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Nu we zeer luxe kunnen beschikken over drie uitvoeringen van
het wedstrijdtenue, is een korte toelichting op zí1n plaats.
Gedurende een zeer ruj-me overgangsperiode kunnen de dames in
KNAU-wedstrijden uitkomen zowel j-n de oud.e donker- en licht-
blauwe wedstrijdkleding, aIs in de 'mannenkleuren' bordeaux-
rood en grijs. De wedstrijdkleding voor de heren kent op dit
moment twee leverancj-ers, zodat hierin verschillen, zL) het
van ondergeschikte aard, voorkomen. Overigens, de kleuren
bordeaux-rood en grijs gelden als de officiëIe HRR-clubkleuren.
Het blauw van de dames wordt niet meer aangemaakt en zaL dus
langzaam verdwijnen.
Regelmatig moeten we bij KNAU-wedstrijden constateren, dat
HRR-Ieden niet in de clubkleuren lopen. Los van het feit dat
men kans loopt gediskwalificeerd te worden, geldt het wedstrijd-
tenue a1s het rgezicht, van de vereniging. Daarom een oProeP
ornr voor zover men niet organisatorj.sch bezig is, 'en masse'
het wedstrijdtenue aan te schaffen en dit te dragen op
5 juni a.s. inonzethuiswedstrijd, de BABYLON-Ioop.

Om de BABYLON-loop weer op het goede spoor te zetten en te
houden, heeft het organisatie-comité op de dag zeLf zo'n
150 man/vrouw hulp nodig. lfanneer men wordt gevraagd hieraan
mee te werken, reageer dan positief en denk niet dat een ander
het wel zaL opknappen. Dat is namelijk veelal nj-et het geval
en het organisatie-comité kan zLch geen afzeqgers permitteren.
De vereniging en heÈ organisatie-comj-Èé willen het evenement
op tenminste hetzelfde niveau houden als vorig jaar, maar
daarvoor is beslist alle steun een voorwaarde, neen, een
vereiste !

De CPc-trainingsgroep 1 988 is ook dit jaar weer een succes
geweest. De HRR-trainers stonden iedere zaterdag klaar om hun
groep te begeleiden. De instelllng van een 1Okm-groeP was
beslist een goed besluit.
De themadag en het trainingsweekend waren als vanouds,
leerzaam en oergezellig. De testlopen gaven de verwachte
progressÍe te zien en lieten de CPC'ers kennis maken met de
wegatletiek.
De CPC-loop zeLf was voor deze groep natuurlijk het hoogtepunt.
Na afloop was het goed toeven in het Flora Beach hotel achter
d j-verse koolhydraatri jke pasta' s.
VeeI CPC'ers hebben de losse contacten met de vereniging
omgezet in een lidmaatschap en ik heet hen van deze plaats van
harte welkom en l/ens hen veel loopgenoegen binnen de vereniging
toe.
Na weken van wachten, komt er eindelijk warm water uit de
douchekoppen. Eerder was de watervoorziening hersteld en werd
de noodverlichting vervangen door heus elektra. Een en ander
had niet kunnen gebeuren zonder de hartverwarmende steun van
het team van HRR-leden, dat de nutsvoorzienj,ngen begeleidde en
overigens nog zeer aktief bezíg is. Ook ons bevriende
bedrijven hebben laten zien, dat zL) voor de vereniging iets
willen doen.
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Van gemeentewegen gaven de betreffende wethouders ons inderti;d
toestemmi-ng om te blijven zitten (de vleugel intact en hethoofdgebouw gesroopt), de ultvoering van Éet besruit over-Iatende aan hun respectieve diensten.
Er brijkt nog immer frictie te bestaan tussen d,eze dienstenwaartussen wij 1i-chtelijk bekneld geraakt zí1n. Hoperijk datbeide wethouders eens de diensten ,iitlen aanÉpreken en zewijzen op het enige overgebleven berang en we1 het HRR-berang,waar er op dit moment geen zwaarder belang op de Doorniksestraatrust.

Verno ien

nnrzi f .o-
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H.R.R.-leden die nog niet
;aarverslaq 1987, kunnen
door contact op te nemen

Het bestuur en de redactie van
op een ieder die zich in staat
statisticus op te treden, zj-chr
bestuursleden.

NIEUWS VAN HET BESTUURSFRONT

in het bezit zí3n van het
alsnog een exemplaar verkrijgen
met Michel Aarts.

H.R.R.-clubkleding is sedert enkele weken weer
verkrijgbaar. Dames- en herentenues in het bekende
bordeaux-rood, ziln verkrijgbaar bij Runner Hardloop-
centrum in de Piet Hej-nstraat (zo lang de voorraad strekt) .

H.R.R.-leden kunnen zich nog opgeven voor de reanimatie-
cursus onder leidJ-ng van een instructuer van de
Nederlandse Hartstichting, die op drie vrijdagavonden
(20/5, 27/5 en 3/61 wordt gegeven (3x 2 uur).
Kosten f 20,-. Opgeven bij Astrid pieterse/Hilda de Haan.

De talrijke thema-avonden die speciaal voor H.R.R.-leden
worden georganiseerd, verdlenen een nog grotere belang-
stelling dan thans het geval is. Houdt derhalve de voor-
aankondigingen 1n clubgebouw/clubblad nauwlettend in de
peiling.

Het H.R.R.-IÍd dat ziln/i;raar oude koffergrammofoon
gaarne ter beschlkking wil stellen aan de muzikale
inventaris van het clubhuis, kan deze op elke gewenste
woensdagavond/zondagochtend kwijt aan de bar.

dit blad doen een beroep
achÈ als H.R.R.-club-
te melden bij één van de

ZoaIs bekend, heeft het bestuur besloten de Babylon-Ioop
en de The Hague Ten Miles in een stichtÍng onder te
brengen. De namen van de stichtingen worden resp.:
1.
2.

Stichting
Stichting

1Okm wegwedstrijd;
1OEM wegwedstrijd.

H.R.R.
H. R. R.

EnkeIe bij zonderheden :

de meerderheld van het bestuur,moet bestaan ult
personen, benoemd door het bestuur van The Hague Road
Runners, waarbij één bestuurslid adviserend lid is;
de leden worden benoemd voor een termijn van twee
j aar;
The Hague Road Runners ontvangt een afschrift van
alle bestuursbesluiten en van aIIe financiëIe stukken,
waaronder de begroting.
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fn het clubhuis kan men zLcln opgeven aIs medewerker aan
de Babylon-Ioop op 5 juni a.s. H.R.R.-Ieden kunnen zich
eventueel ook telefonisch aanmelden bij C. den Hertog.
De instructie wordt gehouden op woensdagavond 1 juni
om 20.30 uur in het clubhuis.

VOOR IEDERE H.R.R..eT GELDT: BABYLON BY THE BUS

----
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ZONDAG 5JUNI 1988
16.00 uuR
I Starts op Bezuidenhoutseweg voor winkel-

centrum BABYLON, tegenover Den Haag CS
I Kleedgelegenheid I Verfrissingen
I Massage f Nevenactiviteiten
I Prijzen in alle categorieën I Herinneringen
I Prijsuitreiking 18.15 uur

NSCHNUFGELI'
Bij voorinschrijving
(KNAU-wedstrijd)/f

tot 20 mei 1988 f 7,50
1 0,00 (prestatieloop) ;INïEBNATIONALE

WEGWEDSTNIJÍ'
EN PBESrATIELOOP

\iVrriceicentrr.m

bij na-inschrijving op de dag zelf f 10,00
(iedereen).

NSCHNUWNG
Voorin_schrijving (KNAU-wedstrijd, uitsluitend op A-formulier in duplolvóór 20 mei 1988 aan
Louis Brugman, Havenkade 5a, 2586 TS 's-Gravenhage, met bijsiuiting van Eurocheque of
girobetaalkaart t.n.v. The Hague Road Runners te Riiawiik.

NA4NSCHBUVING
Wedstriid sn prestatieloop - (KNAU-wedstriid uitsluitend op vertoon van licentie) en afhalen
startnummars op de dag zelf tot 15.30 uur in het winkelcentrum BABYLoN.

VENENrcNG§TEAN'S
(KNAU'wedstrijd) maximaal4 en minimaal3 deelnamers tegen EXTRA betaling van f 10.00
per team.

KORTEBE
PRESTATIELOPEN

I Startvan 1 km: 14.15 uur
I Start Y?n21/z en 5 km: 14.30 uur
I lnschrijving alleen op de dag zelf

tot 14.00 uur in winkelcentrum
BABYLON

I Herinneringen
Verfrissingen
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HANI< XEROX
Kantoorcentrum

HilTs

E
LEVÉrc
TARVO@

il6.»<

jeugd t/m 10 jr.
GRATIS

iedereen
tNscHR. Í 5,-

INLICHTINGEN : 070' 523868 Louis Brugman/O70- 5O28GO Astrid Pieterse
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BABYLON-LOOP

Nog even en onze alom bekende BABYLON-loop gaat van start.
Ook dit jaar zullen er ongetwijfeld weer veel buitenlandse
deelnemers zL1n. Hier ligt je kans!
WiI je graag de spreekwoordelijke Hollandse gastvrijheid tonen,
je kennis van de vreemde talen toetsen of opfrissen, neem dan
eens een buitenlandse gast in huis. Het is slechts voor één
of twee nachten.
Lopers hebben niet gauw last van een babylonische spraak-
verwarring. Babylonische loopervaringen uitwisselen met wie
weet wat voor een beroemdheid, kan echt leuk zí3n. Aarzel dus
niet en kijk gauw of je nog één of meer slaapplaatsen te bieden
hebt.
Graag zo gauw mogelijk opgeven bij:

Astrid Pieterse
v. Lumeystraat 52
2581 XD DEN HAAG
TeI. : 502860

P.S Die eerst komt, die eerst maalt!
Na de '100e aanmelding zullen er helaas
mensen afgewezen noeten worden.

Ruud van Groeningen

6rJ
gOr

3 by

,tool PFIOENIX
zonnecentrurn
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Veilig, snel en mooi bruinen op de modernste
apparatuur in luxe kabines met douche

' Zonnrbrnk + hrmtl kombinttir:

' Zonntbrnk + h.m.l kombinrtir
mot i n grbouwdr glzichtröruinr:

' Snslbruin kombinrtir met da
niauwrta UVA rcíhctorlrmptn :

' Gr:ichubruinrr:
' Eruining & rnrzorgingproduknn

I x í 10,00

t r í t2,50

I x í 17,50

t x í 10,00

l0 x í 85,00

l0 x í 100,00

5 x í 80,00

3 x f 25,00

10 proccnt cxtra korting yoor leden THE HAGUE ROAD RUNNERS

PHOENIX ZONT{ECENÏRUM
Willtm dr Zwiigorhm Bl

Stannkwtnirr - Orn Hmg
Tcl. 311406l .544085

OPEÍ{INGSTIJOEN:
ma.nd.g t/m vrridag

l0 - 22 uur
zatrrdrg l0 - '17 uur

11



Wrfttal
StAdtKYII/EifEI TRAININGSI^/EEKEND 4 I/N 7 MAART IN STADTKYLL

Het trainingsweekend 1 988 te Stadtkyll was een succesvol
uitstapje met goed weer en veel sfeer. De organ:_satie van het
weekend kostte wat schaarse .rri-.e uurt-res, maar deze werden met
prezier opgeofferd in de wetenschap dat 1 35 cpc-ers en HRR-ers
weer een grandloos weekend zouden hebben.
Natuurlijk is het prettig achteraf zoveel lof tcegezwaaid te
krijgen, maar heremaal eerrijk is het nieÈ. De organisatie kan
nog zo goed zí1n, de medewerking van reden voor en tijdens zo'n
weekend is onontbeerlijk.
Daarom willen wij, als organisatiecomité ook eens lof toezwaaien
en we1 aan de trainers, die zo voortreffelijk de heuveltrainÍngen
verzorgd hebben en het woord 'afzien' weer een nieuwe betekenis
hebben gegeven. Bedankt Astrid pieterse, Ab DJ-jkers,
Pieter de Graaf, Anton Porcu, Jan van Egmond, Gerrit van de veer
en Piet Roestenburg voor de enthouslaste en deskundige wlTze
lraarop jullie de groepen over de heuvels van stadtkyll geleid
hebben.
De ontbijtpakketten, waar de deernemers zich na de eerste
ochtendtraining gretig op gestort hebben teneinde de koor-
hydraten r^reer snel aan te vullen voor de middagtraining, werden
natuurrijk niet door de kaboutertjes gevurd en afgereverd. ook
daarachter zat de hand van Gerrit van de veer, die bovendien
ook nog de busonderneming 'vreugde Tours' een vriendelijke
factuur liet opstellen, zodat een aantal van ons veilig en
goedkoop naar Stadtkyll en weer terug naar huis vervoerd
werd.

Organisatiecomité trainingsweekend,
I4icheI Aarts
Loes van der Kraan

NTEUWS VAN DE LEDENADI4TNISTRÀTTE

op de Algemene Ledenvergadering van 1 3 aprir 1 9gg is met
algemene stemmen besroten de contributie over het jaar 1 9gg
te verhogen met f 15,- tot f 90,-.
reder HRR-rid zar één à twee weken na het verschijnen van dezeeditie van Hot Road Review een acceptgiro ontvangen, waarmee
het verschuldigde bedrag betaald kan worden. Gaarne verzoek ikjulIie van deze acceptgiro gebruik te maken en niet te lang te
wachten met betalen. Dlt voorkomt onnodige verspilling van tijd
en kosten die het rappelleren van niet-betaalde vorderingen nu
eenmaal met zich meebrengt.
Ik reken op jullie medewerkingl

12

Michel Aarts



RANK XEROX
KANTOORCENTRUM

PARKSTRAAT 35
2514 )D DEN HAAG

070 - 924231

SHOWROOM + COPY-SHOP

LEVERANCIER VAN:
o Desktop publishing
o Laserprinters
o Netwerken
o Kopieer-apparatuur
o Electronische schrijfmachi nes

tr
TB

dr

t
E

.(ero:8060

Xcrot 6065

XEROX DOCUMENTER

Xeror 4ÍJ"13

File I Print
Seruer

Iero.t 6,15

I

la@t
ó(É5

ililt 1ililil
aícr

ilil

ffi

rraa
illilt

ilililil1
§ffi

.(cror 27qlXrror,l(Xí

IBM PC

13



1

2

3

4

5

STADTKYLLEREI

Ton is een

L.A. heef t
opgeknapt.

goede clubvader.
voor het eerst huishoudelijke karweitjes

De jongeren lopen achter EIs aan.
Boris is een roadrunner waar in de toekomst veel van te
verwachten is, want hij dolt als een jonge hond!
Astrid en Hilda zorgen vror supergezellige sneeuwbal-
gevechten.
Bij sommige huisjes werd je met chocolade binnengehaald
(o.a. bij tne) .

Yvonne Gouwstra wil graag sneeuw meenemen voor het thuis-
front.
Hoe bedient een Duj-tse ober 60 personen?

L. had Iast van zí3n tepels en moest afzien.
Voor Piet geldt: Rust Roest(enburg).
A. en B. waren tamme reis(ver)lijders.
We wisten nlet dat er basketbalbeertjes en knuffelbeertjes
bestonden I

Ik kies nu voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit!
Er waren toch gescheiden dames- en herenhuj-sjes?
Ik val op J.A.
De zonne- en sneeuwbank waren beide aanwezig.
fs er een Kirberggangster zwanger?

Hoeveel roadrunners gaan er in één huisje?
Bij de CPC'ers waren de poppetjes de laatste avond aan het
dansen.
Ik ga 15t. Ton.
Tobias heeft een hele grote familie.
Ben bIééf maar slapen! Ga Ben maar eens wakker maken,
Tobias.
J. werd wakker met een ijspegel in zijn pyamabroek.

Op de terugrei.s ontdooide het gezelschap.

Intonique TaIsma

Itorl. nt*tr};*

6

7

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21 .

22.

23.
24.

FRED

''t
F

I!
'--'r;'

t,-i
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IRODDEL EN ACHTERKLAP'

(van onze verslaggever(s) in StadtkyII)
-. Heeft u zich ook zo geamuseerd tijdens het trainingsweekend

begin maart in Stadtkyll, of heeft u (achteraf) spijt dat u
niet bent meegegaan?

Tussen het trainen (in echte sneeuwl) door, hield het team
verslaggevers ogen en oren wijd open. Niet alles bleek voor
publikatie geschikt, vandaar een selectie uit hetgeen hen ter
ore is gekomen

- Allereerst de aanwezLge
noemen dat merkwaardig
gesignaleerd die moeite
hoofd boven water (nou

Diezelfde sneeuw zorgde ervoor, dat bij aankomst auto's van
een stoer HoIlands merk slechts dankzij behulpzame handen
hreer uit hun sneeu!.r-ellende verlost konden worden, Turbo of
geen turbo
Duidelijk bleek in de loop van het weekend een verschuiving in
de populariteit van trainingsgroepen i zo nam de animo voor
groep 3 aanmerkelijk toe ten koste van groep 2 (neen, namen
worden er niet genoemd .. . ) . Als oorzaken worden vermoed:
* het zg.'speren'van een aantal personen (soms door een

sneeuwbal weer wat tot de orde geroepen);
* de besluiteloosheid over het te volgen parcours (wat word je

koud van het drentelen! ) ;* gebrek aan sfeer;* de afwezigheid van vrouwen?

Heeft u het overigens aI gehoord? Ook HRR heeft een
huisdealer !

Wie was toch die Wilhelmina K?

lrlÍst u overigens dat je ook zonder te betalen prima kon
genieten in de saunai deze bleek in tegenstelling tot een
observatie van een HRR-er die zích. regelmatig in de uit-
batende sfeer begeeft - wel degelijk gemengdl

Uw spontaan tot huisdealer gedoopte 'loopcollega' vond het
nodig tijdens het weekend te experimenteren met ortho-
moleculaire voedingspillen met niet bepaald goede resultaten.
De moraal: geen cocktails, s.v.p.t
En dan was er nog een 'yellow bj-rd', een CPC-er, dle bij elke
training een groep lager ging lopen....
Gesignaleerd i-n de nacht van zondag op maandag een in
trainingspak van de bakker gestoken HRR-er op zoek naar drank
in dames-huisjesl ! !

Wie was er te laat in de sauna?

Een volgend maal bij het basispakket s.v.P. een w.c.-lucht-
verfrisser verstrekkenl (Een pakket $/aarover unaniem veel lof
te horen viel.)
Meest luidruchtige huisje: nr. 191. l,loesten door de beheerder

sneeuw, hoog opgetast Dultsers
genoeg 'Tiefschneer er werd iemand
had, op sommj-ge plekken althans, het

ja ...) te houden.

tot de orde worden geroepen!
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Kunt U mij de weg naar Stadkyll vertellen?

wordt het lang laufen of langlaufen?

16
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In de al eerdergenoemde (drank)nacht, Lngezet bij Bas en
huisgenotes ook hier geldt overigens huldel - viel diep in
de nacht de gevleugelde kreet: "Jajem telt" te beluisteren
bij het ontwaren van een alsnog gevonden volle fles wijn....
Wie ging er overigens vandoor met de sleutels van het huisje
van Bas???

Wij vernamen dat op zeker moment een 'verschrikkelijke
sneeuwman' met emmers en tellen sneeuw het prille geluk
verstoorde van een ontluj-kende liefde. Dat dit vervolgens tot
tijdelijke evacuatie Ieidde voor twee van de oorspronkelijke
bewoonsters van het bewuste huisje.....
Had dit, wellicht te maken met die W.K.?
De laatste onofficiëIe training op maandagmorgen 08.00 uur
trok niet veel belangstelllng (van o.a. het gros der trainers);
bij de t 30 dapperen evenwel wèI TWEE BESTUURSLEDENT

Gehoord van t$/ee CPC-loopsters: "Wat waren dat toch voor
geluiden vannacht?"
In het meest gerenonuneerde restaurant van Stadtkyll werd
gesignaleerd, deel uitmakende van een gezelschap van 6 personen:
een spraakmakende trainer en een jonge blonde CPC-ster....
l{erd deze trainer niet eerder deze dag met een wat oudere
blondine 1n ziln armen gezien? Trekt hij blond aan of is het
net andersom?
Het meest hete huisje was dat van Gerrit en Heidi: bestaat er
verband meG aanwezigheid. van 5 dames of simpel met de
thermostaatknop?
De koff i-e-mit-Torte smaakte uitnemend! I I
Een 'sneeuwr-optreden van 'de doppertjes' reduceerde deze
temperatuur voor even op zondagmorgen
Wie zag Ben H. toch hand in hand uit de eeuwig zingende,
besneeuwde bossen komen. . .
Hoe zat dat ook aI lreer met die 'auto-in-de-garage-zetten?('Tikkie links, tikkie rechts' . . . ) . Voor nadere inlichtingen:
'de dopper' .
En die achterwielen dan?

Vond u de Killerberg de tweede keer ook vééI minder
vermoeiend?
Uit de huisjes-'top tien' nr. 184 ; diverse onafhankelijke
waarnemers constateerden hier, onafhankelijk van elkaar, de
grootste hoeveelheid lege bierblikjes.
Huisje 146t op kleine schaal werd hier als vanzelfsprekend
gastvrij opvang verleend (pannekoek met 'paardevoerr) aan een
door de omstandigheden tijdelijk onthechte buurman.

Tot slot: wie zí1n toch die drie (nou ja, ongeveer drie)
'hanzen' dj.e op de Utrechtsebaan op maandagmiddag - dus alweer
bijna thuis - met succes de aandacht van de bus wisten te trekken?

Vier 'serieuze' Iui (uit een
perifeer gelegen huisje)

17



Voedingssuppletie' de basis

voor opti male prestaties.

§

Sportieve prestaties reiken niet verder dan de biologi§cfte mogeliikheden. Met
vöedlngsslrppletie haalt u het maximale rendement uit die mogelijkheden.

prestaties op het vlakvan duursport, krachtsport, behendigheidssport.en combinaties
niàrrin, zlin'alle in meer of minciere mate afhankeliik van toereikende hoeveelheden
,óèOiÀdssloffen. Aangezien elke biochemische keten zo sterk is als de zwakste scha'
fé[ iàíeen (top)sportlr zich niet veroorloven een (relatiefl voedingstekort op te lopen
Voedingssuppletie voorkomt dit.

De orthomoleculaire voedingsleer stelt voorts stoffen ter beschikking die specifiek
in*érÈen op de voor (top)spórters belangrijke biochemische lrqiecten, zoals b.v. de

óràparaten ter optimalisbïing van de vetzuuroxidatie en de A.T.P.'produktie, hetgeen
voor vele sporters grensverleggende mogelijkheden biedt.

/
ADVIESBURO

ORTHOMOLECULAIRE
VOEDING bv

Antwerpsestraat 1-a
2587 AE Den Haag
Tel.: 070 - 52.00.74
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De nleuwe route en de flinke wlnd op de bourevard breken voorveel mensen toch iets te veel van het goede. Daardoor kwamende gehoopte (en misschien verwachte) tijden dit jaar wat rageruit, al vier er hier en daar toch een p.r. te bespeuren.
Gelukkig scheen de zon, breef het droog en was het organisatie-comité uit de brand. Nog een jaar met iegen had de cpcwaarschijnlijk niet overreefd. rets waar AVRO's sportpanoramawerricht even aan had mogen denken voor ze deze ràporlageproegop pad stuurde. Maar frink negatief doen jongens. Éerst destart oP een vertekende manler monteren eÀ dàn de pompstations-
weg de Landscheidingsweg noemen. Ja t zo haren we het la., 2ooower_. Maar, gelukkig hadden wij één prijs: rne valentin was desnelste Haagse dame.
De rtaliaanse avond in het Flora Beach Hotel kon dan ook opvoorhand niet meer stuk. Ton vermolen reikte vele prijrer, -,.,it
aan cPC-trainingsgroepreden (waarvan één na rang aébalteren).
Eén van de reden die niet in de prijzen vier, maar wer
aanwezig was, i-s Lie van schelven uit Den Haag. ze is 31 jaar
en werkzaam in de gezondheidszorg en heeft ooÍt drieënharÉjaar hoofdkrasse hockey gespeerd voor HDM. verder is Lietijdens vakanties een verwoed bergbeklimmer.

NAKAÀRTEN OVER DE CITY.PIER-CITY LOOP

ebi de CPC-traini roe ekomen?Lie hoe ben
Door een a
Vorig jaar
dat beviel

vertent
hadden
ons wel

n ant. En wam prec
we de 10 km gelopen tij dens de C

d?

ies op tijd
PC-loop en
r door te

n
S.
r

gaan met trainen (3x een half uur in de week) r orn eventueel imaart aan de halve marathon te beginnen. Door de cpc-traininggroep kwam alles in een stroomversnelling terecht. fn decembékregen we voorlichting en een schema. Toen was het dus menensgeworden. op die avond bleek in ieder geval wer dat we geen
beginnerlngen meer waren. volgens de vóor de trainj-ngsgroepengeldende normen, hraren we redelijk snel.

Daarom besloten we in de wi_nte

Had e wel eens van de H ue Road Runners
e een vr en eoo tme zo n tra ngHij kende dus de HRR. Verder had ik wel eensclub gelezen.

sgroep had meegedaan.
een stukj.e over de

Erg
cool

eerzaam.
Hoe vond e het dat de traini thema' s ebaseerd waren?

voora vee opges en over warm

o a rij rou!.r

uping down en het belang daarvan om blessures te voorkomen.
Loopschoring vond ik het leukste onderdeer. van het trainings-
weekend in Duitsrand heb ik ook aardig wat geleerd. Leuke tíiatrouwens. vorgend jaar ga ik weer mee, ar hoop ik me dan minàerziek te voelen.
Was e voldoende voorbereid om aan de CpC te b innen?
Jet, maar ik
zaterdagoch
bepaald mot
de jaarwiss

ven komen op de
tend. Hoewel de eerste testl oop begin januari, niet
iverend werkte. Dat is behoorlijk zwaar zo vlak na
e1ing.

om even op je vraag terug te komeni de wedstrijd vier me
honderd procent mee. rk heb niet geforceerd en was dan ook dik
tevreden met mijn tijd van 2.10.00. vooral ars je bedenkt, datik onderweg wat sanitaire problemen had. rk had buikkramp
gekregen van een stukje sinaasappel. Maar verder vond ik de
wedstrijd en de sfeer daaromheen hartstikke leuk. Na de finish
dacht ik meteen arweer aan een volgende halve marathon.
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e het feest na aflo 2

Een Ie e manrer om zo n ag
napraten met le
kennen.
Word je nu lid?

groepsgenoten
esluiten. Je kan nog even
je leert wat nieuwe gezichten

Hoe vond

IK
ik

Een inmiddels aI
loop dan ook in
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Iidl Ik heb het prima naar mijn zín, maar
een leuke groep.

Peter Magnee
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3. Hart en longen

Vervolg op 'The running bodyr, vertaald door Rob Helwig.

Uit de voorgaande hoofdstukken kan men afleiden, dat de sleutel
voor succes in het lange afstandlopen berust op het vervoer van
zuurstof naar de spieren. Het hart en de bloedvaten (arteriën)
zi-ln hiervoor verantwoordelijk. De hoeveelheid bloed die
gedurende één minuut tijdens Iichametijke j-nspanning door het
hart kan worden rond gepompt (HI4V), bepaalt gedeeltelijk het
vermogen van de spieren voor aerobe energieproduktie. Het is
niet verwonderlijk dat top lange afstandlopers de beschikking
hebben over een zeer efficiënt en sterk vergroot hart.
Getrainde lopers hebben een sterk vergrote llnker ventrikel,
van waaruit het hart het zuurstofrijke bloed in de arteriën
pompt. Deze hypertrofie*) van het hart is het resultaat van duur-
trainlng en dient om de hoeveelheid bloed per contractie van
het hart te vergroten. Er gaat zo met het bloed méér zuurstof
naar de spieren.
Studie in 1962 onder Britse Commonwealth Games marathonlopers
betreffende hartfunctj-e en hartgrootte, gaf als resultaat,, dat
bij alle lopers een hoge spanning. I-n de linker ventrikel
aanwezig was, een bewijs voor een grote spiermassa. Een gelijke
studie in 1966 gaf een hoog percentage harthypertrofle te zíen.
Deze bevlndingen betreffende ventrj-culaire hypertrofie zLln
bevestigd door röntgen-schaduwen van het hart. Paavo Nurmi,
zevenvoudig Olympisch kampioen, had een hart dat bijna drÍe
maal zo groot was als de normale afmeting. Niet alle toplopers
hebben een hart van deze afmeting.
Het verschil in hartafmeting tussen ongetrainde en goed
getrainde Iange afstandlopers wordt geillustreerd door de
röntgenfoto van Hal Higdon (wereldkampioen veteranen 40-50 jaar,
marathon 2.29'l en een ongetraind persoon van dezelfde leeftijd,
gewicht en lengte. Het hart van Higdon is ! 503 groter in de
breedte (zíe foto).

I l.l .6
lO.2 <a 

-

NORMAT 15 tr Old mAtAl HON tl 45 Yr Old

q

*) hypertrofie = toename spierweefsel. Vergelijk
spj-erweefsel bij bodybuilders; hypertrof ie is
anders dan aanpassing.

een toename in
in feite niets

22

el

";

I
r

-l



omdat het hypergetrofeerde hart van de lange afstandroper bij
erke slag meer broed uitpompt, is het niet verwonderlijk, dat
de hartslag in rust rager is dan die van de ongetrainde loper.
Het gevorg is, dat het hart van de getrainde lange afstandloper
in rust en gedurende arbeid (Iopen) veel efficiënter funcioneert
dan het hart van een ongetraind persoon. Higdon had een rustpols
van maar 32 sraqen per minuut. vergelijk de rustpols van een
ongetrainde van 76-80 sragen per minuut. Als we aannemen dat
in rust deze twee personen een gelijke zuurstofbehoefte en
cardiac out,put hebben, dan moet Higdon's hart bijna tweeënha1f
maal de hoeveelheid bloed ultpompen aIs het hart van een ongetrainoe.
Ofschoon bewcsen is dat training voor het 1ange
afstandloPen het hart sterker maakt en de efficiëntie van hetcardio-vasculaire systeem verbetert, is er geen direkt bewijs,
dat zorn activiteit de ontwikkeling van bijvoorbeeld arterio-
sclerose vermindert.
Hartinfarcten en plotseringe dood bij oudere, goed getrainde
ropers zijn de raatste jaren in toenemende matà waaigenomen.
ofschoon de mate van berasting op het hart gedurende l:et lopengroot is, zijn er ingebouwde veiligheidsmaatregeren om over-berasting te voorkomen. Alleen personen met haitafwijkingen/ziekten ropen een zeker rislco. Hartafwijkingen in de reèrtiia
onder de 35 jaar komen niet veer voor, mindei dan een op de
duizend. De waarschijnrijkhej-d voor deze problemen nemen met
de reeftijd toe. Het is daarom zeker raadZaam voor een roperhet hart regelmatig te laten keuren, Iiefst met inspannings-nCG.
Verschillende studies hebben aangetoond, dat bloeddrukmetingen
1n rust niet gererateerd zLTn aan het uithoudingsvermogen.
Aangezien gebleken is dat training de diastole bloeddruk van deatreet verraagt, 1s het niet verwonderrijk dat studies hebben
aangetoond, dat de normare systole druk 120 mm HG gedurende
de hartcontractie en 50-60 mm Hg tijdens de diastore (tussen
twee hartcontracties) bedraagt.
Terwijl de capaciteit van het hart van een toploper om broed
rond te pompen aanmerkelijk groter is dan die vaí een
ongetrainde roper, zíjn er, wat betreft de functie van de rongen,
minder grote verschillen. Het maximale volume lucht dat na een
enkele ademhaling kan worden uitgeademd :Ce vitale capaciteit),
wordt met een jarenlange training vergroot.
Het is niet verwonderlijk dat lange afstandlopers wat betreft
de vitale capaciteit ver boven het gemidderde scoren. Een
studie nam een gemidderde vitale capaciteit rraar van 5,7 literbij 17 cross-country ropers. vergeleken met het gemidderde van
4rB riter van ongetrainden t atg hoog. i{anneer men rekening
houdt met richaamslengte, gewicht en vetpercentage, scoren
lange afstandlopers nog hogerl
Trainen voor de range afstand ontwikkelt respiratoir
uithoudingsvermogen en kracht. Het maximale adem-minuut-volume (amv)
is de hoeveerheid ruchÈ die de longen gedurende één minuut
kunnen in- en uitademen. De gemiddelde man heeft een maximare
amv van 125 tot 1 50 liter per minuut en top getrainde cross-

opers gemiddeld 207 ,5 liter (dus bij maximale arbeid! ) .country 1
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Tijdens uitputtende arbeid zLln top getrainde Iange afstand-
Iopers in staat om langer dan 20 minuten meer dan 120 liter
per minuut te verwerken, een hoeveelheid die de meeste
individuen slechts enkele seconden kunnen verdragen.
Metingen van longfuncties bij marathonlopers hebben uitgewezen,
dat de gassen tussen long en bloed sneller worden uitgewisseld
dan werd aangenomen. Experts nemen aan dat deze capaciteit voor
diffusie wordt vergemakkelijkt door een toename van de
hoeveelheid hemoglobine*. Dit verklaart, gedeeltelijk, het
superieure zuurstoftransportsysteem van goed getrainde lange
afstandlopers.

Derek Clayton, a 2 hour:8 minute:33 second marathon runner during laboratorv

testing in 1970.
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4. Bloed: het transppr!§y§leem
Metingen van verschillende bloedsamenstellingen geven geen
verklaring voor de superieure conditionele kwaliteiten van de
top lange afstandloper. Er is echter een aantal verschillen te
zien als bloedmonsters van ongetrainden worden vergeleken met
die van toplopers.
Bij hematrocietmeti-ngen (bepaling van het volume der bloed-
Iichaampjes 1n het bloed in verhouding tot het totale bloed-
volume. Normale waarde 35-50t) die een indicatie geven van de
bloedsamenstelling betreffende het percentage rode bloed-
lichaampjes, hadden toplopers waarden van ! 43,72, ongetrainden
hadden waarden van 47 tzï.
Deze cijfers zLln verrassend, daar een van de belangrijkste
functies van de rode bloedlichaampjes en hemoglobine het
transporteren van zuurstof is.
De lage hematrocietwaarden bij lopers worden waarschijnlijk
veroorzaakt door een toename van de hoeveelheid plasma, een
gevolg van harde training. Een aantal rode bloedcellen wordt
daarbij opgelost.
De meeste lopers zijn zích. ervan bewust, dat hemoglobine een
sleutelrol speelt bij het zuurstoftransport en zLln bezorgd
over het feit, dat j-ntensieve training celvernj-etiging en
daaropvolgend bloedarmoede kan veroorzaken. Het is zeker waar,
dat het aantal rode bloedlichaampjes in vergelijking tot het
totale bloedvolume bij lange afstandlopers, laag is; de
concentratie hemoglobine is echter vrij normaal (- 15r5 tot
15,6 gram per 100 milliliter bloed). De rode bloedlichaampjes
van lopers hebben zo onwaarschijnlijk grote hoeveelheden
hemoglobine.
Gedurende achtereenvolgende dagen van zware training, kan het
plasmavolume 1 5 Èot 30? toenemen als gevolg van hoeveelheden
natrium en water die door de nieren worden vastgehouden. Het
is daarom niet ongewoon onwaarschijnli-jk lage hematrociet- en
hemoglobinewaarden aan te treffen bij getrainde lange afstand-
lopers. Dit is echter tijdelijk, het lichaam maakt het een en
ander aan na 24 tot 48 uur rust.
Er zí1n natuurlijk uitzonderingen en varianten betreffende de
produktie of verlies van rode.bloedlichaampjes. Sommige onder-
zoeken hebben een verhoogde celvernietiging gedurende intensieve
inspanning aangetoond, maar men is het erover eens, dat dit
vrij uitzonderlijk is, en niet de verlaging van hemoglobine- en
hematroc ietwaarden verklaart.
*) hemoglobine: de ijzerhoudende kleurstof der rode bloed-

Iichaampjes, verbindt zich met zuurstof en bereikt zo vLa
de bloedstroom de verschillende weefsels.
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Loopsters die Iast van hevige menstruatie hebben, kunnen
mogelijk last krijgen van bloedarmoede. Ofschoon het llchaams-
mechanisme berekend is om cellen weer sner aan te maken, is er
toch een aantal onderzoekingen onder locpsters, dat heeft
aangetoond, dat een vrij hoog percentage last heeft van ijzer-
gebrek. Vaak wordt hen ijzersuppletie aangeraden.
Bloeddoping is de laatste t.ijd weer in opspraak geweest. Broed-
doping is een kunstmatige re-infusie van eigen broed r ët wordt
een liter bloed afgetapt en in de koerkast gezet, ondertussen
maakt het richaam ze]-f weer broed aan en enige weken rater
wordt het eerder afgetapte bloed lreer ingespoten. Dit revert
een positieve invloed op de transportcapaciteit, aangezien er
dan meer rode bloedlichaampjes en hemogrobine zijn en er meerzuurstof gebonden kan worden. Het schijnt dat deze ingreep
bekend is geworden door de Finnen tijdens de olympische spelen
van 1972 in Monchen (vraag aan Lasse viren: "Gebruikt u bloed-
doping?" "Nee, rendierenbloed...") Ook de Russische Ianglaufers
die aan de orympische wintersperen te cargary deernamen, werden
van het gebruik van bloeddoping beschuldigd.
Een andere functie van het bloed is om brandstof naar de spieren
Èe transporteren (glucose en vetten) en afvalprodukten af te
voeren. rn rust verschirt de concentratie van brandstof en
afvarprodukten niet met die van ongetraj-nde personen. De enigè
uitzonderinq op dit gebied is de verwisseling van het vet-
profiel van de lange afstandloper.
Duurtraining verlaagt het vetgehalte in het bloedptasma. Er
komt ook een veranderende samenstelling van de vet- en
cholesterol bevattende eiwitten. Er zí1n t!,ree soorten
cholesteror, het LDL-G, dat ertoe bijdraagt dat de kransslag-
aders verstopt raken. Dit moet dus verlaagd worden. Naast het
LDL-cholesteror is er ook nog heÈ HDL-choresteror (high-density-
Iipoprotein cholesterol) . Dit HDl-cholesterol verwijEt het
LDL-C uit het bloed en oefent dus een gunstig effect uit.
Hoge HDL-C waarden zí1n dus gunstig! (Zíe ook ,Runners', nt.4,
jaargang 6, p.6) Deze verschuiving suggereert een vermindering
in het risico voor het verkrijgen van hartziekten bij lopers.
Dit punt is echter nog nl,et geheel opgehelderd.
Daar zware inspanning een aantal onderdelen in het bloed
wijzigt, is het belangrijk de waarden betreffende de bloed-
samenstelling bij lopers voorzichtig te analyseren. Een voorbeeld
is de veranderlng van enzymen Ín het serum. Enzymen zLln speciale
eiwitten die door de cellen gebruikt worden rm hun innerrijke
werking te vergemakkelijken. Vaak worden bepaalde enzymen bij
schade aan hart en skelet aangetroffen.
Soms kan tijdens een duurloop schade aan het spieromhulsel van
bepaalde spieren (dijbeen) ontstaan. Daardoor komen bepaalde
enzymen vrÍj die naar de bloedbaan gaan. Als gevolg hiervan is
het niet verwonderlijk dat na zware inspannlng, bijvoorbeeld
een lange duurloop, grote aantallen van deze enzymen zLch in
de bloedbaan bevinden.
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ofschoon de aanwezigheid van bepaalde enzymen in het bloed een
betrouwbare indicatie is van zware traj-ning, moet deze
bevinding toch niet aI te snel- aIs alarmerend gezien worden.
Een aantal sportfysiologen adviseert dat deze enzymen
regelmatig gecontroleerd moeten worden om zo de mate van
trainings'stress' en eventuele overtraining \r-ào €€o loper te
bepalen.
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DE MÀRATHON VAN ROTTERDAM: EEN IMPRESSIE

In de tijd dat ik op de middelbare school zat, h,aren Cliff en
Elvis de toonaangevende figuren in de wereld van de popmuziek
en dientengevolge in het leven van vrj-jwel iedere puber. Het
zag er toen niet naar uit, dat hun hegemonie spoedig doorbroken
zou worden. Niemand kon bevroeden dat dat vier jongens uit
Liverpool zou lukken, en het leek aI helemaal onvoorstelbaar,
dat The Beatles zowel het uiterlijk als de levensstijl van een
hele generatie en de popmuziek in zí1n totaliteit zó sterk
zouden beinvloeden. Accoord, je vond destijds een plaat aIs
'I want to hold your hand' te 9èk, maar daar bleef het wel bj-j.
Zo gaat het met veel gebeurtenissen in het leven; op het moment
dat er iets gebeurt, dat later een mijlpaal of zeLfs een keer-
punt in de geschiedenis zal blijken te zL1n, besef je het nog
niet zo. Pas later, vele jaren later soms, blijkt iets van
wezenlijk belang te zí1n geweest.
Eén ding is zeker z 17 april 1 988 zaL een gedenkwaardige dag
blijken in de marathongeschiedenis. Wat door velen hooguit
theoretisch voor mogelijk werd gehouden, werd toen bewaarheid;
zowel Densimo als Saleh schreven geschiedenls door het toch aI
zo scherpe wereldrecord van Carlos Lopez finaal aan barrels te
Iopen; eerstgenoemde was zeLfs de allereerste loper ter wereld
die onder de 2 uur 7 minuten bleef
Die morgen besloot ik niet voor de TV te blijven hangen, maar
de marathon van Rotterdam op mijn manier mee te maken. Er stond
een duurloop van twee uur op het programma, en het leek mij een
goed idee die te lopen in de ambiance van een grote marathon.
Met de trein toog 1k naar de Maasstad. EIs zaE in dezelfde
coupé met een paar bossen gele bloemen, die bestemd waren voor
mensen uit haar groep die 6ók in Rotterdam zouden gaan Iopen.
Daar aangekomen, begon ik vanaf het Centraal Station naar de
Coolsingel te lopen en van daaruit langs het parcours van de
marathon, maar dan in tegenovergestelde richting, waardoor mij
menigmaal vanuit het publiek de opmerking "je loopt de verkeerde
kant op" werd toegevoegd.
Na enige kilometers kwam 1k, op de brug vóór het Noordereiland,
de heren DensÍmo en Sa1eh tegen, die er toen aI zotn veertig
kilometer op hadden zitten, maar nj-ettemin Iiepen zoals onder-
getekende de honderd meter sprj-nt loopt. Zí) waren aI lang en
breed uit het zicht verdwenen, toen de nummer drie, Bultj-, kwam
aanrennen.
Zo kon ik, al lopend, de een na de andere marathonloper zien
passeren. Extra aandacht uiteraard voor t'larti ten Kate en
John Vermeule, die zoals gebleken is - op een uitstekende tijd
afliepen. weer later zag ik onze eerste roadrunner, Wim Hoek,
die behoorlijk getekend was door de strijd, maar niettemin in
een zeer goede 2 uur en 32 minuten de meet passeerde. Tussen het
bordeaux-rood en grijs van de clubleden, die aan het onhollands
enthousiaste publiek voorbijtrokken, ontwaarde ik even later
ook nog onze zojuist rafgestudeerde' trainer Piet Roestenburg,
die ik die ochtend thuis op de TV - nog rustig had zien
vertrekken en op zi-1n eerste marathon een tijd van 2 uur en
50 minuten neerzette . Prof j-ciat, Piet !
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v,ieer even later zag ik onze wedstr-tjdsecretaris, die doorgaans
kan praten a1s Brugman, maar nu zijn nog resterende energie
zorgvuldig aanwendde om zí1n p.r. te verbeteren, hetgeen
wonderwel lukte (z uur en 55 minuten). "Mijn jaar kan nlet meer
stuk", zei hij later. ZLTn 'running mate', Derk-Jan Smid liep
ziln allereerste marathon in dezelfde tijd. Aad van den B.rgh
trok er die laatste kilometers nog stevig aan en wist nèt
onder de magische drie-uur-grens te blijven (2 uur en 59 minuten) .
Er is nog een handvol ropers van onze vereniglng, die onder de
drie uur zí3n gebreven. Mijn excuses aan hen, die ik niet heb
genoemd in dit strikt persoonlijke en in haast geschreven
verslag, maar ik heb dan ook lang niet iedereen gezien.
Enfin, de uitsragenrijst spreekt i,n ieder geval boekderent
En nu maar vreer öp naar de volgende loop: de Amsterdamse marathon,
de Babylon-roop, dat zal voor ieder van ons weer anders zijn.
WerlI meet again.

Fred van der Gon Netscher

voor e€n deskundig en vriibliivcnd advics bii
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ASICS MARATHOTI T
De ideale wedstrijdschoen voor lopers met een neutrale voet-
aÍwikkeling. Gewicht 170 gram. Tussenzool t hardheid E.V.A.
Zool duu bber 99.-Van-167{rff tlu

ASICS GEL GT
Met het Asics Gel introduceert de GT 11 op anatomisch gelokali-

Asics Gelseerde plaatsen van de voet een totaal nieuw concept.
verhoogt het comÍort en de duurzaamheid om tot betere prestaties
te komen Gewicht (maat 9)275 gram.

199.-Van299= t{U

ASICS GEL RU}IIIER
De Gel Runner is een hnisch- funktionele trainingsschoen voor
lopers/sters met een neutrale voetaÍwikkeling. Door toepassing
van de laatste biomechanische technologie staat het comÍort van
dezetrainingsschoenopzeerhoogniveau. 
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I{IKE AIR WIiIDRUI{1{ER
Goede trainingsschoen voor de er, Verbeterde
versie van de Windrunner. Het nieuwe
geeft extra stabiliteit. Bruikbaar voor ieder

rethaan voetbed

type AirWedge @ 179.95

ilIKE AIR
Soepele trainingsschoen voor serieuse lopers 20% meer schok-
demping dan z'n voorganger. Tevens verbeterde stabiliteit. Nike's
meest succesvolle allround loopschoen.Airsole@ rru luup)urruËrr' 
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rrt!ÉEffi*11.25
paar

Van

{k.ÏIKE

(
0Í u nu 1, 3, 5, 10, 16 km, de halve oÍ de hele mara-
thon loopt, bii OAKA Sport kunt u kiezen uit maar
lieÍst 80 modellen loopschoenen en wordt u door

speciaal opgeleide medewerkers deskundig geholpen
DÀI

Rotterdam
Bergweg 170-176,
rel.010-465421 1

Coolsingel 48,
tel.01O-4117777

Leidschendam
Daka sport, tel. o7 o -27 2991
Zoetermeer
Hel Rond 4, tel. 079-41971 7

ETOIIrc Etonic

ET()}IIC RUi{NER
Een speciaal ontwikkelde loopschoen voor Daka Sport. Pigskin
bovenwerk met minimesh nylon, 2 hardheden E.V.A. tussenzool
voor goede schokdemping, carbon rubberen oÍ'lbuitenzool. Van*)F l{U OU.'

ETOIIIC AURA
Allround trainingsschoen, speciaal voorzien in tussenzool met
p.v.c.-materiaal voor onregelmatige ondergrond. Voor- en achter-

ílLïHïJ:'stevigd 
met 0rass'PibernzÏT$1i"t' 

ilu 1 59. -

t{EW BALAIICE 735
Ultra lichte trahingswedstriidschten. Verstevigde hielkap voor
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3 hardheden E.V.A. Yan27# t{U I OJ.-

I{EW BALATICE 675
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hielcontreÍort, tussenzool opgebouwd met 2 hardheden E.V.A.
V-kanaal.Mateno-13 xu 229.'
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HALVE MARÀTHON HARWICH, I mei 1988 s
Zaterdag 7 mei jI. om'lo uur verzamelden 44 Personen zj-chl 1n de
;tationsrestauràtie van Hoek van Holland om zich niet Iang daarna
.ret de 'rej.sleider' Johan Knoester, in te schepen op de 'Koningin
Beatrix' (van de stoomvaart Mij. zeeland) , om de volgende dag
deel te nemen aan de Fun Run of halve marathon in Harwich.

Aan boord gekomen, werden ;;ij getrakteerd op koffj-e mé: gebak
in de Captàin's Corner. Niet lang daarna mochten we onbeperkt-
onze *ugèt vullen in'de CarrouséI', waar zo hier en daar driftig
gebruik van werd gemaakt (waar l6ten we het! ) .
Het was schitterend weer, dus was het goed toeven op het dek om

de maaltijd te laten zakkenr €Íl niet alleen de maaltijd, ook de

broeken !

De reis verliep voorspoedig. In Harwich aangekomen, werden we

met een bus vervoerd àaar t$ree verschillende hotels. V6ór het
diner was nog even t.ijd om de omgeving of het Parcours te
verkennen (békena bij de '87-gangers). Het diner (een (vol) bord
spaghetti of à Ia carte) was goed verzorgd.
Zondag begon de dag zéér regenachtigr- maar, oh wonder, om
'10 uui (dó start vàn de Fun nun) was het droog' Een kwartier
later vertrokken de deelnemers aan de halve marathon. Het was

een bochtig en heuvelachtig Parcours dat twee maal afgelegd
moest wordén. Onderweg werden we aangemoedigd door kleine
groepjes mensen en zo hier en daar, buiten de officiëIe
íereiissingsposten l2l orl, getrakteerd op water of sPonzen'
En aan-dé finish stond Bep de Bruin met pannekoeken! !

(vandaar die grote koffer, hè Willie?) r dj-e met zeer veel smaak

werden verorberd. Alsnog bedankt!
Winnaar bij de halve marathon was een Engels atleet (zijn naam

is me ontsóhoten). De eerste Roadrunner was Ben v'd' Bulk, die
op de zesde plaats eindigde. Eerste dame was Anneke Kloostra
met een persoonlijk recoidl (1.30.18). Het damesteam van HRR

behaalde de eersté plaats. De volledige uitslagenlijst volgt L.z.E.

Na een frisse douche kregen we de gelegenheid om uitgebreid te
Iunchen en na te kaarten over hoe zvtaat het nou wèI of niet was'
De rest van de middag kon een ieder naar eigen inzicht besteden.
Zwemmen was er helaaé niet bij (het zwembad was onverwacht
gesloten). Om 19.00 uur stond de bus alweer klaar om ons naar
de Koningin Beatrix te brengen, -alwaar.rrre weer naar de Captain's
Corner tógen voor een aangekleed drankje'
Het diner om 22.00 uur, geserveerd in het eerste klas restaurant
,Rembrandt', was klasse! Daar werd Anneke Kloostra verrast met

een fles .rr.*pàg"", aangebod.en door het bedienend personeel!

voor een enkeling werd het een zéér korte nachtrust, want om

06.00 uur werden we met een bons op de deur van de hut ui't ons

Ààa getrommeld. We waren alweer in Hoek van Holtand' En met of
zonaór ontbijt vertrok een ieder en was er een eind gekomen aan

een fantastiéch verzorgd weekend. Héél veel dank Johan! ! !
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ZWE}IMEN

steeds meer Roadrunners doen mee aan mini-triathlons en dan
blijkt het zwemmen de zwaarste hindernis te zL1n.
Om deze hindernis succesvol te kunnen nemen, moet men goed
kunnen CRÀWLEN.
ook bijT[essures wordt zwenmen - na fietsen ars de beste
alternatieve conditietraÍning gezien. En dan gaat het met name
om de crawlsrag, want de schoolslag berast de knieën te veer.
waar kan men de crawlslag echter sec leren?
rn verenigingsverband wordt maar een klein gedeelte van de tijd
aan deze slag besteed.
wij hebben onrangs contact gezocht met de bedrijfsleider van
De Blinkerd e.a. Men is bereid intern de mogelijkheden te onder-
zoeken om aan een groepje apart crawl-les te geven.
Voordat verdere stappen genomen kunnen worden, dient men echter
te weten om hoeveel personen het zal gaan. In verband hj-ermede,
verzoeken wij eenieder die in pri-ncipe belangstelling heeft voor
een cursus crawlen, zLch telefonisch op te geven bij Joop Evers,
tel. 551 007.
N.B. De kosten van de lessen zurren zeker niet te hoog zí1n,

daar De Blinkerd gebonden is aan gemeentetarj-even.

Joop Evers

aannemingsbedriif

BONGAEWbv
o sanitaire lnstallaties
o gevelreiniging
o timmedabriek

WAAL9tr'G,EIPEFILAAN EzC
(POST: 224a 8N WASSENAAiI

DEN HA\6

o nieuwbouw
o nenovatie
o verbouw

LID Ny.08.
u70-24ruin'
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VERMINDER UW KANS OP EEN HARTAANVAL

De omstandigheden die een hartaanval
algemeenheid a1 gerulme tijd bekend.
zí1n sigaretten roken, overgewicht,
zittend leven
Na een grondige bestudering is het reratieve berang van eIkdezer factoren bepaald. Door middel van multiple tógistiekerisico-analyse werden verscheidene combinatieé van iisico-factoren bijeen gebracht, niet arreen om te zien wat hun
cumulatieve effect was, maar ook hoe en in welke mate dierisicor s verminderd konden worden.
Naarmate de gegevens zich opstapelden, groeide het bewijs dat
regermatige beweging tot een bepaalde hoogte elke bekende
rj-slco-factor kon uitsluiten, zower individueer a1s in arre
-caelijke combinaties .

sigarettenrokers die zware lichamerijke arbeid verrichtten,
vertoonden maar twee derde van het aantal hartaanvallen van
de meer gezeten rokers.
Te zware mensen die sporten, vermlnderden hun kans op een hart-
aanval met zeker een kwart. i:,egenen met een hoge broeddruk
konden het risico tot meer dan de herft terugbrengen. Reger-
mati-ge beweging kon het effect van arres, van suikerzlekte toterferijke kwaren, reduceren en in sommige gevalren tot nur
terugbrengen.
Toen men naging hoe het effect was a1s de combinatie van
risicofactoren vermlnderde, merkte men op dat er zerfs nog
hogere winsten haarbaar bleken. zoaLs uil de tabel vorgt, kan
een zittend mens die sigaretten rookt en een hoge bloeddrukheeft, zí}n risico met riefst 88t verminderen als hij a1ledrie de factoren verandert, terwijr iemand die niet iookt en
ook geen hoge bloeddruk heeft, zLTn risico met 28t kan af-
zwakken alleen al door actiever te gaan leven.
De implicaties zí1n niet alleen voor indivi.duen, maar ook voor
de gehele gezondheidszorg van het land van groot belang.
Aangezien 60t van de bevolking een zittend leven reidt en
derharve steeds meer kans loopt op een hartaanvar, kan het
aantal attacks drastisch worden teruggebracht als men hen ertoe
kan brengen meer te bewegen.

ZL tte nd

teweegbrengen, zi1n in hun
De belangrijkste daarvan

hoge bloeddruk en een

Ieven
sigaretten
roken

hoge
bloeddruk

aantal
attacks

*)

potentieel
vermindering
risico **)

ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee

ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee

la
nee
ja
ja
nee
ja
nee

201
66

102
80
35
42
26

88r
60r
76*
68E
28*
418

*) per**) a1s
10.000 persoon-jaren
de ja's veranderd worden in nee's
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Door analyse kon men vaststellen de hoeveelheid beweging nodig
om een beschermend effect te verkrijgen. Toen men een grafiek
opzette met het aantal attacks tegen de aangewende (verbruikte)
energie, merkte men dat de curve snel daalde tot ongeveer
2.500 k.cal. per week.
Omdat een ki-Iometer hardlopen ongeveer 60 k.cal. verteert, komt
dit neer op 5 tot 6 kilometer per dag. Dit. is de minj-male
hoeveelheid beweging, van welke aard dan ook, nodig om een
significante vermindering van de kans op een hartaanval te
bereiken.
Een actief iemand heeft 648 minder kans op een infarct dan een
zittend iemand. Beneden de 3.000 k.cal. per week, schijnt het
beschermende effect minder te worden.
Mocht u besluj-ten rechts de grafiek uit te rennen en meer dan
60 kilometer per week te lopen, dan zult u vrraarschijnlijk een
nog grotere bescherming genieten, maar slechts tot een bepaalde
hoogte.

Eerste attacks per 10.000 persoon- j aren

hartaanvallen: totaal
nj.et dodelijk
dodelijk

60

40
.,- - .. r. t.. '\ r.

20

0
(500 s00-

999
1 000-
1 999

2000- 3000-
2999 3999

fysieke activiteit k.cal. /week

4 000
plus

De volgende grafiek toont de energie, omgezet in hardloop-
equivalentenr €tr suggereert dat als u de afstand van 80 km
verhoogt tot 160 km per week, het risico op een hartinfarct
tot de helft is gedaald. Maar de wj-nst is niet zo groot als
die zi-ch. Iaat aanzien, aangezj.en uw risico bij 80 km al aan-
zienlijk -gering is, en aI met bijna twee derde is verminderd,
alleen a1 in de eerste 40 km.
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Gegeven de huidige fysiologische kennis, kan men slechts gissen
naàr de reden waarom beweging zo drastisch het aantal hart-
aanvallen omlaag brengt. Een probleem is, dat er zoveel
veranderingen plaatsvinden in een actief Iichaam. Men heeft
vastgesteld, dat het bloed van getrainde hardlopers grotere
concèntraties van meervoudig verzadigde lipo-proteinen bevat
dan dat van niet-Iopers. Deze proteinen patrouilleren door de
bloedstroom en verwijderen de cholesterol die de aderen vernauwt.

ReIatief risico dodeliik infarct

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00
140 150

Men heefL lange tijd gedacht, dat mensen die veel aan atletiek
hadden gedaan in hun studententijd, ook later hlervan de
vruchten plukten. Maar dit blijkt niet juÍst. Naarmate de jaren
verstrijken, slinkt het voordeel om ten slotte geheel te
verdwijnen. Iemand die in zLln jeugd absoluut niet aan sport
heeft gedaan, maar d1e nu veel beweegt, is bijna altijd gezonder
dan een voormalig sportkampioen die nu nj-ets meer doet.

Ruud van Groeningen

Wat ligt de baby er weer schattig bii,
in ziln Marlboro-luier, zíjn Coca Cola-
hempje en zí1n Adidas-beddesokje: !

80 90
wekelijks

100
gelopen

110 120 130
kilometers
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UITSLAGEN

fn de eerste Hot Road Review van dit. jaar ontbraken de tijden
die onze clubleden hadden gelopen tijdens de halve marathon in
Egmond op 10 januari j1. Bij dezer
Anne van Schuppen
Gerrit van Pelt
EIs Bloemen
Ruud van Groeningen
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th23'[]f,"
t h23'38"
lh34'15"
I h25'3?' '
l h26'07"
I h2ó'30' '
I h27' 13"
lhJl'15"
I hJ4',50' '

llar: Tijd:

Schuppen vanr Anne

[ollenanr Pieter
lelJon' Jacques

Sandifortr Paul

Dgker Barrg
Zuager, Hans

Xnoesterr Jo

Steensven van derrXmrs

Einernannr 6eor9e

P,runtngr Sert
l-Ernransr Ben

Naan:

39
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r r,s

?46
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409
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Cluhpdstrijdti.rden: X.N.A.U.

3ó e Nationale Plasssenloop 15 Kr
Datur! 19-03-'BB Te: Reeurijk

Nr. Naan:

38 Landerr Thi.ls

14 e Internationale Citg-pier-citgloop 2lrl l0l
Datun: 2ó-03-'88 ïe:'s-Gravelhage

( ((((<( (((<( (( (((( ((((((({( (
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138

t52
154

r68

170

173

1ff}

19t

195

W2
203

2Í16

?thn
n4
7Ë
Tfr
m
?56

frg
271

276

:78
305

3m?
30t?
310

3r{
327

J43

373

383

401

4t2
424

4n
43:l

{35
436

{37
443

{44
445

llartmnr Ed

Heluisr Rob

Bollemnr Pieter
Flanaghanr Pat

LesJren venr Pier?e
Looe van derr Eric
Beljonr Jacques
Pelt vanr Gerrit
Eull van denr Een

lhisstede vanr Peter
Kleine Èr Jelle
llakkaartr Jaap

hrker l:rg
Leaunn vanr Peter
llalhrrgr Bep

Korreransr llans

Ih.undarr Cees

hinsr Aart
Ittltlerr Aldert
lleerkensr Arthur
Sridr llerk Jan

thtr Jan

turkeft Rob

Landerr Thijs
Goversr Anno

Grevenstetter Paul

Blmnr EIE

Diepenhorstr Dennis

Bers v/d Aed

Seitzingerr Jop
Slagterr l(

lhnne vr Paul

Brecht vanr John

Schmtr Dick
fíid&r 0orrg
Polsr Rinus

l,lagmer Peter

longersr llans

Ctrden derr Jmp
Eendenburg vahr KE€E

Stort l(es
Scharroor íaartm
Holt:r Fred

llokr Anöe

40

14 e Internationale Citc-pir-itCloop 2l,l kr
Datur! 26{3-'88 ïe: 's-6ravrnhà9e

lijd: cat: t{r. ilan!

0.58.m g

Tijd: Cet t

l. 12!09

t. t2:15
l. l{:54
l.15:@
l. l5:{l
l. t5:16

l.23!38
1.28158

l.29:t5
1.29r tó
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1.30:5t
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t.3l !58
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l.II:t0
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t.34!ÍB
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l.3l!17
1.34:48
1.34:37
t.li:$l
1.35! 12

L$zn
l. J5!41

l.ïi!++

t
5

vlll
dvl
s

50 Hoelr llit
5l Teefer Tm
86 lhrgndilr Petcr
9t lbltkalpr Rob

lÍtr hnrdictor S

109 Stijl v/dr llmrn
l.l6:28
l. 1615l

l. t7!{{
l. l7:4ó
l. t8!18
l. t8:2t
l. l8:2ó
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l. t9! l5
t. l9!25
l.19:J2
l. l9:53
l.al!ÍII
t.20!40
1.fr1:19
l.2l:06
l.2l:07
l.?t212
t.2l:{1
L?22?8
l,'4,.10
1.23!01
1.23:01

1.23306

1.23:tó
1.23:51

1.2335{
1.243 l{
l,24t2l
t.2{!51
l,'zizn
l.26t2b
1.26!t8
l.27tzl
l,n'.32
1,27t49
l.?:50
1,28!0{
1.28:07
1.28s l0
1.2S: l0
l,n2n
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Lnn
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VER1/0LG l{A l{flCR 443 {A.llol) c.P,c.2ól{B

nR. ileet: Íijd! Crt

430 Xresterr Jo
{59 lr*rr J,ll.
46ó ltuzmr A

{ó7 Pootr Sanör
471 Eierrrnnr Georsr
+n Slijprnr Perl
483 6m |ttscl:rl Frcd
{88 Siecr Alex
499 Bikr llic[el
s{lt llErsr Rob

50ó Seidelr Jelle
5m lhcn vr llrm
510 llrerdt ör Jor
5Il ltecht v/dr ilans
523 trusanr Louir
3% lhremnr l{ico
127 Steemvgr v/dr l(or
528 Xlostrar Ameke

52i Albertsr |bortjr
5S lrllerr A

312 leudelrr lhnt
5{3 6rarf rler Pictg
519 Pacur Antot
15, §taatsr Rob

%2 ïettermr llico
5ó3 Stolh Rinue

573 lrrE*r llans
3n Hegtbroe*r Pptcr
580 Overftrrtr Ard
381 lruoingr l;t
585 Xwrr Els
59t Vlagbor Frcd
397 Rcijntjesr lit
ó{ll 6raat der J.
ó03 lijl vr Frits
{fl }Serlensr Tqr

óll 0ostertr vr C€cÉ

ó16 $sort v/dr Aad
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dvl
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s
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5
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672

677

ó81

68ó

6i7
701

7t0
7lr
R1
735

n6
7{t

|lr.

Thugsr Franl
Tuitr llichel
Flinkr }en
ilerransr B€n

Gernerr Yronne

lilt v/dr ffi
Brugranr Georgette
Verstratenr Ellm
6renr hter
lutterr Aad

Roanir Albert
Pasr Jack

Naar: Tijd:

1.3:{J
1.38:58
1.39r$
L§.,N
l.{0!15
1.4{l:33
t.4l:0{
l.{1:12
1.42: 19

t,\2|n
1,42227

l.12:56

Dalmi jerrJ
Dijknanr Anton

lleutsr Jmp
Greningen vànr Ruud

Zuurmndr Hang

Pietersr ll
llietsesr Erik
Putten vanr Cor

Eeflijt vanr Anne

Graaf de' Lilian
Orrpn vr A

Breugorr llir
Kesselr Peter v
Xootr l'laria
Schinrnr I
LeemBn vr H.

lruin Èr llillg
lhuton; Rob

Kraan v/dr Loee

Kerfootr Jack
Slettenhaarr |lenk

fuingar Jeroen

Krahrerr rob
lerg v/dr Ria

Sertelinkr llerran
tliersnar Cor

(ludenhoven v/dr R.I.
Linden v/dr Jan

Roest van derrJan
llartinr Jasper
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Bt2
873
gt4
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893
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9m
901

90t
905

90ó

s07

9m
9t0

Vrtmnr lert
Goijersr Jcftrerr
Hooqeveenr H

Arhniesr llrina
Tilbas vr Jado
Uittenbosar6 llarrie
Dmrnschutr Leo

Alphen vr Pieter
Rie vr ll
lk'reansr V.C.

Schelven vr L.
Voemanr Rirus
Baasr Christg
lhffstaettrr llanion
Pieterser Astrid
Haan èr Hiló
Sipr lhrleer

1.57 !46

t.38:04
1.58:13
I . t8:24
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2.fl!:41
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14 e Internatronale Citg-pier-citgloop 21.1 Kr

Datun: 2É-03-'88 Te:'s-Gravenhage

I'lr f{aan: Tijd: Crt:

t4 e Internationale Citg-pier-citglmp 2lrl kr
Datur: ?ó-0il-'88 ïe:'r6ravenhage
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Zuurmondr Hans

Aarts, llichel
5ip, Robin

Loenr Roel

llousransr }lans

lleluigr Joke

verhoever Peter
Onderdijkr Francien
Leanm vr lt

6raat der tlillel

1.§:{3
I . 35:5ó
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26 e Zilverenrolen lmp 2Í! kr
Datul: Í12-04-'88 ïe: Rijptptering

l{r. llaal:
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Pronkr Rene

lierstekerr Ed

zijl, Ed

Loenr Rel
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1,24t17
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lloe*r llir
Stijl v/dr llerran
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BESTUUR VAN THE HAGUE ROAD RUNNERS

voorzitterTon Vermolen

Yvonne Gerner

Jacques Beljon

Astrid Pieterse

Loes v.d. Kraan

Michel Aarts

Louis Brugman

Renée van der Roest

Christiaan den Hertog

Leeuweriklaan 1 1

2566 JA Den Haag
070 - 642254

Stalpertstraat 26
2597 RT Den Haag
070 - 242218

Regentesselaan 74
22BL VH Rijswijk
070 - 999613
qLro 2636951 t.n.v. H.

van Lumeystraat 52
2581 xD Den Haag
070 - 502860

vice-voor zíLter

penningmeester

secretaris

2e secretaris

commissaris
ledenadministr.

commissaris
lvedstri jdsecr.

Parkweg 17w
2585 JW Den Haag
070 - 502362

Parkweg 17w
2585 JW Den Haag
070 - 502362

Havenkade 5a
2586 TS Den Haag
070 - 523868
giro 56992L5 E.n.v.
wedstrijdsecr. H.R.R.

Carel Reinierszkade 133
2593 HN Den Haag
070 - 859720

1e Braamstraat 9
2563 HT Den Haag
070 - 2587t2

R.R

Christiaan den Hertog comnissaris

Gerrit van PeIt COnMISSATIS

REDACTIE HOT ROAD REVTEW

Peter van Leeu\^ren eindredactier/
distributie

Els Bloemen lay-out

Hans Housmans uitslagen

typewerk

contacten advert.
" bestuur

Corn. v.v. Lijnstraat 46
2593 NK Den Haag
070 - 472673

Parsifalstraat 1 1

2555 wc Den Haag
070 - 256882

Verniljoenstraat 53
2284 Gv Rijswijk
070 - 943t93

adres, zLe boven

Wolweversgaarde 417
2542 AR Den Haag
070 - 297579

Puttesensestraat 37
2583 PA Den Haag
070 - 524715

Fred v.d. Gon Netscher publicÍst
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