
Beste mensen, 

  

Zondag was de laatste training voor de vierdaagsen van Apeldoorn en Nijmegen, voor het NK in 

Amsterdam en voor de vakantieperiode. Daarom was het goed om er nog een keer goed tegenaan 

te gaan. 

We verzamelden ons bij vv UNO (Uit Nood Ontstaan) op Sportpark De Deugd in het zuiden van 

Hoofddorp. Aanwezig waren Anne van Andel, Liesbet De Smet, Sandra Maas, Ilonka van 

Bemmel, Gerard Wildeman, Rob Tersteeg, Remco de Bruin, Rick Liesting, Frank van der Gulik 

(voor het eerst sinds lange tijd was hij er weer bij), Hub Kaenen en Han Holtslag. Zahava had 

voor ons de accommodatie bij vv UNO geregeld, nadat gebleken was dat de wielervereniging op 

deze datum moeite had om een vrijwilliger te vinden om voor ons het clubhuis te bemensen. 

Zahava ging deze ochtend enkele dames hardlooptraining geven, zodat de kantine nog even 

gesloten bleef. Wel konden we gebruik maken van de kleedkamers en werd een kleedkamer als 

koffieruimte ingericht. 

  

Na een kort stukje inlopen naar Recreatiepark Toolenburg (de Toolenburgerplas) gingen we bij 

een opstaande rand langs het water al vast wat oefeningen voor de armen en benen doen. Daarna 

een stukje insnelwandelen waarbij we een klein rondje wandelden en terugwandelden naar de 

trap. De trap werd in totaal 6x beklommen, waarvan 2x op een minder gangbare manier (push 

ups omhoog en op handen en voeten naar beneden). 

Op het gras gingen we wat oefeningen doen. Gelukkig was het gras redelijk droog ondanks de 

bui die 's nachts was gevallen. Het zou zondag grotendeels bewolkt blijven met vooral in de 

morgen nog af en toe wat spetters en vooral in de middag behoorlijk wat wind. Koud was het 

niet, want de temperatuur was 21 graden. 

Toen iedereen weer wat bij was gekomen van de trap, stonden er 2 series heuvelsprints op het 

programma. Er werd een parcours van een mijl afgelegd: snelwandelend over het asfalt en 

rennend over de heuvels en de stepping stones. Aan de ademhaling te horen behoorlijk pittig. 

Naar het noorden lagen er 3 onverharde heuvels achter elkaar, waarvan de derde vrij lang was. 

Naar het zuiden wisselden korte onverharde en steile klimmetjes en stepping stones elkaar af.  

We wandelden hierna rustig naar de noord-oost kant van het park. Daar deden we eerst wat drills 

alvorens we 3 of 4x een interval deden over 840 meter met 3 minuten pauze. Het vlakke parcours 

bestond uit 1 ronde van 840 m. Daarbij werd 2x een pad overgestoken, dat deel uitmaakt van het 

standaardparcours. 

Rob deed een interval extra, enerzijds omdat hij na 3 intervals de staart van de groep al bijna in 

het zicht had en anderzijds omdat hij niet mee kon doen met het middagprogramma. De tijden 

waren: 

  

Rob 3.54-3.35-3.32-3.33 (totaal 3360 m in 24.33 incl. pauze) 

Remco 3.58-3.57-3.54 (totaal 2520 m in 17.45) 

Rick 3.59-3.41-3.58 (totaal 2520 m in 17.49) 

Frank 4.26-4.12-4.14 (totaal 18.37) 

Hub 4.14-4.09-4.16 (totaal 18.39) 

Anne 4.32-4.32-4.20 (totaal 19.24) 

Liesbet 4.57-4.40-4.27 (totaal 20.04) 

Gerard 4.57-4.41-4.31 (totaal 20.08) 

Sandra 5.21-4.57-4.48 (totaal 21.06) 

Han 5.28-5.32-5.38 (totaal 21.56) 

Ilonka 6.18-6.04-5.49 (totaal 22.07) 

  

NB Niet iedereen nam steeds exact 3 minuten pauze, vandaar dat de totaaltijden afwijken van de 

3 intervals + 6 minuten. 

  

Opvallend waren de eindsprints van Liesbet, die Gerard toch 2x nipt het nakijken gaf en 1x 



gelijk eindigde met hem. Frank rende de 4e interval nog met Rob mee. 

Er werd nu een klein rondje rustig uitgewandeld, op het gras werd een serie stretchoefeningen 

gedaan, waarna we terugwandelden naar vv UNO, waar Zahava inmiddels de kantine had 

geopend. 

  

Rick en Liesbet vierden hun verjaardag met taart/vlaai/gebak en Liesbet werd door mij nog even 

in het zonnetje gezet wegens haar prestaties in Engeland en op het BK. Tijdens de pauze 

maakten we nog wat foto's bij de ingang van het complex onder het bord van vv UNO. 

  

Zahava was inmiddels bezig om op het kunstgrasveld een bootcamp-achtig circuitje uit te zetten 

en even voor 14 u. gingen we aan de slag. Autobanden omkieperen, tussen twee pylonen heen en 

weer bewegen (en zijwaarts de grond aantikken), in push up stand zijwaarts met bewegen met de 

handen tussen de sporten van een ladder, een gewicht verticaal voor je houden en naar beneden 

en omhoog bewegen, met 2 benen over een rij hindernissen springen, enz. Ook werd er nog met 

autobanden gesleept. Deze keer mocht Sandra eens Rick voortslepen ipv andersom, maar omdat 

Rick op zijn plek bleef schoten de drie andere dames toe en werd Rick liefst door 4 dames 

voortgesleept. Vond hij niet erg geloof ik. 

  

Na deze afwisselende krachtoefeningen was er even een korte pauze, waarna we nog een iets 

ingekorte duurloop deden: eerst rustig terug naar de Toolenburgerplas en daarna 2 ronden van 

3,2 km en 1 kleine ronde van ongeveer 2,7 km. 

Omdat we al aardig wat gedaan hadden, en ook omdat Rob al naar huis was, ging ik er vanuit dat 

het een rustige duurloop zou worden. Rick, Remco en Anne dachten daar echter anders over. 

Rick ging er gelijk hard van tussen met Remco vlak achter hem aan. Na een ronde kwam Rick 

door in 16.38, de tweede tijd ooit op dit rondje waar we intussen al aardig wat keren gewandeld 

hebben. Alleen Colin Versteeg was in de zomer van 2013 sneller geweest, hij wandelde toen 1 

rondje volle bak in 16.32. Remco zat er met zijn doorkomsttijd van 16.40 ook maar net boven. In 

ronde twee kwamen de twee samen en kop over kop op het stuk bij restaurant Long Island, waar 

de wind tegen stond, joegen ze elkaar nog verder op. Remco nam aan het eind van de ronde de 

leiding over en kwam na 32.56 door met Rick er een meter achter (zelfde tijd). Daarmee had 

Remco na 2 jaar de tijd van Colin gekraakt, want zijn 2e ronde ging in 16.16. (16 seconden onder 

het record). Rick heeft nu met 16.18 de 2e tijd. Ook het record over 2 ronden van Miroslav 

Uradnik (34.00 in 2014) ging eraan: Remco en Rick haalden er ruim een minuut af en zetten 

32.56 neer. 

Achter Remco en Rick ging Anne ook hard, vooral in de tweede ronde (17.56). Hiermee bleef ze 

voor het eerst onder de 18 minuten, voor zover ik het geklokt heb tenminste. Het kleine rondje 

ging trouwens een beetje de mist in. Gerard en Frank draaiden bij restaurant De Lieveling om, 

omdat ik kennelijk niet duidelijk genoeg gepijld had. Hub vond ook niet de juiste route en 

wandelde zelfs nog een lange ronde. De anderen vonden het gelukkig wel. Liesbet en Han 

maakten er nog een lange sprint van op het eind: Han langs het water (zoals de kleine ronde ook 

loopt) en Liesbet over de heuvel aan de zuidoostkant, zij nam op het eind nog een stuk van de 

lange ronde. Het lukte Han om net Liesbet voor te blijven, maar hij moest gelijk erbij gaan 

liggen, want hij had alles gegeven. De tijden per ronde: 

  

Rick 16.38-32.56-50.05 ofwel 16.38-16.18 en de kleine ronde in 17.09 

Remco 16.40-32.56-50.05 ofwel 16.40-16.16 en de kleine ronde in 17.09 

Anne 18.51-36.47-53.58 ofwel 18.51-17.56 en de kleine ronde in 17.11 

Gerard 19.15-38.18-55.16 ofwel 19.15-19.03 en een stuk heen en terug in 16.58 

Frank 19.51-39.23-55.16 ofwel 19.51-19.32 en een stuk heen en terug in 15.53 

Hub 20.36-41.22-1.01.50 ofwel 20.36-20.46 en een soort van grote ronde in 20.28 

Han 24.40-45.24 ofwel 24.40 en een kleine ronde in 20.44 

Liesbet 24.40-45.30 ofwel 24.40 en een kleine ronde + een stukje van de grote ronde in 20.50 

Sandra 25.00-49.16 ofwel 25.00 en een kleine ronde in 24.16 



Ilonka 25.00-49.16 ofwel 25.00 en een kleine ronde in 24.16 

  

Voor wat betreft de ronderecords geldt nu de volgende lijst: 

  

1 ronde: 

Remco 16.16 (2015) 

Rick 16.18 (2015) 

Colin 16.32 (2013) 

Rob 16.52 (2015) 

Miroslav 16.54 (2014) 

Anne 17.56 (2015) 

  

2 ronden: 

Remco 32.56 (2015) 

Rick 32.56 (2015) 

Miroslav 34.00 (2014) 

Rob 34.37 (2015) 

Anne 36.31 (2014) 

  

3 ronden: 

Rob 53.22 

Rick 53.22 

Abinabha 53.22 

Remco 53.22 

Anne 54.08 

  

Na de duurloop volgde nog een rondje stretching en tenslotte werd er weer rustig 

teruggewandeld naar vv UNO, waar nog een douche genomen werd. 

  

Het was denk ik een leuke, gevarieerde training. De volgende training is pas weer op zondag 30 

augustus. Dan verzamelen we ons bij de atletiekbaan van AV Haarlemmermeer. 

  

Iedereen veel succes deze zomer bij de diverse evenementen en een fijne vakantie gewenst. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Frank van Ravensberg 

 


