
Beste mensen, 
  
Hierbij nodig ik jullie allemaal uit voor de komende (open) training, welke zondag 22 maart 
zal plaatsvinden in Drunen. Theo van Houten en ik hebben voor jullie het volgende 
programma samengesteld:  
  
09.30 uur-10.00 uur verzamelen in het clubhuis van DAK.  
10.00 uur clinic onder leiding van Theo en mij (ik zal na het inlopen de oefeningen voor mijn 
rekening nemen, Theo zal de loopscholing en drills verzorgen) 
11.20 uur intervaltraining onder leiding van Theo 
11.50 uur korte pauze 
12.05 uur start wedstrijd 1 mijl (1609m) snelwandelen (voor iedereen), bij veel belangstelling 
start in 2 series  
12.15 uur einde ochtenddeel 
Pauze in de kantine van DAK.  Eten en drinken voor eigen rekening  
Circa 13.30 uur vertrek met auto's richting Loonse en Drunense Duinen 
14.00 uur Start duurtraining in en rond de Loonse en Drunense Duinen (het enige onderdeel 
buiten de atletiekbaan). Er wordt in 2 groepen gewandeld. De ene groep doet de lange route 
van ongeveer 20 km en de andere groep wandelt een iets kortere route (10 tot 12 km)  
circa 16.00 uur einde.  
Hierna terug met auto's richting clubhuis van DAK. Hier douchen, omkleden en nog even kort 
napraten. 
Uiterlijk 17.00 uur einde snelwandeldag. 
  
Atletiekbaan en clubhuis: 
‘Sport- en recreatiepark De Schroef’ 
Prins Hendrikstraat 76A 
5151 GB Drunen 
Tel. clubgebouw: 0416-375930 
  
Bereikbaarheid: Drunen is met het openbaar vervoer bereikbaar met de bus. Deze vertrekt 
om 8.58 u. vanaf station 's-Hertogenbosch (bus 302 naar Tilburg), uitstappen halte 
Stationsstraat in Drunen. De bus kan ook vanaf Tilburg genomen worden. Vanaf de bushalte 
is het ongeveer 5-10 minuten lopen. 
  
Aanmelden 
  
Als je erbij wilt zijn, meld je dan even aan bij mij. Dit is oa van belang om van te voren te 
kunnen inschatten of we bij de wedstrijd uit moeten gaan van 1 of 2 series. 
  
NB de wedstrijd is open voor alle categorieën, dus de jeugd is van harte welkom. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
f.vanravensberg@live.nl 
tel. 06-28122348 
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