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NK masters in Epe 
 

Het Nederlands kampioenschap atletiek 
voor masters stond in het weekend van 
8 en 9 juni j.l. op het programma. De or-
ganisatie hiervan was in handen van a.v. 
Cialfo uit Epe.  
Het snelwandelen werd gehouden op 
zondag 9 juni. 17 atleten kwamen in 
actie verdeeld over vier verschillende 
groepen. Er werd gestreden in de cate-
gorieën M65+M70+M75, M60, M50+M55 
en M40+M45. Drie atleten moesten van-
wege verschillende blessures afzeggen. 
In tegenstelling tot een dag te voren was 
het op zondag fris. Maar heerlijk voor de 
atleten om de 12½ rondjes te draaien. 
 
In de categorie M65+M70+M75 won Alex 
Wijsman de gouden medaille. Ad van 
Oijen pakte het zilver en Bauke te Nijen-
huis eiste, na een interessante wedstrijd, 
de bronzen plak voor zich op. 
 
Theo Koenis was in de klasse M60 veruit 
de sterkste van het gezelschap. Dus 
goed voor goud. De tweede gouden me-
daille van het jaar. Harry Bijnen klopte 
op de eindstreep good-old Fred Röhner. 
Aad van Leeuwen eindigde hier als vier-
de en greep naast het eremetaal.  
 
In de categorie M50+M55 was Richard 
Leijenaar onbetwist de sterkste. Overall 
won hij ook de wedstrijd in 25:49,24. 
Ton van Andel nam het zilver mee naar 
huis en Gerrit Riezebos pakte de bronzen 
medaille. Hans van der Knaap finishte in 
deze groep als vierde. Het erepodium 
was in deze groep identiek aan die van 
het NK indoor te Apeldoorn. 
 
In de klasse M40+M45 liep Jan Netten 
een sterke wedstrijd en won overtuigend 
de gouden medaille. Z’n tweede van het 
jaar. Ook bij het NK indoor in Apeldoorn 
wist hij het hoogst haalbare binnen te 
slepen. Ron Budy liep z’n eerste NK en 
trok goed van leer. Zilver is het resul-
taat. René Wakkee nam hier het brons 
mee naar huis. Ook z’n tweede van het 
jaar. Paul Koks bezette de vierde plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NK 20 voor mannen 
 

Zoals wij in de vorige snelwandelnieuws-
brief hebben gemeld wordt er vanaf dit 
jaar bij het Nederlands Kampioenschap 
atletiek in het Olympisch Stadion te Am-
sterdam weer het NK20 voor mannen 
georganiseerd.  
Het parcours is vrijdag 14 juni j.l. door 
medewerkers van de groep coördinatie 
parcoursmeting officieel opgemeten. Het 
traject zal bestaan uit een volle ronde op 
de atletiekbaan plus een aanloopstuk 
van 6 meter. Daarna verlaten de atleten 
het stadion via de tunnel onder de mara-
thontribune en wordt er 25 ronden van 
765 meter rond het historisch bolwerk 
gelopen. Ten slotte finisht iedereen op 
de atletiekbaan als de laatste ronde bin-
nen 2:08:00 is bereikt. Als een atleet 
deze limiet niet behaalt, dan wordt hij uit 
de wedstrijd genomen. 
 
Het is nog mogelijk om in te schrijven 
voor de wedstrijd. De inschrijving sluit 
op zondag 7 juli. Op 10 juli vindt de 
screening plaats. Het resultaat daarvan 
zal 11 juli te zien zijn op de deelnemers-
lijst. 
 
Het snelwandelen zal aanvangen om 
10:30 uur. Maar raadpleeg altijd het 
chronoloog.  
 
http://www.nkatletiek.nl/Wedstrijd/Tijds
chema 
 
 
Landenwedstrijd 
 

Zondag 16 juni 2013 was het vroeg in de 
morgen een drukte van betekenis in het 
Valkenbergpark te Breda. Vrijwilligers 
van a.v. Sprint en andere verenigingen 
zorgden er voor dat alles met betrekking 
tot de wedstrijd pico bello in orde was. Al 
om 08:00 uur vond de start van de 6-
landenwedstrijd plaats voor atleten van 
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de 20 km wegwedstrijd. De vrouwen en 
de jongens junioren mochten precies een 
uur later van start. De deelnemende lan-
den waren naast het thuisland Neder-
land, België, Denemarken, Engeland, 
Ierland en Zwitserland.  
 
Ook streden er 13 atleten op individuele 
basis. Deze snelwandelaars kwamen dus 
niet uit voor een landenteam en konden 
derhalve geen punten binnenslepen. Het 
weer was prima om goed te presteren. 
Niet te koud en niet te warm.  
 
Nadat het startschot was gelost was het 
de Ier Colin Griffin die het voortouw 
nam. Voor hem was deze wedstrijd een 
van de twee kwalificatiewedstrijden voor 
het WK van Moskou. Hij moest vormbe-
houd tonen met een tijd van 1:27:29. De 
tweelingbroertjes Daniel en Dom King 
hadden het gemunt op een podiumplek 
en gingen vrijwel meteen in de achter-
volging op de Ierse atleet. De Zwitser 
Alex Florez Studer had zich bij voorbaat 
een plaatsje bij de eerste vier atleten 
berekend. Hij koos voor zekerheid na 
zijn debacle van vorig jaar, toen hij de 
wedstrijd voortijdig moest verlaten met 
drie rode prenten op zak, en wilde van-
daag de wedstrijd sowieso beëindigen. 
Toch hoopte hij ergens op meer. Harold 
van Beek nam zijn jongere landgenoot 
Wilfried van Bremen op sleeptouw. Sa-
men met de Deense atleten Jacob Søren-
sen en Andreas Nielsen werden de rond-
jes afgelegd waarbij Richard Leijenaar in 
eerste instantie nog aansluiting had.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen 
door de Ier Colin Griffin. Gedurende de 
wedstrijd veranderde de top vier niet van 
positie. Colin lag halverwege precies op 

schema en deed in de eindfase er nog 
een schepje boven op. Hij finishte in 
1:27:14. De tweelingbroers volgden hem 
in respectievelijk 1:29:26 en 1:30:56. 
 
Op de 10 km wedstrijden kwamen Colin 
Versteeg en de dames Sandra Maas en 
Yvonne Grootswagers in actie. Colin Ver-
steeg moest het opnemen tegen de ster-
ke Ier Ryan Cleary en de Engelsen Cal-
lum Wilkinson en Guy Thomas. Ook hier 
wist Ierland de zege naar zich toe te 
trekken. Ryan Cleary legde de wedstrijd 
af in 48:51. Callum Wilkinson eiste de 
tweede plek voor zich op met slechts 5 
seconden achterstand op de winnaar. 
Guy Thomas wist Colin Versteeg achter 
zich te houden en eindigde na 51:25. 
 
De wedstrijd bij de dames was een 
‘zekerheidje’ voor de Zwitserse Laura 
Polli. Zij won de wedstrijd in 48:42. 
Plaats twee en drie gingen naar de En-
gelse dames Lauren Whelan en Jasmine 
Nicholls. Beide dames finishten in res-
pectievelijk 53:22 en 53:57. Sandra en 
Yvonne konden alleen maar toekijken 
hoe snel het drietal liep. 
 

Uitslag landenwedstrijd: 
1. Ierland  32 punten 
2. Engeland  31 punten 
3. Zwitserland 19 punten 
4. Nederland  17 punten 
5. Denemarken 11 punten 
6. België    9 punten 

 
Voor de volledige uitslag van de wed-
strijd verwijzen wij naar onderstaande 
link, 
 
http://www.tigch.nl/snelwandelen/2013/
20130616_uitslag.htm 
 
 
Reglementenkennis 
 

Het antwoord op de vraag in snelwandel-
nieuwsbrief nr. 3: 
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 
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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:  
Het goede antwoord is A en D. In artikel 
230 lid 6a staat: Als voor een atleet drie 
rode kaarten door drie verschillende ju-
ryleden naar de chef jury zijn gestuurd, 
wordt de desbetreffende atleet gedis-
kwalificeerd. Hij moet daarover door de 
chef jury of zijn assistent worden geïn-
formeerd door het tonen van een rood 
bordje. Als het niet gelukt is de atleet 
het rode bordje te tonen dan zal dit niet 
tot gevolg hebben dat de diskwalificatie 
teniet wordt gedaan. 
In artikel 230 lid 9g staat: Een atleet die 
op andere plaatsen dan door de organi-
satoren ingerichte posten verfrissingen 
aanneemt, stelt zich bloot aan diskwali-
ficatie door de scheidsrechter. 
 
Vraag: 

Wanneer is een drink-, spons- en verfris-
singspost bij een snelwandelwedstrijd 
verplicht: 
 

A. alleen bij baanwedstrijden 
B. bij baan- en wegwedstrijden 
C. bij alle wedstrijden langer dan 

10 km moet iedere ronde een 
verfrissingspost beschikbaar 
zijn 

D. afhankelijk van de organisatie 
 
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. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Baan- en wegwedstrijden 
 

06-07-2013 Best, 1000, 3000 en 5000 
meter 

21-07-2013 Amsterdam, NK mannen 
20 km 

31-08-2013 Amsterdam, 3000 meter 
op invitatie 

07-09-2013 Rotterdam, 2 uur, 1000, 
3000, 5000, 10000, 20000 
en 30000 meter 

14-09-2013 Veenendaal, 1000, 2000 
en 3000 meter sprintdrie- 
kamp 

 
 
Internationale wedstrijden en master-
kampioenschappen 
 

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

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

12-10-2013 Lugano, Zwitserland 
Zwitserse kampioen-
schappen 10000 meter 
/1 uur mannen en 5000 
meter vrouwen 

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

 


