
Beste mensen, 
  
Liefst 28 deelnemers hadden gisteren de weg naar Drunen gevonden. Ik denk dat 
dat wel het hoogste aantal deelnemers van de afgelopen jaren is voor een 
trainingsdag. Rond 10 uur was iedereen gearriveerd bij het clubhuis van DAK en na 
een korte huldiging van Anne van Andel voor haar prestaties in Lugano (ik mocht als 
begeleider ook een bos bloemen aannemen), konden we de training op de baan 
starten. Het was koud deze morgen, want in het zuiden bleef de bewolking lang 
hangen. Dus goed in beweging blijven. Eerst een aantal ronden opwarmen en 
daarna een vrij lange set oefeningen. Omdat Theo van Houten een aantal matjes 
geregeld had en de baan droog was, konden we ook wat grondoefeningen doen, oa 
voor de buikspieren. Dit bleek voor enkele deelnemers nog wel even een uitdaging, 
maar de meesten sloegen zich er goed doorheen. Na de grondoefeningen nam Theo 
het over en hij verzorgde het technische aspect met veel aandacht voor de 
snelwandeltechniek. Daarna volgde een korte intervaltraining (600 en 1000 m). 
Hierna was er een korte pauze die in het clubhuis werd doorgebracht. Het volgende 
onderdeel was een kort wedstrijdje. Twee jaar geleden was er in Drunen een 
wedstrijdje over 3000 m, vorig jaar in Arnhem was er rond deze tijd een 1500 m en 
dit jaar in Drunen werd besloten om de afstand 1 mijl op het programma te zetten. De 
laatste jaren staat deze afstand af en toe op het programma en het is een mooie 
gelegenheid om eens te kijken hoe de progressie van verschillende atleten zich nu 
vertaalt op een afstand die op 30 augustus 2014 voor het laatst op het programma 
van een Nederlandse wedstrijd stond. Op het 1500 m-punt werd de tussentijd 
opgenomen, zodat ook een vergelijking met Arnhem vorig jaar mogelijk was. In het 
clubhuis werden de startnummers toegekend en een indeling in twee series 
gemaakt. Vijf deelnemers aan de trainingsdag (Bernard Krabbendam, Wilfried van 
Bremen, Elien Smits, Jasmijn Netten en Gerrit Riezebos) namen om verschillende 
redenen niet deel aan het wedstrijdje. Gerrit fungeerde, samen met mij, als 
snelwandeljury. Wilfried (opnieuw rugklachten) en Elien waren inmiddels huiswaarts 
gegaan. 
  
De wedstrijd leverde een explosie aan persoonlijke records op. In de eerste serie 
zagen we een leuke strijd tussen Patrick Demaerschalk en Han Holtslag, die Han 
met ruim 5 seconden in zijn voordeel wist te beslechten. Dit betekende de eerste 
overwinning voor Han in een PR van 10.01,4. In Veenendaal wandelde hij nog 
10.32,4. Hij is dus flink vooruit gegaan. Een prima tijd ook voor Patrick, die in 10.07,1 
finishte. De derde plaats was voor Be Duit die Yvonne Grootswagers nipt voor bleef. 
Be is zo ongeveer een jaar uit de running geweest en bouwt zijn seizoen weer 
helemaal vanaf nul op. Daarom was dit een prima resultaat voor hem. Yvonne kwam 
op de laatste 100 m hard terug, maar kwam net te kort. Achter hen veel 
prestatiewandelaars, van wie sommigen een redelijke stijl lieten zien. Anderen 
moeten nog vooral op de kniestrekking gaan trainen. De snelheid was bij iedereen 
wel in orde. Verheugend ook om Herwin Weststrate weer aan de start te zien en hem 
ook te zien finishen.  
  
In de tweede serie knalde Rick Liesting meteen weg van de rest van het veld. Anne 
van Andel bleef eerst in een groepje daarachter hangen, maar begon halverwege de 
eerste ronde te versnellen en leek even naar Rick toe te wandelen. Rick bleef echter 
hard doorgaan en bouwde vanaf de 2e ronde zijn voorsprong langzaam uit. Met een 
PR van 7.27,8 verpletterde hij zijn PR uit Veenendaal (9.00,4). Anne wist haar 
tweede plek vast te houden en kwam in 7.47,4 binnen. Dit is niet alleen een PR, 
maar ook verbeterde ze al weer de beste Nederlandse prestatie aller tijden op de 1 
mijl. De oude besttijd stond op 8.08,3 (30.8.2014, Veenendaal). Op de 1500 m komt 
Anne inmiddels aardig dicht bij het officieuze Nederlandse record van Marica Onos. 



Marica kwam lang geleden tot 6.57. Anne zit daar nog maar 18 seconden boven 
(7.15,36), terwijl ze zich met 45 seconden verbeterde (oud: 8.00,84 in Arnhem, 
30.3.2014). Ook PR's waren er voor Remco de Bruin (7.54,8) en Ronnie 
Timmermans (7.58,6). Beiden heren kwamen voor het eerst onder de 8 minuten en 
wandelden dus sneller dan 12 km per uur. Bij de vrouwen verder ook PR's voor 
Liesbet De Smet (8.43,4), Sandra Maas (8.48,6) en Jenny Acuna (9.22,8). Een 
duidelijk signaal dat veel atleten momenteel in vorm zijn, of aan het komen zijn. 
  
Uitslagen: 
  
1 mijl baan, 1e serie 
  
                                                                                                       1500 m        1 mijl 
  
1. Han Holtslag  57  AV Weert                                                  9.21,27        10.01,4 
2. Patrick Demaerschalk 55 CABW                                          9.31,17         10.07,1 
3. Be Duit  49  SV de LAT                                                           9.55,23         10.35,6 
4. Yvonne Grootswagers 78 DAK                                            10.01,77        10.35,9 
5. Gerrit 
Romijn  ??  DAK                                                          10.25,48        11.08,4  prestatie 
6. Ad Leermakers 51  DAK                                                        10.26,0          11.09,7 
7. Herwin Weststrate 84 SV de LAT                                        10.33,64        11.15,6 
8. Mariella Netten  ??  DAK                                                       10.40,0         11.23,4 
prestatie 
9. Anita Bakker 54 Attila                                                            10.39,64       11.24,3 
prestatie 
10. Corina Riezebos 65 RWV                                                     10.43,0         11.25,4 
prestatie 
11. Adrie Romijn ??  DAK                                                           10.50,61       11.39,5 
prestatie 
  
1 mijl baan, 2e serie 
  
                                                                                                      1500 m          1 mijl 
  
1. Rick Liesting 77 OLAT                                                           6.57,20           7.27,8 
2. Anne van Andel 90 DAK                                                       7.15,36           7.47,4* 
3. Remco de Bruin 64 LAT                                                        7.23,83           7.54,8 
4. Ronnie Timmermans 82 RWV                                             7.27,45           7.58,6 
5. Jan Netten 68 DAK                                                                7.39,17           8.12,2 
6. Hans Drijvers 55 Attila                                                         8.06,86            8.40,4 
7. Liesbet De Smet 82 DUFF                                                    8.11,83            8.43,4 
8. Ton van Andel  58 RWV                                                        8.12,5              8.44,2 
9. Sandra Maas 85 RWV                                                           8.14,0               8.48,6 
10. Bas van Andel 54 DAK                                                        8.18,17            8.53,2 
11. Gerard Wildeman 62 RWV                                                8.47,17            9.21,4 
12. Jenny Acuna 69 Venezuela                                               8.45,05             9.22,8 
  
*De tijd van Anne van Andel is een verbetering van de beste Nederlandse prestatie 
aller tijden. Het oude record stond al op haar naam (8.08,3 op 30 augustus 2014 
in Veenendaal). 
  
Na het wedstrijdje was er opnieuw een pauze ivm de lunch. Enkele deelnemers 
vertrokken tijdens/na de lunch (Han, Be, Mariella, Jan, Jasmijn en Bernard). Er 



werden voor de middagtraining twee groepen geformeerd. De ene groep zou 
ongeveer 20 km wandelen en bestond uit: Anne, Bas, Ton, Gerrit, Rick, Hans, 
Ronnie en Remco. Corina zou met ze mee gaan, maar dan hardlopend, en Theo zou 
als begeleider op de fiets meegaan. De andere groep zou ruim 10 km gaan 
wandelen en bestond uit Ad, Yvonne, Anita, Sandra, Liesbet, Gerard, Jenny, Adrie, 
Herwin, Gerrit, Patrick en ik. Ad en Yvonne zouden deze groep leiden.  
  
Even voor 14 u., iets later dan gepland (de ochtendtraining was een uur uitgelopen) 
vertrok groep 1 voor hun lange tocht naar en door de Loonse en Drunense Duinen. 
Inmiddels was de hemel opengebroken en was er een lekker zonnetje gaan schijnen, 
wat enkele optimisten tot het trainen in korte broek verleidde. Anne en Bas trokken 
gelijk van acquit en zetten er stevig de pas in. Rick volgde al snel en daarna de rest. 
Groep 2 reed in auto's naar de ijsbaan ten oosten van Kaatsheuvel. Daar werden de 
auto's geparkeerd en onder leiding van gids Ad (die ook van alles over de omgeving 
vertelde) ging het om 14.11 u. zuidwaarts de bossen en de duinen in. Het mooie 
weer had wel een nadeel dat de parkeerplaats overvol was en dat de fietspaden vol 
met fietsers waren. Maar na een kille ochtend was het natuurlijk zeer prettig om de 
zonnestralen te voelen. Ad trok er stevig aan, zodat in het begin alleen Patrick hem 
kon volgen. Yvonne bleef bij een tweede groepje dat het tempo van ongeveer 7,5 km 
per uur niet helemaal kon bijbenen. We wandelden door het westelijk deel van de 
Loonse en Drunense Duinen richting cafe-restaurant Bosch en Duin. Daar werd de 
fietsroute even verlaten om naar een uitkijkpunt over de zandvlakte te wandelen. Hier 
veel drukte met kinderwagens en andere wandelaars. Kort daarop werd nog even 
gestopt bij een oorlogsmonument. Ad en Yvonne vertelden over de betekenis 
hiervan. Vanuit het drukke cafe-restaurant ging het weer terug richting IJsbaan en 
onderweg kwamen beide groepen elkaar tegen. Even een schreeuw, een groet en 
verder ging het weer. Groep 2 naar het noordwesten en groep 1 naar het zuidoosten. 
Op het eind viel groep 2 helemaal uit elkaar. Zelf kwam ik gelijk aan met Anita en 
Gerard, in een tijd van 1.32.16 over de 10,2 km (voor wat het waard is, want inclusief 
diverse stops). Achter ons nog 3 wandelaars en voor ons de 6 anderen. Jenny zag 
bij de parkeerplaats een mobiele ijscokraam staan en Yvonne gaf aan dat het daar 
heel lekker ijs was, dus de dames en Ad stortten zich gelijk op het ijs, dat er 
inderdaad heel lekker uit zag. Vervolgens gingen we weer met de auto's terug naar 
de baan, waar we rond 16.15 u. terug waren. Sommigen gingen nu gelijk naar huis, 
anderen gingen douchen en/of wachten op groep 1. Groep 1 was van de baan door 
Drunen gewandeld en vandaar naar het zuidwesten naar cafe De Roestelberg. 
Vervolgens zuidwaarts langs de IJsbaan en richting zuidoosten langs Bosch en Duin. 
Daarna naar het oosten naar cafe-restaurant De Rustende Jager. Tenslotte nog een 
stuk naar het noorden (een vrij druk stuk) naar Giersbergen en uiteindelijk terug naar 
Drunen. Met 270 hoogtemeters en een wandeltijd van 2.34 of 2.46 (plus 8 minuten 
rust) kwamen de dappere snelwandelaars na bijna 24 km weer terug bij de baan. Het 
was toen al rond 16.45 u. Omdat het al zo laat was en een flink deel van de 
deelnemers al weg was, gingen de overgebleven deelnemers kort daarop ook weg. 
Bas en Anne op de fiets, zij plakten er nog een fietstocht van bijna 20 km aan vast. 
  
Theo bedankt voor de organisatie, het was allemaal perfect geregeld! 
 


