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NK 20 km snelwandelen te Amster-

dam d.d. 21 juli 2013 
 

Harold van Beek voor de 20e keer de 
sterkste 
  

Het Nederlands kampioenschap 20 km 
snelwandelen is gewonnen door Harold 
van Beek. Het was zijn 20e titel op deze 
afstand. De 51-jarige atleet van de RWV 
was vooral de hitte het best de baas. De 
atleten hadden af te rekenen met een 
volop schijnende zon en een tempera-
tuur van 28 graden. 
Na de start in het Olympisch stadion van 
Amsterdam vormde Van Beek samen 
met de buiten mededinging meewande-
lende Duitser Matthias Holtermann 
(Alemannia Aachen) het leidende duo. 
Kort achter hen volgden Colin Versteeg 
(VAV) en Richard Leijenaar (RWV), met 
iets verder Wilfried van Bremen      
(RWV) en Frank van der Gulik (s.v. De 
LAT). Waar de kop een tempo van rond 
de 12 km per uur ontwikkelde, volgde 
toen nog ver in de achterhoede Rob Ter-
steeg (RWV) met een tempo van 10 km 
per uur. In de 25 ronden om het stadion 
heen werd het vervolgens een slijtage-
slag. Holtermann ging er alleen vandoor 
en zette Van Beek en Leijenaar op be-
hoorlijke achterstand. Maar in de tweede 
helft van de wedstrijd kwam Van Beek 
weer terug en liet hij de niet geheel fit-
te Holtermann ter plekke om tenslotte 
als eerste de finish te bereiken in 
1.48.41. Leijenaar kwam steeds dichter 
bij Holtermann en wist kort voor het ein-
de ook tot 1 minuut en 20 seconden van 
Van Beek te komen, maar uiteindelijk 
waren beiden hem toch te snel af en 
moest hij zich (net als vorig jaar)  op-
nieuw met zilver tevreden stellen in 
1.51.11. 
Nog meer strijd was er om de bronzen 
medaille. Versteeg (nog maar 18 jaar)  
liet zich na 2 km terugvallen in een 
groepje met Van Bremen en Van der 
Gulik. De jonge Veenendaler werd  vroeg 
in de wedstrijd op zijn achillespees ge-
trapt door een tegenstander. Daarbij 
vloog ook zijn schoen half uit. Vanaf dat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
moment liep hij met pijn verder. Ver-
steeg zag halverwege kort achter elkaar 
zijn twee directe tegenstanders wegval-
len. Van der Gulik ging met drie rode 
kaarten van de snelwandeljury naar de 
kant, Van Bremen nam zelf de beslissing 
om te stoppen (rugblessure). Toen Ver-
steeg later een pauze nam om zijn ge-
wonde onderbeen in te tapen, leek er 
nog niets aan de hand. Intussen was 
Tersteeg hard aan het oprukken en deze 
ging hem zelfs voorbij toen Versteeg zijn 
schoenen besloot uit te trekken. Met een 
veilig lijkende voorsprong van 100 meter 
op Versteeg kwam Tersteeg het stadion 
binnen. Versteeg besloot er echter een 
ultieme lange sprint uit te persen en 
passeerde Tersteeg nog in extremis. 
Colin Versteeg pakte hiermee zijn eerste 
medaille op een NK 20 km snelwandelen. 
Voor Rob Tersteeg restte slechts plek 4, 
op 6 seconden van Versteeg. 
 
Uitslag: 
 

Pl.   Naam  Vereniging  Resultaat 
1   BE  BEEK Harold van  RWV  1:48:41 
2   LEIJENAAR Richard   RWV  1:51:11 
3   VERSTEEG Colin   VAV  2:01:37 
4   TERSTEEG Rob   RWV  2:01:43 
5   BUDY Ron   OLAT  2:05:50 
6   RIEZEBOS Gerrit   RWV  2:09:55 
7   KNAAP Hans van der  RWV  2:14:11 
-   HOLTERMANN Matthias   Duitsland  1:50:58 
        

   WAKKEE René   RWV  DNF* 
   BRUIN Remco de  De Lat  DNF* 
    WAKEREN Hans van  Unitas  DNF* 
   BREMEN Wilfried van  RWV  DNF 
   UIJL Charles den  AAV´36  DSQ 
   GULIK Frank van der  De Lat  DSQ 

 
* Deze deelnemers mochten niet meer finishen in 
het stadion. 
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Colin Versteeg probeert aansluiting te vinden bij Niall 

Prendiville uit Ierland 

 

Reglementenkennis 
 

Het antwoord op de vraag in snelwandel-
nieuwsbrief nr. 4: 
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:  
Het juiste antwoord op deze vraag is C. 

 
 
Vraag: 

Wanneer mag een atleet met toestem-
ming en onder toezicht van een official 
het parcours verlaten onder de voor-
waarde dat daardoor de af te leggen af-
stand niet wordt verkleind: 
 

A  bij alle baan- en wegwedstrij-
den  

B bij wedstrijden van 20 km of 
korter 

C bij wedstrijden van 20 km of 
langer 

 
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. 
 
 
Invitatie- en open wedstrijden 

Op 31 augustus j.l. heeft er in Amster-
dam bij de wedstrijden Amsterdam Open 
& Flame Games een jubileumwedstrijd 
over 3000 meter onder de noemer ‘75 
jaar s.v. De Lat’ plaatsgevonden. Voor 
dit evenement hadden zich 32 atleten 
en/of atletes ingeschreven, waarvan 28 
aan de start verschenen. Onder de atle-
ten bevonden zich deelnemers uit België, 
Canada, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland 
en het thuisland. 
De wedstrijd werd gewonnen door de 
rappe Tsjech Ondrej Chylek die iedereen 
te vlug af was. Hij won de wedstrijd in 

13:42,39. Harold van Beek wist op de 
streep z’n clubgenoot André van Sloten 
te verslaan. Beide mannen passeerden 
de finishlijn na respectievelijk 14:12,43 
en 14:12,57. Een uitgebreid verslag is te 
lezen op de snelwandelwebsite van 
Gerrit Tigchelaar onder: 
  
http://www.tigch.nl/snelwandelen/index
_2013.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee weken later vond er een sprintdrie-
kamp bij VAV te Veenendaal plaats, waar 
leden van het platform een clinic en 
training gaven, gevolgd door een drietal 
baanwedstrijden over respectievelijk 
3000, 1000 en 2000 meter. Speciaal 
voor deze wedstrijd werden Miroslav 
Úradnik en Andrej Dolinský uit Slowakije 
en Niall Prendiville uit Ierland uitgeno-
digd. Dit drietal liet het publiek zien dat 
snelwandelen heel mooi kan zijn. Na-
tuurlijk domineerden ze de wedstrijd en 
bestegen ze na afloop het erepodium. 
Zowel Miroslav en Andrej hadden een 
week daarvoor hun talent in Rotterdam 
bij de Recordwedstrijden van de RWV 
vertoont. 

 
Ondrej Chylek op weg naar z'n overwinning 
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Agenda 
 

Baan- en wegwedstrijden 
 

06-10-2013 Tilburg, NK 50 km mannen 
en NK 10 vrouwen alsmede 
open wedstrijden over 3, 
5, 10 en 20 km 

03-11-2013 Rotterdam, 1, 3, 5 en 10 
km 

17-11-2013   Rotterdam, 1, 3, 5 en 10 
km 

01-12-2013   Rotterdam, 1, 3, 5 en 10 
km 

15-12-2013   Amsterdam, 5, 10, 15 en  
20 km 

 
 
Internationale wedstrijden en master-
kampioenschappen 
 

14-10-2013  10 km Hong Kong 
15/27-10-2013  WK masters baan, Porto  

 Alegre, Brazilië 
15-12-2013 50 km Melbourne,  

    Australië 


