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Het leven zoals het is op zondag …. Fartlek bij DUFF AC 

 

1 Sportcentrum Vertrekplaats. Bij heel slecht weer blijven we ter plaatse 

2 Klein parkje van Xepos instellingen Er is een looppad, deels Finse piste 

3 Muggenbergpark  Verschillende bergjes, speeltuin, petanqueterrein 

4 Looppaden langs de waterputten Enkel toegankelijk tussen 1 mei en 30 september 

5 Voetweg, parallel met waterput Hobbelig, goed voor kms, niet voor snelle tempo’s 

6 Grasveld achter wijk Acasialei Ideaal voor tempo’s en aflossingen, watergevoelig gelegen 

7 Mouriaubos Verschillende bergjes, konijnenberg, voetbalpleintje 

8 Mostaardpotbos Goed voor oefeningen, kleine aflossing, tempo 

9 Goorbos Hobbelig en watergevoelig, ok voor extra kms 

10 Spoorbrug station St Kat Waver Oefeningen op de trappen 

11 Fort van Duffel Rondom ligt een Fins looppad 

12 Voetweg richting Netedijk Ideaal om een tempo te doen tot op de dijk 

13 Truyersbos Klein bergje, tempo mogelijk, oefeningen, kleine aflossing 

14 Roosendaal domein Tempo’s mogelijk, helling vr krachtige korte tempo’s, vnl voor extra kms 

15 Talud Elzenstraat Grote berg, stevige bergopwaartse tempo’s, korte helling achteraan  
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1. Sportcentrum: 

 

 

- Bij echt pokke slecht weer (regen, ijsgang, 
sneeuw) blijven we soms op sportcentrum 

- Opwarming ter plaatse op het jogpad 
- Oefeningen op de trappen van de tribune  
- Indien vrij: oefeningen in powerlokaaltje 

 

2. Parkje achter Xepos 

 

- Parkje is omgeven door Finse pist 
- Verschillende afstanden mogelijk  
- Middenveld is speelplein 
- Twee goals vr evt oef of spel  
- Kan bv bij begin fartlek meegenomen 

worden, of op einde fartlek vr bv n 
aflossing of laatste tempo bv 

- Pompen, sit-up, squat bv thv bank 
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3. Muggenbergpark 

 

- A-kant: zijde kasteeltje ter Elst 
- Tempo mogelijk rond kasteeltje 
- Bergjes thv de dieren (b)  
- Bergjes thv aansluiting dijk (b)  
- Korte tot lange tempo mogelijk 

via lang recht stuk (t) 
- Doortocht via de boontjes berg 

(b), die aansluit op de speeltuin 
(zand) thv de Polder.  

- Zig zag doorheen speeltuin / zand 
(als er geen kids zijn … trauma’s 
vermijden nietwaar) 

- Thv bankjes bv 10 x pompen of 
sit-ups of combi … 

- Vervolgens ingeval voldoende 
volk bv Zig/zag over graszone 
richting kant B 

  

 

- Kant B muggenberg park (tot aan 
de brug, veel mogelijkheden)  

- Pompen / setup / optrekken thv 
de speciale metalen ‘bank’ 

- Oef mogelijk thv de Petanque (is 
intussen een krachtoefening) 

- Oef thv monument turnkring 
- Tempo mogelijk bv vanaf 

imaginaire boom, bergjes (b), en 
dan kortste weg en/of langere 
route tot aan monument OGK. 

- Op helling evt loopoefeningen, bv 
tot halfweg en spurtje boven 

- Alternatief is korte versnellingen 
tot boven, waarbij bv de trainer 
zich verplaatst  

- Alternatief is ook korte aflossing 
- Versnelling 1,2,1,2,1,2,1,2  
- Oef per 2: paard / ruiter; 

tegenhouden, duwen 
- Versnellingen mogelijk op helling 

van het pad links 
- Vervolg via stenen brug -> AWW 
- Of via dijk richting spoorbrug, 

met mogelijkheid trapjes aan 
pompstation en tempo tot op de 
brug (krachtig op bergje) 
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4. Looppaden waterputten 

 

- Waterput A, via de witte 
poort, komende uit park via 
de stenen brug 

- Toegang ts 1 mei en 31 okt, 
anders ambras met de 
Donkergruun 

- Twee kanten, afh van 
diversiteit groep kunnen de 
snelsten overkant nemen en 
in crescendo versnellen tot 
het pompstation (wit kot), en 
de anderen nemen de linkse 
kant tot aan de witte poort 

- Tempo’s (t) bv met tussenin 
rust tot volgende bocht (b-b) 
of bv per halve minuut iets 
versnellen (de zgn derby), is 
best als er een fietser bij is 
voor aangeven tempo 

- Thv witte poort mogelijkheid 
tot 6-tal versnellingen op de 
helling (B)  

  

 

- Waterput B, is andere kant 
spoorweg 

- Open eveneens ts 1/5 en 
31/10, steeds toegankelijk via 
zij toegang naast de poort 

- Kan aansluiten na passage 
door Mouriaubos 

- Mogelijkheid lange of versch. 
tempo’s 

- Ook tempo mogelijk vanaf 
slagboom (thv grote baan) tot 
aan de witte poort, evt met 
‘stop’ storingen en dan oef ter 
plaatse tot terug ‘start’ of ‘Y’ 

- Langere tempo is mogelijk 
door voor de slagboom naar 
rechts de helling op te gaan. 

- Tempo mogelijk vanaf witte 
poort tot aan het Groen huisje 
(van Natuurpunt), zie verder 
Mosterdpotbos. 
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5. Voetweg naast waterput 

 

- Vanaf de toegangspoort tot de 
AWW put (B), kan men links de 
voetweg volgen, die // loopt 
met de waterput, en 
uiteindelijk uitkomt op de 
Netedijk 

- Onderweg is er de vogelkijkhut, 
bv tot daar of vanaf daar 
versnellen 

- Laatste kort stuk tot dijk ligt 
zeer hobbelig, best geen tempo 
daar 

- Terugkeren kan via de dijk of 
via de waterput (poort thv dijk) 

- Op dijk afh van hoe zwaar 
reeds was, evt derby achter 
niet te snel rijdende fietsers 

- De rode lijn is alternatieve 
route via de dreef tot ‘rode’ 
brievenbus, vanaf waar tempo 
mogelijk tot op de dijk  

 

6. Grasvelden achter Acaciawijk  

 

- Grasplein achter acasiawijk 
- Is watergevoeling, best niet na 

hevige regenval 
- Alternatief na het park: de 

brug over via klein parkje 
achter Wilgenhof 

- In klein parkje is tempo 
mogelijk 

- Vervolgens via Perwijs (kleine 
speeltuin met helling → evt 
enkele oef op de helling) 

- De grote baan oversteken en 
volgen tot grasveld 

- Aanwezigheid speeltuin / zand 
- Goals in midden (spel, evt 

aflossing met grotere 
afstanden) 

- Korte, middellange en lange 
tempo mogelijk  

- Vervolg mogelijk via de 
nieuwe wijk, tot grote baan en 
via Mouriaubos terugkeren 
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7. Mouriaubos 

 

- Doorgaans de aansluiting na 
park, of recht van 
sportcentrum, bv als doel is tot 
Rozendaal te gaan 

- Berg versnellingen mogelijk om 
stuk dichts bij de dijk 

- Pittige tempo’s mogelijk tot op 
de konijnenberg en/ of het 
lang stuk // met spoorweg 

- Een soms begeesterd 
alternatief oef is de Lichtpaal – 
Lichtpaal, snel – traag  

- Vaak wat oef op de 
Konijnenberg of thv de goals  

- Tussen goals: oef, spurtjes, 
reactie, aflossing (1,2,3),  

- Mogelijkheid tot een Rap Dood 
op traject tss Konijnenberg en 
straat: iedere ronde 10’’ 
sneller; doorgaans worden 3 à 
4 en uitz 5 rondes gehaald. 

- Vervolg kan richting 
Mosterdpotbos  

 

8. Mostaardpotbos 

 

- Het MPB kan aansluiten op 
passage MB 

- Diverse tempo mogelijkheden 
- Bv vanaf bareel tot witte 

toegangspoort AWW 
- Of bv voor de bareel rechtsaf 

de helling op de het 
kronkelpad volgen tot T-punt. 

- Vanaf T-punt tempo mogelijk: 
kort via recht stuk tot witte 
poort of lang, tzz rechtdoor, 
pad volgen en tot witte poort 

- Mogelijkheid tot bergjes thv 
witte toegangspoort 

- Pittig stuk voor Rap Dood, 
zijnde tussen witten poort en 
bareel: wisselend traag snel 
tussen afgebakende lijnen 
(bv: kort t – kort s – kort t – 
lang s- kort t – lang s – kort t – 
kort s) 

- Tempo bv tot Groen huis 
- Oef thv de zitbank  
- Tempo evt op pad erachter 
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9. Goorbos 

 

- Passage na MB kan gevolgd 
worden via doortocht door 
Goorbos 

- Lichte versnelling mogelijk op 
pad // met spoor 

- Hobbelig → voetstabilisatie 
- Zeer watergevoelig, dus best 

niet in hevige regenperiodes 
- Aansluiting bv naar het 

naastgelegen Ford van Duffel, 
dat omringd is door Finse Piste 

- Of aansluitend fietsostrade 
volgen tot bv spoorbrug St Kat 
W 

 

10. Spoorbrug station St Kat Waver 

 

- Thv spoorbrug trapoefeningen, omhoog 
omlaag, kuitstrekoefening, skippend, per twee 

- Verderzetting kan bv richting Elzenstraat of 
richting St Michielspark te St Kat W 

- Deze traject keuze is zelfs zonder 
Muggenbergpark een fartlek van ruim 90’, dus 
best niet als er jongeren / miniemen aanwezig 
zijn. 
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11. Fort Duffel 

 

- Fort van Duffel 
- Kan bv alternatief zijn voor MPB, en 

aansluiten op passage MB 
- Omringd door Finse Piste,  
- Sub maximaal tempo is mogelijk 
- Oneffen ondergrond → voetstabi ! 

 

12. Voetweg naar Netedijk 

 

- Aansluitend op MPB kan men de 
dreef volgen richting St K W 

- Bv tot de zgn ‘rode’ brievenbus, die al 
lang niet rood meer is , maar swat 

- Vanaf de brievenbus kan tempo tot 
op dijk  

- Of lange tempo, zijnde op dijk nog 
doorgaan tot aan de bank thv toegang 
Put B AWW. 
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13. Truyersbos 

 

- Voor de km-fartleks kan de Dreef 
gevolgd worden (dus niet afslaan 
bij de ‘inmiddels niet meer rode’ 
brievenbus) tot de Lange Zandstr 

- In het Truyersbos is een pleintje 
voor evt wat oefeningen 

- Mogelijkheid tot wat loopoef thv 
de helling 

- Vanaf hier kan traject verder 
richting Dijk of richting Domein 
Rozendaal  

 

14. Domein Roozendaal 

 

 

- Domein geeft waaier van mogelijkheden, ook ideaal voor dringende sanitaire pauzes  
- Niet altijd toegankelijk, soms is domein afgehuurd  
- Evt kan park overgeslagen worden, vermits dit al een langere fartlek wordt 
- Tempo mogelijk op de dreef tussen Tryersbos en rondpunt thv Rozendael 
- Op basketpleintje in het domein zijn oef mogelijk (loopoef, reactie, …) 
- Achter het pleintje is een kleine helling, waar tempo’s tot op de helling mogelijk zijn  
- Op de rechte stukken zijn tempowissels mogelijk , maar opgepast vr opliggende boomstronken her en der 
- Gans westelijk is helling, toegang tot dijk: korte bergjes mogelijk  
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15. Talud Elzenstraat  

 

- Een der pittigste fartleks zijn 
diegenen van de Elzenstraat 

- Best rechtstreeks naartoe vanaf 
sportcentrum 

- Tempo mogelijk na oversteek tot op 
de berg 

- Mogelijkheid tot oef, versnellingen 
- En vooral pittige tempo’s, met evt 

verschillende eindmeten 
- Helemaal teneinde van het 

wandelpad thv de Mechelbaan is 
een korte steile helling voor evt 
enkele korte krachtige bergopjes 

 

16. Fartlek in volle actie  

 

 

 

 
(Opm: fartlek was is 
tussenseizoen, nvdg)  
 
 
 

  
   


