
 Beste mensen, 
  
Zaterdag 2 mei gaan we voor de eerste keer trainen bij De Bataaf in Zwanenburg. In de 
ochtend zal getraind worden op het wielercircuit. Het wielercircuit is 1250 m lang. In de 
middag gaan we trainen in het Recreatiegebied Spaarnwoude. De aanlooproute tussen de 
uitgang van het wielercircuit en het begin van de ronde door het Recreatiegebied is bijna 3 
km. De ronde door het Recreatiegebied is bijna 5 km (is ook in te korten).  
  
Het clubhuis van de Bataaf is gesitueerd op het eigen parcours en is te vinden op het 
onderstaande adres. 
Kinheim 7 
1161 AN  Zwanenburg 
Telefoon: 020 – 497 35 92 
  
Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
  
9.30-10 u. verzamelen in het clubhuis 
10 u. begin training op de wielerbaan 
11.15 u. interval 
12.15 u. uitlopen, stretchen 
12.30 u. middagpauze, lunch 
uiterlijk 13.45 u. begin middagtraining naar en in het Recreatiegebied Spaarnwoude 
uiterlijk 16.15 u. terug bij het clubhuis bij de wielerbaan 
ca. 17 u. vertrek van de laatste deelnemers 
  
Bereikbaarheid: 
  
Per openbaar vervoer kun je het best aanreizen op station Halfweg-Zwanenburg (tussen 
Amsterdam CS en Haarlem). Neem daarna de trap zuidwaarts over het spoor en de drukke 
weg. Steek onderaan de trap de weg over en ga dan tussen de gebouwen door verder 
zuidwaarts over een fietspad (rechts van je zie je de oude suikerfabriek, nu appartementen). 
Vervolgens de brug over de Ringvaart over en daarna rechtdoor over de drukke 
Domineeslaan. Neem de 2e grote zijstraat rechts (Proosdij). Deze straat gaat schuin rechts 
over in Kinheim. Rechts van je ligt de ingang van het wielercircuit. 
  
Tot nu toe hebben zich opgegeven: Hub, Liesbet, Hans en Anita, Ronnie, Sandra, Anne, Rob, 
Rick en Andrew. 
Als je nog niet in dit rijtje staat en je wilt erbij zijn, geef je dan nog even op. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
  
 


