
Beste mensen, 

  

Hierbij stuur ik jullie de uitnodiging voor de eerstvolgende training. Op zondag 17 mei a.s. gaan 

we onze jaarlijkse heuveltraining doen in de duinen vlak bij Haarlem. We verzamelen ons vanaf 

9.15 uur bij: 

  

Sportcomplex Tetterode 

Tetterodeweg 15 

2051 EG  Overveen 

tel. 023-5251505 

http://www.tetterodesportcomplex.nl/ 

(de reservering is door mij gemaakt met Bas Nikkels) 

In het sportcomplex heb ik twee kleedkamers gereserveerd, die ons de hele dag ter beschikking 

staan en die ik kan afsluiten. Verder is er bij goed weer gelegenheid om buiten te zitten (bij 

slecht weer kunnen we gewoon binnen zitten) en kun je iets te drinken bestellen in de kantine. Er 

wordt deze dag getraind op enkele van de mooiste parcoursen die we jaarlijks aandoen (duinen, 

villa's, strand, zee, je krijgt van alles te zien).  

  

Het programma van deze dag is als volgt: 
  

9.15-10.00 uur verzamelen in de kantine van het Tetterode sportcomplex (bij heel mooi weer kan 

het ook buiten voor het complex) aan de Tetterodeweg in Overveen (vlak bij het treinstation 

Overveen). 

10.00 uur inlooprondje langs station Overveen, langs restaurant Loetje en langs het 

Brouwerskolkje (ca. 2 km) 

10.15 uur terug bij het Tetterode sportcomplex 

Oefeningen en circuittraining op de parkeerplaats (aan de kant van de tennisbanen) 

Tevens gelegenheid voor laatkomers om alsnog aan te sluiten. 

10.35 uur vertrek in rustige snelwandelpas naar het Kopje van Bloemendaal (hoek Lonbar 

Petrilaan/Hoge Duin en Daalse weg) 

Daar aangekomen enkele snelwandeldrills. 

11.10 uur begin eerste beklimming van het Kopje. 1x omhoog en via dezelfde weg weer naar 

beneden is 1.753,2 meter. Daarvan is ca. 400 m serieus klimmen. We gaan maximaal 5x omhoog 

en keren bovenop de zuidcol van de heuvel (kant Bloemendaalseweg) op 40 m hoogte. Het 

keerpunt is bij de ingang van een huis aan je linkerhand. Bij dat huis is een aantal stenen aan 

weerszijden van de ingang opvallend wit geschilderd.  

Let op: voor wie niet wil dalen, of wie zowel niet wil klimmen als dalen is er een alternatieve 

route! Zie hieronder. 

12.15 u.  We wandelen rustig terug naar de hal.           

12.30 u.  Terug bij het Tetterode sportcomplex: omkleden, lunch en pauze (neem zelf brood 

mee) 

14 u. (uiterlijk) Begin middagtraining, eerst rustig snelwandelen naar de watertoren op de 

Zeeweg.  

14.15 u. (uiterlijk) Bij de watertoren gezamenlijke herstart voor de duurloop naar Zandvoort. In 

Zandvoort keuze: omkeren en terug naar de watertoren (en rustig uitwandelend door naar de 

Tetterodehal) of naar het strand, een duik in zee en met de trein terug naar Overveen (teruglopen 

kan ook). De afstand watertoren-Zandvoort is een kleine 6 km. 

15.30-16 u. terug bij het Tetterode Sportcomplex: omkleden, douchen en nabespreking 

ca. 16.30 u. einde van de training, vertrek naar huis 

  

Bereikbaarheid per trein: 

Reis naar NS station Overveen. Vanaf daar is het ca. 5-10 min. lopen (bij de uitgang van het 

station linksaf, langs het spoor blijven lopen, de weg stijgt het eerste stuk, bij de splitsing links 

http://www.tetterodesportcomplex.nl/


houden, voor de brug over het spoor rechtsaf naar de parkeerplaats, de ingang is aan de kant van 

de tennisbanen, waar ook wat zitjes staan) 

  

Bereikbaarheid per auto/parkeren: 

Overveen ligt in de buurt van Haarlem. Via de N208 kom je het dichtst in de buurt. Er is een 

grote parkeerplaats bij het Tetterode Sportcomplex/Tetterodehal. 

  

Ochtenddeel: drie routes mogelijk!  

  

Route 1: beklimming van de zuidcol en afdaling  
  

Hoogtepunt van het ochtenddeel zal zijn dat we 5x het Kopje van Bloemendaal gaan 

beklimmen. Voor degenen die deze kuitenbijter nog niet kennen, vind je hieronder het 

Streckenprofil (let op: het gaat alleen om de klim van 5 naar 40 meter aan de linkerkant, we 

beginnen op ongeveer 10 meter): 

 

  

Eerst heb je een aanloopstuk van ongeveer 400 meter, voordat het steil omhoog gaat, van 15 naar 

40 meter. Op het eind ga je van het asfalt naar in visgraat gelegde stenen. Daar ga je op de laatste 

25 meter nog even in een bocht naar links tot je bij een huis komt (aan de linkerkant) met aan 

beide zijden van de ingang in het wit beschilderde stenen. Daar wordt gekeerd en dan mag je 

lekker afdalen. Als je weer terug bent bij het beginpunt, heb je 1753,2 meter afgelegd. 5 ronden 

is dus 8766 meter. Als je 5x niet haalt, dan kun je uiteraard ook 3 of 4x naar boven.  

 

Snelste tijden tot nu toe over 1 ronde: 

  

Marcelino Sobczak     8.06,77  4-9-2010 

Colin Versteeg             8.17,13   25-9-2011 

Rob Tersteeg               8.38         10-5-2014 

Frank v. Ravensberg   8.57        29-8-1979 

Wilfried v. Bremen     9.21        10-5-2014 

Frank v.d. Gulik           9.59,68  4-9-2010 

Hub Kaenen                 10.24      10-5-2014 

Ronnie Timmermans  10.28      10-5-2014 
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Bas van Andel               10.35     10-5-2014 

Dennis v. Reeden        10.40      1-9-2012 

Anne van Andel           10.41      10-5-2014 

Liesbet Desmet           10.46      25-9-2011 

Herwin Weststrate     10.56      10-5-2014 

Sandra Maas                11.13       25-5-2013 

Marleen Radder          11.17,91  25-9-2011 

Jan de Vos                    11.28        25-5-2013 

Alex Wijsman               11.30       25-5-2013 

Alan Guit                      11.38        1-9-2012 

Robert van Bremen    11.41,21 4-9-2010 

Cees Versteeg             11.54       1-9-2012 

Ilonka v. Bemmel        12.18       1-9-2012 

Marco Jongepier         12.30       1-9-2012 

Rob Wiche                   12.35       25-9-2011 

Erik Dikken                   12.46       1-9-2012 

Isis la Croix                   13.11       1-9-2012 

Nol Fase                        13.51      1-9-2012 

Paul Koks                      13.56      10-5-2014 

Loes van Bremen        14.36      25-9-2011 

  

Snelste tijden over 5 ronden: 

  

Frank v. Ravensberg   45.17      29-8-1979 

Rob Tersteeg               50.31      25-5-2013 

Wilfried v. Bremen     54.21      10-5-2014 

Colin Versteeg             54.38      25-9-2011 

Herwin Weststrate     55.36      25-5-2013 

Dennis v. Reeden        56.07      1-9-2012 

Bas van Andel              57.20      10-5-2014 

Anne van Andel           58.03      10-5-2014 

Ronnie Timmermans  58.03      10-5-2014 

Hub Kaenen                 58.46      10-5-2014 

Alex Wijsman              58.47      25-5-2013 

Ron Timmermans       59.56      1-9-2012 

Sandra Maas                62.55      25-5-2013 

Jan de Vos                    63.33      25-5-2013 

Erik Dikken                   67.27      1-9-2012 

Paul Koks                      71.27      10-5-2014 

Ilonka van Bemmel     72.54      25-5-2013 

Nol Fase                        ca. 80-85 min. 1-9-2012 

  

NB Tijden van de nummers 3 t/m laatst op de 5 ronden zijn inclusief pauzes tussen de 

beklimmingen. 

NB 2 In 2010 hebben we 4 ronden gewandeld. 

  

Route 2: beklimming van de zuidcol en afdaling via de trap 
  

Als je wel de beklimmingen wilt doen, maar je wilt het dalen met gestrekte knie vermijden, dan 

kun je na het bereiken van de top in de bocht net onder de top de Kijkduintrap afdalen. Deze 

komt uit op de Midden Duin en Daalse weg. Onderaan de trap rechtsaf en vervolgens kom je 

onderaan het steilste deel weer uit op de Hoge Duin en Daalse weg. Daar kun je terug wandelen 

naar het beginpunt. 

  



Route 3: voor de beklimming rechtsaf, rondje om de vijver en terug (geen steile stukken) 
  

Als je wel mee wilt trainen, maar je wilt niet de steilste stukken meepakken, dan kun je na een 

meter of 500 rechts afslaan. Je wandelt dan alleen het groene gedeelte in het profiel hierboven en 

slaat dan af in de Midden Duin en Daalse weg. Vervolgens tweede straat rechts (Karmelweg) en 

meteen weer rechts (Lage Duin en Daalse weg). Je kunt hier een rondje om de vijver wandelen 

en vervolgens weer terug naar het beginpunt wandelen (Karmelweg, Midden Duin en Daalse 

weg en Hoge Duine en Daalse weg). Route 3 is ook uitstekend geschikt om een rondje uit te 

wandelen. 

  

Het is de 6e keer dat we hier trainen, ik hoop weer op een goede opkomst. Wil je erbij zijn deze 

dag, geef je dan bij mij op. Ook als je maar een deel van het programma mee kunt doen, ben je 

van harte welkom.  

  

Vooralsnog hebben zich al opgegeven: Ronnie Timmermans, Rick Liesting, Remco de Bruin, 

Rob Tersteeg, Hans Drijvers, Anita Bakker en Hub Kaenen. Ongetwijfeld ben ik nog de een of 

de ander vergeten. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

f.vanravensberg@live.nl 

tel. 06-28122348  
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