
Beste mensen, 

 

Gisteren waren wij te gast bij de familie Van Hove, die een snelwandeltrainingsdag hadden 

georganiseerd in het Belgische Herentals. Met 16 atleten/trainers was deze dag beter bezet 

dan vorig jaar, toen we voor het eerst een training organiseerden in Herentals. Met de 

opkomst zijn we redelijk content, zeker als wij daarbij in aanmerking nemen dat veel lange 

afstand wandelaars dit weekend deelnamen aan de 15 uur van Loon op Zand of aan Limburgs 

Zwaarste. Ook waren de weersvoorspellingen slecht. Tenslotte hebben 3 mensen zich 

uiteindelijk nog moeten afmelden, alhoewel dat van 1 niet onverwacht kwam. 

 

Zeer veel geluk hebben wij zaterdag gehad met het weer. Alle voorspellingen wezen op een 

regendag en in de Ardennen waar mijn broer Luik-Bastenaken-Luik fietste was het 4 graden 

met heel veel regen en wind. Maar in Herentals konden wij ons laven aan een heerlijk 

zonnetje en vielen er overdag slechts een paar druppels regen. 

 

Het ochtenddeel stond onder leiding van Alex Wijsman. Noodgedwongen moesten wij 's 

morgens op de weg trainen, omdat de piste voor de ochtend afgehuurd was door anderen. 

Hierdoor moesten we de trainingsdag die normaal eindigt met een duurloop op de weg 

afwerken in een enigszins niet evidente volgorde. De duurloop werd nu verschoven naar het 

ochtendgedeelte. Na een kort stukje hardlopen en snelwandelen richting Hidrodoe hebben we 

verschillende dynamische warming-up oefeningen gedaan. Daarna begon de echte duurloop 

snelwandelen over een natuurrijk parcours van de Hidrodoe via de Haanheuvel, de 

Vorselaarsebaan, de Heikenstraat, de Meivuurstraat en de lommerrijke en heuvelachtige 

Bornstraat terug naar de Vorselaarsebaan en vandaar de korte slotklim naar de baan. Totaal 

ongeveer 6 km.  

 

Wilfried, Alex, Peter en Fabian wandelden al snel met een groepje weg. Zelf heb ik een stuk 

met Paul gewandeld en later met Ilonka. Paul nam alleen deel aan het ochtendprogramma. 

Voor hem was het eigenlijk jammer dat we het uitgebreide oefenprogramma in de 

middagsessie hadden geprogrammeerd. Ilonka sloot 's ochtends de rij, omdat ze wat last had 

van haar schenen. Samen met Sandra en Liesbet (die de heuvel op de Bornstraat 3x achter 

elkaar beklommen en terug afdaalden) hebben Ilonka en ik na afloop van het duurrondje nog 

een extra lusje naar de Hidrodoe en terug gedaan. Ik begreep dat twee mensen zelfs 2 volle 

rondes (in totaal 12 km) hebben afgelegd. 

 

Tussen de middag bleek dat de vrouw van Peter een tweetal heerlijke cakes had gemaakt, 

welke gretig aftrek vond. In de middag voegde Rob zich bij ons. Helaas kon hij niet aan de 

wedstrijd deelnemen, omdat hij plotseling een oproep kreeg.  

 

In de middag konden we de piste wel gebruiken. De middagtraining stond onder leiding van 

Alex, Wilfried, Fabian en mij. Na enkele ronden inlopen en insnelwandelen hebben we enkele 

dynamische oefeningen gedaan onder mijn leiding. Daarna hebben we de groepen in 2 

gesplitst (Alex en Wilfried de ene groep en Fabian en ik de andere groep). Daarbij hebben we 

wat meer specifieke oefeningen gedaan en vooral de snelwandeltechniek geoefend. In mijn 

groep hebben we vooral ingezoomd op de voeten, de knieen, de heupen en de armen. Deze 

sessie werd afgesloten met een estafette (7 tegen 7). 

 

Er volgde nu een korte pauze waarna we ter afsluiting een kort wedstrijdje organiseerden over 

1000 meter. Met wat improviseren lukte het om een jury rond te krijgen: Karin van Bremen 

(snelwandelscheidsrechter), Cisca Wijsman (jury aankomst) en ikzelf (starter, 

snelwandelscheidsrechter en tijdwaarneming). De uitslag van de wedstrijd staat hieronder: 



 

Uitslag 1000m snelwandelen piste in Herentals (B), zaterdag 21 april 2012 
 

1 Wilfried van Bremen 78 RWV (NL) 4.57.5 

2 Peter van Hove 81 ACHL 5.19.1 

3 Liesbet Desmet 82 Duffel 5.27.7 

4 Sandra Maas 85 RWV (NL) 5.31.5 

5 Kris Hazenbosch 72 VOS Schaffen 5.36.7 

6 Alex Wijsman 48 SV de LAT (NL) 5.39.5 

7 Ludo Schaerlaeckens 60 Sparta Born 5.45.3 

8 Patrick Demaerschalk 55 CABW 5.56.3  

9 Ilonka van Bemmel 72 RWV (NL) 6.27.6 

10 Wim van Bremen 55 RWV (NL) 6.57.7  

11 Tristan Van Hove 2003 ACHL 7.46.1  

12 Fabian Humé 69 CABW 7.46.1 

13 Jasper Van Hove 2006 9.33.6 

14 Frank van Ravensberg 60 AV Haarlem (NL) DNS 

15 Paul Baker DNS 

16 Rob Zweedely DNS 

 

In ieder geval Wilfried (voor het eerst onder de 5.00 op de baan) en Ilonka (voor het eerst 

onder de 6.30) wandelden een persoonlijk record. Liesbet hield volgens mij iets te vroeg in, 

waardoor ze een tijd van onder de 5.25 miste. Voor Sandra was 5.31.5 zeker ook een goede 

tijd. Wie zeker inhield voor de streep was Jasper. Na een zigzagwandelgang stopte hij een 

meter voor de streep. Maar misschien deed hij wel niet zo zijn best, omdat hij het 

startnummer van Tristan had (en Tristan het nummer van hem). Fabian hield al tijdens de 

wedstrijd in om te wachten op Tristan. Het laatste stuk wandelden ze zij aan zij. Ik weet niet 

van iedereen het gebruikelijke niveau, maar met 8 mensen binnen de 6 minuten (boven de 10 

km per uur) kunnen we qua snelheid niet ontevreden zijn. Wel moeten jullie hier en daar nog 

wat meer aandacht besteden aan de kniestrekking. 

 

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een alleszins goede trainingsdag en uiteraard hoop ik 

volgend jaar weer een dergelijke dag in Herentals mede te mogen organiseren. Alle 

deelnemers bedankt voor uw komst en inzet. 

 

NB Op 27 mei is er de mogelijkheid deel te nemen aan een 5000 meter wedstrijd in Herentals. 

Zie ook de agenda hieronder. 

NB 2 De 3 volgende trainingen die voor iedereen toegankelijk zijn worden in Nederland 

gehouden: op 12 mei in Best (bij Eindhoven), op 19 mei in Alphen a/d Rijn (tussen Leiden en 

Gouda) en op 9 juni in Heythuysen (in Nederlands Limburg). Later dit jaar zal er nog een 

training gepland worden in Belgie en wel in Duffel (bij Mechelen). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank van Ravensberg 

 

 


