
Beste mensen, 

  

Vandaag prachtig weer voor onze training, de laatste wintertraining van het seizoen in het 

eerste lenteweekend. Met liefst 14 deelnemers was het een heel goed bezette training. 

Aanwezig waren: Abhinabha Tangerman (voor het eerst aanwezig op een selectietraining), 

Anne van Andel, Corina Riezebos (eveneens voor het eerst aanwezig), Frans Leijtens, Gerrit 

Riezebos (ook zijn eerste selectietraining), Han Holtslag (ook voor het eerst op een 

selectietraining), Hub Kaenen, Liesbet De Smet, Remco de Bruin, Rene Wakkee, Rick 

Liesting, Rob Tersteeg, Ronnie Timmermans en Sandra Maas. 

  

's Ochtends stond de duurtraining op het programma en even na 10 uur stonden we buiten 

voor De Estafette in Nieuw-Vennep om op weg te gaan richting Toolenburgerplas. Met een 

lekker rugwindje ging het en groupe richting de plas, waar we op een grasveldje wat 

oefeningen deden. Daarna was het ongeveer 100 meter tot aan de bovenkant van de trap. Na 

5x de trap op en neer gelopen te hebben wandelden we rustig weer naar beneden naar een plek 

ongeveer 200 m verderop. Vanaf daar gingen we een onverhard parcours op, met wat korte 

klimmetjes en 3x een aantal stepping stones die in het water lagen. Terug kon worden 

gesnelwandeld over een asfaltpad. 

  

Na dit inleidende werk (voor de variatie wel een keer leuk) werd het tijd voor de duurloop. 

Omdat het al 11 uur was en we ook nog wel 20 minuten moesten uittrekken voor de terugweg 

naar De Estafette, besloten we 3 ronden van 3,2 km om de Toolenburgerplas te wandelen. 

Rob vertelde dat hij het rustig aan ging doen en in het begin leek het daar ook wel op. Een 

grote groep ging met hem mee. Liesbet, Sandra en Han wandelden de kleine ronde van 

ongeveer 2,5 km en wandelden hun eigen tempo. Na enige tijd kozen ook Ronnie, Frans en 

Gerrit hun eigen tempo en later deed ook Rene dat. Vooraan bleven Rob, Rick, Abhinabha, 

Remco, Anne en Hub over. Na 1 ronde van 18.44 ging het tempo vooraan omhoog en Hub en 

Anne kozen terecht voor hun eigen tempo. De 2e ronde ging vooraan al in 17.35 (totaal 

36.19) en het leidende viertal schroefde het tempo daarna nog meer op om in 17.03 de derde 

ronde af te leggen (totaal 53.22 over 3 ronden). Onderweg gaf de My Laps tijdwaarneming 

voor Rob zelfs ronden van 17.45 en 16.52 aan, ofwel 2 ronden van 34.38 tussen 0,7 en 2,7 

ronde.  

  

Anne volgde op slecht 46 sec. in 54.08. Hub voltooide de 3 ronden in 55.18, Rene in 58.26 (5 

km in 31.31) en Ronnie, Frans en Gerrit in 1.02.23 (ronden van 20.30, 20.45 en 21.05). 

Liesbet en Sandra voltooiden 3 kleine ronden in 1.05.51 en Han hield het bij 1 kleine ronde in 

ongeveer 22 min. 

  

De snelste ronde staat nog steeds op naam van Colin Versteeg (16.32 in 2013). Rob zat daar 

maar 20 sec. boven en hij is nu sneller dan Miroslav Uradnik (16.54 in 2014). 

Miroslav heeft nog wel het record over 2 ronden (34.00), Rob staat nu op 34.37. 

  

Met de hele groep werd de terugweg tegen de wind in rustig wandelend afgelegd. Gelukkig 

had iedereen een extra jack mee, zodat niemand problemen kreeg met de wind. Door de zon 

was het ook niet koud. 

  

's Middags was er nog een pittig programma met eerst wat inleidend werk (inlopen, 

inwandelen en een serie oefeningen), gevolgd door 20 circuitoefeningen. Voor het circuit was 

een klein half uur uitgetrokken en tussen elke oefening werd een halve ronde gesnelwandeld. 

Na het circuit was iedereen wel behoorlijk afgedraaid, zodat er even een oefening werd 

ingelast waarmee iedereen een beetje bij kon komen. Een voor een mocht men even op doel 

schieten met vaste keeper Ronnie.  



  

Nadat iedereen een keer geschoten had, deden we een korte serie snelwandeldrills, waarna we 

nog een korte intervaltraining deden (iets meer dan 10 minuten). We ruimden nu even snel de 

spullen op, zodat er nog even een slotspel (lijnbal) kon worden gespeeld. En zo werd het heel 

snel al weer 15 u. en waren we aan het einde van de training. 

  

Alle deelnemers bedankt voor de goede inzet. Het was denk ik voor iedereen een nuttige dag. 

  

Mijn foto's van deze trainingsdag staan/komen op www.tigch.nl 

Verder heb ik van Han enkele links gekregen van filmopnamen en van foto's die hij gemaakt 

heeft. Die stuur ik later door. 

Ook anderen hebben nog verschillende foto's gemaakt, die op Facebook staan. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

 

http://www.tigch.nl/

