
 Beste mensen, 
  
Zaterdag waren we te gast bij VV UNO in Hoofddorp. Omdat het erg druk was op het complex, eerst met 
jeugdelftallen en later met de wedstrijd van het eerste (dat dit seizoen op zaterdag speelt, maar zondag 
met 0-3 verloor), moesten we vandaag een beetje improviseren. Dank zij Zahava en dank zij Jos 
(bestuurslid van UNO) konden we tot 13 u. de scheidsrechterskleedkamer gebruiken.  
De ochtendtraining begonnen we met een klein rondje om de Toolenburgerplas. Onderweg gebruikten we 
van alles wat we tegenkwamen om diverse (soorten) oefeningen te doen. Een brugleuning, een groepje 
klimtoestellen (een soort krachtcentrum buiten), een ronde bank, een brede rand langs het water, alles is 
geschikt om oefeningen mee te doen. We hebben ook weer wat nieuwe oefeningen uitgeprobeerd, oa 
voor de armen. Een jongen die bij de klimtoestellen bezig was maakte redelijk indruk op ons met wat hij 
kon met zijn arm- en buikspieren. Later deden Hans en Anne voor hoe je 2,5 minuut een plankje kon 
maken. 
  
Na de inloopronde van 2,6 km (plus aanloopstuk vanaf VV UNO) deden we een serie oefeningen op het 
grasveld, waarna de trap diverse keren genomen werd. Eerst 2x op handen en voeten en vanuit 
squadpositie, daarna 5x rennend. Vervolgens wandelden we rustig naar het interval-rondje, waar we 
eerst wat drills deden. Na de drills en enkele steigerungs volgde een kort intermezzo en werden er twee 
groepjes gevormd. De ene groep gooide een frisbee over en de andere groep schoot een voetbal naar 
elkaar toe. Rond 11.30 uur was het tijd voor de interval. Voor de 50 km wandelaars 4x 2 ronden van 840 
m (1680 m) met 4 min. pauze en voor de anderen 6x 1 ronde (840 m) met 3 min. pauze. Ik klokte de 
volgende tijden: 
  
4x1680 m: 
Rob Tersteeg 7.53-7.53-7.51-7.44 (totaal incl. pauze 43.21 over 6720 m) 
Remco de Bruin 8.02-8.01-8.06-8.08 (44.16) 
Rick Liesting 8.22-8.04-8.14-8.05 (44.45) 
Frank van der Gulik 9.07-9.02-9.06-9.00 (48.15) 
Anne van Andel 9.38-9.41-9.46-9.32 (50.37) 
  
6x840 m: 
Herwin Weststrate 5.00-4.50-4.54-5.00-10.51 (2 ronden) (totaal incl. pauze 43.35 over 5040 m)  
Hans Drijvers 5.23-5.02-4.45-4.39-4.51-4.43 (44.23) 
Sandra Maas 5.23-5.02-4.45-4.39-4.51-4.46 (44.26) 
Liesbet De Smet 6.00-5.58-5.49-5.47-5.41-5.39 (49.54) 
Anita Bakker 6.00-5.58-5.56-5.58-5.58-5.57 (50.47) 
  
Wederom zeer vlotte tijden van Rob, Remco en Rick. Frank zeer constant. Liesbet had een blessure (nog 
van de Dodentocht) en deed het noodgedwongen rustig aan. Ik had 2 meter na de finish pylonen 
neergezet met als boodschap om tot daar door te wandelen. Dit na de kritiek van de jury vorige week dat 
men te vroeg stopt met snelwandelen en al 2 meter voor de finish door de knieen zakt of gaat dribbelen. 
  
Mede omdat het zeer bewolkt werd en het al na 12.30 uur was, braken we vlot op om terug te wandelen 
naar VV UNO. Daar deden we nog wat rekoefeningen en haalden we snel de scheidsrechterskleedkamer 
leeg. Dat was maar net op tijd, want de scheidsrechter was inmiddels al gearriveerd. Gelukkig konden we 
de spullen nu kwijt in een gewone kleedkamer. 
  
In de pauze gaf Rob aan graag een stevige duurloop te willen doen van 19,2 km (6 grote ronden). Om 
niemand te lang te laten wachten leek het verstandig om iedereen dan minstens 3 grote ronden te laten 
doen. Eea mede met het oog op het NK in Tilburg. Precies volgens planning vertrok de groep rond 14 u. 
(zonder Herwin, die 's middags andere verplichtingen had) voor de eerste ronde. 
  
Rob had er heel erg zin in en vertrok hard. Al snel was hij los van de rest en na 1 ronde had hij het 
parcoursrecord al te pakken (16.12,98). Remco was in juli tot 16.16 gekomen, waarmee hij het record van 
Colin Versteeg had afgepakt. Remco en Rick bleven ook nu weer bij elkaar, maar deden het een stuk 
rustiger aan dan in juli. Na 1 ronde hadden ze 17.46. Rob bleef hard doorgaan en pakte ook het 
parcoursrecord over 2 ronden (32.34,60). Remco en Rick waren in juli tot 32.56 gekomen. Zij passeerden 
nu na 35.18/35.19. Ook de derde ronde van Rob ging binnen de 17 minuten en zo had hij na 3 ronden 
49.05. Het oude record stond op 53.22 (Rob, Rick, Abinabha en Remco tijdens een van de 
wintertrainingen). Rob wandelde nog een 4e ronde binnen de 17 minuten, daarna nam hij wat langer 
pauze om te drinken en moest hij ook iets inleveren qua tempo. Hij heeft nu alle parcoursrecords over 1 
t/m 6 ronden. De doorkomsttijden waren: 
  



Rob 16.12,98-32.34,60-49.05-1.05.57-1.23.16-1.41.05 (19,2 km) 
Remco 17.46-35.18-53.18-1.11.03-1.29.24 (16 km), hierna nog een kleine ronde (totaal 1.50.38) 
Rick 17.46-35.19-53.18-1.11.05-1.29.24 (16 km) 
Hans 21.25-41.27-1.02.13-1.22.56-1.44.22 (16 km) 
Frank 23.14-45.33-1.07.20-1.28.29-1.47.44 (16 km) 
Anne 23.50-46.57-1.08.51-1.29.25 (12,8 km), hierna nog een kleine ronde (totaal 1.47.43) 
Sandra 28.26-58.16-1.08.52 (9,6 km) 
Anita 28.26-58.16-1.08.52 (9,6 km) 
Liesbet 28.26-58.16-1.08.53 (9,6 km) 
  
Hierna wandelden we rustig terug naar VV UNO. Daar douchen en verkleden en toen dachten we nog 
even gezellig te kunnen napraten. Het eerste elftal droop intussen af na de thuisnederlaag en bestelde 
maar wat vaasjes bier en eten dat niet echt tot de schijf van vijf behoort. Vervolgens nam een jongen 
plaats in de hoek achter een soort DJ boot, waaruit kort daarna enkele bedenkelijke en vooral luidruchtige 
klanken vandaan begonnen te komen. Toen er na 5 minuten een maaksel langs kwam met een 
eenvoudige tekst die uitsluitend over enkele bolvormige secundaire geslachtskenmerken ging, besloten 
we maar versneld te vertrekken. 
  
Hieronder een stukje met foto's van een plaatselijke website: 
  
http://www.hcnieuws.nl/mobiel/rob_tersteeg_breekt_rondenrecord_van_remco_de_bruin_bij_toolenburge
rplas_3869859.html#.VfhbLrkVhjo 
  
Dit was de laatste selectietraining van dit seizoen. Half/eind november gaan we verder. Ik raad iedereen 
aan ergens in de tussenliggende periode drie tot vier weken rust te pakken, zeker degenen met blessures 
en degenen die een lang seizoen hebben gedraaid. We zien elkaar dan weer fris en gemotiveerd terug. 
  
Frank van Ravensberg 
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