
Beste mensen, 

  

Na een week slecht weer hadden we vandaag gelukkig weer eens een fijne dag qua weer. Alex 

Wijsman, Herwin Weststrate en ik waren naar Amersfoort afgereisd voor een clinic bij Altis, 

gevolgd door een stevige wandeling. Na enig gezoek vonden Alex en ik net voor 9 uur de Fit 

Academie Bokkeduinen, waar de groep van Ineke Abbink al op ons stond te wachten. Na 27 

januari waren we vandaag voor de tweede keer dit jaar te gast bij haar vereniging Altis. 

Waren we in januari onder koude omstandigheden op de atletiekbaan in de wijk Schothorst 

(Amersfoort Noord), nu waren we aan de westkant van Amersfoort, niet ver van Dierenpark 

Amersfoort (we konden af en toe de apen horen), Birkhoven en Camping Bokkenduinen. 

  

Vanaf de Fit Academie Bokkeduinen, een mooi modern sportcomplex bestemd voor meerdere 

sporten, gingen we het nabijgelegen bos in. Een deel van de Altis-leden ging rennen en de rest 

ging met ons mee. Dit was de groep sportief wandelen. Op een open plek in het bos legden 

Alex en ik eerst uit wat snelwandelen onderscheidt van andere vormen van wandelen: 1. de 

armbeweging, 2. de plaatsing van de voeten, 3. het strekken van de knie, 4. de heupbeweging 

en 4A. het rechtop lopen. Daarna werden al deze bewegingen geoefend. Na ongeveer 50 

minuten splitste de groep zich in 2 delen. Het ene deel ging met een trainster sportief 

wandelen mee en het andere deel ging met ons mee. Ik denk dat er ongeveer 20 wandelaars 

met ons mee gingen. Nu gingen we op tempo wandelen door het bos met Ineke voorop. Het 

tempo zat er goed in en wel zodanig dat toen één van de deelnemers op zijn mobiel keek hij 

3,14 km zag en 19.08 als tijd. Het lijkt me dat e.e.a. enigszins geflatteerd moet zijn geweest, 

omdat dat een tempo van 10 km per uur is op geaccidenteerd terrein, maar enfin. Na een korte 

pauze werd er nog een laatste eindsprint gemaakt van ongeveer 400 meter en tenslotte werd er 

o.l.v. Ineke nog wat gerekt en gestrekt. Daarna liepen we terug naar de kantine van de Fit 

Academie.  

  

Er werden door sommige deelnemers nog wat vragen gesteld en even na 11 uur was iedereen 

vertrokken. De 20 wandelaars die uiteindelijk met ons mee waren gegaan, reageerden redelijk 

enthousiast. Onder de andere wandelaars waren hier en daar wel wat andere geluiden te horen. 

  

Herwin reed na de clinic met ons naar het station van Amersfoort, waar hij zijn auto 

parkeerde. Vervolgens liepen we met z'n drieën een mooie route door voornamelijk bossen 

vanaf station Amersfoort via de Korte Duinen, Soestduinen, De Zoom, de Lange Duinen, 

Soest en Pijnenburg naar Lage Vuursche. Hier werd even een caférust gehouden. We hadden 

toen inmiddels 15 km erop zitten. Na de rust liet Alex ons wat grenspalen zien, die de grens 

tussen Utrecht en Noord-Holland bepaalden. Ze stonden langs de Hollandse Sloot. En zo 

bereikten we vlot Hilversum, waar we na 23 km bij het hoofdstation aankwamen. Vervolgens 

gingen we ieder een andere trein in, waarna ook aan deze laatste gezamenlijke training van dit 

seizoen een eind kwam. 

  

NB In oktober en november zal ik geen trainingen organiseren. De eerstvolgende training is 

daarom pas weer in december in Amsterdam. Na de 1e winterserie in Rotterdam wil ik met 

een aantal mensen om de tafel gaan zitten om te kijken naar het trainingsplan 2014. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

 


