
Beste mensen,  

  

Hierbij nodig ik jullie allemaal uit voor de volgende training. We zijn zondag 28 juni as voor de 2e keer 

te gast bij AV Haarlemmermeer. Ik zal morgenavond de sleutel van het hek rond de baan ophalen bij 

mijn contactpersoon is Oscar Soethout (hij is dit weekend in Breda bij het NK jeugd). Om ongeveer 

9.30 uur zal ik het hek rond de atletiekbaan opendoen. Mocht je iets eerder zijn, zoek dan even rustig 

een parkeerplek en wacht even tot het hek opengaat (vooralsnog wordt er voor komende weekend 

redelijk weer verwacht).  

  

Het adres van de baan is:  

  

Arnolduspark 5a  

2132 CR Hoofddorp  

tel.nr. kantine 023-5621946  

  

In de middag gaan we trainen in het Haarlemmermeersebos. De ingang van het bos ligt ongeveer 1,5 

- 2 km wandelen vanaf de atletiekbaan. Een grote ronde in het bos is 3830 m (deze is onlangs 

helemaal opnieuw opgemeten en met kleine gele pijlen gepijld). Er is ook een kleinere ronde 

mogelijk, de routeverkorting zal ik met een andere kleur markeren. Een langere route via Big 

Spotter's Hill zal ik ook markeren. 

In het Haarlemmermeersebos is een scherm met MyLaps tijdwaarneming (net als bij de 

Toolenburgerplas), hopelijk werkt deze nu wel.  

  

Als aanmeldingen heb ik voorlopig staan: Anne, Liesbet, Rene, Sandra, Rob, Remco, Rick, Andrzej, 

Ilonka, Hub, Herwin en Gerard. 

  

Gerard is voor het eerst uitgenodigd, omdat hij twee keer een 5000 m in de 28 minuten heeft 

gewandeld en snel vooruitgang maakt. Omdat het zomer is, en daardoor wat meer afmeldingen 

komen, heb ik nog een paar extra mensen uitgenodigd. 

  

Iedereen die nog niet in het rijtje aanmeldingen staat, kan zich uiteraard nog aanmelden.  

  

Globaal programma:  

  

9.30 - 10.00 uur aankomst van de deelnemers  

10 - 11.15 uur baantraining: inlopen, inwandelen, oefeningen, snelwandeldrills  

11.15-12.15 uur baantraining: interval, uitlopen, stretchen  

12.15 uur pauze, lunch  

13.30 uur begin middagtraining, vertrek vanaf de baan naar het Haarlemmermeersebos  

Vanaf 15.30 u. terugkomst deelnemers bij de baan  

Douchen, nabespreking, evt. bakje koffie, enz.  

Uiterlijk 16.30 u. vertrek van alle deelnemers  

  

De interval zal ik in overleg met de deelnemers aan de 6 uur estafette (zaterdag) samenstellen. 

  

Neem een lunchpakket mee. Of er dit keer ook drinken klaar staat, weet ik nog niet. Dit zal ik nog 

morgen met Oscar overleggen. Neem zelf in elk geval voldoende drinken mee. 

  



Bereikbaarheid: 

  

Het Arnolduspark (en omgeving) kent verschillende sportaccomodaties zoals tennisbanen, een 

skibaan, de atletiekbaan, een hockeyveld, een sporthal en een sportschool van Basic Fit. Het 

Arnolduspark is gelegen aan de oostkant van Hoofddorp.  

  

Zie ook bijgaande plattegrond: 

https://www.google.nl/maps/@52.3091309,4.7011834,466m/data=!3m1!1e3  

  

Met de bus kom je het dichtst in de buurt van de atletiekbaan. Vanaf Hoofddorp station is er een 

halfuurdienst van bus 145 (richting Leidseplein via Badhoevedorp). Deze vertrekt om 9.30 en 10.00 

uur. Uitstappen halte Wijkermeerstraat. Vandaar is het 7 minuten lopen. Andere optie is de bus 

nemen naar Hoofddorp Centrum (bijv. lijn 168, 169 of 340). Vandaar is het 13 minuten lopen. Bus 

340 gaat om 9.15 en 9.45 uur vanaf Hoofddorp station. Vanaf station Hoofddorp dien je te rekenen 

op ongeveer 25-30 minuten lopen.  

  

Tot zondag! 

  

Frank van Ravensberg 

tel. 06-28122348 
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