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op het moment dat ik dit schrijf, is de maand maart net
afgesloten. In dit voorwoord wil ik kort ingaan op twee
zaken die in deze rumoerige maand de aandacht trokken.
Allereerst de stand van zaken bij de speurtocht naar een
nieuw clubhuis. Er ligt inmiddels een aanbod van de
gemeente, in casu de afdeling jeugd, sport en recreatie.
Dit stelt ons voor een clubhuis aan de Buurtweg te gaan
delen met de The Hague Raiders, de American footballclub
(de club van brede heren). Bij velen zullen onmiddellijk
diverse bezwaren opborrelen en ook het bestuur z:-et dit
niet als ideale oplossing. Voorlopig onderhandelen we dus
stevig verder met de betrokken partijen.

Groot aandachtspunt was verder natuurlijk de CPC. Een
evenement dat zich dit jaar in een voor een aantal lopers
te warm zonnetje mocht koesteren. Als toeschouwer op de
boulevard vielen de clubhuis T-shirts mij behoorlijk op.
Jammer dat zo'n actie niet werd gezien door Lokatel TV.
Helaas werd er in hun reportage niet eens aandacht besteed
aan de eerste Haagse dame en heer. Waarom toch a1s lokale
TV jaarlijks datzelfde verhaaltje na de finish met de
winnende Ten Kate maken? Helaas een gemiste kans voor open
doel.

Groot compliment tenslotte voor de trainers/begeleiders van
onze CPC-ers en aIIe betrokkenen bij het professioneel
ogende feest na afloopl Dissonant is alleen de kok die
onterecht twij felt aan de kwaliteit van het door hem
geprepareerde voedsel. Kennelijk te vaak geconfronteerd met
ontevreden klanten in zí1n eigen werkkring.
Voor hem kan het onderstaande stukje aIs ondersteuning
dienen. Het is geschreven door een tweetal 'beroepsetersl
die wekelijks een duur restaurant bezoeken om daar het
voedsel te keuren.
rrDe hoofdgerechten: de aI eerdergenoemde kalfslende met
krab gevuld voor t . 49,50 en met selderijvocht
geparfumeerde palingfilet in dragonboter gebakken, met
oestersaus geserveerd (f. 44,-). De kalfslende met een
onherkenbare prak als vulling is zout. Dat is het
belangrijkste dat er aan opvalt. Maar de stukjes met
interessantigheid omgeven gebakken paling zí)n werkelijk zo
zweetuitbrekend zout, dat we het bord eten moeten
teruggeven. . . "
Even later krijgen ze een nieuw bord.
rrWe proeven, aarzelen, proeven weer en kunnen tot geen
andere conclusie komen dan dat die hele emmer palingfilet
zo zout is a1s de Dode Zee. ook dit bord blijft vrijwel
onaangeroerd en we Iaten schuchter weten dat we het niet
door onze keel kunnen krijgen.tt
Uiteindelijk staat er echter gewoon voor f. 44,- rpekel' op
de rekening.
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rfWe betalen niet a1s het nog een keer zo smerig is. Dit
roept om harde actie. Dan maken we verder geen woorden vuil
aan het niet geheel ontdooide en met gips gevulde flensje.
De kaart beloofde er meer, maar we waren de kok dankbaar
dat hij maar één zotn kil, ongaar staafje liet brengen."
En dat allemaal terwijl er bij jou door niemand is geklaagd
Herman !

Gerrit van Pelt
(vice-voorz itter)
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Nl 1990 0M 15.00 UUR

ALE WEGWEDSTRIJD EN PRESÏATIELOOP ÍIVER 1 (lKM

b-, snel, veÍkeersvrij parcours door de Haagse binnenstad, geheel over de openbare weg I Starts op Bearidenhoutseweg

legenover Den Haag CS I Kleedgelegenheid I Verfrisingen I Gntis T-shirts I Masage I Business run I Fun Runs

levenactiviteiten 
I Prijzen in alle categorieën I Prijsuitreiking om 17.15 uur

voorinschrijving 1990/9,- voor de KNAU-wedstrijd en/12,50 voor de prestatietoop.

na-inschriiving op de dag zelf voor iedereen/12,50 incl. Tshirt

(Kl,lAU-wedstrijd: uitsluitend op A-formulier in duplo) voor 16 mei 1990 aan Fnnk

Zeekant 104h, 2586 U Den Haag, met bijsluiting van Eurocheque oÍ girobetaalkaart tn.v.

HRR 10 km wegwedstrijd te Den Haag. Voorinschrijving wordt niet bevestigd.

en prestatieloop (Kl,lAU-wedstriid uitsluitend op vertoon van licentie) en aftalen shrt-

op de dag zelf tot'14.30 uur in het winkelcentrum BABYION.

,í 10 km wedstrijdloop voor teams van bedrijven, instellingen en overheid I minimaal 5,

Jtuimaal 10 personen ! apart startvak voor de prestatielopers I aparte uitslagen en pdian

I volop promotie-hciliteiten voor deelnemende bediljven en overheidsorganisaties I inlich-

finOen: 

ae ondenaan.

1 lfi start om 13.15 uur, voor jeugd Um 10 jaar (gratis, geen T+hirt)

2r5 l(M start om '13.30 uur, voor alle leeÍtijden V 7 ,S},gratis T-shirt)

I 5 m staÍtom 13.30 uur,vooralle leeftijden V7,s},gntisï-shirt)
Ehschriiving: alleen op de dag zelÍ tot 13.00 uur in het winkelcentrum BABYL$N. Na afloop ontvang

iedereen een verÍrisino.

J.org.nl*rd onder auspfien van de Commisie van Europese Gemeenschappen.
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HOT CLUB INFO

De CPC 1990 z:-t erop. Het was een mooie loop en een succes
voor The Hague Road Runners. Anne van Schuppen eiste de
titel snelste Haagse voor haar op in een nieuw p.r.:
r. 17.50.
Jacques Kraats eindigde aIs derde in het politieklassement.
The Hague Road Runners was met 238 wedstrijdlopers (m/v)
wederom de grootste deelnemende vereniging en had met
HRRrers en CPCrers ca. 500 lopers aan de start, verdeeld
over de 10 km en de halve marathon. we kunnen met recht van
een succesvolle CPC spreken.

Dat de CPC-actie 1990 goed is verlopen, kunt u uit het
bovenstaande afleiden. Een en ander werd afgesloten met het
CPc-feest op de avond van de CPC. Dit feest werd door circa
25O CPC'ers en HRRters bezocht en was een swingende
happening.
Bij deze bedankt het bestuur, mede namens de CPCrers,
Astrid Pieterse voor het vele werk dat zí) heeft verzet
voor de organisatie van de CPC-actie. Dank gaat ook uit
naar alle trainers die zich voor deze actie hebben ingezet.

Tijdens de CPC-Ioop is aandacht gevraagd voor ons
accommodatieprobleem door middel van spandoeken en speciale
T-shirts. Ook is in de pers aandacht besteed aan onze
situatie.

Binnenkort vindt er naar aanleiding van de nota\sportvelden 2000' een tweede inspraakronde plaats in de
gemeenteraad. De datum waarop deze inspraakronde plaats-
vindt, is nog niet bekend.
Het bestuur roept de leden op om op de publieke tribune
plaats t,e nemen, wanneer deze inspraakronde wordt gehouden,
teneinde onze eis ten aanzien van een nieuwe accommodatie
kracht bij te zetten.
De precieze datum wordt bekendgemaakt.

De oproep om uit te zien naar leegstaande gebouwen die wij
eventueel zouden kunnen betrekken, blijft, onverminderd van
kracht. Geef uw suggesties door aan een van de
bestuursleden. Bij voorbaat dank.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op L6 mei l-990.
Het bestuur hoopt weer vele leden op de vergadering te
mogen begroeten. Neem geen voorbeeld aan de afgelopen
gemeenteraadverkiezingen en kom' massaal.

De wedstrijdcomite's zí1n alweer nijver aan het vergaderen
ter voorbereiding van de twee wegwedstrijden de Babylon
City Den Haag en de The Hague Ten Miles. Beide wedstrijden
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zullen deel uitmaken van het wegcircuit, waartoe ook de CPC
en de 20 van Alphen behoren. Met RTL Veronique is een
overeenkomst gesloten voor uitzending op televisie.
Het Babyloncomité zoekt nog leden die willen meehelpen de
Ioop te promoten. Daarbij worden leden opgeroepen folders
mee te nemen naar wedstrijden enz. Hiervoor kunt u zich in
verbinding stellen net Cees Visser.

Tot nader order is er geen mogelijkheid tot massage op
maandagavond. De masseusse Thea van Santen is momenteel
ziek Èhuis ten gevolge van een verkeersongeluk. Hierbij
wensen wi-j haar van harte beterschap toe. Leden die Thea
een kaartje willen schrijven, kunnen dat doen naar: Thea
van Santen, Gevers Deynootweg 27b, 2586 BW Den Haag.

In het najaar start weer een aantal cursussen, waaronder
een jurycursus en een nieuwe cursus Trainer Loopgroepen.
Blj voldoende belangstelling start een speciale cursus
jurylid wegatletiek. Belangstellenden kunnen zích. opgeven
bij het secretariaat, Àstrid Pieterse.

De bar heeft Extran koolhydraatrijke drank en Extran
dorstlesser in het assortiment opgenomen. Het is mogelijk
een persoonlijk dieetadvies samen te Iaten stellen door
Nutricia/Extran. Dit kost f. 25,-. Inlichtingen z!1n
verkrijgbaar bij onze diètiste Ria van de Berg. Ook voor
andere voedingsadviezen kunt u bij haar terecht.
Het is mogelijk via de KNAU een hartfrequentiemeter te
kopen, type Po1ar, tegen de concurrerende prijs van
f . 595,-. De winkelprijs is f. 895,-. Irlanneer blijkt dat
meerdere leden geinteresseerd zijn in aanschaf van zotn
meter, wil het secretariaat de mogelijkheid onderzoeken
korting te bedingen op de prijs. Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij astrid pièteise. ko b 15 rièi'5o

De KNAU-afdeling Den Haag heeft het initiatief genomen
'officieuze' Haagse wegrecords in te ste11en. Degene die
denkt in aanmerking te kunnen komen voor een record, wordt
gevraagd zí1n/haar tijd door te geven aan cer Snijkers. Een
p.r. kan een nieuw Haags record zijn.
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DANK !

Tientallen kaartjes, brieven, telefoontjes en opbeurende
woorden ontving ik gedurende de afgeropen maandén, nadat ikmijn functies had moeten neerreggen. zelfs een broemstuk
van een groep waar ik niet in meetrain. ïedere dag bracht
de post weer iets vrienderijks eD, geroof mij, neÈ nelpt om
bepaalde zaken beter aan te kunnen
Mag ik langs deze weg iedereen hiervoor dankzeggen!
zo rangzamerhand knap ik weer op. Met het versàrriinen vandit brad hoop ik al een aantal keren op de crub géweest tezí1n. Misschien zerfs meegetraind te hebben, natuurrijk op
een Iager niveau.
rk zal- nog een aantar maanden rustig aan moeten doen. Hetis niet anders. Wanneer ik eenmaal weer in het
hardloopritme z..L, zal het wel snel gaan. Een uiterst
gezonde bezigheid, het hardropen. En een verschrikkerijk
leuke hobby.
Tot binnenkort en nogmaals bedanktl

Ton Vermolen

aannemingsbedriiÍ

BONGAEWbv .l
. nicuurborJw
. rtnovatlc
a varbouw

o senitairu lnstallatlcs
o E€valrulniging
o tlmmoríabrick

c gEN llAu\GWAALStrC'EITEFILAAN ??
liog!: Ïlí lt wasstxllrl

LtD N.V.0.t.
u70-24#in'

10



LOKÀTEL

Toegegeven, ik had er niet veel vertrouwen in. Ik had er
zelfs nog nooit van gehoord: Lokatel radio. Astrid vroeg me
echter bij hen telefonisch iets te vertellen over de c1ub,
de CPC-voorbereiding en de clubhuisproblematiek; en dus
belde ik die woensdag de 14e maart het opgegeven telefoon-
nummer. Toen de betreffende reporter onoverkomelijke
problemen had met het spellen van onze clubnaam, nam het
wantrouwen alleen nog maar toe. Hoewel..., de uitnodigingrs avonds naar de studio te komen, had ik niet verwacht. De
studio in een schoolverdieping aan de Escamplaan oogde ook
aI professioneler dan ik had gedacht. A1 snel bleek ik een
onterecht vooroordeel over deze omroep te hebben gehad.

Lokatel ging die avond voor de 75e keer de lucht in en mijn
onderdeel werd in een voorgesprek behandeld door reporter
Ton van het oosten, een vrijwilliger die een professionele
indruk maakte. Meestal lijkt dit omgekeerd te zí1n..,

Ton probeerde de aanwezigen op hun gemak te stellen en
overwoog hoe het vreemd geschakeerde drietal onderwerpen
aaneengepraat kon worden. Te gast waren verder die avond
twee vertegenwoordigers van de Hartstichting en een meneer
die voor het relatieverbeteringsproject van Laakkwartier
Noord kwam.

Al1en werden we toch gaandeweg nerveuzer toen we hoorden
dat het programma Haags Nieuws tussen 18.00 en 19.00 uur
door zot n 30.000 mensen beluisterd werd. rrVoornameli jk
ti j dens het etenrt , aldus Ton, rren daarom s. v. p. niet over
de meest vreselijke ziektes gaan praten.'l

De voorgesprekken werden afgerond. Het aandachtssignaal dat
de uitzending over vijf minuten zou starten, k1onk. Ton was
geheel relaxed, wij helemaal niet. De Hartstichting zou
starten, gevolgd door meneer Laakkwartier en daarna ik.
Hardlopen vras immers goed voor zowel het hart a1s de
onderlinge relaties, dus vandaar. . .

De weltevreden top zoveel werd op de valreep afgerond en na
een inleiding redde de Hartstichting zich -Iive in the air-
prima. Met rode hoofden kwamen zí) en even later ook de
opbouwwerker
gesteld door
aanwez igen.
dokter.

ui
de

Het

t de studio. Opgewekt werden zq gerust-
in de wachtruimte meeluisterende
Ieek steeds meer op de wachtkamer van een

Uiteindelijk klonk ook voor mij: rrKom nu maar binnen." Het
Ii-jkt, alsof ik voor het eerst voor een klas sta. Rode
oortjes hebben, maakt op de radio gelukkig niets uit. 'rHet
HRR-onderwerp start na rPolitiek paletr, dus over zorn drie
minuten. Ik begin met de CPC en ga over op ju11ie honk dat

11



gaat verdwijnen. Het kan vijf minuten worden, maar ook
Éwee, " zegt Ton. Ondertussen kijkt hij door de ruit naar de
geluidstechnicus die wanhopig probeert op een band het
Éegin van rPolitiek paletr te vinden. De spanning stijgt en
de band speelt door zonder dat duidelijk wordt waar het
begin nu zil.
"AIs het niet binnen tien seconden wordt gevonden, beginnen
we met jou,tt zegt Ton, terwijl de muziek aI aan het sreg-
sterven is. Soepel de verandering aankondigend,
introduceert hij vervolgens de HRR en start met de
klassieke vraag: rrWaarom gaan mensen in vredesnaam hard-
lopen?r' Terwijl ik nijn antwoord start, gaan zijn ogen naar
de technicus. Het gesprek kabbelt voort en ik raak datgene
kwijt wat ik kwijt wil. Zí1n ogen blijven bij de technicus,
de mijne gaan naar de digitale klok; we naderen de vijf
minuten. Àan de andere kant van de ruit keert de rust
terug. Het volgende onderwerp staat eindelijk op scherp en
ik mag afsluiten met een antwoord op de laatste vraag: rrHeb

je nog iets te melden aan de Hagenaars?rr
Ton sluit vervolgens dit onderdeel af met het adres van
het secretariaat en ik mag eruit.

In de wachtruimte is meneer Laakkwartier trouw blijven
wachten om op zí3n beurt enthousiast en geruststellend te
kunnen doen. we verlaten het pand en vragen ons af hoeveel
mensen het nu beluisterd zouden hebben. Ondertussen ben ik
genezen van een vooroordeel en blijkt de fietsrit naar huis
niet van voldoende lengte te zijn geweest om mijn oren van
een rood spanningskleurtje te ontdoen.

Gerrit van Pelt

J

ï
JOOST M. BAKKER
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RAGE
Panasonic
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Gazelle fietsen

Alleerverkoop van Gazelle- en Locomotief-
fietsen voor Voorburg
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ATB. EN RACESPECIALTST SINDS í936
VAN OE WATERTNGELAAN 206 - 216, TELEFOON: 3836359, VOORBURG

Openingstiiden: t/m vri van 8.30-13.00 en van 14.00-18.00 u. Zaterdag van 8.30-16.00 u

ATB. EN RACE.DEALER VAN DE TOPMERKEN:
PANASONIC, GAZELLE, DAWES, BENOTTO en SCOTT

t4

r,i: l

Race Servíce

\ \



L

lD

DE BÀRCO!,ÍMISSIE
vol vertrouwen onzekere tijden tegemoet...

In de reeks commissies die wij in een aantal nummers van de
Hot Road Review aan de lezers willen voorstellen, is
ditmaal de barcommissie aan de beurt.

Met slechts twee van de leden van deze commissie (edoch,
niet de minst invloedrijke) dook uw kersverse redacteur detGym-Inn' in tijdelijk een echte 'innr vanwege het
Belgisch gerstenat dat meeging om de communicatie te
versoepelen, voor zover nodig. Ondanks (dankzij?) deze
Iichte vorm van omkoperij kwam hij er meÈ enige
wetenswaardigheden weer uit. Hij sprak met Michel Aarts en
Rob Krahmer, samen met Hans Zuurmond enige tijd de lkern-
barcommissier vormend, nadat zí) zo genereus Hans (van der
Vecht) en Nico (Tetteroo) hadden laten vertrekken naar
respectievelijk Babylon/Ten Miles en de redactie van de Hot
Road Review. rrMaar,rr zo verzekerden beiden mij, "wij komen
deze aderlating te boven. Heidi van der Veer en Waltraud
Vingerhoed hebben.toegezegd tot de barcommissie te zullen
toetreden, zodat een nieuw vast team ontstaat, in feite de
belangrijkste voor!'/aarde voor de langzame groei die de
commissie voor ogen staat. Dat is de verdj-enste geweest van
het afgelopen jaar; we zullen het de afgezwaaide
barcommissieleden bij gelegenheid nog wel eens laten
bfijken!" Beiden haastten ze zich erop te wijzen dat nog
wat mensen een flinke pluim verdienen: Heidi, Noortje
Albers en met name Waltraud!

'rOndanks dat de situatie stabiel genoemd kan worden, vraagt
het toch voortdurend aandachtrrr zo merkt Rob op; ttje moet
alert ztln op het aangeboden assortiment; uitbreiden waar
nodig, in het algemeen: aanpassen aan de vraag. Zo lijkt nu
àI, en waarschijnlijk nog in sterkere mate in een nieuw
(kleiner?) clubhuis, splitsing nodig a1s een gevolg van het
groeiend aantal 'trainees' op de woensdagavond: naast de
woensdag een aantal groepen op donderdag, €D dat heeft
onmiddellijk consequenties voor de barbezetting inclusief
-commissie ! t'
Rob: frWat betreft het assortiment, binnenkort starten we
met melk en karnemelk voor de 'gezond willende mensenr,. het
is natuurlijk niet zo, maar zo drukken hre geluiden als zon
het hier een kroeg worden zo weer wat naar de achtergrond."

Over de prijzen zijn Rob en Michel het (zoa1s over veel
andere zaken) volledig eens: de opzet van het bestuur om
met behulp van de barinkomsten de financièIe basis van HRR
te verstevigen, mede gezien de op handen zijnde
'verkassingr (waarheen is nog altijd onduidelijk), lukt
zeker; de prijzen zijn, afgezien van die voor de broodjes
(f. L,75 voor een broodje kaas!), redelijk; voor een
sportclub we1 wat hoog, maar ja, de ledenvergadering
beslist!tt

15



Investeren, ook met het ooo op een'de nieuwe accommodatie
rrNu de bar een dergelijke bijdrage moet (en ook zal)
leveren aan ons aLler (toekomstig) welzijn, zat. er van de
kant van het bestuur ook meer financièle armslag moeten
komen," zo merkt Rob op, rrom -op termijn- ook kwalitatief
betere apparatuur te kunnen aanschaffen; en daarnaast moet
rekening worden gehouden met vervanging van rpoepieduret
grote koelkasten, het gasfornuis en zou in de nieuwe
accommodatie, nieuw meubilair niet vreselijk aardig staan.
Dat investeren loont, Iaat het nj.euwe (duo)koffiezet-
apparaat zien. Dit blijkt een grandioos succes, ook de
omzet van thee is sterk toegenomenlrl

Michel en Rob klagen niet graag, maar wat te denken, in
ditzelfde kader, van de geluidsinstallatie? rrEen
bijeengeraapt zooitje, meneer (zonder de goede gevers te
wilIen bruskeren), maar toch. . . I rr

opnieuw een woord van lof in dit verband, DU voor
Peter Magnee; deze maakt, zo belooft hij in het voorbijgaan
nog een goed bluesbandje voor het CPC-afsluitingsfeest!

Nieuwe accommodatie
Het komt uiteraard voortdurend aan de orde tijdens het
gesprek, het kan ook moeilijk anders: de nieuwe
accommodatie. Rob en Michel zí1n van mening dat, bezien
vanuit de optiek van de barcommissie, als het even kan, wat
er nu is, ook in de nieuwe behuizing aanwezig zou moeten
zijn. (Tussendoor verzucht uw verslaggever, gezien de
Iengte van het gesprek: rrWaarom ontbreekt er in dit
'gymhonk' eigenlijk een bar; van schrijven en praten word
je behoorlijk dorstig..") Een betegelde buitenruimte
(rterras') is geen'mustr, maar wel aan te bevelen voor de
extra sfeer die barbecuen nu eenmaal met zich meebrengt!

Relatie met andere activiteiten (feesten, Iopen e.d. )

Michel merkt op, dat vanwege de ervaring die intussen is
opgedaan, d€ coördinatie met de HRR-feestcommissie soepel
verloopt; er is een bestand aan vrijwilligers dat bij
feesten graag meedraait achter de bar, als er maar voor
wordt gezorgd dat er voldoende personeel is, zodat kan
worden gerouleerd en het 'dienstdoend personeelr zich zo
bij tijd en wijle onder de feestgangers kan mengen.
Van irritatie over en weer bij sportieve activiteiten rond
het clubhuis rrdaar komen we per slot van rekening voorrl
(Nico) - is volgens beide barcommissj.eleden in afnemende
mate sprake; er wordt duideli]k meer dan voorheen rekening
gehouden met de bar-Iogistiek. Overigens, Michel en Rob
hebben niets dan lof voor de self-supporting aanpak van de

ÍZE,erdagse CPC-trainingsactiviteiten; maar daar is dan ook
I sgn heel legioen trainers voor beschikbaarl

ei
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openinqsavonden
De heren barcommissieleden hadden het al eerder over de
mogelijke splitsing van de woensdag in woensdag/donderdag;
van de overige dagen waarop wordt getraind (en er derhalve
enige vorm van barfaciliteit aanwezig is), wordt de zondag
a1s 'zwakt getypeerd vanw€9€, zo wordt verondersteld,
evenementen elders. De maandag daarenteg€o, mag zich zo
langzamerhand in een ruime belangstelling koesteren; reden
genoeg om het uit te zetten assortiment aan te passen;
toevoegen van vers fruit en broodjes 'gezondr. Een
barbezetting van rtweet is voor de maandag(voor)avond
adequaat.

Aan alles komt een eind, ook aan dit plezierig verlopen
gesprek; sinds er rond de bar sprake is van lunder new
managementr (iets waar de vorige p.r.-functionaris van de
barcommissie in het afgelopen jaar keer op keer op hamerde,
en kennelijk met succes..), valt een duidelijk opgaande,
stabiele lijn waar te nemen; zowel Michel als Rob spreken
nog eens hun (terechte) waardering uit voor $faltraud a1s
vaste steunpilaar van de bar. Tot slot: ook de p.r. is
(weer) in goede handen; Michel heeft tijdens de bijeenkomst
begin dit jaar met alle vrijwilligers laten zien dat hij op
dit gebied ziln mannetje staat!
We (geinterviewden en interviewer) sluiten af met een
retori-sch vraagje:, rrHeeft Youp van tt Hek nu echt invloed
(gehad) op de Buclder-omzet?rl

Nico Tetteroo

Verkoop: Binckhorstlaan 17 4
Telefoon : 070-349.18.00

Servicecentrum: Junostraat 1 6,
Telefoon : 070-349.1 8.40
Rijswijk: min. Aalberselaan 41,
Telefoon : 070-349.1 8.01

Verkoop:
Mercuriusweg 14,
Telefoon : 070-349.Í 8.70

Servicecentrum:
Junostraat 16,
TeleÍoon : 070-349.1 8.71B

Servicecentrum:
Junostraat 16,
Telefoon : 070-349.1 8.71

sweg 14,
: 070-349.18.00

Verkoop:
Mercuriu,
Telefoon
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TECHNISCHE ORGANTSATIE THE IIÀGUE ROAD RUNNERS

- voorzitter (tevens vice-voorziÈter bestuur)
Gerrit van PeIt (te1. z 070-363452t)

- overiqe leden:
Francien Onderdijk (teI. : 070-3653613)
Frans Perdijk (teI.: 070-3472420)
Harm Hendriks (trainings-coördinator)

Trainerscorps (per L-L-L990; wordt per 1-5-1990 gewijzigd)

lo

p

Groep L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o

t-0.
LL.
L2.

Harm Hendriks
Peter van Leeuwen
Pieter de Graaf
Rob Bleys
Gerrit v.d. Veer
Frans Perdijk
Cor van Putten
Àb Dijkers
Jan v.d. Roest
Astrid Pieterse
Peter Grond
Heidi v.d. Veer

070-3867679
070-3 472673
07L-768370
070-3 25L479
070-390L597
07 0-3472420
07 0-3 63 5989
070-3 675084
070-3 943l.93
070-3 502 8 60
070-3 544 103
070-3 90L597

teI.
tel.
te1.
teI.
tel.
tel. :
tel.:
tel.:
te1. :
teI. :
te1. :
te1. :

Paramedisch corps

Fysiotherapeut: Dannis v.d. Berg

Masseurs: Cor MoI

Thea van Santen

Traininqsorqanisatie (per l,-L-L990)

traininqstij den
groep niveau 5 km

mi-n. /sec.

tel. z 070-3644358
('s avonds)
tel. : 015-L3 6026
(praktijk Delft)
te1.: 070-355L574

maandacÍ woensdag zaterdacÍ'zondaq

L
2
3
4
5
6
7
I
9

L0
L1
L2t

L4.30-16.30
16.30-l_8.30
r_8.30-20.30
idem
idem
20.30-22.30
idern
22.30-24.30
idem
24.30-26.30
iden

L8.
18.
18.
18.
l_8.
18.
l_8.
18.
18.
19.
19.
18.

3 0u.
3 0u.
3 0u.
3 0u.
3 0u.
3 0u.
3 0u.
3 0u.
3 0u.
00u.
00u.
3 0u.

18.30u.
18.30u.
L8.30u.
L8.30u.
18.30u.
L8.30u.
l-8.30u.
18. 30u.
L8.30u.
18.30u.
18.30u.
18.30u.

afspraak in
groepsverband
vanaf 09.00u.

)

)

)
)
)
)
)

)

)

)

)

)

*) instroomgroep nieuwe leden zonder loopervaring.
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Massage:

Maandag- en woensdagavond (volgens afspraak) na 20.00 uur
(zie lijst op bord 'BESTUURSMEDEDELINGENT.
Kosten per behandeling f. 10,-.

Consultatie fvsiotherapeut

Iedere woensdagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3,50.

Gebruik sportzaal (alIeen onder begeleiding)

Zíe rooster rechts van ingang zaaL, einde lange gang 1inks.

overiqe activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga dinsdagavond vanaf L9.00 uur
informatie Noortje Àlberts
(tel. : 07 0-3540690) .

Fitness (cornbinatie warming-up buiten L5-20 rnin. en
zaaltraining ca. één uur)

- donderdagavond 19.30 2L.00 uur
o.I.v. Harm Hendriks.

ol

.lSTUD EER H BO-Verpleegkunde

IN DEN HAAG

KIES MENSENWERK

NÍ/OLTAD OF DEELTUDI

HBO-V, sector Gczoadheidszorg
l.aaa rran Meerdenroort à1
?563 AA Dca Haag

Meid jc aan of bel roor idoraatic:
070-3632900

tolg cco opleidirg occ
' prahiitgeriót ondcrwiis
' buitcolaadsc stagÉsI e€o studcatwieodclifr klirna't

' dszetcrhcidvaaeeobaan
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HÀR}!I S HOEKJE

De redactie hangt aan de lijn, dat betekent 'stuk]<ie'
inleveren en liefst zo snel mogelijk. uijn lichaams-
temperatuur danst de laatste week zo rond de 38,5' boven
nul en het valt mij ditmaal wat moeilijker om snel te
produceren.

Aandacht voor het pyramide(trainings)nodeI van de HRR, het
sociale contact in een groep en een vereniging en last but
nog least, d€ op handen zijnde veranderingen ten aanzien
van trainers en trainingstijden/dagen.

HRR-PYRÀMIDE = TNDELING GER]CHT OP BÀSISSNELHEID 5/lO KM

1 groep niveau 14. 3 O/L6.30
en 30/34 min.

2 groepen niveau 16. 3 O/L9 .30
en 34/39 min.

3 groepen niveau L9.3 O/22.0O
en 39/45 min.

4 groepen n j-veau 22 . OO/ 26 . 00
en 45/53 min.

nstroomgroep(en) vallen hier buiten, maar het moet voor
eden van die groepen (beginners) mogelijk ziln om op
s van driemaal oefenen per week de grens van 26 minuten
coren na circa 3 tot 6 maanden! I Hardlopen is per

definitie een onsezonde sport wanneer iemand slecht,s
eenmaal per week of twee weken bereid is op de training te
verschijnen, tenzij het woon-werkverkeer per fiets plaats-

vindt en er regelmatig wordt gewandeld. Cornbinaties van
diverse sporten zijn ook mogelijk, maar recreatief
volleybal of huisvrouwengymnastiek, or er enkele te noemen,
zetten in conditioneel opzicht geen zoden aan de dijk! !

Gericht op een wat uitgebreidere sport(kleedkaner)-
accommodatie zí|u je met 10 groepen aan het absolute maximum
van L50 tot 2OO leden per trainingsdag/avond en zul je op
een of andere manier trainingsactiviteiten moeten spreiden.
Persoonlijk denk ik dat niet de trainers en/of trainings-
coördinator voor een oplossing moeten zorgen, maar het
bestuur dat, rwellicht ui!.__gnervarenheidgen op basis van
puur entnousi eC; ilervingsacties
en geen zicht had op de consequenties daarvan.
De consequentie van progressieve groei i-s onder meer dat
recreatieve doelstellingen voor tenminste L0 tot 2OZ
veranderen in prestatieve doelstellingen. Het organiseren ;D
van topwedstrijden is daar een onderdeel van.
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Sociaal contact in de sport
Vooral in een individuele sport is het van belang dat de
trainer probeert het sociale contact tussen trainer en
pupillen en pupillen onderling te bevorderen. ÀIs sociaal
contact echter het enige uitgangspunt is, dan kunnen
klaverjassen, kleiduifschieten en vissen net zo gezellLg
zijn als trimmen op woensdagavond. Komen medische aspecten,
zoals gezondheid en blessurepreventie alsmede conditie enz.
aan de orde, dan verwijs ik naar het HRR-pyramidemodel.
Sociaal contact binnen ons pyranidemodel betekent dat op de

-t>training niet de gezelligheid (verlies aan concentratie)
prevaleert, maar een goede uitvoering van de traingsbouw-
stenen. Na de training kunnen de groepsleden nog even
gezellig eventueel op instigatie van de trainer bij
elkaar zí1n. Het niveau van de loper of loopster is
bepalend voor de indeling van groepen en niet de
qezelligheid (denk weer aan het pyramidemodel).

Sociaal contact moet niet zo ver gaan, dat trainers en
pupillen of pupillen onderling niet meer van elkaar kunnen
scheiden. Zulke situaties onderrnijnen de verenigings- en
trainingsstructuur. AIs trainingscoördinator blijf ik op
het standpunt staan, dat onze trainers op elk niveau van
het pyramidemodel moeten kunnen functioneren (nits zí) een
trainersopleiding hebben gevolgd) en derhalve maximaal om
de twee à drie jaar van groep moeten wisselen. Daarmede
wordt de veelzijdigheid van een trainer ontwikkeld. Het
doet mij goed dat een aantal trainers zich hierin kunnen
vindeni andere trainers zouden tenminste hierover eens
kunnen nadenken! Wanneer het sociale contact tussen trainer
en pupillen wordt overdreven ik zeg niet dat iemand daÈ
doet! ! ontstaan clubjes in een club en dat geeft alleen
maar problemen, bijvoorbeeld bij het op- of terugschuiven
van leden naar andere groepen.

tw*nd \Voor degenen die niet in d{HRR-pyramj.de passen,) i= zeker
-een plaatS bii de HRR,- maar-dan moet meer de nadruk worden
gelegd op speelse loop- en spelvormen. Dat, vereist een
ander soort trainer waarvan wij er enkelen in de vereniging
hebben (specifieke recreatie-atletiekleider of -leidster),
die dat heel goed kunnen vertalen. Met andere woorden, ëD
zeker niet denigrerend bedoeld: een trimafdeling naast het
hardloopmodel !

Spreidinq van trainincÍsdaqen en/of trainingsti'iden
Ter opfrissing van het geheugen: in het kader van belasting
en herstel i.c. bescherming van de persoonlijke gezondheid,
zowel geestelijk a1s lichamelijk, zijn a1leen de volgende
combinatj-es aanvaardbaar, t€ weten dinsdag-donderdag-zondag
en maandag-troensdag-zaterdag of maandag-\4roensdag en
woensdag-zaterdag/ zondag (voorkeur voor zaterdagmiddag) .

.l
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Wat de t,ijdstippen betreft,, voor optj.maal funct,ioneren van
de ademhaling in relatie tot zuurstofopname- en zuurstof-
afgiftevermogen, is het dagdeel tussen 12 en 20 uur het
gunstigste (gebaseerd op wet,enschappelijk onderzoek) .
Ocht,endtraining tussen 9 en t2 uur, zeker na kortsÈondig
ontwaken en met een laatste maaltijd meer dan een halve dag
daarvoor, vraagt om een belasting niet hoger dan 70l80t van
de maximum hartfrequentie. Dat. wi1 zeggen voor een
getrainde 30-jarige atleet komt men dan op een hart-
frequentie van 80t (220-30) = L52 (trainingismarge tussen
140 en 150); 40 jaar = max. L44 en 50 jaar = max. L36. De
ineerderheid van de HRR-leden die op zondagmorgen vanaf
9 uur trainen, komen daar ver boven en trainen dus IIIET
goedl !

Het best,uur en de accommodatiecommissie werken onder
hoo § ann].n
overheden, oÍl

zeker als je denkt aan het overleg met
een nieuwe accommodatie t,e vinden. Zelfs

l.

f

-{)

I
\o

onder de huidige ornstandj.gheden barsten we op woensdag-
avond uj.t onze voegen (leuk hè, dat sociale contact met
200 mensen en ik ken ze allemaar bij de voornaam! ) en zeker
in de toekomst zuIlen we aan een vorin van spreiding van
traini.ngsdagen of -tijden moet.en denken. persoonlijk heb ik

, d. indruk dat de trainers zich flexiberer opstellen dan de
(_§den7 van de laatste caÈegoríe vraag ik wat meer begrip en
solFÍí[arÍteiÈ om de problemen te tekkelen. ÀIs niemand water
bij de wijn wil doen, moet het van boven worden opgelegd...
en dat is veel onaangenamerl

Ik hoop dat ik een aantal mensen wat meer duidelijkheid heb
kunnen verschaffen over de sociale en trainingstechnische
aspecten van een ÀTLETIEKVERENIGING (door aanmelding bij de
KNÀu hebben wij ons accoord verklaard met de sÈatut,en van
de bond, nietwaar?). Bovendien, wij hebben een geweldige

-$;barcommissie in de club, maar om voor een barcommissie de
training aan te moeten passen, dat gaat mij iets te ver!
ZondagmorgenÈraj.ning (in Youp van ,t Hek-stij1), voor wie
de schoen past?

Zovee1 zweet, zoveel vieze mensen
zoveel gehijgr, zo smakeloos en luid
dit beeld kan ik mijn vijand nog niet wensen
en 1eg di.t. maar eens aan je familie of kennissen uit,

*)

Men zegt wel eens dat, sporten heel gezond isje wordt lekker fit en fris en kwiek
ik denk dat de stellinq heel gezond is
maar ik meld me op zondagmorgen liever ziekl t

Tot de volgende keer,
Harm Hendriks

brà
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NEDERLÀNDSE GEISHÀIS GESTGNÀLEERD IN YOKOHAI,íÀ

Eerste Haagse, derde Nederlandse en elfde dame in het
algemeen klassement: ronzer Ànne van Schuppen heeft het
goed gedaan tijdens de laatste CPC. Proficiat, Ànnel
Daags daarna was zí) weer stevig aan het trainen voor de
Rotterdamse marathon, waar zí) onder de 2t 4Ot ' hoopt te
bI ij ven .
Op het moment dat jullie dit relaas onder ogen krijg€tr,
naar aIle waarschijnlijkheid wel bekend zijn of het Anne
gelukt is deze nieuwe mijlpaal in haar Ioopcarrière te
behalen.

zal

lo

t

Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Ànne is
onlangs naar Japan geweest en heeft daar met nog zes andere
vrouwelijke loop-coryfeeén, onder wie Car1a Beurskens,
deelgenomen aan een landen-estafette voor dames. Een goede
aanleiding om haar eens te vragen hoe het haar en de andere
dames in het land van de glimlach is vergaan. Toen ik haar
belde om een afspraak te maken, was haar reactie een nogal
verbaasde; het bleek dat een kooklustig mede-redactielid
haar eveneens, €D herhaaldelijk, eenzelfde aanzoek had
gedaan. Omdat het kort dag was twee dagen later moest de
kopij worden ingeleverd en haast derhalve geboden was,
maakten we een afspraak. Niettemin beving mij enige
twijfel: was er niet tijdens de laatste redactievergadering
afgesproken dat ik Anne zou interviewen? Goede raad was
duur: ik viste de notulen van die vergadering uit een
ongeordende stapel kranten en paperassen. Ja hoor, het
stond er duidelijk: Fred: interview Anne. Naar later bleek
had mr. X, die net als ik in de stellige overtuiging
verkeerde dat deze taak hem was toebedeeld, reeds vele
weken lang getracht Anne te strikken. Tevergeefs, want a1
die tijd repte zí) a1s een ranke gazelle langs ts heren
wegen.
Hoe dan ook: die maandagavond kon de drukbezette Ànne wel
een gaatje vinden tussen werk en trainingen door.

Anne. ie zou toch een marathon qaan lopen in Japan of ben
ik nu abuis?

Nee, dat kIopt. Aanvankelijk zou ik meedoen aan een
marathon, maar dat is op het Iaatst niet doorgegaan.
Probleem was dat de Ekide (de naam van die Japanse
estafette-Ioop) samenviel met de Nederlandse cross-
kampioenschappen. Degenen die daaraan deelnamen, konden en
mochten uiteraard niet naar Japan. Om die reden heeft de
KNAU een afvaardiging uit de nationale marathon-selectie
naar Japan gestuurd. Dat waren Carla, Wilma van Onna, Ine
Valentin, Jolanda Homminga, Joke Kleijweg en ikzelf. Mieke
Hombergen ging als reserve mee.
De organisatie die zo ongeveer te vergelijken is met onze
KNAU - betaalde a1les: reis- en verblijfskosten, zo.n
f. 100.000,- per team. Dat was uiteraard niet gek!

25



Was het de eerste keer dat Nederland aan deze estafette
deelnam?

Inderdaad. Het schijnt aanvankelijk nog best moeilijk
geweest te zí1n om een Nederlandse ploeg aan te melden,
want de Japanners wilden alleen de allersterkste ploegen
ter wereld uitnodigen. In feite hebben wij het geluk gehad
dat Carla Beurskens in ons team zal. z\ is natuurlijk wel
heel bekend en de organisatie wilde haar er in ieder geval
graag bij hebben.

Hoe ziin iullie daar ontvanqen?

Fantastisch! wij kregen een heel enthousiast onthaal in
Japan. Cameraploegen op het vliegveld bij aankomst,
uitgebreide interviews, noem maar op. wij zijn er een week
geweest en iedere dag waren er wel aller1ei officiéIe
dingen te doen. Zodoende bleef er nauwelijks tijd over om
op eigen houtje iets van het land te zien. Niet zo erg
natuurlijk, want daar kom je uiteindelijk niet voor. lrlat
mij wel is opgevallen, is dat die Japanners zo buitengewoon
beleefd en vriendelijk zijn. Voorbeelden? Wij verbleven in
een riant hotel en i.edere dag werden wij met taxi's naar de
baan vervoerd om te trainen. De taxichauffeurs bleven dan
net zo lang wachten totdat wij klaar waren! Een ander
voorbeeld: op een gegeven ogenblik zat ik in de taxi een
stukje van een muesli-reep op te peuzelen. Onze Japanse
begeleider vroeg toen of ik van koekjes hield. 'rfk wel
hoor, ik ben een koekie-monster!'r riep ik. Laat die man nou
halverwege de rit de taxi stoppen! Hij stapt uit, verdwijnt
in een winkel en komt daar na korte tijd weer uit met een
groot blik koekjes onder ztn arm. Die hebben wij met ztn
aIIen opgesmikkeld.

Ook zijn de reacties op straat heel leuk. op het moment dat
je in een winkelcentrum loopt, wordt je nieuwsgierig
bekeken, want ze zien natuurlijk dat je uit het buitenland
komt. Sommige mensen vragen gewoon waar je vandaan komt.
A1s je dan zegt: 'rolandarr, zLe je hun gezichten opklaren.
En a1s je vertelt dat je in Japan bent on mee te doen aan
de Ekide, rea§reren ze helemaal enthousiast. Dan willen ze
fotors van je maken en moet je zelfs handtekeningen
uitdelen !

Een andere keer liepen wij te flaneren langs de haven van
Yokohama, d€ stad $/aar het evenement plaatvond. Daar zaten
een paar Japanners te eten in het gras. Zí) vroegen ons wie
r"rij waren en waar wij vandaan kwamen. Vervolgens nodigden
zí) ons uit om een hapje mee te eten. Van die dingen.
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Hoe waren de verhoudinqen binnen het team?

Heel leuk, ik kan niet anders zegqen Er heerste een goede
teamgeest. Het scheelt natuurlijk dat wij elkaar al langer
kennen; in Nederland doen wij regelmatig de centrale
trainingen in Papendal. wij gaan ook we1 eens bij elkaar
eten en zo. Bovendien heeft [,iil Dries, onze ploegleidster,
er met de andere mensen van de organisatie alles aan gedaan
om het ons naar de zin te maken.

Het klinkt allemaal als een leuk schoolreisje. Maar ju1lie
kwamen uiteindelijk om te Iopen. Hoe is dat gegaan?

Eerlijk gezegd, heb ik zeLf niet zo goed gelopen. Het was
voor mij weer de eerste keer na lange tijd dat ik zorn
relatief korte afstand 5 kilometer - heb gelopen. Tja, enje start met mensen uiÈ zorn L5 tot 20 teams. Je weet niet
hoe sterk die mensen zí1n. Daar komt nog bij dat ik voor
mijzelf heel moeilijk kan inschatten hoe snel of hoe
langzaam ik op een bepaald moment loop.
Er waren tien landenteams en ons team is daarvan a1s
zevende geèindigd. Het verschil meÈ de winnende pIoeg, de
Verenigde Staten, bedroeg uiteindelijk slechts enkele
minuten.

Die Japanners lopen trouwens heel goed! Niet zo gek
natuurlijk, want het zijn veelaI heel lichte mannetjes en
vrouwtjes. Sommige van de deelneemsters wogen amper 35
kilo. Daarmee vergeleken ben ik met nijn 1.75 rn. lengte en
58 kilo aan lichaamsgewicht groot en zwaar!

Was er veel publi belanqstel I inq?

Zeker. Ondanks het slechte weer op de wedstrijddag zeLf
waren er veel- mensen die langs de kant met vlaggetjes
stonden te zwaaien. Er wordt we1 minder geklapt dan in
Europa. En de hele gebeurtenis werd live op T.V.
uitgezonden. Dat was wel leuk, want in de bus die bij de
wissel stond, kon je het verloop van de wedstrijd voigen
via een moni-tor.

Hadden iullie noq contact met de andere ploegen?

Je praat natuurlijk altijd we1 met deze of gene. Zo hebben
wij zelf nog even met Grete Waitz gesproken, maar ook met
anderen
Oh ja, dat is misschien nog wel aardig om te vermelden: de
Russische ploeg is uiteindélijk tweedé in het algemeen
klassement geworden, een paar seconden na de Verenigde
Staten. Tijdens het wisselen, Iiet een van de Russische
meisjes het stokje uit haar handen val1en of iets
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dergelijks. Nu is het natuurlijk nooit helemaal te bewijzen
of het verlies van de Russinnen uitsluitend aan die misser
te wijten is, maar de trainer stond te razen en te tieren
langs de zíl)-ijn dat het een aard had. Dat was gewoon niet
mooi meer! Het huilen stond dat neisje nader dan het
lachen. De volgende dag zagen wij haar op de atletiekbaan\strafrondjes' lopen. Daar moet je hier in Nederland mee
aankomen! I^Iij, eigenwLlze HoIlanders, zouden gewoon tegen
zotn trainer zeggen: "Bekijk het Iekker!"

Fred
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UITI.OPEN OF EEN NIEWV PERSOONLT.'K RECORD?
ZOU DAT LUKKEN?

Na ongeveer vier jaar zeLf geploeterd te hebben, besloten
wij, Annemarie en Harry Meinderts begin dit jaar te gaan
trainen op (duin)niveau. Vier jaar geleden zijn wij
begonnen en werden wij door anderen, dit v/aren natuurlilk
geen hardlopers, voor afwijkend verklaard. De eerste loop
was een 10 kiLometer: het resultaat 57 minuten en rs avonds
een groot feest, want een wereldprestatie vonden we het.

Daarna twee keer op 'eigen benent getraind voor de haLve
marathon en deze nog gelopen ook. Resultaat L uur 47
minuten en (vorig jaar) 1 u. 46 min., maar vraag niet
hoe... Het was echt ploeteren en het plezier in het
hardlopen dreigde te verdwijnen. Verkeerde voorbereiding.

En zo is het gekomen. wij hadden van lopers die zich ook
voorbereidden op de cPc, gehoord dat zi) zeet enthousiast
waren over de trainingen bij de HRR. op 6 januari 1990
startten we met de trainingen.
De eerste zaterdag. Wat een mensen. waar komen ze vandaan?
(wij weten dit... ) . Een zekere meneer Harm wist dat echter
niet, want bij het inlopen voor de testloop hoorden wij hem
wel honderd keer zeggen: trWat een mensen, zoveel heb ik er
nog nooit gezien, v/aar komen ze vandaan?rr
Na het nemen van foto's, video-opnamen en een warming-up,
die voor ons aI een training was (die warming-up $/as echt
een schitterend gezicht.. ) de testloop. Onze tijd 29 min.
28.

De week erop de indeling in groepen. wij werden ingedeeld
in groep 5 bij Àb en Nico. Twee trainers die zo van elkaar
verschillen, maar beiden zeer enthousiast zijn en op een
prettige en pittige manier de trainingen hebben geleid.
Beiden wisten hun enthousiasme over te brengen op de groep.
Het ging zelfs zo ver, dat na de tweede testloop de groep
bij elkaar wilde blijven. Gelukkig hadden andere groePen
dezelfde ervaring.

Bij de tweede testloop was onze tijd 26 min. 58. Een
behoorlijke vooruitgàD9, maar inmiddels hadden we heel wat
getraind en spierpijn verwerkt. Vooral de ruiterpaden
bleken favoriet te zijn. op een gegeven moment hebben we
nog overwogen hoefij zers aan te schaffen, maar omdat de
laatste trainingsr^reken deze paden, die niet voor mensen
aangelegd zí1n, niet meer met onze bezoeken werden vereerd,
hebben we dit niet gedaan

Na twaalf weken tafelredes, warming-up's (vooral die van
Nico met gesloten ogen), vaartspelen, intervals, duurlopen,
pyramidelopen, heuveltraining, stormen en adviezen op het
gebied van schoeisel, kleding, eten, drinken en zelfs
massage was het zover.
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Op 31 maart 1990 mooi weer. De start van de halve marathon.
Een tikje nerveus, gedrang. Het hoort er allemaal bij. VeeI
drinken was het advies. Op de Bezuidenhoutseweg zou ik al
een moord willen plegen voor Extran, waar we inmiddels
verslaafd aan zi1n. Het loopt allemaaI lekker. Bij het 5 km
punt zi-en we een tijd staan van 23 ninuten. Kan dat wel?
Gelukkig, €r is drinken. Bij de Víatertoren is behalve
water, wat we aI verwacht hadden van een dergelijke toren,
het 10 km punt. Heer1ijk. lrle vergeten zelfs op de tijd te
letten. Gevoelsmatig lopen we nog hetzelfde tempo. Dan die
boulevard, die een dag later veel korter en veel mooier
blijkt te zí1n. Het 15 kn punt. Ik meen l uur L0 min. als
tijd te kunnen waarnemen. Het zou te gek zt1n. Ook aI weet
je dat meneer Ten Kate aI ongeveer L0 minuten binnen moet
zijn.

Nog maar 6 kilometer. Een lichte terugval en de bovenbenen
zí1n niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar aan het
worden. Blijven gaan, niet te veel denken en voor de
Iaatste keer wat drinken. Op 19 km 1.30.
Zou het lukken onder de l-.40 te komen? We zLln weggegaan op
1.45, dus mag je daar helemaal niet aan denken, maar
toch... De laatste kilometers zijn toch wel zwaar. Als we
maar blijven lopen. Niet meer op de tijd letten, het gaat
immers goed. De laatste meters, toch nog even aantrekken.
We hebben dit immers op de training geleerd. En de tijd
staat stil op L.40. HeeI blij zijn we ermee, niet alleen
vanwege de tijd, maar ook de manier waarop we gelopen
hebben. Àndere sportievelingen van de HRR komen we ook
tegen. De warmte heeft velen parten gespeeld. Het merendeel
is zeer tevreden. Een enkeling niet. Zí) hadden hun dag
niet. 'rTot vanavondrr, zijn de laatste woorden, die de HRR-
deelnemers bij de finish elkaar toewerpen. Ervaringen
uitwisselen was het doel van de feestavond.
rs Avonds is het ook feest.
zitten, h
pittige t
een aanta
dat beloo

et tweede deel van
rainingsperiode af
1 groepsleden hebbe

De pastars zagen wij niet zo
het feest wel, om zo een
te sluiten. Beide trainers en
n we kunnen spreken. Een aantal

fd had te komen, Iaat verstek gaan. De moeheid zal-
ongetwijfeld toegeslagen hebben. Jammer, want met de
heerlijke cocktails vergeet je je vermoeidheid snel.
Tegen twaalven besluiten $/e op te stappen. Sornmigen dachten
dat we ruzie hadden, omdat we tegen elkaar schreeuwden. Dat
$ras niet de oorzaak.
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wij zijn tevreden over de HRR-periode en a1leen tijdgebrek
heeft ons ervan weerhouden 1id te worden van de vereniging.
ons doel is bereikt. We hebben plezier in het lopen
gehouden, veel geleerd en een record gebroken.
ÀIs we volgend jaar net zo hard lopen a1s de muziek op de
feestavond was, dan lopen we Marti ten Kate en Carla
Beurskens eruit. Wedden dat rt lukt?

IEDEREEN VAN DE H.R.R. (NÀMENS GROEP 5) HÀRDSTIKKE BEDÀNKT.
VOLGEND JAAR ZIJN WE IN IEDER GEVÀL I^IEER VÀN DE PÀRTIJ.
HOPELIJK IN JULLIE EIGEN HOME.

Ànnemarie en Harry Meinderts
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BLUESAVOND 31 l,Í.ÀÀRT 1990

Blues leeft! Blues is weer mateloos populair, ook bij HRR.
John Lee Hooker, de nu 72(!)-jarige, uit Mississippi
afkomstige blueszanger, staat hoog in de hitparade met het
nummer \The Healerr. Hij zingt daarin: the blues is a
healer... aI1 over the world, en daarvan is niets gelogen,
tenminste wanneer ik afga op het afgelopen CPC-feest.
op dat feest bleef de dansvloer geen moment onbezet en
Ieefden de feestende HRRrers en CPCrers zich uit alsof ze
energie genoeg hadden voor nog een halve marathon. De rNo
Doubt Gangr hield de vaart er goed in door de ene na de
andere klassieke swingende blues te spelen en vroeg zich na
afloop verbijsterd af of het we1 echt atleten hraren r,raar ze
voor gespeeld hadden. Àtleten gaan immers vroeg naar bed en
Ieven op spawater en gezondheidsbrood(?).

Vroeg in de avond liet ieder zích de maaLtijd goed smaken
en zaten over de 100 atleten aan de lange tafels in de
fitnessruimte heerlijk te smullen van de pasta van kok
Herman van der Stijl.
Later arriveerde de band en begon het feest pas goed. Op
een gegeven moment telde het aantal feestgangers ruim 250.
Het was lekker druk op het CPC-feest, met andere woorden,
er was vaak geen doorkomen aan en de temperatuur bereikte
moej-teloos de tropische hoogte die eerder bij ons
Iustrumfeest had gepast. De bierpomp liep constant, Bas
shakete azuurblauwe cocktai-Is die Berry op geheel eigen
wijze versierde en de sterke verhalen gingen over en weer.

Het was warm geweest, heel Í,,/arm, zo warm dat enkele
gerenommeerde trainers hadden moeten uitvallen of in
trimmerstijden met moeite de finish haalden. Toch telde HRR
zowaar twee p.r's, doch beide dames zijn niet of nauwelijks
op de dansvloer gesignaleerd. Dat gold niet voor een van
die uitgevallen trainers. Hij stond diep in de nacht nog
heerlijk te sfijpen met deze of gene dame op zorn heerlijke
slow blues.
De 'No Doubt cangr onderbrak het swingende programma
geregeld om een rustige slow blues te spelen en dit droeg
ongetwij feld bij aan de feestvreugde en gaf de vele
paartjes genoeg gelegenheid hun genegenheid voor elkaar te
onderstrepen. Op een feest bloeit altijd we1 iets moois op.

Vroeg in de zondagmorgen gingen de laatste feestgangers
huiswaarts. Het was opnieuw een prima feest en een mooie
CPC-Ioop geweest. Volgend jaar zijn wij er weer bij.
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AÀN ÀLIJE DEELNEI.TERS VÀN CPC-GROEP 3 . 1990

Hoewel ik weet dat ik met deze reactie niet alle CPC-
deelnemers van groep 3 (Rob Bleys/Hans van der Vecht)
bereik (niet iedereen is HRR-Iid geworden, jammer), wi1 ik
toch even een woord van dank overbrengen aan deze groep.
Met heel veel plezier heb ik dit jaar voor de eerste
officié}e keer, a1s (hulp) trainer training gegeven aan deze
enthousiaste groep mensen.
Helaas moest ik tweemaal een training overslaan (eenmaal
voor het KNatres en eenmaal voor de 20 van Àlphen), maar
gelukkig heeft JeIIe van der Veen mijn taak toen willen
overnemen. (Nog reuze bedankt, Jel1e! )

Ondanks het feit dat velen last hadden van het warme weer,
geloof ik toch we1 dat iedereen met plezier ztln/}:aar CPC
heeft gelopen.

Groot was mijn verrassing toen ik op de feestavond na de
CPC een (zeer) gro.te bos prachtige bloemen tesamen met een
fles rode wijn kreeg overhandigd door een charmant
vrouwelijk groepslid (mijn vroulr/ stond erbij en keek
ernaar! ) . Van de bloemen genieten we DU, van de wijn later
op een gezellige avond samen.
Reuze bedankt, ook namens Rob en tot volgend jaar?

Hans van der Vecht
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WIE IS WIE?

Hij is in vrij korte tijd behoorlijk snel geworden, maar
heeft dat met een nogal hardnekkige knieblessure moeten
bekopen. Nu is hij !,reer aan het lterugkomenf , zoals dat in
Iopersjargon heet. Niettemin zegt hij groep 2 als trainer
te willen blijven begeleiden, ook a1s hij in de toekomst
weer meer wedstrijden zaL gaan lopen.
Jullie begrijpen het aI: ik heb het over Peter van Leeuwen,
dit keer de hoofdpersoon van rWie is Wie?'
Ik zocht hem op een zachte voorjaarsavond op in de Van der
Leynstraat, alwaar hij met zí1n levensgezellin Lenie Gelauf
en dochtertje Linda woonachtig is.
tf Let niet op de murenrr, verontschuldigde Peter zich . ttZe
zijn nog niet behangen of geverfd, maar dat komt wel."
Lachend: rrEr zí1n mensen die er een hekel aan hebben om in
een ron-af' huis te wonen. Ik behoor in ieder geval niet
tot die categorie! "

Peter is in het dagelijks leven huisman en part-time
onderwijzer. rrDaar wordt nog we1 eens vreemd tegenaan
gekeken, merk ik. Te meer daar Lenie een volledige baan
heeft. Men heeft soms een heel raar idee over een huisman,
alsof hij arbeidsongeschikt, werkloos of minstens een
'softie' zou zijn. Niets is minder waarl I^Iij hebben er na
de geboorte van Linda bewust voor gekozen dat Lenie fuIl-
time zou blijven werken en dat ik minder uren voor de klas
zou gaan staan. Ik kan je verzekeren dat het huismannen-
bestaan bepaald niet het ontspannen, luie leventje is dat
menigeen z ich voorstelt ! I'

Je bent nu aI weer enige tiid trainer bij qroep 2. Hoe is
dat zo qekomen? Is dat een bewuste keuze cÍeweest van jou of
heeft men iou qevraaqd?

Nadat ik lid van de vereniging ben geworden, heb ik op
loop-gebied een vrij snelle progressie doorgemaakt. Evenals
Cees-Jan (Rotgans) trouwens, die nijn buurman is en waarmee
ik regelmatig train. wij hadden echter voordien nooit een
echt goede basis gelegd. Dat is ook een beeÈje het nadeel
van een vereniging aIs de onze: het is geen echte
atletiekvereniging. Bij een'normaler atletiekvereniging
ben je doorgaans al van jongsaf met sport bezig: hardlop€D,
ver- en hoogspringen, noem maar op. Het lichaam gaat als
het ware rvrennenr aan sportbeoefening. Wanneer je echter
nooit of nagenoeg nooit iets aan sport gedaan hebt, zoals
Cees-Jan en ikzelf, en je gaat vervolgens heel doelgericht
trainen, kan het lichaan dat niet aan. Dat hebben wij dus
allebei met een hardnekkige blessure moeten bekopen.
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Ik kan je we1 vertelLen dat je dan in een heel diep da1
terecht kont, wat logisch is: een behoorlijk deel van je
leven valt opeens weg. Je bent in die periode niet echt
goed in staat om dat te relativeren. Je kunt dan ook niet
meer de motivatie opbrengen om door te gaan. Ik durf echter
rustig te stellen dat het trainersschap mij er doorheen
geholpen heeft.

Aanvankelijk kwam ik als een soort interim-trainer bij de
groep, omdat Piet Roestenburg Írras hlegqegaan. De situatie is
nu zo gegroej-d, dat ik inrniddels nijn eerste wedstrijden
weer gelopen heb, maar dat ik wel wil aanblijven aIs
trainer; dat vind ik we1 zo eerlijk tegenover de groep.

hrat mi'i is opqevallen, onder andere ti-idens een bespreking
die jii voor groep 2 in het clubhuis hield, is dat iii zo'n
duideliike visie hebt op het \lopen'; 'ie hebt kennelijk een
bepaalde doelstellincÍ met de mensen die in iouw cÍroep
trainen.

Dat is zo. Ik ben prestatiegericht bezí1, dat wil zeggen:
ik zie graag dat de mensen die in groep 2 lopen een zo
groot nogelijk rendement uit hun trainingen haIen. Ik vind
ook dat je van mensen die in die groep trainen, fià9
verwachten dat zí) progressie (wilIen) maken. ÀIs je dat
wilt, moet je ook op een bepaalde manier trainen.
Voorwaarden daarbij zijn motivatie en kennis. Daartoe zi1n
onder andere ook die informatie-avonden bestemd; onder het
genot van een pilsje bespreken Ír/e dan het nieuwe schema. Zo
bevorder je ook de groepsgeest.

Waarop baseer ie iouw traininq-schemats?

Die dokter ik helemaal zel-f uit. Dat is leuk maar soms ook
wel lastig werk. Vergeet niet, groep 2 bestaat uit
verschillende mensen met verschillende doelstellingen. Een
aantal wil graag een marathon lopen, een aantal korter, tot
maximaal de halve marathon. Je moet die differentiatie dan
toch in zotn trainingsschema proberen aan te brengen.

Hoe zie -ii'i iouw rol als trainer in de praktijk?

Voorop staat bij mij: belangstelling tonen. Ik vind het een
sport op zich om zoveel mogelijk de lopers individueel te
begeleiden. Daarom sta ik ook.dikwijls aan de z:-1J-ijn,
wanneer de groep circuittraining doet. Ik probeer ervoor te
zorgen dat iedereen tot zi)n/haar recht komt, het beste uit
de training haalt dat voor hem/haar haalbaar is. Zo probeer
ik erop toe te zíen, dat mensen niet boven hun macht gaan
lopen, iets dat toch al snel gebeurt. Er zijn nu
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eenmaal verschj-Ilen binnen de groep. Er lopen er bij die de
10 km. in 35 minuten lopen, maar ook die deze afstand net
binnen de 40 minuten ronden. Bfj een intervaltraining laat
ik dan ook verschillende niveau-groepjes gelijk van start
gaan, opdat men niet gaat 'jagent en zodoende gaatrverzurenr. Dat werkt goed, moet ik zeggenl Je moet nu
eenmaal geen wedstrijdje van een training maken! Daar
schiet je niets mee op. Sterker no9, je naakt op die manier
geen progressie.
Fn t^rnrAf ÀÉ hrr aal: f 'l i nlt rartrrrraee i a d6mirl:l. 2

b
Er zí1n natuurlijk altijd mensen die sneller progressie
maken dan anderen. Dat hangt van zoveel factoren af:
training, jazeker, maar ook de regelmaat die je in
trainingen aanbrengt en zeker niet in de laatste plaats:
talent.
Verder is het heel belangrijk om te allen tijde een goede
balans te krijgen tussen inspanning en rust, zowel in de
periodisering a1s in een trainingsloop zèlf. Wanneer je een
intensieve 1000 m. Ioopt, moet je minstens 7 mj_nuten heel
rustig joggen. Doe je die 1OOO m. extensief, dan kun je die
rustpauze terugbrengen t,ot 2/3 minuten. Ook moet je daags
na een wedstrijd geen intensieve inspanningen verrichten.
Daarom ben ik ook een fel tegenstander van een zondag- èn
een maandag-clubtraining. Er zijn er maar weinig die de
beheersing hebben in groepsverband ècht rustig aan te doen.
sommigen ropen ook veel te veel wedstrijden. rk gebruik ars
richtsnoer altijd: Ioop maximaal 20 km. per maand in
wedstrijdtempo, €D besteed de rest van de tijd aan
trainj-ngen. lfij zí1n nu eenmaal geen van allen Marti ten
Kate: die man is een professionall Hij traint dagelijks
onder professionele begeleiding, dat kont per week neer op
zofn 20a km. Die man loopt we1 eens in een wedstrijd zuiver
op'pIaatsr, a1s hij wil herstellen. Dan komt hij nog aIs
tweede of derde binnen!

Stromen er veel mensen van jouw qroep door naar groep 1?

Nee, dat gebeurt maar incidenteel.
Er wordt overigens wel weer over gedacht om een nieuwe
groepenindeling te maken, waarbi-j de tijden, gelopen op de
5 en 10 km., als richtsnoer gelden. Heel 1euk natuurlijk,
maar ik heb zelf de neiging om niet al te star te kijken
naar de tijden die mensen lopen. Ik ben geneigd om mij
volledig in te zetten voor iemand die maar net 20 minuten
op de 5 km. 1oopt, maar serieus met zí1n sport bezíg is.
Die mag wat mij betreft best in groep 2 brijven trainen! rk
denk altijd maar zoi als je bewust bezig bent, komt die
snelheid ook nog we1 eens. Ik ben dus eigenlijk niet zorn
voorstander van time-trials en testlopen a1s absoluut
criterium.
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WeIk asnect in traininqen wordt naar iouw meninq over het
alqemeen het meest onderschat?

Ik zeí het zoèven a1: rustt Het gaat er altijd om dat er
een balans bestaat tussen rust en inspanning, en dat in de
breedste zin des woords. Ik heb dat aspect vroeger ook
onderschat; daardoor ben ik ook geblesseerd geraakt. Verder
is het van belang veel rek- en strekoefeningen te doen en
na een wedstrijd rust te nemen. Nu bedoel ik met herstel en
rust niet dat je lekker onderuit, met je benen op de bank
moet gaan liggen. Ga daags na een wedstrijd of zware
training maar een klein half uurtje rustig joggen, zodat je
lichaam Iekker doorbloed raakt en de afvalstoffen sneller
worden afgevoerd.
Verder is nog alt,ijd de fout dat de duurlopen veel te snel
gaan. In elke groep heb je van die figuren die op kop gaan
Iopen en iedereen jakkert daar achteraan, ook als die
koplopers een hogere basissnelheid hebben dan anderen uit
die groep.
Ik zeg altijd maar zo, je loopt zè1f! Laat je niet gek
maken. Vuistregel is: hartslag 220 minus je leeftijd. Dat
is je maximale hartslag. Bij intensieve training mag die
hartslag oplopen tot 10 à 15 slagen daaronder. Bij een
extensieve training is dat zotn 20 à 25 slagen. Een rustige
duurloop doe je zelfs met 30 à 40 slagen onder je maximum.
Wanneer je te hard loopt, verzuur je en moet )e, om een
volgende intensieve inspanning te leveren, veel te veel
rust nemen, waardoor je $/eer geen progressie maakt.

Een goede voorbereidincr op een marathon kost maanden; een
aanrrarrrl i rr rrri ani c of warkorr hairl kan rnàéértc raaf in haf
eten gooien; ie bent er dan minstens een week uit. Raad iii
mensen in dat cÍeva1 af die marathon te lopen?

Ik zal nooit tegen iemand zeggen: "je mag nietrt of "je
moet". Per slot van rekening heb je met volwassen mensen te
maken die zelf verantwoordelijk zLln voor hun daden en hun
Iichaam. wat ik wel jammer vind, is dat velen zo gefíxeerd
zijn op die marathon. Het lijkt we1 of dat als het hoogst
bereikbare op loopgebied beschouwd wordt! Ik noem dat
'gokken op één paardr. Men is in het algemeen niet bereid
om zich met dezelfde intensiteit op een goede L0 km. voor
te bereiden. En dat terwijl je voor een goede 10 km. met
relatief minder tijdsinspanning méér kan bereiken!
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De leden van de HRR ziin door de bank cÍenomen oudere
ionqeren en 'ionqere ouderen. Speelt leeftiid een rol bii
traininqen?

Naarmate je ouder wordt, moet je meer doen
bereiken. Àan de andere kant moet je ook vo
en meer rust nemen, aangezien de blessure-g
je veertigste sterk toeneemt. Ik denk dat v
op een typische weg-atletiekvereniging als
te eenzijdig bezíg zí1n. Ik pleit ervoor da
wat meer toeleggen op krachttraining. Onze
daartoe mogelijkheden. Het is voor een lope
buik- en rugspieren te ontwikkelen. Bovendi
krachttraining een belangrijke rol bij bles
wij (groep 2) gaan dan ook mj.nst,ens één kee

om hetzelfde te
orzichtiger zijn
evoeligheid na
ee1 mensen die
de onze lopen,
t zí) zich ook
sportzaal biedt
E vàrl belang
en speelt
surepreventi-e.
,E pèr week het

'krachthonkt in om oefenj.ngen te doen. In dit verband is
het misschien wel aardig dat ik voor mijn trainerscursus
een werkstuk over kracht heb gemaakt.
Wie geinteresseerd is, kan dat bij mij opvragen.

Nu ben ie dus lafcÍestudeerd' trainer!

Zo zou je het kunnen zeggen. Ik moet we1 zeggen dat ik heel
veel geleerd heb op die cursus. Hugo Tijsman van de KNAU
deed het theoretische gedeelte, Harm Hendriks belichtte
meer de praktische kant. vroeger trainde ik zelf bij Rob
Helwig en later bij Harm Hendriks, beiden trainers met
ervaring en papieren. Van hen heb ik dan ook veel geleerd
en ik probeer dat ook aan mijn groep over te dragen. De
response van de jongens is heel goed en dat blijft voor mij
de drijfveer om tot in lengte van jaren door te gaanl
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meer dan tweehonderd HRR-ers de CPC hebben meegelopen;

sommige leden erg veel zin in de CPC hadden en zich
daarom tu/ee keer hebben laten inschrijven;

- de dag zeJ-f weer voor enkele persoonlijke records heeft
gezorgd, ondanks het warme h/eer,'

- als je voor het eerst als veteraam rneeloopt in een
wedstrijd, je altijd een persoonlijk record loopt;
een HRR-er nj.et a11een goed kan lopen doch ook goed kan
Iezen? Kon u het spandoek }ezen? AIs je het spandoek nog
niet hebt gezien, kom dan naar het clubhuis, daar hangt
het nog enige tijd;

de T-shirt-actie voor een nieuw clubhuis een succes is
geweest, maar dat opvallend genoeg de rsneller lopers
niet in zotn T-shirt liepen;

niet a}leen de wedstrijd, maar ook de feestavond op de
club een succes was;

dit feest heeft geduurd tot enkele uren voor de
zondagtraining begon en Waltraud -wèI op tijd- alles kon
opruimen - waarvoor onze dank!;

HaHe in het vorige clubblad wel een mensonvriendelijk
idee heeft gelanceerd door eigenlijk te verbieden dat je
met een 'lagerer groep mee mag lopen aIs je je niet in
staat acht met je eigen groep mee te lopen;

- hij wellicht vergeet dat het helemaal niet leuk en soms
ook nog we1 gevaarlijk is, na het inlopen, alIeen verder
te gaan. Denk maar eens aan de omgeving van de
Waterpartij of de Watertoren;

training geven ook niet alles is; a1s trainer loop je
-bijna- niet de CPC uit. Bent u ze ook voorbijgegaan?;

- meedoen aan de CPC belangrijker is dan uitlopen;
het CPC-feest een echt lentefeest was en het volgende
clubblad wellicht nieuwe relaties kan bevatten;

de hoofdtrainer ons wil voorbereiden op de barre tijden
zonder clubhuis, door de verwarrning alvast uit te
draaien;

je in plaats van de flesjes te laten staan, zè ook terug
kan brengen naar de bar,'
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een echte roadrunner het met een hartfrequentiemeter
doet;

a1s een zekere trainer met andere trai.ners meegaat, zí)
ook de weg kwijtraken;

diezelfde trainer ook moeite heeft met de zomertijd;

een cursus efficiënt vergaderen wel op ztn plaats is
binnen de club;

sommige trainers het ontzettend met duinen op hebben; zí)
nemen broodkruimels mee, zien slakken op de w€9, enz. i

twee redactieleden zich de naad uit de broek hebben
gevochten om Anne van Schuppen te mogen interviewen;

u nog steeds meekunt naar Harwich;

de club wel goede glazen heeft voor de biersoorten, maar
de wijn schenkt in sherryglazen.

.l
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DÀGBOEK VÀN EEN RECREÀNT

Zo, de CPC achter de rugi het schiet lekker op naar de
Rotterdam Marathon over twee weken!
DeeI I van dit feuilleton eindigde met 'Stadtkyll'; a1s het
goed is, treft u in dit nummer nog wat fotografische
impressies aan van deze jaarlijkse gebeurtenis (en u
begrijpt dan meteen wie met 'kokebak' danwel rpyromaan'
worden aangeduid.. ) .

De nadruk in deze aflevering van het 'dagboek' ligt
uiteraard op de verdere voorberei.ding van fRotterdaml
(duurlopen! ) , hoewel er natuurlijk ook zoieÈs was als een
uiterst geslaagd CPC-feest in dat goede rouv/et clubhuis van
ons; kunnen we daar eind augustus niet tijdelijk met zijn
allen intrekken om afbraak te voorkomen?
VeeI aandacht uiteraard deze maand voor de CPC-training;
iets wat mij opnieuw prima bevallen is. Het aardige is dat
veel van de 'loopkinderenrvan Ab en mij een prima tijd op
de CPC hebben 'neergezetr; een verslagje van één hunner
vindt u elders in deze aflevering van Hot Road Review.

Goed, laat ik maar eens écht beginnen met een verslag van
wapenfeiten van ruim anderhalve maand..
Na Stadtkyll even een adempauze, maar dan beginÈ het toch
ook voor nij weer op gang te komen: het gebruikelijke
wekelijkse rondje rMadestein' (of zelfs rMonsterr -L8 km-)
met mijn buurman, de training op r^/oensdagavondtas usualI
en zoals gezegd, op de zaterdag CPC-training. Maar nu wel
met een verhoogde intensiteit: omdat er toch moet worden
duurgelopen voor zoiets als een rmarathonr, ga je gewoon
een paar zondagen mee met het -meestal- kleine groepje
'getrouwen! van Rob Bleys, richting Katwijk of juist de
andere kant op: Hoek van Holland. Het is dan eind februari,
en er gaat geen orkaan over Nederland zoals een maand
ervoor, maar waaien doet het toch altijd, op de heen-
danwel terugweg, het maakt niet uit.. De eerste zondag
richting Katwijk laat, op de weg terug, zien hoe je in een
gestaag duurlooptempo (hoe moeilijk dat ook is aan te
houden. . ) tegen de wind in sneller kunt zijn dan op de
'uit I reis.

Het bleek een recreatief loopje vergeleken met de 30 km die
veel marathonners-in-spé de week erna liepen richting Hoek
van Holland: dat kwam richting 'Hoekr neer op rbeukenl
recht tegen de wind in, zodanig dat op de weg terug hier en
daar toch wat minuutjes werden verloren..
De voorafgaande zaterdag enige beruchtheid verworven bij de
CPC-ers van groep 5i en dat allemaal vanwege een klein
uurtje heuveltraining, wat intensiever dan op voorgaande
zaterdagen maar verder niets bijzonders; hoewel, d€ twee
jongedames die normaal deel uitmaken van Àbrs rselectier op
woensdag, €n nu Ins met groep 5 meegingëD, trhadden wel
moeten werken ! rl
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Tussendoor, op de woensdagavond afwisselend een duurloop
met wat versnelling (het, is gelukkig weer weer geworden
voor Meijendel) of juist korte, fel1e rvierhonderdj€sr,
bijvoorbeeld bij Klein Zwitser1and..

De zaterdag erna: de seizoensopening in Alphen - waar we
overigens we1 èrg lang moesten wachten voordat we om half
drie eindelijk van start mochten (weI goed overigens voor
de koffie- en broodjesstands in de sporthal..). Duidelijk
is geworden dat ik er nu in slaag de aanwezíge energie
redelijk goed te verdelen over de gehele loop; dat was daar
dit jaar, met wind tegen op de 7 km langs het kanaal, ook
bitterhard nodig! Tevreden na afloop; het 'gat in de tijd'
met teeuwige rivaalI Hans V. r,{as, vergeleken met de rMini'
in Apeldoorn niet groter gewordenl Hij }oopt dit voorjaar
nu eenmaal wat sneller, het zí) zo..
Ik hoorde overigens dat bij de Meijendel-duurloop van groep
5 op deze zaterdag zich het vrij unieke feit voordeed, dat
de groep als geheel op de weg Èerug moest tstofzuigenr om
een niet nader te noemen vriend die zo aardig was om mij te
vervangen, de rPrinsenbergr over te krijgen..

Kilometers, kilometers, kiloneters - het, eni-ge wat je doet
is kilorneters lopen, lopen, lopen! Ik ben dan we1 recreant,
maar, zo is althans mijn indruk, ben tegelijk ook heel
serieus bezig (zoals het één van de rserieuze lui'
betaamt..) en het merkwaardige is: je blijft het leuk
vinden, rcomes rain, comes shine.. t. Als er maar een warme
douche is na afloop om de rkoude doucher (met een nadruk op
'koudr en tdoucher!) zoals we die helaas moesten doorstaan
tijdens de r3-uur netto loopr tussen de Watertoren en
Katwijk/Noordwijk te compensereni dan is drie uur lopen
toch wel erg ver; dan ga je toch we1 een beetje twijfelen
aan je gezonde verstand.. Zand, hagel en storm op de
boulevard in Katwijk; dat zal een klein groepje 'malloten'
wel bekend in de oren klinken! Je moet je handen dan maar,
op advies van Georgette, in je mouwen wurmen (wat worden ze
daar op zo'n beroerd moment toch lekker warm van!) en na
afloop is er dan gelukkig die warme douche.. Niet, meer mrn
handschoenen vergeten, dus!

Het woei ook al zo de (zater)dag ervoor toen groep 5 hetrparcours van de waarheid' in zijn geheel (rnaar wel heel
ontspannen.. ) verkende; onder begeleiding-net-drank van Ab,
die later moest toegeven dat hij er zo$/aar zadelpijn van
had overgehouden.. Sfeerbeeld: op het strand achter een
keet proberen de 'Iso-Iim' op te drinken zonder dat er aI
te veel zand in waait.. Dat klinkt bijna nostalgisch..
maar: volgend jaar is er (hopelijk) weer CPC-training
vanuit een nieuw/ander clubhuis, of anders vanuit
Meijendel: omkleden bij de auto; douchen thuis..
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Àan de vooravond van de CPC natuurlijk weer een
(gezellige! ) verjaardag en dus: veel spa-rood tussen' de
enkele flesjes tspa geelt; in het geheugen van mrn IHRR-
horloger de doorkomsttijden op 5, 10 en L5 krn licht
aangepast aan de verwachte vorm: groot was mijn blijdschap
op 3l--3 over het stralende weer: eindelijk eens een CPC
zonder ontberingen a1s koude en regen! De vorm bleek in de
tijd bewaarheid; alleen wat verval tussen L5 en 20 km, maar
keurig in marathontempo gelopen.. Groot was de verwondering
dat het verwachte verschil met de reeuwige rivaalr in
plaats van t6 minuten nar tL'a minuut voorr sras geworden,
een gevolg van minder presteren bij rde concurreDtt, om wat
voor reden dan ook.

fHeet van de naald' - ook al zotn nostalgische aanduiding
nu het grootste deel van de kopij via tekstverwerking wordt
vervaardigd.. een impressie van de Westland (halve)
marathon op 7 april: goed loopweer en weer
L\ minuut snelLer dan bij de CPC en Hans V. nu 'nog maarl
zorn 3 à 3\ minuut voor ne gefinisht er zit vooruitgang
in! Daarnaast in Maassluis veel Hague Road Runners dj-e na
30 km in Monster zouden uitstappen, als voorbereiding voorfRotterdamri ze zulIen het we1 goed gedaan hebbenl

Rotterdam is uiteraard heel anders: hre lopen daar rwat
kilometertjes meerr en veel is natuurlijk ook afhankelijk
van rde vorm van de dag'.. Als u dit onder ogen krijgt, is
ook dat alweer voorbij en ben ik aan het nadenken over een
rustig'vakantieloopschema. . I

LOOPDAGBOEKÀNTER
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DE IíEG NÀÀR HERSTEL

De marathon is niet voorbij als je over de finishlijn bent.Teneinde sner te hersterlen, moeÈ je blijven bewegeí. Deochtend na de marathon rol je uit je bed en je veigaat vande pijn in je benen. Je wrijft er Éwistig eei stinÉena
smeersel op, we5k! strompelend je dagelijkse bezigheden af,neemt een heet bad en gaat vroeg weer naar bed. Dé volgendeochtend, oh jee, doen je spieren meer pijn dan ooit.zí1n vermoeide en pijnlijkè spieren onveimijdelijk na eenmarathon? Kunnen bepaalde strategieén het hàrstel snelleren minder pijnrijk doen verlopenl zfin topmarathonnersingewijd in de geheimen die een sneLre terugkeer tot eenvorle training en een volgende start rnogelijk maken? hlatadviseren sportartsen je om t,e doen, nièt a11een de ochtendna de marathon, maar ook de week erna?
veel hardlopers schenken weinig aandacht aan het herstel nade marathon en wat onvermijderijk is betalen de prijs.Herster moet een volledig àeeI ían de training zi)i. ooo,je rpostraceplannenr net zo grondig te organiéereí als jerpreracestrategier, moet je in staat zi}n snel, makkelijken zonder blessures te herstellen.
Blijf in bewegingl
Je rent onder het marathon-finishdoek. Je verdient het omte stoppen, maar je weet dat je dat niet moet doen.Feitelijk kun je ook niets doen dan brijven bewegen, vooralbij een belangrijke wedstrijd waar de rópers dooi aefinishfuik geperst worden om vervolgens à1s een bijeengedreven kudde de medailles, drinken, eten, dekens enkleding op te halen.
Nadat je al1es hebt verzamerd, zuI je moeten wanderen(arsof je weer een marathon roopt) om vrienden en familiete ontmoeten. rn beweging blijven, hoe vervelend dit ook
ls, is goed.voor je. of je nu geduwd wordt of niet, brijf
bewegen 9m je verwarde systeem een kans te geven
gereidelijk te hersterren. Je wilt vermijden wat Jack scaffbetitert als 'rthe postrace corrapse phenónenoD", waarbij
een loper er goed uitziet wanneer hij de finishlijnpasseert, vervolgens te snel gaat zitten om 20 ninutenlater naar de eerste-hurptent te moeten worden gebracht,
ondat hij bevangen is door de hitte of omdat hij krampheeft.sinds L974 houdt dr. scaff toezicht op de rHonorulu
Marathon Clinic', een groep die samen trainl voor de
Honolu1u Marathon.

Na een marathon absorbeert je uitgedroogde lichaamsweefser
het vocht van een traag bewege.nde bloedstroom te sner; het,resultaat is dat je bloedvolume daalt, terwijl je
temperatuur stijgt. Je bloeddruk daalt en heÈ ràsurtaat kanrampzarig zi1n. Een beetje rondwandelen schijnt dit te
voorkomen. Hoe lang je wandert, hangt meestal af van jeconditie aan het eind van de wedstrijd. Door een tijdje in
beweging te brijven, zal- het bloed weer door de spiéren
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gepompt \,,rorden; dit bevordert het herstel. Waarschuwing:
probeer niet te joggen als een cooling-down! Dat kun je we1
doen na een L0 km Ioop, maar niet na een marathon. Je
verhoogt slechts de kans op blessures.

Drink !
Loop naar de dranktafels. Zowel wetenschapsmensen aLs
ervaren marathonlopers adviseren een onmiddellijke, voort-

durende poging de grote hoeveelheid vocht die je tijdens de
42 kn op de weg bent kwijtgeraakt, të vervangen. Pak de
eerste beker die je vindt en begin te drinken, ook a1 voel
je je misselijk. Dr. Scaff beveelt aan: drink meer dan ie
eiqenliik wilt!
Wat moet je drinken? Water is goed, maar probeer iets te
vinden waar wat suiker in zLt, vruchtensap of een van de
moderne sportdranken. Hoewe1 je in de eerste plaats het
vochtgehalte weer op peil moet brengen, moet je ook voor
glycogeen zorgen.
Je moet zo snel mogelijk proberen de bloedsuikerspiegel
weer normaal te krijgen. Het beste is om dat in de eerste
twee uren na een marathon te doen, omdat het dan 4oZ
sneller wordt opgenomen. Twee soorten drank moet je na een
marathon zien te vermijden: alcoholische- en di-eetdranken.
AIs je graag een biertje wilt, drink dan eerst tweemaal het
volume aan andere dranken.

Ga liggen.
Zoek na de eerste tien minuten gewandeld en gedronken te
hebben een gemakkelijk plekje (in de schaduw) , gà liggen
met je benen omhoog. Massage met ijs kan het herstel
bevorderen.

Begin te eten.
Binnen een uur nadat je de marathon hebt gelopen, moet je
beginnen met eten om het verloren gegane glycogeen en
nutriënten aan te vuIlen, ook al voel je je misselijk.
Fruit (vooral bananen) is goed om mee te beginnen. Een
uitgebalanceerde maaltijd binnen vier uur na de finish zal-
de verloren gegane stoffen vreer aanvullen.
Onderzoek heeft aangetoond, dat je gedurende de eerste twee
uren na de marathon circa twee calorieèn per pond lichaams-
gewicht per uur tot je moet nemen. Drink een glas jus
d'orange en eet een grote banaan of een kop yoghurt het
eerste uur na de marathon en herhaal dat het volgend uur.

Neem rust.
De meeste marathonners willen het strijdperk niet meteen
verlaten. Het is leuk om vrienden te zien finishen en
allerlei verhalen aan te horen en na te genieten van je
prestatie. Uiteindelijk moet je echter terug naar huis of
je hotel; daar neem je een lekkere koele douche, )e
Iichaamstemperatuur moet $reer terug omlaag, dan zu1 je
sneller herstellen. Een koud bad, gevolgd door een warm
(niet heet) wordt ook we1 aangeraden. Hete baden of douches
zr)n niet goedi de lichaamstemperatuur kan dan weer te hoog
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worden. Het bubbelbad in het hotel kan er aanlokkerijkuitzien, maar je zult je er later nog beroerder doorvoelen. Neem ook geen aspirine in; onderzoek heeft
aangetoond, dat het herstel dan nog langer duurt. Ga na het
douchen naar bed, zerfs als je nieÈ in slaap kunt komen,
moet je toch één of twee uur rusten.

Eet weer.
Een uur of drie, vier na de finish wordt het tijd voor eenvorwaardige maaltijd die ei.genlijk dezerfde voeóings-
stoffen moet bevatten als die van vóor de maratrron; koor-
hydraten dus, ook al heb je weinig zin meer in een bord
pasta.

Maak tijd voor massage.
wanneer er een masseur vrak bij je woont, gà daar dan heennadat je thuisgekomen bent. spreek voor de race vast àf,zodat je in ieder gevar gehorpen wordt. wacht wel minstens
45 minuteni neem eerst de tijd om te eten en te drinken.
omdat veel marathonners bang zí}n hun vorm te verliezen,
beginnen ze vaak weer te vroeg met trainen. sonmigen denken
met joggen. sneller te herstellen. onderzoek door éosti11wijst echter uit dat je het snerste herstert wanneer je
ongeveer een week niet hardloopt of zelfs niet jogt; je
hebt tijd nodig om je lichaam weer in barans te-k;ijgen.
Dr. scaff heeft ontdekt dat veel marathonners zich na derace zo goed voelden, dat zí) zich te snel weer in destrijd wilden werpen. Het resultaat was een onevenredig
hoog aantal bressures. Àls je toch behoefte aan beweqinghebt, zal zwemmen geen kwaad kunnen.

Vermij d tempotraining.
Na de marathon kun je pas na circa 4oo km training beginnen
met tempors. Tevee1 lopers hebben pas na een aantal
blessures het belang van herstellen ondervonden.
Geen van de experts heeft een paskrare herstelformule,
daarvoor zijn er teveel factoren die het herstel van je
lijf beinvloeden, zoars je conditie en de omstandigheden
van de wedstrijd zeLf.
vooral wedstrijden waarbij de topers het raatste gedeelte
naar beneden gaan, berokkenen meer spierschade.rlriarm-weer-marathonst maken het herstel moeiLijker, evenals
de intensiteit van het Iopen.
Lopers die snel starten en vervorgens de rman-met-de-hamerr
tegenkomen, herstellen langzamer dan degenen die een rvlakl
schema 1open.

Voor u gelezen in Runnerrs World nr. l_l_ ('L999) door
Ruud van Groeningen en vertaald door Els Bloemen.
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PEESLETSEL

Een pees vormt de verbinding tussen het spierlichaam en het
bot, waarnaar de samentrekkende kracht van het spierlichaam
wordt overgebracht. Van de spier zí1n de pees en z:-ln
aanhechting het gevoeligste deel en worden klachten hiervan
frequent gezien.
Oorzaken:
L. Matige of slechte doorbloeding (afhankelijk van de soort

pees en de lokalisatie in de pees).
2. Àbnormale belasting door standsveranderingen of

abnormale bewegingen van een lichaamsdeel of een deel
hiervan.

3. Externe factoren, zoals het gebruik van verkeerd
schoeisel, aard van de bodem, verkeerde trainingsopbouw
enz.

4. Pezen worden ten gevolge van verouderingsverschijnselen
minder elastisch. Regelmatige training kan de
verzwakking voorkomen of uitstellen.

Indeling peesletsels:
*PartièIe rupturen
De pees is gedeeltelijk doorgescheurd. De sporter voelt
een loka1e drukpijn en pijn bij bewegen. Soms is er een
kleine pijnlijke oneffenheid in de pees in een vroeg
stadium waarneembaar. Tevens ziet men zwelling en
verkleuring van de huid.*Totale peesruptuur
De pees is geheel verscheurd. De sporter voelt een
plotselinge klap op het moment van het Ietsel. Heftige
pijn wordt gevoeld op de plaats van de ruptuur.
Bewegingen
waarbij de desbetreffende pees is betrokken, kunnen niet
worden uitgevoerd. Op de plaats $/aar zich de pees hoort te
bevinden wordt een onderbreking gevoeld welke
uitgesproken
pijnlijk is bij aanraking. Zwelling en verkleuring van de
huid a1s gevolg van bloeding, treden spoedig op.

*Ontstekingen
Een ontsteking ie een reactie van het lichaam op
weefselbeschadiging door druk, trek of uitwendig geweld.
Een ontsteking beperkt de beweeglijkheid.
Bij acuut letse1 ontstaat een bloeding, zwelling en een
drukverhoging in het aangedane gebied. Dit gebied reageert
hierop met een ontstekingsproces dat bijdraagt tot
herstel.
Àfname van zwelling in een ontstoken gebied doet de pijn
verminderen, vergroot de beweeglijkheid en bevordert de
beweging.
Overbelasting met een herhaaldelijke eenzijdige beweging
en/ of onjuiste training kan tot onÈstekingen aanleiding
geven van onder andere pezen en peesaanhechtingen, die het
gevolg zijn van weefselbeschadiging.
De volgende verschijnselen treden op bij ontstekingen:

zwelling veroorzaakt door vocht in het aangedane gebied;
- Roodheid veroorzaakt door een versterkte doorbloeding;

Pijn veroorzaakt door de zwelling en
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weefselbeschadiging;
- Warmte veroorzaakt door de versterkte

weefseldoorbloeding ;
Functieverries veroorzaakt door de zwerling en de pijn.

Het klachtenverloop voor wat betreft het chronischpeesletsel is in te delen in verschirlende stadia:
stadium L: Lichte gevoeligheid, vooral na zwareinspanning, die na enkele uren weer verdwijnt"
De beste therapeutische resultaten worden
verkregen Í,t/anneer de patiént in dit stadj_um
behandeld wordt.
stadiurn 2: Lichte.piln aan het begin en na beèindiging
van de sportactiviteit. De klachten brijven ranger
aanwez ig.
stadi-um 3: Pijn tijdens het begin van de inspanning, diewel minder wordt, maar niet verdwijnt, om na afloop vande inspanning soms nog dagen aan te houden in de vorm vandoffe zeurende pijn, voorar bij berasting. De prestaties
worden nog niet beinvloed.
stadium 4: De pijn is nu tijdens de inspannj_ng zo ernstigdat de sportprestaÈie er duidelijk ondei lijdÉ.
stadium 5: De pijn is nu blijvend aanwezig, ook in rust.Het is van belang deze stadia goed in u op Èe nemen en bijherkenning van stadium 1 of 2 vroegtijdiq- te reageren.

VERSTUIKING (distorsie)
Een verstuiking is de toestand waarbij voor een zeer kortetijd de normare verhouding binnen een gewricht wordt
verbroken. Een gewricht wordt door banden, kapsel enspieren samengehouden en volgt een bepaald bewegingspatroon
waarin hij functioneert. lvordt deze bewegingsuiÉslàg met
geweld overschreden dan kan het gewricht even uit ziinpositie komen en zullen bloedvaatjes en gedeelterijk de
banden en het kapser op microniveau scheuren. De bloeding
zal- zich in de weefsels rondom het 1et,sel verspreiden en
een zwelling veroorzaken die tot een verhoogde druk op deweefsers 1eidt. De.verhoogde druk omspant pijngevoerige
structuren, wat pijnlijk is . De bloeding, zwelling en de
verhoogde druk leiden tot een gestoorde genezing.
De verschijnseren worden gekenmerkt door pijn i; rust entijdens bewegen, zwelring door broed enToÍ weefservocht en
een bewegingsbeperking in het aangedane gewricht. Het is
van belang dat een bloedi.ng beperkt word, waardoor er
minder zwelling en verhoogàe druk optreedt. De genezi-ng
verloopt dan in de regel sne11er.
Goede eerste hulp bij een weke-delen retser is vaak het be-langrijkste moment bij de behandeling van sportletsers.
KOUDETHERÀPIE
rn het geval van een weke delen-retser dient er gestreefd
te worden de broeding te beperken, daar dit tot àweIling enpijn 1eidt. Naarmate de bloeding geringer wordt, zal- dezesneller verdwijnen. Met behurp van de r.c.E. reger geeft uhet lichaam zeJ-f de kans de bloeding te beperken
r. c. E. (RÀDrJS )
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Ice (koelen)
Compression (drukverband)
Elevation (omhoog leggen)
Koude therapie bij beperking van bloedingen
Het afkoelen der weefsels leidt tot:

het samentrekken van de bloedvaten. Hierdoor neemt de
bloedtoevoer naar het letsel àf, waardoor minder zwelling
en snellere genezing optreedÈ.
plaatselijke pijnstilling.

THEORIE
IJs zorgt voor een vasoconstrictie (samentrekken
bloedvaten). Het lichaam maakt een ontstekingsreactie orn te
hersÈelIen. Met behulp van ijs zorg je ervoor dat de
ontstekingsreactie geremd wordt, dat het lichaam niet gaat
overdrijven. Je houdt de reactie niet tegen, deze is
functioneel voor het herstel.
Er ontstaat pijn als gevolg van ijs. De eerste reactie van
de bloedvaten is een vasodillatatie (open staan). De druk
wordt verhoogd om de kou weg te krijg€n, hetgeen niet zal-
lukken, waarna de bloedvaten met een vasoconstricti-e
reageren. Als de pijn weg is en de koude weer voelbaar, dan
kan de applicatie w€9, afhankelijk van de structuur
gemiddeld 15 minuten.
Opmerking:
Door middel van een ijsapplicatie za:-. de permeabiliteit
(doorlaatbaarheid) van het lymfevatstelsel vergroten. Na
ongeveer tien minuten ijsappticatie heeft de permeabiliteit
zLln hoogste waarde bereikt. BIijft de permeabiliteit te
Iang op die hoogste waarde, dan komt het epitheelweefsel zo
ver uit elkaar te liggen dat ze niet meer in hun
oorspronkelijke stand kunnen terugkeren. Het gevolg is dat
er oedeem ontstaat als gevolg van een insufficiènt
lymfevatstelsel. Na een half uur geen ijsapplicatie heeft
het lymfevatstelsel zich weer hersteld.
Cryo-kinetics
De beste methode om de doorbloeding te verhogen is door
middel van cryo-kinetics. Het wordt gebruikt om oedeem weg
te krijgen en bij ontstekingen a1s gevolg van
overbelasting, zoals de shinsplint of de
achi I I espeesontsteking .
Het zorgt primair voor een verbeterde doorbloeding waardoor
de bij een ontsteking of oedeem de opgehoopte afvalstoffen
afgevoerd kunnen worden. Breng 30-45 sec. een ijsapplicatie
aan. Deze korte ti-jd zorgt ervoor dat er geen
permeabiliteitsverhoging optreedt. WeI is een
vasoconstrictie in de huid en een vasodillatatie in de
onderliggende spieren en banden aanwezig. Na deze
applicatie 3-5 minuten isometrische spieractiviteit. Deze
procedure 8-L0 maal herhalen, .2 maal per dag.
Compressie
TegeJ,ijkertijd met de koudepakking moet een drukverband
aangelegd worden. Hierdoor wordt blijvende tegendruk
uitgeoefend op de bloeding. Een drukverband kan het best
aangelegd worden met een Iicht elastisch zelfhechtend
zwachtel die niet strak aangetrokken mag worden. De
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koudepakking kan eveneens met een zwachtel op ziln plaats
gehouden worden, waardoor met hetzelfde verband zowel kou
als druk gegeven wordt. Na ijstherapie opnieuw een
drukverband aanleggen om de sporter te vervoeren (het
drukverband niet te strak aanleggen anders onÈstaat
stuwing) .

Elevatie
De bloedtoevoer vermi.ndert en de bloedafvoer neemt toe als
gevolg van het hoog leggen van het aangedane lichaamsdeel,
waardoor de zwelling za:.. verminderen (zo mogelijk 48 uur).
Rust
In het algemeen moet de sporter 24-48 uur rust nemen en het
aangedane Iichaamsdeel niet belasten.

Dannis van de Berg
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ÀÀN!{ELDINGEN VÀN NIET'IYE LEDEN IN 1990

NaamNaam
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Februari

Rob Bal
Àndré de Rond
Kees Vervoort

Maart

Cees van den Assem
Chris Blokdijk
Ronald Boekkamp
Carly Hofland
Robert Kuyvenhoven
Bert van Mackenbergh
Theodora PIas
Inge van Rijn
Patricia van Schijndel
Richard Uittenbogaard
Josef Í{eIser

Àpril
Maria van Oers

Aantal ledenz 28 Heren:

Welkom op de vereniging ! !

Ed Beetsma
Cynthia Boekkamp
Harry Bronder
Anja van der Kooij
Rob Lamping
Nico van de Meer
Jan Rietbroek
Charles de Rob
?heo Timmermans
Waltraud Vingerhoed

Jochem Vreugdenhil

19 Dames: 9
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tvenoenten 1990

Datrn hscirijving Àanvary ruenignrg Inlichtiqm

03-05-90

05-05-90

06-05-90

12-05-90

13-05-90

t3-05-90

13-05-90

l5-05-90

19-05-90

t9-05-90

2r-05-90

26-05-90

2745-90

27-05-90

02-0640

02-0h90

02-06-90

0{-06-90

10-06-90

13-06-90

13-0640

15-0640

1i-06-90

17-06-90

23-06-90

lisse
Buendrecht

Den flaag

Ipidm
ÀGterdar

Àlsterdil
ïessu
Lisse

fageniryar

[anici (hg]
spijlenisse
Slidrec[t
Bnrsel
Deift

Brielie
líiddelhrq
Brielle
hrdrecht
Ilen [ary
kn Eaag

llaaldrijk
tud Beyalaad

Deift
h€tcrmde
líaasiuis

Plaats

Ievershmf

IpIuen

&tdoom
trhslrou

lierikzee

De Spartaan

CÀV Hrugie

SC lmrne

ÀV DynaD

SC Voorne

Par&aqr
ENB

ÀV Spalta

0lyryus '70

Àv,{0

P.V. §coËie

ÀV ïatenq

01810-15723

01180-36226

01810-15723

07hi81{06

070-39{3193

017{5-15772

015-617270

071-310093

0189F23009

'Itr Specle' 2 tA 15 h.
Valukloop 15 h
Yredepleisloq
couer spiJte I en 3 h.
Àuterdarlluathon
1/2 mrat[on Àlsterda

&in&erioop 25h

Àvondinstuif sm. 3h
mrg tot Berg

[arrich reekad
gijie city l@p 10 il
llerrdeimp 21.1 h
20 h Brussel

Goidar len

25 h Brieise Iaulmp
tadorstloop 10 Eí

de Brielse Iaaslop 25 h
Phisterloop 15 h
Balyion{ity{at flaag

Imhrifteetsijd 3 h
0radesiuisloe 15 h
15/30 h
?rirloq Àr'{0
2e EaIv€ Iaratàon

le fatrrqimp 10 E

lleuorial P. v.ÀI$urioop

ÀL$enimp mlgie
I0 hgeise líijlen
lluat[on Ioskon

V2 Iaratton [aarstede

071-891685

010-{806{27

r.flogerdijk 070-3877650

071-215003

020-265{{t

020-266t{{

19:00

l{:00
12:00

1{ r00

13:30

I3 r00

ftq. YPI

ÀtI laider
ÀÀc

uc

20:{5 De Spartaan 071-891685

1{r00

16:00

12:30

l{:30
12:30

1l r00

1{:00

2I:00

19:30

mR Johaa [noester

SprI 01890-13708

Slidecht Sp. 018{0-16702

15:00 ÀV h Koptopcs 0171h9235

b
I
T

I
T

T

?
t
I
T

I
I
I

10:30

12:00

l{:00

04-0h90

0{-08-90

18-08-90

th08-90

25-08-90

16:00 & 0rmte vliet 022SS-l{91

Àf lplaen
ÀV Velure 055-667{5016:00

1t:00 hltr SpGt 01U2-1780

0t-09-90

08-09-90

08-09-90

1{-09-90

15-09-90

I6-09-90

22-09-90

22-0940

2t-0940

23-09-90

23-09-90

30-09-90

30-09-90

06-10-90

06-10-90

07-10-90

1t-10-90

t3-I0-90

13-i0-90

I{-1040
1{-1040

t{-1040
20-10-90

6orhchen
tllaudingst

br&echt
Gouda

Den Eaag

Àmheu

l{iddethrg
[ahijI
hrfreclt
Zoeterreer

brdredt
Berlijn
Àrsterdil

Drars fur Gorcu t h
12e lino Eoq&dijkloog
Veronioloop 10 il
GouGe §iryellmp
ïestduinloop 15 b
Bri@ to Briqe
regredstrijd 25 h
8e 1/2 llua&on
tarathm
Sta&hutlmp 10 b
líarathor, V2 lirt. ets.
Bati jn-llarathon

Dan tot Du

2e Coenecooploop 10, etc.

6e filmp 15 h
latiqaale 30 h imp
lÍ[ 25 h rq
10 il rcetsijdlmp
td.[a4ioenschapen
t[ Vet [ant[on
20 h Puijs
25 h ioop

15e Dijtiop

01, Iwm 01830-21{81

ÀV PGUra 010-{7U969

D[[Àf [ersu]c 0i8-162907

ÀV Oouda 01820-32263

v&$-Olyryia

ÀV Dynar 01i8046226

Àf Rijmoeva 0171h28059

ÀXV llion 079-517037

D[tÀV Eercules 078-1{3696

De Gowsted 01?27-13073

xst 02523-75668

Parthemn 078-181{06

laddinrveo
llmr&ijkerhot
hrdrecht

Barm&dt
[isse
Bindhova

Puijs
httarda
Schmnàoven

ut00
15:00

i{r30
19:30

ll:30

1{:30

U:00

i2:00

l{:00
11:00

13r30

l2:00

I{:00
1{ !00

CÀlt hugie
h Spataan

010-{806{27

071-891685

010-{676311

01823-2250

13:00 PÀC

1{:15 ÀYaffii
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CIJUB TEEKEND
,le Earyicb Run in Great Britain

(halve narathon - 10 1o - firn nur 4,3 ku)
oP 19 20 - 21 ueL 1990

PROGRÀUI!íÀs

Zaxerdag 19 nei:
vertrek in Hoek van Holland naar Harwich on 10.30 uur met d.e dagbooc.
Aankonst in Harwich on 19.00 uur, met de bus naar Dovercourt Bay voor
verblijf in vakantiehuisjes (2 overnachÈingen) voor 2 personen.

Zondat 20 meí:
l,Iedstrij ddag, meÈ prlj suitreiking.
s'Avonds feestavond meÈ live music, tezamen met Harwich Road Runners.

Maandag 21 mei:
Vertrek naar Harwich om 10.00 uur voor Eerugreis naar Hoek van Holland
Aankomst in Hoek van Holland om 19.00 uur.

TOTÀÍrE KOSEEN: fl. 23Or-- per persooD.
In de prijs is inbegrepen:
a) Tickets voor de dagboot v.v.
b) Maartijdbon "carrousel" aan boord van de "Koningin BeaÈrix,'.
c) Busvenzoer.
d) StarÈgeld + medaille.
e) Huur vakantiehuis, vol pension.
f) Toegang ÈoÈ de feestavond meÈ live muslc.

IÍTiÍZE VÀlI BETÀLENS
Giro 1387376 t.n.v. Jo Knoester

Perziklaan 56
2564 TX Den Haag
tel.: 070-3689410 (na 19.00 uur)

RESERVEER TIiIDIG I.V.t{Í. BEPERxT AÀ}ITAL EUIS.TES!
vooR 1 UEI 1990.

!t

t
Hierbij geef ik mij op voor her Harwich weekend.

Naam :

Adres:

Postcode: . IJoonplaats:

Telefoon:

Iíedstrijd (aankruisen) : 0
0
0

1/2 narathon
10 kn
fun run 4,3 km
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Trainingsgroep (naam van de trainer)
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THE HAGUE ROADRUNNERS

BAR ROOSTER I99O

I.Ioensdag Donderdag Zatetdag ZoadagDaEum Maandag

9-4 t/n L5-4
HEIDI VD

VEER

JOSE
VENDEL

IRMA
VOGELS

HERMAN

BERTELINK

IíALTRAUD

L6-4 c/n 22-4

-

Pasen
BAS

I.A}TGERAK

BERRY

KRAI,IER

WALTRAUD

23-4 c/n 29-4

.- PIET
MEINDERS

ROB

KRA}I},IER

NICO
TETTEROO

ANNE

TíIERSMA

IíALTRAUD

30-4 c/m 6-5
RIET VA.TT

PUTTEN

AI{JA
I3ÀICEVELD

PETER

MAGNEE

JOOP DEN

OUDEN

WALTRAUD

7 -5 c/m I3-5
ELS

BLOEMEN

RUUD VAÀI

GROENINGEN

JACKY VA}I

TILBORG
KARIN
DtIvIGNEAU

I.JALTRAUD

L4-S c/n 20-5
PAUIA
COUSIJNSE
JOHN

ZUIDWTJK

TON

TOET

JOSE

VENDEL

IíALTRAUD

l 5 c/n 27 -5
1íALTRAUD

HANS VD

VECHT

NOORTJE

ALBERS

ELS

KEMPEN

IíALTRAUD

28-5 c/n 3-6
HEIDI VD

VEER

JOSE
VENDEL

INEKE
VISSER
AI.INEKE

KLOOSTRA

I^IALTRAUD

4-6 t/n L0-6 PINKSTEREN
HANS

KA.MERMAN

DAPH}IY

KOUER

Í.IALTRAUD

11-6 c/n L7 -6
PIET
MEINDERS

ROB

KRA}II{ER

CARINE VD

VOORT

JAAP
BERNHARD

WALTRAUD

L8-6 c/n 24-6
RIET VAI{

PUTTEN

AI.IJA

i3I{GEVELD

THEA VAÀI

DIJK
HANS

ZIruRMOND

WALTRAUD

25-6.c/n L-7
ELS

BLOEMEN

RIruD VA!{

GROENINGEN

IRMA
VOGELS

HERMAN

BERTELINK

IíALTRAUD

63



Het bestuur van THE HÀGUE ROAD RUNNERS

Gerrit van Pelt,
(vice-voorz itter)
Jacques BeIjon
(penningmeester)

Ln.v.Meerdervoort 563, 2563 AX Den Haagte1.070-363452L

Regentesselaan 74, Z2gt VH Rijswijk
teI. 070-39996t3, giro 2636951_

Astrid Pieterse
( secretaris)

Michel Àarts
( Iedenadm. )

Frank Thuys
(wedstrijdsecr. )

Loes Aarts
(2e secretaris)

Peter Oomens
( commissaris )

v. Lumeystraat 52,
tel. 070-3502860

2581 XD Den Haag

Parkweg L7-w, 2SgS JH Den Haag
tel. 070-3 502362

Zeekant L04h, 2Se6 JJ Den Haag
te1. 07O-3520540, giro 56gg2L5 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

Parkweg L7-w, 2585 JH Den Haag
teI. 070-3502362

ot
Margarethaland 269,
teI. 07O-3477584

259I VA Den Haag

Redactie HOT ROAD REVIEW

Loes Aarts

EIs Bloemen

Fred v.d. Gon Netscher

Parkweg 17-w, 2SA5 JH Den Haag
teI. 070-3502362

Parsifalstraat 11,
teI. 070-3256882

2555 WG Den Haag

Puttensestraat 37, 2SB3 pÀ Den Haag
teI. 070-35247L5 (035-721751-, werki

2e Ant.Heinsiusstr. 84, ZSg2 Wri Den HaagteI. 070-3544992 (070-38432tO, werk)

C. Reinierszkade 133, 2Sg3 HN Den Haagtel. 070-3859720 (OZO-649L655, werk)

Uilebomen 92, 25tL CS Den Haag
tel. 070-3638L40 (070-3S22S4L, werk)

2284 Gv Rijswijk

2274 XC Voorburg
(070-3694341 tst. 3306)

2547 TJ Den Haag

I
I
I
I
I

ï

Ruud van Groeningen

Christiaan den Hertog

Peter Magnee

Renée van der Roest Verniljoenstraat 53,
teI.070-3943L93

Ger Snijkers Querj-dostraat 47 ,
tel. O.70-3860544

Nico Tetteroo Nieuwediepstraat L4,
teI. 070-3238801_

Petra en John Zuydwijk Tamboeri.jnlaan 2OS,
teI. 070-394L694
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