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Vaak is de datum waarop ik dit schrijf l- april aanleiding
tot het verspreiden van onwaarheden. Dat is niet het geval met
het nu einaelijk concrete nieuws over het clubhuis. De bijzon-
dere ledenvergadering heeft op dinsdag 26 rnaart jl. het be-
stuur toestemming verleend over te gaan tot de aanschaf van
twee houten gebouwen, zoals ze zí1n aangeboden door de fi:ma
Van de Heuvel. Fotors van de rondom geisoleerde houten gebou-
rden prijken samen met de technische gegevens op het publika-
tiebord.

De bedoeling is de gebouwen die nu gedemonteerd liggen opge-
slagen, tot een clubaccommodatie van L2 x 48 meter Èe laten
verimelten. Nadrukkefijk vermijd ik het woord rkeetr; een
benaning die voor een dergelijk object ook een belediging zou
zijn.
Hoe gaat het nu verder? Àllereerst wordt met spoed een teke-
ningr-van een ingedeeld clubhuis gemaakt. Àls hier overeenstem-
minà over bestaat, dienen we de tekening in bij de aanvraagl
vooi een bouwvergunning. Na goedkeuring volgt dan de schoon-
maak van het parkeerterrein naast De Bataaf en wordt ons
gebouw op afroep daar afgeleverd (gedemonteerd wel te ver-
staan) .

Voordat het zover is, werken lÍe aan de financiering en de
gemeentegarantie. Ook Praten we met het waarborgfonds van de
llSf en dè Oienst Facilitaire Voorzieningen over het aansluiten
op de nutsvoorzieningen.

Het was en is nog steeds onmogelijk het t,otaalbedrag te noemen
dat HRR voor dit clubhuis l§íijt zal- zijn. Daa:nroor zí1n nog te
veel factoren onzekeri de vraagf is bijvoorbeeld wie de aan-
sluiting op de nutsvoorzieningen gaat betalen. GeId lenen bij
een banÈ is daarbij natuurlijk duurder dan geld ]os krijgen
van/via je eigen leden. Diverse opties werden dinsdag aI
genoemd, zoals loten, leningen en obligaties. Vanuit het
Èestuur verzamelt Michel Àarts hierover concrete voorstellen.
Àarzelt u niet hem hierover aan te spreken of iets op schrift
te zetten, wanneer het van belang kan zí1n voor de cIub.

Het bestuur stelde de vergadering dinsdag voor een bouwcommis-
sie en bouwplan op te zetten teneinde de plaatsingskosten van
f . 3O.OOOr- door de leverende fimra te vermijden. Voor de
coördinatie van deze bouw is Ben Hermans door ons gevraagd en
bereid gevonden de verantwoording op zich te nemen. In samen-
spraak met de firrna Van de Heuvel ontstond het volgende idee.
De f i:ma levert gedurende minimaal vij f dagen een timmermanr/o-
pzichter tegen kostprijs en deze instrueert een team van HRR-
leden bij het monteren van het clubhuis. !{anneer u ernToor
voelt een aagje mee te werken, kunt u zich opgeven via de
Iijst achterin het cLubhuis. Vooralsnogr valt niet aan te geven
om welke dagen het exact gaat en kan ik niet meer zeggen, dat
ikzetf hoop op eind rnei of juni.
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À1 net aI dus heel wat werk aan de winkel en de zekerheid dat
we ongemakkelijke tijden tegemoet gaan van overgang, zeker als
het huidige clubhuis van bruikbare delen gestript gaat worden
en we het toch nog even moeten gebruiken....

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden en rekenen we tevens
op de daadwerkelijke steun van eenieder.

Gerrit van Pelt,
(voorzitter)
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HOA CLUB IITFO

De algemene ledenvergadering is in verband met de bijzondere
ledenvergadering van 26 maart j1. verzet naar dinsdag 4 juni
è. S.

Op de bijzondere ledenvergadering is besloten over te gaan tot
aankoop van een clubgebouw. Dit gebouw !'iordt opgebouwd op het
parkeerterrein bij de Bataaf. Bij de opbouw zal de hulp van
vrijwilligers meer dan welkon zijn. Ieder die een beetje
handig is en gemotiveerd om zich in te zetten voor de vereni-
ging, wordt verzocht zich aan te melden bij het secretariaat.

Marjan Koopmans en Rj.a van den Berg zí1n geslaagd voor de
cursus Trainer Loopgroepen. Hierbij van harte gefeliciteerd.

Per L mei a.s. stopt Rob Bleijs met het geven van training.
Rob heeft dit jarenlang met grote inzet gedaan en vindt het nu
welletjes. Rob, namens het bestuur, TC en leden bedankt voor
je inzet a1s trainer.

onze penningrmeester Frank Thuijs is verhuj.sd naar Voorburg.
Zí1n nieuwe adres is: Vijverhof 18-a, 227 L GP Voorburg.
TeI. 070-3869064.

De trainers van de vereniging volgen op vrijwillige basis een
Reanimatiecursus van het Rode Kruis. Dit is een cursus van
drie avonden, waarop de beginselen van het reanimeren worden
bijgebracht. Een veilig gevoel.

Loes Àarts
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lndustrial models HOLLAND BV

Behalve maquettes en
modellen hebben wij ook
andere presentatie-
technieken voor U
in huis.

- illustratie- tekenwerk
- artist impressions
- projekt- fotografie
- videopresentaties

l::Í

lndustrial models Mercuriusweg 26
25164W Den Haag
TeleÍoon: 070 - 382 60 04
Telefax : 070 - 383 99 723

HOLLAND BV

Maquettes maken onze
modelbouwers al sinds 1954.
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RÀDELOOSI REDELOOS! REDDELOOS!

onze club is radeloos, redeloos
Maar dankzij Red Band misschien niet reddeloos
Eerst 'liepen' wij probleemloos en zorgeloos
Maar nu hopeloos Èroosteloos
En zijn dus nu letterlijk en figuurlijk ademloos
orndat men voor bouwactiviteiten ons terrein verkoos
zijn wij binnenkort clubhuisloos
En 'sjokkenr nu futloos en vreugdeloos
Àls Red Band ons sponsort zijn wij sprakeloos
Zotn sponsor is een grandioos schot in de roos
En dan lopen wij weer teindeloost! ! !

Met bovenstaand gedicht heeft Marleen Sip voor de club
f. 250t- gewonnen! Hartelijk dank Marleen!!!!
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BET VEREAÀÍJ VÀN EERI.Í.Àll V/D SErJL
Of hoe eea tromnelslager tot feestkok werd.

Eet saait uogal als ik de galerij vaa de flat aan de Rijswijk-
se Martia Campslaan oploop. OP de twaalfde etage is dat zeker
eeu bijzondere enraring, los vaa de indruk die het uitzicht
maakt, op iemand die zelf, traar éénboog in de Eaagse binnenstad
gootlt.
Volgens Eer:uan vaa der Stijl 137 jaar) , hoofdpersoou vau dit
verhaal en tcbef de cuisiuer vaa ERR, lcun je bij helder weer
zelfs de ltaasvlalcte bij Eoek vaa EolLaad zie!.
Àls ik binaeDkon luistert zoon J€roel (15), oP de grond lig-
geud net koptelefooa op en toch bet geluid voluit, naar eeu
concert vau The Nits op de radio. Zijn vrouw Ànita gaat vrij-
wel oumiddellijk in de keukea aan de slag o[ voor zoon Rutger
(12) te kokeu die uet terugkomt vaa zren[eu. De tv completeert
de achtergrondgeluiden.

Hoewel zLTn wieg in de Javastraat, stond - Vader was gestatio-
neerd in de nabijgelegen, inroiddels afgebroken kazerne van de
bereden politie - heeft Herman van der Stij1 de rest van zijn
jeugd aan de Zuiderparklaan gewoondr op een steenworp afstand
van het stadion van voetbalclub ÀDO, tegenwoordig beter bekend
als FC Den Haag
omdat Herman, jongste uit een gezin van vier kinderen (hij
heeft nog drie oudere zussen), in zijn lagere schooltijd op de
Ds. Karresschool in de NaarderstraaÈ zai-, ontdekken we iets
gemeenschappelijks. Zí1n twee jaar oudere zus Telle en mijn
jongste schoonzus waren vriendinnen van elkaar. Een andere zus
zaiu j.n dezelfde klas als de oudste zus van mijn vrou!,r. [Dat
verbaast mij niets met die grote gezinnen uit die tij6tt, zegt
Herman.
Ineens moet ik aan het boekje rrB-kant van de Beat'r van Volks-
krant-redacteur Dick Slootweg denken. Rinus Gerritsen, bassj,st
van de Golden Earring, vertelt hierin dat de Zuiderparkbuurt,
door zijn kinderrijkheid, relatief veel popnuzikanten herberg-
de. Als ik Herman vraag of hij zich er misschien ook nog een
paar kan herinneren, knikt hij bevestJ-gend. "Jd, Rinus ken ik
wel, want zijn vader zat ook bij de politie. Hij woonde om de
hoek in de Terletstraat,. ÀIs hij zijn auto stond te wassen,
stikte het altijd van de neisjes die toeval-lig voorbij kwarnen
lopen. Dat vond ie natuurlijk weI prachtig. Johnny Lion en die
band van hem, The Jumping Jewels, oefenden hier in de wijk. En
verder heeft mijn zus nog een tijd verkering gehad met Sacha
van Geest - die woonde verderop in de straat - van Super
Sister, \^/aar Robert-Jan Stips van de Nits inzat.

school

In 1965 ging Herman met tegenzin naar de MULO. Het werd geen
succes. Herman lachend: rrlk ben min of meer van school ge-
trapt, want ik haalde de meest rottige dingen uit. fk was meer
uit, dan in de k1as. Maar ja, nijn moeder was net overleden en
dat reageerde ik af op school. Bovendien wilde ik veel liever
kok worden. Leren zag ik niet zo zitten. fk wiLde veel liever

c Copyright HRR 1l_



trots op de eerste
probeersels

iets net mijn handen doenrt.
Gelukkig nocht hij na de MULO
van zijn vader naar de lagere
hotelvakschool.
Spontaan begint hi
vroegste enrari,ng

de marine,
nog onder

over zí1n
het rva-

kr. u!Íijn eerste opgedane
kennis wilde ik in de volgende
schoolvakantie natuurlij k
meteen in klinkende munt omzet-
ten. Omdat ik vlak naast bakker
Van Leeuwen woonde, ging ik bij
hem langs voor vakantiewerk.
TÉÉrlijk, ik roocht bij hem
komen helpen toen ik daarom
vroeg. Het addertje onder het
gras bleek pas een week later,
toen ik nijn zuunrerdiende loon
]<lram halen. líoezo geld, vroe§[
die ouwe Van Leeus/en, je wilde
hier toch zel.f komen werken? Ik
heb je toch niet gevraagd? L967
I{oest was mijn vader. Uitein-
delijk heeft hij nog f 25,-
Iosgekregen. rrook over zijn

schoolexamen weet Herman nog een leuke anecdote. trlk had
spinazie op het menu gezeE. Helaas had ik er door de zenuwen
géen monent aan gedacht het spul ook Èe wassen; ik had het zo
gekookt. Toen die examinator er een hap van nam, hoorde ik het
àand tussen ztn tanden knarsen. IÍaar....ik ben uj.teindelijk
wel geslaagd.'r

diensttijd

Direkt na zijn schooltijd in L972 tekende Herman voor zes jaar
bij de marine. Na negen weken nilitaire opleiding in Hilver-
sum, waar hij fanatiek aan meedeed, werd hij kok bij de mari-
neluchtvaartdienst in Den Helder. Herman: rrDat was een wal-
functie, ik heb dus nooit gevaren.rr Na een jaar had hij aI
spijt van die beslissing, omdat hij toen verkering kreeg net
latere echtgenote Ànita. ttDat was wel even ba1en, jètt, weet
hij nog. trlk zag het ineens ni.et, meer zitten, vooral niet toen
ik hoorde dat ik voor negen maanden naar Curacao moest. Je

j
in

hebt als kok ook weinig toekomstmogelijkheden bij
er is niet veel promotj.e rnogelijk. Gelukkig kon ik
het contract uit. Achteraf denk ik wel eens...Nederlandse
Antillen...was rnisschien best leuk geweest.
Hoewe1... in Den Helder was het vaak ook dikke pret hoor. Ik
rrras een keer zo dronken dat ik rnet mijn broek op mrn enkels oP
de rijksweg verzeild raakte. Hoe dat mogelijk !ías, is mij
zelfs nu nog niet helemaal duidelijk. t'
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Nadat Herman in L973 de marine verlaten had, volgde zoals hij
het zelf zegt een lange periode waarbij veel keukens zijn
bezocht.

Hilversun L972, Herilan uiterst rechts wordt gedrild.

drumkorps

Herman neldde zich in | 69 bij de Federatieband van de Christe-
lijke Jongeren Vereniging (C.rV) aan. rtVoor de 1oItr, verduide-
lijkt hij. Ànita, grinnikend: rrEr zijn anders best wel veel
paartjes ontstaan bij het drumkorps'r. Pronpt kreeg hij de
functie van trommelslager. ttwe repeteerden in de gymzaal van
de Ds. Karresschool. Spelen deden we onder andere op carna-
valsfeesten (Later op de avond zou nij nog een foto worden
getoond van een, laat ik rne eufemistisch uitdrukken, enigzins
ontklede Herman, PM), bij optochten in Duitsland en tijdens
voetbalwedstrijden. Daar zaten veel Europacupwedstrijden bij.
Oók die beruchte Àjax-ÀC Milaan uit L973, ik meen voor de
Super Cup, die in 6-0 eindigde; Jan Mu1der maakt toen nog een
doelpunt. En verder hebben we heel vaak gespeeld tijdens de
NCRV-Minivoetbalsho$/.rr rrMet die gekke vent met die pet, hoe
heet hij ook alweer...Barend Barendsetr, herinnert zijn vroul,
zich.
In L974 maakte de Federatieband een heuse toernee door het
noorden van de Verenigde staten. Herman: trEen droomreis. t{e
zaten veel in Michigàtr, \daar zoveel Hollandse immJ.granten
lronenrr.
Tussen Herman en Ànita, die a1s dwarsfluitiste ook deel uit-
maakte van het korps, raakte het, raant tijdens een feestavond
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bij de Haagse Jazzc1ub. ttDaalíroor waren we al bevriendrr legt
hiJ uit, wànt sre gingen altijd dansen in het CJÏ'ÍV-geboul, aan
de Prinsegracht.rr
In Lg75 gíngen - of liever gezegd moesten - Hetman en Anita
trouwen. Ter verificatie vraagt Heman aan zijn vrouv, of het
jaartal wel klopt.

basketbal

Aan het nuzikantenleven was een abrupt einde gekomen. Geen
carnavalsfeesten en buitenlandse toernees meer. De opvoeding
van Jeroen eiste aIle aandacht op. Toch had Herman na enige
tijd wel weer zin in een terzetje. Onrdat basketbalvereniging
ROÉ Forcial zowat om de hoek speelde was de sportkeuze gauw
gemaakt. rrNou vond ik het op school ook aI leuk hoorrt, weet
Éerman nog een andere reden aan te dragen. I{ij bleek geen
onverdienètefiik figuur te slaan op het basketbalveld. Herman:
'rÀl gauw deed iX van alles voor de verenigllg. Zoa1s wedstrij-
den Échrijven - het bijhouden van persoonlijkg.fouten, de
score en àe tijd - en tluiten. Er ging veel tijd inzitten,
vooral a1s je een uitwedstrijd had. Die waren op de meest
onmogelijke-plaatsen, zoals Ter Aar. En verder werden vrijwel
alle wedétri.jden op zaterdagavond gespeeld. Nou, en als je dan
na afloop ook nog een pilsje gaat drinken had je er zowat een
hele daglaak opzitten. Op den duur ging dat me tegenstaan. Het
was natuurlijk ook niet gezellig voor mijn gezin. rr

Nu wilde het toeval dat er bij ROS aI een aantal mensen zich
voorzichtig net joggen bezighielden. Her:man daarover: rrlk vond
het een noial aornrné-sport in eerste instantie. Bovendien, wie
gaat er nou op zondagochtend hardlopen? Maar ik had wat pro-
ÉIernen met de leiding op werk, en om de stress kwijt te raken
ben ik het maar eens gaan Proberen.
Ik werkte destijds, in L978, bij selrriceflat Belvédère aan de
Generaal Spoorlaan. Trots: ItIk vond het heel goed van mezelf
a1s het me lukte van huis heen en terug naar het Elsenburger-
bos - dat vlakbij was te lopen. Een afstandje van twintig
minuten. Dat redàe ik net. Niet veel later hield ik a1 een uur
vo}. En daarna had ik spijt dat ik er niet eerder aan was
begonnen. rr Op de buik kloppend: ttll( ben heel wat overtollig
biàrgewicht kwijt geraakt in die tijd.rr

heteluchtovea

Na nog even voor ser*riceflat Duinhage aan de Savornin Lohman-
laan Ëe hebben gewerkt, ]<vram Her:nan medio 1985 in dienst van
de firma Eurest. nen bedrijf dat middels contractcatering
diensten verleent aan uiteenlopende opdrachtgevers, zoals
diverse ninisteries, gevangenissen en ziekenhuizen.
Na eerst nog anderhalf jaar in een senriceflat in Zeist te
hebben geweikt, komt Herman in Lg87 in de Bredase gevangenis
rDe Koepel!te werken. Mijn zucht naar sensatie ovelrralÈ me en
ik kan iret dan ook niet laten om meteen te vragen of hij de
Twee van Breda, Fischer en Aus der FÉnten, heeft gekend.
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Herman: rrHet klinkt misschien vreemd, maar het waren heel
vriendelijke ouvre baasjes. De bewakers konden goed met ze
opschieten. Niet met die KotàIla, die een paar jaar daarrroor
was doodgegaan, dat was een echte concentratiekampbeul ge-
weest, die zelfs door Fischer en Àus der Ftinten zoveel moge-
Iijk werd gemeden.
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Ze vraren al met pensioen t,oen ik in Breda ]cqram werken. Àus der
Funten had 35 jaar lang, zeven dagen per week in de keuken
gewerkt. Hij bereidde het vlees voor het hele gebouw. ze
íoemden hem daar de chef-kok, want je kon hem vanwege zijn
enrari.ng altijd om raad vragen. Fischer maakte het voorgebouw
schoon.
In rnijn tijd daar l*ramen ze rs-middags altijd koffie-halen in
de keuken. Omdat we zo aan ze gewend waren, was zowel voor het
personeel a1s voor de trTweetr hun vrijlating een heel emotione-
1e gebeurtenis. Ze hebben tot aan hun dood nog vaak terugge-
belà naar de gevangenis.rr Ernstig: rrDaarom is het ook heel
noeilijk voor te sÈellen dat ze in de oorlog zulke verschrik-
kelijfé aingen hebben gedaan. Maar volgens ruij kan iedereen
zich in een oorlog als een beest gaan gedragen.rl
Gli.mtachend: trlk moet ineens aan die keer denken dat zorn
echte Àmsterdamner bij me in de keuken werkte. De minder zware
gevallen onder de gedetineerden hadden de nogelij)<heid daar-
Èoe. I{e hadden net een verbouwing achter de rug, a1lemaa1
hlpertoderne apparatuur in de keuken, komt Àus der Ftinten
póótstroogte nenèn. Hij was natuurlijk meteen geinteresseerd in
ónze nieuwe heteluchtoven. En terurijl hij de klep oPen trekt
roept die Àmsterdammeri ttZo F'erdinand, nog altijd interesse
voor ovens?...r1

JiEi Eeudriks

Omdat er in dit land altijd wordt geroepen dat de gevangenen
een luizenleventje hebben, vraag ik aan lletrtan hoe het in
werkelijkheid is. Herznanz ttZe worden goed behandeld. Maar ze
blijven-voor alles afhankelijk van anderen. Ik had een keer in
de keuken zo,n grote, brede, sterke kerel werken - heette nog
Jirni Hendriks ook - die het vreselijk vond als de deur rs-
avonds op slot ging. Dat vond hij zo benauwend. Ging altijd
janken. 2e hebben over het algemeen ook niet echt een fijne
j eugd gehad. rr

Éitéraàrd ben ik ook benieuwd naar het dagelijks menu in de
gevangenis. rrDrie keer in de week SoeP, elke dag v]ees, aard-
appels en groente plus de ene dag fruit en de andere dag een
tóètie", somt Herman op. Doorpratend: rrHet eten krijgen ze oP
een blad - net aIs in het ziekenhuis in hun ceI. In moderne
ltevangenissen in Nederland eten de gedetineerden niet meer
gezanenlijk in een zaaL. Ze krijgen troulrens heel grote por-
Éies. Vooial drugsverslaafden gaan a1s reactie op het, afkicken
enorm veel etenrr.
Dan op dreef rakend: 'rflijn succesnunmer was Pilav, een Tsje-
chisch gerecht geloof ik.
Benodigd voor 4 personen:
L pond kipfilet, klein gesneden
1ui
knoflook
1 blikje tomatenpuree
1 groot blik perziken
1 pot pindakaas
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De kipfilet samen met de fijn gesneden ui en knoflook bakken.
DiÈ blus je met het perzikenvocht. Venrolgens voeg je er de
tomatenpuree en pindakaas aan toe. Als laatste roer je er de
fijn gesneden perziken doorheen. Bij het gerecht serrreer je
doper:vtj es en zilvervliesrij strr .

Na drie jaar Breda wordt Herman overgeplaatst naar een nieuwe
gevangenis in Rotterdam, ort daar de keuken op te bouwen.
§inas kort werkt hij, nog steeds in dienst van Eurrest, in het
Voorburgse Diakonessenhuis .

Iooptraiaer

Heraan is door een beroemd en berucht oud-Iid in conÈact
gekomen ruet HRR. 'rIk liep heel vaak wedstrijdjes in het Elsen-
burgerbos, samen met Herman Oldenburg en Rinus Pols, ëD daar
kwam ik Hans Housmans altijd tegen. Op een gegeven moment, ik
liep de 5km inmiddels in 17.10, vroeg hij !íaarom ik niet bij
de Hague Road Runners lnuam trainen. Dat was in 1985, na de
marathon van Etten-Leur. Tegelijkertijd wilde Kees Bos me bij
de Koplopers hebben.rr
De keus bleek uiÈeindelijk eenvoudig: in vergelijking met de
studentikoze Delftenaren werd er bij HRR zeer professioneel
gewerkt. IIeman: ttlk was inniddels wel lid geworden, ik ]<wam
alleen nooit naar de club. Het is per slot niet naast de deur.
Belde Rob Helwig, Harmrs voorgans;er, waarom ik niet ]«ram
trainen.
Toen ik dan uiteindelijk ging heb ik de CPC-trainingen over-
geslagen, ik ben meteen in groep 1 gaan lopen. Die bestond
toen onder andere uit: I{im Hoek, Cees Jan Rotgans, Rob Bal,
Ànne van Schuppen, Ed llartman, Gerrit van PeIt en lÍans Tuijl.
Hopenlijk trap ik nu niet op al1er1ei tenen, maar ik heb
daarna nooit meer met zorn gezellige groep getraind. Ik had
toen ook zo tussen 1986 en 1988 nrn beste periode.rt l{aarna
Herman op mijn herhaald aandringen bescheiden opsomt: rt5 lm in
L6.2L, L0 kn tijdens baanwedstrijden in Hilversum'in 33.2Oi 15
krn in Papendrecht in 52.00; de Tnintig van Àlphen in 1.10; de
CPC in 1.15 en de l{estlandmarathon in 2 uur en 44 minuten.
Àlleen de Ten Miles vind ik een rotafstand, daar heb ik nooit
een behoorlijke tijd op gelopen.rt
Vanaf t89 volgde er, waarschijnlijk door teveel crosswedstrij-
den, een constante periode van voet- en knieblessures. Harm
Hendriks, die inniddels Rob Helwig als hoofdtrainer was opge-
volgd, zaL verlegen om trainers. Hij benaderde Herman, die nu
toch tijd over had en Peter van Leeuwen, inmiddels trainer van
groep 2t met het verzoek de trainerscursus te gaan volgen.
Samen zouden ze dan de verantwoordelijkheid over een geconbi-
neerde groep 1 en 2 krijgen.
Herman: rrlk train nu groep 1À met Jan Dirk Hazeleger en I{im
Paardekooper en Peter doet LB. En dan is er nog een groep, zeg
maar 1C, de dissidentengroep, die overal 1os van staat en door
Marcel den Dulk wordt getraind. Dat is voor een groot gedeelte
de oude groep 2 uit de tijd van Peter Duyndam, met Ton Toet,
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Louis Brugman en Joop Seitzinger. BegrijP me goed, ik vind het
hele aardige gasten, maar ik ben er geen voorstander van.
Dadelijk hàeft iedereen zL)n eigen loopgroepje en wordt er
maar wàt aangerornmeld, zonder dat er overleg is rnet de techni-
sche commissie. Dat kan natuurlijk niet. Je moet de trainings-
schemats op elkaar kunnen afstemmen.rr Een slok van zí3n koffie
nemend: rffàar ja, ze wil}en geen baantraining en liever oP
woensdag - nog altijd dè clubavond - komen. En dat recht
hebben àe vind ik. Je loopt tenslotte voor je plezier. Àlthans
ik wel.

toekomst

Àan het einde van het intellrriew, tijdens het uitzoeken van
geschikte fotors orn bij dit artikel te plaatsen, filosoferen
we nog wat over de club. Herman spreekt dan de hoop uit dat
HRR niet het slachtoffer gaat worden van zijn eigen succes.
rrlk ben er heus geen tegenstander van als èt, zoals blijkbaar
de bedoeling is, iedere dag de nogetijkheid om te trainen
komt. Het wordt alleen weI steeds noeilijker om het trainers-
bestand op peil te houdenrr, zo velllacht hij .

Lachend: 'rKijk, een atletielrnrereniging zoals V&L/TC zullen we
nooit worden. We blijven onder aIle onstandigheden een ver-
edelde trimverenigingtt. Daarna serieuzer: trEn dat bedoel ik
niet negatief. fk denk dat het zelfs de kracht van The Hague
Road Runners is. Je trekt daardoor een bepaald soort leden
aan. Daarom venracht ik niet - hoewel we een uniek clubhuis
hebben, dat de sfeer zo veel zal veranderen als we richting
Bataaf gaan verhuizen. rr

Het laatste wat ik nog van Herman wil weten is hoe hij in
hemelsnaam HRRrs feestkok is geworden. rrlemand, ik vemoed
Àstrid Pieterse had er rluchtr (noet lachen) van gekregen dat
het nijn beroep was. Dat is alweer vier jaar geleden. Ik heb
sindsdien al heel wat uitgeprobeerd: macaroni, goulash, sPag-
hetti, erwtensoep, boerenkool en zelfs shoarma. Maar het
meeste succes blijf ik houden met ftaliaans eten: pastars in
aIle varianten.rl

Peter Magnée.
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GAÀT EAZEÍ,EGER NÀÀR BEIT ÀITDBE C[,UB???

Hazeleger
naar HBG
Gouda/Ede - IIet bedrijf Haze-
leser Wegenbouw bv uit Ede
wördt ovàrgenomen door tlol-
Iandsche Wègenbouw Zanen bv
(HWZ), ondeldeei van de Hol-
landsche Beton GroeP nv
(IIBG). HrÀIZ heeft vestigingen
in onder meer Gouda en Rotter-
dam. Bij het bedrijf uit Ede wer-
ken 150 mensen, bii IIWZ 850.

Maar gelukkig bIeek, Dà aandachtig lezen van dit bericht, dat
het om een hele andere Hazeleger gring.
Pffff , de HRR kan Ídeer rustig gaan slapen. Onze Hazeleger
blijfr oNzE H(RR) ZELEGER! !

Hans van der Vecht

Geschrokken las ik op
donderdag 7 maart jl. in
de rHaagsche Courantt dit
bericht met de schokkende
kop. Zou onze beste loper
naar een andere atletiek-
vereniging gaan?? IIBG,
welke atletiekclub is dat?

:tï

1\P t t /\ 4\ 4

E';:::;'"":'i:,ï::::,:;:"ï:T:"ö|§»r
I(ARHU

Etonic'
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We werken samen met n lvstotherapeut/

onhopeed ln de specaalzaak naast ons wnd le alles voor zaal-

en veldsoonen

?
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Lichtdrukkerii / Lichtdru krnateriaten
KopieËr§ervice / Kopieermaterialen

; indien n*odzakeliik klaar terwi!l
u wacht en gratis: Eevsu$ren

Lichtdrukmaterialen : veeial uit voorraad leverhaar

Kopieerservice ; voor grote en kleine oplagen
A4/A3 ingebonden uf niet, klaar
tenruijl u wacht of volgens
afspraak

Plastificeren : Vm A3 klaar terwill u wacht,
andere farmaten ap bestelling

Kcpieerpapier : A4/A3 r.lit voorraad l*verbaar
ook per pak {500 vel}

ldisanstraat i 5G - 27?3 ff§ ZoetermËër - ïei. 079 - 42§S1i -..aiefax Ë7§ " 312655
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(Uittreksel uit:
(usÀ) ) .

DE EARDIOPENDE \TROIN9

t The women runner I van Gloria Àverbuch

Inleiding
Het aantal harlopende vrouwen neemt in de gehele wereld enorm
toe. In Àmerika is de groei het grootst. Nederland bfijft wat
achter, wellicht door gebrek aan specifieke dameswedstrijden.
I{at is de betekenis van het feit dat steeds meer vrouwen voor
regelmati.ge sportbeoefening kiezen. Hoe reageert de samenle-
ving daarop en hoe kunnen vrouwen die ook iets willen gaan
doen (hardlopen) het beste beginnen.
Op deze vragen zal in deze en volgende clubbladen een antwoord
worden gegeven.

Vroeger was de sport een zaak voor mannen, maar die tijd is
voorbij. Uit de woorden van hardloopsters in binnen- en bui-
tenland kunnen we opmaken dat een nieuw gevoel van verbonden-
heid en van kameraadschap tussen al die vrouwen is ontstaan.
Te ontdekken wat een heerlijk gevoel het is om iets voor
onszelf te doen.
Geen man, machine of geld in de wereld kan een vrouw de vol-
doening ieven die ze voelt a1s ze uit eigen initiatief en op
eigen krachten de eerste passen op de qÍeg van het hardlopen
zet of de finish passeert.

De schrijfster heeft een lange errraring op baan- en wegatle-
tiek-terrein, mede door haar werk voor de New York Runners
Club. Uit het boek spreekt een sterk geloof in de waarde van
de sport voor het individu en de samenleving.

Er is een groei van sportief bewustzijn bij vrouten die je
gerust uniek in de hele geschiedenis mag noemen. Itliljoenen
vrouÍren van aIIe leeftijden zijn met sport bezig; rneisjes
krijgen nu voor het eerst sportbeurzen en bij hardloop-wed-
strijden voor vrouwen zijn nu ook geldprijzen beschikbaar. op
het sociale vlak is er in de verhoudingr tussen mannen en
vrou!Íen ook veel veranderd. Een vrouw kan nu in een wedstrijd
met een gerust hart een man voorbij lopen. Ze weet dat die man
daar helemaal niet negatief tegenover staat, inuegendeel: het
is tegenwoordig heel goed mogelijk dat die man juist bewonde-
ring zal trebben voor een vrouw die in staat is om hem te
passeren! 

,

De jaren zeventig rraren een soort overgangstijd waarin het i.
accent kwam te liggen op onafhankelijkheid. Men wilde in de . i

toekomst nooit meei van iemand anderè afhankelijk zijà,. Lange-
afstandlopen is eigenlijk een tlpische uit-r,.g van,deze:lmenta-
liteit: bij het lopen van een marathon leg :'1 een enorme
afstand af, maar verbruik je toch maar heel weinig-energie, die
van buitenaf kont. Je geUrlift voornanelijk je eiÍd,:r kràchten
en reserves.

c Copyright HRR 23



Iíanneer we aIle aspecten - de rebellie tegen het huwelijk, het
streven naar zelfvenrezenlijking, het individualisme, en het
Iichaamsbewustzijn - bij elkaar brengen, zíen we het ontstaan
van het feminisme, de tot nu toe laatste stap in de ontwikke-
ling van de vroutÍenemancipatie. Het feninisme heeft in dit
stadium belangrijk bijgedragen tot grotere erkenning van
vrouwen in de sport.

Zolang de maatschappij de vrouwensport op zich niet accepteer-
de, konden de sportvrouwen zich niet echt in alle afzonderlij-
ke takken van sport ontwikkelen en bekwamen. Hardlopen zou
nooit zotn massale vrouwensport zijn geworden, als men doorge-
gaan was met het op straat uitschelden en molesteren van
vrouwen, zoals dat in de begintijd gebeurde. Het was beslist
noodzakelijk dat op een gegeven ogenblik door de ongeving toch
geaccepteerd zou worden, dat er vrouwen op straat aan het
hardlopen waren in kleding die ze voorheen alleen maar in
huiselijke kring durfden te dragen.

Toen schrijfster in het begin van de jaren zeventig begon met
hardlopen, moest ze zelfs in het toch bepaald niet achterlijke
deel van het land waar ze woonde, als het ware rspitsroeden
Iopenr tussen aller1ei mensen die haar uitscholden en probeer-
den haar belachelijk te maken. Er werd naar haar gespuugd t zë
werd achterrra gezeten door dronkelaPPen, er werd een fles naar
haar hoofd gegooid. Toen ze in L974 tijdens een bezoek aan New
York even ging hardlopen, werd ze op weg naar Central Park
werkelijk bedolven onder een lawine van scheldwoorden die van
alle kanten op haar afkwamen.

Ín L972 was er een protestactie van hardloopsters in Àmerika.
lwaalf vrouhren protesteerden tegen de bepaling van de Àtletiek
Unie dat vrouwen bij een marathon tien minuten eerder noesten
starten dan de mannen. De vrouwen hielden een tsit-down-sta-
kingr door op de startlijn te blijven zitten tot de wedstrijd
voor de mannen begon. Toen die begonnen $ras, liepen ze gewoon
met de mannen mee. Kort hierna werd het reglement zo veran-
derd, dat vrouwen gelijke rechten kregen in alle lange-af-
standlopen. Deze protest- actie van de hardloopsters kreeg
indertijd van alle kanten bijval.
Het wereldrecord lange-afstandlopen voor vrouwen is telkens
opnieuw verbeterd en met zoveel verschilr da!.volgens vele
elperts het eind nog lang niet in zicht is..Blj -kle mannen gaat
het verbeteren van het wereldrecord veel langzanier en voor-
zichtiger.
!{e zijn er bijna, maar nog niet helemaal
rrvergis je niét, it waarschuwt ons de trainer van dë'Olympische
spetàn vàn 1984, Brooks Johnson, tter is nog gé.qilltechte door-
biaak in het vrouhlenhardlopen. Het lijkt er wel'ópi er zijn er
we1 een paar doorgebroken, maar van een echte algemene door-
braak kun je nog niet spreken. " Hij is van mening dat de echte
doorbraak pas gekomen is, lranneer aan wedstrijden evenveel
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vrourren als mannen deelnemen. Bij de ollmpische Spelen kunnen
nu vrourren aan de marathon deelnemen, maar op afstanden als de
5000 en 10000 meter worden nog steeds geen vrouwen toegelaten.
ttDiscriminatie van vrouwen is nog niet echt verdwenèrlrr, zegt
Johnson, rthet gebeurt nu alleen in een andere vorm. rl

Mannen krijgen nog steeds veel meer prijzengeld dan vrouwen.
In het Àmerikaanse hardloopmagazine tTrack and Fieldt (1983)
stond een lijst van tophardlopers en het prijzengeld dat zí)
in de wacht sleepten. CarI Lewis stond bovenaan met een genid-
delde van 15.000 dollar per wedstrijd. op de twintigste plaats
l<wam pas de eerste vrouw, Mary Decker, met L.L25 dollar per
wedstrijd. Toch blijkt uit een onlangs onder het Amerikaanse
publiek gehouden enguéte dat 92t van de uensen van mening is
dat vrouwen evenveel prijzenge!.d zouden moeten verdienen als
mannen. Ze trainen toch even hard als de Dannen, zè lopen toch
dezelfde afstanden, en ze zorgen toch voor minstens evenveel
entertainment van het publiek.

Na de wereldkampioenschappen in 1983 in Helsinki daagden meer
dan 5o tophardloopsters de organisatie van de ollmpische
Spelen voor de rechter om af te dwingen dat ze alsnog bij de
Spelen van 1984 op de 5000 en 10OO0 meter toegelaten zouden
worden. Tnee van die vrouhren lraren wereldkampioenes Grete
!Íaitz en Mary Decker. Waarou mogen vrouwen niet op alle af-
standen meedoen? Waarom zijn er bi
Ollmpische Spelen maar 20* vrouwen

de deelnemers aan del
?

Is het niet genoeg te weten dat de tijd van de Àmerikaanse
marathonloopster Joan Benoit (2.22.431 in alle Ollmpische
Spelen voor EaDDeD tot en met 1960 goed geweest zou zijn voor
een gouden plak?

I{at wil men nog meer...? Hebben vroulren nog niet genoeg bewij-
zen geleverd van hun gelijl*raardigheid op sportgebied? AIs de
tijden veranderen, zou dan niet ook de mentaliteit van organi-
satoren en officials moeten veranderen?
I{e zijn een heel eind op de goede wë9, maar is het niet lang-
zamerhand tijd dat we ons doel bereiken, dat we eindelijk
kunnen zeggen! rrNu is het zovet, we hebben ons doel bereiktlrl
Ons I atletische zeJ-f I terugrvinden
onze hele sanenleving is eigenlijk t,oe aan een grciotscheepse
terugkeer naar die lichanelijke spontaniteit uit örii.e kinder-,.
tijd. Er is een streven ontstaan het menselijk. tïitra'ih, weer te
gaàn gebnriken voor datgene waar het in onzelteàrstè iàvensj1aii
ien vóor bestemd leek. we gaan het lichaam weeit-el.èir,.a1Fr9éno-
instn:ment dat vreugde schept en kracht,,gèeft, àls ohie'èifelct:
te verbinding met Moeder Àarde en het'Ieven eelf.'
Sport is leven, voor een groot deel althans. In de laatste
jaren komt men tot het inzicht dat het ontwikkelen van het
rationele verstand op zich niet belangrijker is dan het trai-
nen van het lichaam.
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Sportcompetitie is in wezen datzelfde kinderspel van vroe§rer,
maar nu in een volwassen vorto. Iilanneer we het gevoel krijgen
dat we te oud zíjn geworden ou te spelen, dan wil dat zeggen
dat we niet meer begrijpen wat !Et_ spel ons te bieden heeft.
I{e zijn vergeten dat we het spéI n-odÍf hebben om te blijven
groeien. Zonder het spel ziJn we straatatm.

Toen hij ophield met het verrichten van lichamelijk werk, is
de twintigste-eeuwse man het contact net zijn fysieke zelf
I«rijtgeraakt. ZíJn dagelijks bestaan speelde zich niet meer op
het land, maar op een kantoor achter een bureau af. Toch heeft
die man tot een bepaald tijdstip altijd de grunstige omstandig-
heid gekend, dat hij zich regelnatig net sport kon bezighou-
den.
Van sport kunnen we leren dat verliezen een belangrijk onder-
deel van het leven is.
Ik begrijp wat het wil zeggen on je atletische zelf temg te
vinden, omdat het ook bij nij verloren gegaan was. Toen ik
nijn sportieve ik verloren had, was ik nijn basis l§rijt, was
ik als het ware ontworteld. Ik spreek hier van de,'!zelf t die
we a1lemaa1 in ons hebben gehad, de rzelfr die e!í/an houdt om
spelletjes te doen, oD te rennen en te ravotten, maar ook derzelfr die ons op de proef wil stellen, die wil weten waar we
in een wedstrijd toe in staat zijn.
Een sportnan of -vrouw zijn wil. niet zeggen dat je automatisch
een kampioen bent, het wil zelfs niet zeggen dat je conpeti-
tie-gericht bent. Het kan evengoed betekenen dat je gaat
trinnen ou wat aan je conditie te doen, of dat je voor je
plezier gaat tennissen of een ander balspel beoefent. Fysiek-
zijn kan ook betekenen dat je in de tuin gaat werken. Àls
datgene wat je doet je maar terugvoert naar dat basisgrevoel
dat je lichaam een middel tot avontuur, uitdaging en ontdek-
king is.
Een sportvrouw zíjn, betekent boven alles een bepaalde stel-
lingname, een keuze. op het moment dat we bij onszelf het
bestuit nemen om sportvrouw te worden, Iaten we blijken dat
venrezenlijking van ons fysieke zeLf de moeite van het streven
waard is. We hebben vertrou!íen in de positieve invloed die het
op ons za} kunnen hebben. Voor sonnige vrouwen zaI dat zich
uiten in een verlangen om aan wedstrijdsport te gaan..doen.
voor anderen zal het betekenen dat ze voor het eersÈ'weer eens
met hun lichaan aan de slag gaan. .,:

De vrouw die intensief gaat sporten, treedt:,"j;.1.-t{"i"Id, binnen
die altijd voor vrouhlen taboe is geweest. Sport is altijd een
zaak van mannen geweest. Kracht en lichamelijke vaardigheid
waren aan hen voórbehouden. Op dit punt van de'geschiedenis is
er een keerpunt gekomen en gaan deuren van nieuwe werelden
voor het eerst voor vrouwen open. Eén van die werelden is de
sportwereld. I{ij hebben grote krachtbronnen tot onze beschik

26 c copyright HRR



king waaruit we in ons leven kunnen putten. Het gebruik van

""=-lichaam 
is een van de belangrijkste dingen die er bestaan.

Het is een zeeÍ waardevol streven om ons atletische zelf te
herontdeklcen en een sportvrouw te worden. Laten we blij zí3n
dat nu de tijd is gekouren om te herontdekken v/at \^ie hebben
verloren.

(wordt venrolgd)
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DÀGBOEtr VA}I EEN RECREÀ!flT

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden kan de rCPCI

nog mee met nunmerrLggL-tweef van de HRR; een goed moment
voór rnij om om te switchen naar de aanstaande 'wandelperioder,
op vreg naar de Nijmeegse vierdaagse: een volgende keer dus een
rdagboek van een wandelaarr?
veeÍ dramatiek in deze aflevering; eindelijk eens een blessure
(voor het eerst in 5 jaar intensief hardlopen.. ) .dle gelukkig
niet al te ernstig blijkt, berichten van het trainingsweekend
in Duitsland, €r a1s de ruirnte en de censuur het toelaten,
tPeyton Placef binnen IIRR..

Ik begin dan waanran de vorige aflevering het verslag beloof-
de: dè sinds jaar en dag gelopen Mj-ni-rnarathon in Àpeldoorn
met, na tEgrmondt opnieuw uitstekende weersomstandigheden! Mij
werd voorspeld dat ik wel eens onder de l-u2Omin zou kunnen
lopen (op de volkomen incourante afstand van
f.8;6 h. . ) , groot, is dan het genoegren a1s dat inderdaad blijkt
Èe lukken! Meer nog dan dat was de voldoening over de manier
waarop dat lukte:
3 x 2Lmin ren-nog-watr op de drie vol1e S-kilometers.. Vrees
op een recht gedeelÈe door mijn reeuwige rivaalr te worden
achterhaald, speelde daarbij uiteraard een rol; deze keer
lukte dat (nog) niet!
Edoch, diezelfde middag bIeek, in een Àpeldoorns etablisse-
ment, opnieuw hoe vergankelijk succes is: bij het leggen van
een kaartje was de wraak van deze rivaal met diens rvaste
maatr zoet..
Het gebruikelijke rondje van de rred overall boysr op de
(vroege) zondagochtend, even gebruikelijk zonder de vierde man
in het speI, in een koud, maar schitterend berijpt bosland-
schap besloot dit tot vaste traditie geworden 'trainingsweek-
end voor het (CPC-)trainingsweekend' .

Verrrolgens weer even wat minder intensief gelopen (rbloed
geven! vraagt zí1n tol) maar toch rs zaterdags met de rsnelle
10 km-ers opnieuw aanzienlijk méér dan een uur rVaartspel!
gedaan (de geplande testloop venriel vanwege tG1àttet). De
weersomstandigheden en daardoor de conditie van het wegdek
noopten in deze weken toch tot (soms voorzichtig) duurlopen,
met a1s 'hoogtepuntr de training een week later, bij aI weer
ingezette dooi; 'toezichthouder' Àb ging halverwege wijselijk
over het strand terug; wij via Meijendel - dat hadden we
vanwege de 'glibr beter niet kunnen doen-, maar we zijn al1enrbehouden' zonder zelfs maar één valpartij aan de Door-
nj.ksestraat teruggekeerd! En wéér ruim na een uur 'zuivere
looptijd.. I

Een chapiter apart: het jaarlijkse trainingsweekend. weer in
Duitsland, in een bungalowpark op de top van wat heel wel kan
worden aangeduid a1s reen bult in het Moezel-Iandschapr; er
zijn trainingsgroepen die wel drie keer of meer rdrie km.
omlaagr , Iangs de schier eindeloze hairpins, en vela/oj-gens
vreer tdrie km. ornhoogr a1s hoofdbestanddeel van ochtend- dan
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wel niddagtraining voorgezeL kregeni en dan heb ik het even
niet over trainers die hardlopen lpropageerdenr door meteen
tijdens de eerste ochtendtraining twee uur wegr te blijven, of
met overvegend CPC-ers meer dan drie uur duurloop te doen (een
goede kaart van de omgeving helpt misschien, we blijven Èen-
slotte van goede wiI,.).

Nee, ik ben toch positief over alweer een goed trainj.ngsweek-
end: het huisje van de rserieuzer boys (hoewel, rechte man-
nen..?t vraag het maar aan de buren!) was dit jaar het huisje
tmet de meeste autorsr: vijf op zes bewoners, geen gekke
verhouding, nietwaar.. Hier ontdekten de rscouts van Bleys'
nieuw talent voor groep 3 en bleek rkl0nenr tegen de met
wijnranken bezette heuvels een inspannende, maar positieve
bezigheid!

De tweede veertiger in ons gezelschap is nu ook aI aan zijn
niddagslaapje toe; slechts een goed woord van zí1n rslapiet
weerhield enj.ge rakkers etí/an wat sneeus, op zijn kussen te
deponeren; in een ander geval waar wij van hoorden, bleek een
open doucheraanpje in dit opzicht wel effectief.. Àardige
buren dit jaar, ik bracht hen aI even ter sprake; maar waartoe
dienden toch aI die bananen (en een dag later, komkommers)..
Gezellig om dames als buren te hebben! Die neo-veertiger liet
het (vrijwillige) loopje op rnaandagi'morgen voor wat het was
(wordt toch al duidelijk een dagje ouder.. ) , maar vertelde me
op weg naar huis dat het tenmj.nste weer eens een trainings-
weekend met feestjes was geweest (en dat hij wazig op (pikan-
t,e?) fotors terecht was gekomen, wat doet het er eigenlijk
toe?)..

Verrrolgens begin maart een halve marathon in Drunen, veel te
vroe§t op de zondagrmorgen; hoe ondeugend is dat gevoel Èoch om
halvenrege spontaan te besluiten de halve afstand te lopen (om
nog maar te zrrtílgen van iets onvoorstelbaars a1s ruitstap-
pent).. Maar ja, je rnoet toch altijd teruglopeni zo vroeg
rijden op zondagrmorgen in Brabant nog geen bussen, dus de
afstand maar lreer netjes uitgelopen. En zo had de reeuwige
rivaalt toch zí3n revanche, à1 voor de CPC..

Nog steeds begin maart, met een (zelf georganiseerd) Ioopje op
het werk, drie rondjes door het Haagse Bos, niets bijzonders;
of toch r.rel; wat voel ik daar? Blessure! Iets wat voor veel
mensen al een thamzaakr is geweest: hamstrings! Rustig aan
derhalve, dus voorlopig maar niet meer tvoluitr met de CPC-
ers mee; immers, waar de collega-trainer belooft reen half
uurtje Èe lopenr, wordt dat toch al gauw rvijf kwartierr: komt
ze in aanmerking voor de eretitel thet grote beestr of za:.. ik
het maar houden op tHRR-goodwil1 ambassadricet? Nadeel van
zorn loopje op het werk is ook dat je dan het geleende afzet-
tingsmateriaal na gebruik weer aan elkaar moet rbordurenr.. je
moet er wat over hebbenl

30 c Copyright HRR



Die harnstring(s) speelde gelukkig nog maar één keer op; een
uurtje lopen bleef goed nogelijk zodat de keuze aI gauw lrras
gemaaktr '\ marathonr en net rnijn startbewijs voor de rhalvel
iemand anders gelukkig maken.. Ook rwandelent bleek tijdens de
eerste ttrainingsmarst voor rNijmegent goed rnogelijk, zelfs in
een redelijk hoog tempo; dus wie hoort nij klagen.. (mtn
frivaalt misschien die -weer- een rslachtoffer' zag weg"vallen
tussen alle rzieken en zwakkent maar bij de tgrote gelegen-
heidt zelf werd tweggelopen' door een nieuw, nogial lang uitge-
valIen tjong talentt..
(dat kun je makkelijk zeggen, tegenwoordig veteraan zijnde.. ) .

Ik ben nu toch al over de CPC begonnen: dat werd een succes,
zo bleek: voor velen een nieuw p.r. en voor ruij nauwelijksrvernralt op de 10 km.; dat we daarna nog rn stukje (550 m.)
verder moesten, dat neem ik dan maar voor lief, het is ten-
slotte een kwestie van tmedaj.lle of geen medaj.lle!!
tDe rivaalr, ik bracht hem aI ter sprake, zag er weer als
vanouds uit: ralsof er een grasmaaier overheen v/as gegaant..

Voor de periode tot aan het volgende dagboek (tvan een wande-
laart) nog wat stof tot denken overrmidlife crisisr: de een
begint ropnieuwf met een ander (Ieven), de ander gaat rustig
verder op de ingeslagen wegi..

LOOPDÀGBOEKÀNIER

IJTERSTERHE SPORTBEII,

l'tET KUXSTITOTGLAS OP tTERilTE TCt+./-ó

THOr'l 5OilLAÀil e3 DEH llÀAG A70.3ó07Aaz

* DU6èPTIEil t

(oà{PLEET 137.50IX 6 SilELLE KLEUREX
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JÀ}I DIRK EÀZEÍJEGER EN ROGER SIIJVIUS
IN DE VOORSITE I.INIE! ! !

Wie in vier wedstrijden drie clubrecords verbetert, mag wel
even voor het voetlicht worden gebracht, nietwaar? Jan Dirk is
beloond voor zijn enorme en gedisciplineerde trainings-inzeE.
In vergelijking tot vorig jaar is zijn wedstrijd-frequentie
wat afgenomen en daardoor werd de gelegenheid geschapen om
bepaalde weekeinden geheel aan de training te besteden.. M.a.w.
één wedstrijd in de twee weken is voor iedereen het beste
alternatief om optinraal te presteren. Enfin, in de 10 EM van
Uithoorn ging het clubrecord van 49.59 naar 49.35i op de 10 kn
te I{addin)§reen dook Jan Dirk onder de 30 ninutengrens (29.45)
en in het sterke inter-nationale veld van de 2O-van-Àlphen
roaakte hij de grootste klapper door nrim 2 minuten van het
record af te lopen, namelijk een supertijd van 1.01.29! I{e1-
Iicht ook een Haags record?
Drie keer is scheepsrecht is nog steeds een terechte uitdruk-
king, want in de CPC aing het goed nis! Iíat aI te rigoreus
gestart met winnaar Burra ging Jan Dirk op circa 15 kilometer
compleet de nist in en laafde zich nog uren later aan lj,ters
thee op het stekkie van de coach. Inniddels weer een goede
test gelopen in Rijpwetering over 30 ]m, nanelijk eerst 10 kn
individueel en toen 20 km in de Zilveren Mo1en-wedstrijd
(L.05.-) ; totaaltijd L.37.45!

Àdspirant-sportleraar Roger, die op de HALO ontdekte dat
hardlopen zonder training en op nj.veau uroeilijk valt te reali-
seren, komt door gewenning aan het grote scala van sPorten op
school, rreer een beetje bij de mensen.
In de 10,5 km van de City-Pier-Cityloop, die hij ook aI won in
1990, was hij weer ongenaakbaar om met soepele tred Èe finis-
hen in iets meer dan 34 minuten

Helaas kan ik jullie van onze andere vedetten Kees Jan Schuur-
man en Wim Paardekooper weinig melden. I{at Kees Jan betreft,
hij traint zoveel mogelijk mee op de woensdagen. De mogelijk-
heden zí1n beperkt door een aanvullende studie die eind april
wordt afgesloten.
Groep I zal- zich na de Rotterdam-marathon hoofdzakelijk op de
baan richten (snelheidstraining) en dan zu11en we wel wat meer
van deze snelle vogel horen.

I.iin Paardekooper is waarschijnlijk in retraite en wordt af en
toe al traj.nend gesignaleerd.
Ik vind het ook schandalig dat hij zí1n beker van de Panne-
koekcrossconpeÈj.tie L989/1990 - dat geldt ook voor Corrie
Midde die inmiddels naar spijkenisse is verhuisd - nog niet
heeft ontvangen. Maar daar kunnen de leden van groep I weinig
aan doen. I^Iin is ook lid van de TC, maar laat daar ook verstek
gaan. ook op de prijsuitreiking van de Brunch-cross liet ie de
organisator in z'n hemd staan! t{im, we missen je, kom gau},
Írreer trainen, naandagavond op de Laan van Poot en woensdag-
avond op de c1ub. Toe nou... doe niet zo flauw! ! !

Harm Hendriks
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FIELE ÍVIAÍRATHONT

30 ÍvrAAR.T 1991

f3tt iel
'l 2-OO LJ L., R.

ST. JA.C>OBIPAR.OCHIE

Het Bildt, een glemeente aan de N.W.-kust van Friesland. Ooit
van tlet Bildt gehoord? Nee, dat dacht ik wel. Daarom eerst een
stukje geschiedenis om in de sfeer van deze marathon te komen.

De bedijking van bovengenoemde gerneente is, zoals de Bildtse
bevolking zov zeggen, door Hollanders uitgevoerd rond 1508.
Toen was de monding van de oude Middelzee dicht. De gehele
inpoldering duurde echter nog tot L754.
Het Bildt was oorspronkelijk een Hollandse enklave, omdat niet
de Friezen de inpoldering aanpakten, maar belangrijke nensen
uit Dordrecht, vooral uit de Hoekse l{aard en andere Zuidhol-
landse eilanden. Het is een ovenegend agrarische gemeente.
Tot de tcultuurr valt ook te rekenen het gebruik van een eigen
dialect, het Bildts, een mengtaal van de oorspronkelijke niet
Friese (voornamelijk Hollandse) bevolking en het echte Fries.

In St. Jacobiparochie (what rs a name...), een waÈ grotere
plaats in de gemeente HeÈ Bildt, met ongeveer
2.oo0 inwoners, werd op 30 maart 1991 een heuse officiëIe
KNÀU-marathon georganj.seerd. Onze HRR ultra-Ioper
Henk Mollema atÈenteerde mij hierop, wetende dat ik oorspron-
kelijk uit deze streek kwam.

Onze groep was in traj.ning voor de Rotterdam marathon, dus ik
trainde toch a} voor de lange afstand. Met een tekort aan.
training en nog vier weken eerder dan was gepland, toch maar
de koers omzetten. Na een telefonisch gesprek met de organisa-
tor Jan Kooistra van SV Friesland, kon ruijn overtuiging niet
meer stuk. De knoop definitief doorgehakt. Na talloze opmer-
kingen van bijdehandse tHollandersr, toogl ik, geboren Bildt-
ker, richting St. Jacobiparochie voor de Bildtse marathon.

Na de inschrijving en het omkleden, een ontmoeting met andere
ultra-1opers, die zeer enthousiast aan de vier rondjes van
L0,5 kilometer 'om de kerkr begonnen.

Het eerste rondie was inderdaad geweldig. Jeugd- herinneringen
kwamen vreer naar boven. Er $raren zelfs bewoners, gebouwen en
scholen die ik nog duidelijk wist te plaatsen.

%
{ab
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Het tweede rond'ie; nog eens duidelijk alles in je opnemen. Het
@. Ik werd uit de wind gelopen door de ultra-
Iopers, een Prima gevoel.

Het derde rond.ie; duidelijk veel en veel minder aangenaam om

ffi km lcwam àe heerlijke gedachte naar boven, ik
=top Èi: de Éerk, haal nijn medaille en vertrek! Àangemoedigd
dooi de enige persoon die weet wat het betekent om een mara-
thon en }anger te lopen, doorgegaan.

Het vierde rondiei een afknapper. l{ensen on je aan te noedi-
gèD, $taren er niet. Degene die je tegenkomt, kijkt straalrecht
ioor zich uit. Ze zien me niet staan, laat staan ]open. Je
ziet ze alleen denken....
Bij de finish staat rnijn moeder met tlree bossen bloemen. Ik
Uen Ufij en neem ze hebberig alIebei, hoewel één bos bloemen
voor Henk was bedoeld. Mijn tijd, 4 uur rond en
- bij navraag - eerste dame (van de drie) bij een totale
deelname van 35 Personen.

Internationale deelname tijdens Bildtse marathon
ST. JACOBIPAAOCIIIE

Onder uitstekende weercom-
standigheden werd zaterdag de
Blldtse Marathon georgani-
secrd door dc SY Friesland.
Jamrnergenoeg kwamen er
gecn 3ll0 maar 213 declnemers
aan de start. Het mooie weer en
vier w{e dagen deed veel ruen-
sen besluiten er op uit te trck-
ken naar de campings oÍ andere
vakaatiebestemmingen

Toch was de organisatie b€st te-
vreden. 35 lopers op de mararhon
en 60 oo de 30 km, de rest lieo de
halve àarathon ot lU-ti km.'De

Ànna

route van l0 km was duideliik se-
pijld en om de 5 km de àÍstahd"op
de weg aangegeven. er was ver-
zorging bij de doorkomst en op de
) I(m-punten. Lre deelnemers
kwamen uit alle delen van het
land. zelfs uit Denemarken en En-
geland. Herman de Jong uit Fra-
neker liep de 6[ km íí27.22 en
was de snelste op die afstand. de 10
km was voor Auke Postma uit
Leeuwarden in 35.16. De halve
marathon werd gewonnen door
Fries marathonkampioen Wim v.
Rijswijk uit Drachtèn in 1.11.53.
De 30 km werd gewonnen door
piaatsgenoot Dic} Gelderblom.
1.53.01. De heie marathon werd

gewonnen door Wim Emkamp uit
Hoofddorp in 2.42.00 minuten. Op
de 30 km was Ellv Kooistra uit
Joure de snelste 2.16.26. De beste
dame op de marathon was Anna
Wiersmà uit Deri Haag 4.00.00. dit
is een geboren Bildtker. Tine Hof-
man uit Drachten won de halve
marathon in 1.35.58. De l0 km was
voor Margreet Bekius uit Hariin-
gen_mer 51.17. Grietje Sloterdijk
utt Leeuw:rrden won de 6Í km in
34.12.

Een leuk sukses voor de SV
Friesiand die heett besloten vol-
gend jaar weer een marathon in

SL Jacobiparochie op het pro-
gramma te zetten.

' Zaterdag 6 april ge€ft de SV
Friesland éen eioot f-eest in dans-
school Omar Smid in Leeuwar-
den, _hier is de bekeruitreiking
van de jaarbokalen 1990 en wor-
den de kampioenen cehuldícd.
Ook de voibrèngers vai de héie
triathlon in Aimère,worden in het
zonneqe gezet Ook de medewer-
kers zullén ze niet vergeten.

Woensdag 10 april organiseert
de SV Friesland eèn presïatielooo
in Harlingen over 3-?-lS km. Dà
start is om 19.00 uur bij VV Zee-
robben Achlumerdijk. '
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SPORT EN TIEBO

fn de tHaagsche Courant| van L5 februari jI. stond het hieron-
derstaande artikel:

I{ist U dat vorig jaar deze EHBo-actie startte? Ik niet en
daarom zette dit artikel nij aan het denken. I{ant hoe is het
eigenlijk bij ons op de club gesteld met de EHBO? l{eet u eraar
de EHBo-kist (hebben we die eigenlijk?) staat? En wie zijn er
gediplomeerde EHBO-ers/-sters bij ons op de club? Zijn er
EHBo-ers/-sters met een Reanj.matie-aantekening? I{aarom heeft
het Bestuur geen actie genomen op deze aanschrijving? vragen,
waar ik geen antwoord op weet.

Voor de mensen die nog géén EHBO-diploma hebben, even wat
uitleg
Bij het oranje Kruis kun je een zogenoemd eenheids-EHBo-
diploma halen. om dit, diploma geldig te houden, moet je
lijks zes of zeven herhalingslessen volgen (om bij te bl
dus!). Àfhankelijk hiewan word je diploma verlengd
(of niet! ) .

j
i
aar-
jven

ZeIf ben ik gediplomeerd EHBO-er, maar heb (nog) nj.et de
Reanimatie-aantekening. Door tijdgebrek is dat er nog niet van
gekomen. Tijdens de laatste herhalingsles hoorde ik dat er bij
het oranje Kruis plannen zí)n om met ingang van
1 januari L992 te starten met SPort-EEBo. Dit is dan een
aparte aantekening bij je diplona. Ik ben zeker van plan deze
aantekening te gaan ha1en. Mochten er mensen onder jullie
zijn, die nadere infotmatie wi11en, dan kun je dit altijd aan
nij vragen.

Maar even terugkomend op de eerste regels: wordt het nieÈ eens
tijd voor een inventarisatie bij onze club? Behoort een trai-
ner nieÈ te weten wie in ziln groep een EHBO-diploma heeft
(met b.v. Reanimatie) ? Kortom: Bestuur, pak dit braakliggend
gebied aan en denk aan het welziin van Uw leden! ! !

Hans van der Vecht (groep Rob Bleijs)
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De actie om de EIIBO-voorzie-
ningen in de amateusport te
verbeteren, is een groot succes.
Ruim aehtàonderd verenigin-
gen, gemeenten, sportcentra en
-bonden hebben tot nu toe ge-
reageerd op de actie eerste hulp
bij sport van de Koninklijke
Nationale Bond voor Redding-
wezen en Eerste Hulp Bij On-
gelukken Het Oranje Kruis.

De actie, waarvoor 24 april vo-
rig jaar hetstartsein werd gege.-
vén doorde agste EIIy van
Hulst, heeft als doel om in de
amateursport meer gediplo-
meerde EHBO'ers en beter
verbandmateriad te krijgen.

Door een goede eerste hulpver-
Iening kunnen verergering
van het lesel, onnodig lang
verblijf in het ziekenhuis en
soms zeUs invaliditeit of over-
lijden worden voorkomen.
Dankzij de actie is het aantal
gediplomeerde Ef,IBO'ers met
achtduizend mensen gegroeid
tot 205.000, een recordaantal in
het 82-jarig bestaan van 'Het
Oranje Kruis'. Per jaar worden
er ih de amateursport 2,? mil-
joen gevallen van Ietsel geregi-
streerd. Bij veelsportclubs zijn
de EHBO-voorzieningen tot nu
toe gebrekkig. Veel mensen
zijn dankzij de actie inmiddels
een Ef,{BO-cursus gaan volgen.

groot succes
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

/'

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5,2272 AD Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aa! het Riin-Schiekanaal op het
tèrrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstiiden:
Showroóm: maandag t/m vriidag 09.00 - '17.00 uur
donderdagavond kooÈavond 1 9.00-2 1 . 00, zaterdag 09.00- 1 3.00 u u r
VeÍkoop 6ouwmaterialen: maandag t/m vriidag 07.30 - 16.30 uur.
ZaleÍdag gesloten.

IIIIII
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BACE
Panasonic

Benotto
Gàielle

't

g

Gazell€ Supenetrr Specal

ATB
Panasonic

Gazelle
Dawes

Ji n wsHrmnno HACEGROEPEN
ALLEETTVENKOOP VAN BE,\OTTO & P,4NASONTC

F,ETSE!í vooF vooeaunc

Race Se rvice

Gazelle fietsen

Alleerverkoog van Gazelle- en LocomotieÍ-
fietsen veor Vooburg

-l

Gazelle maakt fietsen leuker4-;

PELLEil FIETSEI{r
ATE. EN FIACESPECTALTST STNDS í936

VAN 0E WATEFTNGELAAN 206 . 216. TELEFOON: 3s36359, VOOFBURG
Openingstiiden: Oinsdag Um vnidag van 8.30-13.00 en van 14 O0-r8.00 u Zaterdag van 8.30-16.00 u.

ATB. EN RACE.DEALEF VAN DE TOPMERKEN:
PANASONIC, GAZELLE, DAWES, BENOTTO en SCOTT
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EÀRIÍICE-CLUBTEEKEND (L UANATEON)

Op 18, 19 en 20 mei a.s. (Pinkster-
weekeinde) zal- er wederom een wed-
strij dloop-clubweekeinde worden
gehouden in Har:wich. Deze gebeurte-
nis zal voor de vijfde keer in
clubverband plaatsvinden. Nu za1 men
zich nisschien afvragen waarom in
Harurich?

l{elnu, door nijn werkzaamheden aan boord op een van de twee
schepen van Stena Line (vroeger SUZ), varende tussen Hoek van
Holland en Harwich v.v., kreeg ik toch we1 de gelegenheid om
voor één à twee uur aan wal Èe gaan. Nu moet ik zeggen dat
zotn 25 jaar geleden het joggen nog niet populair tas, laat
staan dat het in ntn hoofd oplcwam om te gaan joggen. Gevolg
was dat ik maar aan boord bleef in de vrije tijd die ik had,
wat ook gezellig kon zijn, echter met de conditie was het
slecht gesteld. Daar Insam abrupt verandering in toen ik ztn
zeven jaar geleden net joggen begon, wat langzaam overging in
het, bekende loopvirus, zeker nadat ik clublid werd.

Zo gebeurde het dat ik tijdens één van mrn trainj.ngsrondjes in
Harwich een groepje lopers tegenkwam. À1 gaut hoorde ik dat ze
lid waren van de líarwich Road Runners. De uitnodiging om eens
langs te komen om een van hun trainingen bij te wonen, kwam
dan al gauw
Zo gezegd, zo gedaan en begaf me op een dinsdagavond naar het
clubadres. Even terzijde: hun clubtraining begint altijd om
20.00 uur, wat voor mij 21.00 uur betekent en de vertrektijd
van het schip is 22.30 uur (Nederlandse Èijd). Dat betekende
dat er niet veel tijd overbleef en resulteerde in hardlopen
naar het clubhuis. Daar hijgend aangekomen, trof ik een groep-
je lopers aan, waaronder de mensen waarmee ik had afgesproken.

Hun club is ondergebracht in een Èennishal, waarbij hun ruimte
zeer beperkt is; eigenlijk een verzamelplaats met een prikbord
aan de wand, voorzien van wat mededelingen. Hun totale leden-
bestand bestaat uit t 50 leden.
Op die avond verteLde ik hoeveel leden wij hadden (toen
t 350). Daar keken ze toch we1 van op. Toen ik vertelde dat
dit, slechts één van de vier grote verenigingen van de stad
Den Haag is, steeg hun verbazing ten top.

À1 giauw vertelde ik over de Babylon-Ioop en de The Hague Ten
Miles-Ioop, en vroeg of ze zin hadden eens over te komen. Dat
zagen ze direkt zitten, waarbJ.) zí) vroegen of wij (HRRrers)
misschien interesse hadden in een door hun georganJ.seerde
loop, namelijk een hal-ve marathon in april. Ik beloofde dat ik
hierop zou terugkomen.
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Inmiddels hebben wij reeds vier keer deelgenomen aan hun halve
marathon met gemiddeld 30 personen (te weinig naar nijn me-
ning! ) . Echter, e1k weekeinde lras een groot succes,
gezien de vele positieve reacties die ik te horen kreeg, wat
voor mij een reden is om door te gaan.
Iloewel mijn dienstregeling enigszins is veranderd, waardoor er
rninder tijd vrijkomt voor het organiseren, weet ik nij ge-
steund door een vaste kern van zeer positief denkende mensen.
Om enkele namen te noemen: Harm Hendriks,
Cor van Putten, Ruud van Groeningen, Els Bloemen,
Gerard van Duinen, Pieter de Graafr €D niet te vergeten, Ger
snijkers.
IIet bezoek van Engelse zijde overtrof nijn stoutste verwach-
Èingen. Met een bus vol (t 55 personen) ]<wamen zí) over. Zí)
overnachtten in de jeugdherberg rockenburght. Mannen en vrou-
wen apart (t L2 bij elkaar) i geen ongetogen woord was te
horen. De volgende dag de wedstrijd en rgaan net die banaanr.
rs Àvonds de ieestavond en wie herinnert zich niet Bob Harri-
son onze zanger, grandioos!
The Hague Ten Miles beperkt zich heden ten dage niet.alleen
tot de Har:wich Road Runners, doch ook andere verenigingen uit
Essex, o.a. Halstead Runners, Darlington-Great Bentley-Co}-
chester Runners weten ons clubgebouw te vinden-

Ondat dit jaar tijdenS het Pinkster*reekeinde hun tienjarig
bestaan wordt gevierd, doe ik een beroep op juIlie om deel te
nemen aan het weekeinde (zie de infornratie op het prik-bord in
het clubhuis).
ÀIs het voor hun mogelijk is om met + 55 personen naar Neder-
land te komen (ledenbestand 50 personen), reken ik toch nini-
maal op t 60 personen (ledenbestand + 600 personen). Het fijne
van za.n clubweekeinde is dat je elkaar beter leert kennen,
waarbij het totaal niet uitmaakt of je nu Jan Dirk Hazeleger
heet of dat je bent ingedeeld in (bijvoorbeeld) groep 8.

Johan Knoester

Wii bedrukken T'shirts met:
LOSSE LETTERS

vqon Gekbe te hsten- Rugnu mmels' Namen.
Teams b ins- Rec la me s b irts'Ciifen .

9 LetterttPen en t hleuren.

Laan van Meerdervoofi 407.

2563 AR Den-Haag o7o'3453216.
Trzm 3 stopt vm & D€ur. (Ilalte Fatrenheístraat).

Llw efgsn ideeëÍl
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5e Harwich Run in Great Britain
(HALVE MARATHON - 10 KM - FUN RUN 4,3 KM)

op 18 - 19 - 20 mei 1991

- steoll,neProgramma:

Zaterdag 18 mei:
Vezamelen om 10.30 uur in de vetrekhal van Stena Line. Vertrek in Hoek van Holland naar Harwich
om 11.30 uur met de dagboot. Aankomst in Hanrich om 19.00 uur (18.00 uur Engelse tijd), met de bus
naar Clacton on Sea voor verbliif in hotel (1/2 pension, 2 overnachtingen).

Zondag 19 4e1:
Wedstriid met prijsuitreiking. Na de wedstriid terug naar Clacton on Sea om te douchen en te eten.
's Avonds 2e lustrumfeest van de Haruich Road Runners, met disco en entertainment.

Maandqg!0 rnqi:
A) Programma in Clacton on Sea naar eigen keuze. Vertrek naar Hanrich om 19.30 uur voor terug-

reis. Vertrek van de nachtboot (Kon. Beatrix) uit hanrich om 21.30 uur naar Hoek van Holland.
Aankomst in Hoek van Holland om 7.00 uur in de ochtend op dinsdag 21 mei.

B) Vertrek met dagboot naar Hoek van Holland. Aankomst in Hoek van Holland om 20.00 uur in de
avond.

TOTALE KOSTEN: A) t 249,- per persoon.
B) Í Í95,- per persoon.

ln de prijs is inbegrepen:
a) Tickets voor de bootreis v.v.
b) Maaltijdbon'Carrousel" aan boord van de "Koningin Beatrix".
c) Hotelkosten.
d) Busvervoer (6 x Hanadch - Clacton on Sea v.v., duur: ong. 210 min.)

Startgeld (inclusief medaille) betalen bij afhalen van de startnummers 1/2 marathon: 4 Engelse
Ponden. Voor de toegang tot de feestavond moet ter plaatse 5 Pond p.p. worden betaald.

WIJZE VAN BETALEN:
Giro 1387376 t.n.v. Jo Knoester

Peziklaan 56
zíilTX Den Haag
tel.: 070 - 3689410 (na 19.00 uur)

RESERVEEH TIJDIG I.V.M. BEPERKT AANTAL PI.AATSENT
vooR 1 MEI 1991.

Hierbij geef ik mii op voor het Hanruich-weekend. (lnleveren bij Jo Knoester of Harm Hendriks.)

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Wedstriid (aankruisen) 0 1/2 marathon
0 10km
0 fun run 4,3 km

0 A) Í 249,- p.p.
0 B) f 1e5,- p.p.

Reiskeuze:

Trainingsgroep (naam van de trainer):
41



ORIENTÀTfE-IÍÀI{DEI'ING 19 9 1

Qe op 2s juni 199L)

Vorig jaar was deze wandeling weer een groot succes! Deze
speciale jubileum-uitgave bevatte toen drie elementen, name-
lijk wandelen, huifkartocht en fietsen.
De komende 1Le editie van deze pittige wandelj.ng is weer een
tgewoner wandeling.
vàn vrijdag 28 op zaterdag 29 juni 1991 organiseren de ex-
reseniesergeanten Àad van Grevenbroek, Jan Horstink en
Hans van der Vecht van het Korps Nationale Reserve dit jaar de
lle editie van de zogeheten tOrièntatie-wandeling'.

Nu zuI je je misschien afvragen:
:t !{at is dat voor wandeling?
* Í{at houdt het in?
* !{at kost het?
't l{aar wordt het gehouden?
* Hoe lang is het wandelen?
* Zou het echt leuk zí1n?
!{el , op aI die vragen ga ik j e
een antwoord geven.

'IWÀT IS DÀT VOOR WANDELING?II
Deze wandeltocht, elk jaar $reer in een ander gedeelte van
Nederland, wordt, door ons door niddel van een kaartstudie
voorbereid. Daarna lopen we de op de kaart uitqezette route
overdag voor de eerste keer voor. !{eer thuis wordt een en
ander bijgesteld en aangePast aan de gevonden omstandigheden.
Om een voorbeeld te noemen: een brandtoren die op de kaart
staat, blijkt in werkelijkheid verdwenen te zijn of een meer-
tje dat niàden op een niet op de kaart aange!Íeven vliegveld
blijkt te liggen!
Dan offeren we er een weekend aan op en lopen de bijgestelde
route rs nachts, dus onder de omstandigheden, waarin de deel-
nemers ook lopen. Na afloop volgt, ereer een evaluatie en maken
Àad, Jan en ik de laatste correctj.es. Ook de opdrachten voor
de groepen worden dan definitief uiÈgewerkt.

'IWAT HOUDT HET IN?II
Inmiddels zí1n dan alle deelneners die hun inschrijf-formulier
hebben ingeleverd en betaald, bekend. Deze worden door ons in
groepjes van acht personen ingedeeld. De groepjes kunnen
Ëestààn uit mannen, vrouwen of (wat bijna altijd het geval is,
voor de gezelligheid! ) uit een gemengde groeP. Elke groep
krijgt een busje (net een chauffeur) Èoegewezen.
Deze busjes, noodzakelijk voor transport en begeleiding,
worden door ons uiteraard gehuurd en je begrijpt, dat dit voor
ons het kostbaarste onderdeel van de t,ocht is.
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Vanaf Rotterdam, het verzamel- en vertrekpunt, alsmede het
eindpunt van onze tocht, brengen deze busjes de groePen naar
het ètartpunt van de wandeling en ook weer terug. De door ons
gevormde groepjes van acht (voor zover geen voorkeur opgegeven
wordt) Xrijgen elk een door ons aangevrezen groePsleider/-ster
en een plaàÈsvenrangend-groepsleider/-ster. Deze krijgen extra
informatie over:
* hoe lees je kompas?
* wat is een strippenkaart?
* hoe ga je met een oleaat om?
* hoe zoek je een coórdinaat op?
* radiotelefonie-procedures, enzovoort.

Deze informatie willen we graag zo vroeg mogelijk verstrekken,
zodat iedereen ruirn de tijd heeft om dit rboe]«^rerkjet door te
nemen. De groepsleider/-ster geeft deze informatie weer door
aan zí1n/haar plaatsver:nlanger.
ondanks dat de groepsleider en zijn plaatsvelí/ang:er meer
informatie krijgën, is het de bedoeling dat aIle groepsleden
gezamenlijk de opdrachten uitwerken. In de praktijk werkt dit
goed, is onze enraring. Maar....bij twijfel: ttGaan we links of
gaan we rechts?rr neent de groepsleider de beslissing!

'IHOE I,ÀNG IS HET WÀNDELEN?II
De totale lengte van deze nacht- (en gedeeltelijk dag-) wande-
ling is 30-35 kilometer. Maar... als je fout loopt, wordt dit
natuurlijk meer! (noet kunnen).
Zeg nu niet meteen: ttPfff , dat haal ik nooit'r. onze enraring
is, dat iedereen die meegaat, hoe slecht getraind/voorbereid
ook, de eindstreep haalt. Zelfs'mensen die nog nooit aan
wandeltochten hebben meegedaan. En trouwens, de route is in
stukken gedeeld.
Bij e1k punt sraar je de volgende opdracht krijgt, komt één van
de busjes voor eventuele hulp en verzorging. Mocht je echt
niet meer kunnen, dan kun je dus altijd instappen. Uit, eigen
onden'inding weten we, dat van deze urogelijkheid niet of
nauwelijks gebruik wordt gemaakt

III{ÀÀR I{ORDT HET GEHOUDEN?II
De wandeltocht zelf voert je door bos en hei, met soms een
zandvlakte of heuvel. Vorig jaar wërd de tocht bij Dwingeloo
gehouden, in de buurt van Appelscha. Er zijn fotors gemaakt en
geinteresseerden mogen dj.e gerust zien.

waar we dj.t jaar precies heen gaan, ja dat is (zoals e1k jaar)
geheim en blijft geheim, totdat je in Rotterdam op
28 juni in het busje stapt met je groep, Dà het uitwerken van
je eerste opdracht: verplaats je naar
wij lopen uiteraard de gehele tocht mee en begeleiden het
geheel. Informatie van ons tijdens de tocht (behalve de op-
drachten) zuI je niet krijgen! ! Loop je verkeerd, wij lopen
dan rustig mee de verkeerde kant op.! (een paar kilometer méér
maakt ons niet uit! ) Bijvoorbeeld: drie jaar geleden dacht een
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groep, vraar Àad bij liep:
rf Àls we fout gaan , zegL Aad dat lreI.rr
We moesten ze toen met een busje ophalen, zover waren ze toen
uit de richting. Door rniddel van portofoons houden we contact
met zowel de groepen a1s met elkaar (via een ander portofoon-
net), zodat we altijd (bijna alÈijd) weten !'raar iedereen
(ongeveer) zít..
IIZOIJ HET LEUK ZIJN?II
Uit het feit dat diverse mensen (ook van de HRR) al meerdere
tochten hebben rueegelopen en nog steeds enthousiast zí1n,
blijkt wel dat dit een leuke hrandeling is. Mannen en vrouwen
die ëen gokje rragen, beleven een zeet gezellige nacht en
wandeltocht. Dus. .gewoon inschrijven!

'IWAT KOST IIET?II
De kosten bedragen dit jaar f. 50r- Per Persooa. Zoals aI
eerder gezegd, het grootste deel van dj.t bedrag wordt besteed
aan het vernroer (huur busjes).
wi1 je mee en kun je voor je groepje een personenbusje regelen
(zonder kosten en op zeker! ) , dan drukt dit natuurlijk de
kosten.
Neem dan wel zo spoedig nogelijlc contact met ons op.

EIGEN ÀUEOIg ZIiIN OtI ORGÀIIISA|IORISCEE REDENEN NIEI UOGEÍJIJX!

Je kunt gespreid betalen als je dat gemakkelijk vindt:
* voór
* voór

99L: f.
991: f.

25 r-
25,-

l-r
ir.me

unj
15
10

* of: f. 50,-

Betalingen op Postgiro 4182699 t.n.v. A.J. van Grevenbroek,
Seringenplantsoen L33, 2982 &T Ridderkerk.

IIHOE GEEF IK ME OP?II
Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 mei 1991 de
onderstaande strook ingevuld oP aan: À.J. van Grevenbroek

!{i1 je nadere informatie of de fotors zien:
Hans van der Vecht
overdag teI. 070-38L7783

TOT 28 JUNI 199]. DUS!?

Het organisatie-team: Àad van Grevenbroek, Jan Horstink en
Hans van der Vecht.

vóór 10 juni 199L:
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wil
1.
2.
3.
4.
(of

Ik neem voor de ....x deel aan

Ik heb op f

graag in de groep met:

naam

de orièntatie-wandeling.

. 25,-/f. 50r- overgiemaakt.

Verkoop: Binckhorstlaan 17 4
Telefoon : 070-349.18.00

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

Verkoop:
Mercuriusweg 14,
TeleÍoon: 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,
Telefoon : 070-349.1 8.71
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Mevr./Dhr.:...
Adres :.... ..... .....
Postcode :.... ..woonPlaats:....
Telefoon :....
geeft zich op voor de orièntatie-wandeling, welke gehouden
wordt van 28 op 29 juni 1991.

5.
6.
7.



SPORTUEDISCE ONDERZOEK

Hardlopen is een sport die niet aan leeftijd enlof plaats
gebondén is. Het is een sport die je overal en altijd kunt
beoefenen. Dat betekent echter niet dat hardlopen geen zware
sport is! Het vraagt heel veel van je lichaam, vooral van de
pezen, spieren en gewrichten van de benen. In eerder versche-
nen artikelen werd duidelijk dat je onnodige blessures kunt
voorkomen door:

het uitvoeren van een goede warming up en cooling down;
te zorgen voor een goede trainingsopbouw;
het aanleren van een goede looptechniek;
het dragen van goede hardloopschoenen;
het ondergaan van een sportmedisch onderzoek.

Juist dit sportmedisch onderzoek (sportkeuring) wordt vaak
vergeten. Het is immers niet meer verplicht! Die verplichting
is èchter alleen afgeschaft om de ej,gen verantwoordelijkheid
van de sporter te benadrukken. Het is immers zí1n/haar eigen
lijf en sport! Verstandig hierniee omgaan is het devies. Een
sportmedisch advies is niet alleen nuttig voordat je gaat
beginnen met hardlopen, maar ook als:

heÈ vorige sportmedisch advies a1 weer enige jaren
geleden is;
je (veel) neer gaat t,rainen;
je ouder dan 35-40 jaar bent;
je klachten hebt over je gezondheid (bijvoorbeeld astma,
hartkloppingen, pijnlijke knieèn, enzovoort) en je wilt
doorgaan met hardlopen;
je na een (ernstige) ziekte, operatie of blessure weer
wilt gaan sporten.

Bij zorn sportmedisch onderzoek wordt er natuurlijk aandacht
besteed aan je algemene gezondheid, bijvoorbeeld aan hart en
longen. Maar daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het
onderzoek van je botten, gewrichten en pees-/spierstelsel.
Vindt de arts hierbij een lichte 'afwijking', dan kan hij of
zí) je advies geven hoe je met die afwijking het beste kunt
hardlopen. De ontdekte afwijking hoeft Ín het dagelijks leven
geen enkel probleem op te leveren, maar kan bij het hardlopen
blessures veroorzaken. Bij afwijkingen die voor hardlopen van
belang zijn, moet wordt gedacht aan bijvoorbeeld:

een standafwijking van de voeten, zoals tknik- platvoe-
tenr i
een standafwijking van de benen, zoals rO- en X-benenr;
een beenlengte verschil;
verkorte spieren van de onder- of bovenbenen.

Ook a1s er reeds blessures zijn ontstaan, kunnen sport-artsen
een (behandel)advies geven. Daarnaast krijg je een advies
welke (vervangende) training rnogelijk is zonder de
blessure te verergeren. Dit is erg belangrijk om zo min moge-
lijk in conditie achteruit te gaan. Pas a1s er helemaal green
pijnklachten meer optreden tijdens of na het lopen, a1s de
kracht teer helemaal terug is en a1s de bewegings-uitslag
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(lenigheid) weer hetzelfde is als aan de andere kant, kun je
àeqgeí dat j e !,reer klaar bent om I echt I met hardlooptraining
te Èeginnen. De (wedstrijd)vorrn za1 dan nog weken,/maanden op
zich laten wachten. Neem daar dan ook de tijd voor!
Te vroeg rnet trainingen of wedstrijden beginnen, is vragien om
blessures.

Voor advies en mogelijkheden omtrent de keuring gaarne contact
opnemen met Noortje À1bers (zie Technische Comnissie).

§psrfÍ}{$§

;):grannaraa,n 37.À9 Oen liaag ïet. §70-o§85ë5
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SCEEENBEENIRRIITÀTIE

Een van de meest voorkomende overbelastingsblessures bij
hardlopen is een scheenbeenj.rritatie. Een andere benaming voor
deze aàndoening is onder meer de shinsplints.
Er zí1n vier plaatsen in het onderbeen eraar deze klachten
voorkomen, waalr/an ik de meest voorkomende wil bespreken:

1. Een overbelasting van de achterste scheenbeenspier
(rn. tibialis posterior) .

2. Een ontsteking van het beenvlies dat het scheenbeen
bekleedt. Deze klacht komt veel mi.nder voor dan de
vorige.

3. Het voorste-spierlogesyndroom, dat wordt veroorzaakt
door een belemmering van de bloedtoevoer naar de drie
spieren die voor in het onderbeen liggen, te weten: de
voorste scheenbeenspier, de lange strekker van de grote
teen en de lange tenenstrekker.

4. Stress- of vermoeidheidsfractuur van het scheenbeen, een
klein scheurtje in het bot ten gevolge van langdurige
overbelasting.

Letsel van de achterste scheenbeenspier (m.tibialis posterior)

Oorzaken van deze blessure
Meestal is een samenspel van factoren verantwoordeli
het ontstaan van de klachten. De belangrijkste funct

k voor
e van de

)i
achterste scheenbeenspier is het in stand houden van het
voetgewelf. Elke keer als de voet wordt neergezet, spant deze
spier zich om dat voetgewelf in stand te houden.
Tijdens hardlopen, wordt voortdurend van onderen af aan de
pees van de achterste scheenbeenspier getrokken. Hierdoor
wordt er ook getrokken aan de aanhechti-ng op het scheenbeen.
Bij intensief gebruik kan deze spier gemakkelijk overbelast
worden. Bij lichte voetafwijkingen, zoals een doorgezakte
voetboog (platvoet) of het te veel naar binnen knikken (over-
proneren) van de voet, wordt er extra hard aan de aanhechting
getrokken wat de kans op irritaties vergroot.
Éen te snelle opvoering van tempo en/of duur van de trainingen
in het begin van het seizoen of na een herstelde blessure, te
eenzijdige trainingen, het lopen oP een harde ondergrond
(asfalÈ) en/of slecht schoeisel, kunnen op zich of in cornbina-
tie net het hierboven beschrevene de oorzaak zijn van een
scheenbeenirr i-tat i e .

Verschij nselen
De pijnklachten bevinden zich over het algemeen in het onder-
ste tweederde gedeelte van het onderbeen, vooral aan de bin-
nenzijde van het scheenbeen. De blessure begint rnet een lichte
gevoeligheid, vooral na een zware inspanning, die na enkele
uren verdwijnt. In het volgende stadium is een lichte pijn aan
het begin en na beëindiging van het hardlopen voelbaar. Op dit
moment moet de loper reageren door advies te vragen. In dit
stadium kan de loper er namelijk zeJ.f nog wat aan doen om
erger te voorkomen.
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In het ergste geval voelt de loper pijn tijdens het, begin van
het hardlópen, die wel minder wordt, maar niet verdwijnt, om
na afloop van de inspanninsÍ soms nog dagen lang aan te houden.
Laat de loper het zover komen, dan is medische hulp onvermij-
delijk.
Een àuidelijke drukpijn en een lichte zwelling over de binnen-
zijde van hàt onderste gedeelte van het scheenbeen zijn voel-
baar.

I{at is er aan te doen?
Over het algemeen zal.. rust de meest effectieve vorm van thera-
pie zí)n. Dit wil niet zeggen dat er totaal met lopen gestopt
noet wórden. Zolang de loper geen pijn voelt, kan h'í1/zL1 met
een aangepast trainingsschema doorlopen. Dit houdt in dat de
trainingsomvang en intensiteit vetminderd worden. Tevens
dienen heuveltraining en tempolopen vermeden te worden. De
Ioper moet het zoeken in rustige duurlopen.
Is er vanaf het begin van de training a1 pijn aanwezig, dan
wordt er niet doorgelopen en kan de loper ztn conditie op peil
houden met sportvormen die de benen minder belasten, zoals
zwemmen en fietsen.
De beste methode om zelf de ontsteking te remnen, is met
behulp van Cryo-kinetics. Het zorgt voor een verbeterde door-
bloeding, waardoor de bij een ontsteking opgehoopte afvalstof-
fen en zwelling afgevoerd kunnen worden. Breng
3o-4s sec. een ijsapplicatie (ijsblokje) op de pijnlijk,
gezwollen plek aan. Dit rnag absoluut niet langer daar er dan
een doorbloedingsvetmindering ontstaat. Na deze ijsapplicatie
moet de sporter de voet 2-3 min. rustig onbelast bewegen,
zodat de doorbloeding. door de spieractiviteit verder verhoogd
wordt. Deze procedure dj.ent acht maal herhaald te worden, twee
maal per dag.
Verder is het verstandig de schoenen waarop gelopen wordt, te
controleren op vooraL een goede schokdemping.
Wanneer deze maatregelen niet het gewenste effect opleveren,
kom dan even langs op het blessurespreekuur.

Hoe voorkomt men een scheenbeenirritatie
Zijn de klachten door alle aanpassingen en/of behandelingen
verdwenen, dan kan de loper zrn trainingsactiviteit r.reer
langzaam opbouwen, waarbij de volgende raadgevingen in acht
genomen dienen te worden. Dit is noodzakelijk om herhalingen
te voorkomen.
Een goede warming-up en een goede trainingsopbouw zí1n essen-
tieel. Verhoog niet te snel het tenpo en de duur van de trai-
ningen. Het verdient aanbeveling eerst de duur van de training
te verhogen en pas later het tempo.
Vermijd langdurig hardlopen op een harde ondergrond, loop
liever op zachtere ondergrond (bospad, hard zand).
Draag soepele, goed passende, niet te ruime schoenen met een
schokdempende zool en een goede ondersteuning van de voetboog.
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Om de belastbaarheid van de achterste scheenbeenspier te
verhogen of om een hoge belasting van de spier op te van€ren,
kan er een spierversterkend oefenprogramma gevolgd worden voor
de voetspieren, die helpen met de ondersteuning van het voet-
gewelf.

Dannis van den Berg
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TEE EÀGUE TEN UILES 1991

IIoeweI het grootste wegatletiekevenement dat de Hague Road
Runners thans nog heeft, nog tamelijk ver lreg ligt, nanelijk
3 november a.s., zijn we al begfonnen met de voorbereidingen
erinian en heeft er reeds een aantal vergaderingen plaatsgevon-
den. De eerste vergadering werd gehouden op 6 februari jl. en
voorlopig vergaderen vrij elke sroensdag om 20.45 uur. Zodra de
organisatie geolied loopt, zullen de vergaderingen minder
frequent zijn.

Een vroege start van zorn organisatie rnaakt het mogelijk dat
zaken goed kunnen worden doordacht en overalogen, waardoor
overhaaste besluiten kunnen worden voorkomen en de afwerking
van diverse taken op een prettige manier kan verloPen.
De bedoeling van een vroegtijdig begin is ook om, terugblik-
kend op het evenement van 1990, de organisatorische fouten
zien te voorkomen, zodat diverse Èaken zonder tekortkomingen
kunnen worden uitgevoerd en beter op elkaar zullen aansluiten.

Het ligt tevens in ons voornemen dat er veel op papier komt t,e
staan, zoals een organisatieschema waarin de belanqrijkste
taken en functies worden veraeld. ook een taakomschrijving,
zodat de blokhoofden alles goed met hun medewerk(st)ers kunnen
bespreken. Een draaiboek waarin, behalve een tijdschema,
riraarop de werkzaamheden moeten worden uiÈgevoerd, ook een
routebeschrijving van het parcours in woord en beeld wordt
opgenomen. Een start- en finish-overzicht van de diverse af-
standen, een materiaallijst, alsmede een inventarisatie en
opstelling van de voertuigen die vóór en achter de lopers
rijden en tot slot, een overzicht van de blokhoofden met, hun
bijbehorende functie.

Momenteel is de stand van zaken zor dat wij de sponsor-voor-
waarden aan een twintigtal sponsors hebben toegezonden. Vanaf
1 april gaan we deze sponsors benaderen en hopen veel toezeg-
gingen te krijgen. De sponsoring wordt verzorgd door Barry
Rutten, Rob de Vet en Huib Izeboud.
ook de vooriwaarden voor de Business Run zijn gereed en veel
bedrijven zullen ze inmiddels hebben ontvangen. IÍet is te
hopen dat Nico Tetteroo en Hans van der Vecht veel bedrijven
als deelnemer mogien noteren. Hans van der Vecht houdt de
financiële situatie nauwlettend in het oog en Justus de Bruyn
verzorgt de briefwisseling tussen het organisatiecornit,é en de
sponsors, instellingen en personen.
Gerard van Duinen za:,. de (na-) inschrijving voor zí1n rekening
nemen alsmede de aanschaf van de prij zen.
De public relations zaI worden verzorgd door Fred van de Gon
Netscher. Hij is thans nog op zoek naar enkele medewerk(st) ers
die hem daarbij behulpzaam willen zí1n.
Ook za\ er een promotie team worden geformeerd our bij diverse
evenementen acte de présence te geven. Tijdens de CPC-Ioop van
23 maart jl. werd voor het eerst aandacht aan The Hague Ten
Miles geschonken.
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Cynthia Boekkamp zal- als interrnediair optreden tussen het HRR-
bàstuur en het órganisatiecomj.té. Z\ is ook bereid gevonden
om de vergaderingen te notuleren. Tot slot zijn we zeet ver-
heugd dat Ton Vermolen bereid is om a1s algemeen adviseur op
te treden.

Binnenkort zul1en wij diverse leden benaderen om aan onze
organisatie te wiIlen deelnemen. Vanzelfsprekend kan. iedereen
zién ook vrijwillig aanmelden a1s hij of zí) van mening is.een
bepaalde taaÉ op zich te kunnen nemen. Om aan de organisatie
vair een dergeliJk evenement te kunnen deel-nemen, moet je
jezelf enkele criteria stellen, zoals:
- Heb ik voldoende tijd om die taak qoed ten uitvoer te

brengen en heb ik ook tijd orn, indien nodig, vergaderin-
gen bij te wonen.
Éeu ik voldoende kennis van of enraring met de inhoud
van de taak.
Ben ik bereid om op een aangename manier samen te werken
met anderen bj.nnen de organisatie en ben ik tevens
bereid om verantwoording af te leggen aan het organisa-
tiecomité net betrekking tot de uitgevoerde werkzaamhe-
den.

Kun je het aan, geef je dan op bij één van de leden van het
organisatiecornit,é !

Huib fzeboud
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WEDSIRIiIDKÀLENDER 1991 (aaavulliog)

De kalender in het
vorige clubblad loopt
tot in juli a.s. en
biedt voor elke groep
redelijke nogelijk-
heden. Met betrekking
tot aanbevelingen van
de TC-wedsÈrijden
waar we massaal aan
kunnen deelnemen,
blijft het een pro-
bleem dat de tbegin-
nersr niet altijd
startgelegenheid
wordt geboden over
kortere afstanden.
Wij doen echter ons
best.

Venrelend was weer dat de populaire Vredespaleisloo-D op
28 april è.s. in geen enkele kalender vetmeld stonci en dus
niet in bovengenoeud wedstrijdoverzicht was opgenomen. Daarrran
nog gaarne acte (zíe folders in het clubhuis) en hopelijk komt
het clubblad nog uit vóór die datum, zodat ra1ler IIRRrers op
de 5 of 10 kiloneter kunnen starten.

Een andere happening, die waarschijnlijk ook elders in ons
clubblad wordt aangekondigd, is de Harwich-run in het Pink-
sterweekeinde (18-21 mei a.s.).
Mede dankzij Johan Knoester onderhouden wij zeer naulre banden
met de Hanrich Road Runners (zelfde intitialen: HRR) en jaar-
lijks steken wederzijds kleine of grote groepen de grote plas
over. Dit jaar viert de Har:wich RC haar tienjarig bestaan en
het zou een extra feestelijk tintje aan het geheel geven
wanneer wij met een grote groep - minstens 50 personen -
aanwezig kunnen zijn.
Het weeÈeinde dat erg veel te bieden heeft, is te vergelijken
met de prijs van een paar goede loopschoenen en dat moet toch
haalbaar zíjn, zeker voor 30 à 40 weg-arbeiders met aanhang.
VuI zo snel nogelijk het aanmeldingsformulier in; je zult, er
geen spijt van hebben.

Harm Hendriks BRUGGE BELGIUM

ZONDAG 23 JUNI 1991
DIMANCHE 23 JUIN 1991

VETERANS GRAND PRIX
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Verkoap:
lvlercurtusweg 14,
Ïele 

"oofl 

: 076.34$: t8-70'

ioar: 07S'349'1&.7'l

Servicec*rlEuÍFJ:
ÍA

Verk+op:
lvlercuriusw,eq 14,
Teleioon: 070-349.1 Ë.fr0

Setv:*trcelfru{Y't':
junost'aat ?'S.

TeàeÍoen : 070-34S. ï 8-7Í,

Telef+on: 07S-36S.ï8-4$,'
Hiiswiilq: r*in. AaÍherselaan 41.
'ïtíietrfun: 0?t-349-i 8.01
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TECENISCHE ORGÀIIISÀTIE TEE EÀGUE ROÀD RI'NNERS

De Technische Commissie bestaat momenteel uit:

Lopers: Noortje Àlberts (teI.: 070-3540690)
Erik Huigen (contactpersoon bestuur)

(teI. z 07 0-380516L)
Wim Paardekoper (tel. z O7 0-3472055)

Traj.ners: Peter Grond (tel.: 070-3544103)
Frans Perdijk (teI.: O7O-347242O)
Herman v.d. Stijl (teI. z 07 0-3939485)

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

Paramedisch corps

Fvsiotherapeut: Dannis v.d. Berg teI. z O'7 0-3644358
('s avonds)

Masseurs: maandagavond:
woensdagavond:
donderdagavond:

?)
cijs Kievith.
Thea van Sante.

Massaqe:

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak)
na 2O.OO uur. Zíe lijst op bord in kamer Medisch Centrum.
Kosten per behandeling f. 10,-.

Consultatie fvsiotherapeut

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

Gebruik sportzaal (in overleg rnet Harm Hendriks)

overicÍe activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagavond vanaf L9.00 uur
informatie Noortje Àlberts
(teI.: 070-3540690).

Fitnesstraining - donderdagavond 19.00 20.30 uur
informatie Harm Hendriks
(tel.: 070-3867679).
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Het bestuur van

Gerrit van Pelt,
(voorzitter)

Jacques Beljon
(wedstri.jdsecr. )

Àstrid Pieterse
(secretaris)

Loes Àarts
(2e secretaris)

Michel Àarts
(ledenadm. )

Frank Thuys
(penningrmeester)

THE HÀGUE ROÀD RUNNERS
Doorniksestraat 30, 2587 )G"Í Den Haag
TeI. 070-3504591

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

Regentesselaan 74, 228L VH Rijswijk
tel. 070-3999613, giro 569921-5 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

v. Lumeystraat 52, 258L XD Den Haag
teI.070-3502860

Tou:malijn 26, 2691 TR rs-Gravenzande
tel. 01748-14549

Tourmalijn 26, 2691 TR rs-Gravenzande
tel. 0L748-14549

Vijverhof 18-À, 227 1 GP Voorburg
tel. 070-3869064t giro 263695L t.n.v.
The tÍague Road Runners

Redactie tÍOT ROÀD REVIEI{

Loes Àarts Tourmaliln 26, 2691 TR rs-Gravenzande
teI. 01748-L4549

EIs Bloemen Parsifalstraat 11, 2555 l{G Den tíaag
tel. 070-3256882

Fred v.d. Gon Netscher Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
teI. 070-35247L5 (035-72L751, werk)

Ruud van Groeningen 2e Ànt.Heinsiusstr. 84, 2582 W{ Den
Haag
teI. o70-3544992 (070-38432L0, werk)

Christiaan den Hertog c. Reinierszkade 133, 2593 HN Den tÍaag
tel. 070-3859720 (020-649L655, werk)

Peter Magnee Uilebonen 92, 25LL CS Den Haag
teI. 070-3638140 (070-352254I, werk)

Renée van der Roest Verniljoenstraat 53, 2284 Gv Rijswijk
tel. 07O-3943193

Ger Snijkers

Nico Tetteroo

Queridostraat 3,
te1.070-3860544
3306)

2274 XC Voorburg
(070-369434L tst.

Nieuwediepstraat L4, 2547 TJ Den Haag
te1. 070-3238801
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