
Beste mensen, 
  
Nu de vakantieperiode op zijn eind loopt (en in sommige regio's al weer even voorbij is), 
gaan we de draad van de selectietrainingen weer oppakken. 
  
Over precies een week zijn we, voor het laatst dit jaar, te gast bij AV Haarlemmermeer. 
  
We verzamelen vanaf 9.30 uur op de atletiekbaan van het sportcomplex in het 
Arnolduspark. Mocht je iets eerder zijn, zoek dan even rustig een parkeerplek en wacht even 
tot het hek opengaat.  
  
Het adres van de baan is:  
  
Arnolduspark 5a  
2132 CR Hoofddorp  
tel.nr. kantine 023-5621946  
  
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 (zie hieronder ook bij "Gast") 
13.30 uur begin middagtraining, vertrek vanaf de baan voor de duurloop 
Vanaf 15.30 u. terugkomst deelnemers bij de baan  
Douchen, nabespreking, evt. bakje koffie, enz.  
Uiterlijk 16.30 u. vertrek van alle deelnemers  
  
Duurloopparcours: 
  
In het weekend van 29 en 30 augustus vindt op het voormalig Floriande terrein in Hoofddorp 
het house festival Mysteryland plaats. Dat betekent niet alleen dat we waarschijnlijk met 
muziek van DJ's op de achtergrond zullen trainen, maar het betekent mogelijk ook dat (een 
deel) van het Haarlemmermeerse bos afgesloten zal zijn of heel erg druk zal zijn ivm 
bezoekers van het festival. Ik ga zaterdag kijken hoe de vlag erbij hangt. Als het niet mogelijk 
is om fatsoenlijk in het Haarlemmermeersebos te trainen, dan zal ik een alternatief parcours 
uitzetten. Een mogelijkheid is om een ronde uit te zetten van 10-12 km over de 
aanlooproute naar het bos (Groene Carre Zuid) en vlak voor het bos af te slaan op de 
Geniedijk richting molen. 
  
Deelnemers: 
  
Vooralsnog heb ik als deelnemers aan de training staan: 
Ilonka, Liesbet, Anne, Rene, Rob, Remco, Rick, Andrew, Han en Frank vd Gulik. 
Afmeldingen heb ik van: Gerard, Sandra, Hans en Hub. Verder neem ik aan dat Ronnie (nog) 
niet mee kan trainen. 
  
Als er aan het bovenstaande iets niet klopt, of je staat er ten onrechte niet bij, laat het dan 
nog even weten.  



  
Gast: 
  
Tijdens de lunch komt er mogelijk een extern persoon iets vertellen over voeding cq. 
drinken. Han is nog bezig om dit te regelen. Op dit moment weet ik nog niet of het ook voor 
volgende week lukt.  
 
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 volgende week! 
  
Frank van Ravensberg 
tel. 06-28122348 
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