
Beste mensen, 
  
Zaterdag waren we door Wilfried en Loes van Bremen uitgenodigd om naar Pernis te komen. 
Wilfried is rond deze tijd jarig en net als in 2013 kon hij een select gezelschap in zijn huis 
plaatsen. Er kon dan gelijk een trainingsdag in een totaal andere omgeving (dan we gewend 
zijn) aan vastgeplakt worden. 
Met 8 atleten en 1 trainer (Rob, Colin, Anne, Wilfried, Rick, Liesbet, Sandra, Robert en Frank) 
stapten we om 10.40 uur naar buiten, waar het hier en daar nog een beetje glad was door 
de sneeuw van donderdag. Maar de temperatuur was al aan het oplopen, de zon liet zich 
zien en er stond niet al te veel wind. Met z'n 9-en liepen we eerst een stukje hard. Al vlug 
liepen we langs de Nieuwe Maas (langs de Pernisse Waterkant), waar we niet alleen een 
bijzonder zicht hadden op alle zware industrie van het havengebied, maar ook een enorme 
boot langs zagen varen. Na een minuut of 5 gingen we over op snelwandelen tot we bij de 
ingang van Rolls Royce kwamen. Daar konden we voor het hek een flinke serie oefeningen 
doen, met ook weer wat nieuwe oefeningen erbij. De loopscholing was ook iets uitgebreider 
dan gewoonlijk. Voort ging het weer in snelwandelpas over de Werfdijk, de drukke 
Pastoriestraat over naar de hertenkamp 't Groene Woud. Hier kwamen we Marit (met 
moeder en oma) tegen. Zij kreeg vandaag wel de meeste aandacht van iedereen. Op een 
soort pleintje werden nog wat snelwandeldrills gedaan, waarbij we nog wat konden 
slalommen tussen enkele ronde stenen door. Daarna het eerste echt vermoeiende 
onderdeel: 4x600 meter om de hertenkamp heen (omdat het bij het startpunt glad was, 
werd de ronde een paar meter ingekort). Pauze 3 minuten. Colin besloot de 600-tjes hard te 
lopen. De tijden waren: 
  
Colin Versteeg (hardlopen) 2.17/2.18/2.18/2.09  
Rob Tersteeg 3.06/2.43/2.56/2.54 
Anne van Andel 3.14/3.17/3.01/2.59 
Rick Liesting 3.28/2.54/3.14/3.08 
Wilfried van Bremen 3.10/3.12/3.11/3.15 
Liesbet De Smet 3.40/3.34/3.25/3.14 
Sandra Maas 3.50/3.43/3.31/3.23 
Robert van Bremen 4.09/4.16/4.13/4.03  
  
Het parcours liep hier en daar wat op en af. Na een korte pauze waarbij Colin en Wilfried 
enthousiast een koepel beklommen, wandelden we rustig verder naar het Pernisserpark, 
waar in de buurt van het zwembad ook een speeltuin was. Deze speeltuin was prima 
geschikt om nog een kort circuitje met 5 krachtoefeningen te doen. In tweetallen werd er 
opgedrukt, geklommen over een net, gestapt op een bank, werden jacks uitgevoerd en 
werden wat dips gedaan. Vervolgens was er nog even tijd voor het zwaarste onderdeel: de 
suicide. Dat betekende 3x heen en weer rennen (steeds iets verder). Iedereen mocht 2x 
starten. Colin bleek met afstand de snelste. 
  
Serie 1: 1. Colin 26,97; 2. Rick; 3. Liesbet; 4. Sandra 
Serie 2: 1. Anne 29,02; 2. Rob; 3. Robert; 4. Wilfried 
B-finale: 1. Liesbet 29,84; 2. Sandra; 3. Robert; 4. Wilfried 
Finale: 1. Colin 25,18; 2. Rick; 3. Anne; 4. Rob 
  



Hierbij zij gezegd dat Wilfried door zijn broer Robert bij een keerpunt zodanig geduwd werd 
dat hij gelijk kansloos was. De andere keer startte Wilfried te laat. 
In een rustig tempo gingen we vervolgens terug via dezelfde route. Wilfried en Colin 
snelwandelden nog redelijk vlot weg van de rest. De rest van de groep bleef bij elkaar. 
Uiteindelijk waren we rond 13 uur terug bij het huis van Wilfried en Loes. 
  
Hier stond een uitgebreide lunch klaar en kon iedereen even bijkomen van de geleverde 
inspanningen. Maar niet voor lang, want al om 14.15 uur stapten we in twee auto's op weg 
naar het strand van Oostvoorne (bij het Brielsche Gat). Om 14.47 uur passeerden we de 
slagboom bij de parkeerplaats (bij restaurant Aan Zee). Na een stuk zeer mul zand bereikten 
we het strand, waar de wind lekker in de rug was, maar waar het nog wel even zoeken was 
naar het beste stukje zand. Rob en Rick wandelden al rap weg van de rest en Colin, Wilfried, 
Anne en Robert volgden. Liesbet en Sandra wandelden hun eigen tempo. Zelf liep ik de 
eerste 10 minuten hard om wat foto's van iedereen te kunnen maken en daarna sloot ik 
snelwandelend aan bij Robert die Colin, Wilfried en Anne had laten gaan. Rob, Rick, Wilfried 
en Anne wandelden helemaal door naar de Haringvlietdam tussen Rockanje en 
Hellevoetsluis. Zij zouden die middag 19,7 km afleggen. Colin ging tot Rockanje met ze mee 
en nam toen even een korte pauze tot Robert en ik daar aankwamen. Robert, Colin en ik 
vingen na 44.19 de terugweg aan bij een strandpaal en een strandtent (bij Rockanje). Enkele 
minuten later kwamen we Sandra en Liesbet tegen, die daar omkeerden. Met z'n vijven was 
het nu tegen de harde wind opboksen. Het tempo ging eruit. Later werd het strand ook nog 
langzaam maar zeker iets minder breed, omdat de vloed eraan begon te komen. Colin kreeg 
het koud en ging na 1.20 het laatste stuk rennen. De andere 4 kwamen na 1.35.21 terug bij 
de slagboom (vlak bij de Brielse Gatdam). We hadden 11,38 km afgelegd. Gelukkig konden 
we in de, overigens matig verwarmde, auto's zitten, omdat het nog even zou duren voor de 
anderen terug zouden komen. Na 2.14.41 (nog best hard gelet op de ondergrond en de 
wind) kwamen Rob, Anne, Rick en Wilfried langs de slagboom. Zij hadden er 19,7 km op 
zitten. 
  
Rond 17.45 uur waren we weer terug in Pernis. Daar stonden drie soorten stamppot op ons 
te wachten en dat ging er na zo'n hele dag buiten natuurlijk goed in. Toch zag ik hier en daar 
wel wat vermoeide gezichten, om niet te zeggen dode vogeltjes, zitten. Verschillende 
deelnemers hebben deze zaterdag toch wel een jasje uit gedaan. Wonderbaarlijk dat drie 
van hen de volgende dag nog zo goed zouden presteren op de 20 km. 
  
De laatsten vertrokken rond 20.30 uur richting huis. Wilfried en Loes, hartelijk dank voor de 
organisatie!! 
NB Foto's van deze training komen/staan op www.tigch.nl 
  
 

http://www.tigch.nl/

