst nog enkele afwachtingslopen 
én namen zowel in Terneuzen als 
Hulst tientallen kinderen deel aan 
de KIKA KidsRun. De organisatie, de 
ruim driehonderdvijftig vrijwilligers, 
toeschouwers én deelnemers keken 
allemaal terug op een meer dan 
geslaagd evenement met Maarten 

van Zetten en Hinke Schokker als 
winnaars. Al voelde iedereen die 
uiteindelijk zo’n blinkende medaille 
om de nek had én een finishersshirt 
had ontvangen zichzelf en winnaar… 
en terecht!

UITSLAGEN: 
Heren: 1. Maarten van Zetten (Zoetermeer, 2:28.07’) , 2. Leendert van der Lugt (Capelle aan de IJssel, 2:30.57’), 3. Erwin Adan (Koudekerke, 2:33.47’).
Dames: 1. Hinke Schokker (Eastermar, 2:57.46’), 2. Monica Sanderse (Vlissingen, 2:59.25’), 3. Leonie Ton (Wissenkerke, 3:03.58’).


