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In dit Kerstnummer - hopelijk bereikt het U voor de feestdagen
wil ik bijzonder graag het afgelopen HRR-jaar met U doornemen.
Begin dit jaar zijn wij letterlijk en figuurlijk met het club-
huis in de kou gezet. Van de ene op de andere dag werden wij
geconfronteerd met het afsluiten van de Nutsvoorzieningen, ofwel
gàs, elektra en v/ater. Hoe je het ook went en keert, het is van
negatieve invloed op het verenigingsgebeuren geweest.
De begeleiding van de CPC-trainingsgroep 1 988 is niet optimaal
geweest. Diverse vergaderingen zí1n meermalen uitgesteld moeten
worden, activiteiten opgeschort en het was voor de leden soms
echt bivakkeren in het clubhuis.
Van het buitenfront in dit verband ook geen goeds: diefstal en
vernielingen waren schering en inslag.
Er werd zo hier en daar fors op het incasseringsvermogen
ingebeukt.
Langzamerhand werd met het opknappen van het clubhuis en de
aanleg en installatie van :iektra, gds en centrale verwarming
begonnen en even voor de winter is het weer als vanouds.
Sterker, we hebben er ruimte en mogelijkheden bij gekregen,
zodat onder andere onze masseur ongestoord kan kneden en de
krachttraining zLch in een riante omgeving kan voltrekken.
Een en ander heeft gestalte gekregen door de spontane en
genereuze hulp van een aantal ons bevriende firma's, waarvan ik
beslist wil noemen Bouw- en Aannemingsbedrijf Bongaertz 8.V.,
W.F. Stokkers B.V./Stobo Verwarming en de firma Hoksbergen B.V.
en niet te vergeten de geweldige inzet van tal van leden der
vereni-ging.
In de trainerssfeer ook enlge wijzigingen. De trainers van de
groepen 1 en 2 hebben elders emplooi gevonden. HRR heeft echter
j-n Harm Hendri-ks een uitstekende remplacant gevonden, die niet
alleen zLln grote know-how loslaat op de bovenste groepen, maar
bovendien van groot nut is voor de rest van de vereniging.
Onze twee grote internationale wegwedstrijden, de BABYLON CITY-
DEN HAAG loop en de THE HAGUE TEN }IILES, zLjn weer een groot
succes geweesti een groeiend aantal deelnemers, sterke topatleten
en een voortreffelijke organlsatie.
Jamm.er was dat, door een oud conflict tussen TROS en AVRO, beide
omroepen zo nodi-g naar New York moesten, waardoor de THE HAGUE
TEN MILES van TV verstoken was. Desalniettemin heeft ook het
laatste evenement zeer ruime publiciteit gehad.

Prestatief hebben onze dames de heren dit jaar wederom het gras
voor de voeten weggemaaid. Uitmuntende marathontijden en regel-
matige ereplaatsen met als kroon op het werk voor de tweede maal
officieus verenigingskampioen van Nederland in Utrecht (4 x 1 5 km
estafette dames) . Op dit moment zieí het er naar uit, dat de
dames in 1989 niet langer het monopolie zullen hebben, aangezLen
het niveau van groep 1 stijgt en de vereniging in de herensector
een geduchte versterking heeft kunnen begroeten.
Het is dan ook met reden, dat met optimisme het jaar 1989 betreden
kan worden.
Alle leden vanaf deze plaats prettige
voorspoedig 1989 toegewenst.

Kerstdagen en een zeer

Ton Vermolen
(voorzitterl
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NTEUWS VAN HET BESTUURSFRONT

e Hague Road Runners heeft thans 441 leden.
Deze informatie is afkomstig van l"liche1 Aarts, die
uiterst bekwaam onze ledenadministratie beheert.
Het is in ons aller belang dat hij op de hoogte wordt
gesteld van adreswijzigingen en dergelijke teneinde
clubbladdistributie, inning van contributie- en
wedstrijdgelden en overige HRR-acties efficiënt te
kunnen uitvoeren.

In 1 989 vieren we als HRR ons eerste lustrum.
Op 3 april a.s. is het vijf jaar geleden dat de HRR
werd opgericht.
Een speciale lustrumcommissie buigt zích over een
ludieke en toch feesteli-jke invulling van het
bereiken van genoemde atletlsche mijlpaal.
Gebogen gaan: Loes Aarts, Anne van Eeuwijk,
Rob Krahmer en Peter ivlagnee.

Ook in april 1 989: de algemene ledenvergadering zaL
plaatsvinden op 12 april a.s. in het clubhuis.

Alle HRRrers die (historisch) fotomateriaal in hun
bezit hebben dat een beeld geeft van recente of
inmiddels vergeten wedstrÍjden en evenementen, waarbij
Hague Road Runners de gevoelige plaat opsleren, wordt
verzocht dit te melden c.q. overhandigen aan de
Iustrumcommissie .

Hieronder de thans beschikbare 1-van-de-4-loop data:
- zaterdag 4 maart 1 989 te Delft (bij Koplopers)

zaterdag 20 mei '1989 te Naaldwijk (bij Olympus'70)
( af del ingskampioenschap) .

Achter de clubbar of in de clubbladredactie kun je je
beste beentje voorzetten.

In verband met het CPC-weekend van 25/26 februari i989
zaL de laatste Pannekoekcross van dit winterseizoen
plaatsvinden op zondag 19 februari 1989.

Wie het lopen zat is, kan altijd nog naar: Yoga.
Noortje Alberts geeft wekelijks op dinsdagavond
yogales voor clubleden en niet-clubleden.
Aanvang : 19.00 uur
Prijs z f 20,-/f 25,- per maand (HRR/niet-HRR)
Aanmelden: ter plaatse of telefonisch (540690).
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De Technische commissie bestaat thans uit:
- Harm Hendriks
- Frans Perdijk
- Gerrit van pelt
- Francien Onderdijk
Verderop in dit clubblad een overzicht van deactuele trainj.ngsgroep opbouw van onze club door
Harm Hendriks.

Voor iedere HRR'er geldt: Gelukkig Nieuwjaar cross
1 januari 1 989 1 4.00 uur
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H.R.R. SPORTPUZZEL

Horizontaal
Deze sporter moet em flink raken.
Deze spits kun je niet aan de kant achterlaten.
Dit insect doet het goed 1n de Bundesliga.
Een muzikale dame zat vroeger in de autoracerij.
Heil den (sportieve) Iezer.
Een vaartspel met een buitenrands ruchtje rangs de Rijn.Dit Llzer is het aanzien waard.
Deze overwinning kan op of voor je naam.
Een Schaap zet het op een lopen langs de Iange laan.
Een snelle RoadrunsÈer is zL).
vlaamse atletiekvereniging, bekend vanwege curinaire feesten.Nederlandse Universitaire Kampioenschappen.
Hij loopt bijna voorop.
Ard en Kees en Jan en .??. met bri1, zí3n initialen.
Europese Kampioenschappen .
Deze majesteit ontvangt je pas na het behalen van een gouden prak.zonder deze toestemming brijft het toch een prestatie.
Een Echte Sportman.
Deze tante won ooit het eerste criterium van Mokum.
De stuurman maakt er een wedstrijd van.
Deze bloem kun je maar beter rakèn.
Rondjes lopen op je werk.
Ars ot te veer eet, kan ie artijd nog atleet worden.
De voornaam van een donkere tennisster.
ook a1 is het jaargetijde voorbii, gelopen wordt er artijd.rn de omstandigheid verkerend, kies ik voor de eerste.
Volgens McEnroe is ie
Dit, teken kun je fluiten.
Thuis loopt ie geen meter, bij z,n/d.'r RRR-groep meestar wel.

10.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
21 .
23.
24.
26.
27.
29.
31.
33.
34.
35.
39.
41 .
42.
43.
47.
48.
49.
50.
51.

1

2
3

Verticaal
fn je eentje gaan.
Een soort van beroeps amateurs.
Praats 1n de Achterhoek bekend van de wegraces, ar klinkt hetnaar paling en vistuig.
Typische scheveningse oefening met uitzicht op zee, zand enDit land organiseert de hIK 1990 voetbal.
Geen senioren meer.
Elastisch hout dat toch houvast biedt.
Olympisch record.
Met deze vriendelijke Fransman win je geen rallye.
Jammer, achterstevoren zou hij een goeàe marat,hón kunnen lopen.Voorop diÈ clubblad en zoals het hoort.Dit meisje is erg buigzaam.
Haagse Ton, ie stond graag onder de lat.
Op deze verrichting mag men trots zijn.
Bind er een kar achter en je wint geheid.
Met een klap komt je tegenstander nlet eens aan de bar.
Een _dwarsligger aan het begin van elke wedstrijd.
Na de basisschool maakt de babysitter zích snel uit d.e voeten.
Deze jongeman is altijd buiten westen.
Olympische Spelen.
Nieuwe schoenen en vlak voor een wedstrijd.
Het eindigt triest met de allerbeste.
En Sien?
Achteraf toch liever naar de Antillen.
H_oedj: uf bij_deze paardenrace, want 't rijkt net een opera.WereId voetbalorganisatie .

t
4.
6.
7.
8.

11.
12.
14.
17 .
22.
25.
26.
28.
30.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
44.
45.
46.
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NIEUWS VANUIT HET TRAINERS KAMP a

Indien mogelijk, vergadert het trainerskorps elke laatste
donderdagavond van de maand onder leiding van ondergetekende in
het clubhuis.
Naast organj-satorische (trainingstechnische) zaken, komt daar
steeds een item aan de orde betreffende de training met het
doer in aIle groepen enige uniformiteit te betrachten. zaken
zoals een goede warming-up, een kernprogramma met een goede
belasting/herstel-verhouding en Iast-but-not-least een langzaam
afbouwen naar rustniveau, dienen in elke groep voldoende
aandacht te krijgen.
Bestuur en technische commissi-e $rensen:

DUIDELIJKHEID EN UNTFOR!{TTEIT NAÀR/VOOR DE GROEPSI,EDEN
- GROEPSGROOTTE TUSSEN 1 5 en 25 LEDEN

REGELI4AÀT IN HET TRÀININGSBEZOEK
REGELMAAT VOOR WAT BETREFT DE AÀNWEZIGHEID VAN DE TRAINER. AANDACHT VOOR DEELNAII,IE AAN CLUBWEDSTRIJDEN ZOWEL VAN PUPTL
ALS TRAINER
INCIDENTELE BEREIDHEID TOT HULPVERLENING BIJ DE DOOR HRR
GEORGANISEERDE WEDSTRIJDEN OT ANDERE CLUBACTIVITEITEN.

De vaste trainingsdagen zijn maandag, hroen sdag en zondag
De zondag moet worden gezien als een minder belastende trainlng,juist vanvrege het te vroege (vrijwel niemand komt 2/l uur van
tevoren uit de veren! ) tijdstip, met een sterk sociaal
(gezelligheids-) karakter.
Maandag- en \^roensdagavond zLln meer geschikt voor de pittige
trainingsbouwstenen met een piekje midweeks. Als de super-
compensatie goed werkt, kun je je op de zaterdag in de kijker
Iopen of PRrs opvijzelenl Op zaterdag geen wedstrijd, dan een
vervangende pittige training en de zondag rustig herstel!
Maandag de belasting weer opvoeren, enzovoort. Uiteraard vinden
veel wedstrijden/prestatielopen op zondag plaats, bijvoorbeeld
de crossen, dan de maandagtraining met een herstelaccent.
Loop niet ieder weekeinde een wedstrijd, gebruik ook eens een
weekeinde optimaal voor de training (veel kilometers) r vooral
wanneer je je prepareert voor een halve of hele marathon.
Vanwege het duurl arakter van de train en het
niet altijd aanwez z nvana e tra ers ame aan
wedstrijden en dergelijke) kunnen groepen worden gebundeld,
bijvoorbeeld 1 tot en met 3t 4/5,6/7 en 8/9. De beginnersgroep
van Astrid Pieterse met assistentie van Hilda de Haan kan bij
het instromen van nieuwe leden zonder enige loopervaring best
wat hulp gebruiken van leden die veel theoretische en
praktische kennis hebben van het metier. Ik denk hierbij aan
leden uit de snellere groepen, waarvan enkele zeker zorg zouden
kunnen besteden aan de minderheden zonder hun eigen tralnings-
programma te schaden! !

De doordeweeksq tlqilrnge:r vinden in principe vanuit het club-
huis plaats. Er is in het, verleden enj-ge wildgroei ontstaan,
meÈ name door elders te trainen en op afwijkende tijdstippen.
AIs zulks in overleg met de groepsleden gebeurt, Iijkt het
veranÈwoord maar het doorkruist wel de verenigingsstructuur.
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Groep

Uitqraande van de werkende man of vrouw dient een doordeweekse
training tussen 18.00 en 19.00 uur aan te vangen. ook het door-
schuiven naar hogere of lagere groepen wordt bemoeilijkt
wanneer trai-ningsplaatsen en tijdstippen van aanvang te veel
afwijken van het normale patroon.
Baantrai-ning in de periode aprir tot en met oktober heeftalleen zin bij de groepen 1 tot en met 3 die vordoende basis-
snerheid hebben om aan baanwedstrijden deer te nemen.
Twintig minuten of meer is niet inpasbaar in het baanwedstrijden-
circuit met aIle respect voor de intentie van de Iiefhebbers I

Het trainingsrooster i ngaande 7 december 1988

Trainer
Harm Hendriks
Piet Roestenburg
Pieter de Graaf
Rob BIeijs
Gerrit v.d. Veer 1)
Anton Porcu
Frans Perdijk
Cor van Putten
Ab Dijkers 2)
Astrid Pieterse 1 )

1 ) op maandag niet aanwezig 2l op zondag niet aanwezig

Het vroegere lijstje van streeftijden voor de groepsindering
had enkele vreemde accenten. De 10 kilometer liep men
verhoudingsgewijs sneller dan de 5 km en de halve marathon was
helemaal uit verhouding (veel te snel) .
Een argemeen principe is om ars 1 0 kirometertijd aan te houden
tweemaar de 5 km tijd prus een mlnuut. uiteraard worden de
verschillen iets kleiner of groter wanneer men snerrer of
rangzamer loopt, maar globaal is het een goede berekening.
Een 1 0 km tijd kun je niet zo maar doortrekken naar de halve
marathon, bijvoorbeerd 41 min./10 km - 1.26.30/21 km. Tel daar
rustig 4/5 minuten bij voor een reële eindtijd op d.e halve
marathon.
De snelheidslimieten van de diverse trainingsgroepen vormen eenrichtlijn en moeten met enige tolerantie naar beide zijden
worden gehanteerd. Desondanks zijn er in enkere groepen tegrote afwijkingen geconstateerd. rk hoop dat de betreffende
groepsreden zíc}:,zel-f corrigeren en j-n een hogere of ragere
versnelling overschakelen in het berang van de groep en detraj-ner, voor wie het niet prettig is om enige aandrang uit te
oefenen.
Ik wens alle HRR-leden veer trainingsprezier, veer inzet, dusregelmaat, en enige voorzichtigheid ten aanzien van het
calorieëngebruik tijdens de feestdagen. rn elk gevar kunnenjullie op zaterdag 24 december a.s. nog even flink aftrainen
tijdens de derde uitgave van de pannekoekcross (zie het
aankondigingenbord in het clubhuis) .

Harm Hendriks
ADVIES VOOR IBEUK-ER-IN' EN ISPEER'FIGUREN:

'GO ON YOUR OWN ON SUNDAYMORNING! I ! '

1

2
3
4
5
6
7
8
9
0

15.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23 .00
24.00
25.00
26.00

2.00
7.00
9.00
1.00
3.00
5.00

1.10.00
1 .20.00
1 .25.00
1 . 30.00
1 .35.00
1 .40.00
1.45.00
1 .50.00

3
3

3

4

4
4
4
4
5
z

7.00
9.00
1 .00

baan/weg/cross
Ídem
idem
weg/cross
idem
idem
idem
idem
idem
wegen

F
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Snelheidslimiet 5/10/21 km Trainingsdoel
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NIET.ROKERS HEBBEN
BIJ ONS EEN FINANCIEEL

STREEPJE VOOR.
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MAG IK I\4E EVEN VOORSTELLEN?

Mag ik me even voorstellen. Dannis van den Berg is de naam, de
nieuwe fysiotherapeut van de 'The Hague Road Runners'-
Samen met KeeS Víenneker houd i-k eenmaal in de twee weken op
woensdagavond vanaf 20.15 uur het blessure spreekuur.
Op dit spreekuur kunnen de leden van derThe Hague Road Runners'
hun blessures Iaten diagnostiseren en geven w.Í.j adviezen met.
betrekking tot de klachten. De kosten voor één bezoek bedragen
slechts f 3,50.
Tijdens mijn studie ontstond mijn interesse in hardlopen, wat
tot uiting kwam in mijn afstudeerscriptie, welke de titel
rPreventie, noodzaak bij hardloopblessures' heeft.
Een collega en ik zí1n bezLg met verdere onderzoeken in relatie
tot het hardlopen. We richten ons hierbij onder andere op de
blessures, trainingen en voeding.
Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, hebben wij een
enquète opgesteld. Wij hopen zo inzicht te krijgen in het
ontstaan van blessures bij het lange-afstandlopen en vragen u
deze enquète zo volledig mogelijk in te vuIlen.
Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.

Dannis van den Berg
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LEVE DE DRIEKAMPERSI

Voor sommige sporters lijkt de sportwereld slechts te bestaan
uit twee kampen, de hardlopers en de rest. Maar wie wat verder
kijkt dan haar of zj-ln (schoen)neus lang is, weet dat er nog
hoop is na(ast) het hardlopen.
Er ziln clubleden die niets leukers vinden dan vrije dagen op
te nemen en zich dan te mengen in driekampen. Op dinsdag
6 september 1988 was het $reer eens zo ver. Een viertal sporters
toog 's ochtends in dichte mist naar Nj-euwersluis om deel te
nemen aan een door het Militair Penitentiair Centrum
georganiseerde driekamp. De gebroeders Henderson, Hans Housmans
en Ronald de Ridder besloten om op die dag zo veel mogelijk
politiemensen, bewaarders en andere justitiëIe medewerkers
voor te blÍjven. Voor alle duidelijkheidr orn uit handen van
justitie te blijven, moet je vandaag de dag meer doen dan
alleen een straatje om lopen of het volgen van een cursus
'verdekt opstellen'. Er moest wel degelijk worden getraind,
want het programma van die dag bestond uit l km zrremmen,
30 km fietsen en 10 km hardlopen.
Het zwemÍnen in een nabij gelegen meertje met een volgens de
organisatie redelijke temperatuur leverde leuke uj-tspraken op,
zoals ". . . waar is het keteltje met heet water? " of ". . . als
mijn vrouw onder water zou kunnen kijken, vindt ze dit vast
nlet goed". In elk geval was het tijdens het zwemmen prachtig
h,eer geworden, zodat de gelukkigen met een zwembrilletje
konden genieten van de welig tierende waterplanten. Het zwenmen
ging ons viertal gladjes af, dat wil zeggen de reddingsbrigade
hoefde niet uit te rukken.
Na het zwemmen maakte iedereen zich klaar om 1n verschillende
groePen te starten voor een individuele tijd.rit. Ondertussen
had de organisatie koffie en broodjes laten aanrukken, en u
weet HRR-Ieden zí3n altijd haantje de voorste, dus ... I Met een
goedgevulde buik ging iedereen het fietspad op. Voor de start
werd nogmaals benadrukt daÈ stayeren zou leiden tot diskwali-
ficatie, maar volgens mij hebben nog nooit zo veel mensen de
gelegenheid gehad een achterwiel van een racefiets van zo
dichtbij in actie te zien. Voor het rijden van een individuele
tijdrit moest je in dit geval goed kunnen demarreren om uit de
greep van het peloton te blijven. Het lukte dus velen geheel
op eigen kracht de eindstreep te halen j.n een recordtijd.
Na afloop van het fietsen zag ons viertal er nog fris ui-t,
niet vanwege het stayeren, maar gerdoon een ijzeren conditie!
Dat bleek nog eens te meer bij het hardlopen, want het zag de
tegenstanders paars en grijs voor de ogen. Na het hardlopen
was het tijd voor een rlrarme douche en inwendige verzorging met
goudgele sportdrank en, voor wie dat wilde, een heerlijke
schotel met nasi. A1 met al was 6 september een prima sportdag
met veel gezelligheid. Voor de volledigheid volgen hier nog
de uitslagen.
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L. Henderson
W. Henderson
H. Housmans
R. de Ridder

ZWEMTIJD FIETSTTJD LOOPTIJD ETNDTÏJD

28 .56
24 .54
22 .56
18.59

(4e)
(27 )
(14)
(2t

59.57
51 .12
57 .44
47 -21

(441
(20t
(40)
( 6)

38.36
36 .44
38.58
37.05

(34)
(10)
(20)
(2t

(11) 2.06.29( s) 1 .s2.s0(13) 'r .s9.38
( 6) 1.43.25

*) Tussen haakjes
eindklassement.
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OLYMPISCHE ÏMPRESSIES VAN EEN ROADRUNNER

Een van de voordelen van mijn beroep als sportjournalist is,
dat ik om de vler jaar zeker ben van een Olympische reis.
Ik hoef me daarvoor niet te kwalificeren zoals de sportmensen,
ik hoef niet aan het voldoen van limieten te denken i gezLen
mijn vaste specialiteiten (hockey en paardesport) hoor ik bij
het ANP tot de vaste groep Olympische verslaggevers. Dat is
aI sinds 1976 (Montreal) zo en het bevalt me prima. Het is
altijd hard werken, elke dag weer van 's morgens vroeg tot
's avonds laat zonder een vrije dagr orn je verslagen op tijd
klaar te hebben voor de ochtend- en avondkranten, maar je bent
er dan toch maar bij, je beleeft de Spelen uit de eerste hand,
je ontmoet vele j-nteressante mensen en, inderdaad, je zie|--
delen van de wereld, waar je normaal gesproken in je leven
nooit komt.
Deze keer stuurde het ANP het record aantal van zeven verslag-
gevers (een meer dan in Los Angeles) r met verder vijf fotografen
en de adjunct-hoofdredacteur a1s coördinator. We reisden niet
tegelijk, maar in 'plukjes' nadat op 2 september, vijftien
dagen voor de opening, al een collega was vertrokken als
'verkennerr en om de inrichting van het ANP-kantoortje in het
Main Press Centre te regelen. Ik hoorde bij een volgend
groepje van drie, dat 6 september de tocht ondernam.
Eigenlijk stond ik tevoren niet echt te juichen om naar Seoul
te gaan. De berichten over mogelijke rellen met studenten of
aanslagen van terroristen hadden de lol er wat vanaf gehaald.
Maar ik moet achteraf zeggen, dat alles me enorm is meegevallen.
Het land was veel moderner dan ik voor mogelijk had gehouden,
het eten prima (met buitengewoon veel fruit), de organisatie
overwegend zeer behoorlijk en de vele veiligheidscontroles
(dagelijks een keer of vijf) nam ik maar voor lief, omdat er
toch niets anders opzat en ze nu eenmaal onontbeertijk waren.
Mijn rej.s begon trouwens minder plezierig. Uitgerekend op de
vertrekdag had moeder natuur het in haar hoofd gekregen het
land te verstoppen achter een dichte mistdeken. Niettemi.n
stapte ik om 06.30 uur welgemoed met twee koffers in de auto
voor het ritje naar vliegveld Zestienhoven, $ranwaar ik naar
Londen-Gatwick zou vliegen om daar in de jumbo van Cathay
Pacific naar Hbngkong te stappen. Een kwartiertje later stond
ik bij Delft in de nevel in een onafzienbare file. Dat opont-
houd duurde een half uur. Er was een vrachtwagen met aanhanger
gekanteld, waardoor er nog maar een van de vier rijbanen kon
worden gebruikt. Op Rotterdam Airport bleek de mist het hele
vliegverkeer in de war gestuurd te hebben. Pas na twee en een
half uur wachten, I^Ias alles zovet opgeklaard, dat mijn kleine
toestelletje met slechts zes passagiers naar Londen kon
vertrekken. Precies op tijd om mi-jn aansluiting nog net te
haIen.
Over de reis zeLf, met tussenlanding in Bahrein en overstappen
in Hongkong, zal- ik verder kort zí3n; het duurde erg lang
(23 uur bij elkaar), maar er kwam gelukkig op een gegeven
moment een eind aan. Net a1s bij het lopen van een marathon (en
anders misschien ook wel...) had ik de blik op oneindig en het
verstand op nuI. Dat is het beste in zulke geva1len.

{
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Een voordeel was ongetwijferd dat ik vanwege mijn late
aankomst op Gatwick een plaats in de business class had
gekregen. Dat gaf meer beenruimte en betere verzorging.
De afhandeling op Kimpo Airport in seour verriep tamelijk vlot
en ook het verdere busvervoer naar het orympische persdorp,
naast het atletendorp, bleek ordelijk geregerd. Met hutp van deals eerste vertrokken collega doorli-epen wè alle formaliteiten,
kregen een olympische perskaart meÈ kleurenfoto, een perstas
meÈ inhoud (waarbij een mooie orympische medairre, hoéfde ik
ook al geen wereldtijd voor te lopen. . . ) en een sleutel voor def1at, waar we een paar weken zouden bivakkeren. A1leen, wat
er met de zes kreurenfotor s was gebeurd, die we tevoren hadden
moeten opsturen, is me nog steeds niet duidelijk.
Het woonkamertje in building 114 breek niet al te groot, al waser in ieder geval een behoorrijke kast. Een nieuwe gift in de
vorm van een toilettas met kam, shampoo, tube tandpasta, tanden-

plus twee handdoeken die elke dag werden ververst. De badkamer
breek ruim en nodigde me meteen ult voor een verkwikkende
douche, die na de lange reis hard nodig r.ras.
Pas dagen rater kwamen we er achter dat de broeivíarmte op de
kamers niet veroorzaakt werd door het welis$raar zweterigè *""r,
maar door de vloerverwarming, die aan was gelaten. soms was hetnet alsof je oP heet zand liep. Nadat de betreffende handel was
omgezet in de voor ons goede stand, konden we tenminste v/eer
normaal ademhalen.
uiteraard had ik mijn hardroopspulren meegenomen. Een broekje,T-shirtje (want ik zou nog wer wat kopen), sokken en een paarverzoolde schoenen, die ik niet meer mee terug zou nemen naar
Nederrand. Hoop, dat ik met het drukke otympische programma
veer zou kunnen trainen, had ik niet. Ar Énér breeÉ, àat onzelokatie uitstekend was voor het uitstippelen van een parcours
door het aan de overkant gelegen orympiè park. govendien
bevonden zích onder de internationale persmensen veer joggers,
trj-mmers en renners. De meesten liepen in de vroege ocÀténa,
om een uur of zeven. Dat tijdstip ri-gt me normaar gesproken
niet zo. Deze keer zette ik mijn bezwaren opzij en in de eerstetwaalf dagen, voornamerijk nog voor het begin van de spelen,riep ik om de andere dag alleen. Langer en meer za| er gewoonniet in, gezien mijn verplichtingen voor het ANp-werk.
Mijn oog $ras i-nmiddels gevarlen op een affiche met een
afbeerding van een jonge atreet met een kunstbeen en een short
met daarop geschreven TERRY Pox MÀRÀTHON. Het bleek eenuitnodiging van canadese journaristen te zijn om zondag
1 8 september, 's morgens om 7 uur, mee te dóen aan de Terry Fox
Run, ter nagedachtenis aan de ten dode opgeschreven kankerlpatiënt, die in 1980 door heel canada waÀ geropen om geld voor
de kankerbestrijding te verzamelen. Mijn bàsluit was éne1 genomen
en ik meldde me dan ook bij het gebouw van de canadezen, waar
de anj-mo uitermate gering bleek te zLln. rk was notabene deenige buitenrander naast acht canadese mannen en een vrouw.
Prompt werd een microfoon van de canadese radio voor mijn mond
gehouden en moest ik uitleggen, waarom ik mee deed. Het was
geen wedstrijd, maar gewoon een trainingsloopje van een half uur.
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Grappig was wel, dat we onderweg allerlei Afrlkaanse
Olympische atleten tegenkwamen die ook zo vroeg in de ochtend
aan het trainen waren. Even had je dan het gevoel dat je er
ook bijhoorde. Maar dat was maar even...
De Terry Fox Run, waar ik Iater nog een groot diploma voor
ontving met mijn naam ook in het Koreaans, was meteen mijn
laatste loopactiviteit. Het veel omvattende progranma van de
Olympische Spelen slokte me geheel op en ik kon de energie niet
meer opbrengen om in alle vroegte te gaan lopen. Diezelfde
ervaring hadden trouwens ook de fotografen Cor Eberhard en
Soenar Chamid, die als lopers hun mannetje staan, maar niet aan
trainen toekwamen. Ook de dagen dat ik na de Spelen met de
ANP-groep in Hongkong vertoefde, kwam er niets van lopen, deels
omdat we veel van de omgeving (met een dag naar Kanton in China)
wilden zLen, deels ook omdat de enorm drukke straten tussen de
vele wolkenkrabbers nou nj-et direct tot een loopje nodigden.
Terug naar Seoul en de Spelen van de 24e Olympiade. Het bleek me
aI snel, dat ik veel minder van d.e wedstrijden kon volgen dan
de mensen thuis voor de buis. Wat dat betreft, ben je nu eenmaal
erg geïso1eerd. AIs ik bij een hockeywedstrijd zaL, hoorde je
pas in de avond wat uitslagen van andere takken van sport. Of je
las ze pas in de krant van de volgende dag. En je was zo druk en
intensj.ef bezí1, dat de tijd omvloog. fk zaL eens een lijstje
geven van de zaken die ik heb bijgewoond: hockey heren, dressuur,
trapschieten, judo, boksen (twee keer een partij van Tuur, een
schitterend ventje), schermen en een keer een zwemavond, toen
ik toevallig niets anders te doen had. De openingsceremonle
ging aan mijn neus voorbij, omdat er te weinig kaarten beschik-
baar waren.
Op een gegeven moment ontdekte ik bij het Olympisch Dorp voor de
sporters een groot verkoopcentrum van Asics Tiger. Uiteraard was
mijn nieuwsgierigheid aIs loper met een voorkeur voor dit merk
gewekt. En het was de moeite waard. In overleg met
Jacques Valentin, mijn dorpsgenoot uit Wateringen, die in
dienst is bfj Asics, besloot ik de mooie GeI 101 schoenen te
kopen. Prijs: 49 dollar (rond 105 gulden tegen 219 gulden in
de winkel) . Maar meteen drie paar aangeschaft, zodat ik even
vooruit kan. PIus een hele zwj-k sokken. De duurste GeI (GI III)
moest 69 dollar kosten, maar Jacques vond ze niet zo lekker
zitten, dus ik bleef bij de GeI 101. Ook de Lyte en de Runner
waren voor minder dan de helft te koop. In ltaewon, het goed-
kope winkelged.eelte in de stad, had ik al Goretex windpakken
gekocht en een jack van een toepasselijk HRR-borduursel laten
voorzÍen. Later kwam daar in Hongkong nog een specj-aal HRR-
T-shirt en als uitsmijter een hartslagmeter bij, zodat ik mijn
Sinterklaascadeautjes al we1 binnen heb...
Tot aan de laatste dag had ik nog geen stap gezet in het grote
Olympische Stadion. IvÍaar toen, zondag 2 oktober, was het goed
raak. Ik moest er al om acht uur in de ochtend zijn om de
springruiters te volgen en ik zou er pas om na negenen in de
avond vertrekken na een onvergetelijke sluitingsceremonie van
heel dichtbij te hebben gevolgd. Daar tussendoor was de
marathon voor heren met voor Nederland Gerard Nijboer en
Marti ten Kate. Ik hoefde daar niets over te schrijven, omdat
ik bij het ANP nu eenmaal niet de atletiekspecialist ben, maar
nadat ik mijn verhaal over het gedoopte paard Sunrise van
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Rob Ehrens naar Nederland had verstuurd, kon ik alles ontspannen
volgen. Het gekke was, dat ik helemaal niet het idee had, dat
er iets geweldigs als een Olympische marathon gehouden ging
worden. Het leek veel meer een gewoon wedstrijdje. De deelnemers
kwamen doodgemoedereerd met hun tassen in de hand naar een hoek
van de baan. Ze keuvelden met elkaar, liepen wat heen en weer
en deden even rek- en strekoefeningen. Zo legde de bekende Deen
Jörgensen vlak voor me zijn magere benen op de balustrade.
Ten Kate (met stereotype zonnebril) en Nijboer leken zLch niet
al te druk te maken.
Na de start moest de groep nog bijna twee ronden in het stadion
afleggen. Toen de atleten door de poort verdwenen om hun lange
tocht door de stad te maken, bleken er a1 een paar een
belachelijke achterstand te hebben opgelopen. Een loper met
strompelende pas zou het vast ook niet ver brengen. Ik wilde
hem aanraden zi-ci;. voor de groep van Hans Housmans te melden,
maar hij hoorde me niet... Op de tv-monitor voor mÍj op de pers-
tribune werd het pas echt interessant in de slotfase, toen nog
een viertal lopers over waren gebleven. De opmars van Bordin
was indrukwekkend. Met zí3n bekende verbeten trek op zLTn
gezicht rekende hij even buiten het stadion af met zj-ln
concurrenten om even later het goud binnen te halenr Írà eerst
nog even na de finish de baan gekust te hebben. Onopvallend,
maar daarom niet mj-nder fraai, stapten een minuut of twee later
eerst Nijboer en enkele tientallen meters daarachter ook
Ten Kate de baan op voor hun laatste rondje. Ze eindigden als
dertiende en vijftiende, hetgeen toch zeer bevredigend mag
worden genoemd in een dergelijk zwaar veld en de toch ook warme
\^reersomstandigheden (rond 26 graden). Nijboer drukte direct na
de finish zLln stopwatch in, dra:.ide zich om, ving Ten Kate op
om direct naar het uj-tloopgedeei:e te gaan.
Daar bleek Nijboer een forse schaafwond aan ziln dijbeen te
hebben. Na een kilometer of twintig was hij door een manoeuvre
van de Italiaan PízzolaLo hard tegen het wegdek gesmakt. Wat me
opviel, was dat hij en Ten Kate zo opmerkelijk snel hersteld
waren van de vermoeienissen en helder en duidelijk de toege-
snelde pers over hun belevenissen onderweg konden vertellen.
Terwijl mijn collega ging luisteren wat Nijboer te vertellen
had, vleide ik me naast de in het gras zittende Ten Kate neer.
Ik had hem eigenlijk nog willen uitnodigen voor onze The Hague
Ten Miles, maar ik dacht er te laat aan. r'Ik ben tevreden", zet
de Twent, die eerder in de finale van de tien kilometer
verrassend negende was geworden. "Meer zat er vandaag echt
niet in. We zLln bewust rustig gestart en hebben de eerste
groep laten gaan. Dat was verstandig, want Iater hebben we nog
heel wat lopers ingehaald. Toch kwam ik na zo'rr 39 kilometer
een beetje moeilijk te zitten. Nijboer haalde me toen in en
stelde voor samen te finishen. Maar ik ging niet zo lekker
meer en zeí, dat hij voor zijn ei-gen kansen moest lopen.
Uiteindelijk zaE ik nog vlak achter hem".
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Zo kwam er ook voor mij een einde aan deze zeer geslaagde
editie van de orympische spelen en kon ik me richten op een
aantar dagen ontspanning in de wererdstad Hongkong, waar hetnet een mierenhoop was en je je realiseerde, dat je eigenlijk
maar een heel klein stofje op stofje op deze aarde bent.
overal verkeer, overal mensen, overar winkels, overal wolken-
krabbers. Geen echt paradijs, maar wer boeiend, zoars de here
reis trouwens was ge$reest.
Op Schiphol, \^raar vrouw en kroost me ongeduldig opwachtten,
drukten storm en regen me $reer ruw in de realiteit van dit
kikkerland.

George Eimerman
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Voedingssuppletie' de basis

voor opt i male prestaties.
Sportieve prestaties reiken niet verder dan de biologische mogelijkheden. Met
voedingssuppletie haalt u het maximale rendement uit die mogeliikheden.

Prestaties op het vlak van duursport, krachtsport, behendigheidssport en combinaties
hiervan, zijn alle in meer of mindere mate afhankelijk van toereikende hoeveelheden
voedingsstotfen. Aangezien elke biochemische keten zo sterk is als de zwakste scha'
kel, kan een (top)sporter zich niet veroorloven een (relatief) voedingstekoft op te lopen.
Voedingssuppletie voorkomt dit.

De orthomoleculaire voedingsleer stelt voorts stoffen ter beschikking die specifigk
inwerken op de voor (top)sporters belangrijke biochemische trajecten, zoals b.v. de
preparaten ter optimalisering van de vetzuuroxidatie en de A.T.P.-produktie, hetgeen

voor vele sporters grensverleggende mogelijkheden biedt.

ADVIESBURO
/ ORTHOMO LECU LAIR E

VOEDING bv

Antwerpsestraat 1.a
2587 AE Den Haag

Tel.: 070. 52.00.74
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DE IRUN' VAN WINSCHOTEN 1988

In het navolgende volgt een impressie van deze langste weg-
wedstrijd in Nederland over 100 km die op 10 september gehouden
werd, waarbij de 'warming-upr en de 'cooling down, voor
rekening van mijzel-.f komen, terwijl de wedstrijd verslagen
wordt door Ronald de Ridder die mij de hele wedstrijd op de
fiets begereid heeft. Nogmaars mijn dank hiervoor en gerukkig
was hij na zijn uitstekende prestatie, geleverd in de triathron
van Almere, daartoe nog bereid.
De voorbereiding op deze superlange afstand wedstrijd begon
ongeveer 10 mei jI. met een kort trai.ningskamp in het Sauerland(willingen, geen onbekend terrein voor ménig Énn-er) om wat
heuveltraining te doen, hetgeen eigenlijk weI zlnvol was,
omdat ik tijdens de marathon van Hamburg (24-4-t 88, pR van
2.40.18) de nodige krachten had verspeeld. Door een samenloop
van omstandigheden in de privé-sfeer was ik daar terecht
gekomen.

Toen die marathontraining er vrijwel op zaL, begon de 'Run,
van lrlinschoten pas bij mij te leven, hetgeen natuurrijk ken-
merkend is voor een ultraloper, ivant menig loper zal na een
intensieve trainingsperiode en met de zomermaanden in het
vooruitzicht het graag wat rustiger aan gaan doen. Na die
korte trainingsstage volgden nog 17 weken (16 + 1 laatste rust-
week) waarin de nodige traini-ngsarbeid verricht moest worden.
Na 2l maand trai.ning (begin augustus) moest ik door een
achillespeesontsteking 1 à week gedwongen - m.et een dikke voet
rust nemen , zodat er uiteindelijk een kleine 1 5 weken zLln
overgebleven. In die periode heb ik 23 maal 2.00 uur, 2 maal
2.30 uur, 2 maal 3.00 uur, eenmaal 3.30 uur en 3 maal 4.00 uur
overbrugd.
Aan de voeding moest natuurlijk eveneens aandacht geschonken
worden, omdat geen mens in staat is om 100 km op zlln reserves
te lopen. Maar )a, ieder mens is uniek en zo kreeg ik steeds
weer nieuwe informatie, waardoor het er voor mij niet
eenvoudiger op werd. Uiteindelijk besloot ik dan maar om mijn
heil te zoeken in bananen, druivesuiker en thee.
Als laatste punt zou ik nog het mentale gebeuren willen noemen.
Niet zozeer de afstand als zodanig, tenslotte had ik aI twee
maal de Schipholloop (61 km) bedwongen, dan wel het feit dat
je geest er behoorlijk mee bezLg is. Zo was die blessureperiode
niet bepaald goed voor mijn gemoedsrust en kon ik de laatste
nacht geen oog dicht doen. In ieder geval was ik zaterdagmorgen
10 september om 5 uur klaar voor de start.
Nu volgt het verslag van Ronald de Ridder.
Voor 1 00 km met de auto draait niemand zLln hand om. !{at anders
wordt het als je moet gaan fietsen, maar aan het afleggen van
zo'r. afstand met de benenwagen, daaraan denkt bijna niemand.
Zorn'bijna niemand' is Hans Tuyl, van wie ik al langer wlst
dat hij een kilometervreter is. Als ik in mijn auto stap om
van mijn werk in Rotterdam naar huis in Voorschoten te rijden,
weet ik dat Hans heel vaak een half uurtje eerder is vertrokken
om nagenoeg dezelfde afstand te voet naar Den Haag af te leggen.
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Het verbaasde mij dan ook niet dat hij na een aantal Schiphol-
Iopen de tijd rijp achtte om aan het werk van de echt grote
jongens te begi-nnen, namelijk de 100 km van Winschoten. Iedere
duursporter weet uit ervaring dat het bij dergelijke
inspannlngen prettig is een begeleider in de buurt te hebben.
Met die wetenschap zeL ik tegen Hans, dat ik het wel Ieuk zou
vinden als begeleider/toeschouwer mee te gaan. Vrijdagmiddag
9 september was het zover. Met een afgeladen auto - wat sleept
een mens al niet mee reden we richting Winschoten, $/aar we
een bed bij een gastgezin gereed wj-sten. Na het melden bij de
organisatle en het drinken van een kop koffie bij onze zeer
gastvrije gastheer, lagen we om 22.00 uur in bed. We kregen
die nacht een korte nachtrust, want om 3.30 uur liep de wekker
af. Ondanks de prima slaapplaats is bij mij van slapen niet
veel gekomen. Daarvoor was ik te gespannen, alhoewel ik slechts
hoefde mee te fietsen, maar toch...
Na een zeer vroeg ontbijt met koffie, brood en beschuit, reden
we met de auto, gewapend met twee grote bidonnen gevuld met
thee, bananen, brood, reservekleding en schoenen en een race-
fiets, naar de start. Een kwartier voor de start heb ik Hans
maar alleen gelaten, zodat hij zich kon concentreren en ik de
gelegenheid kreeg om mijn fiets in elkaar te zetten en de
Iaatste spullen in mijn rugzak te pakken.
Na de start zou ik hem zo snel mogelijk opzoeken om vervolgens
de rest van het traject achter hem te blijven fietsen. Van de
start heb ik niets gezj-en en het deelnemers- en volgersveld
dook aI heel erg snel de mist en de duisternis in, zodat het
niet eenvoudig was iemand op te sporen. Omdat ik geen flauw
benul had vanuit welke positie Hans was gestart, ben ik met een
zaklantaarn alle deelnemers langs gefietst totdat ik na
ongeveer een half uur - op dat moment aI vrij vooraan in de
wedstrijd - een groepje inhaalde met daarbij de persoon die ik
zocht. A1 keuvelend legde dat groepje de eerste kilometers af.
Na ongeveer 30 km vond de eerste schifting plaats, voor Hans
in positieve zin en de opmars naar het front van de wedstrijd
was begonnen.
Geleidelijk aan werd het llchter en toen bleek pas hoe dicht
de mist en hoe vochtig het was. De mist had a1s voordeel dat
bij de tweede ronde van 50 km het parcours als nieuw op ons
over kwam. De eerste marathon werd afgelegd in een tijd van
krap drie uur en de eerste ronde van 50 km was voorbij voordat
je het wist. Ondertussen verbaasde ik me over het feit dat Hans
zo wej-nig at en dronk. ZeIf had ik al een aantal boterhammen
naar binnen gewerkt toen Hans om zí1n eerste stukje banaan
vroeg. Maar behalve enkele sanltaire stops verlj-ep alles nog
met grote regelmaat en in een behoorlijk tempo.
Na 70 km begonnen de eerste tekenen van vermoeidheids meer eten,
meer drinken en een j-ets langere reactietijd a1s je wat vroeg.
Ondertussen $ras wel de elfde of twaalfde positie in de wedstrijd
bereikt. Dat was ook te merken aan de juryleden, want plotseling
mocht er niet meer naast de deelnemers worden gefietst. Ik moest
oP Iast, van de jury een respectabele afstand innemen. Vervelend,
want dan verloopt ook de communicatie moeizamer en juist in de
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eindfase van zo'n wedstrijd wordt het berangrijker om iemand in
de gaten te houden. vanaf kilometer 85 sroeg een onbekende
Groninger met een hamer toe, want het tempo daalde en dat vande sanitaire stops nam toe. Maar wat wil je, na twee marathons?
Langzamerhand nam het wandelen ook toe en om te voorkomen dat
Hans teveel uit zijn ritme-zou raken, kreeg hij van mij steeds
20 passen de geregenheid om bij te komen om hem vervorgens te
'commanderen' v/eer te gaan hardlopen. Daar moet je wer mee
uitkijken, want het zou niet onbegrijpelijk zijn als een roper
daardoor geirriteerd raakt, maar in dit geval reek het primà
te werken.
De laatste kilometers gingen als laatste roodjes ulteraard
moeilijk. Met enige aanwijzingen en opbeurende opmerkingen als
"nog 2,7 kmr Do9 2,6 km, enzovoort', was daar dan eindelijk definish in zicht. Na 7.47 uur en op de tj.ende prek kwam Hans
naar omstandigheden gemeten, redelijk frj-s over de streep.
Een harf uurtje op de massagetafel en een srokje thee was voor
hem in elk geval vordoende om op eigen kracht naar de auto te
Iopen.
van onze gastheer die ars lid van de organisatie bij het
spektakel was betrokken, hadden we een huissreutel gekregen met
de toezegging dat we vrijerijk gebruik kond.en maken van 2i7n
badruimte, inhoud van de koelkast en dergelijke.
Die middag werd na het lopen door een zekere mijnheer Tuyl het
wererdrecord in bad riggen verbeterd, want ik moest na thuis-
komst ruim vijf kwartier wachten, voordat ik de eerste druppel
(was)water te zíen kreeg.
fn de loop van de avond bleek weer eens dat, wanneer je goed
bent voorbereid en een tempo kiest dat je goed aankunt, dergerijke
inspanningen geen nadelen opreveren. Hans zag je met het uur
fitter worden en ars ik me niet heb vergist, zaE ]ní7 tijdens de
terugrit door de Flevopolder a1 te dromen van de volgende
100 km loop.

Rona1d de Ridder

Tevreden omdat ik het ruim binnen de 8 uur (7.47.37 uur) heb
gehaard en omdat ik geen blessures heb opgeropen tijdens en na
de'Run', die na 80 km voor mij toch een behoorrijke lijdensweg
werd, heb ik eigenlijk niets meer te schrijven. A1s mijn
geplande langste duurloop van ongeveer 5 uur begin augustus
doorgang had kunnen vinden, was het resultaat wellicht nog
beter geweest, maar met "als dit" en "als dat" schiet je mijns
inziens niet veer op. rk ben in ieder gevar een ervaring rljker,
heb nog steeds plezier in het lopen en kan het, daarom ook nog
steeds niet laten. Wie nog specifieke vragien heeft, kan altijd
bfj me terecht.

ot
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DE GROOTSTE KOLLEKTIE SKIKLEDING (werkelijk alle actuele merken in elke prijsklasse)
UlfSLUrÍEnD DE lllEUWSÍE SKI'§, SKIKLEDIIIG Ell SKlSCHOEllEll @us seen overiarise oí 2e keus partilen)
Uitstekende desklrndige medewerkers in een unieke ondeigrondsé speciailzàak
maken een bezoek aan Duiivesteln Den Haag tot een Íeestetíike winteisport start.
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/

Alle trendy en aktuele Ski-kleding
onder één dak? BIJ DUIJVESTEIN!
All Sport', I'Agression, Atomic, Busch,
Boy', Badboys., Biting', Because,
Cosmic', Cin Cin, Chervo', Catch-it,
Crazy colours', Elho, Fischer, Fila,
Fusalp', Gaastra, Gre act, Head, Helly
Hansen, High Society, Kappa, Kitex',
Klepper, K-way, Killy, Franz Klammer,
Luhta, Les Trois*, M.D.C. *, Mistral,
Medico, NaÍ NaÍ' , O'Neill, Nevica,
Nordons, Peter Steinebronn, Peralp
Progress*, Reusch, Skila, Sportalm,
Skimer, Story, Swingbo, Tiklas, Tenson,
Team 7, Tempo Libero, Virage-, Völkl P9*.
, NIEUW BIJ DUIJYESTE'A'.

OOK EEN ZEER UITGEBREIDE
KOLLEKTIE KINDERKLEDI NG

BIJ OUIJUESTEI]I
§

t.G*

E

DUIJVESTEIN WINTERSPORT
VALERIUSSTRAAT 51-69 DEN HAAG TELEFOON 070.634888' . 455202'

200 mtr. van Houtrusthallen, Nederlands Congresgebouw en Omniversum.
OPEilliaGSTlJDEtl: fr Í3.í8 uur, dt..yr. 9.í8 uur', ze. 9.í7 uur. lDo. kooprvond l&2í uurl

Unieke Ski-lnn nu 2OOO m 2 Skiplezier
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BTIZZARO TIEUW
Compctltlon FiÍabircl499..

rnct. Íyroti. 290 Í0 29e.-
montcraf,, alíalLn an ïrran 55.-

roru-EE5--
Urt tvsd{t 254.-

ouilv..tcln prrle 599..
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DUIJVESTEIN SKI.SETS NU KOPEN!
laagste prijs in Nederland

:1. uitsluit€nd nieuwe ski's seizoen '88/'89
:F uitsluitend nieuwe bindingen seizoen '88/'89
{. vakkundig gemonteerd-aÍgesteld (electronische controle + pÍint)
:ft onmiddellijke montage zonodig

VERHUUR
van ski's. schoenen en

sneeuwketlrngen
met recht op koop

TÍIPÍUATIIEIT ET SERYIGE

TAIG§IE PBIJS

I[ XEDENUXD

VERHUUB UAT
PEWAG SIGIIAÍÍOFFERS
EX S[EEUWTETTIXGET

PROFESSIONEEL
SKI.ONDERHOUD

Kant6ntuning, steenslijp€r,
vezelvrii, 6leclÍonisch gestuuÍd
S.rvlcc-bcurt.n v... I 23.-

SPECIALE
RUIM GESORTEERDE
LANGLAUFAFDELING

PERSOONLIJK ADVIES
bii uw keuzQ door

ski-experts

rxEtsst xtEuw
Pro St.r'9O 319.-

iÍ!cl. LÍtÍ I23 149.-
milann. rÍÍalhr an ïaran 55.-

rorrtESI
Ur t.l vooídaal 22a.-

oullv.tt.ln prrp 299..

FISSIER XIEUU
C.írmlct lll. 349.-

h€|. hrtr I21 14e .-
mntann, atíalb! an ruan 53.-

rarr-EE5I
Ur..1 v6íó..l l5a.-

ouuv..t.tn prlp 399.-
Syncro-tac 33 539.

rncl. Sdomn 5a7 t 69.

totllt 763.-
Uï $t YooÍdatl 84.-

ouuv..taln prrlr 679,-

festwinnaal

55.

lEfD Iestwlnnaar
AÍÍow 399.-

iÍrl. I.rtÍ I23 149.-
monlaítn. alíalhn rn ïrrm 55.-

tadtO3--
Ur xt voordaal Í 24.-

Dutlv.ltctn pap 479.-

Íop Tlg.Í 559,-
iml. frít.í I2t 2t9.-

totr.l 833.-
Ur xt Yoordaal l04.-

ou1v..t.ln pap 729:

Testrlnnaar

ITOMG XIEUW
30 Spot.l Kavlrr 429.-

rncl. I.ítaí I 23 149.-
mntann, rííalhn !n rtran 55.-

roru-E551
Uï rt v@rdxl I 34. -

oullv.lt.ln prtlr 499..

FISCIEn Tcstrlnnaar
SC 4 Vlcuum 7í9.-

incl.tlt.ÍI26 2í9.-

tor..t 993.-
Ur tal Yooídxl 1 9rl. -

outlv..tctn prtlr 799.-

55.

FISGIIER IIEUU
SC 4 C.Í.rnlca rport a3g.-

iml. f.rt., I23 140.-
rcnlrran, aííallÍ !n rrrcn 55.-

tot..t 643.-
Uï sl Yoídxl I 2a.-

Oullv..t.ln prrp 519t

12 Tcstrlnnaar
T.R.C. 650.-

iml. hÍtr I 2C 2í 9.-
monlaran, aldalLían rrran 55.-

tot.at 924.-
Uï xt vooÍóa.l 125.-

outlv..t.anp.rl. 799.-

Ski-schoenen: maten 24 tlm 50 altijd voorradigt
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$orB§pQH2265 AM Leidschendam
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Leden van The Hague Road Runners
hebben raiddels hun iidmaatschaps-
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FOTO. IMPRESS IE
THE HAGUE TEN MILES

6 november 1 988
(Titus Verhagen)

Nijboer 14e in
49.23 min.

World Runner
CoIin Moore
in veilige handen
na 47 . 10 mi-n .

Peter Daenens 4e
in 47.19 min.
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WIST U DAT ...?

- mevrouw Aarts mevrouw Aarts is geworden om bovenaan de
Iedenlijst te komen;

- de heer Louis nu echt bij het regioen der veteranen hoort
en daÈ hij die dag nooit zal vergeten;
de 10 Engelse mijlen ook dankzij uw hurp weer met succes
is verlopen;
het feest na de wedstrijd bijzonder interessant was,
zowel op de ontstane relaties a1s op de onverwachte
lichamelijke contacten ;

gelet

- met dat laatste bedoerd wordt dat paura Engelse dronken
Iopers goed in de pas weet te houden;

- het tot stand komen en verbreken van reratj-es op en in de
nabijheid van de HRR door deze rubriek niet meer kan worden
bijgehouden en dat, dit gedeelte van de rubriek is drooggelegd.;

- Loes en Micher voor deze rubriek een duidelijke en over-
zichtelijke stop hebben genomen door te trouwen;

- Loes ondanks (of dankzij) alle waarschuwlngen inderdaadttj4" heeft gezegd en Michel wel drie keer,,ja,, heeft gezegd
in het gemeentehuis;
de fÍnish van de zwemlessen door slechts een kleine groep
is bereikt;

- de HRR-ers in Parijs hebben geropen en onze Gerrlt voor het
afhalen van de startnummers de dubbele afstand heeft moeten
afleggen;
de HRR-ers vorgens de Belgen uit Lokeren geen vegetariërs
zí1n, gelet op het geroep "wij willen paardeworstl"i

- naast de kreet "one banana, two bananas, three bananas,'
ook de kreet "wij willen paardeworst" aan een van de betere
uitstapjes van de HRR doet denken;
bij de vereni-ging thans meer dan 100 vrouwen lid zL1n, een
goede basj-s voor onze top;
de groep die op maandagavond tralnt niet attijd vriendelijk
is jegens andere lopers, de HRR reactie is dan namefijk
"kijk uit! " i
de wi-nter van 1988-1989 een warmer en gezelliger clubhuis
zaL opleveren dan de afgelopen winter;

- het clubhuis thans een engelbewaarder heeft;
ook yoga een van de activiteiten van de HRR kan worden;

- 1989 een bijzonder jaar voor de club zaL zi1n, omdat de
club dan vijf jaar bestaat;

- u allen een goede jaarwisseling wordt toegewenst en een
sportief 1989 met veel PRrs en we j-nig blessures.
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JOOST M. BAKKER

schilderwe rk en
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Referaten

Bloeddrukverhoud ingen bij
body-builders
Het is bekend dat sporters die een
krachtsport beoeÍenen - gewichtheÍfen,
touwtrekken, powerliften - waarbij het
merendeel van de oeÍeningen statische
kÍachtsinspanningen betreft, een hogere
gemiddelde bloeddruk hebben dan een
willekeurige controlegroep die geen sta-
tische krachtsinspanningen veÍricht. Het
is een bevinding die de doorsnee
(sport)arts wel bekend is, zoals het hem
ook bekend is dat duursporteÍs een lage-
re gemiddelde bloeddruk hebben dan
diezelÍde willekeurige controlegroep.

Body-building wordt ook beschouwd als
een vorm van krachtsport, die bloed-
drukveranderingen kan bewerkstelligen.
Völker et al (1988) onderzochten 25 bo-
dy-builders die gemiddeld zes laar deze
sport beoefenden en zij maten de bloed-
druk tildens statische krachtsinspannin-
gen en tijdens een Íietsergometertest.
De rustwaarden van de bloeddruk bleken
overigens bil deze 25 body-buildeís niet
significant verhoogd.
Ook bil de ergometertest bleken de
bloeddrukwaarden van de body-builders
tiidens de inspanning niet te verschillen
van een groep proeÍpersonen. Wel ste-
gen de bloeddrukwaarden sneller, waar-
schiinliik door de Íorse spiermassa van
de body-builders.
Bri statische krachtsinspanning was er
nel sprake van forsere bloeddrukver-
schillen. Per belastingsstap liep de ge-
middelde systolische druk, gemeten aan
de arm, met 12 punten op, de diastoli-
sche clruk met 10.5. ln vergelijking met
de proeÍpersonen bleek de bloeddruk-
stiiging bij body-builders een veel steiler
verloop te kennen. De oorzaak ligt vol-
gens de onderzoekers in de sterk toege-
nomen spiermassa die bij aanspannen
de bloedvaten dicht drukt waardoor de
bloeddru k sterk oploopt.

De conclusie van de onderzoekers is dat
de bloeddrukwaarden van body-builders
in Íust en tiidens dynamische inspanning
niet wezenlijk verschillen van een groep
willekeurige proeÍpersonen. Bij statische

krachtsinspanningen loopt de bloeddruk
echter steiler en hoger op.

A. G. M. F. Brok

Völker K., E. Rödder. W. Hollmann: Das
Blutdruckverhalten bei Bodybuildern:
Deutsche Z. f|r Sportmed. 39, 1, 1988,
4-6.

Hartvermoeidheid na extre-
me duurinspanningen
Het bliikt dat deelnemeÍs na extreme
duurinspanningen zoals triathlons een
beeld kunnen ontwikkelen dat het meest
lilkt op een tiidelijke vermoeidheid van de
hartspier. Deze'vermoeidheid' verdwijnt
echter snel, meestal binnen 24 uur.
Pamela Douglas en haar medewerkers
onderzochten de hartÍunctie van 21

deelnemers aan de lronman Triathlon in
Hawaii (l3 mannen en 8 vrouwen). Zij
maakten elektrocaÍdiogrammen, ver-
richtten echocardiograÍie, bepaalden het
DopplereÍÍect en deden onderzoek naar
de bloedenzymen zoals CPK, LDH etc.
vóór, onmiddelliik na, en geduÍende het
herstel na deze triathlon. ECG en bloed-
waarden bleken bii deze atleten normaal
te blijven. 8ij het ultrageluidsonderzoek
echter bleek dat direct na de race de
systolische en diastolische druk van het
hart verminderd waren. De systole was
met Ongeveer 10 % verminderd vergele-
ken bii de rusttoestand, terwijl de diasto-
le ook was veranderd: de vulling van de
linker ventrikel verliep langzamer door
een verminderde druk vanuit het linker
atrium. Binnen 24 uur waren deze bevin-
dingen weer verdwenen en waren systo-
le en diastole op het oude niveau.

Onderzoek op de tredmolen waarbij de
deelnemers slechts korte tijd zwaaÍ weÍ-
den belast bleek geen veranderingen
aan te tonen. Het is derhalve niet de
intensiteit van de inspanning, zeggen de
onderzoekers, doch de lange duur van
de inspanningen die deze
'hartvermoeidheid' veroorzaakt. De
waarschuwing die zil er aan verbinden is
deze dat zij deelnemers met zelÍs gerin-
ge hartproblemen met klem adviseren

niet aan deze vormen van duurinspan-
ningen mee te doen.

A. G. M. F Brok

Douglas P. 5., O. Toole M. L., Hiller W
D. B. et al: Cardiac fatigue after prolon-
ged exercise: Circulation 76, 1987,
1206-1213. Gelezen in Phys. and Sports
Med 16,4, 1988,46-47.

Shin soreness bij atteten
Shin soreness kan het beste omschre-
ven worden als piin rond de anteÍomeC'
ale oÍ posterolaterale zijde van de tibia
rond de laterale zijde van de fibula. De
klachten ontwikkelen zich geleidelijk ge-
durende vele weken als gevolg van re-
peterende (micro)traumata. Symptomen
zijn drukpijn op de tibia die ribbelig aan-
voelt en een (geringe) zwelling.
De oorzaken van deze klachten worden
vooral gezocht in trainingsÍouten en ana-
tomische en Íysiologische stoornissen.
Als voornaamste trainingsfouten worden
genoemd te intensieÍ, te lang en le vaak
trainen op harde ondergrond en trainen
met slechte schoenen. Verdachte anato-
mische en Íysiologische Íeiten zijn o.a. te
sterke pronatie in het subtalaire gewricht,
een beenlengteverschil, een slechte
musculaire balans en Ílexibiliteit en toe-
genomen druk in het posteriore compar-
tlment van de kuitspier. Wellicht ziin er
echter nog andere, niet zo voor de hand
liggende ÍactoÍen die de klachten ku'
nen opwekken. Dat was voor Kathry,.
Myburgh en medewerkers reden om 25
sportmensen met klachten over 'shin so-
reness' eens grondig te bekijken en te
vergeliiken met een controlegroep die
deze klachten niet had. De door de 25
atleten beoefende sporten waren hardlo-
pen, aerobic dancing, ballet, tennis en
basketbal. Vijítien van hen waren vrou-
wen, de gemiddelde leeÍtijd lag op 24,6
jaar.

De diagnose werd eerst gesteld door
een arts die de aandoening in vier stadia
verdeelde, vage klachten na de training
(graad 1), klachten tiidens de inspanning
(graad 2), piin die verhinderde voluit te
gaan (graad 3) en prin die alle rnspanning
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A. G. M. F. Brok

Simon H. B.: Exercise and inÍection;
Phys and Sportsmed 15, 10. 1987, 135-
141.

Spontane ruptuur van de
plantaire Íascie
Een spontane ruptuur van de plantaire
fascie blijkt nogal eens vooÍ te komen
doch wordt vaak niet onderkend. Ah-
strom beschrilÍt in The American Journal
of Sportmedicine vijÍ gevallen die in zijn
praktijk zijn voorgekomen. At deze vijí
patiènten vertelden een verhaal over een
scheurende pijn over het gehele plantair-
oppervlak van hiel en voet, die gewoon-
lijk samenging met een moeizame plan-
tairflexie. Het begin was steeds een be-
weging waarin veel explosreve kracht
was gelegd, zoals het starten van een
(duur)loop oí met vaart de trap oplopen.
De piln bleek ernstig genoeg om de pa-
tiënt Ílink te hinderen bii het lopen. ïrai-
nen was eÍ zekeÍ niet bij. Onder aan de
voet was een zwelling met kleine bloe-
dingen, clie mediaal begon en zich gelei-
lelijk vooral in de richting van de voor-

voet uitbreidde. Het herstel duurde on-
geveeÍ vier weken, waarbij weinig an-
deÍs dan conservatieve behandeling was
toegepast met koudeapplicatie en rust.
Tiidens de reactivering werd de voet in-
getaped. Het belasten van de voet werd
geleidel:jk opgebouwd waarbij de pijn
aangaf tot hoe ver men kon gaan.
ln alle gevallen was er reeds sprake ge-
weest van een Íasciitis plantaris, waar-
voor hulp was ingeroepen. ln vier van de
vijÍ gevallen waren lokaal corticosteroi-
den geinjecteerd. Ahstrom reÍereert
hierbii aan een eerdere publikatie van
Leach et al, die zes mensen met Íasciitis
plantaris met corticosteroïdinjecties had-

den behandeld, waarbii in vijÍ gevallen
ook een spontane ruptuur van de plantai-
re fascie was opgetreden.
De auteur concludeert dat de spontane
ruptuuÍ van de plantaire Íascie waar-
schijnliik meer voorkomt dan men denkt
en dat de diagnose nogal eens wordt
gemist. Vrijwel altijd is er al anam-
nestisch sprake van een Íasciitis planta-
ris die in vele gevallen behandeld is met
lokale steÍoïdiniecties. Juist deze corti-
costeroidiniecties doen de pijn wel ver-
mrndeíen maar tasten de trekkracht van
het collagene weeÍsel aan, waardooÍ dit
bij een plotselinge beweging (springen,
versnellen) spontaan kan Íuptureren,
Opvallend zijn bii een ruptuur de kleine
bloedingen aan de medioplantaire zijde
van de voetzool (ecchymosis) die kun-
nen bijdragen aan het stellen van de
diagnose.

A. G. M. F. Brok

Ahstrom J. A.: Spontaneous rupture of
the plantair Íascia: Amer J Sports Med
16,3, 1988,306-307.

Geleidelilk verschenen in de literatuur
berichten over maÍathonlopers die til-
dens of na hun inspanning waren overle-
den, Noakes (1987) verzamelde al deze
literatuur en constaleerde dat er tot dat
moment 36 gevallen van plotselinge
hartdood bil marathonlopers waren ge-
vonden. De gemiddelde leeftiid bij deze
atleten was 43,8 1aar, gemiddeld liep
men 6,8 jaar en de gemiddetde tijd die
men oveÍ de maíathoÍ'l deed was 3 uur
en 28 minuten.
Bij 27 lopers werden tijdens obductie
coronaiÍziekten gevonden, twee mensen
hadden een hypertroÍische cardiomyo-
pathie. Het bleek ook dal 7lo/o van de
mensen al voor hun dood klachten had-
den gehad, maar deze hadden veron-
achtzaamd en door waren gegaan met
trainen.
Marathonlopers ziin doorsnee mensen.
Niet allen bezitten een exceilente ge-
zondheid. Zij moeten met een belaste
Íamilie-anamnese zeker alert ziin op het
mogeliik optÍeden van hartziekten en
zich voordat zij met deze sport beginnen
goed laten nakijken. Dokters moeten niet
aannemen dat een marathonlopeÍ topÍit
is enkel en alleen dooÍdat hii maÍathonlo-
per is. ln doorsnee ztin marathonlopeÍs
natuurlijk cardiologisch'bevoorrecht' bo-
ven anderen omdat hun hart goed ge-
traind is, maar immuun voor hartziekten
zijn zij zeker niet.

A. G. M. F. Brok

Noakes L.: Heart disease in marathon
runners: a review; Med. Sci Sporl Exerc
1 9, 3, 1 987, 1 87-1 94.

Hartziekten bij
marathonlopers
Gedurende vele jaren heeÍt men aange-
nomen dat marathonlopers geen hart-
ziekten konden kriigen. Met enige trots
liet men op congressen Mr Marathon de
revue passeren, de man die na zijn dood
nog een puntgaaÍ, goed dooÍbloed hart
bleek te bezitten. De coronairvaten wa-
ren ruim en obliteraties werden niet ge-
vonden.
Dit optimisme bleek toch wal voorbarig.

De zevende SPORTG ENEESKUNDIGE DAGEN
Brugge, 21 en22oktober 1g8g
Thema's: Sport en wervelzuil

De spier: van het laboÍatorium tot het oeÍenveld
De sportman van vijÍtig

Elleboog en sport

I nlichtingen en aanmeldingen : Secretariaal Sportgeneesku ndige Dagen
A. Z. Sint Jan
Ruddershove 10 8000 BRUGGE Betgrë
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de ziekte aan te passen en zich vooral bij
de training te ontzien. lmmunisatie tegen
tetanus worclt aanbevolen voor iedere
atleet die met straatvuil in aanraking kan
komen. Een griepinjectie is vooral van
nut bii diegenen die in koud en nat weer
hun sport moeten beoeÍenen.
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Referaten

Het is algemeen bekend dat vooral tii-

dens langdurige inspanningen - mara-

thon, tÍiathlon ' lorse spierbeschadigin-
gen kunnen ontstaan die in het bloed'
ptasma ziin vast te stellen door de stij-

ging van enkele enzymen waarondeÍ het

CK (creatine kinase), LDH (Melkzuurde-

hydrogenase) en myoglobine. Nog geen

tien laar geleden schiep deze bevinding

nogal eens verwarring met het haÍtin-

ÍaÍct, waaÍbii deze enzymen ook dras-

tisch ziln verhoogd. Een gerenommeerd

lange aÍstandatleet die met een (waaÍ-

schiinliike) waímteuitputting in elkaar

Spierbeschadiging door in-
sPanning

was gezakt is dagenlang beschouwd als

een inÍarctpatiënt en ook als zodanlg be-

handeld tot duideliik weíd dat eÍ met het

hart niets aaÀ de hand was.

Deze stiiging van de enzymen staat ln
diÍect veÍband met de inlensiteit van de-

ze inspanning. Na een intensieve maÍa-

thon kunnen deze enzymen wel 12 we-

ken lang verhoogct bliiven wat er op wiist

dat het herstel van de spiercellen een

evenredige tiid in beslag neemt. Het CK

proteïne is zo gÍoot dat het de celmern-
braan alleen kan passeÍen wanneer deze
gescheurd is. Dit wiist op Íorse bescha-

digingen. Biopten hebben aangetoond

dat twee tot dÍie weken na de beschadi-

ging de regeneratie al aardig op gang is

gekomen, doch het duurt veel langer

voor het heÍstel volledig is voltooid' Het

is zelÍs de vraag oÍ alle spierweeísel

weer volledig terugkomt. Spierbiopten bi1

oud-maÍathonlopers lieten op sommige
plaatsen bindweeÍsel zien waar in Íeite

spierweeÍsel behooÍde te ztin.

Het is ook na tal van onderzoeken dutde'
lijk geworden dat vooral excentrische
spierbewegingen veÍantwoordeliik ziln

vooÍ cte spierbeschadiging en de daaÍbii

behoÍende spierpiin. HaÍdlopen kent zo-

wel concentrische als excentrische

spierbewegingen' Het is dus zaak om zo

te trarnen dat de excentrische spierin'
spanning geen oÍ vriiwel geen spierbe-

schadiging veÍooÍzaakt. Daarnaast zijn

ook rekoeÍeningen bij uitstek het mtddel

om de spier aan 'uitrekken' te wennen. 
I

Dat goede vooÍzoÍgen succes ku.nt

iïfi ÏËr,ff:r# ;:[ï?,"* r.rs- I
0".-ei1 ong"tiainden steeg het CK in. het

:i,t'"i, :L:',ï : §f ï.Í,xi ::" lïi'l.i Itot 2,5 maal.

óàlonctusie en aanbevelingen van de

autew ziin de volgende' Excentnschea

spierbeweginn" n''foo?"r,1"ï:t,.ï:ï: I
schiinliike oorzaa(
à*"' én spieípiin (de 'delayed-onset

ËirË"r" sorene!é')' Deze beschadiginga

komt tot stand dooÍ de hoge spannrng rnl
relatieÍ weinig spiervezels bii de excen-r
irit.n" contràctie, dit in tegenstelling tot

*;",::ll;:Ï:'ï"#;:ld:';ïffi
zaam om na ee

ir"r.,non, trhiathlon) tenminste 
'2 :::

[i*" ltt*.+u*ri";i'"ïil 3à, I
.ín-o"t.n"oigingen te heÍstellen' wel

ii"l +ï::ln{ 
;iilT' 

"",im ö:l
Iii"rconÍ""ties zekeí ook bii hardlopen

Íí1",::ll*rli rtËï Ïi'#ïlniet alleen moeteÍ

te Íennen, maar ook een heuvel aí te

::fl; :l;:iï':l, ïï* 
reÍen Íekke|

A. G' M' F' Brok

'ii!i,!o"';;,;::';;:rz:::';:"'^:'i;l
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