
Beste mensen, 

  

Gisteren hebben we voor het eerst in lange tijd weer eens in Utrecht getraind. Aanwezig waren: Liesbet, 

Sandra, Jacques, Wilfried, Colin, Zeger (alleen middagdeel) en ikzelf. Het ochtenddeel bestond uit een 

krachttraining van ongeveer anderhalf uur onder leiding van Juul Acton (trainer van U-Track, een Utrechtse 

atletiekvereniging). Naast onze groep waren er ook nog enkele junioren van U-Track. Juul geeft enthousiast 

training en hij had met onze groep rekening gehouden bij het samenstellen van de oefeningen. Er werden 

vooral oefeningen voor de buik en de rug gedaan. Door onze groep werd lekker fanatiek getraind en Juul 

was na afloop dan ook zeer te spreken over onze inzet, in tegenstelling tot de inzet van zijn eigen groep. Zo 

moesten we een oefening doen met twee gewichten van 1 kg (in elke hand 1 en dan zo lang mogelijk met 

gestrekte armen hoog houden op schouderhoogte) en nadat alle mensen van U-Track al waren afgehaakt, 

gingen de meesten van onze groep nog gewoon door. Zelf viel ik het record aan dat op 4 minuten en 10 

seconden stond en zo waar ging het record eraan (5.25). Het was wel jammer dat Wilfried op het eind van de 

training weer last van zijn rug kreeg. Hierdoor moest hij de middagtraining laten schieten. We hopen 

uiteraard dat Wilfried snel weer de training zal kunnen hervatten. 

  

De middagtraining ging helaas een beetje de mist in door verschillende omstandigheden. De baan bleek 

bezet vanwege een jeugdwedstrijd. Doorgaans is de baan vrij om te trainen, er wordt zelden een wedstrijd op 

gehouden. Nu dus wel en dus moesten we uitwijken. Een redelijk alternatief leek de parkeerplaats bij de 

school, waar we ook wel eens getraind hebben als de baan vol sneeuw lag. Maar dit was toch minder 

geschikt om een heel zware interval van 10x1200 m te doen. Het waren rondjes van 160 m (dus 7,5 ronden) 

met daardoor veel bochten. Bovendien stond de parkeerplaats bij de school ook helemaal vol met auto's en 

reden er ook met enige regelmaat auto's weg (andere keren dat wij hier trainden was de parkeerplaats altijd 

leeg). Verder kon Wilfried, die juist de 10x1200 m wilde doen, niet meedoen en gaven Colin en Sandra al 

snel aan dat de verzuring van de ochtendtraining nog zodanig was, dat 10x1200 m niet doenbaar was. Ook 

de tijden van iedereen waren ver onder de verwachtingen. Vandaar dat we de interval na 4x1200 m hebben 

afgebroken. Colin, Jacques en Zeger hebben daarna nog wel een stuk hardgelopen om Fort Rhijnauwen heen 

en langs het theehuis (totaal ongeveer 4,5 km). Wilfried en ik hebben hen vlak voor het einde van de ronde 

nog opgewacht met bidons, waarna we rustig wandelend terug zijn gegaan. Door krachtdadig optreden van 

Jacques konden we nog douchen bij de baan. Tenslotte zijn we naar de hockeykantine van Kampong gegaan 

om de foto's en video-opnamen te bekijken die Jacques van het ochtend- en middagdeel gemaakt had. Even 

na 15.30 uur gingen we huiswaarts (Sandra, Liesbet en Zeger waren al ongeveer een uur eerder huiswaarts 

gegaan). 

  

We hebben afgesproken dat we de 10x1200 m op zeer korte termijn nog een keer gaan inhalen. Verder 

zullen we voortaan geen interval meer plannen na een krachttraining. Omdat we eerder ook al mindere 

ervaringen hebben met een interval na een duurloop (vorig jaar in Herentals), denk ik dat we sowieso een 

interval alleen nog maar moeten doen tijdens de ochtendsessie als iedereen nog fris is. 

  

De tijden van de interval: 

  

Colin            7.39 - 5.55 (1040 m) - 6.36 - gestopt (na 880 m), totaaltijd ca. 34.30 

Jacques       XXX - 5.55 (1040 m) - XXX - 6.49, totaaltijd 36.30 

Liesbet        7.59 - 7.52 - 8.00 - 7.58, totaaltijd 40.55 

Zeger           8.02 - 8.21 - 8.16 - 8.29, totaaltijd 42.11 

Sandra         8.01 - 8.21 - 8.16 - 8.36, totaaltijd 42.18 

  

Opmerkingen: Colin en Jacques wandelden bij de 2e 1200 m een ronde te weinig. Jacques deed alleen de 2e 

en de 4e interval mee. Colin stopte bij de 4e interval na 5 1/2 ronde. De totaaltijd is de tijd inclusief de 

rusten. Bij Liesbet, Zeger en Sandra is dat de tijd over 4800 m, incl. rust. 


