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Kustmarathon Zeeland dit jaar live te zien en te horen bij Omroep 

Zeeland 

 

Dit jaar zendt Omroep Zeeland de Kustmarathon Zeeland live uit. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de Kustmarathon Zeeland wordt de wedstrijd met een helikopter en meerdere 
motorcamera's gevolgd. Zowel de marathon als de wandelmarathon wordt live op televisie én 
radio uitgezonden.  
 
Op zaterdag 2 oktober is de marathon van start tot finish vanaf 11:45 uur live te zien. Op zondag 3 
oktober is Omroep Zeeland er ook bij. Tussen 14:00 en 18:00 uur is de wandelmarathon live te 
volgen op tv. Deze bijzondere uitzendingen van de marathon worden mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de Rabobank, ZLM Verzekeringen, Stichting Marathon Zeeland, Waterschap 
Scheldestromen, Gemeente Veere en Provincie Zeeland. 
 

Kustmarathon ook te volgen via radio en online 

Alles wat er in het meest sportieve weekend van Zeeland gebeurt, is terug te vinden in het liveblog 

op de Facebookpagina Lopen in Zeeland. Daarnaast is Omroep Zeeland ook dit weekend live op de 

radio. Op vrijdag is er een verslaggever in Zoutelande in het radioprogramma Zeeland Komt thuis 

van Omroep Zeeland. Zaterdag begint de radio-uitzending over de Kustmarathon om 9:00 uur en op 

zondag om 12:15 uur. 

 

Duim omhoog voor alle deelnemers 

Duizenden deelnemers leggen door weer en wind een zwaar en lang parcours af. Daarom doet 

Omroep Zeeland graag samen met de toeschouwers de blauwe Omroep Zeeland duim omhoog om 

alle deelnemers aan te moedigen! De Omroep Zeeland leeuw rent en loopt stukjes mee en moedigt 

de deelnemers aan die de zwaarste tocht van Nederland afleggen. De duimen zijn op 2 en 3 oktober 

te verkrijgen langs de route. Voor wie doe jij je duim omhoog? 

 

 



---------------- 

Noot voor de redactie   

Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Christine Fijnaut, afdeling marketing 

& communicatie (christine.fijnaut@omroepzeeland.nl). 

 

Achtergrondinformatie 

https://www.omroepzeeland.nl/voor-wie-doe-jij-je-duim-omhoog-kustmarathon2021 

https://www.omroepzeeland.nl/kustmarathon-live-2021 
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