
Beste mensen, 
 
Met een zeer grote opkomst van 26 atleten uit Nederland en Belgie en 3 trainers was de 
trainingsdag in Drunen erg geslaagd te noemen. Het weer werkte ook goed mee. Met 
13 graden, droog weer en niet overdreven veel wind was de middagtraining prima te 
doen. 
Vanaf 9 uur verzamelden wij ons in het clubhuis van DAK in Drunen, bij de atletiekbaan 
van sportpark De Schroef. Deze stroomde al vroeg vol. Rond 9.45 uur liepen we rustig 
richting de sporthal aan de andere kant van de baan, waar snel met dopjes de 
rondbaan werd uitgezet en waar het parcours werd opgebouwd voor de circuittraining. 
Even na 10 uur gingen we los. Eerst inlopen en oefeningen op de plaats. Met zo'n grote 
groep en een iets kleinere zaal dan in Nieuw-Vennep was het even goed zoeken naar 
een plekje, maar dat lukte prima. 
Hierna was het tijd voor de 14 oefeningen van het circuit. Zelfs Marit van Bremen en 
Bart Grootswagers, onze jongste deelnemers, deden dapper mee. Voor sommige 
deelnemers was het nog even wennen. Zij hebben nog wat huiswerk voordat ze de 
oefeningen goed uit kunnen voeren. Maar in elk geval hebben ze veel opgestoken van 
hoe je een lenig lichaam kunt krijgen. 
Na het circuit van 28 minuten (14 x 45 sec. een oefening en 14 x 45 sec. snelwandelen 
op de rondbaan en ertussen steeds 15 sec. rust) werden de matten, kasten, dopjes, 
springplanken en andere materialen gelijk opgeruimd, zodat we de hele zaal vrij hadden 
voor de techniektraining van Theo van Houten. Theo legde in fases de finesses uit van 
de snelwandeltechniek en de snelwandelaars wandelden telkens in een verschillende 
intensiteit over de breedte van de zaal naar de overkant. 
Het ochtenddeel vervolgde met 2x een estafette in 9 ploegen van 3, waarbij men 
telkens 2x heen en terug moest wandelen over de hele lengte van de zaal. Tenslotte 
was er nog een balspel (Koningsbal), waarbij het er erg fanatiek aan toe ging, maar 
waarbij beide ploegen niet tot scoren kwamen. Team zwart-blauw hield deze keer dus 
stand. Na nog enkele rekoefeningen was het tijd om plaats te maken voor de jonge 
hockeysters, die meteen begonnen met het opbouwen van een soort omheining van het 
speelveld dat ze gingen gebruiken. 
Bas van Andel ging na de ochtendtraining huiswaarts. De anderen spoedden zich 
richting clubhuis van DAK. Daar konden we de lunch gebruiken en was het de beurt aan 
Victor Mennen om de 2e presentatie in het kader van de Race Walking Academy te 
verzorgen. Sommigen zoals Bart Snoeren waren speciaal voor de lezing van Victor 
gekomen. Victor vertelde in 45 minuten van alles over de Kennedymars, de 
trainingsbalans, supercompensatie, massage, triggerpoint en, zoals hij mij eerder 
mailde, over "de zelfbehandeling van de sporters". 
"Sporters trainen normaal verstandig en als ze wat voelen trainen ze wel/niet door en 
gaan als het (hopelijk niet) te laat is naar een specialist. 
In dat tussengebied wil ik inspringen en hun voorzien van informatie. 
In eerste instantie kan dit d.m.v. een anamnese onderzoek (geleerd bij de 
Sportmassage cursus) als extra heb ik daar de spieren bij geschreven welke daar 
betrekking op hebben. 
Deze spieren kunnen ze dan opzoeken op internet. 
Je ziet dat voor elke spier ook een nummer vermeld staat. Dit nummer verwijst naar het 
boek “SPIEREN EN DYSFUNCTIES” van Peter Jonckheere (ISBN 2-87293-010-8). 
Daar staan alle spieren in vermeld met triggerpoints en specifieke oefeningen die 
gedaan kunnen worden." 
 
De lezing van Victor werd met veel interesse ontvangen. Na afloop waren er nog 



verschillende atleten die vragen stelden of naar hem toe kwamen voor nadere 
informatie. 
Na de lezing vertrokken Frans Leijtens, Hub Kaenen, Bart Snoeren en Adri. We bleven 
dus met 21 atleten en 3 trainers over. We verzamelden ons buiten voor de duurtraining. 
Met Theo van Houten en Bart Grootswagers op de fiets en Marit van Bremen in de 
buggy bleven er 21 over die wandelend op pad gingen richting de Poort van Heusden 
(het voormalige Land van Ooit). We wandelden eerst in een rustig tempo een 
aanlooproute van 3 km langs de Spoorlaan en een industriegebied, voordat we in een 
bosachtige omgeving kwamen. Remco de Bruin, Rob Tersteeg, Victor Mennen, Tim van 
Hellemont, Christophe Gontier, Anne van Andel, Boetje Huliselan, Wilfried van Bremen, 
Ronnie Timmermans, Patrick Demaerschalk en Frank van Ravensberg kwamen hier na 
27.40 aan. Ilonka van Bemmel, Luc Van de Velde en Hans Drijvers vormden de 2e 
groep na 28.36. Anita Bakker, Sandra Maas, Harry Bijnen, Yvonne Leermakers, Han 
Holtslag en Liesbet De Smet volgden kort daarachter in 28.50 en Loes van Bremen 
sloot de rij in 30.18. Na een korte pauze werd na 31.44 de klok opnieuw ingedrukt en 
ging iedereen op weg voor rondjes van 2 km. Het eerste stuk was verhard, het tweede 
stuk was deels onverhard, maar redelijk goed te belopen. Het parcours ging o.a. over 
een bruggetje en langs het roze kasteel d'Oultremont. Een heel bijzondere ervaring om 
langs zo'n apart kasteel te komen. Tegenover het kasteel kon je allemaal soldaatjes van 
Napoleon zien, deels in het water, die de slag bij Waterloo uitbeeldden.  
Remco en Rob zetten er gelijk de pas in en maakten zich na enkele honderden meters 
los van het veld. Daarachter volgde een flinke groep met Tim, Hans, Wilfried, 
Christophe, Frank en diverse anderen. Remco en Rob kwamen na een kleine kilometer 
al weer terug om "te bezemen", maar lagen kort daarna al weer voorop. Na ruim 1 km 
liet ik zelf de groep gaan om wat foto's in het natuurgebied te maken (zie link hieronder) 
en om iedereen op te wachten die eerder terug zou gaan. De eerste groep zou 
namelijk na ongeveer een uur terug gaan. Het verschil tussen de voorste groep en de 
rest was al snel zo groot dat enkelen uit de achterste groepen verkeerd wandelden. 
Even was er wat paniek, maar gelukkig wisten ze tijdig weer terug te komen op de juiste 
route en de groepen ontmoetten elkaar in het bos, toen de voorste groep een lus had 
gemaakt. Rob en Remco wandelden in totaal 5 ronden. De eerste ronde ging in 
ongeveer 14 minuten. Na 3 ronden hadden ze het tempo al flink verhoogd en kwamen 
ze na 39 minuten door.  
Intussen verzamelden Bart en ik de eerste groep die bestond uit Liesbet, Harry, Han , 
Frank, Yvonne, Loes, Victor, Ilonka, Ronnie en Sandra (+ uiteraard Marit en Bart). 
Ronnie had intussen 2 ronden afgelegd, de anderen hielden het bij 1 ronde of 1 ronde 
en een stukje. Vervolgens wandelden we en groupe in een rustig tempo terug. Liesbet, 
Harry en Bart waren na 1u40 terug bij DAK. Han, Frank, Yvonne en Loes volgden na 
1.42 en Victor, Ilonka, Ronnie en Sandra sloten de rij in 1.43. 
De anderen gingen nog even door in het bos , maar na 2.01 zagen we ook Rob, 
Wilfried, Tim, Hans, Luc, Christophe, Patrick, Remco, Anne en Boetje het clubhuis van 
DAK betreden. Theo was bij hen als begeleider. 
Ik denk dat we terug kunnen kijken op een nuttige trainingsdag, waarin zowel fysiek 
goed getraind is als ook ruimte was ingeruimd om "voedsel voor de geest" tot zich te 
nemen. Hopelijk kunnen de deelnemers hier weer mee verder. 
 
Theo, Victor, Bas en Anne bedankt voor jullie inbreng! 
 
NB Mijn foto's van deze dag kun je vinden via deze link: 
http://www.tigch.nl/snelwandelen/2015/20151227/fotos/fotos.htm 
 
Met vriendelijke groet, Frank van Ravensberg 

http://www.tigch.nl/snelwandelen/2015/20151227/fotos/fotos.htm

