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Dag voor de snelwandelaar  

Met trots delen wij jullie mede dat er dit 

jaar voor het eerst sinds lange tijd een 

dag op het Nationaal Sportcentrum Pa-

pendal in Arnhem wordt georganiseerd. 

Deze dag zal bestaan uit een ontvangst 

met koffie of thee in bar ‘Dug Out’. Daar-

na zal er een training op de atletiekbaan 

worden gehouden waar extra aandacht 

aan het technische aspect van het snel-

wandelen wordt besteed. Vervolgens zal 

er in spelvorm de sport in praktijk wor-

den gebracht en we sluiten af met een 

baanwedstrijd over een aparte afstand. 

In de middagpauze wordt jullie een lunch 

aangeboden in restaurant 20 28 ‘Spor-

tief’. Daarna zal er een film vertoond 

worden van een belangrijke snelwandel-

wedstrijd. Aan de hand van videobeelden 

zal er dieper op de materie worden inge-

gaan. Dit is een uitgelezen mogelijkheid 

om de bestaande kennis van een snel-

wandelscheidsrechter aan te scherpen. 

Ook de snelwandelaar heeft hier veel 

baat bij. Dit allemaal is mee te maken op 

zondag 25 november 2012. 

 

Wil je erbij zijn om op deze prachtige 

locatie te trainen, een wedstrijd te lopen 

of te jureren en daarnaast ook je kennis 

te verrijken, stuur een e-mail naar Frank 

v. Ravensberg f.vanravensberg@live.nl.  

Er is plaats voor ongeveer 30 deelne-

mers. Maak € 12,50 over op ING-reke-

ning 3915281 t.n.v. F.G. van Ravens-

berg. 

 

Landenwedstrijd 

Komend jaar zal Nederland de organisa-

tie van de landenwedstrijd voor zijn re-

kening nemen. Aan deze wedstrijd doen 

traditioneel de volgende landen mee: 

België, Denemarken, Engeland, Ierland, 

Zwitserland en het organiserende land 

Nederland. 

Elk land heeft een team van maximaal 7 

atleten (3 mannen, 2 vrouwen en 2 jon-

gens) en 1 begeleider. In de praktijk zul-

len sommige landen moeite hebben om 

 

 

 

 

 

 

 

 

een volledig team op de been te bren-

gen. Op 23 juni j.l. is Nederland tijdens 

de landenwedstrijd in het Zwitserse La 

Tour-de-Peilz tweede geworden achter 

het sterke Ierse team. Een prestatie van 

formaat. Zwitserland wist de derde 

plaats te bemachtigen voor Engeland, 

België en Denemarken. 

Op dit moment wordt onderzocht waar 

de landenwedstrijd voor 2013 zal plaats-

vinden. Na een diepgaand onderzoek zijn 

nu de steden Breda en Amsterdam nog 

in de race. In de volgende nieuwsbrief 

zullen wij hier uiteraard op terugkomen. 

 

Vraag 

Bij een wedstrijd snelwandelen kan een 

atleet uit de wedstrijd genomen worden 

door: 

 

A. de wedstrijdleider 

B. de recall-starter 

C. de dokter 

D. een rondeteller 

 

Antwoord zenden naar: Alex Wijsman, 

Pr. Beatrixlaan 96, 1111 GG Diemen of 

naar e-mail: alex.wijsman@hetnet.nl  

 

Het juiste antwoord of antwoorden wor-

den in de volgende nieuwsbrief gepubli-

ceerd. 

 

Agenda 

Baan- en wegwedstrijden 

06-09-2012 Alphen a/d Rijn 1000, 

3000 en 5000 meter 

08-09-2012 Rotterdam 1000, 3000, 

5000, 10000, 20000 meter 

2 uur/30000 meter 

15-09-2012 Veenendaal 1000 en 3000 

meter en 1 Engelse Mijl 

07-10-2012 Tilburg NK 10 km vrouwen 

Tilburg NK 50 km mannen 

Tilburg 1, 3, 5, 10 en 20 

km en 6 uur prestatietocht 

04-11-2012 Rotterdam 1e wedstrijd van 

de winterserie 1, 3, 5 en 

10 km 
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18-11-2012 Rotterdam 2e wedstrijd van 

de winterserie 1, 3, 5 en 

10 km 

02-12-2012 Rotterdam 3e wedstrijd van 

de winterserie 1, 3, 5 en 

10 km 

16-12-2012 Amsterdam 1e wedstrijd 

van de winterserie 5, 10 en 

15 km en 20 km 

prestatietocht 

 

Internationale masterkampioenschappen 

20/25-03-2013 EK indoor, San Se-

bastian, Spanje 

24-07/04-08-2013 WK baan Porte Ale-

gre, Brazilië 

02/12-08-2013 World Masters Tori-

no, Italië 

datum onbekend  EK weg Epice, 

Tsjechië 

 

Lange afstand wedstrijden 

08/09-09-2012  24 uur Montjoly, 

Frankrijk 

15/16-09-2012 28 uur Roubaix, 

Frankrijk 

22/23-09-2012  100 mijl Colchester, 

Engeland 

27-10-2012  100 km Växjö, 

Zweden 

11-11-2012  6 uur Palma de Mal-

lorca, Spanje 

02/03-12-2012  24 uur Guadeloupe, 

Frankrijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Snelwandeljury 

Op 2 februari 2013 start er een cursus 

snelwandeljury. Doe mee! 

De cursus omvat twee dagen theorie / 

praktijk gevolgd door een meeloopsessie 

en een examen. De cursus wordt eens 

per 2 jaar georganiseerd op de eerste 

zaterdag van februari op een centrale 

plaats in Nederland. De cursusstof heeft 

met name betrekking op het wedstrijd-

reglement, de interpretatie ervan en de 

praktijk. 

Juryleden die in het bezit zijn van functie 

60 (algemeen jury) voor te bereiden op 

de functie van snelwandeljury tijdens 

atletiekwedstrijden 

 

Inschrijven via de website van de Atle-

tiekunie www.atletiekunie.nl Klik op de 

button ‘Wedstrijdatletiek’ en achtereen-

volgens op ‘Jury’, ‘Jurycursussen’ en 

‘Inschrijven’. 

 

Alle jurycursussen zijn gratis voor leden 

van de Atletiekunie. 

 
Wilfried van Bremen in actie tijdens de landen-
wedstrijd in La Tour-de-Peilz, Zwitserland. 

 


