
Beste mensen, 
 
Op zondag 27 december a.s. organiseert DAK-Drunen, in samenwerking met mij, een trainingsdag in 
Drunen. Een mooie dag om de kerstkilo's er snel weer af te trainen.  
 
Deelname aan de trainingsdag is kosteloos. Deelname staat o.a. open voor de Nederlandse selectie, 
Belgische snelwandelaars, de snelwandelafdeling van DAK-Drunen en de jeugd van DAK-Drunen. 
Theo van Houten en ik zullen als trainers aanwezig zijn. Victor Mennen zal tijdens de lunchbreak een 
presentatie verzorgen in het kader van de Race Walking Academy. 
 
Programma (voorlopig) 
 
9.15 - 9.45 uur verzamelen in het clubhuis bij de atletiekbaan in Drunen 
9.45 uur de sportzaal "onder de bogen" naast de baan gaat open 
10.00 uur begin ochtendtraining in de zaal 
Er zal vandaag wat minder aandacht zijn voor kracht, en wat meer voor de snelwandeltechniek. 
12.00 uur einde ochtendtraining 
Hierna lunchbreak in het clubhuis bij de atletiekbaan 
12.45 uur presentatie Victor Mennen 
13.45 uur begin middagtraining (duurloop) 
Het parcours van de middagtraining zal later of op de dag zelf bekend gemaakt worden. Mogelijk 
wordt gestart in 2 groepen (1 groep die lang traint en 1 groep die iets minder lang traint). 
Uiterlijk 16.15 uur eind middagtraining 
Hierna is er nog tijd om te douchen, te verkleden, iets te drinken en na te bespreken 
 
Adressen 
 
Atletiekbaan Sportpark De Schroef 
Atletiekbaan en clubhuis: 
Prins Hendrikstraat 76A 
5151 GB Drunen 
Tel. clubgebouw: 0416-375930 
 
Sporthal Onder De Bogen 
Prins Hendrikstraat 74  
5151 GB Drunen 
Tel. 0416-320228 
 
Duurloopsuggesties 
 
1. http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1657477,1657474 
2. Het voormalig terrein van het Land van Ooit 
3. De Loonse en Drunense Duinen 
 
Deelnemers 
 
Je kunt je vanaf nu opgeven bij mij. Als deelnemers heb ik reeds staan: Remco, Rob, Victor, Luc, 
Ronnie (tot 16 u.), Tim (tot ?? u.), Hans, Anita, Ilonka, Frank vd G, Hub, Sandra en Theo. 
Rick is afwezig en Gerrit is nog een ? 
Theo zal de snelwandelgroep van DAK en de jeugd van DAK benaderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frank van Ravensberg 
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