
Beste mensen, 

 

Het was vandaag koud en winderig (ca. 8-10 graden, windkracht 4) en af en toe viel er zelfs een spat 
regen. Na zo'n onverwacht warme periode even een tegenvaller. De zon liet zich slechts sporadisch 

zien vandaag. 
 

Gelukkig hebben we wel goed kunnen trainen op en rond sportpark Maarschalkerweerd. Om 10 uur 

waren Sandra, Liesbet, Ilonka, Marcel, Dennis en Ronnie present op de pas geopende atletiekbaan. 
Colin meldde zich een kwartier later, hij had problemen met de treinverbinding (werkzaamheden op 

het spoor). Van Wilfried ontving ik nog een bericht dat hij ivm gezondheidsproblemen inderdaad niet 
kwam. We hebben een rondje ingelopen en ongeveer 5 ronden gesnelwandeld. Het was al bij al 

redelijk druk op de baan met een grote loopgroep, een enkele lange afstandloper die individueel 
trainde en een groep mensen die een jurycursus volgde. 

 

Op het middenterrein deden we de oefeningen, waarbij ook weer wat nieuwe oefeningen werden 
gedaan. Colin heeft vervolgens met jullie de drills gedaan (op de speerwerpaanloop). Voor we aan het 

krachtcircuit begonnen, moesten de beschrijvingen die bij de diverse stations hoorden nog even in 
veiligheid gebracht worden, omdat ze kriskras over de baan waaiden na enkele windvlagen. We deden 

2x8 oefeningen, die elk gedurende 40 seconden moesten worden uitgevoerd. 

 
Als slot van het inleidende werk deden we nog 2 funestafettes. Allereerst een ijsco-estafette, waarbij 

men in 1 hand een pylon ondersteboven vasthield met op de pylon een grote bal, die er niet af mocht 
vallen. Sandra had daarbij een ingewikkelde slalom over de baan verzonnen, zodat het geheel nog 

lastiger werd. De tweede estafette ging met een gewicht van een halve kilo als estafettestokje en was 
net een soort suicide, of om maar een andere vergelijking te poneren een Echternach-processie: 

sprinten naar de 2e pylon, terug naar de 1e, dan naar de 3e, terug naar de 2e, weer 2 vooruit naar de 

4e, weer 1 terug naar de 3e, tenslotte naar de 5e en helemaal terug om te wisselen. Colin ging wel 
heel ruim om de pylonen heen, maar was technisch wel de beste. 

 
Na deze lange warming-up was het tijd voor de interval, die deze keer bestond uit 3x 1 mijl 

(1.609,344 m) met 4 min. 30 sec. pauze ertussen. Ilonka besloot 1 mijl + 2 x 1200 m te wandelen. 

 
Tijden: 

 
Naam, tijd 1 mijl, starttijd 2e sessie, eindtijd na 2e sessie, begintijd 3e sessie, eindtijd gehele sessie 

 

Marcel   9.05,83  13.34,83  22.21,20  26.50,98  35.20 
Ronnie     9.11,89  13.34,83  22.32,55  26.50,98  35.44 

Ilonka    11.28,67  15.25,70  23.48,36  28.17,70  36.19 
Colin      9.51,73  14.19,86  24.24,05  28.51,17  37.44 

Dennis    9.52,5    14.19,86  24.24,5  28.51,17  37.50 
Liesbet     10.11,14  14.40,76  24.48,0  29.18,23  39.00 

Sandra      10.11,14  14.40,76  24.47,26  29.18,23  39.01 

 
Dit betekent de volgende tijden op de 1 mijl: 

 
Naam    Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Pauze (totaal) 

 

Marcel    9.05,83    8.46,37    8.29,02  8.58,78 
Ronnie   9.11,89    8.57,72    8.53,02  8.41,37 

Colin      9.51,73    10.04,19    8.52,83  8.55,25 
Dennis     9.52,5   10.04,64    8.58,83  8.54,03 

Liesbet    10.11,14    10.07,24    9.41,77  8.59,85 
Sandra    10.11,14    10.06,50    9.42,77  9.00,59 

Ilonka     11.28,67    8.22,66**    8.01,30**  8.26,37 

 
**Tijd over 1200 m (andere tijden zijn allemaal over 1 mijl) 

 



NB Dennis is nog herstellende van een 50 km die hij 6 dagen geleden in Tilburg wandelde. Ilonka kon 

niet voluit gaan i.v.m. een onwillige teen en Colin is ook nog niet helemaal hersteld van zijn 

hersenschudding. 
 

Na de ochtendsessie die tot 12.30 uur duurde, zijn we in de kantine bij de atletiekbaan wat gaan eten 
en drinken. Helaas was de kantine verder niet bemand en was deze geblindeerd. Maar het was er wel 

lekker warm. En toen de mensen van de jurycursus erbij kwamen, werd het ook nog een beetje 

gezellig. In de pauze heb ik met jullie wat literatuur besproken over o.a. de slimheid van topsporters, 
massage en blessurepreventie. 

 
Omdat de cursisten een examen gingen afleggen, moesten we rond 14 u. de kantine uit en dat kwam 

goed uit, want het was tijd voor de duurloop. Dennis, Ilonka en Colin deden daar niet aan mee, zij 
vertrokken naar huis. De andere vijf gingen wel voor de duurloop op pad. Sandra, Liesbet en ik 

wandelden de kortste versie van het nieuwe duurlooprondje dat Colin bedacht heeft (8,7 km) met het 

aanloopstuk van ongeveer een kilometer vanaf de baan erbij. We wandelden de ronde wel 
omgekeerd, dus eerst het onverharde stuk over het Landgoed Amelisweerd, langs Nieuw-Amelisweerd 

en door het Markiezenbos en daarna pas de Mereveldseweg, de Marsdijk (langs fort Vechten), de 
Achterdijk, langs de Provinciale weg, via de Rhijnauwenselaan naar kasteel Rhijnauwen en het 

Theehuis/Pannekoekenhuis om terug te komen bij het viaduct van de A27 via de welbekende 

Vossegatsedijk. Een mooie groene route met wel wat wandelaars op de smalle paadjes in het begin 
en veel auto's op de Marsdijk. Maar ook een prachtige bomenrij waar je tussendoor wandelt en een 

mooi kasteel waar je langskomt. Uiteindelijk was ik, na wat pauzes onderweg, na 1.19.-- terug en 
Liesbet en Sandra volgden 45 seconden later. 

Ronnie en Marcel wandelden de langste variant die Colin had uitgedacht: de 15,5 km met de lus naar 
Bunnik (o.a. langs de ijsbaan) erbij. Met aanloopstuk werd het zelfs 16,5 km. Nadat het duo de lus bij 

Bunnik had gedaan, ging volgens Ronnie bij hem het licht uit. Marcel was na 1.45.-- terug bij het 

viaduct van de A27 en Ronnie volgde 5 minuten later. 
 

We hebben nog even in de Kampong kantine gezeten, waar Ronnie en ik als laatsten weggingen. Het 
was toen ongeveer 17 uur. 

 

NB Mijn broer Evert was vandaag om 17.25 uur binnen in Oudenaarde. Hij heeft dus opnieuw de 
lange versie van de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen volbracht! 

 
De volgende jongerentraining is over 4 weken op zaterdag 28 april. Een week eerder is er nog de 

open training in Herentals (B). 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Frank 


