
Beste mensen, 
  
Vandaag waren we voor de derde en laatste keer dit jaar te gast bij AV Haarlemmermeer. Oscar 
had goed weer besteld en dus konden we lekker in korte broek de training afwerken. De 
baantraining in de ochtend kon normaal verwerkt worden. De middagtraining was enigszins 
aangepast, omdat het Haarlemmermeerse bos niet toegankelijk was wegens het house-festival 
Mysteryland. Helaas deze keer geen foto's van de training, omdat ik mijn fototoestel thuis had 
laten liggen en daar pas bij het pijlen achter kwam. 
  
Aanwezig waren: Rob, Remco, Rick, Hub, Frank vd Gulik, Hans, Anne, Han, Anita en Ilonka, 
alsmede ikzelf als trainer. Geen slechte opkomst gelet op de omstandigheid dat het nog net 
vakantie is en er vrijdag ook nog een wedstrijd was. Uiteraard waren de prestaties in Engeland 
van Rob, Rick, Frank en Anne het gesprek van de dag. Op de baan trainde ook nog een groepje 
sprinters (onder wie een sprinter van mijn club, die 30 jaar geleden nog 10.8 op de 100 m liep 
en die ik 30 jaar niet gezien had). Later waren er ook nog twee werpers. 
  
Het ochtenddeel begon met de warming up (enkele ronden op de baan), oefeningen, 
loopscholing en drills. Hier en daar ook weer wat nieuwe dingen zoals het plaatsen van pylonen 
op een bepaalde afstand (90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm) en de opdracht om de pas 
zodanig te maken dat de voet naast de pylon geplaatst wordt. 
  
We gebruikten ook weer de sleden, dit keer met gewichten van 30 kg erop. Deze werden wel 
hardlopend voortbewogen. Niet iedereen dit hieraan mee, dit werd goed met elkaar 
afgestemd. 
  
Vervolgens was het tijd voor de interval. Met het oog op de sprintdriekamp in Veenendaal kon 
men 6x800 m wandelen (met 3 min. pauze) en met het oog op het NK 50 km in Tilburg kon men 
ook kiezen uit 3x2000 m (met 5 min. pauze). 
  
3x2000 m: 
  
Rob 9.33-9.30-9.14 (totaal 6000 m in 38.17 incl. pauze) 
Rick 9.47-9.56-10.16 (39.59) 
Frank 11.25-11.19-11.14 (43.58) 
  
6x800 m: 
  
Remco 3.54-3.41-3.44-3.42-3.49-3.46 (4800 m in 38.19 incl. pauze) 
Hub 4.06-4.06-4.14-4.27-4.23-4.15 (40.31) 
Anne 4.44-4.33-4.37-4.37-4.30-4.24 (42.33) 
Hans 4.43-4.33-4.37-4.37-4.38-4.32 (42.41) 
Han 5.27-5.20-5.29-5.18-5.44-6.02 (48.19) 
Ilonka 6.14-6.03-5.55-5.56-6.02-5.26 (49.13) 
Anita 5.56-5.44-5.41-5.41-5.41-5.31 (49.18) 
  
Bij bovenstaande reeksen moet in aanmerking worden genomen dat Rick, Frank en Anne nog 
aan het herstellen zijn van de 100 mijl in Engeland. Anne had bovendien vrijdag al een wedstrijd 
in Ieper gewandeld, net als Hans en Anita. En Ilonka had dit weekend al een Kennedymars in 
Friesland gewandeld.  
  



De reeks van Rob (kennelijk helemaal hersteld van de 20 mijl in Engeland) valt op, Rob is in 
vorm voor Veenendaal volgende week.  
Remco, Hub en Hans deden het ook prima. Voor Han was 6x te veel. De eerste vier keer deed 
hij het goed, daarna zakte hij er een beetje doorheen. 
  
Voor enkele wandelaars een advies: ik zie te veel gebogen knieen en te veel gedribbel in de 
laatste meters. Het is de bedoeling om de techniek vast te houden tot en met de finish. Eerst 
daarna mag je wat losser met de techniek omgaan, al is het mooier om rustig in een goede 
techniek tot stilstand te komen. 
  
Tussen de middag werd er in verband met diverse verjaardagen getracteerd door Frank vd 
Gulik en door Anita. Tevens werd er een begin gemaakt met de Race Walking University, een 
idee van Han. Han heeft de afgelopen tijd diverse externe personen benaderd om iets te 
vertellen over voeding, drinken, training, enz. Voor deze keer kon er niemand komen, maar Han 
is niet voor 1 gat te vangen en dus had hij zelf iets voorbereid. Zijn presentatie ging over de 
paslengte en de frequentie, over schoeisel en over hulpmiddelen zoals de biomechanica en een 
metronoom. 
  
Omdat we iets later waren begonnen met het ochtenddeel en de presentatie van Han ook wat 
discussie ontlokte, werd de middagtraining redelijk laat aangevangen. Ik had een nieuwe route 
(een ronde van 12 km) samengesteld via de route Arnolduspark-Hoofdweg-Groene Carre Zuid-
fietsknooppunt 55-Geniedijk-langs molen de Eersteling en het fort-fietsknooppunt 58-station 
Hoofddorp-fietsknooppunt 63-Rijnlanderweg-fietsknooppunt 64-fietsknooppunt 59-Groene 
Carre Zuid (richting fietsknooppunt 55)-Hoofdweg-Arnolduspark. 
  
Rond 14.30 uur vertrokken Ilonka en Anita als eersten en de rest volgde precies 2 minuten 
later. Echter na minder dan 13 minuten waren Ilonka en Anita al door de voorposten van de 
rest van de groep ingehaald. Door middel van het zogenaamde bezemen (terugwandelen door 
de koplopers tot bij de achtersten) bleef de groep redelijk in elkaars buurt tot bij het fort. Daar 
had ik het tweede drinkpunt ingericht (ongeveer halverwege). Daarna raakten Han, Ilonka en 
Anita wat achter. Omdat bij het station tussen het pijlen vanochtend en nu ineens een hoop 
hekken waren neergezet, wachtte ik daar tot de laatste voorbij was en ik kon vaststellen dat ze 
op de juiste route zaten. Net voorbij het station, bij de verkeerslichten, wandelde Han 2x 
verkeerd en kreeg Anita een enorme krampscheut die pas na een minuut of 5 stilstand begon te 
wijken. Gelukkig kreeg ik Han op tijd weer op het goede spoor, hoewel hij aangaf er redelijk 
doorheen te zitten. Anita kon na een tijdje weer door en Ilonka en zij namen een iets kortere 
route. Ik begeleidde ze tot ze op de Rijnlanderweg liepen en gaf ze hun bidons. Daarna reed ik 
nog een stuk met Han mee tot voorbij de kruising Rijnlanderweg-Kruisweg. Ook hem gaf ik zijn 
bidon mee. Daarna reed ik snel naar voren om de anderen van drinken te voorzien. Ik kwam 
echter alleen Rob en Anne nog tegen, de rest (Hans, Rick, Remco, Frank en Hub) was al terug bij 
de baan. Anne, Rob en ik kwamen daar rond 16.15 uur aan. Toen iedereen het complex weer in 
kon en ook de kleedkamers en de kantine open waren, besloot ik terug te fietsen om te kijken 
hoe het met Han, Ilonka en Anita ging. Ilonka en Anita kwam ik vlot tegen, zij waren al op de 
Hoofdweg, maar waar was Han? Hij wandelde toch een stuk voor hen? Uiteindelijk kwam ik 
hem tegen op de Groene Carre Zuid. Hij had de afslag gemist, was op de Rijnlanderweg verder 
gelopen tot hij bijna in Badhoevedorp was en was toen toch maar teruggegaan. Gelukkig had hij 
later de juiste afslag toch gevonden. Han weet dit aan de omstandigheid dat hij niet gewend is 
met pijlen te wandelen. Volgende keer dat we zo'n route doen, moeten we dus niet vergeten 
de route met GPS voor hem in te stellen. Toch redelijk monter kwam Han na 2 uur en 47 min. 
terug bij de baan. Volgens hem had hij ruim 16 km gewandeld (incl. omlopen, zoeken en diverse 



verkeerslichten). 
Overigens kwam Rob ook op ruim 16 km (met name door het bezemen). 
  
Al bij al was het een enerverende dag, met een beetje improviseren. Iedereen heeft toch goed 
getraind. Volgende week Veenendaal en het weekend daarop de laatste gezamenlijke  
trainingen van dit seizoen. 
  
Oscar bedankt voor de organisatie! Het was weer perfect in orde. 
  
NB Ik heb thuis nog een jack van AV Weert en een witrode bidon met Cycletours holidays erop. 
Van wie zijn deze spullen en wanneer zal ik deze meenemen? Beide spullen waren vandaag 
achtergebleven op het sportpark. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
  


