
Beste mensen, 
  
We gaan weer beginnen!! Volgende week is de eerste selectietraining van het seizoen. 
Sommigen van jullie hebben deze maand al weer PRs gewandeld. Ik hoop dat iedereen in 
ieder geval even een week of 3-4 heeft afgetankt en dat jullie inmiddels voorzichtig de 
wintertraining zijn begonnen. 
  
We verzamelen vanaf 9.30 uur in sportcomplex De Estafette (Sportplaza) in Nieuw-Vennep 
(gemeente Haarlemmermeer). 
  
Adres: 
  
De Estafette - Helsinkilaan 1 - 2152 KG Nieuw-Vennep - T: 0252-432666 - See more at:  
http://www.sportplazanet.nl/estafette/ 
  
Programma: 
  
Het programma van de training is: 
  
Vanaf 9.30 u verzamelen we. Gelegenheid om wat te drinken in de ruime moderne 
kantineruimte. 
Indien mogelijk wil ik vanaf 9.45 u gaan opbouwen in de sporthal. Als een aantal mensen wat 
kan helpen, dan kunnen we precies om 10 uur beginnen. 
10.00 u start ochtendtraining in de sporthal. De training duurt tot precies 12 uur. zaaltraining 
in Sporthal Nadruk op kracht, lenigheid en techniek. We doen o.a. enkele circuitjes en 
spelvormen. 
12-13.30 u pauze in de kantineruimte, gelegenheid om wat te eten en te drinken. 
Tevens: bespreking met Hans van der Knaap over het internationale programma van 
komend voorjaar: 
  
13 maart Lugano (Zwitserland) 20 km 
19 maart Dudince (Slowakije) 20 en 50 km 
9 april Podebrady (Tsjechie) 20 km 
9 april Rio Maior (Portugal) 20 km 
7/8 mei Wereldcup in Australie??? 20 en 50 km 
22 mei Naumburg (Duitsland) 20 en 50 km 
28 mei La Coruna (Spanje) 20 km 
  
In het algemeen moet je toch wel ongeveer 1.50 lopen om in de achterhoede mee te kunnen.  
Bij de Wereldcup moet je voor wat betreft de achterhoede denken aan 1.45 bij de vrouwen 
en 1.35 a 1.40 bij de mannen en op de 50 km tussen 4.20 en 4.30. 
  
Voor de masters is er dit jaar: 
29 maart - 3 april EK indoor Ancona (Italie) 
20 mei - 22 mei EK weg Portugal 
  
 

http://www.sportplazanet.nl/estafette/


13.30-13.45 u omkleden voor de middagtraining. 
13.45 u Duurtraining van tenminste 1,5 uur. We doen in principe de ronde van 3,51 km met 
start en doorkomst voorlangs bij De Estafette. Dit parcours loopt langs de voetbalvelden van 
FC VVC (Vennepse Voetbal Club), langs het complex van Tennisvereniging Nieuw-Vennep en 
langs de hockeyvelden van MHC De Kikkers. Rondetijden van vorig seizoen: Rob 18.07 - Rick 
19.14 - Remco 19.39 - Wilfried 20.14 - Anne 21.00 - Ronnie 21.06 - Hans 21.42 - Hub 22.22 - 
Bas 22.32 - Rene 23.28 - Frans 23.34, op de kleine ronde van 3,1 km: Sandra 24.28 - Liesbet 
24.28 - Anita 24.30. 
Vandaag heb ik (in de regen) nog gekeken naar een alternatieve route. We kunnen er een 
langere ronde van maken zonder de steile klim erin als we halverwege op de Fandango (als 
we langs de sportvelden lopen) linksaf gaan (dus niet verder richting IJweg). Vanaf daar 
kunnen we over een aantal fietspaden en langs het water (Tango/Nabuccosingel) een lus 
maken en dan terugkeren naar de hal via de Fandango of de Rodelindalaan (verlengde van 
de Helsinkilaan). 
We beslissen over het parcours op de dag zelf. 
Tot 16.45 u afsluiting. Liefhebbers kunnen tot 16 u nog vrij zwemmen (kosten € 
4,60). Anderen kunnen zich omkleden en douchen. Verder zal de training nog worden 
nabesproken en kunnen we even vooruitblikken op de nog komende evenementen. 
  
NB Het zwembad is open van 9 tot 12 u (banenzwemmen) en van 13 tot 16 u (vrij zwemmen) 
  
Bereikbaarheid: 
  
Met het openbaar vervoer is de sporthal het best te bereiken met buslijn 310 van R.Net. 
Uitstappen halte Getsewoud Noord (1e halte na Toolenburg Zuid, die langs de 
Toolenburgerplas ligt). Vanaf halte Getsewoud Noord is het maar een paar minuten lopen 
naar de sporthal (deze ligt, vanaf de rijrichting van de bus, links van de busbaan in een 
zijstraat). 
Bus 310 stopt zowel op de stations Amsterdam Zuid, Schiphol als Hoofddorp. Vanuit het 
noorden en oosten komend, kun je het best op Schiphol overstappen op de bus. 
Overigens kun je ook lopen vanaf station Nieuw-Vennep, maar reken dan wel op een afstand 
van ongeveer 2,5 tot 3 km.  
Met de auto is het sportcomplex goed bereikbaar. Normaal gesproken is er bij de hal 
voldoende parkeergelegenheid. 
  
Aanmelden: 
  
Gaarne even vooraf bij mij aanmelden als je komt en nog niet op de hiernavolgende lijst 
staat. Tot nu toe heb ik 11 aanmeldingen opgeschreven (Rick, Hans, Anita, Remco, Ilonka, 
Ronnie, Rob, Frank, Hub, Sandra, Tim). Hans van der Knaap zal ook naar Nieuw-Vennep 
komen. Misschien heb ik in de afgelopen tijd nog wel van meer mensen mondeling gehoord 
dat ze komen, maar dat ben ik even kwijt, of het waren nog geen definitieve aanmeldingen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Frank van Ravensberg 
tel. 06-28122348 


