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Foto;s 
 
Beste mensen, 
  
Gisteren hebben we hard getraind in de duinen van Overveen/Bloemendaal. We kunnen denk ik terugkijken 
op een geslaagde dag. Het weer werkte, zeker gelet op wat we de laatste week hebben meegemaakt, 
behoorlijk mee. Het was de hele dag droog, een graad of 13-14 en regelmatig was er ook nog een 
zonnestraal te zien en te voelen. Wel stond er veel wind. 
De opkomst was niet zo heel groot, maar voldoende om er ook nog een leuke dag van te maken. 's Morgens 
waren er zeven atleten en omdat ik 's middags zelf meedeed waren er toen zelfs acht. Cisca Wijsman was 
ook aanwezig en nam de hele dag wat foto's (zelf heb ik foto's van de ochtendsessie gemaakt). 
  
We begonnen met een rondje inlopen en inwandelen. Dit rondje was ongeveer 2 kilometer. We renden eerst 
langs het station Overveen, vervolgens overgaand in snelwandelen het spoor over, langs restaurant Loetje 
en de katholieke kerk, vervolgens langs de Brouwersvaart en het Brouwerskolkje en tenslotte de spoorbrug 
over en weer rechtsaf terug naar de Tetterodehal, waar we begonnen waren. Dit keer was de route langs het 
Brouwerskolkje iets aangepast, vanwege werkzaamheden aan de Duinlustweg. In plaats van het langzaam 
omhoog kronkelende fietspad naar boven te nemen, namen we nu het halfverharde wandelpad langs het 
water. Vandaar ging het dan ineens steil omhoog tot aan het restaurant Brouwerskolkje waar een waakhond 
vervaarlijk stond te blaffen. Na het restaurant was de route weer als vanouds over het fietspad. 
  
Na het opwarmrondje werden er olv van Alex en mij oefeningen gedaan aan de zijkant van de 
parkeerplaats en naast de tennisbanen. Hierna ging het rustig snelwandelend (ca. 1 kilometer) van de 
Tetterodehal naar de Hoge Duin en Daalse weg, waar we ons weer verzamelden voor wat drills. Na de drills 
kwam dan de hoofdmaaltijd van vandaag: 5x de beklimming van het Kopje van Bloemendaal. Deze klim is 
aan de zuidkant maar een meter of 400 lang en kent een hoogteverschil van 25 meter, maar de zwaarte zit 
hem in de stijgingsgraad (tussen de 5,7 en 7,1 procent). En als je hem 5x neemt, dan gaat het na 3x toch 
tellen. Wilfried was degene met de snelste gemiddelde klimmen (4 van de 5 ronden van 1753,2 meter 
binnen de 10 minuten). Toch wist Rob in zijn snelle laatste ronde nog Wilfried's snelste rondetijd van 9.33 te 
evenaren. Rob was ook als eerste binnen, hij ging elke ronde gelijk door voor een volgende, terwijl Wilfried 
steeds een minuut of 2 pauze nam. Rob verbeterde zijn rondetijd van vorig jaar (10.53) met meer dan een 
minuut en was over 5 ronden zelfs BIJNA 6 MINUTEN sneller (van 56.21 naar 50.31). Herwin die hier voor 
het eerst wandelde was met 55.36 ook snel, hij staat nu gelijk 4e in het all time klassement. Ook Alex deed 
voor het eerst mee met deze training en hij bleef nog ruim binnen het uur. Hij was bv. een minuut sneller dan 
Ron Timmermans vorig jaar. Sandra en Jan bleven 5 ronden bij elkaar in de buurt. Sandra verbeterde haar 
rondetijd van 2011 met 17 seconden, Jan was hier voor het eerst. Ilonka deed het een stuk rustiger aan dan 
vorig jaar, maar daar stond tegenover dat ze nu wel ontspannen de 5 rondjes uitwandelde. 
  
Rob Tersteeg                    10.20  10.23-20.31 (10.08)  20.33-30.47 (10.14) 30.49-40.57 (10.08)  40.58-50.31 
(9.33) 
Herwin Weststrate          11.14  11.15-22.17 (11.02)  22.19-33.25 (11.06) 33.26-44.35 (11.09)  44.36-55.36 
(11.00) 
Wilfried van Bremen       9.37    11.46-21.19 (9.33)    23.46-33.21 (9.35)   35.17-45.27 (10.10)  47.53-57.41 
(9.48) 
Alex Wijsman                    12.12 12.13-23.55 (11.42)  23.58-35.36 (11.38) 35.38-47.16 (11.38)  47.17-58.47 
(11.30) 
+ 
Sandra Maas                     11.13 12.02-23.50 (11.48)  25.10-36.42 (11.32) 38.27-49.57 (11.30)  51.38-
1.02.55 (11.17) 
Jan de Vos                         11.28 12.18-24.47 (12.29)  24.48-37.00 (12.12) 38.30-50.30 (12.00)  51.39-
1.03.33 (11.54) 
Ilonka van Bemmel          14.55 14.55-29.35 (14.40)  29.37-43.46 (14.09) 43.47-57.56 (14.09)  57.57-1.12.54 
(14.57) 
  
NB Rob wandelde het laatste rondje nog met Ilonka mee als een soort van cooling down, hij heeft dus 
feitelijk 6 ronden in 1.12.59 afgelegd (door een eindsprint van Ilonka eindigde hij 5 seconden achter Ilonka). 

http://www.tigch.nl/snelwandelen/2013/20130525/fotos/fotos.htm


  
Er werden ook nog punten voor de klimcup uitgedeeld en wel dubbele punten: 
  
Snelste ronde: 
  
1. Wilfried     9.33   12 p. 
1. Rob            9.33    12 p. 
3. Herwin     11.00   10 p. 
4. Sandra     11.13   8 p. 
5. Jan            11.28   6 p. 
6. Alex          11.30   4 p. 
7. Ilonka       14.09   2 p. 
  
Klassement over 5 ronden: 
  
1. Rob          50.31   12 p. 
2. Herwin    55.36   11 p. 
3. Wilfried  57.41    10 p. 
4. Alex         58.47    9 p. 
5. Sandra    62.55    8 p. 
6. Jan           63.33    7 p. 
7. Ilonka      72.54    6 p. 
  
Dat betekent, dat de stand van de klimcup na gisteren zeer spannend is geworden, vooral Herwin heeft een 
goede zaak gedaan: 
  
Klassement na 3 van de 4 klimcuptrainingen: 
  
1. Herwin Weststrate                                  32 punten 
2. Liesbet De Smet                                       31 punten 
3. Rob Tersteeg                                            24 punten 
4. Wilfried van Bremen                               22 punten 
5. Peter Van Hove                                        20 punten 
6. Sandra Maas                                             19 punten 
7. Jan de Vos                                                 18 punten 
8. Alex Wijsman                                            16 punten 
9. Fred Rohner                                              15 punten 
10. Frank van Ravensberg                           13 punten 
11. Kris Hazenbosch                                     12 punten 
12. Ron Timmermans                                   11 punten 
12. Frans Leijtens                                          11 punten 
14. Ilonka van Bemmel                                  8 punten 
15. Wim van Cappelle                                   7 punten 
15. Harry Bijnen                                             7 punten 
17. Patrick Demaerschalk                             6 punten 
  
Dat betekent dat de klimcup zal worden beslist in de allesbeslissende beklimming van de Amerongseberg op 
zaterdag 14 september. Het kan nog een spannende strijd worden, nu het verschil tussen Herwin en Liesbet 
maar 1 punt is. 
  
In de middag gingen we rond 14 u. rustig op weg naar de watertoren op de Zeeweg in Overveen. Daar had 
ik een parcours uitgezet langs een tennispark, de ingang van De Zandwaaier, de ingang van Middenduin, de 
ingang van de Eerebegraafplaats (na 1,6 km), Restaurant De Bokkedoorns, het Wethouder van Gelukpark, 
Bloemendaal aan Zee en vervolgens over de Boulevard Barnaart met links het circuit van Zandvoort en 
rechts de zee langs het Texaco tankstation naar Camping de Branding, waar na ongeveer 6-6,5 km gekeerd 
werd. Het parcours ging eerst over het voetpad, voorbij De Bokkedoorns werd gewisseld naar het fietspad 
en in Bloemendaal aan Zee ging dat over in een gecombineerd fietspad/busbaan. 
  
We begonnen en groupe tot Wilfried wat harder wilde gaan. Rob en ik gingen even mee, maar lieten hem 
toen gaan. Cisca had mijn fiets geleend en fietste met ons mee. Achter de voorste 3 bleven de anderen nog 



een tijdje bij elkaar in de buurt tot Alex in de achtervolging ging. Bij het keerpunt had Wilfried ongeveer 
37.30. Rob en Frank kwamen hem tegen toen hij al ruim 250 m op de weg terug was. Wilfried keerde om en 
liep met ons mee terug naar het keerpunt, waar we na 41.10 aan kwamen. Daarna was het hard tegen de 
wind opboksen. Wilfried en Rob konden dat beter dan ik en toen ik ook nog eens steken in mijn knie kreeg, 
besloot ik helemaal mijn eigen tempo te volgen. Alex was inmiddels na ongeveer 43 minuten gekeerd en 
Sandra, Herwin en Jan na ongeveer 44 minuten. Ilonka volgde daar een paar minuten achter en besloot niet 
helemaal tot het keerpunt door te gaan. Eenmaal weer terug op de Zeeweg ging de wind lekker in de rug 
blazen. Rob en Wilfried hadden inmiddels een meter of 200 voorsprong op mij genomen en ik zag hun weer 
terugkomen. Zij wandelden uiteindelijk 700 meter terug en sloten weer achter aan de groep. Zelf liep ik 
ineens vooraan, maar het ging helemaal niet lekker, want de knieproblemen werden alleen maar erger, 
vooral de laatste 500 meter. Na 1.25.47 was ik weer bij de watertoren. Alex was op de terugweg nog een 
stuk ingelopen en kwam, vergezeld door Cisca, na 1.26.49 terug. Wilfried en Rob met resp. 1900 en 1400 
meter extra, volgden in 1.30.41. Sandra en Herwin hielden elkaar gezelschap en kwamen na 1.31.21 resp. 
1.31.22 terug. Jan was nog een tijdje bij Ilonka gebleven en was daarna op Sandra en Herwin gaan jagen, 
het lukte hem net niet meer om erbij te komen: 1.31.36. Ilonka wist niet dat we nog met z'n vieren op haar 
bleven wachten en deed het op het eind rustig aan. Na 1.43.13 was ook zij terug bij de watertoren. 
  
Het was de vierde keer dat ik deze training in Overveen/Bloemendaal organiseerde. De volgende open 
training is voorzien in Duffel. Ik ben nog in overleg met Liesbet over de exacte datum. 
 
Frank van Ravensberg 


