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VOORI{OORD

Om maar met de deur in huis te vaIlen: we hebben nog steeds
gieen nieuw clubhuis. IrIeI wordt er hard gewerkt en -weer-
overleg gepleegd met de gemeente die toch iets bozer over
onze publiciteit was dan ik in nijn vorige voorwoord
vermoedde.
Inmiddels worden we we1 bijgestaan door een nieuw fenomeen
dat door het bestuur in het leven is geroepen om ons bij te
staan in deze accommodatieproblematiek. !íe hebben nanelijk
een commissie van wijze mannen in het leven geroepen die ons
met hun ervaring en contacten bij kan staan. Dit selecte
gezelschap bestaat uit ons erelid Ton Vermolen,
atletiekcoryfee Cor Fromberg en -wat meer op de achtergrond-
Bert Bruning, de voormalige wethouder die nog st,eeds HRR-Iid
is. Hopelijk kunnen deze twijzenr meehelpen de voor de club
zo dringend gewenste goede oplossing te vinden.

ondertussen ziln de tijden roerig en bewogen bij onze
Oosterburen en las ik tussen alle publikaties dienaangaande
een stukje over I{aldemar Cierpinski. Deze dubbele
marathonwinnaar op de Olynpische Spe1en maakte het voor mij
met de hieronder volgende tekst duidelijker waarom sommigen
bij ons, voorafgaand aan een fikse training zo benauwd
kij ken.

I'Het wezen van sport heb ik ontdekt, is het overwinnen van
angst. Iedereen heeft angst: angst voor het leven, angst voor
de confrontaties, angst voor de toekomst, angst voor oorlog
en voor dood. A1s ik aan een training begon, had ik altijd
angst. Ik besefte later dat het de angst voor pijn was. Het
zoeken van grenzen doet, pijn, maar het verleggen ervan bracht
iet.s buitengewoons voort. In een heel kort moment kwam de
wèreld tot stilstand en was.alle angst verdqenen. Dat moment
heb ik altijd nagejaagd en naarmate ik meer succes had,
beleefde ik het intenser. Ik wil die ervaring doorgeven, want
ik geloof dat de mensheid er een stap verder mee kan komen. rl

En zo blijkt het lopen inderdaad meer te omvatten dan het
zich verplaatsen van punt À naar punt 8.....

Gerrit van PeIt
(voorzitter)
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HOT CLUB INFO

De accommodatieproblematiek blijft ons bezighouden. op
initiatief van het bestuur j-s een commissie ingesteld, waarin
Bert Bruning, Cor Fromberg en Ton Vermolen zitting hebben.
Met behulp van hun expertise op het terrein van
gemeentepolitiek en sport hopen wij spoedig een goed
alternatief voor de Doorniksestraat te kunnen realiseren.

De donderdagavondtraining is definitief van start gegaan met
een beperkt aantal groepen, waarbij getracht is -voor zover
mogelijk- op ieder niveau een groep aan te bieden. De details
vindt u verderop in dit blad.

De fitnesstraining o.1.v. Harm Hendriks is weer begonnen.
op donderdagavond kunt u onder zí1n leiding niet alleen de
beenspieren, maar ook de andere spieren aan het werk zetten.

Leden die deel willen nemen aan de Rotterdam Marathon moeten
niet te lang wachten met inschrijven. Inschrijformulieren
zí1n verkrijgbaar bij Jacques BeIjon. Schrijf in vóor
L december a.s. !

Sinds kort is het mogelijk een triathlonlicentie aan te
vragen via de vereniging. Een wedst,rijdlicentie kost f 75,OO
en een recreatieve. licentie kost f L2,5O.
Aanmeldihgsformulieren zí1n te verkrijgen in het clubhuis en
bij Astrid Pieterse of Michel Aarts.

Besloten is -ondanks de onzekere situatie wat betreft onze
accommodatie- de CPC-aktie doorgang te laten vinden.
Familie1eden, vrienden en kennissen die zouden willen gaan
hardlopen, kunt u wijzen op deze mogelijkheid om kennis te
maken met de loopsport. ïnformatie omtrent aanvang en
trainingstijd volgen zo spoedig mogelijk.

De algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 november a.s.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zi1n.
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IPPEN OI{ SLECHTER TE KUNNEN I,EVEN. . . . .

Het L00 kiloneter-gevoel. Gerrit GIas, een bekende hardloop-
veteraan, ven'roordde het ooit eens als volgt: ttDe wil en het,
verlangen om over enige tijd L00 km onafgebroken hard te
Iopen, gaan je bestaan tot in heel diepe vezels zodanig
beheersen, dat er een tbloedgevoelr over je en in je komt,
vergelijkbaar met lach niet - verliefdheid. Het kookt en
spookt door j e heen. rr Tj a. . . .

onze vereniging kent ook een aantal van die kilometervreters.
Zo plaatsten wij ooit een artikel over Ronald de Ridder, detdubbele triathleet!. Dan is er Hans van Thuijl, die
regelmatig verslag doet van monstertochten zoals de
Schipholloop. Henk MolLema is ook zo iemand die heel 1ang,
heel ver en heel diep kan gaan. Reden om hem eens te gaan
opzoeken.

Vergeestelijkt?
Henk bewoont een ruime etagewoning in het Statenkwartier. Bij
binnenkomst vielen mij onniddellijk twee enorme
boeddhabeelden op en nog een aantal andere oosterse
attributen aan de muur, hraaronder enkele zwaarden.
Is Henk Mollema een rvergeestelijkter loper?
Nou nee, niet direct. Henk is een nuchtere, vriendelijke man
die volgend jaar Abraham ziet, à1 is hem dat niet aan te
zien.
lerzijde: dat is iets wat toch opvalt bij veel lopers; ook
bij onze vereniging lopen opvallend veel jonge honden van
veertig, vijftig jaar rond. Houdt lopen
ieder geval is er eens een wetenschappel

)i
ong? Víie weet. In
jk onderzoek

naar de effecten van hardlopen op de fysieke constitut
gedaan
ie.

Daaruit bleek dat bij mensen die regelmatig een flink stuk
hardlopen, het verouderingsproces wordt vertraagd.
We1nu, regelmatig hardlopen is iets dat Henk Mollema zeker
doet. Hij maakt weliswaar niet zo veel tkilometersr in
training (zo'n dertig, veertig per week), maar hij loopt des
te meer marathons. Dit jaar heeft hij er al dertien(!)
gelopen. Ook liep hij a1 twee keer de L00 km van !{inschoten.

Sportmanttlk heb altijd al veel aan sport gedaanrt, zegt Henk. rrlk was
een verdienstelijk wielrenner en een goede bokser: ik ben
ooit kampioen van Noord- en Zuid-Holland geweest. Daarnaast
hras ik boksscheidsrechter. Ook heb ik altijd veel getennist.
Ik ben trouwens nog st,eeds tennisleraar. I{at hardlopen
betreft: ik loop eigenlijk aI heel lang. Hardlopen is voor
nij altijd een manier geweest om basisconditie te kweken.
Lopen maakt ook een wezenlijk onderdeel uit van de
bokstraining. Een Mohammed À1i bijvoorbeeld, stond iedere
morgen vroeg op en liep dan steevast een uur lang achter
elkaar hard. Maar'toen ik 35 jaar werd, moest ik ophouden met
de bokssport. Zo gaat dat nu eenmaal, althans bij de
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amateurs. Prof-boksers gaan soms nog we1 langer door: kijk
maar naar een George Foreman, die on1an9s, nota bene op zí1n
42e, weer kampioen is geworden.rt

Is het accent na die tijd rneer op hardlopen komen te liggen?
rrNou, dat is eigenlijk geleidelijk gegaan. Jaren geleden
trainden wij zondagochtend om half negen in Meyendel. Daar
liep altijd een grote groepi de meest uiteenlopende figuren
zaten er tussen.

Er trainden leerlingen van een sportschool,
hardlopers zoals Rinus Innemee, Àad van der
wijk. fn L983 liep ik nijn eerste marathon.
Àmsterdam. Het jaar daarop liep ik rm !íeer.
in Àntwerpen. Daarnaast heb ik aI vanaf het
aan de CPC. rr

maar ook fenrente
Voort en Henk van
Dat was in
Toen liep ik ook
begin meegedaan

De laatste jaren ben je steeds meer en ook steeds grotere
afstanden gaan lopen. Kan een lichaam dat aan?ttlk loop marathons als lange duurlopen, ik ga nooit rvoor een
tijdt. Tja, en waarom ik er zoveel loop.... l{eet je, de mens
is van nature gemakzuchtig. ïk merk dat ook vrranneer ik nijn
Ieerlingen een bepaalde opdracht geef i zí1 hebben dan de
neiging die niet uit te voeren lranneer hen dat te veel moeite
kost. Die gemakzucht is vooral kenmerk van veel mensen met
talent. Ik kan je voorbeelden geven van zeer talentvolle
mensen die tot weinig of niets komen. Het omgekeerde komt ook
voor! Michiel Schapers is een typisch voorbeeld van iemand
die nauwelijks talent heeft maar er door zijn
vechtersmentaliteit,, of liever gezegd ziln instelling van:ttik trek rnij van niemand iets aan, ik ga rnijn hregrr, toch heel
ver gekomen is. De meeste mensen zouden a1 heel snel afhaken
wanneer tegen hen gezegd wordt, dat zí) voor iets dat zí)
graag willen ondernemen geen talent hebben. Michiel niet,
dus.

GeloofI'Het gaat er maar om dat je in jezelf gelooft. Dat geldt ook
voor het lange-afstandlopen. Ikzelf heb bijvoorbeeld helemaal
geen aanleg om een goede marathon te Iopen, Ik weeg 92 kilo.
Dat is dus heel zwaar voor een marathonloper. Het is voor
mij, a1s tgehandicaptr loper, dus een uitdaging om veel
marathons te lopen.rl

Het is dus louter een kwestie van wilskracht?ItIk zou het eerder een kwestie van heel bewust lopen willen
noemen. fk Ioop altijd heel geconcentreerd. Ik let op nijn
motoriek en nijn ademhaling. Dat laatste heb ik geleerd van
Àa1t Àalten, mede-auteur van een boekje over sportbeoefening
en de t,echniek van ademhalen. Iíat die looptechniek betreft,
in Oosterse vechtsporten a1s Tai-Chi, Kendo, Àiki-Do en
dergelijke, is de sleutel tot een goede bewegingstechniek om
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de handelingen in tslow-motiont te verrichten. Dat kun je ook
toepassen op hardlopen. op die manier leer je je snel een
goede stijl aan en een slechte stijl af. Dat is interessant,
omdat menigeen denkt dat een foute loopstijl die er in de
loop der jaren ringesletenr is, niet meer is af te leren.rl

Àandachtspunten
trDat geconcentreerde lopen, is voor mij heel belangrijk om
die lange afstanden aan te kunnen. Voor menigeen is de
marathon rhet verstand op nu1 en de blik op oneindigt.
Daaruit blijkt aI dat marathonlopers geconditioneerd zijn tot
'Iijdenr, tot een sterk met zícl:zeLf bezíq zí1n. AIs ik zo
moet lopen, hoeft het voor mij niet! Ik loop met aandacht,
geef mijzelf als het ware aandachtspunten. Niet denken: rrna

dertig kilometer komt de man met de hamer, dan ga ik kapotrt
maar |tna dertig kiloneter moet ik er nog maar tienrr. Ik let
dan op hoe ik mij beweeg, of ik nijn rug wel recht genoeg
houdt, dat soort dingen. Dat lijkt geforceerd, maar dat is
het niet: in de loop der tijd is dat raandachtig lopent bijna
een automatisme geworden. Het is allernaal een kwestie van hoe
je je psychisch instelt.'l

Wat is onmogelijk....?rrfk noem dat het Bannister-effect. Bannister was een
arts/fysioloog, tevens atleet, die de 400 rneter binnen een
onmogelijk geacht,e tijd wilde volbrengen. Men noemt dat rthe
impossible question.l
Maar wat is onmogelijk? Hewlett Packard maakt er momenteel
reclame mee: 'Niets is onmogelijk. t Die slogan spreekt nij
we1 aan. Kennedy zei destijds ook dat de Àmerikanen de
eersten zouden zijn die voet op de maan zouden zetten. ook
dat onmogelijke is ge.schied, Kijk, wanneer je jezelf een
onmogelijk doel voor ogen stelt, 9à je onderzoeken of het
toch bereikbaar is. Je gaat dan de middelen aantrekken om te
trachten het onmogelijke te realiseren.
Om op Bannister terug te komen: in het laboratorium is
uitgetest dat de 400 m in de door hern gedachte tijd gelopen
zou kunnen worden. Dat is uiteindelijk ook gelukt! En nu komt
het rare: binnen een jaar nadat het tonmogelijker record
gevestigd was, liepen nog eens 40 athleten die tijal r

Dus voor jou was die 1OO lo van llinschoten zorn onmoglelijke
opdracht?rttJa. Maar ik had gehoord van Joop Snoek, lid van Veteranen
Nederland, die !6, L7 marathons per jaar liep. Ik dacht: rrfloe
fikst-ie dat nou?rr Ik kwam hem wel eens tegen bij wedstrijden
en ik vroeg hem hoe hij dat klaarspeelde.
Het kornt erop neer dat het trainen voor zorn ultra-loop
eigenlijk helemaal niet zo interessant is. Ik train nu zotn
40 kÍr in de week en de marathons doe ik als langere
duurloop. rl

L2

t



Spreekt de triathlon jou niet aan als ex-wielrenner en loper?
rrOh ja, zeker, maar dat gaat mij veel te veel tijd kosten. Ik
heb nu aI moeite om aan rnijn wekelijkse veertig kilometer te
komen. rl

Verte1 eens iets over de LOO Io run van lÍinschotent'Tja, wat is er over te zeggen. Het is heel zwaar, dat kan ik
je verzekeren, maar het is ook een heel aparte ervaring. Ik
denk dat een aantal deelnemers hierover ooit heel goed
verslag heeft gedaan. Piet van Ommeren bijvoorbeeld, die
heeft de run al tien keer gelopen. Gerrit GIas, eindredacteur
van tDe Veteraanr, is ook ienand.die al heel wat keren
'Vlinschotenr gedaan heeft. Enige jaren geleden belde ik de
laatste om mij te laten informeren over die loop. rrHoe oud
ben je?tt was de vraalr. tt47tt.rfNou, dan ben je eigenlijk te
j ong voor !{inschoten. 'l

Hoezo dat?
"Hij verklaarde dat a1s volgt. Een l-00 km run vereist een
heel zuinige, ingehouden manier van lopen. Van het begin tot
aan het einde van de race moet je in een bepaald tempo lopen,
zeg tien, twaalf km per uur. Dat is ontiegelijk zwaar, vooral
geestel ij k.
Tk zie het zeJ-f een beetje zoals Jan Knippenberg dat
beschrijft in zijn boek rDe mens als duurloper.r Hij zegt dat
Iopen eigenlijk een manier van reizen is. Zo zíe ik dat ook:
de ene reis is dan uiteraard weer wat comfortabeler dan de
andere. rl

IÍelke marathons vind je het aantreldrelijkst?
rrDe meest spectaculaire marathon blijft toch New York. Ik kan
iedereen die wel eens een marathon loopt, aanraden een kger
aan dit evenement mee te doen. Verder was de marathon van
Athene, 'd€ klassieket, ook een belevenis. Berlijn was ook
heel spectaculair, vooral gezien t,egen het licht van het
historische moment in de geschiedenj.s van - rnet name -
Duitsland. In Nederland blijf ik rEnscheder de leukste
vinden. Er zlln ook marathons waaraan maar een handjevol
mensen meedoen. Ik denk dan aan die van tBeekr i ik liep daar
een keer op een bloedhete dag. Veertig deelnemers gingen van
start en uiteindelijk haalden slechts vijftien de finish. Dat
is we1 even iets anders dan New York of Berlijn met
tienduizenden lopers ! tt

Gebruik je nog speciale voeding?
rrEen keer per jaar laat ik mij in Utrecht keuren bij de
biochemicus Vogelaar. Àan de hand van een bloed- en
urinemonster en een plukje haar kan hij nagaan welke stoffen
jouw lichaam in te grote hoeveelheden bevat, of juist in
hoeverre je bepaalde stoffen tekort komt. Dat moet je dan
aanvullen of compenseren met voedingssupplementen. Zo bleek
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het lichaan van een.*tennisser die hij onderzocht teveel lood
te bevatten. Dat kwam omdat die tennisser, Michiel Schapers,
heel veel net het vliegtuig alIerlej. tournooien in de wereld
afreisde. Lange-afstandlopers blijken vaak een tekort aan
magnesium te hebben. Het blijft altijd een momentopname. Toch
blijft het de moeit,e waard om zorn test te doen, àI moet je
er wel een flink bedrag voor neertellen, bijna zevenhonderd
piek. Dat is veel geld, menigeen geeft zo'n bedrag zonder
blikken of blozen uit voor de auto, maar niet voor de eigen
gezondheid. rr

Spelen gezondheidsnotieven een rol bij jouw sport?
rrÀch, in zoverre: lopen hoort, helemaal bij nijn leven. Je
doet het uiteraard voornamelijk voor je conditie, en om
prettig te kunnen leven, heb je gewoon conditie nodig. Ik heb
een vriend die het iets anders formuleert. Hij zit dikwijls
in de kroeg en doet niets aan sport,, alhoewel dat wel eens
anders is geweest. ondanks het feit dat hij een totaal andere
leefwijze heeft dan ik, benijd hij mij wel vanwege het feit
dat ik zulke grote afstanden kan lopen. Ik heb hen we1 eens
horen zeggen: rrDie Henk, die loopt om nog slechter te kunnen
leven! rl

SchaLks: ttVíat dat I slechter I is mag j e zel-f invullen ! tl

Fred van der Gon N.

Wij bedrukken T-shirts nret:
LOSSE LETTERS

LJw elgpn tdecëÍl

v(xrn Gekhe tehsten- Rugnu m mers' Namen,
Te a ms h i rt s - Re c la me s b irts - C ijferc .
9 Leuertypen m t hleuren.

laan van MeerdervooÍl 407 .

2563 AR Den-Haag 07O'3413216.
Trzm 3 soptvmrdc Deur. (IIeb fahtnffiaa).
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10,§eplember 1990

BERLIJN, AUF I{IEDERSEIIEN!

De marathon van Berlijn sprak dit jaar tot de verbeelding van
velen, dus niet aIIéén tot die van een dozijn Roadrunners die
a} in een vroeg stadiun aan de organisatie te kennen hadden
gegeven om mee te willen lopen. In maart van dit jaar hlaren
de eerste aanmeldingen aI verstuurd want deze editie van de
Berlijn marathon zou een bijzondere worden, de organisatie
was er in geslaagd om het parcours voor het eersÈ door zowel
Oost- a1s ÍÍest-Berli
van de ontspanning d

jn te laten Iopen. Dit alIes als gevolg
ie er bij het openen van de muur in

november 1989 was ontstaan. Dat velen deze bijzondere loop
zouden willen meemaken bleek al uit het feit dat de
inschrijving bij 25.000 deelnemers zou sluiten, hieruit viel
aI af te leiden dat dit de grootste marathon van het Europese
vasteland zou moeten worden.

Zoals gezegd ging een dozijn Roadrunners vrijdag 28 september
op weg naar Berlijn, enkele per bus, één per trein en de
meesten per (eigen) auto. Rinus Innemee, Ton Heerkens en Hans
(twaaluf! ! ) van der Vecht gingen zelfs zover dat zí) een
Oostduitse camping met hun bezoek vereerden. Volgens Rinus
kon je daar nog voor een (hollandse) appel en een ei je cara-
van en/of tent neer zetten. De overigen hadden echter een
hotel gereserveerd (ja toch, Frank?). Groot was ook onze ver-
bazing toen wij HRR-wereldreiziger Fred Holtz in de hallen
met startnummers, kleding, voeding en vooral drankjes voorbij
zaqen lopen. onze Fred werkt al weer een paar maanden in
zwitserland en maakt zich op voor een derde of vierde trip
van enige maanden naar Zuid-Amerika die in januari moet gaan
beginnen.

De echte marathonlopers hadden natuurlijk vrijdagmiddag hun
startnummer aI opgehaald en waren rs avonds vroeg naar bed
gegaan om de volgende dag op tijd bij de ontbijtloop aanwezig
te zí)n. Na deze fun-run volgde dan rnidden in een groot sta-
dion het ontbijt. Het was maar goed dat het niet regende die
dag. Tijdens dit ontbijt hadden de meeste Roadrunners elkaar
aI weer gevonden, men zat immers verspreid over de hele stad,
en werd er dus gezamenlijk ontbeten. Rob Bleys en fanilie
zaten toen echter aI in het openbaar vervoer om de stad te
verkennen.
Een goed Chinees gezegde luidt: Hij die de route kent, zaL
nooit verdwalen. Vandaar die vroege bustocht en om oP alles
voorbereid te zí)n werd rs middags ook nog een deel van het
parcours te voet afgelegd, zodat de eerste 6 kilometer voor
hem dan ook geen geheimen meer had.

t6

E

r

T

I



Zondag zou de grote dag worden, bijna aIle 25.000 deelnemers
waren gekonen, zodat het aI vroeg gezellig druk was op de
Ernst Reuterplalz. Traditioneel is ook dat zich aI vroeg lan-
ge rijen verzamelen voor de aldaar opgestelde toiletten. Ook
ondergetekende moest aan de roep van de natuur toegeven en
kwam in zijn rij precies achter een Roadrunner te staan
waarvan maar weinige wisten dat die er ook was. Jan van der
Linden en zí1n echtgenote hadden echter ook de oversteek naar
Berlijn gemaakt.
Àangezien je bij de inschri
moest vermelden en de organ
ning mee hie1d, stond ondergetekende dus lekker ergens achter
in de rij. Nu kwam dat op zich wel goed uit, want echt hard
wilde ik toch niet gaan. Ik kwam om van de sfeer te genieten
en de omgeving goed in me op te kunnen nemen en daar ben ik
ook in geslaagd. Met zotn 20.000 lopers voor me en ruim 5.OOo
lopers achter me kon ik na ongeveer 5 minut,en onder het
startdoek door lopen en beginnen aan een nieuwe marathon. De
eerste L3 km waren op zich aI een belevenis, Iangs de bekende
zuil met de gouden engel, het Russische monument met de twee
Russiche erewachten ervoor, het gebouw van de Rijksdag en
tenslotte natuurlijk door de Brandenburger Tor (helaas nog
zonder karos en paarden er bovenop).
Vervolgens ging het verder door Oost-Berlijn, over Unter den
Linden, langs de Alexeanderplatz, via de Friedrichstrasse
(checkpoint Charly) weer terug naar I{est-Berlijn. Vervolgens
werd de oude rout,e van de voorgaande j aren lreer opgepakt.
Via'Kreuzberg, de Franse en de Amerikaanse secÈie van
lr7est-Berlijn en de wijk Dahlem met ziln vi]lats kwamen we
uiteindelijk ttleer aan het begin van de KurfËrstendamm en was
er nog ruim twee kilometer te gaan. Over publieke belangstel-
ling hadden we de hele route niet te klagen, maar hier op de
Ku-damm zag het werkelijk zwart van de mensen. Gelukkig was
de finish in zicht en kon het lijden stoppen, of misschien
wel juist gaan beginnen als ik naar die gezichten keek van aI
die mensen die zich achter in het finish gebied liet,en masse-
ren en kneden. Volgens mij kreeg je a11een van het wachten op
je beurt om gemasseerd te worden aI een acute spierverstij-
ving, maar getuige de lange rijen hadden velen dat er we1
voor over. Ik ben maar direkt doorgelopen naar de vrachtau-
tots met kleding. Daar ging alles zeer sne1. Nog voor ik goed
en we1 voor de juiste vrachtauto stond had iemand aI rnijn
kledingzak te pakken en kon ik direkt doorlopen om me te gaan
aankleden. Na de kleding autors waren er zelfs tenten met
douches neergezet en helemaal opgeknapt kon je vervolgens een
beker warme soep gaan halen en het finish gebied verlaten. Op
het plein daar achter was afgesproken om te verzamelen en de
meeste Roadrunners hebben elkaar daar ook getroffen (of niet
Hans?). Na het uitwisselen van de gebruikelijke tussentijden,
pijntjes en belevenissen werd er afgesproken om rs avonds
gezamenlijk te gaan eten. Frank zou het restaurant voor zijn
rekening nemen en inderdaad stond er om 2O.OO uur een grote
tafel voor ons klaar. Nadat het drankprobleem van Ànneke uit-
gebreid ter tafel was gekomen ging iedereen aan het bier en
kon de ober beginnen met het slachten van de runderen. Room-

jving je beste marathon prestatie
isatie daar vervolgens geen reke-
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steak net pepersaus is toch een aparte ervaring. Het ijs na
afloop was ook een succes aIleen de ober zag het niet meer zo
helder, Dè het bestelde meloenijs vreer mee terug genomen te
hebben omdat wij niet wilden geloven dat het echt kokosnoot-
ijs was, moest hij toch
schoorvoetend bekennen dat wij het beter wisten en het toch
echt meloenijs sras (...aber die Schale war auch so dunkel).

De volgende dag zouden er al een paar vertrekken, daarom werd
nog afgesproken om maandagochtend om LL uur een afzakkertje
te nemen in de champagne-bar van het KaDeWe (Kaufhaus Der
I{esten). Dit XàOewe is een combinatie van V&D en de Bijenkorf
maar dan met de grootte van de eerste en de stijl van de
tweede. Aad van den Berg moest en zou nog even de food afde-
Iing zien voor hij h/eer naar huis moest, als de man die er
verantwoordelijk voor is dat aIIe schappen met voeding bij de
Konmar er steeds gevuld bij staan, hoopte hij hier nieuwe
ideeën te kunnen opdoen. Nou Aad, als jij de Konmar zaken er
zo uit kan laten zien kom ik daar voortaan ook mijn
boodschappen doen. Àangezien de meeste horloges echter op
andere tijdstippen lieten weten dat het, lL uur was kwam er
van de afspraak in de
Champagne-bar ook niet veel terecht. Na vervolgens ts middags
nog een bezoek aan de dierentuin gebracht te hebben was de
maandag voor mij ook alweer voorbij en kon ik nij gaan opma-
ken voor de laatste nacht in nijn hotel.
De meeste van ons gingen dus dinsdag aI weer terug naar huis,
Frank en Yvonne bleven echter nog tot woensdag en Jan en Re-
nee bleven zelfs tot donderdag. zí) wilden de festiviteiten
van de hereniging van beide Duitslanden nog mee maken.

A1 met aI was dit een lang weekend om niet snel te vergeten.
AIs Ho}lander sta je toch wat afstanderlijker tegen deze ge-
beurtenis aan te kijken, maar ik kan gerust zeggen dat bijv.
zotn doortocht door de Brandenburger Tor een emotionele ge-
beurtenis is.
De terugreis is voor iedereen weer goed verlopen en een erva-
ring en vele indrukken rijker kon deze marathon weer in het
rijtje worden bijgeschreven.
Voor L991, werden tijdens het etentje de volgende collectief
te bezoeken marathons voorgesteld: de Medoc-marathon voor de
wijnliefhebbers (aanmelden bij het duo Àad en Henk M. ) en in
juli de marathon van Praag voor de cultuurliefhebbers (aan-
melden bij Ànneke).

Weglopertj e

Berl-ijn.HRR
07-l_0-9 0
R. B.
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dan L4 minuten, niet tevreden over mijn weinige 1o-
pen eind augustus/begín september, dus ik vond dat
een (rustige)tstrafr uitloop van 25 minuten wel op zí1n plaats
was !

* de zondag erna een rustige duurloop, met fietsbege-
leiding richting Kijkduin zodat ronderwegr ook nog
een cadeautje voor top kantoorr kon worden gekocht
zonder dat dit boekje al te rzweterigr werd..

* intussen was ook het regenseizoen weer volop begon-
nen, maar toch lukte het de maandag erna, onhraar-
schijnlijk als het was bij een lucht zo lzwaar zwan-
ger van regenr in de groep van Rob een rondje rWaal-
sdorpervlaktet te doen in een klein uur zonder al te
zeet nat te worden, anders dan van binnenuit..

* De zaterdag daaropvolgend voor mij noodgedwongen
alleen een duurloop van bijna anderhalf uur vanuit
de Doorniksestraat, opnieuw via tMeijendel t entlrlaalsdorpr: noodgedwongen alleen, maar ja, a1s je
ook een half uur eerder komt dan afgesproken..

Eind september gaan dan loopjes van trond het uurt elkaar
(dan pas?) met een zekere regelmaat van de klok opvolgen;
maar: echt lzoden aan de dijk zettenr voor een marathon doet
zoiets niet.. En ook takkefietjest (uiteraard steeds net rond
de training op woensdag.. ) zoals ruim twee uur baggeren in de
modder van tsaeftinghet in Zeeland) en bloed geven (ook aI
weer zorn dubieuze smoes..), verstoren het ritme danig, tot
(eindelijk! ) het besef gaat doordringen dat er nu eenmaaltkilometers moeten worden gemaaktr om een marathon redelijk
uit te lopen!

Oktober wordt ingezet als rduurloopmaandr waarbij het meteen
aL de eerste woensdag in de maand rraakr is: Inat tot op het
bot natr, maar zelfs dit vermag ineens (vanwege die tdrei-
gingr aan het eind van de maand?!) het enthousiasme niet tem-
pereni 95 minuten trustige duurloopr meteen aI de volgende
avond en afgelopen zondag (7-LO) de Bredase Singelloop!

Deze, de laatste test in wedstrijdverband vóór Etten-Leur,
Ieverde een weliswaar niet supersnelle Lu 38 min op (ik word
per stot van rekening ook een dagje ouder, zo langzamer-
hand.. ) maar was wel regelmatigrwat de laatste kilorneter be-
vestigde: niet meer ingehaald en zeLf nog 6 ó 7 lopers voor-
bijgelopen! Een gezellige loop, tdrie keer rond de (Grote)
kerk, met ditrnaal een rechtr verkeersvrij parkoers en heel
veel publiek langs de route (rnet in Zhl-Brabant woonachtige
cLubleden

Ine en Hans - en zelfs Haagse, niet-lopende HRR-ers - o.a.
Hans en diens vrouhr, !Libelle-Iezeresr - langs de route,
dank, dank! ) .
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DAGBOEK VÀN EEN RECREÀNT

Mijn lotgevallen en wederwaardigheden a1s rrecreantt lijken
aan te slaan; ik baseer dat maar op de volgende, onlangs ge-
hoorde oprnerking: rrNet zoals ik in de Libelle eerst Jan, Jans
etc. ops1a, zoek ik in een nieuwe HRR eerst het rDagboekr
op..rr Leuk is het wel, een teigent lezerskring, maar het
schept wel verwachtingen. Daarnaast zijn er, zo hoorde ik
hreer van een ander, ook nog steeds leden van de club die me
voor een ander houden; tns zien hoe lang dat duurt..

Goed, ik zal |tgewoon maar sreer beginnenrr twaar het in het
vorige nunmer ophield.. De rBerlijnt-gangers hebben rhunr
marathon alweer achter de rug - het zag er in de (directe)
uitzending uit als in London of New York (gezellig druk.. ) ;
voor Loopdagboekanier en nog een aantal dapperen volgt rhunl
portie medio oktober (Eindhoven) of aan het eind van deze
maand/begin november (in o.a. Etten-Leur, Frankfurt en New
York) .

lrlat maakten we in de afgelopen maanden zoal. mee?

* Een tprotestloopt richting Iburgemeesterswoningt
vraar een potentieel lid in de figuur van mevrouhl
Havermans een rprotesttenuer kreeg aangeboden (waar-
over de wethouder later sreer verbolgen bleek; had-ie
er soms ook één willen hebben?). Tussen haakjes, op
het moment van schrijven (L0-L0) is (nij) nog geen
oplossing bekend voor wat er na de rfatale datumr 1
december gaat gebeuren: duurlopen vanuit de burge-
meesterswoning of wellicht het rhalf-en-half gedane
aanbodr van een (mede)redacteur - (nede)Ten Miles-
organisator diens woning in Duindorp hiervoor spon-
taan ter beschikki-ng te stellen; ook in de Vogelwijk
woonachtige clubleden zí1n uiteraard welkom een ges-
te in deze richting te maken..
na deze voor mij (ik ga vanaf hier hleer in enkelvoud
over), in verband met bardienst(verlening), uiterst
korte loop (nijn tlogboekr vermeldt: ttL6 min 2O sec
gelopentr, waarvan de helft hééI voorzichtig, name-
Iijk met de camera van de HRR-fotograaf in de hand)
vind ik in nijn herinnering rteen tijdje 'niets' (of
het moest zlln het afwegen van 'weL/geen marathon
lopen dit najaar.. t ) t', tot aan de
Goudse Singelloop op L4 september, één van de drie
rkermiskoersenr die ik dit jaar tot nu toe liep. Ook
hier gold: drie rondjes iom de kerkr en langs de
singelsi in principe rverkeersvrij I maar wel last
van verkeer dat langs de route mocht blijven rijden,
en een loop die nog 25 meter te kort was ook! Ik
deed thet kleine beestt tekort door haar binnenlangs
in te haIen, maar ze heeft een groot hart, €D ik
beloof plechtig dat ik het niet meer zal doen! Te-
vreden over mijn t,ijd, drie rondjes van iets meer

*

*
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Nog twee rurtrar-duurlopen (30 kn-plus) in de twee komende
weekeinden, en dan: Iopen maar! Tot slot: 'keeping rny fingers
crossedr voor goed loopweer in Etten-Leur, in Frankfurt en in
de 'Big Àpple' (NB ik ben ervan overtuigd dat onze 'layout-manr de marathon daar niet alleen, net als vorig jaar, uit-
Ioopt, maar ook nog in een heel wat betere tijd: voor hemgeldt reen dagje oudert kennelijk niet; iets om moed uit te
putten! ) .

LOOPDAGBOEKÀNIER

JOOST M. BAKKER

schilderïverken
geuestt?d, sinds L}OT

-0r0 +61281 +sss8+

vAN SPEYKS'rRMT 18ï - 191

2518 6A 'r- G RAVEN HA G E
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TRIÀTHIÉN , EN I{AT IK DÀÀR E\/EN OVER IC{IJT I'IIL

Dit stukje is geschreven door een dertigjarige triatleet met
zes jaar triathlon ervaring. Na jaren hardlopen, was het fe-
nomeen triathlon ook tot mij doorgedrongen. Deze door een
paar vrienden op Hawaii bedachte sport, bestaat uit het ach-
tereenvolgens afleggen van 3r8 km zwemmen, een fietstocht van
180 km en tot besluit het lopen van een marathon.
Toen eenmaal bleek dat deze vorm van sport een kans op over-
leven had, is men ertoe overgegaan om vooral de kortere af-
standen te promoten. Een kwart triathlon is namelijk nakke-
lijker te organiseren en te volbrengen dan de hele afstand.

In L984 had ik mij ingeschreven voor de eerste Haagse kwart
triathlon. De afstanden L km zwemmen, 45 km fietsen en 10 km
hardlopen, Ieken mij nog wel te overbruggen. Met hardlopen
had ik nijn basisconditie opgebouwd en specifiek had ik niet
voor deze wedstrijd getraind. Met een tijd van 2.29.1-5 uur
werd ik 4Le van de 25O. Niet slecht voor een beginner, temeer
omdat het water erg koud was en mijn wissels erg veel tijd
vergden. In die tijd kleedde ik nij nog volledig om, de wis-
sels leken dus meer op een modeshow. fn ieder geval was ik
besmet met de triathlon-bacil. Het echte trainen begon.

Sindsdien is er aI veel veranderd. Het wetsuit deed zijn in-
trede. Dit pak houdt je tijdens het zhtelnmen hlarm en zorgL
voor een beter drijfvermogen. Daaronder zíE je tripak, dat je
de hele wedstrijd aanhoudt. Het is gemaakt van lycra, een
sneldrogende elastische stof. Na het zwemmen trek ik mijn
wetsuit uit en doe mijn speciale fiets-Ioopschoenen aan. Ver-
kleden is er dus niet meer bij.

De fietsen zLTn ook veranderd, want via de deltafiets met
ossekopstuur zí1n we aangeland in het tijdperk van de.Iigstu-
ren. Een nieuwe tendens heeft zíclt alweer aangemeld:
de 90' fiets. Bij deze fiets staat de zitbuis loodrecht op de
trapas. Door de meer loopachtige fietsbeweging zou men in
staat zí1n een betere loopprestatie neer te zetten.

U rnerkt dus à1, triathlon is een fantastische sport met een
veelzijdige training die niet snel verveelt. Een goed ge-
traind triatleet beschikt over uithoudingsvermogëDr techniek,
kracht, souplesse, doorzettingsvermogen en mentale hardheid.
ook voor de beginnende triatleet bestaat de mogelijkheid zich
te bewijzen in een van de vele recreatieve mini- of kwart
triathlons. Als u kunt zwemmen en beschikt over een racefiets
en een aardige basisconditie, dan kunt u het allicht een keer
proberen.

'Triathlon give it a try'

Voor informatie of advies kunt u mij altijd raadplegen.
Marcel den Dulk (tel.: 070-3633645)
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TRIÀTHÏON

Sinds kort is er een triathlon-commissie. Deze bestaat uit:
Àstrid Pieterse (contactpersoon bestuur)
Piet Roestenburg
Cor van Putten

tlat is het doel van het lidmaatschap van de Nederrandse Tri-
athlon Bond (NTB). De leden van de HRR de mogelijkheid te
bieden via de vereniging een NTB-Iicentie aan te vragen.

Zoals eerder in dit clubblad geneld, kosten recreatie-licen-
tie f L2,5O + standaard clublidmaatschap f LOsr- -
f tt7,50.
Kosten wedstrijdlicentie f 75,- * standaard clublidrnaatschap
f 105,- = f 180,-.

Gestreefd wordt om de volgende punten te verzorgen:
aanvraag licentie 199L,
mogelijkheid voor zwemtraining in L992,
wedstrij dkalender;
regelmatige informatie in het clubblad.

Piet Roestenburg

Wii bedrukken T-shirts met:
TRANSFERS

I(adooq,e Írod$ geef een T-Shií

vu)n Ve ri a a rdage n I u hi I e t t m s - H e ri tt n eri n gen .

H u uelij ken - Diploma's--Spec ia le gelegen hed e n .

Keuze uit. Hc»nderden ontuetpen.

laan van Meerderv<x)rt 407.
2563 AR Den-Haag 070 - 3453216.
Tram 3 stoptrmrde DcuÍ. (Ilattc fahrcnhefstraat).

met dit Tshirt

l bon peÍ shirt

I(c o/o

korting 25
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THE HAGUE BOAD RUNNERS

ÀÀNI.íELDINGSFOR}IT'LIER TRTÀTHI-N-LTCENTIE 'ITIïE HÀGI'E ROÀD RI,}T}íERS,

Ondergetekende,

Naam, roepnaam:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode: ...... I"loonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum: .../.../...... Geslacht: ... . Ori/V) Recente

pasfotoBeroep: Nationaliteit:
Hobby, s :

Datum laatste nedische sportkeuring: .../.../.....

AankruiBen wat van toepassing is:

wenst via de frThe Hague Road Runnersrt een NTB-licentie aan tevragen voor 1991en gaat akkoord met onderstaande bepalingen.

Bepalingen:
1. De licentie wordt-ieder jaar automatisch met I jaar verlengd.2. opzegging van de licentieaanvraag moet schrirteÍiji tÀ-gàËeuren, voor1 december van het lopende jaar.
3. Bij aanmelding moet nen minstens 16 jaar oud zijn.4. rs tid van thé HaEue no"a-tu"";;=:- J5-- v.e e'Jr" 

niTB

: Recreatieve licentie FL.12,50

FL 75,=: ldedstri jd licentie

plaats datun
bij minderjarigheid is de handteke

handtekening
ning van een der ouders

t
of voogd vereist.

tErr.ra.tr ArtrÉ li.?.tt, lol 070 . lil t0 ra A, ,. Lutí,,, ro..t ír,2tal rO Oe x H^aA

Het volledlg ingernrlde foraull.er, net 1 recente pasfoto voorzien vande na.p, opsturen naar 3

Ledenadninistratie H.R.R: !íicheI.Àarts, Tourmalijn, 2691 TR ,s-Gravenzande
(teI.01748-14549), of deponeren in de brievenbus in net .iuurrr.i=.
- Na ontvangst van. dit inschrijvingsfornulier duurt het 2-4 wekenvoordat de acceptgiro verstuurd wordt. s.v.p niet vooruii Éètaren.
- Dit formulier snr inleveren voorll, novelber 199O.

coPy-sEBvtcE
tetolooa OTO - 392423,

RANI( XEROX
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EEN VAN DE VIER

Zaterdag 6 oktober j1. Plaats: veilingterrein Westerlee;
zwaar bewolkt maar droog hreer, wi.ndkracht 7 à 8. Tijd:
L4.35 uur, start van de 5 km; een zeer gering aantal lopers
was komen opdagen waaronder een aantal pupillen van
Cor van Putten. Eerste finisher in l-9 minuten, de laatst bin-
nenkomende tussen de 30 en 40 minuten.

Om L5.15 uur start van de L0 km wedstrijd voor de clubcompe-
titie en het individueel klassement.
Zag ik in het clubhuis nog een inschrijfformulier met veel
HRR-Ieden erop, bij de start in lrlesterlee heb ik ze niet kun-
nen vinden. l{at is er nu nog mooier dan een L0 km wedstrijd
te kunnen lopen op een goed parcours, zonder inschrijfgeld en
dicht bij huis. Waar zijn de tijden gebleven dat we met de
halve club naar zo'n wedstrijd trokken en lieten zien wie die
Road Runners uit Den Haag waren, waarbij mannen als Wim Hoek,
Peter van Leeuwen, Cees Jan Rotgans, Brunjulff Greiner en de
rest van groep L en 2 toch altijd present waren om de club-
kleuren te verdedigen.

Nee, a1s ik dan terugkijk op deze wedstrijd waar wij hooguit
met 20 mensen waren vertegenwoordigd, dan wordt het weer hoog
tijd dat we laten zien wat we waard zijn.
Dames en heren 1o(o)p(st)ers van HRR, van laag tot hoog, maak
eens.wat tijd vrij voor de volgende een-van-de-vier 1oop.
Deze zal worden gehouden bij de Koplopers in Delft op L7 of
24 november a.s. Zodra de datum bekend is, zaJ- de inschrij-
ving starten.

Piet Roestenburg
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HOLTÀND VIERKÀII{P

STICHÏING REKREATIEVE IIEERKAMP NEDERLAND

Grocncvcldírlet 36,2681 pT Monrtr, tcl.: Ol74g - 4gg03

rn het weekend van 16 en 17 maart 1gg1 wordt voor de 1§e keergeorgan'iseerd de

HOLLAND VTEFï}<AMP
D'it evenement.zar zich wederom afsperen in en om Den Haag.Men kan zich inschrijven voor de ,btgànoe afstanden:A.hele B.halvàafstanden afstanden

85 km 42,5 km fietsen zaterdag vanaf 940 km 2o-*n- schaaÈeen vanaf lg3 km l,s km zwemmen zondag vanaf 725 km ls km lopén- -vlrYBv vq 
om 13

.30 h

.30 h

.00 h

.oo h
combinaties van he're en harve afstanden zi jn niet mogel i jk.De minimum leeftijden itjÀ resp. tg jaar en Í6 jaar.
rnschrijving kan geschieden door yoor 1g januari Íg9i:1'onderstaande inèchrijfsirook voriÀoró- ingevurd in te sturen(graas serigyze opgave van vermoederíslrà"1*à;-- ;; àcrraatsti jd)2.het insch.ijfg.rd'àd f,so,- over te maken op postgiro 4Í83679t.n.v. stichting Rekràatievà i""ii"ri' N.a"itàno, -Monster.

.r.nschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.Maximum aantal deelner"iéi. gso totaal.
I..]nneringeni shirt met opdruk, diplomaDeelnemers ontvangen iÀ-tàbruari tgsr 

-nè ,k
tp

I assement.
rogrammaboekje.

-rr\

a

È

INSCHRI JFSTROOK H-4 op t6 en 17 maart 199Í (blokletters a.u.b. )
Roepnaam + Naam :

Adres :

Postcode + plaats:

( MAN/VROUW )

Te I efoon
WENST deel te nemen aan de HELE AFSTANDEN / HALVE AFSTANDEN
Vermoedet i j ke schaatsti jct:_uur_mi n.
Vermoedel i jke zwemti jd :_uur_min.
Eerder deelgenomen (jaar) :_

Handtekeni ng:.
sturen naar: stichting Rekreatieve Meerkamp Nederrand,Groeneveldstraat 36, 26gl pT Monster
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ACHT LLES PEESONTSTEKING

onder overbelastingblessures bij hardlopers is de achilles-
peesontsteking de derde meest voorkomende klacht. De ontste-
king ontstaat door een wanverhouding tussen de belasting en
de elastbaarheid van de achillespees. Hieraan ten grondslag
liggen verschillende oorzaken, hraarvan de biomechanische sto-
ornissen in de benen en de matige doorbloeding van de achil-
lespees het zwaarst meetellen.

Functie van de achillespees
De achillespees is de grootste pees van het lichaam. Zí) ver-
bindt de spieren van de kuit met het hielbeen. De achilles-
pees is voor te stellen als een kabel die de kracht van de
kuitspieren op het hielbeen overbrengt. Doordat de kuitspie-
ren zich bij het hardlopen aanspannen en $/eer ontspannen,
beweegt het hielbeen, èD daardoor ook de voet, waardoor er
gelopen kan worden. Zonder deze pees zou hardlopen niet moge-
lijk zijn.

Het ontstaan van de achillespeesontsteking
De achillespees is voor te stellen aIs een pees die door een
kokertje loopt. Tijdens het aanspannen van de kuitspier,
glijdt de pees door het kokertje heen en weer. Vocht in het
kokertje, dat als een soort glijmiddel dient, zorgt voor een
soepel verloop.

Een verscheidenheid aan oorzaken kunnen achillespeesblessures
tot gevolg hebben.
1. Indien de achillespeeshoek niet ongeveer L80 graden

is, dan schuurt de pees tegen de zijkant van het
kokertje aan. Dit kan het gevolg ziln van een niet
optimale landing van de voet op de grond. Àls de

. hiel bij het neerkomen te ver naar binnen of naar
buiten draait, dan is de achillespeeshoek vergroot
of verkleind. Dit verschijnsel zien we vaak bij 1o-
pers die overproneren.

2. Gebrek aan lengte en soepelheid van de kuitspier
zorgen voor een onevenredig hard trekken aan de ach-
illespees tijdens het aanspannen van deze spier. Het
gevolg is het ontstaan van kleine scheurtjes in de
achillespees.

3. Deze scheurtjes kunnen ook ontstaan door overbelas-
ting van de achillespees. Een te snelle verhoging
van de trainingsarbeid, het te lang lopen op een te
harde ondergrond en het niet veelvuldig afwisselen
van de ondergrond of het gebruiken van schoeisel
waarin geen schokabsorbtie en/of stabiliteit meer
aanwezig is, kunnen hier de oorzaak van zijn.

Deze drie omstandigheden zorgen ervoor dat het lichaam ter
plaatse extra vocht produceert om de geirriteerde plek weer
te herstellen. De koker wordt nu te nausr, waardoor de pees
moeilijker kan bewegen in zijn koker. Dit kan leiden tot een
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ontsteking. De pijn wordt veroorzaakt door de ontsteking
en/of de druk van het extra vocht. AIs dit proces zich vele
weken voortzet, beginnen er naast het extra vocht ook verkle-
vingen op te treden tussen de koker en de pees, die remmend
werken op de peesbeweging.

Symptomen van een achillespeesontsteking
Bij een achillespeesontsteking worden de klassieke
ontstekingsverschijnselen gevonden: zweIling, roodheid, hrarm-
te en pijn.
Een achillespeesontsteking begint sluipend. Typerend is dat
de pijn rs morgens bij het opstaan ergrer is dan later wanneer
de achillespees een tijdje gebruikt en daardoor beter door-
bloed is. Tijdens de training zal de pees in het begin pijn-
lijk zí3n, maar bij doorzetten, zakt de pijn af. In het begin
kan men ondanks de pijn door blijven gaan en het trainings-
programma afwerken. Maar na afloop is er een vervelend zeu-
rend gevoel in de pees. Gewoonlijk verergert dat gevoel in de
volgende twee weken tot het moment dat de pijn tijdens en na
de training niet meer verdwijnt.

Er zijn drie plaatsen waar pijn kan optreden:
Op het hielbeen, tot aan de rand daarvan, circa 5 cm
van de grond. Het gebruik van een verkeerde hard-
loopschoen is hier meestal de oorzaak van.
Circa 5 cm boven de aanhechtingsplaats van de pees
aan het hielbeen, circa 10 cm vanaf de grond, is de
pijn in en om de achillespees zelf bij aanraking het
ergst. AIs met de vingers de achillespees afgetast
wordt, is op die plaats een verdikking voelbaar.
wanneer de voet in de enkel op en neer wordt bewo-

. 9€D, is in ernstige gevallen in het gebied.van de
ontsteking met de vingers een soort geknetter hoor-
baar. Dit is de echte hardnekkige achillespeesbles-
sure.
De pijn kan ook hoger liggen, op de overgang van de
kuitspier en de achillespees, tot circa 20 cm boven
de grond. Deze pijn is een signaal, dat de echte
achillespeesblessure eraan komt.

Therapie
Het is van belang de achillespeesontsteking in een zo vroeg
mogelijk stadium aan te pakken. De sporter moet onmiddellijk
stoppen met hardlopen en zeker twee tot drie weken rusten.
Tijdens deze weken moet de pees tweemaal per dag net behulp
van cryo-kinetics worden behandeld. Het zorgL primair voor
een verbeterde doorbloeding, waardoor de bij een ontsteking
opgehoopte afvalstoffen en vocht kunnen worden afgevoerd.
Breng 30-45 sec. op de pijnlijk gezwollen plek een ijsappli-
catie aan, zeker niet langer, omdat dan het tegenovergestelde
effect optreedt. Na deze applicatie ongeveer 3 min. spierac-
tiviteit. In dit geval in een rustig tempo de voet optrekken
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en wegduv/en. Deze procedure moet zotn I maal herhaald worden.
Àfhankelijk van het herstel, kan na ongeveer een week begon-
nen worden met rekoefeningen voor de kuitspieren. Het is van
belang tot de pijngrens te rekken. Tweemaal per dag,
8 maal gedurende 8 sec. dient de kuitspier op rek gebracht te
worden. Na een peesont,steking is de spier-peeseenheid korter,
stijver en minder soepel geworden. Door rekoefeningen
herkrijgt de spier-peeseenheid haar normale lengte en worden
verklevingen opgeheven en/of voorkomen. Wanneer de behande-
Iing van de pees succes heeft gehad, kan tot beperkte trai-
ning worden overgegaan. Begin om de dag met niet te lange
rustige duurloopjes op een vlakke, liefst zachte, ondergrond
en beslist geen sprintjes, heuveltraining of wedstrijden.
Besteed voor en na de training aandacht aan een uitgebreide
warming-up en cooling-down, met een accent op de rekoefenin-
gen voor de kuitspieren.
Breng tevens twee hakverhogingen in de hardloopschoenen aan,
zodat er niet te hard aan de pees wordt getrokken. Gebruik
deze inleghakjes totdat de pijn in de kuit of de achillespees
is afgenomen en haal ze er dan uit. Bour', dat dan wel geleide-
lijk af, bijvoorbeeld door ze een week om de dag noE in de
schoenen te doen.
Het verdient aanbeveling de therapie onder het toeziend oog
van een fysiotherapeut te doen plaatsvinden

Preventie
onderwerp de hardloopschoenen aan een grondige inspectie.
Zí1n ze afgetrapt, zí1n ze scheef, zijn ze te slap?
Zorg voor de juiste hardloopschoenen. Dat is een schoen met
een stevige hielkap die goed om het hielbeen aansluit. De
schoen moet een juiste balans hebben tussen stabiliteit en
schokdemp.ing. Tevens moet de schoen verstevigingen hebben op
de voor de individuele hardloper juiste plaats.

Bovendien is het gebruik van verschillende hardloopschoenen
doorelkaar aan te bevelen. De achillespees kan dan nooit te
lang op een en dezelfde manier worden belast.
Verder is een gevarieerde training op wisselende ondergronden
altijd van belang, met vooraf een warming-up en na afloop een
cooling-down. Door een hrarming-up gaat het bloed sneller
stromen, de kuitspieren raken goed doorbloed. Rekoefeiningen
horen er natuurlijk ook bij. Na afloop van de training zitten
er altijd afvalstoffen in de kuitspieren, Door een cooling-
down met daarin weer rekoefeningen, worden de afvalstoffen
sneller afgevoerd.
l{arm afdouchen is daar ook een goed voorbeeld van. Hoe soepe-
Ier de kuitspieren zijn, des te minder heeft de achillespees
te verduren.

Dannis van de Berg.
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DE DONDERDÀGAVOND BEST GEZEI,LTG! !
SPREIDTNG GEIIENST??

Sociale verplichtingen in gezin of
elders kunnen zeker een Iid weerhouden
of verhinderen om van haar of zijn
trainingsstramien af te wijken, maar
dat gaat niet op voor het totale tra-
iningsbestand van 500 dames en heren.
Nog steeds staan we in de rij voor de
douches op woensdagavond en dars bepa-
ald niet prettig!

Het bestuur geeft het goede voorbeeld, de voorzitter is aI
eens op donderdagavond gesignaleerd en onlangs heeft het voI-
tallige bestuur zelfs vergaderd op de dag na het heilige
avondmaal (na een shoarma-naaltijd van barman Robbie ga je
voor de HRR door het vuur! ) .

In het verleden hebben voldoende trainers/-sters voor de don-
derdagavond gekozen. Het probleem van de overbezette woens-
dagavond leek vrij eenvoudig opgelost, maar een aantal trai-
ners liet hun overgang naar de donderdagavond door de groeps-
Ieden bepalen. Op het oog een zeer democratische werkwijze,
maar het sorteert geen effect.
Persoonlijk zou ik, eenmaal gewend aan een bepaalde avond,
ook niet kiezen voor een andere. Dus als trainer zul je der-
gelijke problemen op een andere wijze moeten tackelen.

Naar rnijn bescheiden meninQ heirbe,rt, rie i.rAt55;ffiir.. -6
peter Van,,LeeUWen erí, pet.- CrCtró C',:i:i,.:aJie.ï. op CL 7Uj.SEe, pijZe
aangepaktl. Zí) hebben tegen de gr,)§.,. lezegd: nl,:-.,:res en haren,
het is weirselijk'dat een flink aantal leden in plaats van op
woensdag- op donderdagavond gaat trainen. Ik sta achter deze
rdensen van bestUur en technische commissie en ga dus met in-
gang van (was 1 september j1;,) 'Dààr de donderdag. líanneer
iemand van jullie deze overstap niet- kan naken, cian spijt het
mij zeet; maar dan zul je bij een andere trainer uroeten.r.an-
haken. rl

Resultaat van deze actie was dat het merendeel van de grceps-
Ieden van deze trainers meeging naar.de donderdagavond.. J.n
het kader van een betere spreiding vraag ik mede namens\,de
genoemde trainers aan alle leden, om hràt meer solidariteit te
overwegen cq. te betrachten.

Fitness in de vorm van totaaltraining.
Zo lang onze sportzaal nog beschikbaar is, kun je op donde=-
dagavond van 19.00 tot 20.30 uur terecht bij Harm voor een
mixÈure van lopen met rheavyFhandst (lichte gewichten) tij-
dens de warming-up.Ven maxinaal L0 minuten, oefeningen
gericht op het in Éiàlans brengen van de spiergroepen 'vèlr'het
bovenlichaàn en vooral-de buikspieren alsmede een aàÉtal-"
rondgangen van de interval-circuittraining.
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!{eI eens gekeken naar Eurobics op Eurosport of de video van
Jane Fonda? Welaan, bij ons is het goedkoper dan in de com-
merciéIe fitheidspaleizen. Coedkoop? AIs je lid bent van de
HRR kost het je geen cent! !

Kom aan mensen, actieve Ieden van de HRR en de vele sympathi-
santen uit het slapende bestand, sleutel eens aan je sociale
patroon of neem de draad hreer op op donderdagavond. I{anneer
sre in ons huidige clubhuis reeds een betere spreiding bewerk-
stelligen, dan hebben we in een nieuwe accommodatie in elk
geval geen problemen meer.
Een laatste hint: Iat,en I/e er alsjeblieft voor waken dat
nieuwe leden uit de komende CPC-aktie NIET meer op vroensdag-
avond instromen en dat deze nensen ook duidelijk naken TrJ-
DENS de aktie. Waar een wil is, is een weg! !

Harm Hendriks

DANSLES

oo
Foxtrot - Eng. wals. Tango - Cha<ha
Rumba - Jive. SamÖa ' Rock'n Roll

r bdcrl dag lcssctt
* GtaIE inhaallesan

LEEF HET GEMAKKEUJK IN
DE GROTE HAAGSE OANSSCHOOL

v\d MEULEN-TYESSELING
Laan van Meerderuoort 50 . Dcn Haag
(tussen Meropolo bioscoop en Anna Paulownastraatl
te b€Íeiken mettraín 3 - I - 10 en bus 4 - 5' 7' 13' 2,

INSCHRIJVEN VOOR NTEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUARI

sncls 't935

o70-459494/ 45 3573,
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Uitslagen

ROTTERDAI,í UARATHON (22 aprll 1990)

Plaats Naam

1
31

115
204
286
358
359
527
595
7L8
875
891

109 3
1310
L574
L694
L7 58
L827
2237
2622
282L
288s
31 03
3]-62
3L92
3562
3679
3 780
3 810
3847

. 4096
4t28
4327
4422
s805
6153
6249
7068

Taniguchi , Hiromi
Beurskens, Carla
Dyke, Barry
Murkes , Robert
Bal, Rob
Graaf,I.Iillem de
Snij kers , Ger
Dulk,Marcel den
Brecht,John van
Pols , Rinus
Verhoeven,Joop
Labrie,Howard
Hakkaart,Jaap
Brugman, Georgette
Graaf,Pieter de
I^IaardE,Jos de
Knoester, Jo
Lamping, Rob
Mollema,Henk
Vecht,Hans van der
Schijndel,Eric van
Zrrtier,Roel
Holtz, Fred
Thuys, Frank
Groeningen,Ruud van
Breugom, Henk
Kacsburg, Hans
Vogels, Irma
Dunne,Paul van
Reij nders , Renee
Tuir , Michiel
Gon Netscher,Fred van de
Veer,Gerrit van de
Magnee, Peter
Berg,Ruud van den
Uittenbogaard, Harrie
Spaans , Piet
Tilborg,Jacky van

Japan
Nederland

Cat Tijd

HS2
DV2
HVl 2

HV1 2

HS2
HS2
HS2
HS3
HS3
HS3
HS3
HS3
HS3
DV3
HVl 3

HV1 3

HVl 3

HS3
HVl 3

HS3
HS3
HS3
HS3
HS3
HV2 3

HVl 3

HV1 3

D3
HV1 3

D3
HS3
HVl 3

HVl 4
HS4
HS4
HS4
HS4
D4

: l-0: 56
:29:47
:43:40
:49:54
: 54: L8
:56:49
:56:50
:01 : L8
:03 :06
:06:25
: l-0: 33
: 11:00
:15:13
:19:13
:23:34
:25:39
:26:.34
:27:36
:33:47
:39:03
:4L:42
:42:34
:45 : L5
:45 : 53

: 50: 56
:52:22
:53:47
:54: 08
:51+:32
:57:34
:57:52
:00:08
:0L:26
:2L:28
:27:L7
:28:51
:46:37

:46:L3

75L7 deelnemers (finishers)
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'TGOLDEN TENrr LOOP DELFT, 10KlÍ (27 meL L990)

Plaats Naam

1
L2

1
1

32
33

2

4L
47
L4
48
60

6

1
61

2

64
65
31
67
10

Aris, P.
S ilvius , Roche
Boudewijn, F.
Klinkenberg, A.
Hartman, Ed
Stijl,Herman van de
Evers,Joop
Brink,Frans ten
Verhoeven,Joop
Toet , Ton
Zij denbos , Guus
Korving, Jeroen
Hendriks , Harm
Onderdij k, Francien
Hafkamp,I^Iim
Midde , Corry
Hartman, John
Ommen,Ad van
Bode,F. de
Perdij k, Frans
Duinen,Gerard van

v&L/TC

v&L/TC
Parthenon

HRR

rij d

0:29:47

:05
:27

:40:L6
:40:22
:4L:L9
:4L:22
:4L:37
:43:35
:44:20
:44:48
:44:5L
:51:56

Cat

HS

HS

HVL
HV2
HS

HS

HV2
HS

HS

HV1
HS

HS

HV2
DV

HS

DV

HS

HS

HV1
HS

HV2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
2L

33
33

40
29
31
L6
31
o3

34
35
35
36
36
37
37
37

69
33
10

3

deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers

HS

HV1
HV2
DV

35

I
t
I
I
I
T

E

r
t-t



BABYLON CITY - DEN IIAAG, 10Kl{ (10 Junl 1990)

Plaats Naam

1
36

1
1

s6
1

63
7

1
95

8
98
99

9
101
L02
107
114
11s

20
138
L4L
L43
]-47
151
154
158
L72
180
183
184
188

39
44

8

209
2L5
47
49

222
5

229
57

7

233
235

8

65
69
70
10
L0

256
13

:03
:06
:11
:20

Dirks , Tonni
Hazeleger,Jan Dirk
Kijne, Steef
Collard, Veronique
Silvius,Roche
Leigh, Cyril
Labrie , Howard
Rotgans,Kees Jan
Cardy-l.Iise, Bronwen
Stijl,Herman van de
Schuppen,Anne van
Kok, Louis
Snij kers , Ger
Valentin, Ine
Hartman, Ed
Bal , Rob
Hendriks, Dennis
Verhoeven, Joop
Prins,Aart
Bo1leman, Pieter
Meer,Nico van de
Bulk,Ben van de
Brink,Frans ten
Korremans , Hans
Leeuwen,Erik van
Graaf,trIillern de
Zij denbos , Guus
Bongers , Hans
Sabee , Martin
Lamping, Rob
Blijker,Harmen den
Berg,Paul van den 'rr
Heuvelman,Cees * (

Wareman, Nico
Rijn,Piet van
Hartman,John
Schijndel, Eri.c van
Bos,Dries van de
Gon Netscher,Fred van de
Magnee, Peter
Bloemen, Els
Lamping, Rene
Knoester,Jo
Egmond,Corrie van
Tieleman,Adri
Bo1,Paul van de
Midde ,Corty
Breugom, Henk
Grieken,Nico van
Graaf,Cees de
Bruning, Bert
Onderdij k, Francien
Steele , Eddy
Meinders , Pieter

De Keien

AVR '69
Belgie

Engeland

Engeland

Cat Tijd

HSO
HS0
HVl 0
DO
HSO
HV2 0
HSO
HVl O

DVO
HSO
DO
HSO
HSO
DO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HVl 0
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HSO
HVl ,0
HV1 '0
HV2 0
HSO
HSO
HVl O

HVl O

HSO
DVO
HSO
HVl 0
DV0
HSO
HSO
DVO
HVl O

HVl 0
HV1 0
HV2 0
DV0
HSO
HV2 0

:28:31
:30:56
:3L:29
:32:29
:32:35
:32:39
:33:19
:33:33
:34:39
: 35 :01
:35:08
:35:08
:35:12
:35:18
:35:22
:35:26
:35:37
:35 :57
:35:59
:36:13
: 36 :40
:36:42
:36 :49
:36:54
:36:59
:37:02
:37:10
:37:42
:37:56
:38:13
:38:14
:38:22
:38:24
:38:53
:38:57
:39:.04
:39:-L4
:39:16
:39 :26
:39:33
:39:36
40
40
40
40
40
40
40

1

1
1

1

2

4
4
4
4
4
4

:23
:26
:35
:08
:26
:28
:53
54

36

2:57
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BABYLON CITY - DEN IIAAC, 10K1.í (10 Junt 1990) vervolg

P1aats Naam Cat Tijd

263
78
L4
15
16
t7

268
270

L7
2L
87
20

28L
38

283
23
91

284
24
25
92
39

Nieuwenhuis , Hans
Katsburg, Hans
Grond, PeEer
Harst,Cor van der
Hoefdraad, Johan
Blokdij k, Chris
Wissen,George van
Verboon, Bert
Koopman- Zwerus , Marianne
Oers,Maria van
Romani,Albert
Nieuwkerk, Hans
Huber, Ron
Boekkamp, Cynthia
Boekkamp, Ronald
LuËÈervelE,Mia van
Kempen,John van
Berg,Eugene van de
Diest,Berna van
Zuij dwij k, Petra
Zuij dwij k, John
Kallee

HSO
HV1 0
HV2 0
HV2 O

HV2 0
HV2 0
HSO
HSO
DV0
DVO
HVl 0
HV2 0
HSO
DO
HS0
DVO
HVl 0
HSO
DVO
DV0
HV1 0
D1

:43:39
:43:.42
:44:00
:4t+:LL
:44:L2
: 4t+: Ll+
:44:.33
:45:33
:46:3L
:47 :05

00: 05
:45

47
50
50
52
52
55
55
56
56
56
56

07
15
38
13
19
43
43
13
L4
L4

deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers
deelnemers

HS

HV1
HV2
D

DV

284
93
20
39
25

Oicrcntdlen 07.49 Orn Herg ïcl. 070-4583t5 37
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shoes for oll sports
dc spccialitciuaak og hct gobicd
ven sgortschoanan, waarbij con

proícssionclc bcgclcidi ng wordi grg.vcn
bii solcttir cn p.svorm.
ka,rzt uit 200 modcllcn.

Don HaaE: Kortr Potrn 42, OZO{FIZ32I

Ia »rÀ ,3t,/ qY LF*#ffi* .rHffi... ,.ffiH*Í >a
6rurragn:

t a[rraat ïlcl,.r631
Grnca:
o.ir.r rt

0.€q3.7Íl
tottrítr: !íxa"
yllOfa 0, tt,r€InLr ta
0lOt.t0r! 073Dr.ft2

aannemingsbedrijÍ

BONGAEWbv
r s.nitain lnstallailos
o E.v.lnlniging
o tlmmoríabrlck

wAALgoctrpcnL-AAN aac oEN HAÀE

o nlourrbosw
o ilnovatlo
o vrrbosw

tlotf: nI lr lv^Ssatrlltl

v70-Í24ilin'
Ll0 N.v.o.t.
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15de VLIETLOOP VOORSCHOTEN, IIALVE I{ARATHON (9 september 1990)

Plaacs Naam CaE TUd

1

1
4

L2
29
31

1
32
38
39
15
46

1
52
53
54
55
2L
65
28
32

2

8
44
99
50

107
15

111
113
LL7

66

Theunissen, Eric
Zonneveld, Vitor
Dyke, Barry
Machiels , John
Verhoeven, Joop
Pols , Rinus
Lek,Pim v.d.
Brink,Frans Een
Berg,R.J.l,Í. v.d.
Seitzlnger, Joop
Heerkens , Ton
Lamping, Rob
Bloemen, E1s
Heuvelman
Visser, Cees
Huigen, Erik
Willemsen, Wim
Prooyen,I.Iillem van
Thuys, Frank
Graaf,Pieter de
Verbaan, Jaap
Gerner,Yvonne
Groenlngen,Ruud van
Arendsen, Fred
Vlasblom, Fred
Katsburg, Hans
Ouden,Joop den
BraunlTon
Vecht,Hans van der
Ridder,Ronald de
Paardekooper , Jaap
Seidel , Jelle

oL70

HRR

HS1
HVl 1
HV1 1

HS1
HS1
HS1
HV2 1

HS1
HS1
HS1
HV1 1

HS1
DV1
HS1
HSl
HS1
HSl
HV1 1

HS1
HVL l
HV1 1

DV1
HV2 1
HVl 1

HS1
HVl L
HSl
HV2 I
HSl
HS1
HS1
HVl 1

10: 28

3 :48
4:L4
4:5t+

3:37
7:32
7:54
3:33

1
1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Jr

Jr

3

3

6

6
7

7

7

9
9

9

9

0
0
2

3

22
24
33
33
37
13
22
25
27
18
32
06
09
2L
11
07
08
09

34:
35:
36:
37:
37:

:38:26
: 39 :01
:39:t+L
:40: 11
: t+2:38
:43:48

i{.6
:
t_

136
87
29

5

deelnemers
deelneners
deelnemers
deelnemers

HS

HVl
l{\12
DV

!.§

Verhuisbericht van

Oud adres

Niegr adres

Telefoonnunmer

DaÈun van ingang

Ger J.M.E. Snijkers

Queridosttaat. 47
2274 XC Voorburg

QuerldostraaE i
2274 Y,B Voorburg

070-i860544

1 augustus 1990
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voor de ulÈslagenverwerklng, t.a.v. Ger sniJkers (zie clubblad van Juli
1990). Deponeren in de groene brievenbus in het clubhuis.

1) wedstrijd
2) daÈum:

3) gemeente:

4) afstand*:

-19

5 Us / 10 km / 15 km / LA em / 20 Urn /
halve marathon / 25 kn / 30 km / 35 l<r\ /
marathon / anders

5) naam (roep- en achternaam):

6) categorie*:
7) rijd:
8) plaats:
9) naan nummer 1 (cat. ):

10) vereniging nr.1:
11) tijd nr.1 (car.):
12) aantal deelnemers (cat.):

-19

* omcirkel de Juiste categorie

Voor de uitslagenverwerking, t.a.v. Ger Snijkers (zie clubblad van juli
1990) . Deponeren in de groene brievenbus in het clubhuis.

1) wedstrijd:
2) daÈum:
'3) gemeente:

4) afstand*:

-19

5 kn / 10 km / 15 km / L0 en / 20 Ur\ /
halve marathon / 25 V& / 30 km / 35 la /
marathon / arders:.

5) naam (roep- en achternaam):

6) categorie*:
7) rijd:
8) plaats:
9) naam nunmer 1- (cat.):

10) vereniging nr.1:
11) tiJd nr.1 (car.):
12) aantal deelnemers (cat.):

-19

HS/HVl /HY2/LN3/D/DV
- -19

HS/HV1 /Hv2/tN3/D/Dv
- -t-9

40

* omcirkel de juiste categorie
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CAIENDAR

(

I

I

CALENDAR

Ign't lt
abouttlme?

daturn

4 november
10 november
24 november

decenber
december

1 januari
13 januari
20 januari
26 januari

2 februari
L6 februari

maart
maart
maart
maart

Isn't It
about tine?

I{EDSTRIJDKÀLENDER H.R.R.

De volgende wedstrijden zí1n door de Technische conmissiegeselecteerd.

De LOOP VÀN DE MÀÀND is met een <==== aangegeven, de bedoe_ling is dat aan deze ropen vele HRR-leden-dée1nemen.

P.s. Probeer bij de door ons georgani-seerde lopen eens in hetjaar de organisatie te helpen, ,íj kunnen rret àtteen nietaan.

9
22

loop

The Hague Ten Mi1es
Halve marathon Ter Heijde
Goudacross

Duindigt-Cross
Kerstloop Rhoon

Nieuwj aarscross
Halve marathon Egmond
Pannekoek-Cross
Zuiderparkloop

Midwinter marathon
Duinrell Cross

org./plaats

HRR
Olympus'70
GOUda <====

v&Ltc
Energie <===:

HRR
Le Champion
HRR
Sparta <==:=

Àpeldoorn
BataVen <====

Waddinxveen
À1phen
St. CPC (--=-
Rijpwetering

2
9

24
30

Langs de Gouwe Loop
2O van Àlphen
city Pier Cityloop
Zilverenmolenloop

t
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STUD EEH H BO-Verpteegkunde

'olg cco oplciding ncc
' pralciitgcriót oadcmiis
' buitcalaodsc sEagest cco stuOcotvrtca&tiÈ tclin,r
' dc zctcrheid'raa eea baaa

Mcld.jo aaa of bel 'roor iafotuatic:
mL-3632900

KIES MENSENWERK

IN DEN HAAG

IBO.V, sccror Gczoadheidszorg
I-aan 'ran Mcerènoort 2Ll,
2Íd, AA Dca Haag
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Verkoop: Binckhorstlaan 17 4
TeleÍoon : 070-349.18.00

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

Verkoop:
Mercuriusweg 14,
Telefoon: 070-349.1 8.70

Servicecentrum:
Junostraat 16,
Telefoon : 070-349.1 8.71ffi

Verkoop:
Mercuriusweg 14,
Telefoon : 070-349.1 8.00

Servicecentrum:
Junostraat 16,
TeleÍoon : 070-349.1 8.71

42
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GROEPSINDELTNG PER 1 SEPTE!{BER ].99O

g
r
o
e
p

trainer skm tijd trainingstijden

ma woe do za zo

t_À
tB
2
3A
3B*
3C
4A
4A*
5A
5B
5C
6
7À
7B)c
I

Herman v/d StijI
Peter v. Leeuwen
Pieter de Graaf
Rob BJ-eys
Piet Roestenburg
Gerrit v/d Veer
Frans Perdijk
Joop Evers (Anne)
Henk Hoogeveen
Àb Dijkers
Peter Grond
Àstrid Pieterse
Heidi v/d Veer
Ria v/d Berg
Cor v. Putten

<l_7.30
<17.30

L7 .30-L9.00
r-9.00-21.00
L9 . OO-zL. 00
l_9.00-2L.00
2t. oo-22 .30
2L . OO-22 .30
22.30-24.00
22.30-24.00
22.30-24.00
24 . 00-26. 00
26. 00-28. 00
26.00-28.00

>28.00

18.30
18.30
l_8.30
r.8.45

*
l_8.30
18.30

*
L8.30
L8.30
r.8.30
18.30
18.30

*
18.30

18.30

L8.30
L8.30

18.30
L8.30

18.30
L8.30

L8.30
L8.30

l_8.30

18.30

L8.30

L8.30

1 8.30 9.00

L8.30

9.00
9.00

9. 00
9.00

Opm. : *.1 zonodig beschikbaar

Trainen op zowel de woensdag als de donderdag is NfET
toegestaan.
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Bas van den Bergen
EIlen Hagebeek
Jan Koolma
Sandra van Oorschot
Else Snoep

Aanta1 leden: 10 Heren: 5 Dames: 5

Naam

September

_,.+
' /-- ë;-.-íeqra

Aaftillaa AJEI !ífïuuÍ'rfíhuun
prrtncneudg kgrtbr'l
9p1g buq-. l€rrlgrr.íruE'!.
Maíctd-€aíuàGttt an
vÍdltwrgmavr,l 1 Erg'tA lCn
ladttflïogm cn wr5 EÍ€ m.
míDÉirdilcn hÍlt(Lg.
]lrtocí! Íní thaocabr,!., ool
vwintaínÍirnul

AIdlll,F.aàrÉY
UrÉ, FfiÉÉrÉlrascooo.
HqI| ClridÍragttcco.rl. t{a.fr
Mlcrr.OctCcÍl(rf,ir!5la
Oír{.. Èi$rg.G' rè,lc
SEr. vt q. ítaullcïr(pt ítt
1r§ilrrurdrl,
}f,Lr#Ftr,Foí.Nrrr(dd-rl.
f.ilf '.. Ocaa xÉ!,Oti.er.
Fau€.oa.G'
xrFr,at$.9rrag.r

d-tI
Irlrdà-al.:

16t7.
ïtll ltí.|Ë-I0lloFl(

Cgtrtfl:,

Asntrckkrliikr vafiYaaÍÉ.n
YooÍvtmuuÍ op tl,lgt DÍm{n.

Oolr r.rw.dr.. \@r LEAltlNG.

ÀÀNUELDTNGEN VÀI\I NIEI'T{E LEDEN TN 1990

Naam

Marion Griethuizen
Peter Kissing
Rob Maas
Àdrienne Schouw
Robert de Vet

Irlelkom op de vereniging! !

autoverhuur

I4

J
FI': f

E aA-cI

looo
inlaag

OÍITTrris
vnt.l

100 t(Íí

VEH HU U R VAN PERSO tt| ET+ EN AED RU FSIJIíAGENS

3 vesliqrnqeí in de Baídstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

IMS<id-
mPrE86i-dYrdrE

o70-477474
FAr: (Íjl!-47!193f

44

il

T

tl

n

1a

a

I

---



RANK XEROX Copyservice - Parkstraat 35 - 2514 JD Den Haag - Tel. (O7O) gg1 4251

* 46, 45, A4, en A3 formaat

Kleur kopiëren

* wft 80 grams

* transparanten

* tot 100x140 cm

* dia's afgedrukt op A4 formaat

Uw afdruk op;

* wit papier tot 200 gram

* gekleurd papier tot 200 gram

* transparanten

* etiketten.l stickers

Afwerking

* automatisch gesorteerd

* hechten

* vouwen I hechten tot As

* lijmen

* spiraliseren

Desk top PublÍshing
* uw geschreven tekst uitgewerkt

tot een haarscherp origineel.

* scannen van uw logo

I
I
I Zwart-wit kopiëren

u

T

I
I

I

t
E

r
l
n

I
U

* .r(

*

**
,\t

*



TECTINISCHE ORGÀ}IISÀTIE THE HÀGUE ROÀD RT'NNERS

De Technische Commi-ssie bestaat momenteel uit:

Lopers: Noortje Alberts (tel.: 070-3540690)
Erik Huigen (contactpersoon bestuur)

(tel.: 070-380516L)
Wim Paardekoper (teI.: 070-3472055)

Zonodig aangevuld met Harm Hendriks (trainers-begeleider) als
adviseur.

Paramedisch corps

Fvsiotherapeut: Dannis v.d. Berg

Cor Mo1

teI.: 070-3644358
( rs avonds)
tel.: 015-136026
(praktijk DeIft)
te}. : 070-399001-6cijs Kievith

Massase:

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

Consultatie fvsiotherapeut

Iedere woensdagavond na 20.OO uur.
Kosten per consult f. 3150.

Gebruik sportzaal (a1leen onder begeleiding)

Zíe rooster rechts van ingang zaa1, einde lange gang links.

overicre activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagavond vanaf l-9.00 uur
informatie Noortje Àlberts
(teI.: 070-3540690).

Fitness (conbinatie warming-up buiten 15-20 min. en
zaaltraining ca. één uur)

- donderdagavond 1,9. o0 20.30 uur
o.I.v. Harm Hendriks.

Masseurs:

46

Trainers: Peter Grond (Èel.: 070-35441,03)
Frans Perdijk (te1. z 070-3472420)
Herman v.d. StijI (tel.: 070-3939485)
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I'T,ENTTERI(T §PONTBRIL

ttET l{UX§T§TOfCLÀí Op §ïtRltï§ 'trsr+,/-§

ïltoil §olt LÀÀlt fr DEH ltÀÀc 070- 3ó0700!

. DU(rllpTt Et( *

IX § §NELLE KLEUR§}I (olàPLtET r37"50

MetTielsa
koopt u dubbele

zekerheid...
Een l«valftertsprodukt én het

vakmanschap van de T'ielsa4ealer.

H. de Waardt Voorburg B.V.
Nieuwc Havensraat 5, Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leid3chendem, aan het Hijn-Schiekanaal bij
betonmortelcentrale Mebin B.v.)
Openingstijclen:
Shorroom: maendag Vm vriidaE 09.00 - 17.00 uur
d-onderc,ag koopsvond 19.00 - 2't.00 uur, zaterOag 09.00 - 13.00 uur
lortoop bouutn.t Ílrbn: maandag Vm vriictag ó7.30 - 16.30 uur.
Zatcrclag gcstotcn.
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Gerrit van Pelt
(voorzitter)

Peter Oomens
(vice-voorzitter)

Jacques BeIjon
(wedstrijdsecr. )

Astrid Pieterse
( secretaris)

Michel Àarts
( 1 edenadrninistrat ie )

Frank Thuys
(penningmeester)

Loes Àarts
(2e secretaris)

Het bestuur van THE HAGUE ROAD RUNNERS

Ln.v.Meerdervoort 563, 2563 AX Den Haag
tel.070-3634521

Margarethaland 269, 259L VA Den Haag
te1. 07O-3477584

Regentesselaan 74, 228L VH Rijswijk
te}. 070-39996L3, giro 263695L

v. Lumeystraat 52,
teI. 070-3502860

258L XD Den Haag

Tourmalí1n 26, 269L TR rs Gravenzande
te1. OL748-L4549

Zeekant L04h, 2586 JJ Den Haag
tel. 070-352O54O, giro 56992L5 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

Tourmaliln 26/ 269L tr ts Gravenzande
tel. OL748-L4549

Loes Àarts

E1s Bloemen

Fred v/d Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Peter Magnee

Renée van der Roest

Ger Snijkers

Nico Tetteroo

Redactie HOT ROAD REVIE!{

Parkweg L'l-w, 2585 JH Den Haag
te1.070-3502362

Parsifalstraat 11, 2555 lriG Den Haag
teI. 07O-3256882

Puttensestraat 37, 2583 PÀ Den Haag
tel. 070-35247L5 (035-72L75L, werk)

2e Ànt.Heinsiusstr. 84 , 2582 VW Den Haag
tel. 070-3544992 (070-38432LO, werk)

Uilebomen 92, 25LL CS Den Haag
tel. 070-3638L40 (070-352254),I werk)

Vermiljoenstraat 53,
tel. o7o-3943L93

Queridostraat 47, 2274 XC Voorburg
teI. 070-3860544 (070-3694341 tst. 3306)

2284 cv Rijswijk

Nieuwediepstraat L4,
tel. 070-323880L

2547 TJ Den Haag

Petra en John Zuydwijk Tamboerijnlaan 2O5, 2287 TH Rijswijk
tel. 07O-394L684
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