
Beste mensen, 

  

Gisteren hebben we voor het eerst in Hoofddorp getraind. Hoofddorp was eigenlijk een 

noodgreep, omdat de baan in Utrecht waarschijnlijk niet beschikbaar was vanwege het 

internationale jeugd sport evenement in Utrecht (EYOF = European Youth Olympic Festival). 

De training stond oorspronkelijk als jongerentraining gepland. De meeste jongeren zegden 

echter af. Daarom heb ik op het laatste moment nog wat anderen uitgenodigd. Uiteindelijk 

kwam er slechts een klein groepje van 3: Ilonka van Bemmel, Colin Versteeg en Cees 

Versteeg. Ter vergelijking: vorig jaar hadden we nog 8 mensen in juli (toen waren we op 7 

juli in Duffel, België), op 16 juli 2011 hadden we er 10 en op 31 juli 2010 waren er 9. 

  

Hoe dan ook bleek het trainen in Hoofddorp een goede keuze, want de diverse 

recreatiegebieden in en rond Hoofddorp bieden vele mogelijkheden tot een gevarieerde 

training. Bovendien was het met een graad of 23 en veel zon een prachtige trainingsdag. 

  

Het ochtenddeel vond plaats rond de Toolenburger plas, in het zuiden van Hoofddorp. 

Rennend gingen we er naar toe. Na 1 km kwamen we aan en vervolgens ging het over in een 

rustig snelwandeltempo. De eerste ronde rond de plas werd vervolgens besteed aan diverse 

spelvormen, oefeningen en bootcamp-elementen. Daarbij werd afwisselend hardgelopen en 

gesnelwandeld. Eerst dips en opdrukken met een stuk snelwandelen tussendoor. Daarna een 

trap 10x op en af lopen met bovenaan de trap opdrukken. Daarna 3 rondjes van ca. 600 meter 

waarvan de helft onverhard met veel korte klimmetjes en veel sprongetjes over het water op 

ronde pontons in het water. Vervolgens schaatssprongen, snelwandelen om een rij bomen 

heen, een estafette, een driehoek met o.a. skipping en versnellen, kniebuigingen bij een hek en 

nog 2 versnellingen. 

  

Vervolgens werd het ochtenddeel beëindigd met 2x 1 ronde van 3,2 km. Colin zette gelijk 

maar een all time rondenrecord op de klokken met een tijd van 18.36,64. Cees zat daar 

eigenlijk niet eens zo ver achter met 20.08,11. Ilonka die ongeveer 0,5 km korter wandelde 

door hier en daar een hoekje af te snijden kwam tot 20.38,50. Overigens was dit allemaal zo 

afgesproken om de groep zo veel mogelijk bij elkaar te houden. Na 26.48 startte iedereen 

weer tegelijk (het was inmiddels rond 12 uur) en nu ging Colin nog harder. Met 16.33,18 zette 

hij een voorlopig niet meer te verbeteren parcoursrecord neer. Cees was in zijn tweede ronde 

iets langzamer met 20.33. Ilonka was daarentegen op haar kortere ronde een stuk sneller. Met 

19.19,46 was zij weer terug bij restaurant Long Island. Colin had van mij een chip geleend, 

waardoor zijn tijden ook op het scherm bij Long Island zichtbaar waren. In de ronde zaten 3 

klimmetjes, waaronder 1 flink steile. 

  

In de middag bleven Colin en Cees over. Zij wandelden een parcours van ongeveer 11 km: 

Leenderbos (wijk Overbos) - Vinexpad (wijk Floriande, langs Haarlemmermeer Lyceum en 

de bibliotheek) - Fanny Blankers-Koenlaan - Heusdenpad - Saarloosstraat - Altenapad - 

Fanny Blankers-Koenlaan - trap af - Boseilanden (bij Zwaanshoek) - Kruisweg/Spaarnepoort 

(langs ziekenhuis) - Haarlemmermeerse bos (rondje van 1,5 km) - Leenderbos. Ze begonnen 

vrij hard (eerste km binnen de 7 min.), maar na ca. 4 km bleek de ochtendtraining toch zijn tol 

te gaan eisen. Daarom werd de oorspronkelijk uitgezette route van 14,5 km iets ingekort. 

Desondanks kwamen Colin en Cees na 1.30.28 (na diverse stops o.a. om te drinken en 1 

stoplicht) terug in Overbos. 

  

Frank van Ravensberg 

f.vanravensberg@live.nl 

tel. 06-28122348 
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