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trainlngsgroep is begin dit jaar wederom gestart. Gaf de
informatieavond in December 1988 nog een fiauwe opkomst te lLen,
de eerste training in het nieuwe jaar was formidaoel, zowel
kwantitatief aIs kwalitatief .
Ruim 200 gegadigden voor de '10 km en halve marathon-groepen
maakten zLch op om hun eerste sessie te voltooien.
Kwaliteit vinden we in het trainerscorps, waar alle trainers
van de vereniging zí1n gevraagd om hun kernnis en enthousiasme
1os te laten op de CPC t,rainingsgroep 19b9. En als onze hoof dtrainer Harm Hendriks (is bekend dat Harm in de beginjaren van
de CPC-loop hieraan ont|ettend veel medewerking heeft verleend? ) ,
dan nog eens de technische touwtjes in handen heeft, is succes
De CPC

verzekerd.
Oe eX-fndoor op 18 en 19 februari in het oogstrelend verbouwde
Houtrust complex is onze vereniging niet geruisloos voorbijgegaan. Een aantal weken voor de EK-Indoor kregen we het
verzoek om in ons ledenbestand te qoeken naar tolken en naar
begeleiders voor de diverse landenploegen. Hiervoor heeft 4ích
een ruim aantal leden gedurende vier dagen beschikbaar gesteld.
Boeiend te',ieten, dat HRR naast de gangbare talen Frans, Duits,
Engels ook nog leden in huis heeft d.ie het Italiaans, Pools,
Spaans en RussÍsch beheersen.

Voorts is dele vereniging verantwoordelijk gesteld voor de
openings- en sluitingsceremonie van de EK-Indoor en ten dele
voor de ceremonies protocolaires.
Onze Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaat,s op
12 april 1989. Nu aI vraag ik u met klem om speciaal op de{e
avond aanwetig te 1L3n. Het 4aL opvallen dat de ALV op een
woensdagavond gekozen wordt, dus een trainingsavond met
aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Dit is dan dé plaats
\^/aar u met uw op-/aanmerking€tr, advieZen of voorstellen kunt
komen. Niet langs de lijn aanzien wat anderen u voorschotelen,
maar zèLf invloed uj-toefenen op het reilen en zeilen van de
vereniging.
Tenslotte nog eens het clubhuis. Wanneer het krachthonk gereed
zat. zijn, is hier maanden aan gewerkt. Een voordeel van het
clubhuis is dat het zo groot i.s; een nadeel is, dat het veel
lnspanningen kost om sommi-ge oude ruimtes functioneel te maken.
Dat functioneel maken, is op di.t moment in handen van een paar
mensen en die kunnen best, wat hulp gebruiken. Leden die enige
vrije uurtjes per week willen kluss'en: meldt dat heel graag
even aan een van de bestuursleden (bii voorkeur Loes Aarts).
Wat kunnen we gebruiken: electriciens (!), loodgieters,
stucadoors, metselaars, enzovoort.
De BÀBYLON CITY-DEN HAÀG loop en de THE HAGUE TEN MILES worden
dit, jaar gehouden op 4 juni respectievelijk 3 november a"s.
Beide wedstrijden zLln in een stichting ondergebracht, welke
overigens bijna vOlledig door de vereniging worden gecontroleerd.
Voor beide wedstrijden geldt een afzonderlijke stichting en
organisatiecomité. Dat hierin dee-elfde personen zitting hebben,
zal waarschijnlijk niemand verbazen.

4

D

De wedstrijden worden opgestart - maanden tevoren - door een
werkcomité, een soort dagelijks bestuur, van drie, vier
man/vrouw. Hier wringt op dit moment de schoen licht. Op de dag
zelf en kort ervoor staan de respectieve 'blokhoofden, met hun
mensen klaar om datgene wat in de voorbereiding bedacht is, uit
te voeren. Dat werkt en loopt voortreffelijkl
Waar nu echter grote behoefte aan 1s, zí1n leden die ver in de
voorbereiding meedenken en -werken. Te noemen valt in dit
verband sponsoring, p.r., publiciteit, secretariële werklaamheden,
advertenties, nevenactiviteiten, buitenmedewerkers, enzovoort.
Het kleine werkcomité, of dagelijks bestuur, is thans overbelast
en vraagt dringend om hu1p. Ondergetekende zal graag aIIe
gewenste informatie geven. Het is soms hard werken, maar een
leuke job.
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VOORBESCHOUWÏNG TRÀININGSWEEKEND LIMBURG

- Hollen in de sneeuw zal- ej.nd februari wel een illussie blijken.
Dit heeft wèI ars voordeel, dat er geen autors min of meer
hulperoos in de sneeuw vast kunnen raken (tijdens het vorige
trainingsweekend bleek een stoer Nederlands merk hiervan màrkbaar last te hebben... . )
- Het inmiddels 'echt'paar Aarts zaL ongetwijferd ook ditmaal
v/eer voor een vlekkeloze organisatie zorgen....
- Bevat het bungalowterrein waar HRR van 24 L/m 27 februari
neerstrijkt, een sauna; wie zal daar ditmaal de genoegens
missen. . . .
rs de bakker in Simpelveld aI gevraarschuwd zí1n assortiment

(tijdeli.jk)

wat uit te breiden....
rWeersomstandigheden': er wordt serleus rekening mee gehouden,
dat bij tijd en wijre pannekoekdampen over het t,ijdetijke
trainingshome van HRR in Limburg zullen trekken....
Denkt u er voorar om een adequate luchtverfrisser - voor de
rkleine

kamer' - mee te nemenl
- Het is raadzaam erop te letten, dat uw huisjesgenoten:
a. geen driekwart kamer volsmijten met ej-gen spullen;
b. vordoende verfrissend en geestrijk vocÉt meénemen
(eventueer bij de plaatselijke'spa-geel,-reverancier
bekomen);

p

te

c. voldoende trainen;
d. amfetaminen e.d. diep weg te stoppen'.
e.
. (in te vullen naar eigen keuze).
zí1n de Limburgsà bakkers - behalve het aanvulren van het
assortiment rtijdelijke zaken' - ar gewezen op de noodzaak
van een extra produktie vlaaien...
- Na afloop zal gelukkig kunnen worden vastgesteld dat
wilhermina K. dit jaar had besloten de trainingsarbeid
serieus te gaan opvatten.
De heren van het serieuze huisje
(opnieuw en in versterkt aantal
aanwezig) wensen clubleden en

CPC-trainees veel loop- en
ander genott

opcen lrum
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WIE IS WIE?

"ziÈ-ie nog maar net op de verenigingr eD dan wordt, hij aI
geïnterviewd!" riep iemand toen ik mij op een woensdag na
de
;raining met cassetterecorder en Jan-Dirk Hazeleger in d.e
bestuurskamer terugtrok. Tja, dat krijg je nu eenmaal ars je
ars eenvoudige 'trj.mmer' de marathon van Etten-Leur wint en
bovendien de snelste recreant bent bij de 'The Hague Ten M1les' .
Enige bescheiden publiciteit is dan wèr op ziln pÍaats, lijkt
mij zor en bovendien leek het ons wel zo àaraÍg öm Jan-DirÈ
Iangs deze weg bij jullie te introduceren.
Eerrijk gezegd, was ik wdl nieuwsgi.erig naar d,it - wat mij
betreft - volslagen onbekende tooptatent.
Jan-Dirk Hazeleger vordoet fysiek ar heremaar niet aan het
profiel van de ideare marathonroper, hij is rang,
fors, breed.
geschouderd en flink gespierd, meer het type vaí'een triatreet.
'1J.", zegt hij, "heer veer mensen vragen ói ik aan triathlon
doe vanwege mijn bouw, maar nee. rk dóe wer aan krachtsport;
ik vind een ui.tgebalanceerd lichaam nu eenmaal belangriit< en
met hardlopen ontwikkel je aIleen je beenspieren,'.
Hoe zwaar ben je?

rk denk zo'n 78 kiro bij een lengte van 1.95 meter.
Dat i.s heel zwaar voor iemand die zo goed loopt !
Jà, ik heb heer waÈ mee te sjouwen, toch ook veer spiermassa.
Pas geleden woog ik nog 75 kilor €Ír daar voel ik mij lekker bij.
Maar ik streef er naar mÍjn gewicht te doen vermindéren. Ik heÉ
het in Egmond gemerkt: een màger mannetje ars Jörgensen vliegt
als het ware over het murle zand, terwijr ik mij rérc meÈ mijí
bijna tachtig kilo zowat in de grond boórt
Gebruik
zo

e trouwens

i.aIe voed

Ben

e

etariër of

(lachend) . chocolade en chi.ps, daar verorber ik grot,e hoeveerheden van!

p

.i,{aTnePr=Pen
huis had?

je er achter

gekomen

dat je ,enig looptalent, in

Eerlijk gezegd, heb ik altijd al heer aard,ig gelopen! vroeger
zaL 1! op volleybar en op voetbar, en toen Íiép ii wer eens.
rn 1982
begon ik drie keer per week te trainenl maar op het
moment dat ik begon te studeren, ben ik ook het hardlopen wat
serieuzer gaan aanpakken; vanaf die tijd
ik zotn vijt keer
per week. vier- jaar geleden i.k was tóenloop
eenentwintig - liep ik
de halve marathon onder de 1 uur 15 minuten; ik trainde toeh
vier keer per week. Tja, ik vond die tijd toendertijd
goed, maar ik merk nu dat het toch nog Éeter kan. - aI heel
Maar wat was voor
ec

e

serr-eus

ou nou het moment dat
a

e dacht3 "en

nu

aik

rk heb mij eigenlijk nooit echt heel serieus op het ropen
geworpen in de zj.n van: nu zeL ik er alles voor opzij! rk d,óe
er we1 iets mee natuurrijk, maar ik probeer de taien[,en die ik
9
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u
heb zo efficiënt mogerijk te benutten. Dat wir zeggen: met niet
ar te veer arbeid een reuk rendement zien te verkiiigen.
geldt ook voor mijn studie, of studies moet ik eigenÍijr< Dat
zeggen,
want ik studeer zowel Duits als taar en cultuur vàn Laliins--

Amerika.

ïn de praktijk komt dat raatste vooral neer op spaans en
Portugees. Je begrijpt, daar gaat heer veer t,ijd in zitten en
in dat lopen gaat ook veer tijd zitten. Toch zaL ik het één
niet voor het ander rat,en. Hardlopen en studeren is voor mj-j net
zoiets ars eten en drinken; het is een deel van mijn leven

geworden.

zit dat nou
cies met die marathon van Et ten-Leur? Ik heb
t e
ewonnen
t
Dat klopt! rk was wel niet in de officiëre uitsragenlijst
opgenomen, maar ik heb die marathon inderd,aad gewonnen. Overigens
kwam de officiële winnaar pas als achtste binnèn, geloof ik;
voor hem finishten nog een stel veÈeranen. rk had àe hoop om die
marathon binnen de 2l uur te 1open. Maar ik had de vier weken
voorafgaand, aan die marathon geen stap meer getraind, dus het
was nj.et erg reëer om van dj.e tijd uit te gaan. Tóch ben ik in
die periode nog afgevallen en dat heeft er mj.sschien toe
bijgedragen d,at ik een goede Èijd liep.
rk ben yrij rustig van start gegaan. Na 30 kilometer kon ik nog
versnellen en ik dacht: ik voel me heel fit, waarom zou ik niet
stevig doorgaan? De meesten zouden op dat moment waarschijnlijk
denken: jeetje, Ík moet er nog 12, màar ik dacht: ik hoef-er íog
maar 12! op een gegeven momenÈ merkte ik dat ik op een zesde
praats liep en dat gaf mij vleugerst Ars je d,an oók nog eens een
heel sterke Pool passeert en daarna nog eèn paar 'cracËs', dan
j-s dat natuurlijk wèI heer goed voor je zelfÍertroul/en . zo is
de gedoodverfde winnaar, John van de wansum, heremaar in erkaar
gekrapt en die heb ik ook niet meer teruggezien in de race.
Heeft het a eë erd dat o niet als officiëIe winnaar ui
roe
n
a veer e
een
e voor eze
Nou, het was aanvankelijk wer de hilariteit
ten top toen bteek
dat ik ars eerste was binnengekomen en een ander a1s winnaar
uitgeroepen werd. Pas naderhand, t,oen ik in de uitsragenrijsten
in de kranten tevergeefs mijn naam probeerde te ontdekken, had
ik wel j-ets van: dat is eigenlijk gemeen! Daar is ook een stukje
over verschenen in de 'RUNNERS'-meÉ als kop: rDiscriminatie vai
een trimmerr. Maar ik moet er toch we1 een beetje om glimlachen.
Ik denk maar zoi "mijn tijd komt nog wel!".
Door wie ben je verleid om bij de club te liomen?
verleid, nou nee, dat is niet het juiste woord. rk was de snelste
trimmer bij de raatste The Hague Ten Miles. rn het totale eindklassement was ik als dertigste gefinished. De eerste prijs bij
de trimmers \^ras, naast een T-shi.rt en een bos bloemen, een
rid.maatschap van rThe Haque Road Runnersr. Toen dacht ik: "Nu ben
ik lid van een vereniging, en of ik wil of niet, ook KNAU-lid! "
De mensen van New Barance hebben mij toen ó6k benaderd en daar
ben ik mee in zee'gegaan. rk word nu dus gesponsord. New Barance
en de vereniging doen iets voor mij, en ik wil daar ook iets
Èegenover stellen.
Hoe

10
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Train je dikwiils mee met de vereni ging?
Àlleen woensdag, omdat ik geen zin heb om drie keer per week
helemaal vanuit Leiden te komen trainen. Het kost mij toch een
hele ochtend of een hele avond. Als ik meetrain, dan doe ik
gewoon mee met de anderen en dan probeer ik ook dezelfde hartfrequentie aan te houden. Het nadeel voor anderen is, dat ze
soms proberen zich aan mij op te trekken en dat komt hun training
niet ten goede. Het kan ze soms de vorgende dag ar opbreken.
Maar eigenrijk ben ik een vreserijke individuarist. rk ben
altijd aI gewend geweest om al1een te trainen, dus ik zíe er heÈ
nut niet zo van in om nu opeens drie, vier keer per week in
groepsverband te gaan trainen. Ik voel mij het lekkerst rrranneer
ik alIeen loop, dan denk ik ook aan van arles en nog wat.
I,Íeestar train ik in de vroege middag. Dikwijrs is het zo dat ik
éérst drie kwartier hardloop en daarna drj.e kwartier condj-tietraining op muziek doe. Dat laatste moet je zien als dynamj-sche
krachttraj-ning, met IÍchte gewichten, intèrvalroopjes en
dergelijke. Daardoor vermeerdert je spi.ermassa nièt zozeer, maar
je zuurstofopname verbetert wel.
!{ordt je nu niet bege leid door een persoonliike trainer?
Jawel, ík train wel eens met Harm Hendrlks in Leiden, op de
baan. Maar als het weer mooier gaat worden, dan stijgt iniin
interesse voor hardlopen. I s-zomers train ik als een-wereÍdster,
's-winters zLt. Ík liever thuis. rn maart, april, zou ik besÈ
méér met Harm wj.Ilen gaan trainen, als is hèt maar drie kwartier
of zet en dan ga ik's-middags we1 weer voor mijzelf trainen op

het strand.

F

I{at zí'ln op dit moment je sne lste tijden?
Dat is heer moeilijk te zeggen, omdat ik erke week weer een
nieqw persoonlijk record 1ever. Maar op de halve marathon heb ik
1.07.41 geropen en op de hele 2.27 rond. rk hoop nog eens onder
de 2.20 te lopen. voor dj-t jaar ga j.k maar even uj.t van 2.22 en
alles wat daaronder zí|.-, Ís mooi meegenomen. Maar ik moet weI
eerst hersteld zijn van mij blessure!
IK a nu namen noemen: ben e
a tniveaul
dit moment,
ver
L
ar met eman a s Patri
S
z
e
rboven

o

r

Het ls grappig dat je dat zegL, wanÈ patrick is mijn grootste
opponent op het ogenblik, ook al omdat-ie, net zoals Ík, bij
New Barance ,lE. li: is op dit moment nog snelrer, maar hijvoert mijn hete adem ar j.n zijn nek; srij- naderen erkaar a1-

aardig!

wat mijn 'niveaur betreft, ik denk dat ik bij de beste twintig
lopers van Nederland zit en langzamerhand wiL ik dat gaan
uitbreiden totdat ik bij de beste één behoor! Tja, daÉ tijkt weI
y3! op grootspraak, maar vier jaar gereden had ik nog ieté van3
"bij de beste honderd behoren, dàt Íiirt mii fantastísch".
En dan loop je bij de beste honderd; àan aent je weer: "op naar
de beste vijftigt'r Duswie weet wat er nog voor mÍj inzit.
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je we1 eens contact met mensen als Ni jboer, Ten Kate en zo?
Ik schiet ze wel eens aan. Zo sprak ik Ten Kate even in Rotterdam
bij de Konmar-loop en Jörgensen in Egmond. aan Zee. Ze kennen je
naam natuurlijk, omdat je in Etten-Leur gewonnen hebt, maar ze
hebben natuurlijk ook iets van, 2.27, ach, wat stelt dat nou
voor? fk maakte tegenover Ten Kate nog een geintje t zo van:
"Weet je wel dat ik je op je hielen zLE, dat ik een concurrent
van je ben?" Maar ja, daar lachen ze een beetje om en terecht
ook, want daar hebben ze geen boodschap aan. Ze denken natuurlijk
ook: "Ach jongen, maak het eerst maar eens waar! "
Die
ressi aat heel snel bi ou. Hoe verklaar e dat?
S
t een west e van terva -tra
Dee1s wel, inderdaad. Vroeger deed ik alleen maar duurlopen, nu
is het een combj.natie. Ik probeer ook we1 eens voor mijzelf
j-nterval-training te doen, maar het is wel moeilijk om je daartoe te zetten. It{aar het gaat inderdaad goed, afgezíen van mijn
blessure op dit moment. Dit jaar wil ik mij overal een beetje
rin de picture' gaan lopen. Dat heb i.k hier en daar al gedaan, en
volgend jaar moet dat zijn vruchten gaan afwerpen door middel
van uiÈnodigingen en zo.
!{i.e weet kri'iqt dit interview dan nog historische waarde!
Ik hoop het van ganser harte!
Heb

l

Fred van der Gon Netscher
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rthomoleculaire Koeriar

De plaats en functie
van voeding in de
hedendaagse ítopl
sport (deel 1l
ïjï, t1. *^*i.: r.*,u*:S

R.G. Helwig

.

De topsport is na de Tuoede Wercldoorlog, en met name in de iaren 1960 ' 1970,
in een strooÍnveísnelling geraakt. Ook de
plaats van de voeding verlaat de reservebank an gaat €en steeds belangriikere rol
in de sport spelen. Naast de "klassieke"
voedingsleer is er nu tevens (groeiende)
aandacht voor de orthomoleculaire voe'
dingsrichting. Dit wschiinsel is niet alleen verheugend maar ook vanzelfspre'
kend. Voorwaarde voor een goed functioneren is immes een gezonde voeding.
Deze is rnan belang voor groei en ontwikkeling. \Ëak rrodt er door trainels, coaches of begeleiders van uitgegeaan, dat
goede voeding slechts noodzakeliik is tii-

il

dens het uodstrijdseizoen. Echter, een gB'

zond voedingspatroon door het hele iaar
heen vormt de basis voor goede sport'
prestaties.

Wat voor een rol speelt de voeding in de
sport, en wat zijn haar functies voor de

het menselilk lichaam prestaties verlangd
zoals die tot nu toe niet voorkwamen. De
topsporter van nu moet elke dag, liever
tweemaal daags (of zelfs driemaal daagsl)
trainen, het hele jaar door met hoge intensiteit. Wie op deze manier het lichaam oefent, ontwikkelt een gevoel van bewegen
en andere processen, die de gemiddelde
mens, die niet aan sport doet, niet voor
mogelijk had gehouden.
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"high-tech"

De ontwikkeling van de sport in het algemeen heeft deze eeuw een enorme vlucht

genomen. Toch is het verbazingwekkend
te noemen, dat het relatief lang heeft ge-

duurd eer de "high technology" zich
meester heeft gemaakt van de sport. ln
verschillende takken van met name de
topsport wordt hier in zeer gwarieede
mate gebruik van gemaakt. Was in het
Over de auteur

Rob G. Helwig is lenar lichamelijke opvoeding en
sporttrainer. Zjn specialiteit
is de atletiek, met name de
lange afstand (manthoil,
en hij fungjeert dan ook als
tniner bij diverce atletiekverenigingen. Naast de directe training geeft hii in het
kader van zijn traineafunctie
tevens adviezen betrcffende
de voeding, periodisering,
herctelmaatregelen, enz..

verleden in een tak van sport als atletiek 3
à 4 maal trainon per week voldoende om
olympisch kampioen te worden, nu is dit

vriiwel uitgesloten omdat atletiek tot de
meest geëvolueerde sporten behoort.
Aan het begin van deze seuw stond de
factor talent centraal b'ri het beraikon van
topprestaties. Na de Tweede Wereldoorlog gaat de factor training een zeer belangrijke rol spelen. Vervolgens ziet men
dat in de jaren zesti§ en zwentig de trainingsomvang met sprongen omhoog
gaat, vaak gekoppeld aan een meer specifiek op het wedstrijdonderdeel gerichte
training.
ln de tegenwoordige topsport wo'rden van

Afbeelding 1.
Structuurschema voor

de tnining

topsporters (Starischka in Tschiene,

van

1977,

270)
XilogÍ!mm
lnlansilàl
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Afbeelding 2.

Veandering van omvang en intensiteit
van de belasting in een maandcyclus. De
voorberciding op wedstriiden van de ge'
wichtheffer Shabotinsky (Worobjew in
Tschiene, 1W5, il.
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zoals periodisering, heÍstelmaatre'
gelen, medische en paramedische bege-

voeding kan ons lichaam gezondheid en
prestatievermogen geven.

leiding zijn typisch voor de jarcn zeventig.
Men kwam al gauw tot de ontdekking dat
het aspect factor belastbaarheid met na-

Belasting sn herstel

me van het actieve en passiwe bews'
gingsapparaat (spieÍ€n, pezen, banden,
gewrichten) de beperkende factor ging

Zoals gezegd is de training van de tegenwoordige topsporteni qua omvang en
duur door het jaar zo uitgebreid dat de pe-

vormen. Meer en meer weÍd de hulp ing+
roepen van de geneeskunda

duele herstelsnelheid wordt zo

Tra in i n g - geneesk u nd e-voed i n g

Uit de geneeskunde ontwikkelde zich de
sportgeneeskunde en werd een specifieke
discipline met zeer veel randgebieden zoals inspanningsfysiologie, sportpsychologie, sportisiotherapie, biochemie, maar
ook de voedingslaer (zie tabel 1)
Tabel 1. Globaal ovezicht rran de sportgeneeskunde.

wetenschappeliike klinische aspecten
aspecten
lnspanningsfysiologie
Sportbiomechanica
SportpsVchologie
lnspanningsbiochemie
Sportsociologie

Neuofpiologie
Anatomie

Anropologie
Voedingswetenschap

riodes tussën de trainingseenheden,
waarin het lichaam zich moet kunnen herstellon, steeds korter worden. De indivi-

Sportgeneeskunde

een

pÍestatiebegrenzende factor.
Men vergeet maar al te vaak dat belasting
en herstel een eenheíd vormen. Een bekende wetmatigheid in de sport is die van
de supercompensatie, een wet die zoals
later zal blijken ook op de voeding toepasbaar is: na een bepaalde belasting (training) werkt het lichaam aan het herstel,
omdat door de training bepaalde evenwichtstoestanden in het lichaam ziin verstoord. Er volgt niet alleen een herstel tot
het uitgangsniveau, maar zelfs tot boven
dat niveau. Men zou zo kunnen stellen d
vermoeidheid het herstel stimuleert. Belasting èn herstel moeten daarom syste.
matisch worden afgewisseld.

Atletische training

Ortho@ische
chiruqie
Podiatrie

Voeding
Oefentherapie

ÉT'FU'hd
ffi-fr-t

Cadiologie
Fpiotherapie

t.st.

Afbeelding 3.

Hartrcvalidatie

Supercompenatiestructuur waarin herstelbevotderende maatregelen wotden

Men realiseerde zich dat een sportpÍestatie zich verbetert met veístandige voeding
en veslechtert door voedseltekorten. Onvoldoende vochtopname bijvoorbeeld,
heeft de snelste en ernstigste negatieve
invloed op de prestatie. Een sportprestatie
kan niet alleen verbeterd worden door een
juiste voeding, maar evenzesr geschaad
worden door een onverstandige voed-

'ff T,li, o "*

rr"bk

oe

en

,=ï:!;:;':ix'":;:r":§,'#:::,i'::,n
vetdwenen, terugkeer naar uitgangs-

niveau

selkeuze.

Verschillende sporton

ln een ondezoek naar voedingsgswoon'
ten van coaches en traines in de V.S. had
78% van hen'behoefte aan meer informa-

Voeding is naast andere herstelmaatregelen een hoofdfactor in het herstelproces.
Met die voeding moet de sportbeoefenaar
in relatieÍ korte tild energie, voedingsstoffen, vitaminen, mineralen, aminozuren
etc. in de juiste hoeveelheden en onderlinge verhoudingen opnemen.
Die behoefte variëert met de tak van sport
die beoefend wordt en in welke mate deze
sport bedreven wordt. Het maakt namelijk
verschil of er een krachtsport (b.v. gewichtheffen) of een duursport (b.v. marathonlopen) bedreven wordt. Tevens is het
een belangriik verschil of er dageliiks 30
ton of 60 ton wordt getild, of er dageliiks
10 km. of 30 km. wordt gelopen.

tie over voeding, terwiil 69% nauwel'tiks
enige literatuur biihield over voeding.
Voorts bleek dat de meerderheid van de
onderzochte peÍsonen wel op de hoogte

was van vervanging van vocht, maar totaal niet op de hoogte was \ran gezonde
voedingsgewoonten. Men kon zich de
vraag stellen "How can you train like a
professional if you eat liks an amateur?".
Voorwaaden voor toppÍestaties zijn, behalve wetenschappeliike trainingsmetho-

den, een gezonde leefwijze en

een

gezonde voeding. Slechts volwaardige

t

?::y-t!1y11y
I
2 : herstelproces tot compenstie
3 = de mogelíjkheid van het oryanime

t

I
T

I
t
I
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t

Om de voeding aan te passen aan de feitelijke behoefte moeten de sporten in ver-

schillende groepen worden verdeeld al

I

naar gelang welke eisen belangrijk zijn:
uithouding$/ermogen
kracht

-

snelheid.

Stofwisseling

ln het verleden richtte de spongeneeskunde en met name de inspanningsfi6iologie, zich voornamelijk op de ontwikkeling van het hart-bloedcirculatieslateem,
in het bijzonder het harwolume.

Thans

staat tiidens inspanning de stofwisseling
gedurende belasting in het middelpunt
van ondezoek. Er zijn tal van gege\rens
hoe de spiercel er in slaagt haar energievoorraden aan te leggen en hoe zij die
voorraden, naar gelang de aaÍd van de in-

spanning, mobiliseert en in mechanische

bevorderende factor worden. De training

blijft echter de primaire factor.

Deze

dwingt het organisme om zich aan te passen. Het is de taak van de voeding die
aanpassingsproce$ren te optimaliseÍen

door een zo veelzijdig en gericht mogelijke
voeding.
Voor de topsportbeoefenaar wordt het
van belang om:
- rekening te houden met de hístorisch
gegroeide voedingsgeraroonten die

-

ons spijwerleringsstelsel met al zijn
functies hebben opgebouwd;
de garaÍen van de moderne voeding
te vermijden;
een gezonde voeding na t€ streven;
rekening te houden met de inzichten
van de sportgeneoskunde wat voeding betreft.

(wordt velolgd)

energie omzet.
BLOED

SPIERCEL

gtucose

anaëroob
I

melkzuur

vetZuren
o2

I
I

- CoA

aëroob

CO2 + HsO

Afbeelding 4.

Schema van de eneryielevering ín de

spiercel (Bernards en Bouman, lg74)

Uit berekeningen van het energiegebruik.
is gebleken dat men thans, op grond van

F

verbeterde trainingsmethodes en veel hogere trainingintensiteit, ook met een hoger energiwarbruik dan vroeger rekening
moet houden. Er zijn nu betrouwbare gegevens over het eiwiverbruik bij sporten

waarin het vooral op kracht aankomt en
ook inzichten ovsr het grote belang van
koolhydraten en de vetstofwisseling voor
de uithoudingssporten.
Het grote verschil in de voedingsbehoefte
tussen de sporter en de niet-sporter is da

totale energie-opname; de sportbeoefe-

naar zal meer nodig hebben. Door training
in
het organisme wotden verbeterd. Ook kan

kan het energiebevoorradingsproces

door training meer eneryie uit de stofwisseling worden gehaald.

Richtliinon
De persoonlijke ervaring van trainer enlof
atleet is tegenwoordig niet meer voldoen-

de om toppestaties te leveren. Behalve
wetenschappelijk doordachta trainingsmethoden kan de voeding een prestatie-

ti

Voedingssuppletie' de basis
voor opti male prestaties.
Sportieve prestaties reiken niet verder dan de biologische mogelijkheden. Met
voedingssuppletie haalt u het maximale rendement uit die mogelijkheden.
Prestaties op het vlak van duursport, krachtsport, behendigheidssport en combinaties
hiervan, zijn alle in meer of mindere mate afhankelijk van toereikende hoeveelheden
voedingsstoffen. Aangezien elke biochemische keten zo sterk is als de zwakste scha'
kel, kan een (top)sporter zich niet veroorloven een (relatief) voedingstekort op te lopen.
Voedingssu ppletie voorkomt dit.

De orthomoleculaire voedingsleer stelt voorts stotfen ter beschikking die specifiek
inwerken op de voor (top)sporters belangriike 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.

ADVIESBU RO
ORTHOMOLECULAIRE
VOEDING bv

/
orlhomoleculofie

ltedÍg*

Antwerpsestraat

1-a

2587 AE Den Haag
Tel.: 070 - 52.00.74
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PANNEKOEKEN

Het wegseizoen wordt binnenkort weer geopend en tot overmaat
van plezier komt er eveneens een trainingsweekend aan, meer
dan voldoende reden dus om HRReview te verrijken met een

pannekoekrecept I
Het bakken van pannekoeken j-s niet echt moeilijk; zelfs de
meest verstokte huisvader (als die nog bestaan....) doet het

top ztn slofjes'.

F

voordelen van eigenhandig gebakken pannekoeken: ze smaken nóg
een graadje lekkerder, en de huisgenoten hebben eens 'vrijafl
(W:-e dan vervolgens wat doet aan een naar pannekoek geurende
keuken, eventueel huis en de beslagresten, valt buiten het
bestek van dit artikel. . . )
Ik begin di-t recept graag op z'n Belgisch:
Men neme twee pilsjes (waarvan één - grot.endeels voor het
beslag) en twee- dan wel viergranenmix voor pannekoeken (o.a.
verkrijgbaar bij 's rands grootste grutter) naast ingrediënÈen
alsi melk, eieren, zoul- enzovoort. verder wat muësri ('paardevoer') , zemelen, onÈbljtspek, pla.kjes kaas, schijf jes banaan,
appel, eventueel rozijnen.
De pannekoekmixverpakking geeft de berej-dingswijze; voeg als
extra's aan het beslag toe: muës1i, zemelen en af en toe een
scheut bier (een bierglas ernaast zorgl er wel voor dat er niet
te veel bier in het beslag verdwijnt...). Een niet te dik
beslag is de basis voor een stapel stevige pannekoeken!
Bij het bakken kan men kiezen tussen enkel- of meerlaagspannekoeken. t'tijn voorkeur gaat uit naar de 1aatste: een
schep beslag in de pàtr, daarop vulling (kaas/spek, kaas/appel)
en h j-erop een tweede schep beslag.
Een dubbelragige pannekoek vraagt wer enige vaardigheid in het
fameuze 'omgooj-en'; na enige oefening vliegt het besrag beslist
niet meer alle kanten op....
Bakken bij voorkeur in zonnebloemolie (om het geheel niet a1 te
vet te laten worden) en: het tweede, eventueel derde pilsje
veraangenaamt eer lange baxti.3d bij veel beslagl
succesr eD ret op de resultaten.die di-t net zLcln rneebrengtr
De rkokebak'

1

BÀR IWEL EN WEEI

net verhuisd naar elders, werd
onlangs vernomen: "de sfeer in de club aan de Doorniksestraat
kan ik maar moeilijk vergeten, misschien kom ik wel weer bij
jullie 1open.... "
Dat het gezellig is na de training, weten velen, ook heÈ aantal
rlaatbli-jvers' op woensdagavond is hiervan een prima indicatie.
Sfeer maak je met elkaar en met een pilsje of AA in de hand.
Dan is er alIeen nog een (bereidwillige) hand nodig om dat
drankje aan te reiken....
Het elan lijkt weer terug bij een opnieuw tot leven gewekte
barcommissie. Hans, Rob, Hans, Nico met de steun en inzet van
Corrie Midde (op de woensdagavond), willen er veel aan doen
om een ongestoorde aanvoer van verkwikkend en geestrijk vocht
en van lekkere, speciale thappen' op de woensdagavond zoveel
mogelijk te verwezenlijken.
Organisatorls.che detaj-Is zijn opnieuw bekeken, een barreglement
opgesteld. Ivloment voor een nieuwe, frisse start.
Van een ex-Roadrunnerr no9 maar

MAÀR:

zL) kunnen het niet

ÀLLEEN!

groot genoeg om bardienst
mogelijk te maken, is wat de leden
van de barcommissie voor ogen staat. Dat is nog niet alles!
Ook op andere dagen (zondag, maandag) neemt de groep duur('deur')
lopers toe. Een verheugende ontwikkeling maar wel een die ook
'vertaaldr zou moeten worden naar de bar.
Loop je regelmatig op zondag of maandag, dan doen we een
beroep op je om een groepje van 4 à 5 personen te vormen
(voor zowel zondag als maandag) die wil zorgen voor de, vergeleken
met woensdag, zeet beperkte barwerkzaamheden (koffie zetten,
geld opbergen, eventuele koelkastvoorraden aanvullen). Zo kun
ook jij bijdragen aan de verdere bloei van HRR als centrum voor
duurlopen en gezellige ontspanning!
Mocht je denken: "Dit lijkt me wel wat" (en we denken dan
{
vooral aan de noodzaak van een 'harde' barkern op zondag/
maandag), neem dan contact op met Hans (Zuurmond),
Rob (Krahmer) , Nico (Tetteroo) en Hans ('aI die Hanzen...')
van de Vecht. Astrid of Michel kun je er ook op aanspreken en
een briefje in de rgroene bus' leid.t ook altijd tot resultaatl
I,íij gaan intussen gewoon door allerlei- aardige mensen i-n de
club hierop aan te spreken, )e komt dus vanzelf aan de beurt!
Een beetje horeca-ervaring opdoen, is nooit weg! t
Een vast ploegje vrijwilligers,
eenmaal per zes à zeven weken

De barcommissi.e

(speci-ale evenementen: Bas Langerak)
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U DAT...?

- het moeilijk lopen is ars je met twee rlnkerschoenen op de
training komt;
- Bas Langerak dit rrel eens is overkomen;
de douche voor À.e heren is uitgebreid. en geopend cioo:.-

lleptunus h1-mself ;
- deze douehe zo grooL is dat - net ars in Lokeren - gemengd
rlouchen tot de mogelijkheden gaat behoren;
een beginner heÈ hoog in zLlri bor heefi ars hij een wedstrijd
van 5 km eigenlijk maar niks vindti waarom vooi zo,n afstanà
de schoenen aangetrokken;
- de bacil rmarathonr flink zLln best doet op de crub;
- de CPC dit jaar op 1 april is en dat is geen grap,
het jaarlijkse trainingsweekend in het buitenland Lj-mburg

E

plaatsvindt;

de samen$rerking tussen de HRR-dames optimaal is a1s rne op
het startnummer van Anne loopt;
- Apeldoorn een wedstrijd is met een vliegende start, nou )a,
tenzij je drie uur van tevoren aanwezig bent;
de 18,6 km van Aperdoorn door het ANp werd betiteld als een
langzaam lopende file;
- de marathon van Apeldoorn daarentegen goed is verlopen voor
Pieti een wereldtijd: 2.41!
- het gerukkig geen koude winter is, maar dat nu onze cv met
behulp van HRR-krachten volop brandt;
Jacques overgaauw erg ongeduldig is en een bijzondere manier
heeft om het crubhuis te betreden, namerijk dóor een ruitje
in te tikken.

{
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DE GROOTSTE KOTLEKTIE SKIKLEDING (werkelijk alle actuele merken in elke priisklasse)
UITSLUITEIID DE lllEUWSfE SKI'§, SrfllftEltlll0 Ell Sl$SCH0EllEll @usseenoverjariseot2ekeuspartijen)
Uitstekende deskundige medewerkers in een unieke ondergrondse speciaalzaak
maken een bezoek aan Duilvesteln Den Haag tot éen ÍeestelÍike wintersport start.

DUIJVESTEIN SKI.SETS NU KOPEN!
Iaagste priis in Nderland
{.

uitsluitend nieuwe ski's seizoen '88/'89
uitsluitend nieuwe bindingon soizoen '88/'89
:1. vakkundig gemonteerd-aígesteld (electronische controle
{. onmiddelliike montagg zonodig
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All Sport', I'Agression, Atomic,

Busch,

Boy', Badboys*, Biting', Because,
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Crazy colours*, Elho, Fischer, Fila,
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Hansen, High Society, Kappa, Kitex' ,
Klepper, K-way, Killy, Franz Klammer,
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Alle trendy en aktuele Ski-kleding
onder één dak? BIJ DUIJVESTEIN!
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SKI-ONDEBHOUD
Kantentuning, ste€nsliip6r,
vezelvrii, electronisch gestuurd
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Skimer, Story, Swingbo, Tiklas, Tenson,
Team 7, Tempo Libero, Virage', Völkl P9*.

, NIEUW BIJ DUIJYESTE'N.

OOK EEN ZEER UITGEBREIDE
KOLLEKTIE KINDERKLEDING

DUIJVESTEIN WINTERSPORT
.
VALERIUSSTRAAT 51.69 DEN HAAG TELEFOON 070.634888' 455202'
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ONZE TRAINERS EN TRÀINSTERS
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GOUD WAARD! ! ! !

l{ie wekelijks twee- tot driemaal klaar staat voor zijn of haar
pupi1len, schema's voorbereid en jaarrijks meewerkt aan de
CPC-actie verdient'fu11-support' van a1le HRR-led,en. . . .
inclusief het nodige respect met betrekking tot communicatieve
zaken.

h
I

Ik heb het een en ander bj-j mijn introductie reeds aangeroerd
en zaL dat blijven herhalen wanneer ik hiaten zLe in hét kader
van de intermenselijke relaties.
De communicatie, ofwel het sociare contact tussen trainer/
trainster en pupil, wordt verstoord wanneer leden:
onaangekondigd de groep verlaten of instromen;
in het roddelcircuit vertellen dat de training niet goed was
en het daarbij laten;
te snel in- of uitlopen;
oefeningen in het kader van de warmlng-up vervangen door
prietpraat (werken en kletsen kan bes[, tège1:-jf plaatsvindent ) ;
ondanks herhaalde adviezen de tempolopen steeds weer te snel
uitvoeren;
trainingsschema aannemen en er verder nooit meer een blik in
Virefpen i
op een trainingsbespreking ja en amen zeggen, maar in de
praktijk een eigen/andere weg inslaan;
door een verkeerde toepassing van het trainingsschema voortijdig afhaken;
ziek of geblesseerd zijn en toch meetrainen (zeer ongezond en
onverstandig! ) ;
eenmaal per2/3/4 weken op de traj.ning verschijnen en nooit
eens een kleine toelicht-:tg geven waaromi
aan het einde van het serzoen rondbazuinen dat het schema niet
goed was, de trainer er nj-ets van begreep of kretorogie zoars
"ik heb te wej-nis snelheid getraindr-ik Éeb te weini! duurlopen
gedaan, vroeger trainden we heel anders, vroeger was het veei
gezelliger (komt bijna nooit!), enzovoort.
Gerukkig komt het merend,eel van ons redenbestand, nj-et in aanmerking voor de min of meer negatieve aspecten zoals bovenvermeld,
maar er i.s hier en daar toch een aantal brave'borsten dat best
in aanmerking komt voor richt sociaal wangedrag. ïk vecht voor
het trainerscorps en zeker voor kwariteit, wanf daar hebben de
leden recht op, maar anderzijds ook voor een sociale tegenprestati-e van de Ieden, waardoor de trainer met enthousiasme en
plezier naar de Doorniksestraat kan bliiven gaan tot j-n lengte
van jaren.
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Harm Hendriks
P.S

En wanneer u wat duidelijker mikt op
creatieve i-nspanningen dan op dat
domme hardlopen, dan bent 'u op dinsdag
en donderdag (de gehele dag!) van harÈe
welkom in het clubhuis bij de uitvoering
van de dj.verse projecten sportzaal, keuÈen,
medische ruimte, sauna, enz. enz.
Beleefd aanbeverend, mede namens Jan van der Roest.
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GROEP 7

(PERDIJK'S GRUPPO S PORTIVO)

(voorheen groep

B)

Er was iets gebeurd, die woensdag toen 1k een keer moest overslaan. Affiches met bedreigingen op de ramen (veeI drinken
anders ga je dood) en een nie,jwe gioepsindering. ó" -por"r, lopen
nog door het, crubhuis en over de gezÍchten van mijn gruppogenoten.

Het bleek dat Harm Hendriks, de technische manager, zijn
commissie-Ieien heeft meegevoerd in de vaart dei volkeien door
een nieuwe groepsindeling in te vöeren die tot meer vermaak ende
prestatÍe dient te leiden, welke maatregel nog is versterkt door
vijf aanvullende geboden (Zie HOT ROAD àeVfewi.
Zo werd de toenmalige groep achÈ, groep negen en later groep
zeven. Over de identiteitscrisis die dege beleidskwestie heeft
veroorzaakt, gaat dit ingeTonden stuk.
Heren van de Technische Commissi-e!
IIet kan niet anders of dit beleid is. zonder in-depth kennis van
groep 7 (voorheen groep 8) tot stand gekomen. De goede verhoudingen in onze verenj-ging ziln erbij gebaat daÈ dé Technische
commissie niet zomaar over de sportieve berangen van perdj.jk,s
Road Runners heencrosst, ook aI is onze aanloóp naar d.e
Nederlandse top wat langer dan die van Anne van schuppen.
Zoiets doe je niet met perdijkj s Gruppo Sportivol
ofschoon onze groep grote prijs stert op een degelijk georganiseerde vereniging (goede bezetting van de bar, parkeèrgeregenheid en veel warme douches), hebben wij het gerommel in àe
trainerstop eerllik gezegd een beetje aan ons voorbij laten gaan.
Het maakt groep 7 (voorheen groep 8) niet uit of ene Overman,
Heijboer, Smeets d.an wel Hendriks de Technische Commissie voorzit of achter de broek zír'. tÍij ropen namerijk bij perdijk en
dan sta je daar boven.
Gelukkig kan ik persoonlijk zo'r. aberratie met de mantel der
liefde bedekken, omdaÈ ik Harm a1 jaren ken en bewonder.
Toen ik namelijk een jaar of achttien \^ras, leerde Harm mij
aan het begin van mijn basketball-carrière wat conditietraining
was. Na zo'n trainj.ng kon ik niet meer op mijn fiets klauteren
van vermoeidheid, terwijl Harm nog fris ars een hoenÈje in
geuren en kleuren. atletiek-humor bedreef.
DankTij hem basketbalden wÍj in die tijd de sterren van de
hemel. Harm kan bij mij dus niet meer stuk (ik, fysiek gesproken,
we1 bij hem, maar daarom loop

ik bij Frans). tlijn gruppo-genoten
zLln echter minder mild in hun oordéel.
Door die niet breed maatschappelijk uitgediscussieerde herverkavering van HRR's lopersgoed zagen wij ons ondergedompeld in
een grote schare woensdagavond-leden en dreigde zich een
karaktermoord op ons team te voltrekken. rn die schare, de
zogenaamde groep 9, zaE zo ongeveer iedereen die die avond
schone sokken aanhad. Dat waren er overigens Èoch nog heel wafmeer "dan je vanwege de lucht die even voor half zeven in de
herenkleedkamer hing, zov mogen verwachten. Maar dit terzijde.
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Groep 7 (op dezelfde avond nog groep 8 en 9) heeft deze aanval

op haar identiteÍt kranig afgeslagen, toen na enig protest
inderhaast een time-tria1 is georganiseerd waarin wij gracieus
hebben aangetoond hoe de krachtsverschillen werkelijk lagen.
Na de time-trial en veel onbegrijpelijk technisch gemompel,
waren wij tot onze tevredenheid weer gewoon onder Frans Perdijk
ingedeeld en bovendien, kennelijk als geste, een groep hoger
genoemd (groep 7, voorheen groep 9 en daarvoor 8) .
Zoals ik dus hierboven kort en zakelijk uiteen heb geqet, doe
je zulke dingen niet zonder in-depth kennis van dat contj-ngent
HRR-leden, dat beleefd inhoudt als de sterren van groep
voorbijdraven.
Mag ik dan hierbij Frans en zí1n Gruppo profileren?
Frans is een gezellig traj.n-ta1ent, die zí1n equipe beschaafd
in de watten legt. Uitgeklende schema's zí1n steeds ruim voorhanden, terwijl hij bovendien de techniek beheerst die schema's
tijdens de training aan de individuele loper aan te passen.
Daartoe heeft hij een briljante veegtechniek ontwikkeld die zo
geheim is, dat wij nooit op tijd kunnen vertrekken. Wfj gaan
altijd vijf minuten later van start anders kent iedereen blnnen
de kortste keren het kunstje. Wil je het echt weten, dan moet
1

je

ts

meelopen.

Frans houdt je hartslag 'on the run' bij en legt hem ook nog
vast. Een uitdraai is in de middag voorhanden. Op zí1n borst
heeft de Michels van HRR een buitenlichamelijke, reciproke
pacemaker, die een digiÈaal FM-signaal verstuurt naar een
Japanse, electronische knol aan zí1n po1s. Op de display
verschi jnt een getal r €Ír als E-:rans bi jvoorbeeld honderdtachtig
roept, reageert de gruppo daar verrukt op. Wij weten precJ-es
hoe hard het d.ie dag moet.
In het begin gaf dat wat problemen, omdat de hartslagen van de
gruppoleden nogal afweken van die van Frans, maar inmiddels
hebben wij zoveel vertrouwen in zí1n hartrltme, dat die tot
GGD van de gruppo 1s verklaard. Onze ritmes lopen nu vrijwel
in de pas met die van onze aanvoerder.
Op onze weg naar Barcelona doen wij er iedere maand een puntje
bÍj en wie overblijft, mag naar Spanje. Dat is pas topsport,
wij lopen digitaal !
Het oefentraject is iedere week een volslagen verrassing, omdat
het tijdens de groepsdiscussle onder de warming-up wordt vastgesteld. Meijendel, Clingendaal en de Laan van Poot blijven
favoriet. AIs de groep er niet meer uitkomt, dan we1 gewoon op
advies van Frans wat variatie nodig heeft, komt broer Henny uit
Zwolle de training begeleiden. Henny heeft ons langs duinpannen
gevoerd die de meeste HRR-Ieden nog niet hebben gezien en die,
naar wij vermoeden, ook niet op een kaart staan.
Perdijk's mlx van electronica, schematica, leiderschapsvariatie,
terreinkennis en sociale vaardigheid mist zí1n effecten niet.
Zes leden wil ik als 'leading zools' en als toonbeeld van
vooruitgang noemen.
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Elsemieke Hillen die continu zes mllimeter boven de grond zweeft
en laatst aan de groep de concessie heeft gedaan in ieder gevar
drie keer per minuut haar voeten de grond te laten raken.
Ten tweede Bram die steevast vooroploopt, zijn zoon van 26

n

eruit scheurt en binnenkort zí3n vader introduceert.

Ten derde Hans, wiens warming-up klaar is als hij z!1n veters
heeft vastgemaakt, daardoor tot de schaarst geklede runner van
HRR kan worden uitgeroepen en pas echt op dreef is als hij voor
de training een comprete nacht kan oversraan. vervolgens
Anne Geert Bosman (tapping Anne) die met ziln robuusÈe pas
zelfs op zandpaden het ritme aangeeft. Als vijfde Gerarà die
continu en in stirle bescheidenheid zijn pr's verbetert en
tenslotte Lee, die enkele weken geleden is uitgenodj-gd voor
een tournee door het continent van de natuurtarenten, en we1
in het bijzonder Tanzania. De vele gastlopers laat ik Ëuiten
beschouwing. Geen wonder dus dat perdijk's Gruppo sporti-vo als
enige groeP vrijwel voltallig aan de Nieuwjaarscross heeft meegedaani om sportieve redenen en niet vanwege de overÍgens

prima - bollen en champagne!
Heren van de Technische commissj-e, dit is u arremaar ontgaanl

Justus de Bruj-jn,
Groep 7, van Frans, dat moge duidelijk zí1n.

---
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Frank Hoogendijk
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RoeI Loen
Fred Stokkers
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Mieke Goudszwaard
Carel de Ru
Fred Arendsen
Bert Tissen
Koos Hendriks
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Christiaan den Hertog
frma Voge1s
Wim !{illemsen
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7 december

1988

Trainer

Snelheidslimiet 5/10 /21 km Train ingsdoel

Harm Hendriks
Piet Roestenburg

15.30
18.00
19.00
20.00

32.00
37.00
PÍeter de Graaf
39.00
Rob BIeijs
41 .00
Gerrit v.d. Veer 1) 21 .00 - 43.00
Anton Porcu
22.00
45.00
F'rans Perdijk
23.00 - 47.00
Cor van Putten
24.00
49.00
Ab Dijkers
2l 25.00
51 .00
Astrid Pieterse 1 ) 26.00 en z.

1
1
1
1
1
1

. 10.00
.20 .00

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

) op maandag niet aanwezig 2l op zondag niet

baan/weg/cross
idem
idem

weg/cross
idem
idem
i-dem

idem
idem
weg

aanwezig
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SPIERPIJN EN SMERIGHEID
Degenen die zLch na het lezen van deze kop met rode oortjes op
deze tekst werpen in de hoop getrakteerd te worden op een
erotische vertelling, komen bedrogen uit.
Nee, het zit al1emaal even iets anders. Vrijwel j.edereen die
ooit een marathon heeft gelopen, wordt na afloop geteisterd
door grote stijfheid en spierpijn. Massage helpt, wat mij
betreft althans, uitstekend om de ergste pijn, stramheid en
vermoeidheid te lenigen. De vuile stoffen worden dan ars het
ware afgevoerd en eventueel ontstane spierknopen worden h,eggelirreven. ook wetenschappers hebben zídn over dit op zíchzeLf
volstrekt natuurlijke, maar toch minder aangiename aspect van
het marathonlopen gebogen.
Enige tijd geleden stuurde pieter Bolleman mij de voorropige
resultaten van een spierpijnonderzoek, dat door de Erasmus
universiteit is uitgevoerd en waaraan hij heeft meegewerkt.
Als dank ontving Pieter een presentje, bestaande uit een

' sophisticated' tandenborster incrusief kruÍdentandpasta, en
voor de 'stink-adem' n6. de marathon een mondverfrisser.
Omdat het even heeft geduurd voordat deze editie van HOT ROAD
REVIEW is verschenen, is het niet ondenkbaar dat een uÍtgebreider
versrag van voornoemd onderzoek inmidders j.n de t RUNNERS' j.s
verscheneni hoe dan ook, hier volgt de eerste summiere versie.
voor de goede orde: de gegevens zLSn gehaald ult een brief van
professor Dr. J. PooI van de Erasmus Universiteit.
voor het spierpijnond.erzoek hadden zich 795 marathonlopers
aangemeld. Hj-ervan vielen 176 personen om uj.teenlopende redenen
af, en uiteindelijk bleken d,e resurtaten van 620 deernemers
geschikt voor de uiteindelijke bewerking van de gegevens.
De onderzochte groep is op drie manieren behandeld, namerijk
rekoefeningen, placebo en een smeermiddel.
De voorlopige conclusies.
rn de eerste praats werd nagegaan in hoeverre het optreden van
spierpijn verschillend was voor de drie behandelingen.
Spierpijn in de bovenbenen kwam bij alle drie behandelingen bij
meer dan 908 van de personen voor. De verschillen waren zo k1ein,
dat niet te zeggen is wat je kunt doen om dit soort spierpijn te

voorkomen.

Brj de kuiten ligt dat echter anders. Na rekoefeningen kreeg
308 geen spierpijn j-n de kuitr ÍIà placebo 22t niet en na heÈ
actieve middel 25t niet. Kortom: om spierpijn in de kuiten te
voorkomen, rijken rekoefeningen een beter resultaat te geven
dan het onderzochte smeermiddel (al dan niet met een actief

bestanddeel) .
ïn de tweede plaats werd de ernst of de mate van spierpijn
bekeken. De pijn in de bovenbenen was voor de drie-behànàelingen
ongeveer gelijk. Voor de bovenbenen maakt het dus niet veel uj.t
of je rekoefeningen doet, een placebo gebruikt of het echte
smeermiddel: in alle drj-e de gevallen 1s de pijn ongeveer even
erg. voor de kuiten ligt dat wederom iets anders: bij wandelen
en traplopen Írras de pijn na de rekoefeningen iets minder erg
dan na het gebruik van het smeermiddel. Placebo en het actiéve
bestanddeel verschilden onderling natrwelijks. vergeleken met
29
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het onderzochte smeermiddel verminderen rekoefeningen de ernst
van de pijn in de kuitspieren.
Tenslotte werd ook gekeken naar mogelijke invroed van de
behandeling op het_tijdsÈip waarop de pijn het hevigst was.
Voor de drie behandelingen bleek dat bij ongeveer aé frettt tot
driekwart van de personen de pi.jn bij wandelen en traplopen op
de eerste dag het hevigst was. ongeveer een kwart van de
personen had de meeste pijn op d,e tweede dag. Er werden geen
verschillen tussen de behandelingen waargenomen. Er kan àus
gesteld worden dat het moment waarop de pijn het ergst is, niet
beinvloed rijkt te worden door gebruik van een smeermid.d.er of
het doen van rekoefeningen.
hlat leert het onderzoek ons nu? Niet gezegd kan worden d.at een
smeermidder geen zin heeft. Er was namerijk geen groep die
heremaal niets gebruikte. ook kan geen uiÈspiaak gedaàn worden
over de combinatie van rekken en smeren.
zoals gezegd, zal een uitgebreider verslag van het onderzoek j_n
de RUNNERS verschijnen, éls heÈ al niet inmidders daarj-n
gepubliceerd is.
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Fred van der Gon Netscher
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De wintermaanden vomen de peilode waarin de diverce griepbacillen zich het best thuisvoelen. Zo wordt voor
de komende kerstperiode een traÍe gilepgolÍ voorspeld. 0p zich is gilep een wij onschuldige aandoening maar

I

het wordt anders als men de signalen negeerl en bii voorbeeld onder het motto ,,dan zweet ik die gilep er wel
uit" gewoon dooryaat met trainen. 0Í na de griep weer te vroeg begint.

0ick Loman

c

itaat 1: ,,Als het om lichte infecties gaat, zijn veel sporters te

nonchalant. Bij voorbeeld een
ontsteking aan de luchtwegen.
Zo'n virusje kan in het lichaam

Bij forse inspanniug
is een hartaanval dan helemaal det uitgr
sloten. Veel van de doden die jaarlijks tijde hartspier aantasten.
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dens het sporten vallen, hebben zo'u voorgeschiedenis".
Citaat 2: ,,Er zijn mensen die met een fikse
griep trích het trainingspak aantrekken. 0m
zo het zieke gevoel in de buitenlucht kwiÍ te
raken. De mensen weten niet dat een virusontsteking, hoe onschuldig die ook lijkt, fataal kan uitpakken. Ik zou het toejuichen als

er meer voorlichting zou worden

gegevetr
over de risico's tijdens het sporten. Bij voor-

beeld een Postbus 51-filmpje over beaauwdheid tijdens het bewegen. Over sporten met
griep onder de leden".
Citoat 3: ,,Bij plotselinge dood tijdens sportbeoefening kan er sprake zijn van een infectie, zoals griep of keelontsteking, die het
voordien gezonde hart aandoet. Dit kan bij
iedereen voorkomen, maar zware lichamelijke inspanning belast het hart extra waardoor de kans op plotselinge dodelijke compli
caties bij sporters dan groter is. Sporters die
aan eeu ontsteking van de hartspier lijden,
I..!agen vooral over zware vermoeidheid in
aansluiting aan een zíekte. Ze hebben dus
klachten en bij medisch onderzoek kan de
oorzaak aan het licht komen. Omdat atleten
in het algemeen niet snel klagen en zo gauw

Beek, sportarts bij de Nederlandse Sport Federatie op Papendal (citaat 1) en dr. Ineke
Dolmans, huis- en sportarts in Eindhoven en
gepromoveerd op het onderwerp ,,Plotse dood
bij sport" (citaat 2) aan het woord. Het derde
citaat hoflen we enkele maandeu geleden aan
in de kranten, aangesloten bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst, die ex.topschaatser

en al heel lang sportwetenschapper in Limburg, Harm Kuipers aan het woord lieten.
()ndemchatting

Deskundigen

sportmedische wereld

derwerp waarover niet zo gek veel gepubli
ceerd is en wellicht is dat ook de reden, dat er
op dit terrein nog vaak sprake is van onderschatting. Sprake is ook van ingeslepen misvattingen zoals ,,in de buiteulucht raakje dat
zieke gevoel wel kwijt" of,,lekker lopen, dan
zweet ik de griep er wel uit".
Zo werkt het bepaald niet, want
lezen we in

-

Elseviers Medische Sportgids voor Vrouwen
- ,,als bij koorts wordt getraind, stijgt de
Iichaamstemperatuur en moet het hart nog
harder werken om te voorkomen dat de
Iichaamstemperatuur te hoog wordt. Het hart
dat het tijdens het spoÉen toch al druk heeft.
Bij het sporten produceert het lichaam namelijk veel warmte. Het hart moet niet alleen de

mogelijk weer aan de slag willen, gaan ze,
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Plotse dood
Daarmee zijn we terug bij Ineke Dolmans. die

met financiële steun van de Nederlandse
Hartstichting in de periode van 1978 tot 1983
aan de Erasmus Universiteit 188 gemelde ge.
valleu van plotse dood in de sport onderzocht.
Ze kwam tot de conclusie dat jaarlijks 103
spoÉers het slachtoffer worden van plotse
dood. Vooral van plotse hartdood want in 59
gevallen kon dat aangetoond worden, in 50
gevallen werd dat waarschrjnlijk geacht en in
43 gevallen overwogen.

Hoewel wijwel allen regelmatig sport be.
oefenden, leefden de slachtoffers niet gezon-
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ondanks dat ze zich niet goed voeien, soms
toch trainen. Daarom wordt ook aangeraden
om brj ziekte goed uitgeaekt te zijn alvorens
weer te gaan sporten. Bij biijvende klachten
moet beslist de dokter geraadpleegd worden".
De eerste twee citaten troffen we aan in het
clubblad van Hera uit Heerhugowaard. De redactie besteedde onlangs een paglna aan sporten br; ziekte en daarin kwamen Peter van
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uit de

aan het woord over sporten bij ziekte. Een on.

spieren van zuurstofrijk bloed voorzien, maar
voor aÍkoeling ook bloed van de warme spierer naar de huid transporteren. Soms kan de
haÉspier door de kou zijn aangedaan en kan
het hart tddens het sporten onregelmatig
gaan kloppen".
,,§ommige virussen infecteren de spieren
waardoor deze pijnlijk worden. Trainen met
pijnlijke spieren kan spierscheuren veroorzaken. Erzijn dus diverse redenen om het spor.
ten tijdens een virusinfectie uit te stellen", aldus Elseviers gids. daarmee doelend op het risico op blessures (spierscheuren dus) maar
ook op hartproblemen, die soms de dood tot
gevolg kunnen hebben.
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MEIlISCHE RUBRIEK
der dan de gemiddelde )iederlander stelde

nieurv onderzoek veel hogere getallen zou

Ineke Dolmans vast. Vooral het aantal rokers
62lc) was hoog. Een derde gebruikte regelmatig alcohol van wie één op de zeven veel tot

opleveren.

ze€r veel. Ook overgewicht (29 personen)
kwam voor. Groot was het aantal mensen

í69), dat in de laatste twee jaar voor hun overlijden naar een specialist was verwezen. Met
name naar de cardioloog t29r.

Gezien de al aanwezige risicofactoren is het
moeilijk hard te maken, dat sportbeoefening
de hoofdoorzaak was van het aantal gevallen
van plotse dood, die overigens voor liefst 93 7c
betrekking hadden op mannen en dan vooral
in de leeftijd van 45 tot 54jaar. Verondersteid
wordt dat de wouw toch wat minder fanatiek
sport, niet gemakkelijk tot het uiterste gaat
en, als bekend, minder aanleg heeft voor harten vaatziekten.
Acute dood tijdens sport komt het meest veelvuldig voor brj voetbal (27 tc), trimmenQ4 fc\
en alle overige balspeien \22 %\. Op basis van
de gegevens van Ineke Dolmans mag geconciudeerd worden dat in de onderzoeksperiode
jaarlijks 25 mensen tijdens het trimmen overleden. Mogelijk dat dit aantal nu vanwege.de
groei van het aantal trimmers iets hoger is,
maar Ineke Dolmans verwacht niet dat een

I

Veel dus. al gaat het Ineke Dolmans te ver om
een directe reiatie te leggen met de plorse
dood.

Kans heel klein

blijkt ook uit andere medische litera.
tuur, dat bepaalde griep- ofinfluenzavirussen
kunnen leiden tot m1'ocarditis. ontsteking
van de hartspier. ,,Hoe lang mensen. die een
koortsende infectieziekte doormaken. hun
sportbeoefening moeten staken, is niet be.
Toch

Ineke Dolmans becijferde dat de kans op plotse dood br.1 sportbeoefening in feite heel klein
is. Eén keer in zeven miljoen uren sportbeoefening overlijdt iemand in ons land tijdens
sportactiviteit. Of anders gezegd: één op de
45.000 sportbeoefenaars. ,,En als je het uitsplitst per sexe kom je voor de man uit op één

kend", aldus Ineke Dolmans.

op de 30.000 en bij de vrouw op één op de

Tien dagen rust

300.000", aldus Ineke Dolmans.
,,ln feite is de kans op plotse dood heel klein.
Angst ervoor is een heel slechte raadgever.
Niet op zijn plaats ook. Het zou een slechte

het KNVB-centrum wordt voor alle voet.
"Op
ballers een periode van tien dagen rust aangehouden na iedere koortsende ziekte. In die
periode wordt noch gespeeld noch getraind.
Elke inspanning kan bij een myocarditis aan.
leiöng zijn tot fatale ritmestoornissen",
schrijft Ioeke Dolmans, die in haar onderzoek
echter vaak tegenkwam dat mensen toch
vaak hun sport weer (te) vroeg oppakten.
,,Meespelen onder druk van medespelers of
competitiebelangen. of de ziekte eruit te wil.
Ien zweten, schijnt dus veel voor te komen.
Voorlichting over het staken van sportbeoefening tijdens en tien dagen na elke koortsende
ziekte is aan te bevelen". luidt Ineke Dol.

zaak zijn als mensen, die toch steeds in grotere getale gaan bewegen, zich daardoor laten
weerhouden. Dat betekent niet dat ze geen

oog moeten hebben voor hun gezondheid",

klinkt het.
Eén van de zaken waarop de sporter attent
moet zijn is inderdaad die vaak zo onschuldig

Iijkende griep. Voor Ineke Dolmans was het
aantal personen, dat de laatste maand griep
had gehad, reden om in haar onderzoeksverslag een aparte paragïaaf aan griep en sport
te wijden. Het aantal personen bedroeg 55.

mans slotconclusie.l
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VERHI'T'R VAN PERTIONEN.
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BEATRIXLAAN
r.,<Gen Sdrcnk- en PÍins Bemhard viadukl
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ultslaoen van onze clubreden. verzorgd door HanE Housmans
Marathon Elndhoven 42.L95 meter
09 oktober 19gg

Nr. Naam
Tl Jcl
Cat
=========================================================
285 Corry Mldde
3:03.31
vetV
322 Frans ten Brlnk
3:06.54
senM
464 Fred Arendsen
3:19.06
vl M

u
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I
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T
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t
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Ultslagen Alphen Noord Cross
Zg oktober lggg
3000 meter Dames
Nr. Naam
TlJd
Cat
=========================================================
6 Anneke Kloostra
LZ:O4
senV
Frora cross Boskoop 3000 mtr

Nr. Naam

TtJd

05 november

19gg

Cat

=========================================================

-----li::I:-iï::::1----------ï:::__________:::L_______
Marathon New York 42.lgs

Nr. Naam
= == ==

??
??

==== ==

=

meter
06 november lggg
TlJd
Cat

=== = == =========== ========= === ======= === === = ==

Kees Storm

Rlnus Stolk

32àg.3g
3i?gi..

senM

vl

M

ultslagen le Portasloop 10 Bl,l lz november lggg te Elburg
Nr. Naam
TlJd
Cat
=========================================================
3 Jan Dlrk Hazelaar
0:52.10
sen
ultslagen 21.1 km Ter Heyde aan zee 12 November 19gg
Nr. Naam
Ttjd
Cat
=========================================================
15 Bep ÍÍalburg
I31g.3Z
sen
36 Arthur Heerkens
LIZZ.O3
sen
39 Marcel den Dulk
L:22.36
sen
191 H. Hoogeveen
L:4O.47
vla
198 Hans Beudeker
LIA2.ZI
sen
199 Jack Kerfoot
1t42.42
sen
2lO Aad Butter
Lt49zZ3
sen
Ultslagen 15 km Zevenheuvelentoop 20 nov 1ggg

NlJmegen

I::==I::I===============---===I113-==-=-=====:::=========

L52 Ine Valent'1n
680 Anneke Kloostra
744 Fred Arendsen
79O Andre Blok

0:54:36
I:02:5g
1:03iSO
l.O4rZ4

senV
senV
senM
senM

33

I
I

oosterhofloop 10 KM Rotterdam 20 november
Haazeleger
3Lr47
s
Erlc van der Loos
35:35
Aldert Mulder
36:33
vI
Arthur Heerkens
38:10
s
Pulster
39:43
s
Corry l,lldde
40: Ig
dv
Tom van der Gaag
43:31
s
Anne van Eeuwljk
46:48
dv

Konmar

L2
73
97
145
2O9
227
316
366

Speculaasloop 26 november 19BB Gorlchem 15

18
01

Hans

Korremans

fne Valentln

I
19gg

I

I
E

t
I
I

km

0:53:55
0:55:23

s
d
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ultslaoen van onze clubleden. verzorqd door Hans Housmans
Van Dam Tot Damloop 09 oktober I9B8
186

208
229
253
287
382

Derk Jan

em

1:01:37

Chrlstiaan den Hertog l.r02.4l
Jan Bal
Ton Heerkens

P.

Groen
Rob Mouton

Veteranen

104
108

Smld

10

I

I :04:00
1:05:11
LtO7 t26
1:19:02

a

Tltus

Verhagen

1:16:55
1:21:00

Ammeraal

LrLT r49

Gerard Buytelaar

Veteranen 1 b
53

Chris

Veteranen
31

Í1111y de Bruln

Veteranen
6
9

2
1:

18:57

3

Jan van der Roest
Joop Heuts

I 3 16:00
1:24:13

Dames

I
D

67

7t

73
78
79

Nr.

I
I

70
81
93
115
L29
133

E

n

n

R. van Putten

The Hague Ten

u

l

Jacky van Tllborg

Cora.Bochhove
Rla van der Berg
Heldl van der Veer

L42
149
151
154
158
168
L'r3
L97
198

L.2O.22

1:21:25
J.z2Lz 40

1328:00
1 :28: 30

Miles 06 november

Tl

Naam

Peter van Leeuwen
Rabln Raghoslng

Rob Holtkamp
Bep Walburg

Derk Jan §mld

Pleter Bolleman
Hans Korremans

Louls Brugrman
Ben van der BuIk
Eric van der Loos
Jaap Hakkaart
Kees-Jan Rotgans

lgBB

O

jd

254229

:55 :29
0:55 :49
0:57 :12
4.57 :45

Cat
3

0

0:57:49
0:58:21
0 :58:35
0:58:37
0:58:43
0 :58:49

0:59:I3
Arthur Heerkens
0:59 :20
Barry Dyke
1:00:01
Chrlstlaan d Hertog 1:00:01

vl
s

vI
s
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The Hague Ten M1les 06 november 1988

Nr.
20L
204
205
214
24L
242
255
263
266
282
289
298
301
304
307

'311

319
329
334
33E

339
361

362
367
389
390
406
410
418
42L
423
429
434
436
438
464
469
470
479
480
485
496
506
525
541

542

Naam

T1

Aldert Mulder
Frans ten Brlnk

Anne van Schuppen

Jel1e de Kleine
Ton Toet

Paul Grevenstette

P. van Kessel

Thys Lander
Frank van Heynlngen
Fred vd Gon Netscher
Peter Magnee
Driesje van de Bos
Dennis Dtepenhorst
Rlnus Innemee
.Pleter van RlJn
Miche1 Blk
Hans Bongers
Rlnus Pols

Johnnle van Brecht

Bert Tlssen

Corry Mlclcle
Kees van Eendenburg
Jo Knoester
Hans van Vl1et
Hans Zwager
Fred Arendsen
Henny PerdlJk

RoeI

Loen

George Eimermann

Martien van

Jack Kerfoot
Edwln van Dam

Henk §lagter
Oom Ben Hermans
Toon §torn
Tom

van der

Gaag

Hans Katsburg
Rob Staats
Ben Fllnk

Bert Brunlng

Aad Butter
MarJa van Í{estervoort
Sophle v Geenhulzen
Hans Habraken
Ruud den Oudenhoven
Lle van Schelven

9lantlJparkloop 10

16

Leeuwen

Rob Holtkamp

KM

Cat

Jd

1:00:06
1:00:17
1

:00 :20

1:00:39
1:01:53
1:01:55
L:02t25
J.202:36
LzO2z42

:03 :35

:04:15
1:04:18

1

r

v1

vI
S

:04:57

I :05 :09
1:05:14

vl

:05: I8
1:06: 30
1:06:35
1:06:44
I :08:09
I :08: 10
I :08:54
1:08:59
1:09:34

dv

1

vI

Q

v1
s
v1

vl

I:09:46

S

I :09 :54
1:10:13
I :10:24
1:10:31
:1O:45

1:12:58
1:13: I7
1:13:33
I ! 14:17
].2L4:.2l
1 :14:54
1:16:52
1:18312
L:21252
1 :26 :08
L

tl

a

L:O4:24
l-r04z29
1:04341

1

l

s
v1

l:03:57

1

d
s

v1

1:03:08

1

v1
a

T

226:09

Dordrecht

v2
v1
s
v1

vI

v1
v2
dv

vI
S

19 november 1988
33:34

s

a
I
I
I

I
r
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EGMOND

AÀN

ZEE 8 JANUARI

1

989

op 7 januari van hetzelfde jaar togen wii, Els Bloemen,
Paula Couzijnse, EIs Kempen, Ruud van Gróeningen,
Piet Roestenburg, Hans en ondergetekende, naai het Noordhollandse Egmond aan Zee.
Hier hebben we gebruik gemaakt van een zogenaamd weekend.arrangement bij het hotel-appartementencomplex zuiderduin.
Betreffende Ioop, (17e) Le Champion halve marathon, hebben we,
Hans en ik, reeds tijdens het laatste trainingsweekend met onze
voormarige atretiekvereniging te Àmsterdam gearrangeerd,.
Ea bovendien nog een aantar mensen van HRR weten te
interesseren.
Het verzamelpunt op die bewuste vertrekdatum was Spreeuwenlaan 6.
We vertrokken met twee autors richtj.ng het Noordwelten. Dit ging
allemaal voorsPoedig, zi) het dat de àutomobilisten elkaar dia

hadden geloosd.

om t 16.00 uur gearriveerd bij het zuiderduin, alwaar de groep
Amsterdammers reeds voor een deel Írras gearriveerd. Na snel onàe
spullen in de kamer te hebben gedropt, op voor een (Iicht,e)
HCA-HRR

training langs het strand.

Na afloop wachtte paula ons op met allerlei lekkernijen. Nu is
het me zo ongeveer wer duidelijk waarom die pietje zó rekker

loopt; soitr

loper c.g. loopster heeft wel bàat bij

!en.
goede verzorg(st)er
op de landingsbasis!
Enf inr Íru wat versnellen, Francj.en.
rs Avonds redelijk.gegeten: pasta sarade ijs. zelfs nog het
ijs van Harm Hendriks c.s. weten te bemachtigen. zLj gingei
elders eten, omdat het hen arlemaal te lang àuurd,e.Daarna nog even 'het dorp' in voor eventuere aan-, bijvulling en
op tijd de matras op.
Het was voor ons, Hans en mij, overigens best vermoeiend ons
zowel met Amsterdam als 's-Gravenhage te verpoze\.
De dag zelve.
De start was om 12.00 uur. Aldaar zagen we nog verscheidene
andere HCÀ- en HRR-peopIe.
Het weer was goed. En vol goede moed begonnen !íe aan onze
(Ioop) taak van.die dag. voor ons,
ars gi,R-atreten, $ras het, reek
het althans, l-let.zo uitputtend, aangezien we dergelijk
loopgebied toch dikwijls beroeren.
een

7 5, 1.rg. waÈ zeg ik, strand? het reek wel een onontgonnen
gebied,
speciaar geploegd voor deze roop. Er was geen band-,
vogelspoor te vinden waarin je enigszinè stabier xon ropen.
Dit viel even tegen en qua tijd beÉoorlijk inleveren.
Bij de finish ta1 van ontevreden mensen àoor met name de tegenvallende t,ijden. persoonlijk heb ik rekker gelopen.
ïn zuiderduin, alwaar tevens de prijsuj-treiking plaatsvond,
een brunch genuttigd.
rn de (verre) namj.ddagr Ílà gewaarschuwd te zi1n voor filevorming,
gingen l're hreer richÈing het Zuidhollandse. HeÉ was al1emaal
weer goed ge\^reest. BIij dat ik loop....
Francien Onderdijk
37

n

H

SPORTPUZZEL
R
rn de vorige editie van julrie crubbrad stond de eerste HRRsportpuzzel- afgedrukt. De oplossing ervan staat hieronder

vermeld.
De redactie w1I graag vernemen j-n hoeverre jurrie de HRRsportpuzzel ars vast onderdeer van de Hor ROAD REvrEw op prijs
stellenr €Ír indien positief, welk type puzzel de voorkeur

verdient.
Reacties, ook ten aanzien van de onderstaande oprossing, gaarne
kenbaar maken aan christiaan den Hertog of aan een rid van de
redactie.
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HANI(XEROX
COPY-SEBVICE

Als u het Rank Xerox Copy Service Centrum bij u in de buurt bezoekt, opent u de deur
nÍur een ongekend uitgebreide reeks kopieer- en afwerkmogelijkheden. Of het nu gaat
om een enkel kopietje of een omvangrijk rapport, in wtart/wit. op gekleurd papier of
karton. Ingebonden of op transparanten voor presentatie.
.

ZWART I WIT KOPIEËN
KLEURKOPIEËN
FORMULIEREN

IAY.OUT

FAX.SERVICE

KANTOORBENODIGDHEDEN

b

RANK XEROX COPY SERVICE ABONNEMENT

RANI( XEROX

KANTOORCENTBUN
COPY.SEBV'CE

Parkstraat 35

2514 JD Den Htrag
Telefloon: 070 - 92 42 3l

39
'Xerox. Rank Xerox en Telecopier zijn geregistreerde warenmerken en handelsnamen van Rank Xerox Ltd
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THE HAGUE
ROAD RU}TNERS

wedstrijden

KALENDER
26-2
4-3
5-3
1 1-3
1 9-3
25-3
27-3
1-4

8-4
9-4
1

6-4

21 km
10 km
30 km
15/20 km
42/to / 21 / 10 km
20 km
21 km

Gouda

DeIft
Zaandam

AIphen
Schoorl

Rijpwetering
Barendrecht
Den Haag
Maassluis-V{.
Hilversum.
Hoofddorp
Rotterdam

22-4

Edam

23-4

Utrecht

21

/10

km

42/21 km
20/10 km
20 km
42 km
16,1 km
42/21 km

v.a. 11.00 u.

Av. Gouda
1 v/d q
Av. Zaanland

14.10/14.30 u.
14.00 u.
14 .00 u.
v.a. 11.30 u.
14.00 u.

Zilveren MoIenloop
Oude l,laasloop

City-Pier-City
V{estland },larathon
Spanderswoudloop

13.00 u.

Golden TuIiploop
Rotterdam Marathon

I
E

UN rYarathon

E
3
7

T

§r,

é

E

c

Cross

n

Baan

d

10 km

È
\
o
È-

+r.

1O

EM

15 km

§
ir
§
F
È
\

Halve marathon

20 km
25 km

n
snelwandelen

30 km

Veteranen

n
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BESTUUR VÀN THE HÀGUE ROAD RUNNER S

Tcn Vermolen

voorzrt t,er

Leeuweriklaan
070

Yvonne Gerner

vice -voor

Jacques BeIjon

z

it,ter

I
I
I

penningmeester

b
I

LI

74

-

Astrid

PieÈerse

secretaris

Loes Aarts

999613

gLro 2636951 t.n.v. H.R.R.
van Lumeystraat 52
2581 XD Den Haag

070 - s02860
Parkweg 17w

2e secretaris

2585 J!{ Den Haag

MicheI Aarts

commissaris
IeCenadrninistr

070 - 502362
Parkweg 17w
.

2585 J!{

-

070

Louis

Brugman

commissaris
r,redstri jdsecr.

Den Haag
502362

Havenkade 5a
2586 TS Den Haag

c70 - 523868
giro 5699215 t.n.v.

Christiaan den Hertog

commissaris

Gerrit van PelÈ

commissaris

r,redstrijdsecr. H. R. R.
Carel Reinierszkade 133
2593 HN óen tiaag
070 - 859720
le BraamsÈraat

9

2563 HT Den Haag
'o7o - 258712
I

W I g.,?'
EIs

REDACTTE HOT ROAD REVTEW

Bloemen

eindredactie/
distïibuÈie
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