
Beste mensen, 

  

Hierbij nodig ik je uit voor de vierde selectietraining die zal plaatsvinden op zondag 8 maart in 

Nieuw-Vennep. 

De locatie waar we verzamelen is (voor de laatste keer deze winter) Sporthal De Estafette in 

Nieuw-Vennep.  

  

Adres: 
Sporthal De Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG  Nieuw-Vennep 

  

Programma: 
Het programma van de training is: 

Vanaf 9.15 h verzamelen we. Gelegenheid om wat te drinken in de ruime moderne 

kantineruimte. Ik weet niet of we de kleedruimte 's ochtend ook kunnen gebruiken, dus kom 

zoveel mogelijk al omgekleed voor de ochtendtraining. 

10.00 start ochtendtraining. We beginnen met een korte warming up. Daarna doen we een 

duurtraining van tenminste 1,5 uur. Afhankelijk van het weer blijven we in de buurt van De 

Estafette en doen we enkele keren een parcours langs de voetbalvelden van FC VVC (Vennepse 

Voetbal Club), langs het complex van Tennisvereniging Nieuw-Vennep en langs de 

hockeyvelden van MHC De Kikkers. Een andere optie is 2 km over een fietspad langs de 

busbaan om bij de Toolenburgerplas te komen, daar enkele ronden en vervolgens weer 2 km 

terug naar De Estafette. Dit laatste doen we alleen als er weinig wind staat en er geen neerslag 

valt. We beslissen over het parcours op de dag zelf. 

12-13.15 h pauze in de kantineruimte, gelegenheid om wat te eten en te drinken 

13.15-13.30 h omkleden en klaarzetten materialen voor de middagtraining 

13.30-15.00 h zaaltraining in Sporthal De Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG  Nieuw-Vennep. 

Deze training zal ongeveer overeenkomen met wat we de tweede keer in november gedaan 

hebben. Nadruk op kracht, lenigheid, techniek en interval. 

15.00-16.00 h afsluiting. Liefhebbers kunnen tot 16 h nog vrijzwemmen (kosten € 

4,50). Anderen kunnen zich omkleden en douchen. Verder zal de training nog worden 

nabesproken en kunnen we even vooruitblikken op de nog komende evenementen. 

  

Bereikbaarheid: 
Met het openbaar vervoer is de sporthal het best te bereiken met buslijn 310 van R.Net. 

Uitstappen halte Getsewoud Noord (1e halte na Toolenburg Zuid, die langs de 

Toolenburgerplas ligt). Vanaf halte Getsewoud Noord is het maar een paar minuten lopen naar 

de sporthal (deze ligt, vanaf de rijrichting van de bus, links van de busbaan in een zijstraat). 

Bus 310 stopt zowel op de stations Amsterdam Zuid, Schiphol als Hoofddorp. Vanuit het 

noorden en oosten komend, kun je het best op Schiphol overstappen op de bus. 

Overigens kun je ook lopen vanaf station Nieuw-Vennep, maar reken dan wel op een afstand 

van ongeveer 2,5 tot 3 km.  

  

Aanmelden: 
Gaarne even vooraf bij mij aanmelden als je komt. Tot nu toe heb ik 5 aanmeldingen 

opgeschreven (Wilfried, Ronnie, Rob, Liesbet en Hub). Misschien heb ik in de loop van de 

afgelopen maanden nog wel van meer mensen mondeling gehoord dat ze komen, maar dat ben 

ik even kwijt. 

  

Tot de 8e! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

tel. 06-28122348 

 


