
Beste mensen, 

  

Gisteren (zondag) waren we voor de 2e keer te gast in/bij/rond Sportplaza De Estafette in 

Nieuw-Vennep voor de 3e selectietraining in de Haarlemmermeer. Ondanks het zeer matige 

weer was de opkomst goed: 11 atleten en 2 trainers. Deze keer was de training omgedraaid ten 

opzichte van de vorige keer, omdat de sporthal 's ochtends bezet was vanwege de handbal. Wij 

weken daarom voor de ochtendtraining uit naar de weg. Iedereen was mooi op tijd en gelukkig 

waren er geen problemen op de weg, ondanks de voorspelde winterse neerslag. Wel jammer dat 

de horeca bij de sporthal pas ruim na half 10 open ging, zodat het een zeer snel kopje koffie 

werd. Dank zij Zahava konden we de hele dag beschikken over de kleedkamers, zodat we fijn de 

hele dag onze spullen konden wegzetten. Vrijwel klokslag 10 uur vertrokken we voor een klein 

rondje van ruim 1 km om het sportcomplex heen (zeg maar de oostelijke 'helft' van het 

trainingsparcours, dat de vorm van een 8 heeft). 

  

In de volgorde Rob (7.06), Wilfried (7.06), Remco (7.07), Rick (7.37), Anne (7.37), Ronnie 

(7.46), Frans (7.46), Bas (8.04), Hub (8.04), Hans (8.04) en Anita (9.06) kwam iedereen weer 

terug bij de ingang van het sportcomplex. Tijden zijn uiteraard niet van belang, alleen als je wilt 

weten hoe lang zo'n rondje duurt als je nog een keer zo'n rondje wilt uitlopen. 

  

Omdat het bleef regenen deden we half onder het afdakje maar kort even wat oefeningen, 

voordat iedereen na 13.33 zich weer in beweging zette. Rob, Wilfried en Remco gingen gelijk 

vrij vlot weg. Daarachter Rick, Ron en Anne. Bas en Frans daar weer achter en aan de staart 

volgden Hub, Hans en Anita. Anita kon de andere twee redelijk volgen door de kortere ronde te 

nemen. Rob ging zo hard dat hij al in de tweede ronde een flink eind voor lag op de rest. In de 

derde ronde ging hij zelf zo hard, dat hij twee minuten eerder door kwam dan ik hem verwachtte. 

Met 18.07 heeft hij het rondenrecord nu wel stevig in handen. Bas vond het als eerste genoeg. De 

regen eiste zijn tol. Hoewel er weinig wind stond, was het toch koud door de regen. Langzaam 

druppelde iedereen binnen. Anne, Rob, Rick, Hub en vooral Hans en Anita hielden het het 

langste vol. Respect ook voor Ron, die niet fit was, maar toch best behoorlijk draaide. 

  

Onderstaande tijden waren de doorkomsttijden (inclusief de 13.33 inlopen en oefeningen). Let 

op: LR wil zeggen de reguliere ronde van 3,51 km; KR wil zeggen de korte ronde van 3,1 km; IR 

wil zeggen de inloopronde van ruim 1 km. 

  

Rob 34.22 (20.49) - 54.26 (20.04) - 1.12.33 (18.07) - 1.32.54 (19.01) - 1.53.23 (20.29) ofwel 5 

LR (17,5 km) in 1.39.50 

Remco 34.35 (21.02) - 55.06 (20.31) - 1.15.29 (20.23) - 1.36.04 (20.35) ofwel 4 LR (14 km) in 

1.22.31 

Wilfried 34.23 (20.50) - 54.37 (20.14) - 1.15.04 (20.27) - 1.37.06 (22.02) ofwel 4 LR (14 km) in 

1.23.33 

Rick 35.15 (21.42) - 57.19 (22.04) - 1.18.40 (21.21) - 1.37.54 (19.14) ofwel 4 LR (14 km) in 

1.24.21 

Ron 35.15 (21.42) - 57.19 (22.04) - 1.18.45 (21.26) - 1.39.51 (21.06) ofwel 4 LR (14 km) in 

1.26.18 

Anne 35.22 (21.49) - 57.40 (22.18) - 1.19.22 (21.42) - 1.40.22 (21.00) - 2.01.53 (21.31) ofwel 5 

LR (17,5 km) in 1.48.20 

Bas 37.07 (23.34) - 1.01.06 (23.59) - 1.23.38 (22.32) ofwel 3 LR (10,5 km) in 1.10.05 

Hub 37.54 (24.21) - 1.01.56 (24.02) - 1.25.19 (23.23) - 1.47.41 (22.22) ofwel 4 LR (14 km) in 

1.34.08 

Frans 37.07 (23.34) - 1.00.55 (23.48) - 1.25.13 (24.18) - 1.49.49 (24.36) ofwel 4 LR (14 km) in 

1.36.16  

Hans 37.54 (24.21) - 1.01.56 (24.02) - 1.26.06 (24.10) ofwel 3 LR (10,5 km) in 1.12.33 

Anita (5 KR) 38.03 (24.30) - 1.03.16 (25.13) - 1.28.41 (25.25) - 1.54.35 (25.54) - 2.21.04 (26.29) 

ofwel 5 KR (15,5 km) in 2.07.31 

  



NB Remco en Wilfried renden nog een IR uit (doorkomst 1.45.11) 

NB 2 Ron en Rick snelwandelden nog een IR uit (doorkomst 1.47.39), Rick kwam nogmaals 

door in 1.56.22 

NB 3 Hans snelwandelde eerst nog een KR (doorkomst 1.47.44, daarna nog een IR (1.54.35) en 

tenslotte nog een KR (eindtijd 2.07.31) 

NB 4 Hub snelwandelde nog een IR (doorkomst 1.54.35) 

  

Gelukkig konden we nu naar binnen, terwijl het buiten steeds slechter werd. Waren mijn pijlen 's 

ochtends nog goed zichtbaar, later op de middag zouden ze volledig 

wegregenen. Remco gebruikte een deel van de middagbreak om even te gaan zwemmen, maar 

kwam tot de ontdekking dat het grote bad precies om 12 uur sloot ivm de middagpauze. Hij 

mocht nog net 1x heen en weer zwemmen. Gelukkig was het kleine bad nog wel open en kon hij 

nog wel even wat baantjes maken. 

  

Rond 13.15 uur konden we beginnen met opbouwen in de lege zaal en een kwartier later 

begonnen we stipt op tijd met de zaaltraining van 2 uur. Deze bestond uit 8 onderdelen: 

1. inlopen en insnelwandelen 

2. warmen up oefeningen 

3. circuit van 2x12 oefeningen (45 seconden actie, 15 seconden pauze) 

4. loopscholing 

5. twee onderdelen om even bij te komen: een voetbaloefening (jumpen over 3 lage hordes, om 

een pylon heen rennen, bal aannemen, met bal om 2e pylon en op doel schieten) en een 

springcircuit (waarbij je over 2 kasten klom, van een trampoline sprong en mocht eindigen met 

een koprol) 

6. snelwandel drills 

7. interval (ca. 20 min.) op de rondbaan met versnellingen van ca. 1 tot 2 min. 

8. twee spellen: klapbal en blikjesverdedigen 

  

Halverwege de training sloot Zahava aan (nog dank voor je hulp, met name bij onderdelen 5 en 6 

en bij het opruimen van de spullen). Ook hadden we nog een supporter, omdat net als vorige keer 

Co Lagendijk kwam kijken. 

  

Vooral onderdeel 3 was voor velen zwaar. Het waren ook meer oefeningen dan 2 maanden 

geleden. Ik zag wel vooruitgang ten opzichte van toen, maar ook dat het een zeer pittige 

oefensessie was. We hebben de pauze tussen de 2 sessies dan maar ook iets groter gemaakt. 

Bij de loopscholing kreeg ik nog een aanwijzing dat bij de zijwaartse overstap met een 

knieheffing (de kruispas) door bijna alle deelnemers nog behoorlijk slordig met de armen 

gezwaaid wordt. Dit wordt dus een aandachtspunt voor de volgende keer. 

  

Uiteindelijk waren we mooi op tijd klaar (15.30 u.) en was de zaal ook opgeruimd. Na het 

douchen konden we nog even in de kantine wat drinken. Zahava had een hele cake voor ons, die 

er na zoveel arbeid wel in ging. Rond 16.30 uur gingen de laatsten weg. 

  

We hebben hard getraind, maar ook goed getraind. Ik kijk met tevredenheid terug op jullie inzet 

en ook op de leuke sfeer gisteren. Iedereen bedankt voor jullie komst en jullie inzet. 

  

Foto's van deze dag (alle foto's van buiten en een selectie van de foto's van binnen) vind je op: 

http://www.tigch.nl/snelwandelen/2015/20150118/fotos/fotos.htm en in mijn album op Facebook 

"Selectietraining op 18 januari 2015". 

De volgende training in Nieuw-Vennep zal zijn op zondag 8 maart a.s. Daarvoor wordt ook nog 

van alles georganiseerd. Zie verder de agenda. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 Frank van Ravensberg 

http://www.tigch.nl/snelwandelen/2015/20150118/fotos/fotos.htm

