
Beste mensen, 
 
Zondag was het dan weer zo ver: de eerste gezamenlijke training van het seizoen 2015-2016. 
Nadat we op 12 september voor het laatst gezamenlijk getraind hadden, en er in oktober 
nog goed gepresteerd was op het NK 10/50 km en tijdens de recordwedstrijden, is er even 
tijd geweest om de accu op te laden. De een heeft inderdaad 3 tot 4 weken wat anders 
gedaan, de ander heeft vanuit de Elzas naar Tilburg gewandeld en weer een ander was bij de 
eerste winterserie wedstrijd in Rotterdam (begin november) al weer scherp (of moet ik 
zeggen "nog scherp")? 
 
Enfin, aan jullie te zien hadden jullie er zondag behoorlijk zin in, wat ook te zien was aan de 
opkomst. Met 17 deelnemers voor de ochtend en 15 voor de middagsessie kunnen we meer 
dan tevreden zijn. 
 
Het weer liet ons zondag in de steek, hoewel het nog veel erger had kunnen zijn als het 's 
middags ook nog geregend had. In de morgen en rond het middaguur viel zo veel regen dat 
het vooraf pijlen totaal geen zin had. Vandaar dat ik het pijlen heb uitgesteld tot het tweede 
deel van de lunchpauze toen het enigszins droog werd. Enkele pijlen die ik 's ochtends gezet 
had, waren toen al niet meer te zien. Door de beperkte tijd heb ik niet kunnen pijlen zoals 
jullie normaal gewend zijn, maar uiteindelijk is iedereen goed gelopen. 
 
De ochtendsessie in de sporthal van Sportplaza De Estafette was verdeeld in 8 onderdelen: 
1. inlopen 
2. oefeningen op de plaats 
3. circuit (45 minuten) met 22 oefeningen kracht en lenigheid + 22x 45 sec. snelwandelen op 
de rondbaan 
4. strafcorners nemen (hockey) 
5. hindernisbaan/sprongcircuit (3x) 
6. snelwandeltechniek met nadruk op de voetbeweging, plaatsing van de voeten en de 
paslengte 
7. interval op de rondbaan (10 minuten, met versnellingen op een van de rechte stukken) 
8. slotspel: koningsbal (gewonnen door de kleurrijke ploeg, 2-0 tegen de blauw-zwarten) 
Daarna opruimen en stretchen. 
 
Bij het circuit (nr. 3) werden tweetallen gevormd waarbij de ene partner 45 seconden aan 
het werk was en de ander 45 seconden snelwandelde op de rondbaan. Vervolgens werd er 
gewisseld. Nadat de ander ook de oefening gedaan had, ging men naar de volgende 
oefening. Er was telkens 15 sec. pauze om te wisselen. Na 22 minuten was er 1 minuut extra 
pauze. Niet alle oefeningen werden meteen juist uitgevoerd, sommige waren ook nieuw, 
maar ik ga er vanuit dat aan het eind van de winter iedereen alle oefeningen onder de knie 
heeft. Er werd door iedereen goed gewerkt. Herwin (vanwege de NS), Hans en Anita (fout 
gereden) hebben niet alle oefeningen kunnen doen, omdat ze verlaat waren. 
 
In de middagpauze sloot Hans van der Knaap aan om even te praten over het internationale 
wedstrijdprogramma van 2016. Hans vertrok weer na de lunch. Ook Frans Leijtens en Frank 
van der Gulik vertrokken na de ochtendsessie. Rob Tersteeg tracteerde op taart vanwege zijn 
verjaardag. 



 
Daarna moesten we toch naar buiten voor de duurloop. Intussen waaide het stevig. Koud 
was het met 12 graden niet, maar door de vele regen waren er verschillende plekken die 
geheel of gedeeltelijk "overstroomd" waren met plassen. Om 13.49 uur vertrokken de 15 
dapperen die de storm wisten te trotseren. 
 
Om de vervelende heuvel eruit te halen, had ik zowel voor de lange als de korte ronde een 
deels ander parcours uitgepijld. De lange ronde ging nu door de wijk Getsewoud-Noord. 
De lange ronde was 3,6 km (ongeveer net zo lang als het bekende rondje) en liep vanaf 
Sportplaza De Estafette (Helsinkilaan), linksaf Athenelaan, linksaf over het fietspad, busbaan 
oversteken, rechtsaf Operalaan, linksaf Fandango langs de sportvelden, linksaf Tango, 
rechtdoor Trompenburg, rechts brug over, na brug linksaf, voetpad Diepenburg, linksaf 
brug, linksaf Bosrandweg, rechtdoor Trompenburg, rechtdoor Tango, rechtsaf Fandango, 
rechtsaf Operalaan, linksaf busbaan oversteken en rechtdoor terug naar Sportplaza De 
Estafette. 
Waar de grote ronde linksaf sloeg richting Tango, ging de kleine ronde (die nu met 2,5 km 
iets korter was dan de oude kleine ronde) rechtsaf tussen de sportvelden door en kwam 
deze met een lus langs de Noordelijke Randweg weer terug bij de kruising 
Fandango/Operalaan. 
 
Rob Tersteeg, Remco de Bruin en Rick Liesting gingen er gelijk vandoor met z'n drieen en 
met de wind mee knalden ze met een snelheid van boven de 12 km per uur over de straten. 
Rick vond het na een rondje wat te rap gaan en hij liet de anderen gaan om zich meer op zijn 
techniek te concentreren. Remco kwam na 3 ronden zelfs voor Rob door en ging toen 
uitlopen op een eigen rondje om het sportcomplex heen. Rob ging over de 20 km heen en 
deed 20,25 km in 1.52.31. De snelste grote ronde werd door Rob neergezet in 18.47. De 
snelste kleine ronde was ook voor Rob in 13.43. 
Van de anderen viel Tim van Hellemont het meest op. Tim was na zijn opvallende optreden 
in Veenendaal door mij uitgenodigd om eens mee te trainen en hij liet zien dat hij makkelijk 
met de groep mee kan. Hij ging mee in het groepje achter de drie leiders en achter Ronnie 
(die 2 rondjes vol ging en zich daarna liet afzakken, ook al omdat zijn knie begon te 
reageren). Na een uur wandelde hij daar, in een heel behoorlijke stijl, zelfs nog uit weg. Tim 
heeft deze herfst nog een marathon hardgelopen in 3.03, dus met zijn conditie zit het wel 
goed. We hopen dat hij vaker komt meetrainen, want hij is een waardevolle aanvulling van 
de groep. 
Anne was duidelijk niet fit, en deed het daardoor rustiger aan dan anders. Het was leuk om 
Gerrit ook weer mee te zien doen en hij deed behoorlijk mee. Herwin, Sandra, Liesbet en 
Anita sloten de rij, zij bleven tot het eind bij elkaar tot Sandra en Liesbet er nog een 
eindsprint uitgooiden. Sandra was net iets eerder dan Liesbet. Wilfried stopte eerder om zijn 
rug een beetje te sparen. Het was goed om hem vandaag weer in actie te zien. 
 
De tijden die ik heb opgenomen: 
 
Rob 19.23-38.10-1.18.27-1.38.48-1.52.31 KR (20,25 km) 
Remco 19.25-38.14-1.18.11- 1.24.27 ZKR - 1.31.06 ZKR (ca. 13 km) 
Rick 19.40-40.21-54.24 KR-1.09.33 KR-1.24.43 KR (14,7 km) 
Ronnie 22.05-45.09-1.11.41 



Wilfried 24.31 (28.50 weer gestart)-52.45 
Tim 24.27-46.56-1.09.14-1.32.03 
Hans 24.27-46.56-1.09.26-1.34.06 
Anne 24.27-46.56-1.09.43 (1.13.01 weer gestart)-1.36.36 
Bas 25.20-49.52-1.13.01-1.37.44 
Gerrit 25.20-49.54-1.15.09-1.40.12 
Hub 25.43-50.13-1.14.27 
Sandra 29.30 (31.41 weer gestart)-1.02.07-1.31.04 
Liesbet 29.31 (31.41 weer gestart)-1.02.07-1.31.04,5 
Herwin 29.30 (31.41 weer gestart)-1.02.07-1.31.15 
Anita 29.30 (31.41 weer gestart)-1.02.07-1.31.34 
 
KR wil zeggen kleine ronde van 2,5 km, ZKR wil zeggen dat er een eigen ronde is gedaan (die 
schat ik maar even op 1 km). De andere rondes zijn allemaal 3,6 km. 
 
Diverse mensen hebben hierna nog 1 ZKR uitgewandeld of gelopen. Ter afronding heeft 
vrijwel iedereen nog wat aan stretching gedaan. 
 
Aan het eind was de wind zo aangewakkerd dat mijn krat met de bidons zelfs wegwaaide. 
 
Uiteindelijk kwam iedereen veilig en droog terug in Sportplaza De Estafette. Daar wachtte 
een warme douche en konden we in de kantine nog wat napraten over deze eerste training. 
Opvallend vandaag was wel hoe stil het was in het complex. Behalve wat mensen die 
kwamen zwemmen en onze groep heb ik weinig sporters gezien. 
 
Rond 17 uur ging de beheerder van de kantine afsluiten en ongeveer de helft van de groep 
(de andere helft was inmiddels vertrokken) is toen ook naar huis gegaan. Zelf werd ik door 
de rugwind zodanig bevoordeeld dat ik richting huis nauwelijks de pedalen hoefde te 
beroeren. 
 
Alle deelnemers hebben goed en met veel enthousiasme gewerkt. Dat belooft veel voor de 
komende trainingen. 
 
Mijn foto's van deze dag staan op www.tigch.nl en Frans Leijtens heeft ook foto's gemaakt 
die op picasweb gepubliceerd zijn. 
 
Artikelen op de locale website: 
http://hcnieuws.nl/deel-je-nieuws-artikel/nederlands-snelwandelteam-begint-aan-tweede-
seizoen-de-haarlemmermeer-61956 
http://hcnieuws.nl/deel-je-nieuws-artikel/nederlands-snelwandelteam-trotseert-storm-
nieuw-vennep-68980 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frank van Ravensberg 
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