
Beste mensen, 
De tweede winterserie van SV de LAT was maar matig bezocht. Het weekend van 24/25 januari was 
er veel concurrentie van andere evenementen zoals de Bossche 100, de Rhoonse Griendentocht van 
de RWV en de Vlaamse en Waalse indoorkampioenschappen. Voeg daar nog bij een enkele zieke en 
de gladheid in een flink deel van Nederland. Dit verklaart waarom er slechts 11 deelnemers aan de 
wedstrijd/prestatietocht waren (en 8 aan de clinic). Het lijkt verstandig om eens te kijken naar een 
ander weekend in januari, hoewel er ook in de andere weekenden wel activiteiten op wandelgebied 
zijn. 
  
We begonnen zoals gebruikelijk om 10 uur met de clinic. In tegenstelling tot de weersvoorspellingen 
gebeurde dat in de miezerregen en op een hier en daar gladde baan. Voor de oefeningen werd 
daarom uitgeweken naar het straatje tussen het clubhuis en de baan. Gelukkig was aan het eind van 
de clinic de gladheid een beetje verdwenen en konden we het slot nog op de baan afwerken. Ook 
werd het nog voor de start van de wedstrijd droog. De zon kregen we niet te zien. Daar stond 
tegenover dat de wind zeer beperkt was. 
  
Het was een beetje improviseren vandaag, omdat een aantal vaste medewerkers ontbrak, maar 
gelukkig kon alles met de aanwezige vrijwilligers worden opgelost. 
  
Andrew Chrobok was het snelst weg en hij nam in de eerste kilometer een voorsprong van bijna 100 
meter op Rob Tersteeg. Niet ver achter Rob volgde Remco de Bruin, wat opvallend was, omdat hij 
zaterdags nog de Bossche 100 gewandeld had. Rene Wakkee ging verrassenderwijs Theo Koenis 
vooraf, maar dat had een doel. Rene wilde zijn PR op de 5 km aanvallen en was daardoor hard van 
start gegaan. Theo daarentegen bouwde zijn race rustig op en zou later versnellen. Gerard Wildeman 
(terug van weggeweest na een lange pauze) ging nipt vooraf aan Aad van Leeuwen en Ad van Oijen. 
Han Holtslag, Bauke te Nijenhuis en Ron Grootendorst (die heeel lang geleden nog eens aan zo'n 
soort evenement had meegedaan) completeerden in die volgorde het veld. 
  
Andrew kon net als vorige maand zijn hoge beginsnelheid niet vasthouden. Na 3 km had hij nog 30 
seconden voorsprong op Rob, na 5 km was het nog 17 seconden en 500 meter verder was het nog 
maar 10 seconden. Toen ik Rob en Andrew na 8 km weer zag, lag Rob al 10 seconden voor. Het was 
toen wel duidelijk dat Rob een stuk sneller gestart was dan in december toen hij zijn PR op de 20 km 
op 1.44.38 stelde. En Rob liet zich opnieuw lanceren door de snelle start van Andrew. Na de 7 mijl 
passage lag Rob al 1.59 voor op zijn tijd van 14 december en dat wist hij in de laatste 8,7 km nog iets 
uit te bouwen tot 2.13. Met een tijd van 1.42.25 zette Rob een tijd neer die zich langzamerhand laat 
meten met de tijden die Harold van Beek in zijn laatste actieve jaren heeft neergezet. 
  
Andrew was met 51.42 een stuk sneller dan zijn 10 km tijd van vorige maand (53.38) en zal dan ook 
tevreden naar huis zijn gegaan. Remco passeerde de 5 km in 27.33 en was daarmee 3 sec. sneller 
dan zijn eindtijd van december. Op de 10 km finishte hij in 55.36 en dat een dag na een 100 km. 
Bauke kwam voor de tweede keer meedoen in Amsterdam en was met 1.09.41 (na een goed 
opgebouwde race waarin hij steeds sneller ging) precies een minuut sneller dan vorige maand. Voor 
Ron (de enige prestatiewandelaar) was er een eindtijd van 1.15.59. 
  
Rene wist zijn PR's op de 3 km (17.46) en 5 km (29.35) aan te scherpen. Na 5 km had hij een 
voorsprong van 22 seconden op Theo. Maar vervolgens liet Rene zich even uitbollen, zodat Theo 500 
m verder al 7 seconden voor lag. Theo wandelde een prima race en beeindigde zijn 15 km na 1.29.00. 
Vorige maand was dat nog 1.30.12. Rene liet zich net iets te lang uitbollen om ook op de 15 km een 
PR te wandelen. Hij kwam uiteindelijk 9 seconden te kort (vorige maand 1.34.13, nu 1.34.22). Gerard 
deed het met 1.39.09 heel behoorlijk. 
  
De 5 km tenslotte werd nog een spannende strijd tussen Aad en Ad. Aad bleef met 33.15 Ad (33.18) 
nipt voor. Han volgde kort daarna (34.09). 
  
Uitslagen: 
  
Rob Tersteeg 
  
1 km 5.11 
2,5 km 12.46 
3 km 15.24 PR 
5 km 25.46 PR 
5,5 km 28.16 



7,5 km 38.28 
8 km 41.02 PR 
10 km 51.18 
7 mijl 57.51 PR 
1 uur 11.670 m PR 
12,5 km 1.04.07 
15 km 1.17.06 PR 
10 mijl 1.22.43 PR 
17,5 km 1.29.58  
20 km 1.42.25 PR 
  
Andrew Chrobok 
  
1 km 4.43 
2,5 km 12.18 
3 km 14.54 
5 km 25.29 
5,5 km 28.06 
8 km 41.12 
10 km 51.42 
  
Remco de Bruin 
  
1 km 5.28 
2,5 km 13.42 
3 km 16.26 
5 km 27.33 
5,5 km 30.21 
8 km 44.24 
10 km 55.36 
  
Theo Koenis 
  
1 km 6.10 
2,5 km 15.06 
3 km 18.04 
5 km 29.57 
5,5 km 32.54 
8 km 47.34 
10 km 59.19 
7 mijl 1.06.51 
15 km 1.29.00 
  
Rene Wakkee 
  
1 km 5.54 
2,5 km 14.50 
3 km 17.46 PR 
5 km 29.35 PR 
5,5 km 33.01 
8 km 49.33 
10 km 1.02.26 
7 mijl 1.10.35 
15 km 1.34.22 
  
Gerard Wildeman 
  
1 km 6.29 
2,5 km 16.08 
3 km 19.21 
5 km 32.13 
5,5 km 35.26 
10 km 1.04.37 



7 mijl 1.13.15 
15 km 1.39.09 
  
Aad van Leeuwen 
  
1 km 6.31 
2,5 km 16.27 
3 km 19.46 
5 km 33.15 
  
Ad van Oijen 
  
1 km 6.37 
2,5 km 16.33 
3 km 19.53 
5 km 33.18 
  
Han Holtslag 
  
1 km 6.58 
2,5 km 17.19 
3 km 20.40 
5 km 34.09 
  
Bauke te Nijenhuis 
  
1 km 7.11 
2,5 km 17.35 
3 km 21.06 
5 km 35.09 
5,5 km 38.40 
7,5 km 52.32 
10 km 1.09.41 
  
Ron Grootendorst (prestatie) 
  
1 km 7.46 
2,5 km 19.10 
3 km 22.57 
5 km 38.15 
5,5 km 42.00 
7,5 km 57.18 
10 km 1.15.59 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
 


