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De Nederlandse snelwandelploeg heeft dit weekend in de Haarlemmermeer record na record 

gebroken. Zaterdag nam het Nederlands snelwandelteam onder de naam "Dutch Race 

Walkers" als estafetteteam deel aan de 6 uur van de Haarlemmermeer rond de Expo 

Haarlemmermeer bij Vijfhuizen. Tussen de 20 (hardlopende) estafetteteams werden de 

snelwandelaars knap 13e. Met 66.615 meter (een gemiddelde van 11,164 km/uur) verbeterden 

zij bovendien hun oude record van enkele jaren geleden (63.389 m) met ruim 3 kilometer. 

Meest opvallende snelwandelaar in het team was Nederlands kampioen 50 km Rob Tersteeg. 

De Nieuwkoper wandelde bijna 6 ronden van 2.227 m, waarvan zijn snelste ronde in 9 

minuten en 55 seconden ging. Nooit was een snelwandelaar op het parcours in De Groene 

Weelde zo snel. Rick Liesting (snelste ronde 10.36), Remco de Bruin (10.49), Wilfried van 

Bremen (11.44), Hans Drijvers (12.22) en Anita Bakker (15.19) completeerden de ploeg. 

http://www.hcnieuws.nl/mobiel/


Zondag was de Nederlandse selectie de hele dag in Hoofddorp voor de centrale training. Na 

een training op de baan bij AV Haarlemmermeer, wandelden zij 's middags richting 

Haarlemmermeerse bos. Daar werd op de eerste ronde van 3.830 m een aanval ingezet op het 

parcoursrecord. Dit stond op 22 minuten en 2 seconden. Liefst 3 snelwandelaars bleven daar 

(ruim) onder. Rick Liesting stak de lont in het kruitvat, maar Rob Tersteeg nam het initiatief 

gaandeweg over en was na 19 minuten en 10 seconden weer terug bij het My Laps meetpunt. 

Rick Liesting volgde op 15 seconden. Het nieuwe rondenrecord bij de vrouwen staat sinds 

vandaag op 21 minuten en 25 seconden dank zij Anne van Andel. De Andelse was de derde 

die onder de 22 minuten bleef. 

De Nederlandse snelwandelaars zijn over 2 weken weer terug in Hoofddorp. Op zondag 12 

juli trainen ze rond de Toolenburgerplas. 

 

 


