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NK indoor te Apeldoorn 

Traditioneel staat de maand februari ga-
rant voor het NK indoor in het prachtige 
Omnisportcentrum, een toplocatie voor 
atleten, te Apeldoorn. Sinds 2009 kun-
nen wij daar terecht voor onze indoor-
wedstrijden. Gedurende de periode daar-
voor moesten de deelnemers een reis 
maken naar onze Zuiderburen, waar we 
in Gent, gedurende vele jaren, te gast 
waren bij het Bloso Topsportcentrum. 
 
Op 10 februari vond het NK indoor Mas-
ters plaats. Vanwege een goede opkomst 
moest de wedstrijd over 2 series van 
3000 meter gewandeld worden. De cate-
gorie 60+ mocht het spits afbijten. Favo-
riet Theo Koenis deed wat hij moest 
doen en won de wedstrijd met grote 
overmacht (16:15,18). Voor de tweede 
plek vond er een interessant duel tussen 
Alex Wijsman en Bé Duit plaats. Hier was 
Alex de sterkste en eiste de zilveren me-
daille (18:05,87) voor zich op. Bé Duit 
nam met een eindtijd van 18:17,62 het 
brons mee naar huis. Ilonka van Bemmel 
mocht voor spek en bonen bij de man-
nen 60+ van start gaan. Een prachtige 
gelegenheid om ervaring bij indoorwed-
strijden op te doen. Helaas ging haar 
kampioenschap vanwege te weinig be-
langstelling niet door. 
 
In de tweede serie gingen de categorieën 
M35 t/m 49 en M50 t/m 59 van start. 
Een speciale wildcard werd uitgereikt aan 
onze Duitse collega Malte Strunk. Hij 
won deze wedstrijd in een prachtige tijd 
van 13:30,34. Nederlands kampioen in 
de categorie M35 t/m 49 werd Jan 
Netten. Geheel onbedreigd liep hij naar 
een eindtijd van 16:18,57. Voor de zilve-
ren plak was een spannende strijd tus-
sen de RWV-ers Rob Tersteeg en René 
Wakkee. Rob eiste het zilver voor zich op 
in 17:47,05 en René nam het brons mee 
naar huis met een tijd van 17:50,67. 
 
In de categorie M50 t/m 59 was Richard 
Leijenaar de sterkste van het gezel-
schap. Hij won de wedstrijd in 15:14,75.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tweede werd Ton van Andel in 16:02,56 
en derde Gerrit Riezebos in 17:31,04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een week later was het de beurt aan de 
senioren. Op zaterdag 16 februari gingen 
de vrouwen strijden voor het eremetaal 
over een afstand van 3000 meter. Een 
dag later mochten de mannen het doen. 
Voor hen was de afstand 5000 meter. 
 
Bij de vrouwen was Sandra Maas de rap-
ste van het gezelschap. Geheel onbe-
dreigd, met een voorsprong van meer 
dan een ronde op alle atleten, prolon-
geerde zij in 18:30,08 haar nationale 
titel. Een gevecht om de tweede plaats 
ging tussen Loes van Bremen en Yvonne 
Grootswagers. Op de laatste meters wist 
Yvonne haar opponent, die alle rondes 
het tempo aangaf, te verschalken en 
mocht met een tijd van 19:57,13 de zil-
veren plak in ontvangst nemen. Loes van 
Bremen eindigde in 19:58,72 en nam de 
bronzen plak mee naar huis. 
 
Zondag’s stond de wedstrijd bij de man-
nen op het programma. Het publiek werd 
een mooie wedstrijd voorgeschoteld en 
ze hebben er allemaal van genoten. In 
een hoogstaande wedstrijd was het uit-
eindelijk Richard Leijenaar die beslag 
wist te leggen op de eerste plaats. Hij 
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bouwde zijn race zorgvuldig op en wist in 
de slotfase iedereen van zich af te 
schudden. In een tijd van 25:45,14 werd 
hij Nederlands indoor kampioen. En goed 
voor goud. Colin Versteeg eiste de zilve-
ren medaille voor zich op (26:13,45) en 
hield Wilfried van Bremen tenslotte op 
geruime afstand. Inmiddels had Wilfried 
zijn derde plaats en bronzen medaille al 
veilig gesteld. Zijn eindtijd bedroeg 
26:32,74. Ook bij deze wedstrijd mocht 
onze Duitse vriend Malte Strunk mee-
doen. Hij liep een schitterende race en 
kwam als eerste aan de meet in een tijd 
van 23:21,05. Amper een halve seconde 
langzamer dan zijn persoonlijk record op 
deze afstand.  
 
In de catacomben van het stadion werd 
door menigeen nog lang nagepraat over 
deze mooie wedstrijd. En dat doet een 
snelwandelhart heel goed. 
  
 
Landenwedstrijd 

In de vorige snelwandelnieuwsbrief deel-
den wij jullie mede dat we de keuze-
plaats voor de landenwedstrijd van 16 
juni a.s. bekend zouden maken. Keuzes 
maken is soms moeilijk en blijft altijd het 
afwegen van alle ‘voors en tegens’. Bij 
de ene plaats heb je dit en bij een ande-
re plaats beschik je over dat. Een ding is 
zeker: We willen de wedstrijd niet op een  
afgelegen industrieterrein of een ander 
achteraf locatie laten plaatsvinden. En 
als het even kan in samenwerking met 
een ander bestaand evenement. Na in-
tensief onderzoek, diverse vergaderingen 
en gesprekken met verschillende instan-
ties is uiteindelijk de keuze gevallen voor 
de stad Breda. 
 
Voorafgaand aan de bekende Bredase 
‘Ladiesrun’ wordt de wedstrijd in het 
Valkenbergpark, op geringe afstand van 
het NS-station en de gebouwen van de 
KMA, gehouden. Een mooie locatie in 
een park op een rondje van ongeveer 1 
km. De wedstrijd kunnen we houden met 
medewerking van a.v. Sprint, een atle-
tiekvereniging met een prima reputatie 
in de sportwereld.  
 
Naast de landenwedstrijd is er ook een 
openwedstrijd over 10 en 20 km voor 
alle categorieën. Om aan deze wedstrij-

den te mogen meedoen is een limiet van 
respectievelijk 1:15 en 2:15 gesteld. De 
start van de 20 km zal plaatsvinden om 
08:00 uur en de 10 km snelwandelaars 
zullen een uur later van start gaan. Na 
afloop van het snelwandelen vindt 
meteen de Ladiesrun plaats. Een strak 
schema is daarom vereist. 
De deelnemende landen zijn aangeschre-
ven en nu afwachten op een mooi, spor-
tief en goed bezet evenement. 
 
 
NK 20 voor mannen 

Bij het Nederlands Kampioenschap atle-
tiek in het Olympisch Stadion te Amster-
dam wordt vanaf dit jaar weer het NK20 
voor mannen georganiseerd. Een kam-
pioenschap waar vroeger ook het snel-
wandelen een onderdeel van was. We 
kunnen zeggen: ‘We zijn terug van weg-
geweest.’ Het kampioenschap wordt ge-
houden van 19 t/m 21 juli. Het snelwan-
delen staat voor zondag 21 juli op het 
programma. Diverse gesprekken hebben 
reeds plaatsgevonden en het voornemen 
is dat de start en de finish van de wed-
strijd op de atletiekbaan plaatsvindt. 
Vervolgens worden er rondjes om het 
historisch bolwerk gelopen. Iedereen die 
de wedstrijd binnen een limiet van 2 uur 
kan volbrengen, finisht automatisch in 
het stadion. Diegene die de limiet niet 
behalen, zullen buiten het stadion hun 
wedstrijd moeten beëindigen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementenkennis 

Het antwoord op de vraag in snelwandel-
nieuwsbrief nr. 2: 
Het dragen van het verenigingstenue is 
verplicht: 
 

A. bij baanwedstrijden 
B. bij wegwedstrijden 
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C. bij NK’s en 
competitiewedstrijden 

D. bij alle wedstrijden 
 
Antwoord:  
C: In artikel 143 lid 1 staat: Bij alle Ne-
derlandse kampioenschappen en bij alle 
competitiewedstrijden moeten de atleten 
gekleed zijn in het bij de Atletiekunie 
geregistreerde verenigingstenue (club-
kleding). Het verenigingstenue dient als 
herkenning voor andere atleten, jury en 
publiek. 
 
Vraag: 

Wanneer wordt een atleet gediskwalifi-
ceerd en uit de wedstrijd genomen: 
 

A. Als voor een atleet drie rode 
kaarten door drie verschillende 
juryleden naar de chef jury zijn 
gestuurd, wordt de desbetreffen-
de atleet gediskwalificeerd 

B. Als voor een atleet een rode kaart 
naar de chef jury is gestuurd, 
wordt dit op het infobord bij de 
start/finish genoteerd en vervol-
gens wordt de atleet gediskwalifi-
ceerd 

C. Als een atleet drie gele bordjes 
met de type van de overtreding is 
getoond, wordt de atleet direct 
gediskwalificeerd 

D. Een atleet die op andere plaatsen 
dan door de organisatoren inge-
richte posten verfrissingen aan-
neemt, stelt zich bloot aan dis-
kwalificatie door de scheidsrech-
ter 

 
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 
 

07-04-2013     Dordrecht, Dwars door  
       Dordt 10 km 

20/21-04-2013  Loon op Zand, 15 uur  
    prestatietocht 

04-05-2013  Rotterdam, 1000, 3000  
 en 5000 meter 

 omrekenwedstrijden 
09-05-2013     Gouda, 1000, 3000 en 

    5000 meter 
18/19-05-2013  Weert, 24 uur, 100 en 

    50 E.M. + 100 en 50 km 
07-06-2013     Echt, Pepijnloop 5 km 
07/09-06-2013  Epe, NK Masters 
      vrouwen 3000 meter 

    mannen 5000 meter 
16-06-2013  Breda, Landenwedstrijd  

 + openwedstrijd over  
 10 en 20 km 

28/30-06-2013  Eindhoven, NK junioren 
 
Internationale wedstrijden en master-
kampioenschappen 
 
06-04-2013     Rio Maior Grand Prix, 

Rio Maior, Portugal 
13-04-2013 Podebrady Int. wedstrij- 

den, Tsjechië 
01-05-2013 Coppa Città di Sesto  

San Giovanni, Sesto  
San Giovanni, Italië 

19-05-2013     10th Europacup snel- 
 wandelen met o.a.  
 wedstrijden over 20 en  
 50 km te Dudince,  
 Slowakije 

23/26-05-2013  EK Masters weg, Upice, 
    Tsjechië 

01-06-2013  27th Gran Premio Can- 
 tones de La Coruna, 
 Spanje 

29-06-2013  Dublin Grand Prix of   
    Race Walking, Dublin,  
    Ierland 

10/18-08-2013  14th IAAF World Cham- 
 pionships in Athletics, 
 Moskou, Rusland 

02/11-08-2013  World Masters Torino, 
 Italië 

16/27-10-2013  WK baan, Porte Alegre,  
 Brazilië 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar wordt op 3/4 augustus de Centu-
rionwedstrijd op het Eiland Man gehou-
den. Een vlak parcours, maar wel aardig 
wat rondjes. Daarnaast is een bezoekje 
aan het eiland beslist de moeite waard. 

 


