
Beste mensen, 
  
Vandaag heb ik de bevestiging gekregen dat de training volgende week in Hoofddorp 
definitief geregeld is. Hierbij nodig ik jullie allemaal uit voor deze training. We zijn zondag 12 
april te gast bij AV Haarlemmermeer. Onze contactpersoon is Oscar Soethout, die om 
ongeveer 9.30 uur het hek rond de atletiekbaan zal opendoen. Mocht je iets eerder zijn, 
zoek dan even rustig een parkeerplek en wacht even tot het hek opengaat (vooralsnog wordt 
er voor volgende weekend mooi weer verwacht).  
  
Waar we in de zaal de afgelopen winter vooral de nadruk hebben gelegd op kracht, 
coördinatie en lenigheid, zullen we nu wat meer aandacht geven aan snelheid 
(intervaltraining). 
  
Het adres van de baan is: 
  
Arnolduspark 5a 
2132 CR  Hoofddorp 
tel.nr. kantine 023-5621946 
  
In de middag gaan we trainen in het Haarlemmermeersebos. De ingang van het bos ligt 
ongeveer 1,5 - 2 km wandelen vanaf de atletiekbaan. Een grote ronde in het bos is ongeveer 
3,7 km (er is ook een kleinere ronde mogelijk). De middagtraining is eventueel te 
combineren met een trimbaan-circuit en/of een beklimming van Big Spotter's Hill (beiden 
hebben we vorig jaar al eens eerder gedaan). Ook is er in het Haarlemmermeersebos een 
scherm met MyLaps tijdwaarneming (net als bij de Toolenburgerplas). 
  
Let op: er vindt op 11 en 12 april ook een wandeltocht plaats in Hoofddorp (de Dik Trom 
wandeltocht). Hierdoor kan het wat drukker zijn in het bos en kunnen er ook allerlei pijlen 
staan, die voor ons niet van toepassing zijn. Ik zal bij het pijlen een afwijkende kleur 
gebruiken. 
  
In het Haarlemmermeersebos is onlangs een bomenroute geopend. Ook zijn er nog wat 
overblijfselen van de Floriade 2002. Met een beetje geluk staat de flora een beetje in bloei. 
  
Als aanmeldingen heb ik voorlopig staan: Rob, Rick, Ronnie, Andrew, Hans en Anita, Sandra 
en René. Remco en Liesbet heb ik staan met een vraagteken. Anne (die zaterdag naar 
Düsseldorf gaat voor een wedstrijd) heeft zich afgemeld. Iedereen die nog niet in dit rijtje 
staat als aangemeld, kan zich uiteraard nog aanmelden.  
  
Globaal programma: 
  
9.30 - 10.00 uur aankomst van de deelnemers 
10 - 11.15 uur baantraining: inlopen, inwandelen, oefeningen, snelwandeldrills 
11.15-12.15 uur baantraining: interval, uitlopen, stretchen 
12.15 uur pauze, lunch 
13.30 uur begin middagtraining, vertrek vanaf de baan naar het Haarlemmermeersebos 
Vanaf 15.30 u. terugkomst deelnemers bij de baan 



Douchen, nabespreking, evt. bakje koffie, enz. 
Uiterlijk 16.30 u. vertrek van alle deelnemers 
  
NB Neem zo veel mogelijk je lunch zelf mee. Als je wat wilt drinken in de kantine, neem dan 
svp wat klein geld mee. 
  
Bereikbaarheid: 
  
Het Arnolduspark (en omgeving) kent verschillende sportaccomodaties zoals tennisbanen, 
een skibaan, de atletiekbaan, een hockeyveld, een sporthal en een sportschool van Basic Fit. 
Het Arnolduspark is gelegen aan de oostkant van Hoofddorp. 
Zie ook bijgaande plattegrond: 
https://www.google.nl/maps/@52.3091309,4.7011834,466m/data=!3m1!1e3 
  
Met de bus kom je het dichtst in de buurt van de atletiekbaan. Vanaf Hoofddorp station is er 
een halfuurdienst van bus 145 (richting Leidseplein via Badhoevedorp). Deze vertrekt om 
9.30 en 10.00 uur. Uitstappen halte Wijkermeerstraat. Vandaar is het 7 minuten lopen. 
Andere optie is de bus nemen naar Hoofddorp Centrum (bijv. lijn 168, 169 of 340). Vandaar 
is het 13 minuten lopen. Bus 340 gaat om 9.15 en 9.45 uur vanaf Hoofddorp station. 
Vanaf station Hoofddorp dien je te rekenen op ongeveer 25-30 minuten lopen. 
  
Let op: Omdat de NS weer eens het treinverkeer rond Schiphol eruit gegooid heeft (hele 
weekend), wordt mensen die vanuit het oosten van Amsterdam aanreizen aangeraden vanaf 
station Amsterdam Bijlmer Arena bus 300 te nemen naar Hoofddorp station. Zie ook de 
informatie hieronder. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
tel. 06-28122348 
  
Let op: werkzaamheden op het spoor 
  
Schiphol-Amsterdam Sloterdijk/Amsterdam Bijlmer Arena/Diemen Zuid in de nacht van 
vrijdag 10 op zaterdag 11 april vanaf 01.20 uur tot en met maandag 13 april 05.00 uur 

Oorzaak 

 door werkzaamheden 

 

Reisadvies 

U kunt gebruikmaken van de metro en/of bussen 

https://www.google.nl/maps/@52.3091309,4.7011834,466m/data=!3m1!1e3


Er is geen treinverkeer tussen Schiphol-Amsterdam Sloterdijk, Schiphol-Amsterdam Bijlmer 
ArenA en Schiphol-Diemen Zuid 

 reis tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk met de NS-Snelbussen; maak gebruik 
van de Metro tussen Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Sloterdijk en van de NS-
stopbussen buiten de tijden waarin de metro rijdt 

 reis tussen Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA met R-net buslijn 300; reis tussen 
Schiphol en Amsterdam Zuid met R-net buslijn 310 

 tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Bijlmer Arena kunt u reizen met de Metro; 
reis van en naar Diemen Zuid via Amsterdam Bijlmer ArenA 

Er is beperkt treinverkeer tussen Schiphol en Hoofddorp 

 reis tussen Schiphol en Hoofddorp met de overige treinen 

Zondag vanaf 22.00 uur is er geen treinverkeer tussen Diemen Zuid en Weesp 

 reis tussen Schiphol en Weesp met de NS-stopbussen 

Extra reistijd 

 een kwartier tot een half uur 

 


