
Beste mensen, 

  

Gisteren hadden we de selectietraining in Hoofddorp. We waren te gast bij AV Haarlemmermeer 

en konden de atletiekbaan in het Arnolduspark gebruiken. We hadden de baan helemaal voor 

onszelf, omdat AV Haarlemmermeer zelf met een grote groep naar het NK jeugd in Breda was 

en ook nog 's ochtends een 5 km loop in het Haarlemmermeerse bos organiseerde (parcours 

gemarkeerd met brede groene en rose pijlen). We zagen eigenlijk alleen een van de organisatoren 

van de 6 uurs wedstrijd van zaterdag (die wat spullen kwam opruimen) en een jongen die in het 

krachthonk ging trainen. 

  

Dit betekende ook dat ik zelf koffie, thee en AA Drinkflesjes meenam en dat we zelf even koffie 

en thee zetten. De dag begon erg zonnig. Later werd het bewolkt en begon het te druppelen. Echt 

hard ging het niet met de regen. 's Middags werd het weer droog en kwam de zon weer af en toe 

te voorschijn. Het bleef echter overwegend bewolkt, waardoor het erg benauwd was. Het was 

ongeveer 22 graden. Overigens hadden we nog wel geluk, dat de echte regenbui pas na de 

training kwam, toen ik net thuis was. 

  

Het ochtenddeel begon als gewoonlijk met inlopen, inwandelen en oefeningen. Daarna gingen 

we over op de loopscholing en de drills met deze keer wat afwijkende oefenstof. Zo hadden we 

een soort van hindernisbaan met horden en pylonen (waarbij Anne een van de horden wat hoger 

zette om het wat lastiger te maken). En in plaats van een ladder gebruikten we nu latjes om 

daartussen korte snelle voetbewegingen te maken. De meeste hilariteit gaf echter een tweetal 

sleden. Zo'n slede kon met een soort tuigje om de schouders worden voortgetrokken. Al snel was 

het voorttrekken van de slede alleen niet meer voldoende. Sandra vond dat zij zich wel kon laten 

vervoeren door een 'trekpaard' en Anne haalde wat gewichten om op de slede te leggen. 

  

Na enkele steigerungs werd er wat overgegooid met enkele voorwerpen die ook speerwerpers als 

oefenmateriaal gebruiken. Toen iedereen weer een normale hartslag had en de materialen zo veel 

mogelijk waren opgeruimd, werd er gestart voor de interval. Omdat een flink deel van onze 

groep mee had gedaan aan de 5000 m in Oud Beijerland of aan de 6 uurs estafette in Vijfhuizen, 

heb ik besloten om de interval kort te houden. De groep werd in 2 ongeveer gelijke vijftallen 

gesplitst: Herwin Weststrate, Sandra Maas, Gerard Wildeman, Remco de Bruin en Rick Liesting 

vormden groep 1. Ilonka van Bemmel, Bas van Andel, Hub Kaenen, Anne van Andel en Rob 

Tersteeg vormden groep 2. De bedoeling was als volgt: de deelnemers bepaalden zelf wie de 

snelste van de groep was, wie de een na snelste, enz. De minst snelle zou de eerste ronde op kop 

wandelen, daarna kon deze na exact 400 m de rest van de groep laten passeren en vervolgens in 

een eigen rustiger tempo de 2000 m volmaken. Vervolgens ging de 3 na snelste een ronde op 

kop, daarna de 2 na snelste, vervolgens de 1 na snelste en tenslotte de snelste. Dit heet een 

teamsprint. De groepen startten ongeveer 50 meter van elkaar. De snelste van de groep gaat dus 

steeds sneller en wordt als het ware gelanceerd door de anderen. 

  

De eerste interval was 2400 m, waarbij de eerste ronde als opwarmronde gebruikt werd. Tijden 

die ik over de 2400 m geklokt heb, zijn Rick 13.44, Rob 13.55, Anne 14.56, Hub 15.14, Gerard 

15.45 en Remco 15.46. 

Bij de tweede interval (na 5 min. pauze) vertrok groep 2 als eerste. Het verschil tussen de 

kopmannen Rick en Rob bleef echter hetzelfde: Rick 10.19, Rob 10.30, Anne 11.01, Remco 

11.19, Gerard 12.40, Bas 13.20, Hub 13.22, Sandra 15.15 en Ilonka 16.18. Bij deze tweede 

interval bleek wel dat het vooral voor de 3e, 4e en 5e snelwandelaar een pittige opgave is, met 

name als het niveau van de snelwandelaars dicht bij elkaar ligt zoals tussen Hub en Anne en 

tussen Remco en Rick. 

Na wat stretching konden we gaan lunchen in de kantine. 

  



Remco moest eerder weg en ging al na ongeveer 20 minuten weer op pad voor de duurtraining. 

Ik begeleidde hem op de fiets tot hij op het 2 km lange weggetje naar het Haarlemmermeerse bos 

was. Vervolgens zou hij daar nog even de klim naar Big Spotters Hill pakken. Later zouden we 

Remco weer tegenkomen toen hij op de terugweg over het hiervoor genoemde weggetje 

wandelde. Remco was na ongeveer 1 uur en 20 minuten weer terug bij de baan. 

  

De andere 9 atleten vertrokken rond 13.45 uur bij de baan. Er werd verzameld bij het begin van 

het 2 km lange weggetje, waar rond 14 u. een herstart plaatsvond. Hier drukte ik mijn stopwatch 

in. Rick, Rob, Anne, Gerard, Bas en Hub waren vanaf daar na 16.24 bij de ingang van het 

Haarlemmermeerse bos en pakten daar wat drinken. Na 18.05 vertrokken ze daar weer. Ilonka, 

Herwin en Sandra waren na 21.19 bij de ingang en vertrokken na 21.34 weer. 

  

Vervolgens klokte ik na de eerste doorkomst (1e tijd is aankomst bij het beginpunt na 1 grote 

ronde, 2e tijd is vertrek bij het beginpunt, na het drinken, na 1 grote ronde) 

  

Rob 37.15 (hij wandelde door naar het My Laps registratiepunt, klokte daar 19.10 voor de ronde 

en kwam terug naar het beginpunt), hij vertrok na 46.33 weer bij het beginpunt 

Rick 37.30 (ronde 19.25), vertrek 39.30 

Anne 39.30 (ronde 21.25), vertrek 39.30 

Gerard 42.50 (ronde 24.45), vertrek 46.33 

Bas 44.20 (ronde 26.15), vertrek 46.33 

Hub 44.22 (ronde 26.17), vertrek 46.33 

Herwin, Sandra en Ilonka wandelden een kleine ronde (hun doorkomst heb ik gemist, omdat ik 

de 2e ronde met Rob, Gerard, Bas en Hub meefietste) 

  

Rick stak in deze eerste ronde de lont in het kruitvat. Hij wilde een rondje hard gaan. Rob die 

rustig aan zou doen, ging er toch maar achteraan en Anne volgde op korte afstand. Rob nam na 

2/3 ronde een kleine voorsprong op Rick en waar Rick stopte bij het begin van de ronde, 

stoomde Rob nog even een paar honderd meter door naar het My Laps timepoint bij Papa's 

Beach House. Daar kwam de tijd 19.10 in beeld voor de ronde van 3830 meter. Ik heb nog even 

op internet gekeken, maar helaas kon ik daar geen bevestiging vinden: 

  

http://timepoint.mylaps.com/park_hb_nl.jsf 

  

De vorige keer wandelde Rob een ronde van 3830 m in 22.02. Ik schreef toen: 

  

Ik heb mij thuis aangekomen nog afgevraagd of de tijd van Rob een ronderecord is. In absolute 

zin is dat zo. De ronde is vanwege de Floriade van 2002 iets veranderd. Voor deze nieuwe ronde 

bestond nog geen snelle tijd. Daarvoor was er echter al een ronde van exact 3780 m. Hoe 

lang de grote ronde nu is, heb ik nergens kunnen vinden. 

In de jaren negentig liep de ronde aan de noordkant iets anders en heb ik wel eens een ronde van 

3780 m in 18.38 gewandeld (1994). Verder vele rondjes in de 19 minuten. Vaak wandelde ik 3 

rondjes achter elkaar en dan de derde ronde volle bak. Vervolgens nog ongeveer een kwartier 

uitwandelen richting het huis van mijn ouders.  

Vermoedelijk is de ronde nu rond de 4 km en de kleine ronde rond de 3 km. Laten we voorlopig 

de limiet voor een ronderecord maar even op 20 minuten precies stellen. Dan is degene die dat 

haalt ook in absolute zin sneller dan mijn 18.38 uit 1994. 

  

De tijd van Rob (19.10) is dus een nieuw parcoursrecord. Hetzelfde geldt voor de tijd van Anne 

(21.25). 

  

De tweede ronde gingen Rick en Anne nog in een stevig tempo door. Rob bleef bij het groepje 

met Bas, Gerard en Hub. Alleen toen twee fietssters het groepje passeerden en wat naar Rob 

http://timepoint.mylaps.com/park_hb_nl.jsf


riepen, maakte hij weer even tempo tot hilariteit van de twee vrouwen. Vanuit de zijstraat 

kwamen intussen ook Sandra, Herwin en Ilonka, zij deden opnieuw een kleine ronde. De tijden 

over de tweede ronde heb ik helaas allemaal gemist, omdat ik Albert Meijer tegenkwam, een van 

de organisatoren van de 6 uurs wedstrijd van zaterdag. Toen ik om 15.17 uur bij de ingang van 

het Haarlemmermeerse bos aankwam, had iedereen zich daar verzameld bij het krat met 

drinkbussen. Volgens Sandra stonden ze daar toen ongeveer 5 minuten. Na 1.23.22 ging het weer 

over het 2 km lange weggetje terug richting baan, over de zogenaamde Groene Carre Zuid. Bas 

en Rick kwamen na 1.45.51 bij het einde van het weggetje aan en de rest volgde 36 seconden 

later. We kwamen Albert Meijer weer tegen bij (het oversteken van) de Hoofdweg. Rond 15.56 

uur waren we weer terug bij de baan. 

  

Vervolgens stretchen, douchen en nog wat napraten en rond 17 u. gingen de laatsten (Rob, 

Ilonka en ik) weg. Ik denk dat we weer goed getraind hebben en ook weer wat nieuwe 

trainingsvormen hebben uitgeprobeerd. Aan de reacties te horen was het ook een leuke training. 

Eind augustus zijn we hier weer terug, maar eerst gaan we 12 juli nog naar vv UNO en naar de 

Toolenburgerplas. 

 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

 


