
 

 

Training 9 november 2019 
 

 

Volgens planning zal er op 9 november weer een training voor snelwandelaars  

plaatsvinden. We zijn te gast in Leende,de woonplaats van Han.  
 

Sporthal Marijkeplein/Beukenlaan te Leende. 

 

Deze training staat open voor alle snelwandelaars, maar is zeker ook geschikt 

voor de prestatiewandelaar die zijn of haar techniek wil verbeteren! 
 

Het globale programma voor deze training is: 

 

09:30 – 09:45 uur   Ontvangst met koffie/thee. 

10:00 – 12:00uur  Ochtendtraining in de sporthal. 

12:15 – 13:15 uur  Lunch. 

13:30 – 15:30 uur  Middagtraining in het bos. 

15:45 – 16:15 uur  Napraten en afsluiting. 
 

De organisatie van de training is in handen van Han Holtslag. De training zal 

worden gegeven door Joost/Rick/Henk. Er zijn geen kosten aan deze training 

verbonden. Zelf voor de eigen lunch zorgen, Han zorgt dat er koffie en thee 

beschikbaar is. 

 

Voor nadere informatie en aanmelding (graag uiterlijk 1 november) kun je 

contact opnemen via: 

Telefoon :  06 – 20 00 66 96 

email  :  hanheeze@gmail.com 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

De planning van alle trainingen in de periode november 2019 t/m maart 2020: 

 

Datum Plaats Organisatie Trainer Diversen 

9november Leende Han Joost/Henk Open training 

7 december Naaldwijk Gerrit Henk Open training 

10-12 januari Wintelre Rick/Ronnie Diverse Weekend OLAT 

18 januari Best Henk Henk. Open training 

1februari Pernis Wilfried Wilfried Op uitnodiging 

7 maart Drunen Theo Theo Open training 

 



Bijzonderheden training 9 november 2019: 
 
Met het openbaar vervoer : 
Leende heeft geen station, wel zeer goede bus verbindingen. 
Vanaf station Eindhoven Lijn 11 vertrek 08:54  
reis is 30 minuten,  uitstappen Leende / Kerk (Dorpstraat) 
Dan langs de bouwplaats en de meubel winkel naar de sporthal (300 m) 
 
Met de Auto, 
A2 Eindhoven - Weert  Afslag Valkenswaard / Leende 
Ri Leende centrum  Bij de kerk Rechts en meteen Links. 
 
Parkeren : 
1) Marijkeplein  
2) Op de kop van de Beukenlaan 
 
Kleedruimte. 
De gymzaal heeft 2 kleedruimtes met douche, welke de hele dag tot onze 
beschikking zijn. Een koffie apparaat en een water koker zijn aanwezig.  Op 50 meter 
afstand is een snackbar voor overige faciliteiten.  
 


