
Uitnodiging voor de selectietraining op zondag 12 juli as in Hoofddorp 

 

Beste mensen, 

  

Nog 1x samen trainen voordat het vierdaagse-circus weer losbarst, we naar het NK 20 km gaan 

en/of van een welverdiende vakantie gaan genieten. 

  

Na deze training zal er in elk geval een pauze van 1,5 maand intreden voor de gezamenlijke 

trainingen. 

  

We verzamelen tussen 9.30 en 10 uur in de kantine van voetbalvereniging UNO (UNO staat 

voor: Uit Nood Ontstaan).  

  

Adres: 
 Sportpark de Deugd 

Bennebroekerweg 600 

2135 AA Hoofddorp 

 Tel. 023 557 04 87 

  

Bereikbaarheid: 
 Tip: vv UNO ligt tegenover huisnummer 709. Voer Bennebroekerweg 709 in op uw 

navigatiesysteem om de juiste route te volgen. 

Zie ook plattegrond: http://www.vvuno.nl/?page=adres 

  

Per openbaar vervoer is vv UNO goed te bereiken met bus 310 (richting Nieuw Vennep 

Getsewoud P+R) vanaf station Amsterdam Zuid, Schiphol of Hoofddorp. Uitstappen 

halte Toolenburg Zuid. Vandaar verder naar het zuiden lopen naar de uitgang van het 

recreatiepark Toolenburg, de drukke weg (Bennebroekerweg) oversteken en dan ligt het complex 

van vv UNO aan je rechterhand. 

  

Voorlopig programma: 
9.30-10.00 uur verzamelen in de kantine van vv UNO 

10-12.30 uur ochtendtraining 

Bij de ochtendtraining zullen we gebruik maken van de mogelijkheden die het park biedt. We 

doen een combinatie van bootcamp, snelheidstraining en spelvormen. In het park zijn stepping 

stones, er is een trap, er staan diverse toestellen (deels nieuw), er zijn verschillende heuvels en er 

zijn verschillende rondjes om de plas mogelijk (de langste en tevens de officiele ronde is 3,2 km, 

er is echter recentelijk een ronde van 3 km met semi-permanente pijlen uitgepijld). 

12.30-13.45 uur pauze bij UNO 

13.45-16.00 uur duurtraining. We gaan hiervoor terug naar de Toolenburgerplas waar de snelste 

groep de grote ronde van 3,2 km wandelt en de anderen kunnen diverse routeverkortingen 

nemen. 

Vanaf 16 u. douchen, verkleden, nababbel 

Uiterlijk 17 uur vertrek vanaf vv UNO 

  

Toelichting 
Zahava heeft ervoor gezorgd dat we de accommodatie bij UNO kunnen gebruiken. Zij zal ook de 

sleutel bij zich hebben. Omdat er niet gevoetbald wordt, zullen we alleen zijn op de 

accommodatie. In het park waar we trainen kan het vooral 's middags druk zijn. Inmiddels zijn er 

bij UNO nieuwe kleedkamers en douches, dus het is niet meer behelpen zoals in november. 

  

 

 

http://www.vvuno.nl/?page=adres


Aanmelden: 
Ik heb aanmeldingen van: Remco, Ilonka, Liesbet, Sandra, Anne, Rob, Rick, Andrzej en Hub. 

Mogelijk ben ik nog deze of gene vergeten. 

Uiteraard kun je je nog aanmelden. Gewoon even een kort berichtje sturen. 

Ik heb ook al 5 afmeldingen wegens blessures, vakantie, enz. 

  

Hoewel de training voor de selectie bedoeld is, heb ik iets meer mensen uitgenodigd. We blijven 

tijdens de training in het park. Het is voor de mensen die het park niet kennen goed om er een 

keer te trainen, omdat het park heel veel variatie in trainingsmogelijkheden heeft. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

  

  

  

 


