
 

        

 
Volg de Kustmarathon via Omroep Zeeland 
Oost-Souburg, 29-09-2022 
 
In het eerste weekend van oktober staan er weer duizenden sporters te trappelen om deel te nemen aan 
één van de vele onderdelen van de Kustmarathon. Omroep Zeeland doet ook dit jaar uitgebreid verslag 
van dit sportieve weekend via tv, radio en online.   
 
Volg de Kustmarathon via televisie 
De Kustmarathon zie je vanaf 15.00 uur zowel zaterdag als zondag op televisie bij Omroep Zeeland.  
Op beide avonden zie je om 18.00 uur een uitzending waar uitgebreid wordt teruggeblikt op de wedstrijd. 
De middaguitzending wordt herhaald om 20.00 uur en op zondag- en maandagochtend is deze herhaling 
nogmaals te zien om 09.00 uur. 
 
De Kustmarathon is ook online te volgen... 
Vanaf vrijdag om 16.00 uur kun je ons liveblog volgen, waar je alles over de Kustmarathon meekrijgt. Op 
zondag kun je de marathon ook volgen op onze onlinekanalen vanaf 08.00 tot en met 18.00 uur. 
 

...en op de radio 
De radio mag natuurlijk niet ontbreken: Op zaterdag 1 oktober van 09.00 tot 18.00 uur en op zondag 2 
oktober kun je van 12.00 tot 18.00 uur luisteren naar deze editie van het evenement. Je kunt dus op alle 
kanalen de Kustmarathon (live) meemaken in je eigen huiskamer.  
 
Scan, deel en zie jezelf terug in de tv-uitzending 

Dit jaar vragen we aan de sportievelingen en trotse supporters om filmpjes, foto's of tekstberichtjes naar 
ons te sturen. Dat kan voorafgaand aan de Kustmarathon en ook tijdens het weekend. We willen graag 
weten waarom jij meedoet aan de Kustmarathon of wie jij aanmoedigt. Stuur dus je filmpje, foto of 
berichtje op, en wie weet kom je met jouw aanmoediging wel in onze tv-uitzending of in ons live-blog! 
 

Wie moedig jij aan? Scan de QR-code of app rechtstreeks naar het WhatsAppnummer 0118-499999.   
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel van Sluijs, Eindredacteur 
Programmering en Evenementen, Omroep Zeeland 0118-499900  
 
Achtergrondinformatie: 
https://www.omroepzeeland.nl/kustmarathon  
https://www.omroepzeeland.nl/qrcode  
 

https://www.omroepzeeland.nl/kustmarathon
https://www.omroepzeeland.nl/qrcode

