
Beste mensen, 

  

Vandaag de eerste winterseriewedstrijd in Amsterdam met voorafgaand een clinic/warming 

up. Het weer vannacht was bar en boos met harde wind en veel regen, maar eenmaal in 

Amsterdam aangekomen viel het reuze mee. Wat ook meeviel, was de behoorlijke opkomst 

voor de clinic (13 personen) en de wedstrijd/prestatietocht (24 deelnemers). De clinic kon 

eindelijk weer eens op de baan verwerkt worden na vele keren winterse omstandigheden 

gehad te hebben. Er waren verschillende nieuwkomers (voor de winterserie in Amsterdam 

dan) zoals Jack Bertrums, Anne en Bas van Andel en Gerard Wildeman, die allen enthousiast 

meededen. De drills werden deels door Colin Versteeg verzorgd, terwijl Alex Wijsman de 

cooling down voor zijn rekening nam. Omdat er een groot krachtcentrum bij de baan is, 

konden we goed gebruik maken van de materialen. 

  

Na zo'n clinic is er gelukkig nog genoeg tijd voor de inschrijving en om je eigen 

voorbereiding te doen. Om 12 uur ging de wedstrijd los. Even was er nog spanning over een 

hek op het parcours dat dicht zat, maar gelukkig werd dat tijdig opgelost. Aan de kop van de 

wedstrijd zagen we na 1 km al meteen Colin Versteeg en de in Leiden woonachtige Spaanse 

snelwandelaar Mario de Paz. Colin leek zich even in te houden om Mario gelijke tred te laten 

houden, maar in de tweede ronde nam hij toch ruim afstand. Uiteindelijk wandelde Colin 

ontspannen naar de overwinning op de 10 km in 54.45, terwijl Mario de 5 km afraffelde in 

27.58. Achter het duo leverden Theo Koenis en Rob Tersteeg een mooie strijd. Rob zette na 

een half uur wedstrijd aan en nam toen afstand van Theo, die een prima 57.46 neerzette op de 

10 km. In de tweede 10 km was Rob zelfs nog sneller dan in zijn eerste 10 km (een negative 

split dus) en het resultaat was een reeks mooie persoonlijke records: 7 mijl, 15 km, 10 mijl en 

20 km. Zijn 1.52.38 is goed voor een plek bij de eerste 5 op de Nederlandse jaarranglijst 

achter in ieder geval Harold van Beek, Wilfried van Bremen en Richard Leijenaar. Gerrit 

Riezebos , Udo Münster en Remco de Bruin bleven lang in elkaars buurt wandelen, maar 

Remco wist zich na ongeveer 8 km af te zetten van de anderen en hij ging door naar een 

goede tijd op de 20 km, waarmee hij zich wel zal hebben gekwalificeerd voor het NK 20 km 

van 2014. Liesbet De Smet begon vrij behoudend, maar werkte zich geconcentreerd tijdens de 

wedstrijd langs Be Duit en Ton van Andel om vervolgens na 7 mijl (2 sec. onder haar PR op 

die afstand) op recordkoers te zitten om haar PR op de 15 km te kraken. Op het eind kwam ze 

daarvoor net 54 seconden te kort, maar met 1.36.04 zette ze toch een uitstekende tijd neer. Be 

Duit deed het met 1.04.15 uitstekend, zeker gelet op de omstandigheden dat hij kampte met 

rugproblemen. 

Misschien wel het beste resultaat van de dag kwam van Anne van Andel. In haar eerste 20 km 

zette ze een reeks aan goede tijden neer, die in Nederland zelden worden gewandeld: 

- 8 km in 51.09 (2e op de Nederlandse ranglijst aller tijden, nr. 1 heeft 50.53 staan) 

- 10 km in 1.04.04 (9e op de Nederlandse ranglijst aller tijden) 

- 7 mijl in 1.12.32 (beste Nederlandse prestatie aller tijden, het oude record was 1.13.55) 

- 15 km in 1.37.15 (2e op de Nederlandse ranglijst aller tijden) 

- 10 mijl in 1.44.36 (2e op de Nederlandse ranglijst aller tijden, nr. 1 heeft 1.42.00 staan) 

- 20 km in 2.10.59 (3e op de Nederlandse ranglijst aller tijden achter Marleen Radder en 

Annie van der Meer) 

Anne wandelde de hele wedstrijd samen met Bas en kon tegen het einde zelfs afstand nemen. 

Andere opvallende prestaties kwamen van Jack Bertrums (zijn eerste 20 km in 2.08.02) 

en Gerard Wildeman (1.06.52 in zijn eerste 10 km). 

  

 

  



De uitslag: 
  

20 km wedstrijd 

  

1. Rob Tersteeg  1 km 5.40/3 km 17.00/5 km 28.31/8 km 45.22/10 km 56.27/7 mijl 1.03.31 

PR/15 km 1.24.39 PR/10 mijl 1.31.01 PR/20 km 1.52.38 PR 

2. Remco de Bruin 1 km 5.50/3 km 17.54/5 km 30.11/8 km 48.22/10 km 1.00.33/7 mijl 

1.08.15/15 km 1.31.22/10 mijl 1.38.13/20 km 2.03.18 

3. Anne van Andel 1 km 6.13/3 km 19.10/5 km 31.55/8 km 51.09 PR/10 km 1.04.04 PR/7 

mijl 1.12.32 PR/15 km 1.37.15 PR/10 mijl 1.44.36 PR/20 km 2.10.59 PR 

4. Bas van Andel 1 km 6.13/3 km 19.10/5 km 31.55/8 km 51.09/10 km 1.04.04/7 mijl 

1.12.30/15 km 1.37.15/10 mijl 1.44.38/20 km 2.11.41 

5. Aad van Leeuwen 1 km 6.36/3 km 20.14/5 km 33.47/8 km 54.10/10 km 1.08.00/7 mijl 

1.16.55/15 km 1.44.09/10 mijl 1.52.29/20 km 2.23.37 

20 km prestatie 

  

1. Jack Bertrums 1 km 6.14/3 km 18.35/5 km 31.01/8 km 50.00/10 km 1.02.40/7 mijl 

1.10.49/15 km 1.35.04/10 mijl 1.42.13/20 km 2.08.02 

2. Mike Bertrand 1 km 7.28/3 km 22.24/5 km 36.44/10 km 1.12.59/7 mijl 1.22.16/15 km 

1.50.06/10 mijl 1.58.36/20 km 2.29.56 

3. Cor Brasser 1 km 7.36/3 km 23.09/5 km 38.54/10 km 1.16.41/15 km 1.55.24/10 mijl 

2.03.54/20 km 2.33.49 

  

15 km wedstrijd 

  

1. Liesbet De Smet 1 km 6.10/3 km 18.22/5 km 30.48/8 km 50.10/10 km 1.03.13/7 mijl 

1.11.43 PR/15 km 1.36.04 

2. Sandra Maas 1 km 7.29/3 km 22.36/5 km 38.13/10 km 1.17.45/15 km 1.57.54 

  

10 km wedstrijd 

  

1. Colin Versteeg 1 km 5.12/3 km 16.16/5 km 27.01/8 km 43.33/10 km 54.45 

2. Theo Koenis 1 km 5.39/3 km 17.04/5 km 28.35/8 km 46.02/10 km 57.46 

3. Gerrit Riezebos 1 km 5.47/3 km 17.49/5 km 30.05/8 km 48.31/10 km 1.01.04 

4. Udo Münster 1 km 5.47/3 km 18.11/5 km 30.42/8 km 49.35/10 km 1.01.50 

5. Ton van Andel 1 km 5.52/3 km 18.25/5 km 31.16/8 km 50.59/10 km 1.04.02 

6. Be Duit 1 km 5.59/3 km 18.37/5 km 31.42/8 km 51.20/10 km 1.04.15 

7. Hans van der Knaap 1 km 6.22/3 km 19.20/5 km 32.39/8 km 52.40/10 km 1.06.02 

8. Ad van Oijen 1 km 6.46/3 km 20.12/5 km 33.47/8 km 54.13/10 km 1.07.49 

9. Marco Jongepier 1 km 6.44/3 km 20.40/5 km 34.39/8 km 55.39/10 km 1.09.37 

-. Bernard Krabbendam 1 km 7.52/3 km 23.47/5 km 39.44/DNF 

  

10 km prestatie 

  

1. Gerard Wildeman 1 km 6.55/3 km 20.16/5 km 33.26/ 8 km 53.32/10 km 1.06.52 

  

5 km wedstrijd 

  

1. Mario de Paz 1 km 5.13/3 km 16.19/5 km 27.58 

2. Cees Versteeg 1 km 6.15/3 km 18.50/5 km 31.27 

3. Paul Altena 1 km 6.33/3 km 19.57/5 km 33.14 


