
Beste mensen, 

  

Gisteren waren we voor het eerst te gast bij AV Haarlemmermeer in Hoofddorp. Het was 

tevens de eerste gezamenlijke baantraining van dit jaar. Aanwezig waren: Rob Tersteeg, Ron 

Timmermans, Remco de Bruin, Hub Kaenen, Rick Liesting, Hans Drijvers, Liesbet De Smet, 

Sandra Maas en Anita Bakker. Enkele vaste deelnemers konden niet aanwezig zijn vanwege 

de wedstrijd in Düsseldorf van een dag eerder, wegens een blessure of vanwege het nog niet 

geheel hersteld zijn van de 80 km in Sittard (vorige week). 

  

Vanaf 9.30 uur verzamelden we ons in de kantine van de atletiekbaan in het sportcomplex 

Arnolduspark. Omdat de atletiekbaan naast de skibaan ligt, werden er al gelijk bespiegelingen 

gemaakt over een klimcup-beklimming. Oscar zette in de kantine koffie en thee, zodat we 

gesterkt aan de bak konden. Met wat wolken en wind, maar gelukkig ook met een lekker 

zonnetje gingen we de baan op. Het zou vandaag ongeveer 15 graden worden. Eerst werd er 

ingelopen, waarna we een flinke set oefeningen deden. Het middenterrein was nog 

gedeeltelijk nat van de regenbuien van (vooral) zaterdagmiddag.  

  

Bij de loopscholing en de snelwandeldrills konden we ook gebruik maken van de materialen 

uit het materiaalhok, zodat we nog wat extra oefeningen konden doen. Vervolgens gebruikten 

we een sprintbaan met een helling, afgesloten aan het eind door een steeplebalk, om enkele 

snelwandel steigerungs te doen. Er volgde een kort intermezzo met een paar spelletjes 

petanque, waarbij Ronnie het eerste spelletje won. De kinderen van Remco deden enthousiast 

mee. 

  

Verder op de baan waren wat hardlopers aan het trainen en honderd meter verderop schalde er 

muziek uit de luidsprekers van een belendend hockeyveld, zodat er ook wat extra sfeer 

aanwezig was. 

  

Het hoofdprogramma van de ochtendsessie was de interval. Deze bestond uit 5 afstanden: 700 

m, 1400 m, 1600 m, 1400 m en 700 m. 

Pauzes 3, 6, 7 en 6 minuten. Vooral Ronnie verbaasde zichzelf met snelheden van rond of 

zelfs boven de 12 km per uur. Rob bleek al behoorlijk hersteld van de 80 km en wandelde 

ontspannen naar snelle tijden. Rick had nog wel last van de 80 km en toen een van de kleintjes 

enthousiast tussen Remco en Rick de binnenbaan oprende, verstapte Rick zich ook nog. Hij 

liet daardoor de tweede interval een beetje lopen. Hans en Anita hadden gisteren nog in 

Düsseldorf gewandeld, maar sloegen zich er toch goed doorheen. Liesbet wandelde gelijk op 

met Sandra, maar knalde op het eind nog even weg. 

  

Tijden: 

  

Rob       3.22-6.23-7.29-6.24-3.09 (totaal incl. rust 48.47 over 6400 m) 

Ron       3.34-7.02-7.59-7.00-3.16 (totaal 50.51) 

Remco  3.34-7.11-8.24-7.32-3.41 (totaal 52.22) 

Hub       3.46-7.26-8.45-7.33-3.45 (totaal 53.15) 

Rick       3.37-9.03-8.17-7.00-3.21 (totaal 53.19) 

Hans     3.51-7.21-8.58-7.51-3.46 (totaal 53.50) 

Liesbet 4.18-8.32-9.52-8.25-3.53 (totaal 57.00) 

Sandra  4.18-8.32-9.52-8.25-3.57 (totaal 57.04) 

Anita     4.55-9.41-11.02-9.48-4.48 (totaal 1.02.14) 

  



Er werden nog twee rondjes uitgewandeld of gerend en wat stretchoefeningen gedaan, 

alvorens de plastic stoelen naar buiten gedragen werden om lekker in de zon van de lunch te 

genieten. Van boven werden wat door Oscar klaargezette kannen koffie en thee gehaald.  

Rond 13.45 uur verlieten we het Arnolduspark om langs de hockeyvelden, de Hoofdweg 

Oostzijde, onder het viaduct door, de Groene Carre Zuid langs het kanaal (ca. 2 km) en een 

klein stukje langs de IJweg naar het Haarlemmermeerse bos te gaan. Hier wachtte een ronde 

van ongeveer 4 km (of bij een routeverkorting: ongeveer 2/3 daarvan). 

Het parcours in het bos dat we gisteren wandelden, kun je vinden op: 

http://timepoint.mylaps.com/park_hb_nl.jsf 

Helaas werkte de My Laps chip gisteren niet, omdat het My Laps scherm er geen zin in had 

(staat links van de weg bij Papa's Beach House, een paar honderd meter vanaf het punt waar 

we gisteren de ronde begonnen).  

  

Ik had de startstreep getrokken bij het bord 'Groene Carre Zuid' aan het begin van het kanaal 

bij de Hoofdweg Westzijde. Daar vertrokken we rond 14 u. Rick, Rob, Remco en Ronnie 

vormden op het eerste stuk langs de schaapjes de eerste groep. Daarachter volgden Hub en 

Hans en de drie dames Liesbet, Sandra en Anita besloten daar weer achter samen op te lopen. 

Rick had halverwege het aanloopstuk toch wat last van zijn been en liet de andere drie gaan. 

  

Omdat er midden in het bos een dressuurwedstrijd met paarden aan de gang was en er overal 

borden met daarop "Jury" en "Publiek" waren geplaatst, was ik nog even bang dat delen van 

het parcours afgezet zouden zijn, maar gelukkig was alles goed te belopen. Wel was het op 

sommige plaatsen druk met dagjesmensen. Rob kwam zelfs een bekende uit Nieuwkoop 

tegen. 

  

Aan het begin van de eerste ronde in het bos klokte ik: Rob, Remco en Ronnie 14.39; Rick 

16.00; Hans en Hub 18.45; Sandra, Liesbet en Anita 21.40. Vervolgens zette ik de 

verzorgingsbox neer op een plek in de schaduw, ongeveer 10 meter voorbij de splitsing met 

de aan- en uitlooproute en reed de voorsten tegemoet. Rob en Ronnie waren nog samen. Maar 

waar Rob de ronde vervolgde gingen Ronnie en Remco linksaf naar Big Spotter's Hill om de 

beklimming te doen. Na de beklimming moesten ze even op adem komen en wandelden ze 

even een stuk rustig. Hierdoor kwam Rob wel een straatlengte voor de rest uit te lopen, zeker 

toen Rick na 1 ronde stopte. De dames wandelden 2x een kleine ronde. 

  

Rondetijden die ik geklokt heb: 

  

Rob: 2 ronden in 44.04, daarna bijna 12 min. gepauzeerd en vervolgens nog een ronde in 

23.20. 

Ron: 1e ronde incl. klim in 32.46, 2e ronde in 26.27. 

Remco: 1e ronde incl. klim in 34.15, 2e ronde in 27.26. 

Rick: 1e ronde in 26.00. 

Hans: 2 ronden in 51.50, 3e ronde in 27.00. 

Hub: 2 ronden in 51.50. 

Liesbet: 1e kleine ronde in 26.30, 2e kleine ronde in 25.42. 

Sandra en Anita: 1e kleine ronde in 26.30, 2e kleine ronde in 27.26. 

  

Voor de volgende keer is het goed om je tijden met de volgende ronderecords van jezelf te 

vergelijken: 

Rob 22.02 

Hans 25.55 

http://timepoint.mylaps.com/park_hb_nl.jsf


Hub 25.55 

Rick 26.00 

Ronnie 26.27* 

Remco 27.26* 

Liesbet 25.42 (kleine ronde) 

Sandra 26.30 (kleine ronde) 

Anita 26.30 (kleine ronde) 

*Ronnie en Remco waren in de eerste ronde sneller onderweg, maar deden toen de klim erbij 

  

Ik heb mij thuis aangekomen nog afgevraagd of de tijd van Rob een ronderecord is. In 

absolute zin is dat zo. De ronde is vanwege de Floriade van 2002 iets veranderd. Voor deze 

nieuwe ronde bestond nog geen snelle tijd. Daarvoor was er echter al een ronde van exact 

3780 m. Hoe lang de grote ronde nu is, heb ik nergens kunnen vinden. 

In de jaren negentig liep de ronde aan de noordkant iets anders en heb ik wel eens een ronde 

van 3780 m in 18.38 gewandeld (1994). Verder vele rondjes in de 19 minuten. Vaak 

wandelde ik 3 rondjes achter elkaar en dan de derde ronde volle bak. Vervolgens nog 

ongeveer een kwartier uitwandelen richting het huis van mijn ouders.  

Vermoedelijk is de ronde nu rond de 4 km en de kleine ronde rond de 3 km. Laten we 

voorlopig de limiet voor een ronderecord maar even op 20 minuten precies stellen. Dan is 

degene die dat haalt ook in absolute zin sneller dan mijn 18.38 uit 1994. 

  

Even na 15.30 u. werd de terugweg aangevangen. Hans en Rob waren de laatsten. Remco en 

Hub gingen een stuk voor de groep uit. Zij kwamen exact na 1.49.22 terug bij het startpunt bij 

het bord Groene Carre Zuid. Inmiddels waren de schapen erg nieuwsgierig geworden en 

liepen ze vlak langs het wandel-/fietspad, maar Sandra ontpopte zich als een soort Hulk, 

waarna ze schielijk op de vlucht sloegen. De rest van de groep kwam samen en een plukje 

rond Sandra en Rick was na 1.57.26 terug en een plukje rond Rob volgde na 1.57.44. 

Ongeveer 10 minuten later (ca. 16.10 u.) was iedereen weer terug op het sportcomplex, waar 

het zeer druk was met hockeywedstrijden en toegestroomd publiek. 

  

Nadat Oscar gemeld was, dat iedereen terug was, kwam hij nog even terug en zette nog wat 

verse thee en koffie. Rond 17.00 u. gingen de laatsten weg. De algemene indruk was dat het 

toch wel weer een pittige trainingsdag geweest was met een goede inzet. 

  

Oscar bedankt voor de organisatie! 

  

NB De foto's die ik van de middagtraining gemaakt heb, staan op www.tigch.nl (doorklikken 

op "Snelwandelen" en vervolgens zoeken achter de datum 12 april 2015). 

  

http://www.tigch.nl/

