
Beste mensen, 

  

Gisteren waren we voor de derde keer te gast in Duffel (B) voor een training bij de club van 

Liesbet De Smet. Het was voor mij wel een beetje vroeg op (zeker nu er geen snelle trein 

meer rijdt naar België), maar uiteindelijk lukte het mij en alle anderen om mooi op tijd in 

Duffel te zijn. Aanwezig waren Liesbet De Smet, Sandra Maas, Ron Budy, Peter Van Hove 

en zijn familie, Patrick Demaerschalk en Frans Leijtens. Bij het begin van de training was er 

een fijn zonnetje, later die ochtend zou het bewolkt worden en tegen 12 uur kwamen de eerste 

spetters regen toen de ochtendsessie al vrijwel voorbij was. De temperatuur was tussen de 16 

en 18 graden en er stond behoorlijk wat wind. 

  

De ochtendsessie begon met een rondje rennen en 4 rondjes snelwandelen. Voor Jasper en 

Tristan was het iets korter, waarna ze even een balspel deden. Bij de oefeningen op een 

gelukkig nog droge baan was er dit keer wat extra ruimte gemaakt voor buik- en 

rugspieroefeningen. Deze spieren zijn bij het snelwandelen vooral van belang voor het behoud 

van een goede houding (rechtop) van het lichaam. Na wat drills maakte we twee ploegjes van 

drie voor een spelletje lijnbal. Omdat zo'n spelletje toch altijd redelijk intensief is, zeker bij 

een stel fanatieke sporters, was er daarna een korte pauze voor we met de interval begonnen.  

  

De interval bestond uit 40 minuten snelwandelen, waarbij telkens 3 rondes als volgt moesten 

worden afgelegd: 1 ronde rustig, 1 ronde tempo opvoeren, 1 ronde hard gaan. De zes atleten 

brachten het er als volgt vanaf: 

  

Peter     2.55/5.26/7.23/10.04/12.20/14.15/16.44/18.58/20.56/23.36/25.50/27.47/30.35/32.49/3

4.46/37.42/39.43 (6800m) 

Ron       3.02/5.38/7.53/10.47/13.17/15.32/18.19/20.46/23.02/25.47/28.11/30.22/33.11/35.34/

37.47 (6000 m) 

Liesbet 

3.08/5.50/8.13/11.11/13.57/16.21/19.21/22.02/24.22/27.12/29.49/32.08/35.00/37.36/39.49 

(6000 m) 

Frans    3.05/5.50/8.13/11.11/13.57/16.23/19.16/22.01/24.23/27.11/29.50/32.08/35.00/37.36/3

9.54 (6000 m) 

Patrick 3.05/5.49/8.13/11.11/13.52/16.14/19.12/21.49/24.17/27.10/29.49/32.13/35.09/37.40/4

0.00 (6000 m) 

Sandra 3.08/5.53/8.21/11.24/14.11/16.42/19.49/22.38/25.06/27.58/30.35/33.00/36.02/38.38 

(5600 m) 

  

Rondetijden: 

  

Peter    2.55/2.31/1.57/2.41/2.16/1.55/2.29/2.14/1.58/2.40/2.14/1.57/2.48/2.14/1.57/2.56/2.01 

Ron       3.02/2.36/2.15/2.54/2.30/2.15/2.47/2.27/2.16/2.45/2.24/2.11/2.49/2.23/2.13 

Liesbet 3.08/2.42/2.23/2.58/2.46/2.24/3.00/2.41/2.20/2.50/2.37/2.19/2.52/2.36/2.13 

Frans    3.05/2.45/2.23/2.58/2.46/2.24/2.53/2.45/2.22/2.48/2.39/2.18/2.52/2.36/2.18 

Patrick 3.05/2.44/2.24/2.58/2.41/2.22/2.58/2.37/2.28/2.53/2.39/2.24/2.56/2.31/2.20 

Sandra 3.08/2.45/2.28/3.03/2.47/2.31/3.07/2.49/2.28/2.52/2.37/2.25/3.02/2.36 

  

Tijdens de interval kwam de vader van Liesbet nog even langs om te kijken. Wat in de 

bovenstaande tabel opvalt, is dat de meeste snelle tijden werden neergezet in het laatste deel 

van de 40 minuten. Ook zie je dat de rustige rondes gedurende de 40 minuten sneller gaan dan 

in het begin. 



  

Na de interval werd er nog een ronde rustig uitgelopen en gingen we naar binnen om in het 

krachtcentrum wat te stretchen. Vervolgens was er tijd om te lunchen. Liesbet had koffie, 

thee, cola, bruiswater en koekjes meegenomen. Intussen viel er buiten een bui, maar die hield 

ook weer op. 

  

Met droog weer gingen we rond 13.30 uur weer naar buiten. Vanaf het krachtcentrum 

vertrokken we, eerst nog even in zeer rustig tempo, omdat Liesbet het witte poortje aan de 

noordzijde van de baan af moest sluiten. Daarna ging het en groupe op de 9 km lange route. 

Onderweg zouden we besluiten of we er nog een lus van 5 km bij zouden doen. Hoewel 

Liesbet zei dat het alsmaar rechtsaf was, gingen we al snel linksaf. Maar verder was het een 

leuke en goed te belopen route in en rond Duffel. Het bleef gedurende de duurloop bewolkt 

weer, wel een beetje benauwd, en heel af en toe voelden we wel wat spetters (na ca. 45 min.), 

maar uiteindelijk bleef het weer zodanig redelijk, dat we besloten om toch de lus van 5 km 

erbij te doen, zodat de duurloop op 14 km uitkwam. Een groot deel van de route ging langs de 

rivier de Nete aan de oostzijde van Duffel. De wind had daar wel vrij spel, maar in de groep 

ging dat wel. Ook de kasseistroken onderweg konden het tempo niet breken. Twee keer 

kwamen we langs een praatcafé, dat er overigens leeg uitzag. We volgden stukken van het 

Abraham Hans-fietspad en passeerden de Duffelsesluizen. Verder volgden we verschillende 

dijken langs de Nete. Een van de langere straten was de Bremtstraat. Uiteindelijk kwamen we 

via station Duffel en de Spoorweglaan weer terug bij het fameuze witte poortje bij de baan. 

Zelf liet ik mij vanaf het station een beetje rustig uitbollen, zodat de groep nog een stukje van 

mij en Ron (die bij mij bleef) wegliep. Sandra, Frans, Liesbet, Patrick en Peter waren na 

1.52.50 terug bij de baan en Ron en ik volgden 20 sec. later in 1.53.10. 

  

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een goede trainingsdag met voor de meesten toch wel 

ruim 20, misschien wel 25 km snelwandelen. De opkomst was niet hoog, maar de groep was 

voldoende groot om er samen een goede training van te maken. De volgende open training is 

op 10 augustus. Voor deze training zal er een speciaal programma worden samengesteld 

(zwemmen olv Loes, kanovaren of iets anders). 

 

Frank van Ravensberg 

f.vanravensberg@live.nl 

tel. 06-28122348 
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