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Zaterdag 23 april 2022
Marathon

Start: 11:00, Hulst  Terneuzen

Zondag 24 april 2022
Wandelmarathon

Start: 7:00, Hulst  Terneuzen
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Blij en trots, twee woorden die voorzitter Arnold 
Boonman, gebruikt ten aanzien van de 12e Logus-De 
Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Hij kijkt hij er 
naar uit, dat het krachtig verankerde sportevenement 
ein-de-lijk weer georganiseerd kan en mág worden. 
‘Daar ben ik blij mee, en met mij heel veel mensen. 
En ik ben als voorzitter ook onverminderd trots op 
onze enthousiaste groep vrijwilligers én trouwe 
sponsoren, die ook voor deze editie hun medewerking 
opnieuw hebben toegezegd.’

Na twee jaar zonder marathon in Zeeuws-Vlaanderen 
is Boonman, samen met de ander leden binnen 
de organisatie dan ook volop in de weer om alles in 
gereedheid te brengen voor hét hardloopevenement 

van Zeeuws-Vlaanderen. “Zeker weten! En fijn ook dat 
nu ook eindelijk de wandelmarathon kan doorgaan. Die 
komt er vanaf nu jaarlijks bij. Dat is uiteraard erg leuk 
en zorgt ervoor, dat er nóg meer mensen in actieve zin, 
maar zeker ook als toeschouwer het evenement gaan 
omarmen. Bijna vijfduizend man die een marathon 
hardlopend of wandelend volbrengen, dat is toch wel 
een dingetje hoor. Daar zijn we als organisatie zeker 
trots op. Net zoals ik dat ben op die vele sponsoren 
die ons een warm hart toedragen al sinds de start in 
2008. Maar vooral ook trots op die grote schare aan 
vrijwilligers die zichzelf elk jaar inspannen om de 
marathon en vanaf nu ook de wandelmarathon tot een 
succes te maken. Zonder hun inbreng zou dat totaal 
onmogelijk zijn en daarom koesteren we dat enorm.”

Samenwerking
Het wordt dit jaar met de aankomst in Terneuzen voor 
Arnold Boonman de achtste editie als voorzitter en de 
tweede keer dat er een dag later een wandelmarathon 
volgt. Al gaat deze niet meer in tegengestelde richting, 
maar zal parallel lopen qua start- en finishplaats 
met de marathon een dag eerder. “Dat hebben we 
besloten, omdat dit logistiek gezien een stuk minder 
tijdrovend is. Er moet geen route worden omgepijld, 
zodat alles kan blijven staan. Dat vergt ook minder van 
onze vrijwilligers qua hand- en spandiensten. Het is 
mooi om nu ook samen met Wandelvereniging Zelden 
Rust jaarlijks een mooi wandelevent aan ons te binden. 
Die samenwerking staat nu goed en loopt prima.”

Uniek
De voorzitter kijkt ook met veel vertrouwen en 
genoegen uit naar de twaalfde editie van wat voor velen 
inmiddels hét hardloopevenement op hun jaarkalender 
is. “De route is prachtig en nog altijd het mooiste wat 
onze regio te bieden heeft. De randvoorzieningen 
zijn steeds professioneler geworden en ook qua 
veiligheid is alles tot in het kleinste detail uitgedacht 
en vastgelegd. We behoren al jarenlang tot de top-vijf 
van grote marathons in Nederland. We zijn bovendien 
wel uniek doordat we jaarlijks wisselen van start- en 
finishplaats. Dat spreekt aan bij de deelnemers, als je 
onze voorinschrijvingen en ook de populariteit van de 
aflossingsmarathon.”

Uitdaging
Op zaterdag 23 april de marathon en een dag later 
staat de 2e editie van de wandelmarathon op de 
agenda staat. “En als je de inschrijvingen ziet, dan zie 
je dat wandelaars graag die uitdaging willen aangaan. 
We hebben de eerste editie goed geëvalueerd en met 
elkaar besproken. Daar hebben we lering uit getrokken 
en dus zaken goed gekaderd. Ik heb er alle vertrouwen 
in, dat het ook op zondag een ongekende happening 
gaat worden. En als op zaterdag én zondag iedereen 
met een blij en goed gevoel de finish in Terneuzen 
heeft gehaald, dan ben ik tevreden. En als dan iedereen 
die op wat voor manier dan ook erbij is geweest op 
maandag met een glimlach op het werk verschijnt, dan 
hebben we het met elkaar gewoon top gedaan.”

Voorzitter organisatiecomité – Arnold Boonman

De route is prachtig en ‘t mooiste 
wat onze regio te bieden heeft

Hulst als sportstad én sportgemeente, het is een 
typering die burgemeester Jan-Frans Mulder met vol  
onderschrijft. Want met het succes van onder meer 
de BinckBank Tour, maar zéker de Vestingcross, 
inmiddels al Wereldbekerwedstrijd. In 2026 is 
Perkpolder zelfs even het ‘centrum van de wereld’ 
tijdens het WK Veldrijden. In dit rijtje vooraanstaande 
evenementen mag volgens de burgemeester 
natuurlijk de Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-
Vlaanderen absoluut niet ontbreken!

“We zijn als gemeente Hulst is door al die prachtige 
sportevenementen de afgelopen jaren prominent 
en goed in beeld geweest op regionale landelijke én 
internationale tv-zenders. Dat is ook wat wel willen, 
onze stad en gemeente op een positieve manier onder 
de aandacht brengen. Daar dragen al deze prachtige 
evenementen heel goed aan bij. Vergeet ook niet de 
Hulst by Lightrun in dat kader, inmiddels ook al jaren 
een verankerd evenement. Toch hebben we naast het 
sportieve het gehele jaar door veel te bieden. Denk 
op muzikaal gebied maar aan festivals als Vestrock en 
Graauwrock en aan evenementen zoals de Dijken- en 
Kreken Rally en de Reynaertfietstocht, die elk jaar veel 
deelnemers op de been brengen. Het heeft allemaal 
even stilgelegen jammer genoeg, maar alles komt nu 
gelukkig weer allemaal op gang.”

De burgemeester kijkt dan ook met veel genoegen 
vooruit. “Het is elk jaar weer een fantastisch feest, zeker 
wanneer Hulst de finishplaats is. Dan is mijn eigen rol - 

met het uitreiken van de medailles aan de deelnemers 
- ook een iets grotere. Het is ook prachtig dat er nu 
ook weer - een dag later - voor de wandelliefhebbers 
een wandelmarathon over hetzelfde parcours wordt 
georganiseerd. Het is duidelijk dat dit voor velen ook 
een enorme uitdaging is. Tegelijkertijd ervaren de 
deelnemers de pracht van onze regio op een sportieve 
manier. Super! Of het nou wandelend, hardlopend of 
fietsend is, iedereen kan op zijn of haar eigen manier 
en niveau genieten van al het moois dat Zeeuws-
Vlaanderen te bieden heeft.”

Allerlaatste marathon
Het is voor Mulder overigens de allerlaatste marathon 
in zijn functie als burgemeester. In oktober 2022 
gaat hij na zo’n 18 jaar met de titel ‘langstzittende 
burgemeester van Zeeland’ op zak met pensioen. 
“Het is jammer dat er twee edities van deze prachtige 
marathon vanwege corona niet zijn doorgegaan. En 
natuurlijk is het voor mij ook spijtig, dat ze dit jaar niet 
in Hulst aankomen. Dat heb ik altijd een bijzondere 
ervaring gevonden, waarbij ik altijd met veel plezier 
alle lopers de medailles heb omgehangen. Al is het 
zonder meer ook uniek dat deze marathon elk jaar 
een andere start- en finishplaats heeft, want dat zie je 
gewoon nergens anders!”

Het is volgens de burgemeester een mooi voorbeeld 
van prima gemeentelijke samenwerking tussen Hulst 
en Terneuzen. “Knap hoe zo’n evenement tot een 
binnen beide gemeenten verankerde happening is 

uitgegroeid. Het maakt me trots, dat ik als burgemeester 
onderdeel heb mogen zijn van dit unieke initiatief. Al 
heb ik uiteraard in de jaren als burgemeester genoten 
van heel veel evenementen en activiteiten die inwoners 
hebben opgezet en georganiseerd. Hulst bruist volop 
in mijn ogen. Als stad en als gemeente. Ik ga dan wel 
met pensioen, maar ik ga de komende tijd nog met 
volle teugen van alles maximaal genieten.”

Sport verbroedert en dat is ook exact wat de 
burgemeester zo mooi vindt aan het evenement. “Je 
ziet iedereen die dag volop genieten. Deelnemers van 
de uitdaging, familie en supporters van degene die 
geweldige prestaties leveren en niet te vergeten de vele 
vrijwilligers. Allemaal maken ze onderdeel uit van een 
‘prachtige marathonfamilie’. Samen maken we er met 
elkaar ieder jaar weer een prachtig evenement van. Dat 
is iets om heel erg trots op te zijn en te koesteren. Er is 
heel veel inzet, toewijding en vrije tijd voor nodig om dit 
met elkaar goed en vooral veilig te kunnen organiseren. 
Ik wens iedereen een geweldig en succesvol weekend 
toe, elk op zijn of haar 
eigen niveau.”

Burgemeester van Hulst Jan-Frans Mulder:

“Het is elk jaar weer 
een geweldige feest”

32

lekker op tijd

Presenteren

Bij ons 

komt u 

nooit 

te laat 

binnen,

want wij rennen naar 

elke deadline!

Doen
VormgevenAanpakkenDurven

Realiseren
Oostkade 14  -  4551 CL Sas van Gent  |  communiceer@rechtdoorzee.eu

www.rechtdoorzee.eu

Full service Reclamebureau met spierballen.

Communicatie, vormgeving, presentatie

en gewoon doen!!!

Recht door Zee is trotse vormgever [sponsor] 

van de Marathon ZVL.

websites, webshops 
& online marketing

Met 

  jouw business 

  laten groeien!

Zuidstraat 14, Sas van Gent • 0115 69 19 85
welkom@nederdesign.nl • nederdesign.nl

online zichtbaarheid



www.marathonzvl.nl

Burgemeester Erik van Merrienboer en sport-
wethouder Jack Begijn zullen op 23 en 24 april a.s. 
beiden aanwezig zijn op de Terneuzense Markt om 
daar de vele honderden hardlopers én wandelaars 
te verwelkomen aan de finish van de 12e Logus De 
Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen.

“Het is een prachtig evenement dat onmisbaar is op 
onze sportieve agenda. En daarbij ook belangrijk is 
voor de gehele regio. Want het zorgt voor fantastische 
exposure in de ruimste zin van het woord. Voor 
deelnemers, voor toeschouwers en liefhebbers, maar 
ook voor het bedrijfsleven dat het evenement heeft 
omarmd. Het is een inclusief evenement dat zorgt voor 
feest en een positieve sfeer. Het lijkt me geweldig om 
al die sportievelingen te verwelkomen aan de finish. 
En dan niet alleen de hardlopers, maar een dag later 
ook al die sportieve wandelaars”, aldus burgemeester 
Erik van Merrienboer, die de Marathon van Zeeuws-
Vlaanderen voor de eerste keer gaat meemaken.

Finishplaats
Aan de finish zal de burgemeester samen met 
wethouder Jack Begijn de honneurs waarnemen. 
Het zal voor Begijn de laatste editie zijn in zijn rol als 
sportwethouder. “Nog voordat ik wethouder werd, was 
ik al bij het evenement betrokken als vertegenwoordiger 
van het Delta Zeeland Fonds. Door de jaren heen 
heeft de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen zichzelf 
flink op de kaart gezet en is het een sportief begrip 
geworden binnen de regiogrenzen én daarbuiten. 
Voor ons als Terneuzen is het een ankerevenement 
én een belangrijke aanvulling op onze jaarkalender 
vol sportieve activiteiten. Op velerlei manieren willen 

we ons graag profileren als dé sportstad van Zeeland. 
En daar hoort deze marathon door onze prachtige 
streek bij! Het is bovendien een schitterend voorbeeld 
van perfecte samenwerking tussen verschillende 
gemeenten, in dit geval Terneuzen en Hulst.”

Promotie
De organisatie staat als een huis en heeft inmiddels 
een waterdicht draaiboek op de plank liggen om 
het evenement te organiseren. Begijn is trots dat de 
verschillende onderdelen altijd op maximaal animo 
kunnen rekenen. “De Marathon trekt zowel prestatieve 
als recreatieve lopers. En met de KIKA-KidsRun is aan 
de allerkleinsten gedacht. Bovendien worden zowel 
de winnaar, de allerlaatste loper én iedereen die 
er tussen zit onderweg en aan de finish op applaus 
getrakteerd. Want hoe het ook zij, elke deelnemer is 
die dag een winnaar of winnares. Iedereen geeft het 
beste van zichzelf en wordt gewaardeerd op zijn of 
haar individuele prestatie. En dat geldt uiteraard ook 
voor alle wandelaars die een dag later in ons stadshart 
zullen arriveren na een tocht over het prachtige 
Zeeuws-Vlaamse parcours. Het is gewoon prachtige 
promotie van onze bruisende regio.”

Happening
“De afgelopen periode heb ik gemerkt, dat heel veel 
mensen er de schouders onderzetten om er een 
prachtig evenement van te maken, nadat het de vorige 
twee edities vanwege corona niet konden doorgaan. Dit 
wordt dit de eerste Marathon van Zeeuws-Vlaanderen 
die ik meemaak. Zelf ben ik in het verleden regelmatig 
betrokken geweest bij hardloopevenementen en heb 
ik ook nog wel eens meegedaan aan halve marathons. 

Ik heb dus wel enige feeling met wat de deelnemers  
moeten doorstaan. Uiteraard wens ik alle deelnemers, 
van jong tot oud, heel veel succes. We hopen dat de 
weergoden ons twee dagen goed gezind zijn en we een 
schitterende hardloop- én wandeleditie voorgeschoteld 
krijgen. We kijken uit naar een geweldige happening 
en zowel de wethouder als ik zullen aanwezig zijn om 
de deelnemers aan te moedigen en hen met applaus 
te ontvangen. En hopelijk met ons heel veel mensen, 
zodat de deelnemers zich meer dan welkom voelen in 
onze prachtige stad. We gaan ervoor zorgen dat het de 
hardlopers en wandelaars aan niets gaat ontbreken.”

Burgemeester Erik van Merrienboer & sportwethouder Jack Begijn

“Deze marathon raakt de gehele 
bevolking in de regio”

Een evenement kan niet zonder vrijwilligers, maar 
een evenement kan ook absoluut niet zonder de 
steun van sponsoren en donateurs. En de Logus-
De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen heeft die 
in grote getalen. Groot en klein, van Hoofdsponsor 
tot Vriend van de Marathon. Ron van Waterschoot 
is coördinator van het Sponsorcomité en in die 
hoedanigheid verantwoordelijk voor het behouden 
van bestaande en binnenhalen van nieuwe 
sponsoren. 

“Dat doen we met een groepje mensen, die allemaal hun 
eigen netwerk hebben en daarmee aan de slag gaan. 
We koesteren alle sponsoren en mensen die op wat 
voor manier dan ook ons evenement ondersteunen. 
Al hoop ik van harte dat er nog wat mensen bij gaan 
komen die ons willen helpen om het sponsorcomité 
uit te breiden. Zeker nu er een wandelevenement 
is bijgekomen, zijn alle extra handen én donaties 
natuurlijk welkom. Het is geweldig leuk om te doen en 
als je ziet hoe trouw onze groep sponsoren is, dan is 
dat natuurlijk enorm fijn.”

Van Waterschoot heeft zelf wel ervaring binnen 
de financiële sector en affiniteit met atletiek en 
hardlopen. Dat zijn dus voordelen als het gaat om het 

coördineren van de sponsoring voor een hardloop- 
en wandelevenement. “Maar met extra handen 
denk ik dat we er richting de toekomst nóg meer 
uit kunnen halen en onze sponsorgroep nog groter 
kunnen maken. We hebben nu een Hoofdsponsor, 
Topsponsors, subsponsors, sponsors én Vrienden van 
de  Marathon. In totaal ruim honderd, die in financiële 
zin ondersteunen, maar ook met materiaal en hand- 
en spandiensten. Dat is eveneens onbetaalbaar. 
Als organisatie bieden we de bedrijven tal van 
mogelijkheden om hun bedrijf te promoten rondom 
en tijdens het evenement. Aan de finish hebben we 
ook altijd een VIP-area, waar het elk jaar drukker wordt 
en waar onderling ook mooie contacten ontstaan.”

Dat Logus-De Hoop ook de komende jaren zowel de 
marathon als de wandelmarathon blijft ondersteunen, 
daar is Van Waterschoot enorm blij mee. “De relatie 
met de hoofdsponsor is fantastisch. Ze denken mee op 
vele vlakken en dat geldt ook voor andere sponsoren 
die ons al jarenlang trouw zijn. We hopen dat dit zo 
blijft en dat er natuurlijk weer nieuwe bijkomen. Dat de 
olievlek groter wordt en dat zodoende het evenement 
financieel voor de komende jaren gedekt blijft. Daar 
werken we in elk geval hard aan en het geeft elke keer 
weer voldoening als het gelukt is.”

Organisatie – Ron van Waterschoot – coördinator Sponsorcomité

“We zijn enorm blij met die grote 
groep trouwe sponsoren”
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Cafe de Pub 
Café Du Commerce

Cafe 't Bierwinkeltje 
Eetcafé Ter Nose 

Restaurant Het Gerecht

Horeca Markt Terneuzen wenst Marathon ZVL 
heel veel succes!

Mede gesponsord door OHV
Ondernemersvereniging Hulst Vesti ngstad

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
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Wij zijn uw bank dichtbij. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

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 Zuid-Nederland
Terneuzen
T 088-6002300

Franse & Partners
Axel
T 0115-769060

Fimagro
Oostburg
T 0117 - 44 04 02 

FinaSol
Sint Jansteen
T 0114 - 37 10 04

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

Haulez Assurantiën
Hulst
T 0114 - 31 44 35 

Financiële Diensten
Kloosterzande
Kloosterzande
T 0114 - 68 24 20

Uw bank dichtbij.
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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

42,195 km?

491 km zeedijk; 
da’s pas een afstand!
Waterschap Scheldestromen wenst alle 
deelnemers aan de Marathon Zeeuws-
Vlaanderen veel succes!

SB44379
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Wie Marathon Zeeuws-Vlaanderen zegt, zegt in één 
adem ook Logus-De Hoop. De toeleverancier aan 
de bouw is al vanaf de eerste editie hoofdsponsor 
en naamgever van hét Zeeuws-Vlaamse hard-
loopevenement. En dat zal voorlopig zeker nog zo 
blijven, want in 2020 werd het ‘huwelijk’ tussen 
Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Logus-De Hoop 
verlengd tot 2024.

En daar is men als Logus-De Hoop, dochteronder-
neming van De Hoop Terneuzen, zelf ook meer dan 
tevreden mee. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen 
is één van de vele activiteiten en evenementen die 
het moederbedrijf regionaal ondersteunt. Want 
men wil graag als bedrijf haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid én betrokkenheid tonen. Door 
het commitment met een evenement zoals deze 
marathon wordt een groot publiek bereikt en wil 
men de leefbaarheid hoog houden in onze prachtige 
Zeeuws-Vlaamse regio. Naast de marathon geeft De 
Hoop Terneuzen ook gul aan de Voedselbank Zeeuws-
Vlaanderen. Maar ook is er een samenwerking met 
Staatsbosbeheer om in Zeeuws-Vlaanderen 100 
hectare bos aan te planten als CO2-compensatie.

Een bijdrage leveren aan een leefbaar Zeeuws-
Vlaanderen was de doelstelling van het hoofd-
sponsorschap en daar draagt de marathon zeker 
aan bij. Men gaat als Logus-De Hoop graag door 

met het commitment ten opzichte van Marathon 
Zeeuws-Vlaanderen. Niet alleen als naamgever, maar 
ook als sponsor van waterflesjes, handdoeken en 
andere ‘collectorsitems’, want zo mogen zéker de 
finishersshirts zonder enige twijfel wel worden gezien. 
Er worden daarnaast ook tal van hand- en spandiensten 
geboden, ter extra ondersteuning van de organisatie. 

Bovendien is in de nieuwe overeenkomst ook de onder-
steuning meegenomen van de Wandelmarathon 
Zeeuws-Vlaanderen. Deze zal ook de naam Logus-De 
Hoop dragen en parallel gaan lopen met de reguliere 
marathon. Dat betekent, dat er dit jaar naast alle 
hardlopers een dag later ook enkele duizenden 
wandelaars zullen finishen op de markt in Terneuzen.

Het evenement brengt elk jaar enkele duizenden 
mensen actief in beweging en ook de support van 
vrijwilligers en toeschouwers brengt grote getalen 
op de been. Zoals hierboven beschreven wil Logus-
De Hoop als bedrijf een bijdrage leveren aan het 
aantrekkelijk maken en houden van onze regio. Niet 
alleen op sportief gebied maar ook op diverse andere 
terreinen zoals cultuur, natuur en goede doelen. Het 
ondersteunen van talloze kleinschalige projecten en 
evenementen zorgt er wellicht voor, dat ook jongeren 
zien dat er in Zeeuws-Vlaanderen volop dingen te 
beleven zijn en dat het goed toeven is hier. Een reden 
wellicht om hier te blijven of zelfs terug te keren na 
hun studie.

De Hoop Terneuzen kent diverse dochteronder-
nemingen. Zelf is men al sinds eind 19e eeuw 
gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen en zal nooit deze 
regio verlaten. Men heeft een duidelijke visie met 
daarbij een groot hart voor Zeeuws-Vlaanderen. Het is 
één van de redenen waardoor de ondersteuning van 
Marathon Zeeuws-Vlaanderen door de jaren heen flink 
is gegroeid tot een meer dan gelukkig verbond. 

Zo trots zelfs, dat er ook tientallen werknemers 
in verschillende hoedanigheden actief zullen zijn. 
Als individueel loper, op de aflossingsmarathon, 
de wandelmarathon of als vrijwilliger. Dit jaar 
zullen er opnieuw diverse teams deelnemen aan 
de Aflossingsmarathon. Teams van Bleijko, Logus-
De Hoop en De Hoop Pekso zullen zichzelf sportief 
laten zien in door het bedrijf beschikbaar gestelde 
loopshirts. Al tijden wordt er zelfs samen getraind door 
diverse werknemers om toch zeker goed voor de dag 
te komen. Sportief bezig zijn, zorgt voor onderlinge 
verbondenheid en levert een bijdrage aan een gezond 
werk- en leefklimaat.

Sowieso tot 2024 committeert Logus-De Hoop dus 
vol trots haar naam aan hét hardloop- en nu ook 
wandelevenement op de Zeeuws-Vlaamse kalender. 
Men hoopt met hun sponsoring op een positieve 
manier de Zeeuws-Vlaamse regio te promoten in de 
ruimste zin van het woord.

Hoofdsponsor Logus De Hoop

Logus-De Hoop én Marathon Zeeuws-
Vlaanderen tot 2024 verbonden
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BROOD=ENERGIE

De EchteBakkerht k
Dees

Plein 5, tel. (0115) 43 12 72, Zaamslag
Molendijk 8-9, tel. (0115) 44 12 91, Hoek

Kokkeldreef 4, tel. (0115) 61 44 30, Terneuzen 
Walstraat 48, tel. (0115) 56 15 37, Axel

www.deesechtebakker.nl
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Informeer bij uw adviseur naar  
onze producten. 
Of kijk op www.dezeeuwse.nl 

De Zeeuwse is een regionale verzekeraar.  
Voor particulier en ondernemer. 

Trek een 
sprintje naar 
de top

work, learn, grow
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Het was in 2018 haar eerste Marathon Zeeuws-
Vlaanderen, die ze direct ook won. Het was voor 
Monica Sanderse – Talanga destijds zelfs haar 
allereerste marathon ooit. Inmiddels heeft ze de 
smaak goed te pakken en heeft ze er sindsdien 
meerdere gelopen. In 2019 moest ze in Hinke 
Schokker haar meerdere erkennen, maar keek ze 
toch tevreden terug.

“Ik had me in 2019 tot doel gesteld om beneden de drie 
uur te lopen. Met 2:59.29 voldeed ik er ook maar en 
daar ik heel blij mee, al was het natuurlijk wel jammer 
dat er iemand meeliep die nog een stapje sneller was... 
Toch overheerste de tevredenheid wel na afloop en 
heb ik daarna nog enkele mooie wedstrijden gelopen, 
gewonnen en prima tijden neergezet. Ik geniet van 
het sporten, van het hardlopen en ook heb ik er mijn 
leven op ingericht. Ik dwing mezelf ook om steeds 
nieuwe doelen te blijven stellen, dat is ook dus voor 
de aankomende Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-
Vlaanderen niet anders.”

Na een aantal roerige momenten in haar privéleven 
begon ze in 2016 met het lopen van wedstrijden, deed 
in 2017 mee aan de crosscompetitie, die ze direct op 
haar naam schreef. Na de winst in de crosscompetitie 
liep ze tal van crossen en wegwedstrijden en behaalde 
er klinkende resultaten. Op 23 april zal ze wederom 
een gooi doen naar de overwinning, maar vooral de 
eindtijd is voor haar misschien nog wel belangrijker. 

“Ik heb mezelf ten doel gesteld om een tijd rond de 
2:50.00 uur te lopen. Daar train ik hard voor en pas 
er mijn leven op aan. Werken, trainen, eten, slapen is 
het ritme voor mij. Daar voel ik me goed bij en houd ik 
me aan. Mezelf steeds blijven uitdagen en toewerken 
naar nieuwe resultaten. Na alle ellende die ik heb 
meegemaakt is hardlopen het beste medicijn dat ik 
mezelf kan geven. Ik sportte in Roemenië ook al erg 
intensief en heb dat nu hervonden. Daar ben ik intens 
blij mee en word ik gelukkig van.”

Ze traint op diverse manieren zo’n acht tot tien keer 
per week. Daarbinnen maakt ze de nodige kilometers 
en doet krachttraining. En tussendoor loopt ze waar 
het kan gewoon haar wedstrijden en zoekt ze nieuwe 

uitdagingen.  Zo stond ze in februari 2020 aan de start 
van de Mammoet Midwinter Halve Marathon Cadzand-
Bad. En het mag geen verrassing zijn, dat ze ook dié 
wedstrijd wist te winnen. “Daar ben ik toen ook echt 
kapot gegaan. Maar was heel blij. Ik hoopt daarna dat 
jaar in Terneuzen de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen 
opnieuw te winnen, maar corona zetten daar een dikke 
streep door.  Nu zijn we twee jaar verder en heb ik 
toch waar we mochten wedstrijden gelopen en ook 
gewonnen. Trainen ben ik blijven doen, want ik wil 
nog altijd beter worden en wedstrijden winnen. Mezelf 
uitdagen. En juist dát is wat ik op 23 april in Zeeuws-
Vlaanderen wil doen. Mijn gestelde doel proberen te 
halen. Het is een prachtige wedstrijd en wil die scherp 
tijd zien te halen. Ik ga er in ieder geval alles aan doen.”

Monica Sanderse - Talanga

“Ik dwing mezelf om steeds nieuwe 
doelen te blijven stellen”
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Horeca Markt
Gemeente Hulst
wenst Marathon ZVL

heel veel succes!

uniek in zijn combinatie

dit is H4A
• Bouw

• Industrie Service

• Ondergrondse Netwerken

• Openbare Ruimte

• Windenergie

Sas van Gent
0115-841000 | info@h4a.nl

H4A, voor al uw bouw- en infrawerken;
van voorbereiding tot uitvoering!

Uniek in onze combinatie 
Verschillende elementen zorgen samen voor een uniek 

eindresultaat. Een karaktereigenschap van zowel de 

Marathon van Zeeuws-Vlaanderen als H4A. 

Doelgerichtheid en diversiteit maken

het verschil om met succes de eindstreep

te halen. Daar gaan we samen voor!

2

Veel succes tijdens het 
lopen van de Marathon 
van Zeeuws-Vlaanderen

delta.nl

Uit
Zeeland
haal je
energie

Alleen voor onze klanten 

lopen wij hard!

Doen
Vormgeven

PresenterenAanpakkenDurven
Realiseren

Full service Reclamebureau met spierballen.

Communicatie, vormgeving, presentatie

en gewoon doen!!!

Oostkade 14  -  4551 CL Sas van Gent  |  communiceer@rechtdoorzee.eu  |  www.rechtdoorzee.eu

Deadlines halen is 

ook topsport! :-)

Recht door Zee 

is trotse vormgever [sponsor]

van de Marathon ZVL.

WWW.TSNED.NL      0113-211 300
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Horeca 
Markt 

terneuzen

Horeca 
Markt 
hulst

SERVICES IN CLEANING,
WASTE & CATALYST

Wisselpunt 3 
Schapenbout

Wisselpunt 2 
Tweede verkorting

Wisselpunt 1 
bos sint jansteen

traject 2022
HTTPS://marathonzvl.nl/evenementen/parcours/ HULDIGINGEN

Huldigingen in Hulst
10:40 uur  Kidsrun Hulst: eerste 3  

jongens en meisjes

Huldigingen in Terneuzen
11:40 uur  Kidsrun Terneuzen: eerste 3  

jongens en meisjes
13:00 uur eerste 3 dames en heren 5 km

13.10 uur eerste 3 dames en heren 10 km

MARATHON:
14:30 uur heren: eerste 10 finishers 
14:35 uur heren senioren: eerste 3 
14:40 uur heren 40+: eerste 3
14:45 uur heren 50+: eerste 3 
14:50 uur heren 60+: eerste 3 
14:55 uur estafetteteams: eerste 3
15:00 uur dames: eerste 5 finishers 
15:05 uur dames senioren: eerste 3 
15:15 uur  dames 40+: eerste 3 
15:30 uur  dames 50+: eerste 3 
15:45 uur Zeeuws-Vlaamse dames: eerste 3
15:50 uur  Zeeuws-Vlaamse heren: eerste 3
16:45 uur laatste finisher

De organistatie van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen bedankt hierbij alle
horecabedrijven van horeca terneuzen en horeca hulst

voor hun gastvrijheid tijdens dit evenement

 Eerste  Laatste
 loper loper
Hulst (uitgang land van De Bruijn) 11.10 11.55
Kapellebrug (oversteek N290) 11.35 12.35
Heikant (dorpskern) 11.50 13.25
Axelse bos (golfterrein) 12.30 14.25
Schapenbout 12.40 14.40
Magrette 12.55 15.05
Terneuzen (kruispunt kraagdijk-N290) 13.05 12.09
Terneuzen (finish) 11.21 12.09

Nederland
Drente 0
Flevoland 3
Friesland 6
Gelderland 13 
groningen 1
Limburg 7
Noord-Braband 59
Noord-Holland 15
Overijsel 4
Utrecht 18
Zeeland 358
Zuid-Holland 58
 542
Zeeuws Vlaanderen 156

België
Antwerpen 46
Brussels gewest 4
Henegouwen 0
Limburg 8 
Luik 2
Luxenburg 1
Namen 0
Oost Vlaanderen 92
Vlaams-Brabant 29
Waals-Brabant 3
West-Vlaanderen 28
 213

Overig Buitenland
Duitsland 5
Engeland 2
Frankrijk 2
Ierland 1
Zwitserland 1
 11
Per leeftijdscategorie
Dames senioren 50
Dames  40+ 59
Dames 50+ 40
 149
Heren senioren 203
Heren 40+ 185
Heren 50+ 167
Heren 60+ 62
 617

VERSLAGGEVING BIJ DE MARATHON

VRIENDEN VAN DE MARATHON 2022

verwachte 
doorkomsttijden

herkomst marathon 
deelnemers

Omroep Zeeland
Je hoeft niets te missen van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Via radio, televisie en online is de 12e editie van 
de Marathon Zeeuws-Vlaanderen te volgen bij Omroep Zeeland.

Online
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 Zeeuws-Vlaanderen zijn terug te 
vinden op de Facebookpagina.

Radio en TV
Zaterdag 23 april 9.00 – 17.00 uur Live radio updates
Zondag 24 april 20.10 uur (ieder half uur herhaald) Samenvatting Marathon op Omroep Zeeland TV
Maandag 25 april 17.15 uur (ieder half uur herhaald) 

GO-RTV (voorheen TerneuzenFM en GO TV on line)
GO-RTV is ook dit jaar weer bij dit geweldige evenement, de Marathon Zeeuws-Vlaanderen! Volg op 23 april alle 
ins en outs van de marathon tussen 10 en 15 uur bij GO- FM. GO-RTV brengt nieuws en evenementen uit de 
regio, muziek en gezelligheid bij jou in de huiskamer, de auto of op je werk. Voor iedereen in Zeeuws-Vlaanderen 
en daarbuiten die wil genieten van muziek en tegelijk op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws: kijk op 
http://www.go-rtv.nl/ of GO-TV (kanaal 114), luister naar GO-FM of download de gratis app van GO-RTV.

Auto Moret BV - Terneuzen
Bistro En Passant - Hulst
Bloemsierkunst De Carlton - Terneuzen
Boidin Verzekeringen - Hulst
Bun Verzekeringen - Sint Jansteen
Café Booz - Hulst
Café de Pub - Terneuzen
Café Du Commerce - Terneuzen
Café ‘t Raedthuys - Hulst
Café Het Anker - Hulst
Café ‘t Bierwinkeltje - Terneuzen

Dethon - Terneuzen
Drankenhandel Pluym BV - Sint Jansteen
Eetcafé Ter Nose - Terneuzen
Equans - Terneuzen
Feyter Forklift Services BV - Terneuzen
Gezondheidswinkel Hulst - Hulst
Hotel Hulst - Hulst
Juust - Kapelle
M2 Makelaars - Terneuzen
Messagie Goudgeel - Hulst
Outokumpu - Westdorpe

Restaurant de Korenbeurs - Hulst
Restaurant Het Bonte Hert - Hulst
Restaurant Het Gerecht - Terneuzen
Sanrobi - Zuiddorpe
Sauna en Beautycentrum Najade - Kapellebrug
Tamoil - Terneuzen
Verdurmen Loon- & Grond werken - Hulst
Vestrock - Hulst
Zaman Fashion Sneakers Sport - Hulst

Marathon
HULST 
11.00  start marathon Grote Markt 
11.10  afgang land van De Bruijn / Koolstraat 
11.22  Kapelstr. (Najade)/ingang Clingse bos 
11.35  Clingse bos uit bij Kapellebrug
11.35  weg (N290) / Kapelstraat oversteek 
11.40  waterleidingbos St.-Jansteen / Heerstraat  

(pompstation)  Eerste wisselpunt estafette 

HEIKANT 
11.45  Ellendijk afslag Ellestraat 
11.50   driesprong Magdalenastraat-Lekestraat- 

Kamelstraat 
11.55  Julianastraat / oversteek Heidestraat 
12.05  Sint Andries / afslag Heidedijk 

AXEL 
12.10  Fortdijk / Sandersstraat / Sint Andries 
12.10  Fortdijk / afslag Axelsestraat 
12.15   Afslag Fortdijk-Reigerdreef /Eerste Verkorting 

Tweede wisselpunt estafette 
12.25 Fortdijk West / oversteek prov. weg 
12.30  oversteek rotonde Langeweg 
12.35  Lageweg nabij motorcrossterrein 
12.39  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  Spuiweg / afslag Eiland van Meyer 
13.03 uitgang Eiland van Meyer / Kraagdijk 

TERNEUZEN 
13.06  Oversteek Kraagdijk - N290 
13.09 Voetpad over dijk naar pad langs kreek 
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 
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Samen met vader Fred was Theo Rabout vanaf het eerste uur speaker van dienst 
bij de Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Nadat Fred stopte kwam 
Matthieu ‘Thieu’ Warrens erbij en later nog Tom de Koster. Inmiddels zijn de 
speakers bekend als de 3-T’s, waarbij Theo vooral de wedstrijd verslaat vanaf de 
volgmotor.

“We hebben een prima rolverdeling met zijn drieën en vullen elkaar prima aan. Het 
is geweldig om te kunnen en mogen doen ook. De race volgen van heel dichtbij is 
prachtig. Achterop de motor verslag doen van wat er onderweg allemaal gebeurt. 
Net als mijn grote voorbeeld, de legendarische verslaggever Theo Koomen, dat 
is echt genieten geblazen! Mensen willen toch op de hoogte blijven van wat zich 
afspeelt en om dat dan op een enerverende manier te kunnen doen, daar houd ik 
wel van.”

Rabout was zelf in het verleden een meer dan verdienstelijk atleet en stond onder 
meer in 2005 en 2007 tweemaal op het podium van de Kustmarathon, terwijl hij 
onder andere ook bij baan- en wegwedstrijden veelvuldig in de prijzen viel. Vandaag 
de dag is hij nog altijd vier tot vijf keer per week actief met zwemmen, fietsen en 
hardlopen. “Ik ben een recreatief-plus sporter, dus recreatief met nog altijd wel een 
prestatief tintje. Dat is heerlijk om te kunnen doen, waarbij ik me nu vooral richt op 
triatlons.”

Doordat hij zelf jarenlang ook prestatief heeft gelopen, weet hij uitstekend wat er 
in de deelnemers omgaat. “Je weet hoe het is op bepaalde momenten in een race, 
hoe je kapot gaat, een hongertik krijgt of wanneer je te snel van start bent gegaan. 
Dat soort dingen zie ik nu ook gebeuren als ik achterop de motor zit en daar verslag 
van doen is gewoon leuk en voor de mensen informatief. Hardlopen is een ‘eerlijke’ 
sport en vrij goed te ontleden als je er een beetje kijk op hebt. Die kennis probeer ik 
op een enthousiaste manier over te brengen.”

Dat zal deze editie niet anders zijn, wanneer hij bij motard Wim de Putter achterop 
klimt. En hopelijk blijft hij daar dan ook zitten. In tegenstelling tot enkele jaren 
geleden toen het duo op de Fortendijk een keer stevig onderuit ging. “Het was 
toen enorm drassig en we maakten een flinke uitglijder. Laten we hopen dat het 
dit jaar droog is en het weer een mooie happening wordt. We hebben er twee jaar 
op moeten wachten, maar nu mogen we weer! Ik heb er in ieder geval heel erg veel 
zin in.”

Het was hun neef Marlon Roels, die destijds het idee 
had om een marathon te organiseren door Zeeuws-
Vlaanderen. Maar dan had hij wel vrijwilligers nodig. 
Zodoende kwam hij ook bij zijn oom Marcel en tante 
Rita Cerpentier terecht. Sinds de allereerste editie 
bemannen ze in de Zeeuws-Vlaamse polder elk jaar 
een drankpost.

“Marlon vroeg ons bij de eerste editie om te helpen 
en dat doen we nu nog. Het is gewoon ook superleuk 
om te doen en om al die sporters te zien passeren. En 
natuurlijk prachtig dat het evenement nu tot zoiets 
groots is gegroeid hier in onze regio. En nu zelfs met 
een wandelmarathon er jaarlijks bij, dat maakt het 
toch wel heel bijzonder”, aldus Marcel en Rita.

Elk jaar weer staan ze bij de drankpost aan de 
Koewachtse Matthijsstraat, bij de Tweede Verkorting 
in de Zeeuws-Vlaamse polder. “Een prachtige plek, 
altijd vlakbij waar we zelf woonden, maar wel altijd 
erg fris en winderig. Door de jaren heen we dusdanig 
veel ervaring opgedaan hoe we het beste ons konden 
kleden en zo’n post konden inrichten en bemannen. 
Het allereerste jaar stonden we er met z’n tweetjes. Ik 
deed alles inschenken en Marcel was de ‘aangever’ van 
de bekertjes, maar dat was niet te doen! We wisten niet 
goed wat precies te verwachten en werden overvallen 
door de massaliteit van deelnemers. Dat hebben we 
later toch wel even wat anders aangepakt.”

Inmiddels staan ze niet meer met z’n tweeën, maar 
zijn ze iedere editie met zes man op de drankpost. 
Water, sportdrank sinaasappels, stukjes banaan en 
verfrissende sponzen. “Die hoeveelheid mensen is ook 
echt broodnodig. We zorgen nu dat het allemaal prima 
verloopt en worden nooit meer overvallen zoals de 
allereerste keer. Door de jaren heen hebben we altijd 
wel wisselden mensen bij ons gehad, maar dat maakt 
het juist leuk. Het houdt je ook wel scherp in zekere zin. 
Het is ook een keer geweest, dat er enkele leerlingen 
maatschappelijk stage deden in onze drankpost. Toen 
moesten we na afloop de papieren aftekenen, toch 
wel erg leuk.” Leden van de Zwemclub Koewacht, 
studenten, een echtpaar uit Scharendijke. Ze hebben 
ze allemaal bij hen gehad. “Erg leuk allemaal. Het is 
een geweldige dag, waar de contacten altijd prettig 
zijn. We kunnen in elk geval niet wachten nu het na 
twee afgelaste edities weer doorgaat. Hopelijk wordt 
het weer zo leuk en bijzonder als het al die voorgaande 
jaren ook is geweest.”

Vrijwilliger – speaker & motorverslaggever Theo Rabout

Vrijwilligers – Marcel en Rita Cerpentier

“Achterop de motor net als mijn 
voorbeeld Theo Koomen is genieten”

“Marlon vroeg ons bij de eerste 
editie te helpen, dat doen we nu nog”
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Net ietsje meer, dat maakt het verschil! 

Net ietsje meer 
zicht op uw kansen.
Start

Wat zoekt u in een
accountant? Haast en spoed? 
Soms is dat van belang, maar 
in de accountancy zijn focus en 
doorzettingsvermogen toch betere 
eigenschappen!

Een accountant/adviseur van WEA 
Zeeland beweegt uw belang liever 
zorgvuldig en weldoordacht naar 
de overwinning!  De perfecte start 
maakt hierbij net dat verschil!

Finish

Als ondernemer zoekt u
dagelijks naar mogelijkheden om 
het verschil te maken. Daarmee 
onderscheidt u zichzelf van uw 
concurrenten en blijft u ze voor. 
Om dat op een goede manier
te doen, heeft u lef, daadkracht, 
visie, overzicht en een steun in 
de rug van een onderscheidende 
accountant/adviseur voor nodig. 
Zodat u als winnaar over de finish 
gaat.

Hulst (0114-38 29 30) 
Middelburg (0118-65 63 65) 
Oostburg (0117-45 29 59) 
Vlissingen (0118-41 69 61)

WEAZEELAND.NL

Wij wensenonze collega’s veel succes tijdens de estafette-marathon!

RegioBank
juicht met u mee
En wenst alle deelnemers aan 

Marathon Zeeuws-Vlaanderen veel succes.

Franse & Partners
Axel
T 0115-769060

Hatéka Financieel 
Advies, Verzekeringen en 
Makelaardij o.z.
Zaamslag
T (0115) 43 16 08

FinaSol
Sint Jansteen
T 0114-371004

Financiële Diensten 
Kloosterzande
Kloosterzande
T 0114 - 68 24 20

Fimagro B.V.
Oostburg
T (0117) 44 04 02

Haulez Assurantiën
Hulst
T (0114) 31 44 35

Fin. Diensten 
Hoofdplaat-IJzendijke
IJzendijke
T 0117-30 11 59

Hatéka Assurantie- en 
Makelaarskantoor
Hoek
T (0115) 44 13 70

Boidin assurantiën & 
hypotheken
Terneuzen
T 0115 - 614 982

.COM

De appartementen van Pharos Residences Breskens bevinden zich op een 
unieke locatie - 100 meter van het strand - vanwaar u kunt genieten van het 

prachtige uitzicht op zee, de Schelde, de jachthaven en Breskens. Bij aankomst 
zijn de bedden opgemaakt, liggen de handdoeken klaar en staan er diverse 

kleine welkomstattenties in het appartement.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan www.breskensapartments.com

GENIETEN VAN EEN VAKANTIE IN
ZEEUWS-VLAANDEREN MET NET WAT MEER

LUXE EN ZEEZICHT?

Horeca Markt
Gemeente 
Terneuzen

wenst Marathon ZVL
heel veel succes!
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Elke editie van de Logus-De Hoop Marathon 
Zeeuws-Vlaanderen kent men een bedrag toe aan 
een of meerdere goede doelen. Dit jaar kan het 
Organisatieteam van de Tragel Games in Clinge, 
een sportdag voor mensen met een verstandelijke 
beperking, een cheque van 500 euro tegemoet zien. 
Het geld zal worden besteed voor de eventuele 
aankoop van sport- en spelmaterialen.

De Tragel Games, georganiseerd door medewerkers 
van de afdelingen Beweging en Vrije Tijd binnen 
Stichting Tragel, wordt normaal gezien altijd in de 
maand mei gehouden. Op de velden van v.v. Clinge 
binden dan ruim honderdvijftig mensen met een 
verstandelijke beperking met elkaar de sportieve strijd 
aan. Zowel in teamverband en voor de oudere cliënten 
tijdens de Individuele Spelen. De afgelopen twee jaar 
konden de Tragel Games helaas niet doorgaan. En ook 
dit jaar zal het nog een keer ‘anders’ zijn. In een ‘On 
Tour’-variant, waarbij in een week (van 16 t/m 21 mei) 
op negen locaties wordt gesport en bewogen!
Alles staat in het teken van gezond en plezierig bezig 
zijn. Ze strijden daarbij om de ‘eeuwige Tragel-roem’ 
tijdens onderdelen zoals bijvoorbeeld krachtspelen, 
geheugenspelen, estafettevormen, knuffelgooien of 
een reeks aan oudhollandse spelletjes. Tal van lokale 
en regionale bedrijven ondersteunen het initiatief al 
zo’n vijftien jaar in natura en met financiële bijdragen. 
En daar komt nu dus van Marathon Zeeuws-Vlaanderen 
een ‘dikke cheque’ bij. Er zijn door de jaren heen van de 
donaties al tal van sport- en spelmaterialen aangeschaft 
die worden gebruikt tijdens de verschillende spelen. 
Ook krijgen de deelnemers elk jaar een lunchpakket, 
deelnemersdiploma’s, medailles, teamfoto’s, soms 
muzikale optredens en vooral heel veel sportief 
plezier aangeboden. Meedoen is belangrijker dan 
winnen, want iedereen gaat met een medaille en dus 

al ‘winnaar’ naar huis. Allemaal dankzij de bijdrage 
van derden, terwijl ook Tragel zelf uiteraard de Tragel 
Games ondersteunt. Het zijn overigens niet alleen 
cliënten van Tragel zelf die deelnemen, maar ook van 
andere organisaties uit Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, 
West-Brabant en soms zelf uit België.

“Het is prachtig om te zien dat dit soort evenementen 
voor zoveel plezier zorgt bij de deelnemers en dat zulke 
initiatieven worden ondernomen om de mensen met 

een verstandelijke beperking wat extra’s te kunnen 
bieden. Het ondersteunen van dergelijke initiatieven 
doen we graag als organisatie”, aldus voorzitter Arnold 
Boonman van Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Het 
organisatieteam van de Tragel Games is erg blij met de 
prachtige cheque die men op 18 april krijgt uitgereikt. 
Het geld zal dus worden besteed om nieuwe materialen 
aan te schaffen die men in de toekomst kan gebruiken 
voor nieuwe spelonderdelen.

Philip Plasschaert kan zichzelf een geoefend 
wandelaar noemen. Meerdere keren per week 
wandelt hij over paden en lanen. In Zeeuws-
Vlaanderen, maar ook in met name België. “Elke 
rondje dat je wandelt of elke tocht die je doet, het is 
elke keer weer prachtig om jezelf uit te dagen en om 
te genieten van al het moois in de natuur.”

Plasschaert is actief, wandelt meermaals per week 
een rondje van zo’n kilometer of zeven en trekt vaak 
de grens over om tochten te lopen in België. Maar een 
marathonafstand zoals die in Zeeuws-Vlaanderen, die 
staat niet vaak op het menu. “Want het is toch wel een 
fikse uitdaging om zo’n afstand te wandelen. Dat was 
de eerste keer in 2018 zo en het zal ook deze tweede 
keer, die nu eindelijk weer mag doorgaan, weer een 
mooie uitdaging worden. De vorige editie was het 
behoorlijk warm, maar als je voldoende eten bij hebt 
en ook regelmatig water drinkt is het prima te doen.”

Wat wel van groot belang is, dat is volgens de 
Terneuzenaar vooral het hebben van conditie. “Dat 
is cruciaal, want een wandeltochtje doen of een 
rondje wandelen is toch wel wat anders dan een 

marathonafstand. Wij wandelen regelmatig ook 
tochten van dertig kilometer en die bijten dan toch op 
het eind wel. Tot een kilometer of twintig hebben de 
meesten weinig last, maar
zodra je verder gaat dan ga je het wel merken natuurlijk. 
Je begint de voeten te voelen, je spieren worden flink 
belast. En daar moet je goed naartoe trainen.”

Naast het wandelen tennist hij ook, maar daarbij heeft 
hij geregeld enkelklachten. Iets wat bij wandelen dus 
nauwelijks voorkomt. “Bovendien is het heerlijk om 
buiten actief te zijn, het is perfect voor de gezondheid 
en het is ook nog eens heel gezellig. In de natuur zijn 
en plekken ontdekken die anders ongezien blijven, dat 
is supermooi. Net zoals het supermooi is om al die 
elementen in de eigen streek te kunnen bewonderen. 
Dat gaan we dan ook zeker doen, ik kijk er naar uit in 
elk geval.”

Goed Doel  – Tragel Games Clinge

Wandelmarathon – Philip Plasschaert, actief wandelaar

“Ondersteunen van dergelijke 
initiatieven doen we graag”

“Het zal ook deze tweede keer weer 
een mooie uitdaging worden”
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www.zorgsaam.org

Vitaliteit is één van de kernwaarden 
van ZorgSaam. Vitaliteit heeft 
invloed op je hele leven. Daarom 
vinden wij het belangrijk om er 
aandacht aan te besteden en bieden 
wij onze medewerkers een speciaal 
vitaleitsprogramma aan.
Goed zorgen voor onze cliënten of 
patiënten begint met goed zorgen voor 
onze medewerkers. Want als je goed 

in je vel zit, ben je waarschijnlijk 
gelukkiger en heb je ook meer 
plezier in je werk.  
ZorgSaam is bijzonder trots op 
al onze vitale medewerkers en 
vrijwilligers die deelnemen aan de 
Marathon. Wij wensen hen en alle 
andere deelnemers aan de Marathon 
van Zeeuws-Vlaanderen en heel veel 
succes bij hun uitdaging.

Succes!
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op jullie!
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Wandelen doet ze indien mogelijk een paar 
keer per week, terwijl ze in het verleden via de 
Koesterchallenge ook al in Tsjechië en op de Alpe d’ 
Huez actief was. De eerste wandelmarathon deed ze 
niet mee, maar nu gaat ze, met twee jaar vertragin 
dus vanwege de coronamaatregelen, de uitdaging 
zeker aan.

“Ik wandel wel, zowel georganiseerd als gewone 
wandelingen, maar toch speelde altijd de gedachte dat 
ik een marathonafstand nooit zou kunnen. Mede ook 
door de trainingen bij Bodyline Events en dan zeker 
de coachtrainingen zijn een mooie stimulans. Het 
aantonen dat ik zo’n afstand wel kan volbrengen, is 
voor mij nu een absoluut doel om mee te doen. Daarbij 
wil ik ook blijven bewegen voor mijn gezondheid en 
geniet ik volop van de natuur en het buiten zijn.”

Chantal doet ook geregeld mee aan door wandel-
vereniging Zeldenrust georganiseerde wandelevents 
en natuurtochten, zoals naar de Ardennen. Maar nog 
nooit wandelde ze verder dan vijfentwintig kilometer. 
“Ik probeer nu regelmatig een rondje van minimaal 
vijf kilometer te wandelen en de tochten die ik wandel 
zijn meestal rond de twintig kilometer. Het is voor mij 
vooral zaak om zoveel mogelijk kilometers in de benen 
te hebben als ik op zondag 24 april in Hulst aan de 
start sta. Het is wel een fijn gegeven om te weten dat 
men van Bodyline ook aanwezig is om je te coachen en 
ondersteunen. 

Ultieme doel

“Bovendien staat er overal toch best wat publiek om te 
supporteren en heb je voldoende drank- en rustposten 
op de route om even bij te tanken als dat nodig 
is. Al die zaken bij elkaar maken, dat ik het wel met 
vertrouwen tegemoet zie. Ik ga het gewoon proberen 
en zie wel waar het eindigt, hopelijk is dat op de markt 
in Terneuzen. Als dat lukt, dan heb ik voor mezelf het 
ultieme doel van dit jaar wel bereikt.”

“Dat is supergezellig. Je doet het om fit te blijven en 
het is bovendien ook heerlijk om het samen met mijn 
vrouw te kunnen doen. Ik ben gepensioneerd, maar 
stilzitten kan en doen we nauwelijks. Twee keer 
per week trainen we ook bij Bodyline en daarnaast 
trekken we er geregeld op uit om te wandelen of 
fietsen. Bovendien heb ik ook het hardlopen weer 
een beetje opgepakt en zolang ik het kan wil ik het 
wel blijven combineren.”

Den Hamer nam als hardloper overigens ook twee 
keer deel aan de Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-
Vlaanderen, met in 2010 een eindtijd van 4:04.39 uur. 
“Dat weet ik allemaal exact nog en daar ben ik nog 
altijd blij mee. Ik houd sowieso graag alles bij, want 
ben wel competitief. In het begin met wandelen ook, 
maar inmiddels probeer ik er meer van te genieten. 
Zoals ook bij de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook 
van de wandeltochten in België. Je komt daar toch 
op plaatsen die je anders niet snel bezoekt, stuk voor 

stuk met prachtige natuur. Hier in Zeeuws-Vlaanderen 
is dat natuurlijk ook, een prachtige route met steeds 
wisselende omgeving. Sinds 2011 doe ik ook altijd 
mee aan de Kustmarathon, wat ook zo’n schitterende 
ervaring is, elke editie opnieuw. Bovendien is het ook 
leuk om bij die wandeltochten op de verschillende 
rustpunten met mensen in contact te komen, je leert 
zo ook veel nieuwe wandelaars kennen.”

Naast het actief deelnemen aan de wandeltochten, 
verricht hij ook achter de schermen meer dan 
voldoende arbeid. “Van het uitpijlen tot andere hand- en 
spandiensten. Dat is ook fijn om te kunnen doen. Want 
zonder vrijwilligers kunnen dit soort evenementen 
niet doorgaan. En dat zou jammer zijn, dus help ik 
graag. Dat doen mijn vrouw en ik bijvoorbeeld ook bij 
Hoek Wandelt en bij Toneelvereniging d’Oekse Leute. 
Stilzitten zit niet in ons bloed, bezig zijn en blijven is 
goed voor lijf en leden en zolang het kan blijven we dat 
ook lekker doen.”

Wandelmarathon – deelneemster Chantal Hemelsoet

Wandelmarathon – deelnemer & vrijwilliger Cor den Hamer

“Die coachtrainingen via Bodyline 
Events zijn een mooie stimulans”

“Je doet het om fit te blijven en het 
is heerlijk om het samen te doen”

Dit jaar zal voor de tweede keer de Logus – De Hoop Wandelmarathon Zeeuws-
Vlaanderen worden georganiseerd. Na het gemis tijdens de twee marathon 
loze jaren is vanaf september 2021 een kleine groep enthousiaste leden van de 
wandelsportvereniging Zelden Rust druk doende geweest met de voorbereidingen 
voor de komende tocht.

Zelden Rust is ook dit jaar mede organisator van dit grote wandelevent in Zeeuws-
Vlaanderen. Vele uren werden gestoken in het vinden en faciliteren van de nu 
vastgestelde rustpunten. Op de dag zelf zullen dan ook vele vrijwilligers van deze 
vereniging aanwezig zijn om de wandelaars gastvrij te kunnen ontvangen.

Op de route, die haast volledig gelijk is aan de hardloop editie, zal de wandelaar 
zeven locaties aantreffen waar de inwendige mens gesterkt kan worden en waar 
ook een toiletbezoek mogelijk zal zijn. Natuurlijk zijn ook de supporters van de 
wandelaars welkom op deze locaties. Op de locatie Theetuin Klapstraat te Koewacht 
is Zelden Rust zelf aanwezig. Hier zijn o.a. soep, frisdranken en koffie met o.a 
koffiekoeken tegen een vriendelijke prijs verkrijgbaar.

Dit jaar wordt er gestreefd om de natuur en het milieu zo veel mogelijk te ontzien. 
Onderweg zijn er enkele locaties ingericht waar u een bidon of meegebrachte 
drinkflessen kunt voorzien van fris water. Hiermee zijn losse flesjes water overbodig 
geworden.

Ook de grote aantallen geplaatste vuilnisbakken dragen bij voor een schoon 
parcours. Afval dient men te bewaren om dit dan later in de daarvoor 
bestemde afvalbakken achter te laten.

Van start tot finish zal EHBO Koewacht u monitoren, onderweg laten verkeers-
regelaars u op drukke punten veilig oversteken en zelfs een bezemwagen is voor 
eventuele uitvallers beschikbaar.

De organisatie is klaar, de tocht is nu aan de wandelaars.

Zelden Rust is een grote wandelsportvereniging in Zeeuws-Vlaanderen. Jaarlijks 
worden er naast de drie reguliere wandeltochten (volgende is 14 mei in de 
Vestingstad Hulst) ook maandelijks een groepswandeling georganiseerd. Zie ook 
www.wsvzeldenrust.nl.

Logus -De Hoop Wandelmarathon 
Zeeuws-Vlaanderen 2022

Aantal deelnemers 
per Zeeuws-Vlaamse woonplaats
Terneuzen 231
Hulst 215
Axel 98
Kloosterzande 63
Sint jansteen 63
Koewacht 52
Philippine 38
Vlissingen 38
Zaamslag 38
Hoek 37
Biervliet 36
Oostburg 34
Vogelwaarde 33
IJzendijke 28
Westdorpe 21 
25 andere plaatsen: < 20

Land van herkomst
Nederland 1711
België 147
Duitsland 1
Groot-Brittannië 1
Marokko 1 
 

Totaal 
Vrouwen 1131
Mannen 730
 
Leeftijd
Jongste 11 jaar
Oudste 84 jaar
Gemiddeld 52 jaar 

Wandelmarathon in 
cijfers

 Rustpunten / ravitaillering  wandelmarathon 
 

Nr. Locatie Km. Voorziening 
0 Start – Hulst, Grote Markt  

 

0 Koffie, thee, fris 

      
 

1 Rustpunt Najade, Kapellebrug, Roskamstraat 

 
6 Koffie, thee, fris, koeken 

      
 

2 Kapellebrug, 
InterJute 
 

9 

 
3 Rustpunt Vereecken, Heikant, Polenlaan 

 fruitteelt- en verwerkingsbedrijf   Vereecken 

14  Appel, 
Banaan              
Appelsap  

4 Rustpunt Zelden Rust, Koewacht, Fortdijk 
 

21 Koffie, thee, soep, snack, koeken 

      
5 Rustpunt RES Axel   

Axel 
Lageweg 4 
 

28 Koffie, thee, snack 

 
6 Rustpunt  

het Melkhuis, Axel,  
Graaf Jansdijk 5 
 

30   
IJS 

       
 

7 Rustpunt Ons Paradiesje   
Magrette, Theetuin  
 

33 Koffie, thee, fris, snack 

 
 8 Rustpunt Terneuzen,  

de Kraag 
 
 

38 Water 

   
9 Finish, Terneuzen, 

Markt. 

 

42 
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deelnemerslijst 2022
Naam Woonplaats Categorie

Corné Boeije Axel M
Edwjn Riemens Axel M
Endy Slock Axel M
Erwin Van den Broeke Axel M
Geert Waelput Axel M
Ivanka de Pan Axel V
Jochem de Dijcker Axel M
Leo Bracke Axel M
Maikel Koekkoek Axel M
Marc van der Male Axel M
Marcel Jongepier Axel M
Marco Giesen Axel M
Mario Steel Axel M
Marjan de Bat-Verhage Axel V
Mark Verhage Axel M
Martijn Kox Axel M
Melissa ten Kate Axel V
Saskia Dankaart-de Visser Axel V
Stefan van den Broeke Axel M
Cindy Dijkers Biervliet V
Esther Dieleman Biervliet V
Jelko Sweegers Breskens M
Kim van Poucke Breskens V
Stefhan Regeer Breskens M
Edwin Thijs Clinge M
Jan Vermeulen Clinge M
Michiel Willaert Clinge M
Peter van den Berg Clinge M
Guy Van Driessche Graauw M
Didier Verlee Heikant M
Erwin Nachtegael Heikant M
Etiën Ferket Heikant M
Kylie De Beule Heikant V
Derk Jan van den Boogert Hoek M
Dimitri Dekker Hoek M
Evert de Rijke Hoek M
Lydia Spruyt Hoek V
Anne-Marie Thomaes Hoofdplaat V
Ad Roovers Hulst M
Age Balt Hulst M
Bennie Heijmans Hulst M
Christian Kerstens Hulst M
Danny Scheffer Hulst M
Davy De Wolf Hulst M
Dominique Apers Hulst M
Ellen Broekaart Hulst V
Emardo de Rijck Hulst M
Etienne Kouijzer Hulst M
Fabian De booij Hulst M
Frans Verwilligen Hulst M
Ingrid IJsebaert Hulst V
Ismaen Segers Hulst M

Ze is zelf al jaren lid van Zelden Rust en fervent 
wandelaar, maar daarnaast is ze van beroep 
ook diabetesverpleegkundige. Ze weet goed wat 
beweging doet voor het lichaam en de gezondheid. 
Met name wandelen is daarbij een sport die geschikt 
is voor vrijwel iedereen. 

“Ik kan het dus om meerdere redenen aanraden om 
de wandelschoenen te strikken en erop uit te trekken. 
Korte wandelingen of georganiseerde wandeltochten, 
zelf doe ik het allebei en ik geniet er intens van. Ik voel 
me fitter en gezonder en je bent in beweging in de 
buitenlucht. Wat wil een mens nog meer?!”

Ze werkt onder andere voor diverse huisartspraktijken 
en ziet regelmatig mensen met overgewicht en tal van 
andere gezondheidsklachten. Een advies om te werken 

aan een gezondere leefstijl is een speerpunt dat 
landelijk wordt uitgedragen en dus ook in de praktijken 
waar Chris zelf werkzaam is. “Leefstijl, gezonde voeding 
en beweging. Die zaken samen zijn voor ieder mens 
van groot belang. En als je dan zoekt naar beweging die 
voor vrijwel iedereen tot de mogelijkheden behoort is 
het wandelen. Je hebt alleen een paar goede schoenen 
nodig en de rest kan je zelf indelen. De tijd, afstand en 
ook waar je gaat wandelen is per persoon in te vullen. 
Je kan het individueel doen of in groep, dus het heeft 
ook een mooi sociaal karakter.”

Zelf doet ze regelmatig een ‘rondje Axel’ of neemt 
deel aan georganiseerde tochten in Nederland en 
België. “Doordeweeks is het heerlijk om na het werk 
even een uurtje de neus in de wind te gooien en het 
hoofd leeg te maken in de buitenlucht. In het weekend 
trekken we er vaak een dag op uit om een tocht te 
doen van zo’n twintig kilometer. Het sociale gebeuren 
is dan ook een mooie bijkomstigheid, terwijl je aan je 
eigen gezondheid werkt. Twee jaar geleden was het 
een flinke kluif om de wandelmarathon te volbrengen 
en daarom ben ik nu de gehele winter al aan het 
doortrainen. Mijn conditie goed houden is van belang. 
Op 24 april doen er waarschijnlijk ook tal van collega’s 
mee, terwijl er ook veel patiënten zullen meewandelen. 
We hebben er twee jaar langer op moeten wachten 
natuurlijk, maar ik kijk er nu toch wel enorm naar uit. 
Gewoon lekker genieten van de prachtige route én op 
tijd binnenkomen, meer is voor mij die dag niet nodig.”

Het jubileum van Logus-De Hoop Marathon Zeeuws-
Vlaanderen in 2018 zorgde voor een primeur door 
in tegenovergestelde richting voor het eerst een 
Wandelmarathon door Zeeuws-Vlaanderen aan 
het programma toe te voegen. Twee jaar later dan 
eigenlijk was gepland is de Wandelmarathon nu 
eindelijk dus weer terug op de agenda én blijft 
dat ook voorlopig. Tot vreugde van Karel Buijze, 
bestuurslid Zelden Rust.

“Het was in 2020 al de bedoeling om hem terug te 
organiseren, maar dat liep helaas even anders. Maar 
voor de komende vijf jaar zal de wandelmarathon 
op de kalender staan. En dat is zeker ook voor ons 
als wandelvereniging een geweldige boost! Want dat 
blijkt ook uit ons ledenaantal dat is gegroeid. Want 
wandelen is iets dat velen tijdens de coronapandemie 
hebben ‘ontdekt’. Als je nu ook ziet hoe het gaat met 
de inschrijvingen… Dan schat ik toch in dat hij er op 24 
april 2500 wandelaars aan de start staan en weer ‘vol’ 
zal zitten. Prachtig gewoon en het geeft ook aan dat 
het evenement enorm leeft in de streek.”

Waar Buijze de eerste editie nog zelf meewandelde is hij 
nu samen met nog vier bestuursleden van Zelden Rust, 
als lid van het wandelcomité, medeverantwoordelijk 
voor de organisatie van het wandelevenement. “We 
vergaderen regelmatig en het kost nu zo’n uurtje of drie 
per week om de zaken goed georganiseerd te hebben 

in april. Dat is gewoon ook enorm leuk om te doen. We 
hebben een leuke groep mensen en de samenwerking 
met de organisatie van de marathon is uitstekend. 
Leo Kroon zit namens ons in het hoofdbestuur en dat 
werkt goed.” 

“We hebben met onze evenementen allebei te maken 
met een andere dynamiek, wat zich uit in het aantal 
rustposten, toiletunits enzovoorts. Dat is anders bij 

ons dan bij de marathon. Het scheelt wel enorm dat 
we beiden dezelfde start- en finishplaats hebben, dit 
keer van Hulst naar Terneuzen. De route niet meer 
ompijlen, dat scheelt enorm qua tijd. Wanneer op 
24 april 2022 alles goed verloopt en iedereen blij en 
voldaan op de Terneuzense markt arriveert, dan ben ik 
een tevreden mens.”

Wandelmarathon – deelneemster Chris Vereecken

Wandelmarathon – Karel Buijze, bestuurslid Zelden Rust

“Wandelen is gewoon enorm goed 
voor je algehele gezondheid”

“Het is geweldig dat nu elk jaar een 
wandelmarathon gehouden wordt”

Naam Woonplaats Categorie

Jacqueline van de Voorde Hulst V
Jordy Leenknecht Hulst M
Judith Herrewegh Hulst V
Kevin Piessens Hulst M
Koen Koutstaal Hulst M
Kristof Masure Hulst M
Kristof van Acker Hulst M
Maarten van Goethem Hulst M
Marcellino neirinck Hulst M
Mario de Bakker Hulst M
Martijn Willaert Hulst M
Michael Nyvang Nielsen Hulst M
Nikolaj d'Hooghe Hulst M
Omar Roels Hulst M
Pascal Elegeert Hulst M
Paul d'Haens Hulst M
Peter Warnier Hulst M
Stephan Schouten Hulst M
Tom Schauwaert Hulst M
Marco Riemens IJzendijke M
Michael Lips IJzendijke M
Tom du Puy IJzendijke M
André Verdurmen Kloosterzande M
Fons de Rijcke Kloosterzande M
Marco de Kort Kloosterzande M
Robbert Neve Kloosterzande M
Astrid Verhage Koewacht V
Jeroen Verpoorte Koewacht M
Jos van Gremberghe Koewacht M
Martijn De Letter Koewacht M
Nico Kroes Koewacht M
Dennis Mangnus Nieuw Namen M
Rini Fenijn Nieuwvliet M
Ilona Lips - de Bie Oostburg V
Jan van Hoeve Oostburg M
Jurgen Lernout Overslag M
Paul de Bruijckere Oostburg M
Wietse Lips Oostburg M
Alex fenijn Philippine M
Jasper Thijs Philippine M
Levien Hamelink Philippine M
Tianda Donker Curtius Philippine V
Benny Thuy Sint Jansteen M
Ewoud Laudy Sint Jansteen M
Maarten de Cock Sint Jansteen M
Margot Thuy Sint Jansteen V
Nicole Niemantsverdriet Sint Jansteen V
Sander d'Hont Sint Jansteen M
Tom Erpelinck Sint Jansteen M
Peter Claes Sluiskil M
Sjaak Lijbaart Sluiskil M
Jolanda van Driessche Terhole V

colofon
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Naam Woonplaats Categorie

Alco Brink Terneuzen M
Alexander Verberkmoes Terneuzen M
Alwin de Zeeuw Terneuzen M
Anika Riemens Terneuzen V
Aschwin Roegiers Terneuzen M
Bram van Hoeve Terneuzen M
Cathy Poppe Terneuzen V
Dennis Florussen Terneuzen M
Eliny diakakis Terneuzen V
Els Zweistra Terneuzen V
Erik Goossen Terneuzen M
Harold de Maat Terneuzen M
Herman Kuijer Terneuzen M
Jack Folkersma Terneuzen M
Jan-Niek Boeije Terneuzen M
Joeri Ivens Terneuzen M
Jos Boidin Terneuzen M
Leon bisschops Terneuzen M
Linda Voorhans Terneuzen V
Marion Goossen Terneuzen V
Marnix Van den Brande Terneuzen M
Martin de Jaeger Terneuzen M
Masja Timmer Terneuzen V
Menno den Dekker Terneuzen M
Merel van Hoeve Terneuzen V
Michel Barbe Terneuzen M
Nathan de Zeeuw Terneuzen M
Noël Roegiest Terneuzen M
Patrick Pielaat Terneuzen M
Paul Mechielsen Terneuzen M
Piet Pijpelink Terneuzen M
Pieter Pladdet Terneuzen M
Robert Lafertin Terneuzen M
Roland Van Braak Terneuzen M
Ronald Verschuren Terneuzen M
Roy Cappon Terneuzen M
Thomas Calle Terneuzen M
Wanda Zegers Terneuzen V
Wim Flipse Terneuzen M
Marco Wauters Vogelwaarde M
Reggy Heijens Vogelwaarde M
Sander van Doorn Vogelwaarde M
Natasja de booij Walsoorden V
Jurgen Zohlandt Westdorpe M
Giljan de Jonge Zaamslag M
Jacco Pijpelink Zaamslag M
René Tissink Zaamslag M
Caroline de Vaan Zuiddorpe V
Edwin de Jaeger Zuiddorpe M
Mathias Van Acker Zuiddorpe M
Michiel Meganck Zuiddorpe M
Patrick Gauwe Zuiddorpe M
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Terrastegel
Keramiek op beton 60x60x4cm 
Nu van € 64,95 

voor € 48,50

Marathon
 aanbieding

Al meer dan 10 jaar trotse sponsor van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. 

Deze actie is geldig van 22 t/m 29 april 2022

Antraciet Grijs Beige

p/m2
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