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Namens het platform snelwandelen wen-

sen wij alle atleten, atletes, trainers, ju-

ryleden, bestuursleden en hun/haar dier-

baren een goed, gezond en vooral spor-

tief 2014 toe. En dat alle goede wensen 

voor ieder maar mag uitkomen. 

 

Ook dit jaar staan er weer diverse kam-

pioenschappen op het programma, maar 

ook wedstrijden op verenigingsniveau. 

We beginnen komend weekend al in Rot-

terdam. Meteen een goede gelegenheid 

om de extra calorieën van de feestdagen 

er af te lopen. 

 

 

Snelwandeltitels voor Rob Tersteeg 

en Anne van Andel 

Rob Tersteeg en Anne van Andel zijn 

zondag 6 oktober j.l. Nederlands kam-

pioen snelwandelen op de weg gewor-

den. Tersteeg pakte de titel op de 50 km 

mannen en Van Andel versloeg haar te-

genstandsters op de 10 km vrouwen. 

Voor beide snelwandelaars was het hun 

eerste Nederlandse titel. Beiden moesten 

flinke strijd leveren met de kampioenen 

van vorig jaar, die allebei als tweede ein-

digden. 

 

De Nederlandse wegkampioenschappen 

snelwandelen werden al voor de 13e 

keer verwerkt op het wielercircuit van 

TWC Pijnenburg in Tilburg. Dit parcours 

staat als zeer snel bekend en trok deze 

keer deelnemers uit zes landen. Dertien 

deelnemers in de wedstrijdklasse waag-

den zich aan de langste atletiekafstand. 

Frank van der Gulik (De Lat), Rob Ter-

steeg (RWV), Theo Koenis (De Lat) en 

Ron Budy (OLAT) vertrokken als voor-

naamste kandidaten voor een medaille 

en zij waren het ook die vanaf het begin 

de toon zetten.  

 

Titelverdediger Van der Gulik (36) nam 

al na 3 km de leiding. Hij kreeg echter 

na 10 km een korte inzinking en raakte 

daardoor een minuut achterop bij Ter-

steeg, die inmiddels afstand had geno-

men van Koenis en Budy. Het duurde tot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het 25 km punt voordat Van der Gulik de 

Zuid-Hollander weer had bijgehaald. 

Daarna ontspon zich een zeldzaam ge-

vecht. Twee keer wandelde Van der Gu-

lik weg bij zijn tegenstander, de eerste 

keer 8 en daarna 14 seconden, maar 

beide keren vocht de onverzettelijke Ter-

steeg zich terug. Op driekwart wedstrijd 

probeerde Tersteeg de Noord-Hollander 

te lossen, maar nu gaf Van der Gulik 

geen krimp. Uiteindelijk viel de beslissing 

in het laatste uur. Van der Gulik begon 

langzaam te verzwakken en verloor 

vooral bij de verzorgingsposten terrein.  

 

Na 42 km kon hij een klein gaatje niet 

meer dicht krijgen. Het gat werd vervol-

gens langzaam groter. Uiteindelijk won 

Tersteeg met 200 meter voorsprong in 

5:09:41, een verbetering van zijn beste 

tijd met ruim een kwartier. Van der Gulik 

volgde in 5:10:59, slechts 27 seconden 

boven zijn winnende tijd van 2012. 

Koenis bleef lang op de derde plaats 

wandelen, maar moest na 30 km met 

knieproblemen naar de kant. Budy kon 

hierdoor onbedreigd naar het brons wan-

delen. Met 5:33:58 pakte hij voor het 

eerst een medaille op een NK. 

 

Bij de vrouwen was de kampioene een 

grote verrassing. Vooraf leek de strijd te 

gaan tussen de uittredend kampioene 

Sandra Maas (RWV) en Yvonne Groot-

swagers (DAK), die al verschillende ke-

ren zilver had gehaald. Kort na de start 

was Maas inderdaad aan de leiding en 

volgde Grootswagers op de derde plaats. 

Verrassend was echter dat Anne van 

Andel (DAK), een debutante op het NK, 

zich tussen hen in had gepositioneerd. 

Van Andel komt uit het lange afstands 

wandelen en had voor dit NK nog 

nauwelijks aan wedstrijden deelgeno-

men. Na ruim 3 km kwam Van Andel 

(23) bij Maas (28) langszij om halverwe-
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ge zelfs een voorsprong van 21 secon-

den te pakken. De Woudrichemse knokte 

zich echter terug in het spoor van Van 

Andel, waardoor het aankwam op de 

laatste kilometer. Daarin toonde Van 

Andel zich duidelijk de sterkste. De Wijk 

en Aalburgse won in 1:07:18 voor Maas 

in 1:07:50. Brons was er verrassend 

voor Ilonka van Bemmel (RWV), die na 5 

km oprukte van de 5e naar de 3e plaats 

en vervolgens in een nieuw persoonlijk 

record (1:09:36) finishte. Grootswagers 

viel na ruim 5 km uit met een enkel-

blessure. 

 

Van de buitenlandse deelnemers viel 

vooral het wandelen van Daniel King op. 

De Engelsman wandelde op de 50 km 

aanvankelijk samen met zijn tweeling-

broer Dominic King, maar deze viel na 

25 km uit. Daniel King, in Londen nog 

deelnemer aan de Olympische Spelen, 

bleek veruit de sterkste van het hele 

veld en won in 4:05:36, een tijd die 

zelden in Nederland op deze afstand 

wordt gewandeld. Tegelijkertijd met het 

NK werd er ook nog een Belgisch kam-

pioenschap 50 km snelwandelen georga-

niseerd, dat bij de vrouwen werd gewon-

nen door Myriam Nicolas (in 5:38:22) en 

bij de mannen door Peter Van Hove (in 

6:00:22). 
 

De uitslag van de wedstrijd is te vinden 

op de website van Gerrit Tigchelaar, zie: 

 

http://www.tigch.nl/snelwandelen/2013/

20131006_uitslag.htm 

 

 

Reglementenkennis 

 

Het antwoord op de vraag in snelwandel-

nieuwsbrief nr. 5: 

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: 
 

Het juiste antwoord op deze vraag is C. 

In artikel 230 lid 10 staat: In wedstrijden 

van 20 km of langer mag een atleet met 

toestemming en onder toezicht van een 

official het parcours verlaten onder de 

voorwaarde dat daardoor de af te leggen 

afstand niet wordt verkleind. 

 

Vraag: 
 

Bij de Olympische Spelen van Londen in 

2012 won de Rus Sergej Kirdjapkin de 

snelwandelwedstrijd over 50 km voor de 

Australiër Jared Tallent. Op de 8ste plaats 

finishte de Fransman Yohann Diniz. Toch 

werd hij later gediskwalificeerd. Wat was 

de reden tot diskwalificatie? 
 

A. De laatste 80 meter ging hij over 

tot hardlopen 

B. De laatste 80 meter kreeg hij een 

derde rode kaart vanwege een 

niet juist gestrekte knie 

C. De laatste 80 meter kreeg hij een 

derde rode kaart vanwege het 

verlies van bodemcontact 

D. Hij nam een drinkbus buiten het 

toegestane verzorgingsvak aan 
 

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. 

 

 

Vanaf 1 november jl. moet het parcours 

voor wedstrijden bij EK, WK, enz. een 

afstand hebben tussen 1 en 2 km. De 

oude regel met een afstand tussen 2 en 

2½ km komt hiermee te vervallen. 

 

De Pit Lane rule gaat worden ingevoerd 

bij jeugdwedstrijden onder 18. Wanneer 

dit succesvol blijkt wordt de regel ook in-

gevoerd bij juniorenwedstrijden. 

De officiële tekst en alle details zijn nog 

niet bekend, maar de opzet is: 

- alleen bij baanwedstrijden 

- alleen van toepassing voor jeugd 

o/18 

- bij 3 rode kaarten een Pit Lane 

stop (30 sec. voor 5000 m. en 60 

sec. voor 10000 m. Wanneer de 

atleet de 3e rode kaart na de fi-
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nish ontvangt, dan worden de 

strafseconden bij de eindtijd op-

geteld 

- bij een 4e rode kaart volgt dis-

kwalificatie 

- snelwandeljury is ongewijzigd 

- de Pit Lane komt waarschijnlijk in 

de buitenste lanen op het rechte 

deel voor de eindstreep 

 

 

Agenda 
 

Baan- en wegwedstrijden 
 

05-01-2014 Rotterdam, 1, 3, 5 en 10 

km 

26-01-2014 Amsterdam, 5, 10, 15 en 

20 km 

02-02-2014   Rotterdam, 1, 3, 5 en 10 

km 

09-02-2014   Amsterdam, 5, 10, 15 en  

20 km 

15/16-02-’14 NK Indoor masters 

22/23-02-’14 NK Indoor senioren 

02-03-2014 Rotterdam, 1, 3, 5 en 10 

km 

16-03-2014   Rotterdam uurwedstrijd 

23-03-2014 Tilburg, 5, 10, 20 en 30 

km 

 

Internationale wedstrijden en master-

kampioenschappen 
 

25/30-03-2014 WK indoor te Boedapest, 

Hongarije 
 

 


