
Beste mensen, 

  

Zondag viel precies tussen twee regendagen in en dus hadden we dit jaar geluk met de open 

training, die we gisteren organiseerden in Overveen. Het was al weer het zesde 

achtereenvolgende jaar dat we de duinen bij Overveen aandeden. Met een lekker zonnetje en 

een temperatuur van 12-15 graden waren de omstandigheden vooral 's ochtends ideaal. 

Twaalf atleten meldden zich op 17 mei 's morgens bij de Tetterodehal in Overveen: Rob 

Tersteeg, Remco de Bruin, Hub Kaenen, Wilfried van Bremen, Rick Liesting, Ronnie 

Timmermans, Anne van Andel, Herwin Weststrate, Hans Drijvers, Jan de Vos, Anita Bakker 

en Ilonka van Bemmel. Herwin was de allereerste, hij had in de buurt gekampeerd en ik toen 

ik rond 8 uur aan het pijlen was, kwam ik hem al tegen bij de watertoren van Overveen, waar 

hij rustig een bakje thee aan het zetten was. Minder rustig verliep de ochtend voor Rick, die te 

kampen kreeg met de kuren van de NS, waardoor hij rennend met een zware tas rond 10.45 

uur het parkeerterrein van het Tetterode sportcomplex kwam opsprinten. Opvallende 

aanwezige was Ilonka, het was al weer enige tijd geleden dat zij erbij was. 

  

Zoals gebruikelijk begonnen we de training met een inlooprondje van ongeveer 2 km langs 

NS station Overveen, de Albert Heijn, de spoorwegovergang, restaurant Loetje, de 

Brouwerskolk, restaurant 't Brouwerskolkje en de spoorbrug, waarna we weer terugkwamen 

bij het Tetterode sportcomplex. Hier deden we bij de parkeerplaats wat lenigheidsoefeningen. 

Nadat Rick ook was aangesloten, vertrokken we rustig richting Kopje van Bloemendaal. 

Zoals gebruikelijk was de streep getrokken bij de 3e lantaarnpaal vanaf de kruising Lonbar 

Petrilaan/Hoge Duin en Daalseweg (ongeveer op de plek waar ik Tweede Paasdag nog startte 

voor de Lionsloop). Alvorens aan het grote werk te beginnen, deden we nog enkele drills, 

waarna gestart werd voor de 5 beklimmingen van de zuidcol van het Kopje van Bloemendaal: 

8766 m met 160 hoogtemeters. 

  

In 1979 had ik hier 8 beklimmingen gedaan, waarvan 5 beklimmingen in 45.17. In 2011-2014 

hebben we hier met de groep ook steeds 5 beklimmingen gedaan en toen was de snelste tijd 

50.31 van Rob. Rob verkeert echter momenteel in bloedvorm, want het leek er wel op of de 

beklimmingen hem helemaal niets deden. Hoewel het uiteraard geen wedstrijd was, gaven 

zijn doorkomsttijden na elke beklimming wel een stevige indicatie over zijn vorm. De eerste 

3x kwam hij steeds na ongeveer 9 minuten weer langs. Vervolgens bleek Rob nog makkelijk 

te kunnen versnellen en zo verdween mijn tijd uit 1979 na 36 jaar 'uit de boeken'. Met een 

zeer snelle laatste 'ronde' (een beklimming en een afdaling, totaal 1.753,20 m) in 8.23 scherpte 

Rob de snelste tijd over 5 ronden aan tot 44.19. Ik moet toegeven dat ik niet gedacht had dat 

hij zo snel zou gaan. En dan was hij een minuut na de finish al weer makkelijk aanspreekbaar. 

  

Niet alleen Rob ging hard. Remco, Rick, Ronnie en Anne bleven de hele tijd dicht bij elkaar 

en zo gingen ook zij harder dan verwacht. Waarschijnlijk mede door het ideale weer, doken ze 

alle vier onder de 50 minuten. Hub en Hans gingen 1 ronde voluit, maar ook zij waren vlot 

terug na 5 ronden. Jan was benieuwd of hij sneller kon zijn dan bij een eerdere gelegenheid en 

dat lukte hem ruim: 1.02.10 (eerder had hij 1.03.33 gewandeld). Anita was een kleine 3 

minuten na Jan binnen. Herwin (die 1 ronde snel ging en daarna met Ilonka meewandelde) en 

Ilonka hielden het bij 4 ronden. Wilfried ging 3 ronden goed mee met Rick, Ronnie en Anne, 

daarna voelde hij toch weer zijn rug protesteren. Daardoor wandelde hij de 4e ronde rustig uit 

en sloeg hij de 5e ronde over. 

  

Door mij geklokte doorkomsttijden: 

  

Rob 9.01-18.02-27.07-35.56-44.19 (snelste tijd was 50.31) 

Remco 9.52-19.34-29.24-39.18-49.06 (eerste keer dat hij hier trainde) 

Rick 10.12/10.40-19.50-30.16-40.07-49.22 (eerste keer) 

Ronnie 10.22-20.20-30.23-40.11-49.30 (snelste tijd was 58.03) 



Anne 10.31-20.29-30.23-40.11-49.47 (snelste tijd was 58.03) 

Hub 9.59-20.10-31.13-41.57-52.52 (snelste tijd was 58.46) 

Hans 11.21-21.19-32.50-43.21-55.04 (eerste keer) 

Jan 11.59-24.03/24.53-36.52/37.36-49.39/50.14-1.02.10 (snelste tijd was 1.03.33) 

Anita 13.02-26.02-38.56-51.56-1.05.02 (eerste keer) 

Wilfried 10.08/10.38-20.28-30.23-44.25-XXXX 

Herwin 10.35/14.50-29.33-44.06-58.36-XXXX 

Ilonka 14.47-29.33-44.06-58.36-XXXX 

  

NB als er een "/" staat, dan betekent dat er na de betreffende ronde even gerust is, de tijd na 

de schuine streep is dan weer de vertrektijd. 

  

Overzicht van de rondetijden: 

  

Rob 9.01-9.01-9.05-8.49-8.23 (snelste tijd was 8.38) 

Remco 9.52-9.42-9.50-9.54-9.48 (eerste keer) 

Rick 10.12-9.10-10.26-9.53-9.15 (eerste keer)  

Ronnie 10.22-9.58-10.03-9.48-9.19 (snelste tijd was 10.28) 

Anne 10.31-9.58-9.54-9.48-9.36 (snelste tijd was 10.41) 

Hub 9.59-10.11-11.03-10.44-10.55 (snelste tijd was 10.24) 

Hans 11.21-9.58-11.31-10.31-11.43 (eerste keer) 

Jan 11.59-12.04-11.59-12.03-11.56 (snelste tijd blijft 11.28) 

Anita 13.02-13.00-12.54-13.00-13.06 (eerste keer) 

Wilfried 10.08-9.50-9.55-14.02 (snelste tijd blijft 9.21) 

Herwin 10.35-14.43-14.33-14.30 (snelste tijd was 10.56) 

Ilonka 14.47-14.46-14.33-14.30 (snelste tijd blijft 12.18) 

  

Opvallend is de zeer constante curve van Remco, Jan, Anita en Ilonka. 

Rob ging naar het einde steeds harder. Ook bij Ronnie en Anne is dat duidelijk te zien. 

Hub en Herwin gingen duidelijk voor de eerste ronde. 

Wilfried was voor hij het noodgedwongen rustiger aan moest doen, ook constant onderweg. 

Rick en Hans wandelden in een nogal wisselend tempo. 

Verder valt op wat een enorme vooruitgang er door een aantal deelnemers is gemaakt in 1 of 

enkele jaren. Wel moet daarbij een kleine opmerking gemaakt worden, dat het vorig jaar 

regende en dat daardoor de spieren koud bleven. Dat werkt dan automatisch door op de 

trainingstijden, maar het verklaart niet het enorme verschil bij Rob, Ronnie, Anne en Hub. 

  

Rob, Remco, Rick, Ronnie, Anne, Hub en Wilfried wandelden nog een ronde uit via route 3 

(een ronde zonder klim, via de Midden Duin en Daalse weg, de Karmelweg en de Lage Duin 

en Daalse weg, met een rondje om een stukje weideland met koeien). Oa Ronnie probeerde 

ook nog even de trap uit (tussen de Midden en Hoge Duin en Daalse weg). 

  

Zelf sprak ik nog lange tijd met een geinteresseerde wandelaar, die alles van onze training 

wilde weten. 

  

Door het mooie weer kon de lunch buiten gebruikt worden en konden we in de pauze heerlijk 

genieten van de zon. Ronnie toonde aan dat hij inmiddels wat buikspieren gekweekt heeft en 

hij drukte zich 26x op. Anne ging daar nog wel overheen (30x). Vervolgens bleken Wilfried 

(94x) en Frank (60x) hier ook nog wel weer een stuk overheen te kunnen. Frank deelde ook 

nog een krantenknipsel uit. Dit betrof een onderzoek naar de psyche van een hardloper. Wat 

gebeurt er als hij ingehaald wordt? Verder kwamen we even goed tot rust bij het geluid van 

het slaan van tennisballen naast ons op de tennisbanen. 

  

Rond 14 u. was het tijd om rustig richting de watertoren van Overveen te wandelen. Daar 



konden we nog even water drinken bij het kraantje, voordat gestart zou worden voor de echte 

middagtraining, de tocht over de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee en vervolgens over de 

boulevard/fiets-busbaan naar Zandvoort (camping De Branding) en via dezelfde weg weer 

terug. 

  

Ronnie ging al snel een stukje voor de groep uitwandelen. Op een meter of twintig volgden 

Anne, Wilfried, Remco, Rob en Rick. Hub kwam daar weer iets achter. Herwin, Hans, Anita, 

Jan en Ilonka vormden de tweede groep.  

  

Na een kleine 3 km was Rob bij Ronnie gekomen en zij kwamen als eersten bij het krat met 

de drinkbussen die ik halverwege het parcours had neergezet. Hier werd de stevige tegenwind 

ook voelbaar. Na een korte drinkpauze wandelde iedereen in een rustig tempo door. Omdat 

het voetpad na ongeveer 3 km onverhard wordt, werd gewisseld naar het fietspad, later fiets-

busbaan. Dit was op de brede fiets-busbaan bij Zandvoort niet naar de zin van een man van 

middelbare leeftijd, die met vrouw en kind aan het fietsen was. Hij gaf zijn kind opdracht om 

niet opzij te gaan voor de (hem tegemoet komende) wandelaars en zo dus op de groep in te 

rijden. Tegen de volgende groep wandelaars die hij tegenkwam schreeuwde hij dat ze 

moesten 'optiefen', want 'dit is een fietspad'. De weg (waarop verder ongeveer eens per 

kwartier een bus rijdt) is ter plekke een meter of zes breed. De wandelaars gebruikten daarvan 

minder dan 2 meter. Gelukkig wisten de wandelaars op tijd in te spelen op de situatie en het 

liep allemaal goed af. 

  

Bij het keerpunt na 6 km tegen de wind in beuken was Rick de eerste (37.50). Rob, Anne, 

Remco en Ronnie volgden op korte afstand (37.54). Wilfried zat daar een minuutje achter 

(38.50). Hub keerde na 42.23, hij was de enige die gelijk terug ging. Herwin, Hans en Anita 

kwamen na 50.17 door en Jan en Ilonka hielden elkaar gezelschap, zij waren na 52.21 bij 

Camping De Branding. 

  

De terugweg met de wind in de rug werd door ieder anders aangepakt. Hub ging als enige 

meteen terug en was na 1.24.22 (terugweg in 41.59) weer terug bij de watertoren. Rick en 

Rob wandelden na 39.50 een stuk terug, maar pikten Jan en Ilonka op (die nog bezig waren 

met de heenweg) en kwamen met hen samen na 52.21 weer (terug) bij Camping de Branding. 

Anne, Ronnie en Remco besloten de eerste 2 km van de terugweg via het strand te wandelen 

(zij gingen na ca. 46 min. het strand op). Herwin, Hans en Anita vingen na 50.45 de terugweg 

aan. Rob en Rick gingen uiteindelijk na 54.30 alsnog terug. Ilonka en Jan deden dat na 54.46, 

maar zij deden dat aan de andere kant van de drukke weg, dichter bij de zee. Hier loopt ook 

een voet-fietspad, zij het dat het daar niet geasfalteerd is. 

  

Zo kwam een ieder op zijn/haar eigen manier bij het krat met drinken halverwege de terugweg 

en de 9 die voor Jan en Ilonka uitwandelden kwamen hen vervolgens ophalen, zodat de 11 

ongeveer gelijk weer vanaf het drinkkrat een herstart maakten. 

1,6 km voor het eind plaatste Anne, die nog wat over had, een versnelling. Geen van de 

mannen had nog zin haar te volgen en zo liep Anne nog gemakkelijk anderhalve minuut weg 

van de eerste achtervolgers. 

  

Ik klokte bij de watertoren achtereenvolgens af: Anne 1.40.37, Ronnie 1.42.13, Rob 1.42.19, 

Remco 1.42.19, Wilfried 1.44.25, Herwin 1.45.35, Jan 1.47.28, Hans 1.47.38, Anita 1.47.43, 

Rick en Ilonka 1.48.51. Bij de watertoren waren ook nog enkele dames die positieve 

belangstelling toonden voor onze sport. 

  

Uiteindelijk wandelde iedereen rustig terug naar de Tetterodehal, waar Hub al was 

omgekleed. Hans en Anita gingen meteen aan een welverdiend ijsje. Jammer was het dat het 

na de mooie dag een beetje ging betrekken, waardoor het buiten zitten net niet meer heel 

lekker was. Ook de tennissers waren verdwenen.  



  

We hebben er een goede training van gemaakt, waarbij de meesten toch zo rond de 30 km 

hebben afgelegd. Ik ben zeer tevreden over de prestatiegroei van een groot deel van de groep, 

welke groei zich ook tijdens dit soort trainingen aftekent. 

  

Tegen 18 u. gingen de laatsten naar huis na een pittige, maar goede trainingsdag. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

 


