
Beste mensen, 
  
Vandaag  (2 mei 2015), waren wij voor het eerst te gast bij wielervereniging De Bataaf in 
Zwanenburg. Aanwezig waren: Anne van Andel, Liesbet De Smet, Sandra Maas, Anita Bakker, 
Rob Tersteeg, Rick Liesting, Ronnie Timmermans, Remco de Bruin, Hub Kaenen, Wilfried van 
Bremen, Hans Drijvers en Bas van Andel. Onder ideale omstandigheden (zon, weinig wind) 
kon er vandaag getraind worden op de wielerbaan en 's middags in Recreatiegebied 
Spaarnwoude. 
  
Vanaf 9.30 uur verzamelden we ons in de kantine van De Bataaf. Hier stond koffie en thee 
klaar en om klokslag 10 uur konden we beginnen met de training. Twee rondjes opwarmen 
maar dit keer, maar dat was wel gelijk 2500 meter (de wielerbaan is 1250 meter lang). Voor 
de oefeningen konden we een mooi egaal plateau gebruiken. Dit keer had ik weer wat 
nieuwe oefeningen toegevoegd. Hetzelfde gold voor de loopscholing en de drills.  
  
Na de steigerungs was er even tijd voor wat ontspanning en vervolgens was het tijd voor de 
interval. We deden 3x2 ronden, ofwel 3x2500 m. Pauze was steeds 6 minuten. De tijden 
staan hieronder: 
  
Tijden per 2500 m: 
  
Rob 12.01 - 11.21 - 10.50 totaaltijd incl. rust 46.12 
Rick 12.10 - 12.25 - 12.16 totaaltijd incl. rust 48.51 
Ronnie 13.03 - 12.54 - 12.33 (50.30) 
Remco 13.07 - 13.22 - 13.36 (52.05) 
Anne 13.33 - 13.29 - 13.41 (52.43) 
Hub 14.20 - 13.44 - 13.30 (53.34) 
Wilfried 14.59 - 14.09 - 14.14 (55.22) 
Hans 15.37 - 14.38 - 13.31 (55.46) 
Bas 15.37 - 14.58 - 14.30 (57.05) 
Liesbet 15.37 - 15.20 - 15.09 (58.06) 
Sandra 16.27 - 15.51 - 15.24 (59.42) 
Anita 17.08 - 16.51 - 16.41 (1.02.40) 
  
Tijden per ronde: 
  
Rob 6.07 - 5.54 - 5.39 - 5.42 - 5.31 - 5.19 
Rick 6.10 - 6.00 - 6.12 - 6.13 - 6.10 - 6.06 
Ronnie 6.42 - 6.21 - 6.23 - 6.31 - 6.18 - 6.15 
Remco 6.31 - 6.36 - 6.30 - 6.52 - 6.44 - 6.52 
Anne 6.44 - 6.49 - 6.35 - 6.54 - 6.45 - 6.56 
Hub 7.04 - 7.16 - 6.58 - 6.46 - 6.51 - 6.39 
Wilfried 7.16 - 7.43 - 7.07 - 7.02 - 7.08 - 7.06 
Hans 7.54 - 7.43 - 7.26 - 7.12 - 6.43 - 6.48 
Bas 7.54 - 7.43 - 7.34 - 7.24 - 7.16 - 7.14 
Liesbet 7.57 - 7.40 - 7.34 - 7.46 - 7.22 - 7.47 
Sandra 8.34 - 7.53 - 7.45 - 8.06 - 7.32 - 7.52 
Anita 8.40 - 8.28 - 8.28 - 8.23 - 8.25 - 8.16 
  
Uit de tabelletjes kun je al voorzichtig wat opmaken. 
- Rob, Bas en Anita bouwen af, dwz. tweede ronde gaat steeds sneller dan de eerste; 



- Remco en Anne wandelen steeds een langzamere tweede ronde dan de eerste; 
- Acht van de twaalf wandelen de laatste interval het snelst; 
- Dezelfde acht gaan ook steeds sneller wandelen (eerste langzaamste, laatste snelste); 
- Rob wandelt de laatste ronde zeer snel (5.19 over 1250 m is ongeveer 4.15 op de 1000 m); 
- Anita wandelt nog ongeveer 6.37 gemiddeld op de 1000 m in de laatste ronde; 
- Rick wandelt het meest constant (13 sec. verschil tussen snelste en langzaamste ronde). 
  
Na het uitlopen en stretchen was er nu een pauze. Hub had vanwege zijn verjaardag eerder 
deze week vlaai meegenomen, zodat de calorieën weer wat konden worden bijgevuld. Even 
na 13.30 uur gingen we (vanaf de finishlijn op de wielerbaan en vervolgens door het hek 
heen) op pad voor de duurloop. Eerst een aanloopstuk vanaf de wielerbaan via de Proosdij, 
de Domineeslaan, de fietsbrug over de Ringvaart, langs Sugar City (de oude CSM 
suikerfabriek), over de loopbrug bij NS station Halfweg-Zwanenburg, via de Teding van 
Berkhoutweg het spoor onderdoor, links de Kanaalweg in, dan Zijkanaal F Oost langs het 
water, het witte houten bruggetje over naar knooppunt 26 van het fietsroutenetwerk. De 
groep kwam daar nogal uit elkaar getrokken aan, omdat halverwege de groep de brug over 
de Ringvaart open ging. Remco, Rick, Wilfried, Anne en Rob bereikten het begin van het 
rondenparcours na 23.17, Bas en Ronnie na 24.33, Hans en Hub na 28.53, Liesbet en Sandra 
na 29.26 en Anita na 29.28. Na 30.01 volgde er een gezamenlijke herstart voor de eerste 
kleine ronde van 3,17 km. Rick was al iets eerder vertrokken, maar kwam weer 
terugwandelen en sloot toen aan bij de groep. De route van de kleine ronde was iets 
gewijzigd dan ik eerder gepland had vanwege een afgesloten brug. 
  
Rob ging er gelijk hard van tussen en was na 1 kleine ronde al weer na 48.00 terug (17.59 op 
3,17 km). Achter hem was er een flink gat naar de anderen, die vooralsnog bij elkaar bleven. 
Anita, Sandra en Liesbet sloten de rij. Iedereen ging vervolgens voor de grote ronde van 4,97 
km. Rob die na 48.20 weer was doorgegaan (de verzorgingsbox met het drinken stond bij het 
begin van de ronde), raffelde de grote ronde af in 27.15 (totaaltijd 1.15.35). Daarna 
pauzeerde hij enkele minuten om rustig te drinken en hij ging na 1.19.29 verder. Remco en 
Ronnie waren de eerste achtervolgers na 1.26.04. Anne, Rick, Wilfried, Hub, Bas en Hans 
volgden na 1.27.00. Ze gingen, met Hub en Ronnie voorop na 1.27.45 weer door. Anita, 
Sandra en Liesbet kwamen na 1 kleine en 1 grote ronde na 1.38.18 terug. Vooral Anita had 
last van wat krampverschijnselen en de drie besloten mede daarom hier op de anderen te 
wachten. 
  
Alleen Rob, Ronnie en Hub deden er nog een grote ronde bij, de andere deden nog een 
kleine. Uiteindelijk kwam iedereen na de volgende tijden door bij knooppunt 26 (tussen 
haakjes de afgelegde afstand en tijd in het recreatiegebied): 
  
Anita 1.38.18 (8,14 km in 1.08.17) 
Sandra 1.38.18 (8,14 km in 1.08.17) 
Liesbet 1.38.18 (8,14 km in 1.08.17) 
Remco 1.48.52 (11,31 km in 1.18.51) 
Rob 1.49.09 (13,11 km in 1.19.08) 
Anne 1.49.09 (11,31 km in 1.19.08) 
Rick 1.49.09 (tijd en afstand niet helemaal duidelijk ivm eerdere start en teruglopen) 
Hans 1.50.22 (11,31 km in 1.20.21) 
Bas 1.50.54 (11,31 km in 1.20.53) 
Wilfried 1.50.54 (11,31 km in 1.20.53) 
Ronnie 2.00.32 (13,11 km in 1.30.31) 
Hub 2.01.53 (13,11 km in 1.31.52) 



  
Het wandelen in het recreatiegebied beviel de meesten wel: mooi en rustig. Wel hier en 
daar wat lastige passages vanwege het oversteken van de drukke Wethouder van Essenweg 
en ook veel racefietsers op het laatste deel van het fietspad. Als we hier volgende keer 
trainen, verdient het wellicht aanbeveling om de ronde aan te passen. Bovendien, als het 
nog warmer wordt, is de ronde van bijna 5 km misschien te lang als je maar 1x in een ronde 
kunt drinken. 
  
Toen Hub ook aangekomen was, ging men en groupe (Sandra, Liesbet en Anita iets eerder) 
terug in een rustig tempo. Uiteindelijk was het Bas die als eerste de wielerbaan opdraaide 
(totaaltijd 2.28.50), op de voet gevolgd door Remco, Anne, Rob en Wilfried (2.28.57). Rick en 
Ronnie volgden na 2.30.58, Liesbet en Sandra na 2.31.14 en Hub, Hans en Anita na 2.31.26. 
  
Samenvattend: 's ochtends een flinke interval en alles bij elkaar zeker 11 km. 's Middags nog 
eens 14 tot 19 km. Ik begreep van enkelen dat zij morgen een rustdag plannen. Maar 
morgen is er bij De Bataaf ook nog een mooie toertocht op de fiets te doen. 
  
Iedereen bedankt voor de goede inzet en de goede sfeer bij deze training. Kijk hieronder 
even voor de volgende trainingen. 
  
Ik wil De Bataaf hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, ik denk dat het een hele mooie 
locatie is gebleken voor onze training. 
  
NB de foto's van deze dag komen op www.tigch.nl 
  
  
Trainingen (dikgedrukt zijn de open trainingen) 
  
zo 17 mei 2015 Overveen/Bloemendaal (Tetterode sportcomplex) trainingsdag (voor 
iedereen) 
zo 28 juni 2015 Hoofddorp (Nederlands team) selectietraining (op uitnodiging) 
zo 12 juli 2015 Zwanenburg (Nederlands team) selectietraining (op uitnodiging) (is nog niet 
zeker) 
zo 30 augustus 2015 Hoofddorp (Nederlands team) selectietraining (op uitnodiging) 
za 5 september 2015 Veenendaal (VAV) trainingsdag (voor iedereen) 9.15 u. 
  
Nog in te plannen: nog een selectietraining op 12 september (locatie nog onduidelijk). 
Mogelijk gaan we (in oktober?) ook nog met een klein clubje trainen in De Slek (Echt).  
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
 

http://www.tigch.nl/

