
Beste mensen, 
  
Gisteren waren we voor de zesde keer te gast bij VAV-Veenendaal voor de jaarlijkse snelwandeldag. 
Vooraf waren we erg gespannen. Vooral op de vraag: wat zou het weer gaan doen? Vrijdag had het 
bij mij in de buurt de hele dag geregend, bij tijd en wijle ook nog hard geregend. En de voorspellingen 
voor gisteren waren ook niet best. Wel zou het 's middags 'vanuit het noordwesten' wat opknappen. 
Enfin, de dag begon droog en bewolkt. Toen ik rond 8.30 uur, tegelijk met Rob Tersteeg en Ilonka van 
Bemmel, bij de baan van het Sportpark Spitsbergen aankwam, waren er al redelijk wat mensen 
aanwezig. Met name de zuiderlingen uit het Limburgse waren goed op tijd.  
  
Langzaam liep de kantine vol en werd het gezellig. Gerrit Riezebos, Victor Mennen en ik zetten 
intussen de materialen klaar voor de clinic/warming up en even na 9.15 uur konden we daarmee van 
start gaan. De eerste bui was inmiddels gevallen. 
  
Victor nam de groep beginners, jeugd en masters onder zijn hoede en ik nam de Nederlandse selectie 
mee. Victor gaf op de van hem bekende enthousiaste wijze een clinic aan zijn redelijk omvangrijke 
groep. Mijn groep deed vooral een stevige warming up. Sommige buitenlandse atleten deden hun 
eigen specifieke voorbereiding buiten de groepen om. Gelukkig bleef het tijdens de clinic/warming up 
droog. 
Rond 10.30 uur was er een korte pauze, waarbij men nog even zijn/haar eigen laatste 
voorbereidingen voor de wedstrijd kon doen. Door wat wegblijvers die zich wel hadden aangemeld en 
een enkeling die geen startnummer had, maar wel mee wilde doen, dreigden de voorbereidingen op 
de eerste start een beetje rommelig te gaan verlopen, maar dit werd allemaal keurig opgelost door de 
mensen van VAV. 
  
De eerste afstand in Veenendaal was de 3000 meter. Bij de eerste start gelijk al een verrassing, 
omdat Mona Münster die alleen de twee kortere afstanden hoefde mee te doen, deze afstand ook 
meepakte. En dat hebben de anderen geweten, want ze nam gelijk de leiding. Even leek het erop dat 
Sandra Maas haar in zou gaan halen. Ze kwam tot 9 seconden, maar vervolgens zette Mona weer 
aan en uiteindelijk finishte ze met 49 seconden voorsprong in 18.04. Sandra eindigde dus in 18.53. Op 
het eind moest ze Herwin Weststrate nog van zich afhouden, Herwin kwam tot 18.58. In de eerste 
serie verschillende nieuwkomers zoals Tim van Hellemont, die in een uitstekende stijl naar 18.59 
wandelde, vlak achter Herwin dus. Tim kwam tijdens de race van achteren naar voren. Andere 
nieuwkomers waren Be Hoving (VAV), Kees Baselmans, Herman van Buggenum (OLAT) en Edwin 
Davelaar (VAV). Be begon iets te enthousiast te huppelen. Na een waarschuwing ging het beter.  
  
Met veel belangstelling was uitgezien naar serie 2. Niet alleen vanwege de deelname van de Poolse 
wereldtopper bij de vrouwen, Agnieszka Dygacz, en de aanwezigheid van de Ierse jeugdkampioene 
Veronica Burke, maar ook omdat Rob Tersteeg al een tijdje geleden had aangekondigd het 
Nederlands record M35 aan te gaan vallen. Hiervoor moest hij onder de 12.51,62 van Henk Plasman 
(1996). Een zware dobber, maar in elk geval had hij goede tegenstand. Agnieszka ging hard van start 
en passeerde de eerste 800 meter in 3.24. Rob volgde op korte afstand (3.27) en Andrzej Chrobok 
volgde weer achter Rob (3.34). Terwijl Rob de snelheid iets op ging voeren, verzwakte Agnieszka iets, 
zodat hij haar halverwege kon passeren. Na 2000 m passeerde Rob in 8.35 en zat hij net iets boven 
het schema van het record. Voor hem reden om de turbo er nog eens op te zetten en met een laatste 
1000 m in 4.09 werd het toch nog een ruime verbetering van het Nederlandse record. Met 12.44,3 
zette Rob een tijd neer die meer dan 45 seconden onder zijn PR ligt. Agnieszka liet het een beetje 
lopen nadat ze door Rob gepasseerd was. Na 2000 m passeerde ze in 8.41 (nog op 6 seconden van 
Rob), maar de laatste kilometer ging in 4.38 en zo eindigde ze nog op meer dan 100 meter 
achterstand. Haar tijd van 13.19 was echter wel nipt onder de 13.19,6 die Perri Williams jaren geleden 
neerzette. Behalve een baanrecord en een wedstrijdrecord, was dit dus ook de beste prestatie aller 
tijden in Nederland. Rick Liesting passeerde Andrzej nog en Remco de Bruin eindigde daar weer kort 
achter. Voor alle drie de heren een dik PR laag in de 14 minuten. Voor de tweede plaats bij de 
vrouwen ontspon zich een interessant gevecht tussen Anne van Andel en Veronica Burke. Anne nam 
aanvankelijk afstand van Veronica, maar die passeerde haar halverwege in een zeer mooie stijl. 
Veronica bleef met 14.50 net boven haar PR.  Anne gaf uiteindelijk 55 seconden toe. Gelet op de 
tijden (zie bv. ook Udo Schaeffer die in de 16 minuten wilde wandelen en tot 15.53 kwam) was het 
duidelijk dat de omstandigheden goed waren. 
  
Vervolgens was het tijd voor de 1000 meter en in de eerste serie werd het ineens druk met 
jeugdatleten en (nog meer) beginners. De strijd om de 1e plek in deze eerste serie ging tussen Mona, 
Sandra en Tim. Tim kwam verrassend als 1e over de streep, net voor Mona en Sandra. Achter hen 
een felle strijd om de tweede plek bij de jeugd met 3 jongens van VAV aan de start en de drie broers 
Van Hove. Tristan Van Hove redde het voor Denny Olde Rechterschot en Bjorn en Tycho Hulsebos. 
Daarachter de twee jongsten Jasper en Robin Van Hove. Debutanten in deze serie Rodger Hulsebos 



(VAV), David Gerrits en Katrien van Ammel. Mooi was het om te zien dat Bauke te Nijenhuis en 
Bernard Krabbendam weer aanwezig waren. Bauke is lang geblesseerd geweest en is langzaam weer 
op de weg terug en Bernard heeft een zware tijd achter de rug. Tot een paar dagen geleden was het 
nog onduidelijk of Bernard aan de start kon komen, maar uiteindelijk was het een overwinning dat hij 
toch kon komen. Overigens had iemand hem een niet opgehaald startnummer gegeven en zo 
kon ineens Wilfried van Bremen (die zich al eerder had afgemeld) met de tijd van Bernard in de 
voorlopige uitslag komen. Maar uiteindelijk werd dat op tijd opgelost. 
  
Voor de tweede serie 1000 meter had Agnieszka geïnformeerd wat ze zou moeten wandelen om de 
beste tijd aller tijden neer te zetten. Ik had haar verteld dat het baanrecord op 4.27 stond en dat ze 
onder de 4.20 de beste aller tijden zou worden. Agnieszka had kennelijk de 3000 meter gebruikt om 
een beetje warm te draaien, want ze ging ongelooflijk hard van start. Het eerste rondje ging met 1.28 
ruim boven de 16,5 km per uur. Rob (1.38) en Veronica (1.44) volgden op gepaste afstand. Rob deed 
het na zijn explosie op de 3000 meter overigens iets rustiger aan. In de tweede ronde ging het nog 
altijd hard. Na 800 meter passeerde Agnieszka na 3.04 en zat er een tijd ruim binnen de 4 minuten in. 
Hoorbaar was dat ze er vol voor ging. Iedereen stond ademloos te kijken naar hoe hard ze ging. Rob 
had hier 3.22 en zou er dus niet meer bij komen. Veronica kwam in 3.38 door. Met een geweldige tijd 
van 3.50 op de 1000 meter verpulverde Agnieszka elk denkbaar record. Haar tijd is slechts 10 
seconden boven de tijd die Miroslav Uradnik vorig jaar neerzette. Hierna volgde Rob op gepaste 
afstand. Met 4.10 wist Rob toch weer zijn PR te verbeteren (met 7 seconden). Rick kwam slechts op 5 
seconden achterstand op Rob binnen met ook al een PR (een verbetering met 20 seconden). Remco 
de Bruin wist zijn PR zelfs met een halve minuut terug te brengen, van 4.55 naar 4.21. Ook Peter Van 
Hove was met 4.34 snel. Pechvogel was Andrzej. Hij kreeg in de eerste ronde, na een snelle start, 
hamstringproblemen en kon niet verder. Hopelijk is het niet ernstig. Victor ving hem op nadat hij was 
uitgevallen en op de baan was gaan zitten. 
Bij de vrouwen was er een interessante strijd tussen Veronica en Anne, waarbij Anne dicht in de buurt 
bleef. Met 4.36 was er voor haar een PR (oud 4.45) en bleef Anne maar 1 seconde verwijderd van de 
beste prestatie ooit van een Nederlandse. 
  
We hadden nu even pauze en dat was maar goed ook, want er kwam weer een bui. Er werd een 
tussenstand opgemaakt en de ploegen werden samengesteld. Ik zocht voor Agnieszka weer op wat 
de te kloppen tijden waren op de 1500 meter (7.06 voor het baanrecord en 6.35 voor een all time best 
in Nederland). 
  
De 1500 meter was de derde en laatste afstand. Tim deed niet mee in de eerste serie en dus werd het 
weer een strijd tussen Mona en Sandra. Ook nu was het Mona die aan het langste eind trok: 8.42 om 
8.54. Mona behaalde hiermee haar 4e achtereenvolgende zege bij de jeugd. Denny Olde 
Rechterschot wandelde overtuigend naar de tweede plaats bij de jeugd. Hij wandelde vrijwel net zo 
snel als op de 1000 m. Nu werd het 9.42. 
  
Het wedstrijdgedeelte werd besloten met de tweede serie 1500 meter. En opnieuw ging Agnieszka 
ervoor. Met een eerste ronde van 1.34 had ze al zeventien seconden voorsprong op Veronica. Rob, 
Rick en Remco wandelden daar nog tussen. Agnieszka hield het verval binnen de perken: de tweede 
ronde ging in 1.38 en de derde in 1.39 en zo kwam ze uit op opnieuw een toptijd: 6.06. Ter 
vergelijking: Miroslav Uradnik kwam vorig jaar bij de mannen tot een baanrecord van 6.01,5. Een zeer 
scherp baanrecord van Agnieszka dus en de vraag is wie dit ooit gaat verbeteren. Uiteraard was dit 
ruim voldoende om de hele sprintdriekamp te winnen. Agnieszka bleek niet alleen winnares bij de 
vrouwen, maar ook winnares overal (mannen en vrouwen samen), de eerste vrouw die daar in 
geslaagd is. 
Achter Agnieszka deed Rob het ook goed. Zijn PR werd verpulverd. Kwam hij hier vorig jaar nog tot 
7.13, nu was het 6.29. Dit was ruim voldoende voor de zege bij de mannen. Voor Rick en Remco ook 
weer stevige verbeteringen van hun PR's die ze eerder in Drunen hebben neergezet. Rick ging van 
6.57 naar 6.44 en Remco van 7.23 naar 6.54. Vooral de vooruitgang van Remco is opmerkelijk. Beide 
heren pakten hiermee een top 3 klassering in de driekamp. En dan te weten dat Rick vorig jaar nog in 
de 1e serie startte. En dat Remco hier nu derde wordt, hadden we vorig jaar ook zeker niet kunnen 
denken. 
Bij de vrouwen snelde Veronica naar de tweede plaats in de eindstand. Met 7.01 nam ze deze keer 
ruim afstand van Anne, voor wie de derde afstand net als vorig jaar lastig was. Maar met 7.44 was ze 
wel een stuk sneller dan vorig jaar (haar PR staat sinds Drunen op 7.15). De winnares van vorig jaar 
werd nu derde. Achter haar Sandra en als 5e Liesbet De Smet, die oorspronkelijk met de snelste serie 
mee zou doen, maar door een blessure als gevolg van de Dodentocht met de 1e serie meedeed. 
  
Aan het einde van de 2e serie begon er een nieuwe, zeer felle regenbui en wie op het veld was snelde 
naar binnen. Anderen zochten een van de drie partytenten op. Ineens zagen we een partytent over de 
baan bewegen. Het bleek dat een groep van ongeveer 15 juryleden en deelnemers die daaronder 



schuilden droog de kantine probeerden te bereiken en daarvoor een creatieve manier hadden 
gevonden. 
  
Inmiddels was het tijd voor de lunch en het opmaken van de uitslag. Tevens moest bepaald worden 
wie voor de prijzen in aanmerking kwamen. Omdat er altijd een aantal extra bokalen is, moet daar 
even over overlegd worden. We waren er echter snel uit dat Veronica en Mona de mooiste 
snelwandelstijl hadden laten zien. De lunch was weer goed verzorgd door Jose, zoals we over de hele 
organisatie zeer tevreden kunnen zijn. In zes jaar tijd heeft nog niemand hier ooit een ronde te veel of 
te weinig gewandeld. Dat is wel een compliment waard. 
  
Tegen 14 u. was het tijd voor de prijsuitreiking. Henri Hammecher reikte eerst de stijlprijzen uit, maar 
niet voordat hij een terechte opmerking maakte over het feit dat snelwandelaars de neiging hebben 
om al enkele meters voor de finish te stoppen met snelwandelen en vervolgens huppelend de finish 
over te komen. Dit had ik toevallig kort geleden al aangekaart tijdens een intervaltraining. Probeer hier 
echt iets mee te doen. Je kunt er nog voor gedisqualificeerd worden na de finish. 
  
Andere prijzen kwamen terecht bij:  
- Rob, Han, Udo, Denny, Peter, Hub, Katrien, Agnieszka, Mona, Edwin en Tristan (teamwedstrijd) 
- alle mensen die de driekamp cq. tweekamp volledig hebben volbracht (zij kregen een speciaal voor 
deze wedstrijd vervaardigde herinneringsmok) 
- Robin en Be (strijdlust) 
- Bernard en Denny (speciale bekers) 
- Mona (1e prijs jeugd) 
- Rob, Rick en Remco (1-3 bij de mannen) 
- Agnieszka, Veronica en Anne (1-3 bij de vrouwen) 
- Agnieszka, Veronica, Michael, Udo en Andrzej (zij konden nog iets kiezen uit wat er nog over was: 
petjes, mokken en chocola) 
- Agnieszka voor haar bijzonder baanrecords en all time bests 
  
Bernard kwam tot slot nog even aan het woord met een dankwoord voor mij. 
  
Zo was het al weer tijd om op pad te gaan. Het weer had zich zodanig verbeterd (de zon was zelfs 
gaan schijnen) dat we met auto's op pad konden gaan naar het bos (Utrechtse Heuvelrug). Wel 
moesten we in het bos iets verder lopen. De oorspronkelijke parkeerplaats waar we normaal 
beginnen, is niet meer in gebruik. Nu moeten we eerst 1700 meter vanaf een andere parkeerplaats 
lopen. Cees Versteeg was vandaag de parcoursbouwer, zoals ook vaak in de jaren hiervoor. 
Prattenburg, een landgoed en buitenplaats met een kasteelachtig huis (bouwperiode 1887-1890), was 
ons vertrekpunt aan de zuidwestkant van Veenendaal. 
  
We startten rond 15.18 uur en wandelden 12 kilometer in een vrij rustig tempo. Cees wachtte ons op 
de belangrijkste kruisingen op. Na een tijdje vormden zich toch een viertal groepen, waarbij de voorste 
groep een aantal keren terugkwam. We waren met 16 snelwandelaars + Cees en de Ierse trainer 
Michael Lane. De zon liet zich zelfs van zijn goede kant zien en na een tijdje ging het heuvelop over 
de Amerongse berg. Voor ons best wel een klim, maar Veronica zal er om gelachen hebben (zijn dit 
nou Nederlandse bergen?). Kort daarop was er even paniek toen Bas zijn autosleutel kwijt was, maar 
hij vond die gelukkig zelf terug. Nu ging het tussen heidevelden door naar De Eenzame Eik, waar we 
wat groepsfoto's namen en op de laatste 2 groepen wachtten. 
  
Het laatste stuk ging deels heuvelaf richting de oude parkeerplaats en tenslotte weer 1700 meter 
langs Kasteel Prattenburg (waar een huwelijksfeest aan de gang was). Tot slot nog even stretchen en 
weer met de auto's terug naar de baan. Daar kwamen we om 17.30 uur terug. Er waren nog flink wat 
broodjes van de lunch over, dus wie weer trek had gekregen, kon gelijk aanvallen. Zelf vertrok ik rond 
18 uur, samen met Ilonka en Rob. 
  
Het was denk ik een mooie promotie voor het snelwandelen in Veenendaal. Iedereen die 
meegeholpen heeft heel erg bedankt. Hopelijk wordt de 7e editie net zo'n succes als dit jaar. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 


