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Beste mensen, afgelopen zaterdag waren we in het altijd gezellige Herentals in Vlaams Brabant en 
daar zagen we de lente voorzichtig beginnen. Hoewel het grootste deel van de dag de wolken 
overheersten, kwam rond 15 u. de zon door en omdat het de hele dag vrijwel windstil was, hadden we 
eindelijk eens goed trainingsweer. 
  
De hele week was het nogal onduidelijk wie er allemaal training zouden geven. Eerst zou Fabian 
Hume samen met mij de training komen geven. Vervolgens zou Fabian niet komen en Dirk Bogaert 
hem vervangen, maar Dirk werd ziek en uiteindelijk kwam Fabian toch (voor de voorlopig laatste keer 
begreep ik) en kwam ook Fred Rohner nog naar Herentals gekomen. Zodoende hadden we 3 trainers 
en konden we veel meer doen dan anders. 
  
Naast de 3 trainers hadden we ook nog 7 atleten: Harry Bijnen was als enige Nederlandse 
snelwandelaar aangereisd en daarnaast hadden we uit Belgie Kris Hazenbosch, Patrick 
Demaerschalk, Liesbet De Smet, Peter Van Hove, Tristan Van Hove en Jasper Van Hove. 
  
Na enkele ronden inlopen en insnelwandelen, nam Fabian de training over om het e.e.a. te 
demonstreren en te vertellen. Hij liet zien hoe je volgens hem het beste je armen moest bewegen: 
vooral naar voren en niet (te veel) voorlangs. Ook gaf hij aan dat het te veel naar binnen draaien van 
de benen/voeten tot tijdverlies leidt. De armen en benen moeten vooral naar voren en niet naar opzij. 
Fabian liet ook nog enkele stretchingoefeningen zien. 
  
Vervolgens gingen we weer 4 ronden rustig snelwandelen met in die 4 ronden diverse oefeningen en 
drills verwerkt. Deze 4 ronden werden gevolgd door 3 ronden in een wat steviger tempo. 
  
Na al dit inleidende werk was het tijd voor de interval, een zogenaamde pyramide. Het principe van 
een pyramide is dat je steeds 1 minuut langer hard gaat tot een bepaald aantal minuten en dat je 
vervolgens weer met een minuut per keer gaat afbouwen. Deze keer gingen we van 1 naar 6 minuten 
en weer terug naar 1. Let op: bij een pyramide is de rust tussen de diverse intervals altijd 1 minuut 
korter dan de vorige inspanning, maar minimaal 1 minuut. De interval zag er dus zo uit: 
  
1 min. rustig                            totaal 1 min. 
1 min. snel                               totaal 2 min. 
1 min. rustig                            totaal 3 min. 
2 min. snel                               totaal 5 min. 
1 min. rustig                            totaal 6 min. 
3 min. snel                               totaal 9 min. 
2 min. rustig                            totaal 11 min. 
4 min. snel                               totaal 15 min. 
3 min. rustig                            totaal 18 min. 
5 min. snel                               totaal 23 min. 
4 min. rustig                            totaal 27 min. 
6 min. snel                               totaal 33 min. 
5 min. rustig                            totaal 38 min. 
5 min. snel                               totaal 43 min. 
4 min. rustig                            totaal 47 min. 
4 min. snel                               totaal 51 min. 
3 min. rustig                            totaal 54 min. 
3 min. snel                               totaal 57 min. 
2 min. rustig                           totaal 59 min. 
2 min. snel                              totaal 61 min. 
1 min. rustig                           totaal 62 min. 
1 min. snel                              totaal 63 min. 
  
Je kunt ook pyramides doen van 1 tot 4 min. en dan weer afbouwen en dan bijv. weer naar 4 min. en 

https://www.dropbox.com/sh/oe0p60fq2f5fswo/72uyb6_s64


weer terug. Je kunt met deze trainingsvorm eindeloos varieren. Je kunt ook pyramides doen door bijv. 
400-800-1200-800-400m te doen, het principe blijft hetzelfde. 
  
Tijdens de pyramide heeft Fred uitgebreid opnames met zijn camera gemaakt. Tristan en Jasper 
hebben 5x200 m gedaan. Zij gingen daarna naar binnen. De anderen hebben na 63 min. nog 2 
rondjes rustig uitgewandeld. Daarna hebben we onder leiding van Fabian binnen nog wat 
stretchingoefeningen gedaan. Fabian had het vooral op Liesbet voorzien, die behoorlijk onder handen 
werd genomen. Maar ook de anderen kregen een aantal minder bekende oefeningen te verduren en 
dan ging bij lang niet iedereen van harte. 
  
Inmiddels had Katrien voor koffiekoeken gezorgd en dat ging er uiteraard bij iedereen goed in. Tristan 
zorgde voor de dranken erbij en zo was iedereen goed voorzien. Intussen zorgden Fred en Peter 
ervoor dat de beelden van de ochtendsessie op de computer te zien waren. De beelden waren goed 
gelukt en iedereen kon uitstekend zien waar de verbeterpunten in de techniek en/of stijl zitten. 
  
Rond 14.15 uur vertrokken we voor de middagtraining, een duurloop van ongeveer 10 km. Fabian en 
Tristan gingen op de fiets mee. We wandelden eerst naar de Hidrodoe (een waterattractiepark aan de 
Haanheuvel) en vandaar gingen we dwars door het Peertsbos naar de Bornstraat, de rijke buurt van 
Herentals. Via een paar drukkere straten en langs een paar huizen met allerlei beelden van tijgers en 
adelaars bereikten we de voet van de Kruisberg. Deze 30 m hoge heuvel met bovenop een kapel 
werd 2x achter elkaar beklommen. We gingen eerst een stuk vals plat over het asfalt en na ongeveer 
100 m rechtsaf een onverharde heuvel op die steeds steiler werd met op het eind waarschijnlijk wel 
25% stijging. De laatste 20 m waren eigenlijk niet meer helemaal goed te doen. Na de klim liepen we 
rustig langs de kruisweg (de eigenlijke beklimming, die echter niet geschikt was om te snelwandelen) 
terug naar beneden. 
Bij de eerste beklimming ging het nog in een redelijk normaal tempo, bij de tweede beklimming ging 
het echter meteen keihard. Vandaar dat de jury de tweede beklimming 12 i.p.v. 10 punten uitdeelde. 
Uitslagen van de beklimmingen: 
  
Kruisberg 1e beklimming 
  
1. Peter Van Hove                 ca. 3 min.    10 punten 
1. Fred Rohner                      ca. 3 min.     10 punten 
3. Liesbet De Smet                3.10               7 punten 
3. Frank van Ravensberg      3.10               7 punten 
5. Kris Hazenbosch                3.30               5 punten 
6. Harry Bijnen                                              3 punten 
6. Patrick Demaerschalk (met val)             3 punten 
  
Kruisberg 2e beklimming 
  
1. Liesbet De Smet                                       12 punten 
2. Peter Van Hove                                        10 punten 
3. Kris Hazenbosch                                        7 punten 
4. Frank van Ravensberg       2.30               6 punten 
5. Fred Rohner                                               5 punten 
6. Harry Bijnen                                               4 punten 
7. Patrick Demaerschalk      3.08                 3 punten 
  
Klassement na 2 van de 4 klimcuptrainingen: 
  
1. Liesbet De Smet                                       31 punten 
2. Peter Van Hove                                        20 punten 
3. Fred Rohner                                              15 punten 
4. Frank van Ravensberg                             13 punten 
5. Kris Hazenbosch                                       12 punten 
6. Herwin Weststrate                                   11 punten 
6. Ron Timmermans                                     11 punten 
6. Frans Leijtens                                            11 punten 
9. Wim van Cappelle                                      7 punten 



9. Harry Bijnen                                                7 punten 
11. Patrick Demaerschalk                             6 punten 
12. Jan de Vos                                                 5 punten 
13. Sandra Maas                                             3 punten 
13. Alex Wijsman                                            3 punten 
  
NB De jury heeft besloten om de slotklim in Arnhem (vlak voor het einde van de training) ook nog mee 
te tellen. Hierdoor krijgen Liesbet (2 punten), Herwin, Ron en Frans (1 punt) er nog punten bij. Die zijn 
in bovenstaande stand verwerkt. 
  
Na deze 2 klimmen volgde er in een wat rustiger tempo een derde klim (deels over mul zand) naar het 
hoogste punt van Herentals, de toeristentoren. Deze toren staat er sinds 1985 en telt 112 houten 
treden (volgens Liesbet 111). Ze brengen je naar een hoogte van 22 meter (die komen nog bovenop 
de heuvel waarop je staat). Uiteraard werd deze toren beklommen en vandaar kon je zelfs de toren 
van Turnhout zien en ook het reuzenrad van Bobbejaanland. Beneden zagen we een groep in 
camouflagekleuren enkele spelen in Schotse stijl doen. Zij hadden ook enkele grote tenten opgezet, 
waarin ze overnachtten. 
  
Eenmaal weer beneden werd er nog wat gedronken in de knusse cafetaria (de Paepekelders) onderin 
de toren. Daarna gingen we via een korte route terug naar het Bloso sportcomplex. Samen met 
Tristan was ik hier als eerste terug na een totaaltijd van 2.35.08. De rest volgde 15 sec. later, maar die 
had de zware ochtendtraining in de benen. Tussen 17 en 17.30 uur vertrokken de deelnemers richting 
huis. 
  
Peter, Tristan, Katrien, Fabian en Fred bedankt voor de organisatie en de hulp bij de training. Ik denk 
dat we kunnen terugkijken op een geslaagde dag. 
  
De volgende open training zal zijn op 25 mei a.s. in Overveen/Bloemendaal. Iedereen is welkom. In de 
agenda staat het hele programma van die dag nog eens vermeld. 
  


