
 

 

 

De eerste training bij de Toolenburgerplas (november 2014) 

 

Nederlands snelwandelteam begint aan 

tweede seizoen in de Haarlemmermeer 

zondag 22 november 2015, 22:11 | Lezersnieuws | Frank van Ravensberg  

Voor het tweede jaar zal het Nederlands snelwandelteam de selectietrainingen in de 

Haarlemmermeer beleggen. Precies een jaar geleden "verhuisden" de snelwandelaars van 

Utrecht naar de Haarlemmermeer en het eerste jaar is uitstekend bevallen. De 5 vrouwen en 

14 mannen hebben het afgelopen jaar eens per maand getraind op verschillende locaties: bij 

AV Haarlemmermeer en VV UNO (Hoofddorp), bij De Bataaf (Zwanenburg), in het 

Haarlemmermeerse bos, bij de Toolenburgerplas en in de sporthallen van De Estafette 

(Nieuw-Vennep) en Sportcomplex Koning-Willem Alexander. 



Het eerste jaar in de polder is ook sportief een doorslaand succes geworden, want diverse 

atleten uit het team hebben een uitstekend jaar achter de rug. Anne van Andel verbeterde dit 

jaar drie Nederlandse records en bracht haar beste tijd op de 20 km terug van 2.01 naar 

1.51.31. De Nederlandse kampioene uit het Brabantse Andel ontwikkelde zich tot de beste 

snelwandelaarster uit de Benelux. Rob Tersteeg werd in 2015 liefst 4x Nederlands kampioen, 

hij brak een Nederlands record en verpulverde al zijn beste tijden tot en met de 50 km. Vooral 

de vooruitgang op de 50 km (van 4.54.23 naar 4.22.27) van de Nieuwkoper was spectaculair.  

Drie andere leden van het Nederlands team gingen eveneens met sprongen vooruit. Remco de 

Bruin ging op 50-jarige leeftijd op de 20 km van 2.03 naar 1.47.19 en verbeterde in zijn 

leeftijdsgroep het Nederlands  

record op de 2 uur (22.334 m). Rick Liesting bleef in zijn eerste wedstrijdseizoen nauwelijks 

achter op De Bruin en verbeterde zich op de 20 km tot 1.48.07. Ronnie Timmermans tenslotte 

dook na jarenlange vruchteloze pogingen op de 20 km ineens ruim onder de 2 uurs grens 

(1.55.37). 

Als ploeg wist het Nederlands team op de jaarlijkse zeslandenwedstrijd, die in Engeland werd 

gehouden, achter de Engelsen de tweede plaats te beleggen. Bij de zes uur van de 

Haarlemmermeer verbeterde het estafetteteam ruim de beste prestatie die enkele jaren eerder 

door een ander Nederlands estafetteteam werd neergezet. 

Zondag 29 november zal in Nieuw-Vennep de kick off voor het tweede seizoen in de 

Haarlemmermeer worden gegeven. Het Nederlands snelwandelteam traint dan in De Estafette 

en later ook nog op een wegparcours rond de sportvelden. Verwacht wordt dat enkele atleten 

uit het team in 2016 aan een of meer internationale wedstrijden gaan deelnemen. 

 


