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Maandag 6 juli 2015 – Vlissingen – Domburg – 24 km 
 

Beste deelnemers en deelneemsters,  
Van harte welkom op de vijftiende editie van de  
Strandvijfdaagse. Vanaf het startpunt loopt u via  
de grote parkeerplaats naar de 
President Rooseveltlaan.  Deze steekt u  
schuin over naar de Beatrixlaan.  
Deze straat volgen en met  de  
bocht mee naar rechts, de  
Boterbloemlaan. Einde  
rechtsaf, Paul  
Krugerstraat. Deze  
weg volgen, langs het  
Stadhuis, einde weg  
links de Badhuisstraat  
in.  Dan 2e weg 
rechtsaf, via Coosje 
Buskensstraat op  
weg naar de zee.  
 
Aan het einde van 
deze straat in de witte flat 
links zit de webcam van 
Zeegat.nl zendt 24 uur live 
beelden van de Boulevard 
Bankert uit. Zie 
www.zeegat.nl/iphone 
 
We gaan rechtsaf de boulevard op tot 
aan het windorgel - punt 1 (3,5 km) 
op uw kaart. Hier gaat u het strand op. 
Zee links, strand rechts.  
Punt 2 (11 km), verharding bij Zoutelande. 
Afhankelijk van de waterstand gaat u over het 
strand of bovenlangs naar de Westkapelse 
zeedijk naar punt 3 (16 km) de tank op de dijk. 
In de verte ziet u Domburg liggen, via dijk en strand 
door lopen tot vlakbij de oude watertoren.  
Bij punt 4 (23 km) strandpaviljoen de Stenen Toko met 
verbouwde reddingspost gaat u via de trap naar boven. 
Links ziet u hotel “Zonneduinen”. U gaat rechtdoor de 
Badstraat in. Na ongeveer 100 meter bij het kruispunt met de 
Domburgseweg gaat u rechtdoor de Schuitvlotstraat in. Voorbij 
het VVV-kantoor door lopen richting Aagtekerke. Rechtdoor de 
Roosjesweg op.  
Lopend over het fietspad ziet u na een paar honderd meter aan de 
rechterzijde het sportpark Oosterloo liggen, uw overnachtingsplaats voor de komende nacht. 
 
Tussen 16.00 en 18.00 uur staat dagelijks de EHBO-ploeg uit Ouddorp voor u 
klaar. Graag van te voren douchen om 2 redenen: 1. Het is voor de EHBO-ers 
prettig als u schoon op tafel ligt, 2. als u na de behandeling zou gaan douchen 
worden de pleisters nat en laten ze los en is al het werk voor niets geweest. 

Koffie en thee 
staan voor u klaar 
tot 17.00 uur 

 

http://www.zeegat.nl/iphone

