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vooRnooRn

Dat je in de sport nooit moet juichen voordat het eindsignaal
geklónken heefÉ, blijkt ook uit de ver:ryikkelingen rond ons
íieuwe clubhuis. In het vorige clubblad kon ik nog vermelden
dat er op de bijzondere leden- vergadering besloten was een
gebouw aan te schaffen dat als clubhuis dienst kon graan doen-
óit inniddels gedemonteerde clubhuis (L2 x 48 m) Iigt warm en
droog in Zwijnàrecht vol ongeduld te wachten tot het in Den
Haag afgeleverd en opgebouwd kan worden-
De vraag blijft alleen: WAÀR kan dat ??
Onze ho-op was gevestigd op de lokatie De Bataaf taar oP een
parkeer--terrein een aanvaardbare Plek voor ons geschikt zou
iorden gremaakt. Gezien de loopnogelijkheden in de or.ngeving een
ideale uitgangsplaats voor een wegatletiekvereniging als de
onze.protesten tegen de uitbreiding van Madurodam gooiden echter
roet in het éten. Bij verdere tegenwerking dreigde de urinia-
tuurstad elders haar tenten op te slaan, daartoe aanglemoedigd
door diverse gemeentes.
De situatie rond Madurodam is inniddels zo dat de gemeente Den
Haag uiteraard wil proberen deze attractie te behouden en dus
vooilopig even niets wil doen met de parkeerruimte eromheen,
dit orUàdurodam niet verder tegen de haren in te strijken.
Daardoor is de toezegging om in de maand juni te starten met
de opbouw van een clubhuis op het parkeerterrein naast het
tennispark De Bataaf voorlopig op losse schroeven konen te
staan.
We hebben dus misschien te vroeg gedacht dat rhetrr in kannen
en kruiken was. Ànderzijds is de conclusie dat De Bataaf van
de baan is, op dit moment beslist veel te voorbarig.
Voorlopig blijven we dus maar zitten !Íaar ue zitten, ook aI
orndat -dè bouwplannen aan de Doorniksestraat eveneens wat
minder vaart heÉben dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Uiteraard betreuren !Íij de öntwikketing. De gevomde bouwcom-
missie kan niets anders doen dan werkloos toekijken. De toege-
zegd.e hulp van leden bij het opzetten zelf kan niet benut
woiden en bovendien moeten we straks huur voor de opslag gaan
betalen.
Ook zullen !Íe ons moeten beraden op enkele noodvoorzieningen
voor het huidige pand, dat grote gelijkenis met een lekkend
mandje gaat vertonen. Het wordt weliswaar zomer, maar deson-
danks zou het aardig zijn om de regen te kunnen weren...
Voorspellingen en conclusies zijn met betrekking tot het
clubtriris moíenteel allen op drij fzand te baseren en dus kan ik
geen tijdstip noemen waarop we nu een nieuwe plek zullen ga?n
ÉeUouweí. Diè tennijn valt evenmin te noemen voor het ontrui-
men van de Doorniksèstraat nr. 30. !{e hebben hier dus voorlo-
pig nog een -weliswaar lekkend- dak boven ons hoofd en blijven
in onzekerheid rondrennen.

Gerrit van Pelt
Voorzitter The Hague Road Runners
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De algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden oP dinsdag-
avond 4 juni.
Cynthia Boekkamp is op de vergadering gekozen tot bestuurslid.
Vànaf deze plaats wensen lfij haar een goede tijd toe a}s lid
van het bestuur. Vooralsnog heeft zí) zitting genomen in het
organisatieconité van de The Hague Ten Miles. Dit als kontakt-
persoon van het bestuur.
Iíichel Àarts heeft zíin bestuursfunctie neergelegd. Op de
vergadering is afscheid van hem genomen en is hem een passend
afscheidskado, een litho, overhandigd. Hij blijft nog enige
tijd de ledenadninistratie verzorgen en zaJ. t.z.t. deze taak
overdragen.
Penningrneester Frank Thuys en 2e secretaris Loes Àarts zijn
herkozen tot bestuurslid.
Namens het bestuur en de t.c. is afscheid genomen van de
trainers Peter van Leeuwen, Rob Bleijs en Gerrit van der Veer.
Hun taak is respectievelijk overgrenomen door Ton Heerkens,
Georgette Brugrman en Àb Dijkers.
Rest ons de vertrekkende trainers nogrmaals hartelijk te bedan-
ken voor hun inzet.
Jan Dirk Hazeleger heeft de prestatieprijs 1990 in ontvangst
genomen. Bij de dames is Anne van Schuppen de gelukkige winna-
res. De aanmoedigingspriizen gingen naar Francien onderdijk en
Thomas Pieper.
De Simon Tuyt wisselbeker van verdienste is uitgereikt aan
I{altraud Vingerhoed. Dit als dank voor haar tome}oze inzet
voor de bar.
Naast alle huldigingen e.d. heeft de penningrmeester verslag
gedaan over het boekjaar 1990 en heeft de secretaris het
j aarrrerslag gepresenteerd.
De t.c. heeft verslag gedaan van haar aktiviteiten en de
beleids-voornemens gfepresenteerd, waarbij een streven naar een
betere communicatie naar leden, trainers en bestuur toe bena-
d.rukt werd.
Het zal- u niet verbazen dat het aandachtspunt van het bestuur
ligt bij het realiseren van een nieuwe accommodatie.

Harm Hendriks is met onrniddellijke ingang door het bestuur 9e-
schorst.
De schorsing loopt tot en met augustus 1991. Het bestuur heeft
deze ingrijpende maatregel genomen naar aanleiding van een
brief die hij heeft verstuurd naar bestuurs- en t.c.-leden en
verscheidene andere leden van de vereniging.
Naar aanleiding van deze brief heeft de t.c. besloten Harm
Hendriks uit zíjn functie van adviseur te zetten.
De schorsing houdt in dat Ham Hendriks tijdens de gestelde
periode geen gebruik kan maken van de faciliteiten die The
Hague Road Runners biedt.
Harm Hendriks is door het bestuur uitgenodigd voor een ge-
sprek.
Het besluit over te gaan tot schorsing is'op de algemene
leden- vergadering door het bestuur aan de leden medegedeeld
en van een motivatie voorzien.
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In septernber start een nieuwe cursus tttrainer. .Ioopgroepenrr.
Geintéresseerde leden kunnen zich aanmelden bij de t.c. De
kosten van de cursus worden bij goed gevolg door het bestuur
vergroed.

Bij de geslaagden van de cursus trtrainer loopgroepenrt
treÉ vorige clubblad Ron van Marrewijk .niet genoemd.
excuses hienroor en alsnog van harte gefeliciteerd-

is in
Onze

De jurycursus ttwegatletiekrr is gestart en wordt door een
aantàl }eden van de vereniging gevolgd. Over enige tijd be-
schikt de vereniging over gediploneerde juryIeden wegatletiek.

Degene die een sigaretje opsteekt na de tlaining nag zich
nu aangesproken voelen. Het komt regelmatig voor dat de rokers
onder ónJ zich niet aan de afspraak houden en toch oP niet
toegestane tijden een sigaret opsteken. Houdt u aan de af-
spràak en rook niet op de clubavonden tussen 17.30 uur en
Zi.gO uur. Op de zaterdag en de zondagochtend mag niet gerookt
worden tussen 8.O0 uur en 11.30 uur.

De redaktie van het clubblad zoekt i.v.m. de bezorging van het
blad gemotiveerde leden die in hun wijk clubbladen willen
bezorgén. Wanneer u mee wilt helpen op de hoge verzendkosten
te beÉparen, meldt u dan aan bij Loes Aarts of Ruud van Groe-
ningen.

Tot besluit een waarschuwing. Jaumer genoeg zíin uhl eigendon-
men niet altijd veilig, wanneer u ze achterlaat in de kleedka-
mer. Laat daarom geen waardevolle zaken achter en neeD niet
meer geld mee dan u denkt nodig te hebben.

8 c Copyright HRR



Redaktiefoto

Veel leden kennen de redaktie (nog) niet van gezicht. Bekijk
de foto en leer de redaktieleden van de Hot Road Review ken-
nen.
Van links naar rechts op de achterste rij:
Ger Snijkers, uitslageni Reneé van der Roest ' vetzamelt en
verserkC de kopij; Els Bloemen, lay-out en distributie; Ruud
van Groeningen, Iay-out en distributie; Loes Aarts, kontakten
met bestuur en advertentiebeleid.
Van links naar rechts en zittend vooraan:
Christiaan Den Hertog, kontakten t.c.; Nico Tetteroo, colum-
nist; Peter Magnee, interrriews.
Fred van de Gon Netscher, interrrierys, ontbreekt op deze foto.

9c Copyright HRR
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fechnigcbe Zalsea

Door verschuivingren binnen de t.c., nieuwe taakverdeling e.d.
is nij gevraagd om de rubriek tt@tr voor het
clubblad-op me te nemen. Na enige aarzeling heb ik dit aan-
vaard. nHelaas voor U allentr. Natuurlijk za]. het voor nij even
wennen zijn. Díijn voorganger Uas een oude rot in het vak, maar
ik hoop dat we net overleg en goede_ wil eruit komen. Mochten
er vragren zijn op technisch gebied of heeft U iets wat U
behandeld wilt zien; één telefoontje of zeg mij Uw wensen oP
de clubavond. We zullen ons best doen daaraan tegemoet te
komen.
Op redelijke termijn zal- er een overzicht in het clubhuis
kómen van bestUur, t.c. en trainers, met een foto en taakom-
schrijving.
De veranderingen die de laatste tijd hebben plaatsgevonden ten
aanzien van het trainersbestand zulIen niet ongemerkt aan U
voorbij zijn ge€taan. Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van een aantal goede en trouue trainers.
In de eerste plaats Gerrit van der Veer of moet ik zeggen,
frHoogste tijdrt want dat was zijn strijdkreet voor aanvang van
de tiaining. Gerrit heeft zeker drie jaar met veel enthousias-
me en inzet de trainingen verzorgd. Gerrit bedankt! ! ! I{e hopen
als t.c. dat we in noodgevallen een beroep op je kunnen doen.
Het zou jammer zí)n als jouw kennis en inzet voor de club
verloren gingen.
ÀIs tweede moest Rob Bleijs rregens tijdgebrek afhaken. ZeLt
heb itc het genoegen gehad bij Rob de CPC-trainingen te volgen.
VééI later ÉesefÉe ik pas waarom er zotn rust heerste in zí1n
groep, hij ging gewoon hard... Na de CPC kwam ik erachter dat
wat rninaer hard ook leuk kan zijn. I{aar in ernst, Rob, veel
sportmaten zullen je missen. En niet in de laatste plaats de
rust die van je uitgaat. Rob, succes met je studie en werk.
Ook bij jou spreek ik de wens uit, kom vaak op de clubavonden
zodat ook jij niet verloren gaat voor H-R.R.
Last but not least onze dubbele ondemijzer Peter van Leeuwen.
Samen met Peter heb ik het genoegen gehad de trainerscursus te
volgen, Àls ik in dat verband iets negatiefs over Peter moet
zegQen is het,, dat hij zo verdraaid góed was. Gek werd je van
dié-man! Maar ik troost me met de gedachte dat hij ook niet
anders kan. Het is gewoon zijn werk om slim te zijn. Peter, we
zullen jouw kunde én enthousiasme missen. Je bent een fijne
collega -en wie weet zien we je straks in een andere hoedanig-
heid weer terug. I{ant ook jouw inzet zal gemist worden. Al
hoop ik stilletjes dat jouw afscheid van niet aI te lange duur
is.
Nu ook even wat, goed nieuws. Ook dat is er. I{at te denken van
Z-rcg nieuwe trainers. !f,aanran Ria van den Berg en Marianne
Xooprnan het diplona behaald hebben! ! ! Veel plezier en succes
allemaaM
Voor indeling van trainers en groepenz zíe het nededelingen-
bord' 

Peter Grond

L0 c Copyright HRR



DAGBOEX VIN EEN SPORTTÀ}IDEIÀÀR

Àgenda, .r (IIRR) -Casiorr en wandelboekje klaargelegd: het werk
aàn de zoveelste aflevering van het rDagboekrr (met overeenkom-
stig de reëIe situatie van het moment een aangepaste titel)
kan beginnen!

Na de CPC begint het rrandelen echt serieuze vormen aan te
nemen, hoewel rrNijmegenrr nog trver van mijn bedrr is; maar door
elk weekend een Dars te lopen met in de tijd oplopende afstan-
den krijg je toch al gauw een flink aantal kmrs op je conto
bijgeschieven (en bijbehorend zelfvertrouwen. . ) . En hoewel- . 

je
de- àfstand relaxed en gezeJ.lig in een groepje aflegt, blijft
er toch een element van competitie aanwezig: dat blijkt hier
het aantal totaal afgelegde kmrs!
En aIs iemand door rrnoodlottigel omstandigheden (zoals het'
missen van een laatste trein..) een mars nist dan moet je erop
rekenen nog heel vaak te horen te krijgen hoeveel kmrs dat
scheelt in het totaal... Ook hier dus! En dan zwijg ik nog
maar over dat kersverse HRR-Iid dat (ook vanwege ovetmatig
?- drankgebruik?) oP gezette tijden sleutels vergeet, .geld,
een para§Iu, tot aaÀ tentstokken toe... Er wordt nog niet op
ingeiet wat deze, verder heel aardige jongeman een volgend
maal ueer zaJ- vergeten, maar hij blijft zo wel onderhlerp van
gesprek!

Even terug naar meer serieuze, in e1k geval meer bij de HRR
passende Éezigheden: ik blijf midweels hardlopen, _met ingang
ían medio juni onder nieuw, vrouwelijk gezag in de voorheen
groep-Bleijs i ze komt van vakantie terug, dus ik reken er maar
op dat we flink zullen worden aangepakt..
Oók ik wil langs deze t eg Rob Bleijs nog eens nadrukkefijk
bedanken voor de inzet en tegelijk de rust die ik als de
kenmerkende aspecten heb ervaren van de periode dat ik onder
zijn begeleiding heb getraind! Ik heb Rob niet voor niets
voiig jàar met name genoemd bij de ltkanjerstt di9 tijdens die
versétriikkelijke Tiende Rotterdamse marathon uitvielen!

Tussen het wandelen door (en in feite na een trainingsmars van
40 kn op de voorafgaande dag) zette ik net de Vredespaleisloop
op 28 april een
-àitmaal vroeg- punt achter het wedstrijdseizoen 9O/9L. Lekker
Ioopweer en vóof nijn doen heel bevredigend gelopen (42 nllu-
ten en nog wat. . ) , ruin vóór nijn rrhardloopbuurmantt ter lin-
kerzijde, maar helaas, Zo bleek uit de eerst recent ontvangen
uitslagenlijst, 10 seconden achter de buurman van rrt!Íee deuren
verderri. Oàar moet in het najaar toch maar eens iets aan
gedaan worden! Vetmeldenswaard van deze loop is verder nog dat
íf rnet twee maten uit groeP-3 had afgesproken hen rrnegatief te
hazenrr; die taren na 200n echter aI verdwenen zodat ik verder
rrvrij uitx kon lopen en rren passanttr de hier deelnemende CPC-
ers uit trmijntr 10 km-groep van dit jaar achter me heb weten te
houden; eenLje van hèn, is er één, ik noem zoals gewoonlijk
haar naam niet, die, na bijna het eerste rondje de Scheve-
ningseweg maar rechtstreeks overstak, zonder het keerpunt te

c Copyright IRR
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ronden? zo bereik je de finish wel snel, dat is iets wat zeker
is!
l{landelen heeft toch wel iets; je wordt er ongemerkt bruin van
(zeffs afs de zon zich niet altijd in volle hevigheid laat
zien) en je ziet heel veel onderreg. En afstanden worden zo
gauw betrékkelijk; de eerste keer 40 kn dg" je eigenlijk
àonder problemen, en datzelfde blijkt ook bij de eerste keer
dat je à", in uijnegen te lopen, 50. kn aflegti en 9?t zijn er
natu[r1ijk de méerdaagse marsen die we voornamelijk in het
buitenland (Belgische kusti Luxemburg) hebben gelopen. In het
flink heuvelactrtige terrein rond Diekirch heb ik een idee
gekregen van hoe een meerd3agse Tars van allure is (en ik
wandel nog steeds zonder serieuze blaren! ) .
Eens zien-wat het tijdens de vier dagen |tNijmegenrr wordt en of
de rrZeven heuvelentr van de derde dag nog voor deze of gene als
scherprechter zullen fungeren. .

Voor wie graag schrijft (zoals ik) is het l{andelboekje ideaal;
even kort (maximaal 1 bladzijde) de voornaamste gebeurtenissen
ondemeg op papier zetten zodat, indien nodig, nog eens ge-
denkrsaardige vootrrallen opgehaald kunnen worden zoals o. a. 3

een prominent HRR-er in vol ornaat marcherend langs rs Heren
wegeài en de aI genoemde lotgevallen van de, bier- (maar liet
alÍeen dat! ) minnende neo-HRR-ëL..; wellicht een goed idee
voor als ik me weer (helenaal) op het hardlopen ga toeleggen
en niet, zoals op dit moment naast wandelen en hardlopen, me
ook nog eens met rtracenrr bezíg hOud.. Je zou er m9e Van wor-
den, van aI dat sPortieve gedoe!

I,OOPDÀGBOEKANIER

DANSLES

oo
fuxaot - Eng. wals. Tutgo - Cha<ha
Rumba - Jiva - Sanba - Rock'n Roll

* lcdctr dag lcssctt
* Gratls inhaallcssclt

LEEF HET GEMAKKEUJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

vld MEULEN-TYESSEUNG
Laan van MeerdeÍvoort 50 - Dcn Haag
(trJss€ít M€oopolc bioscoop cn Anna Pautornasuad
to b€í€rkeír fidtram 3. 8 - l0 en U§ 4 - 5 - 7 - 13. 2,

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUARI

srÍrds 193!i

o7o.-459494Í 4535 73
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WTE I8 rIE?

Zí) die op woensdagavond na de training de vergaderkamer van
onl clubhuis passeren en een achteloze blik naar binnen ver-
pëD, maken een goede kans on hem te zien zitten aan het hoofd
van de lange tafel, enigszins fronsend boven een stapel PaPe-
rassen: een rijzige, gebrilde man met een enigszins gebruind
gelaat en haar waarin het zout het peper al geruime tijd heeft
verdrongen.
ODdaDks bet feit dat bfj al eDlele jaren lid is vaD onze
vereaigLag ea esD Prouinente Positis Lnaeent iu de orgrnis"91.
vaD rllbe EagUe Tea tríilesrrr zlJa er Dogal wat leden die ben
aiet of aoper (h€r)kenasn. Een mooie gelegenheid om eens nader
kennis te maken met Huib lzeboud, want over hem gaat deze
aflevering van rrlilie is wie?rr.

Huib Izeboud werd op L2 oktober L925 te Middelburg geboren.
Hij naakte deel uit van een natig-stTeng gerefotmeerd gezín,
beÉtaande uit vader, moeder en zeven kinderen.
Wanneer hij over zí1n jongensjaren vertelt, proef.je dezelfde
sfeer als uit aie oudemetse jongensboeken zoals Dik Trom. Hij
zal-- tijdens de Ttreede líereldoorlog op de MULO en lfas naar
eigen àeggen een slechte leerling; niet dat hij dom was, dat
zeíer niéÉ, maar hij ging liever leuke dingen doen dan zich
bezighouden met zo iets onbelangrijks als huiswerk. Met zijn
kornuiten ging hij slootje springen, voetballen, vliegeren en
soms r,bogferentt, een mooi woord voor het jatten van appels,
peren of pruinen uit boomgaarden. Huib: trÀIs de boer daar iets
ian merktà, kreeg je een ongenadig pak ramnel of je werd een
halve dag opgestótén in het varkenskot.rt Zo ging dat in die
jaren...
Íuib verhaalt van die ene keer toen een van de andere leraren
aan zí)n klasseleraar vroeg wie zLin beste leerling hlas. ttZegt-

de meeÉter: rrHijrt -en hij wees op Jantje rris de beste. Maar
hij, en hij prieurde nét zijn.wijsvinger in mijn richting
il.kàn ook heel goed leren, naar hij verdomt het! rr

Mede doordat iijn pa de nodige invloed aanwendde, rolde Huib
door zijn examen. t{à net behalen van het l,ÍUI0-diploma ging hij
door voór It{UIp-B. Dat was meer om te ontkomen aan Coenraad van
de Arbeidsdienst dan dat hij een uitgesproken wiskunde-talent
had, want dat laatste viel wel tegen. rrJe moest in die tijd
steeds zorgren dat je met een studie bezig w3s, wa_nt jongens
zoals ik aie nog te jong rraren om naar Duitsland te lraan,
werden, als het maar even kon, in een kamp te Vught te werk
gesteld. rr

VERDIENETEIJIiTK IOPER

Na zijn middelbare schooltijd werd de jonge Zeeuw lid van de
l,tiddelburgse atletiekvereniging EI.IU (Eendraeht maakt macht) ,
alwaar hij zich allengs ontpopte tot een verdienstelijk utid-
den-afstandsloper.,iHet ging er t-oen wel anders aan toe dan tegenwoordigtr, herin-
nert ifuiÉ zichr rrik had een trainingsbroek die van een oude
paardedeken !f,as gernaakt en die bij regenachtig- weer loodzwaar
ilerd. Bovendien hàd nijn zus een sportbroekje uit de Neder-
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landse Driekleur voor nij gemaakt. Het hlas de tijd dat I{iut
Slijkhuis en de Gebroeders Harting tot de Nederlandse top
behóorden. Slijkhuis liep de 800 neter binnen de twee minuten,
wat toen een heel fraaie tijd was. Ikzelf heb een keer 2.L2
gelopen toen ik wat tneer getraind had. Doorgaans trainden wij
éens- per week oP een voetbalveld en 15 winters meestal in een
glmzaàt, maar ook trel oP een oude stoffige zolder met gloei-
lampen als verlichting. rl

BEVRIiTDING

In Lg44 maakte Huib spannende ogenblikken door tijdens de
bevrijding door de geallieerden. Er vonden in die tijd veel
beschietingen vanaf zee plaats en zo nu en dan kwam er rs
nachts een geallieerde nachtjager over die hier en daar een
bom afwierp om de Duitse soldaten te demoraliseren-
Huib: trOp een dag, ik zal. toen negentien geweest zí)n, . zaten
we aan tàfet. Xont er zotn nachtjager heel laag overrrliegen.
Een oorrrerdovend gebrul en velrrolgens een enorme klap; de
gordijnen l«samen zo richting tafel vanwege de -ruiten die in
échenren naar binnen sloegen. I{at bleek nu? De bom was direct
achter onze tuinschutting ingeslagen. Wij zijn door het oog
van de naald gekroPen! rl

In hetzelfde jaar werd lÍalcheren onder water gezet en het
gezin Izeboud moest evacueren.

gOIJDATENI/EVEN

Huib behoorde zo direct na de bevrijding tot de eerste lich-
ting dienstplichtige militairen. Hij moest voor zijn - nummer
opkómen in Èergen oP Zoom. Daarna ging hij naar de Harskamp en
vèrnrolgens naai de kaderschool in Í{eert. rrDaar stond ik oP de
nominatie om sportinstructeur te worden en moest daatlrroor naar
Hoogrhalen. Aangezien ik echter de kaderschool moest afmaken
ging net feest niet door. Dat heb ik altijd heel jammer §Jevon-
den! rr

Huib kreeg te horen dat hij naar Nederlands-Indiè moest. rrDat

Ieek nij wel wat! Op school had ik al veel geleerd over het
voormalige Nederlands Oost-Indië in het kader van het zen-
dingswerÉ. Omdat ik toch niet zo goed wist wat ik wilde gaan
woróen, vond ik het wel leuk om er heen te gaan. Bovendien
trok het avontuur nij wel ! rr
trfrree weken na aankómst begonnen de eerste politionele acties
en prompt werden we ingezet om Semarang te bevrijden van wat
toen no-g genoemd werd rrextremistenrt. Nadat het Lingadjatti-
akkoord lras gesloten gingen wij naar Soerabaja en werden lrij
ingezet als veiligheidstroePen. Perioden van rust en vuurge-
veéhten wisselden elkaar steeds af. VeeI patrouille lopen,
overdag en ts nachts, was het niddel om de tNI-troepen in toom
te houóen, anders zaten ze binnen de kortste keren oP je lijf.
Eens in de twee maanden werden we afgelost en dan konden ve
veel sporten: hardlopen, voetballen, tafeltennis, volleybal en
badminËon deed ik daàr veel en vooral in competitieverband.
Op zekere dag besloot ons bataljon atletieloredstrijden. te
oiganiseren vóor een drietal andere en ons eigen bataljon.
Oníe sportofficier - een man van de Prinses Irenebrigade die
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nog meegeholpen heeft om Den Haag te bevrijden belastte de
spórtinJtrucÈeurs hietmee.Dat waren echter jongens die wel
géleerd hadden hoe je een groep recruten kon afbeulen, maar
ían organisatie en sport hadden ze weinig kaas gegeten. Ik kon
echter IreI goed met ze opschieten. Ik vermoed dat ze eèn
beetje tegen nij oP zagen ondat ik ze er uit liep als het er
op aan kwam!
Dàt bleek uit het volgende. Nadat ze het sportveld hadden
ingedeeld en gekalkt, bleek dat het verkeerd sras. gedaan. Ik
za| dat bij toeval, omdat ik er de volgende. dag ging trainen.
Ik heb de verantwoordelijke sportofficier hierop gewezen: Hij
wist ook niet goed wat te doen, waarop ik hem zeí dat ik de
kar we1 wilde gaan trekken Daar dat ik geen bevoegdheden had
om mensen te gaan charteren.
De volgende dag bezorgde hij nij 10 nilitairen en enkele balen
kalk en rs avonds was de zaak hersteld! De wedstrijden verlie-
pen goed en op de daarna gehouden feestavond kreeg.ik voor het
tront van de zaal een eerrrolle vemelding omdat ik veel had
bijgeschaafd aan het veld en het programna.rl

Huib deed zelf mee aan de wedstrijden, waarbij hij met 1.70 m

eerste bij het hoogspringen werd, eerste met 40.10 n.bij tt"t
speerhlerpen en derde in z.LL op de 800 meter. Bovendien ein-
diqde de ploeg waarin hij zat-, bij de 4x100 m estafette a}s
eerste.
Kort daarna zocht men vanuit de staf in Soerabaja sporti.n-
structeurs. Toen Uuib zich opgaf zette zijn commandant hem aIs
eerste op de lijst met vermelding van hetgeen hij voor het
bataljon gedaan had. Helaas maakte de tweede politionele actie
dat weer ongedaan; aIIe verloven werden ingetrokken en Huib
l«ram bij de stoottroepen.

TERUG IN DB BURGERITAÀTSCEAPPIi'

Eenmaal weer thuis kreeg Huib een baan bii de Provinciale
Zeeuwse Energie Maatschappij. rrDat was nog een echt oudenrets
bedrijf waarÉij hard werken en discipline hoog in het vaandel
stondén. Je moest er ook hard studeren naast je werk.
Na wat omzwelrringen binnen het bedrijfro.a. plaatjes Ponsen
voor electriciteitstarieven en archiefwerk, l«ram ik terecht oP
de afdeling Personeelszaken onder de voorwaarde dat ik het
praktijkdiplona Boektrouden zou halen en het diplona Moderne
Éedrijfsadministratie (l,tBA), hetgeen ik gedaan heb-
In diL tijd heb ik trouwens nog I jaar fitness-training aan
onze bedrijfssportvereniging gegeven. rr

trln 1956 trad ik in het huwelijk met Àns de Blaa. Ik weet nog
goeds op onze trouwdag vroor het dat het kraaktei zo'rt 15 'C!
Íijn vróuw heeft nog tien jaar gewerkt in een bejaardencentrum
als bejaardenverzor§rster. tfij hebben een zoon en twee doch-
ters. óp 22 april en L7 mei zijn respectievelijk mijn zoon en
jongste dochter gretrouwdrr.

ttlk was al 44 jaar (in 1970) toen ik door de directie verzocht
werd om naar de Sociale Àcademie Markendaal te Breda te gaan
voor een HBO opleiding Personeelszaken. Vier jaar later be-
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haalde ik dat diploura. Tijdens die opleiding kreeg ik tot taak
personeel voor de kerncentrale te Borssele te weliven, en wel
van hoog tot laag.
À}s afsLudeeropdiacht heb ik gekozen:rrEen streven tot optina-
Iisering van de wenring van personeelrt. Hierin was ook een
enquete opgenomen betreffende nijn gigen werk oP de KCB,
heÈgeen gelukkig een goed resultaat had.
TraÍnen Étona at die tijd op een heel laag pitje. Ik liep wel,
maar dat was hooguit eén kèer per week. Toen ik eenmaal nijn
diplona had . gehaald kreeg ik belangstelling om Hoofd Perso-
neèIszaken te worden. Dat lukte lnij in mei L975 bij Van Swaay
Airconditioning te Den Haag. Dat betekende dus verhuizen! Toen
de bouw- en sCheepsmarkt, waarvoor wij veel werkten, inzakte,
werd de grond nij wel wat rlarm onder nijn voeten en ik besloot
te solliciteren bij de Nutsziektekostenverzekering annex
Ziekenfonds Haaglanden en het Bureau Medische Controle. Ik
werd daar op 1 maart L978 aangesteld als Hoofd Personeelsza-
ken. Ik heb daar heel wat werk verricht; zo heb ik daar onder
meer een systeem voor functiewaardering ingevoerd, want zoiets
hadden ze helemaal niet. Het was nij trouwens opgevallen dat
maar heel weinig werknemers weten wat de functie van Hoofd
Personeelszaken 

-inhie1d. Om daar een beetje inzicht in te
geven heb ik destijds een overzicht opgesteld. Je hebt te
fraken net fomatiezaken, arbeidsvoor:vaarden, begeleiding
werknemers, advisering en opleidingen. Ik zou daar een hele
avond over kunnen vertellen, maar dat bespaar ik je maarrr.

EEf IrE\fEN !ÍA EET rERN

Op 1 maart 1988 heeft Huib gebrui\ _gemaakt van de V[II-rege-
Iing.r1oen ik een dag later afscheid nam van enkele bekenden
en íedewerkers, kreeg ik van de dokter te horen dat ik onmid-
dellijk rrplatri moesÉ vanwege een hernia die a} een tijdje
speelde.
l-f Uen er wel voor behandeld niddels massage en therapie, maar
àé frernia is er niet van genezen. Op een gegeven moment ben ik
rs avonds laat gaan wandelen en veel oefeningen ga?l doen. Na

enige tijd bemeikte ik verlichting van de pijn en ik ging ook
steeds soepeler loPen. Waarom
rs avonds laat? Ondat ik overdag niet durfdei vooral a1s ik
net begon met wandelen strompelde ik over de weg. als -een
kreupelé vanrege die hernia. Wónder boven wonder kon ik iedere
avond wat verdér lopen en op een gegeven moment ben ik zelfs
t""r, hardlopen, eersl 1 kiloíeter in 11 ninuten en van liever-
íee in 6 m-inuten. Toen ben ik weer gaan trainen. Ik heb nu
helemaal geen }ast meer van die hernia!
ói"ar riií verblijf in Den Haag ben ik ook meer aan wedstrij-
den gaan meedoen. Veel prestatielopen aan de Laan van Poot, de
prieíuiknarathon in het Zuiderpark en niet te vergeten de CPC,

de halve marathon. Over beste tijden zullen rÍe het maar niet
hebben, want veel tiid om gericht te trainen heb ik nog steeds
niet, ondanks de WT.
Eind 1988 gaf ik nij op voor de cPC-trainingsgroep bii .de
i.gro" Road -Runners eí zódoende ben ik lid van de vereniging
geworden. rr
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TEB EAGUE TEN UXIJES

rrln 1989 werd ik betrokken bij de organisatie van The Hague
Ten Miles. Ton Vermolen had zich om gezondheidsredenen juist
teruggetrokken uit de organisatie en wij (dat wil zeggen Cor
van Putten, jijzelf, ik en nog een paar clubgenoten) hebben
toen met enig kunst- en vliegwerk deze loop op poten gezet,
wat wondemel gelukt is.
Verleden jaar trok ook Cor zich terug vanwege andere bezighe-
den en toen heeft hij aan nij gevraagd de zaak te leiden. Ik
vind dat erg leuk om te doen, temeer daar ik nu met pensioen
ben en relatief meer tijd heb om achter allerlei zaken aan te
trekken dan de andere mensen van het organisatie-comité, die
allemaal een baan hebben. Op deze manier blijf je ook actief
betrokken bij een gebied dat nij na aan het hart Iigtl DàIrè-
Iijk atletiek.
net enige probleem waarmee ik zit is de sponsoring. Het is een
gigantiéchè klus, dat kan ik je we1 vertellen. Het zou aardig
zijn als ik op dat punt meer assistentie kreeg van een of twee
mensen die wat tijd kunnen vrijrnaken om sponsors te wervenrr.

Mocht iemand zich geroepen voelen, hij of zí) melde zich bij
Huib!

Fred vaa de Gou Netscher
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Op 4 juni j.I ben ik gekozen als nieuw bestuurslid en met
onderstaand stukje stel ik nij voor.

In april r89 vroeg nijn zusje of ik zin had de 20 km van
narifs te gaan lopen. Zí) had een boek uit de bibliotheek
waarin een marathon-trainingsschema stond voor 26 weken. Met
de gedachte dat als wij dit schema voor een gedeelte zouden
volgren, wij dan toch op zijn minst de 20 kilometer moesten
kunnen halén, zijn wij hieraan begonnen. Ik had voor die tijd
weleens wat gelopen maar nooit meer dan 10 kilometer.
ttParijsrr hebben wij gehaald en begin januari r9O ben ik bij de
HRR gàan trainen voor de cPc. Ik heb het prima naar nijn ?inbij de HRR waar, vind ik, serieus trainen en gezelligheid uit-
stékend samengaan. Sinds ik bij de HRR train heb ik bijvoor-
beeld nog nooit zoveel te gekke weekendjes meegemaakt (Àntw-
erpen, Saarburg, Friesland etc.)

Een paar naanden geleden werd nij gevraagd of ik geen zín had
om iets voor de vereniging te doen. ÀIhoewel ik een vrij
drukke baan heb waativoor ik ook regelmatig op reis ben (ik ben
ass. sales manager bij een titaandioxyde fabriek en verkoop
het produkt naar landen buiten Europa en het voomalige rtOost-
blokrt), vond ik het best leuk om zoiets te doen.
Ilc ben toen, als contactpersoon voor het bestuur, lid geworden
van het
organisatiecomité van de The Hague Ten Miles dat druk bezíg is
met de wedstrijd op 3 november a.s.

Ííat ik eventueel verder ga doen binnen het bestuur, weet ik
nog niet maar ik merk nu al dat er ongemerkt steeds meer
kartreitjes bijkomen.

Cynthia Boekkamp
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Verslag van de VredespaleLsloop d.d. 2a april 1991

Door een van de prominente leden van de The Hague Road Runners
is nij, a1s nieuw lid van de club, gevraagd een verslag te
schrijven over nijn eerste wedstrijdloop, de Vredespaleisloop.
Laat 1X urii eerst even voorstellen. Uijn naam is Pieter HuIs-
kamp. Ik ben in januari 1991 in Den Haag konen wonen. Ik wilde
in ben Haag na een lange tijd weer eens gaan sporten en ben
via de Vierdaagse training, welke Georgette Brugman voor
medewerkers yan het Ministerie van Justitie en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken organiseerde, in contact gekonen net de
Road Runners. Ik train inniddels sinds de CPC-loop bij de Road
Runners. Na een aantal weken fanatiek trainen, eerst bij Cor
van Putten en later bij Heidi van der Veer, voelde ik nij
sterk genoeg om een keer een wedstrijd te proberen.
Om urezèlf geen kans te geven terug te krabbelen heb ik nij
gelijk ingeschreven voor de Vredespaleisloop en wel voor de
tien kiloneter.
Toch wel wat nenteus voor de eerste keer heb ik een week van
tevoren het parcours een keer gelopen orn toch eens te zien hoe
ver 10 kilonéter eigenlijk is. Nou, jullie begrijpen, dat viel
vies tegen. Maar ja, ik kon niet meer terug.

De dag tevoren heb ik als laatste oefening met de rrVierdaag9e-
ploeg'ï nog de Bos- en Duintocht in Noordwijkerhout getraind
Zodat ik de volgende dag rruitgerustrr aan de start verscheen.
Wie schetste nijn verbazing (nou?) toen rs morgrens nijn bene-
denbuunnan (ook een Road Runner, ik had hem echter tevoren
niet op de club gezien. Naar later bleek, in verband met het
inrichten van zijn nieuwe huis) bereid bleek met nij mee te
Iopen teneinde als rrhaasx te fungeren. Ik had inmiddels de
noàige literatuur over dit ondemerp gelezen en was tot de
slotéom gekomen dat een trhaasrr toch wel grote voordelen biedt
in de hedendaagse atletiek. Vooral als het gaat on het serve-
ren van drankjes tijdens de wedstrijd.

Zo gezegd, zo gedaan. OD circa half twee vertrokken wij rig!-
ting Viedespatèis. Na eerst nog de inschrijving van mijn
parÈner geregeld te hebben werd eerst de sfeer van de wed-
Étriia opgesnoven. Het was prachtig hleer, veel z?n en af en
toe éen kóel windje, met name op die plekken htaar je wat op de
tocht stond. Na eerst wat rondgekeken te hebben en wat gespro-
ken te hebben met clubgenoten werd er wat ingelopen, gevolgd
door wat rek- en strekoèfeningen. Jullie zien zeker wel dat ik
inmiddels bij Heidi heel wat opgestoken had... Circa 5 minuten
voor de start zijn we rustig in het startvak gaan staan, zoals
ons door doorgewinterde wedstrijdlopers aangeraden lras, niet
te ver naar voren zodat we niet door rprofessionelet wed-
strijdlopers onder de voet gelopen zouden worden. Toen het
starLEchót klonk, konden (moesten) we rustig vertrekken. Door
het grote aantal lopers en enkele kunstmatig. _gecreëerde fuiken
moesÉen we in het begin zelfs af en toe stilstaan. Na enkele
honderden meters konden we echter in ons eigen tempo lopen.
lIijn haas liep vlalr achter uij in deze fase van de strijd
zoàat ik niet onnodig opgejaagd zou worden. Enkele snellere
lopers van de eigen gioeÈ tiet ilc rustig weglopen daar ik niet
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eens zeker wist of ik de 10 kiloneter wel uit zou lopen. Na

het eerste rondj e, dat ondanks de wamte best mee viel' gilg
nijn partner waÉ, 

'drankjes halen en venrolgens- iets voor nij
foi.rr.- Dit was voor nij wel een aanmoediging. Ik werd zodoende
geàwongen een fractie éne1ler te lopen dan ik eigenlijk wilde'
froewel een en ander best wel z!Íaar werd naar:mate de race
,àià"ia", bleek dit toch redelijk vol te houden alhoewel ik
telkens verlangend uitkeek naar het bordje dat weer-een kilo-
meter extra aaígaf. Eindelijk t«ran de verlossende Schevenings-
eweg en veryolóens het Carnegieplein lreer in zicht. Op het
laaÉste stuk kón ik nog een klein sprintje uitpersen om zo-
doende net binnen de 5g minuten te eindigen. Volgens nijn
partner bleek het 52 minuten 53 seconden te zijn na een-5 kilometertijd van 26 minuten en 50 seconden. Na afloop
hebben we nog even rustig staan uitpuffen en hebben gezellig
nog wat gedrónken. Verrrolgens zijn we rustig huiswaarts ge-
keérd. teruggezien kon worden op een gezellige dag.

Pieter Hu1skamP.

IITEN§TERI(E §PORTBRIL

ilET KUXÍTÍTOfGLÀS Op sTERt(TE roï*.r-ó
* DU6DPïIEI( *

THorrl§oilLAÀx 93 DEx IIAAG oto.3ó07aoz

IX ó INELLE KLEUREil COilPLE IT T37.50
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CEOIIDROIiAI'ÀCIA PÀAELLIB (de loperskniel

Dit is een veel voorkomende blessure bij hardlopen, waarbij
het gewrichtskraakbeen van de knieschijf aangetast (irritatie)
is.
Het kraakbeen van de knieschijf wordt rafelig en onregelmatig
met scheurtjes. Pijn treedt op wanneer de knieschijf -glijdt
over of gedrukt woràt tegen het gewrichtsvlak van het dijbeen.
De pijn àie ernee gepaard gaat voelt men dan ook direct rond
en/of achter de knieschijf.
Deze blessure komt relatief veel voor op jeugdige leeftijd en
bij beginnende hardlopers die de afstand .1n/of het tempo in
een te korte tijd willen opvoeren. De pijn ontstaat vooral
tijdens of na het hardlopen en wordt verer.gerd door heuvel-
tràining. Ook trappen lopen, langdurig zitten met gebogen
knieèn én het aanspannen van de bovenbeenspieren (strekspieren
van de knie) kan pijnlijk zijn. In sornmige gevallen kraken de
knieën bij bewegten.

OORZÀKEN VÀI{ DEZE KNIEKT,ACHTEN

Bij de geboorte zijn de boteinden die samenkomen in de ge-
wrichten en de achterzijde van de knieschijf alle bedekt met
een glanzend witte laag kraakbeen. Op den duur slijt door het
gebruik de achterzijde van de knieschijf.
Àfs men de Xniescfrijf aan de achterzijde bekijkt ziet men
verschillende vormen van verruwing. De achterkant van de
knieschijf is ook het eerste onderdeel van het kniegewricht
dat aan slijtage onderhevig is.
De volgende oorzaken kunnen de slijtage versnellen:
* Vormverandering van de knieschijf en het corresponderen-

de gewrichtsvlak van het dijbeen;
* Instabiliteit van de knieschijf veroorzaakt door ver-
. schillende vormen knieschijven;

* Wanverhouding in de strekspieren van de knie;
* Slag, schop of val van voren op de knieschijf;
* Een lichtè afwijking aan de benen en/of voeten, die

houdings- en/of bewegingsafhankelijk is (bv. het over-
proneren van de voet);

* Het dragen van slecht schoeisel;
* Lopen oP een harde ondergrond.
AI deze -verséhillende factoren kunnen er de oorzaak van zí1n
dat de bewegingen van de knieschij f niet meer normaal verlo-
pen.

Afhankelijk van de slijtageverschijnselen is chondromalcia in
vier stadia in te delen:
eerste => Het kraakbeen ziet er uit of het met

schuurpapier bewerkt is;
tweede => Het kraakbeen is niet alleen ruwer

Daar begint ook te scheuren-Het
oppenrlak blijft even dik;
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derde => IIet kraakbeen vertoont een vezelige
structuur en het oPPenrlak
begint te slijten;

vierde => Het beschermende oppenrlak is helenaal
afgesleten. Het bot van de achterkant
van de knieschijf is dan onbedekt en

dit stadiun is zeer Pijnlijk.
De hoeveelheid pijn die optreedt bij de verschillende stadia
is voor iedere sporter verschillend. Er zíin mensen die een
derde stadium chondromalcia hebben van wie de knieën nog uit-
stekend functioneren.
Er zijn echter ook sporters in een eerste stadir,rm die doorlo-
pend -pijt hebben. De pijn is gere).ateerd aan de .pijndrempel
ïan aé patiënt en hoe intensief de knie wordt gebruikt.

HOE HERKEN IK DEZE BLESSI'RE?

AIs belangrijkste slmptoom kan een zeurende pijn rond en ach-
ter de knieschijf aangegeven worden, die zich meer aan de
binnenkant dan aan de buitenkant manifesteert. Bij het be-
schrijven van de pijn zal- men gewoonlijk de hand meteen over
de knieschijf leggen.
In veel gevallen is de pijn houdings- en/of bewegingsafhanke-
lijk:

Het opstaan na langdurig gezeten te hebben met gebogen
knieèn.
Bij het opstaan za[ de patiënt even rondlopen om de knie
waÉ losser te maken. Zitten met een rechte knie geeft
het rninste problemen.
Trappen op- en aflopen, hurken en knielen.
(Hard)Iopen met een niet te hoge snelheid veroorzaakt
zelden pijn, maar springen en tegen een heuvel oprennen
wel.

In al deze gevallen wordt de pijn veroorzaakt doordat de ruwe
achterkant van de knieschijf tegen het dijbeen schuurt. (Och-
tend)stijfheid en vocht in de knie kan ook voorkomen bij chon-
dromalacia.
Bij het onderzoek naar chondromalacia zíE de sporter op de
raàa van de tafel met de knie 90 graden gebogen, èD wordt
verzocht de knie voor- en achtemaarts te buigen. Door nu de
hand op de knieschijf te leggen kan men deze voelen rrschurenrr.
Een gelonde knieschijf zaJ- bij deze beweging gladjes over het
dijbeen glijden.
oeíe onbèl.aste beweging is meestal niet pijnlijk.

Vetrrolgens gaat de sporter op de bank liggen met de knie 30
graden gebogen net behulp van een rol (been niet strekken). De
ónderzoéker legt de duim en wijsvinger oP de bovenkant van de
knieschijf en duwt deze naar beneden. Nu wordt de sporter
gevraagd de dijbeenspier aan te splnnen. Norrraal gesproken kan
men, tégen de weerstand in, de knieschijf naar bowen bewegen.
De tesd is positief, wanneer de sporter door pijn de knie-
schijf niet kan oPtrekken.
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Tenslotte wordt de loper. in stand op het aangedane been 9e-
vraagd een 90 graden kniebuiging te maken. In de meeste geval-
Ien zal- na ongeveer 30 graden buiging pijn aangegeven worden.
Vaak za]- de sporter bij chondroualacia in een ernstig stadium
steun nodig hebben om deze proef te kunnen uitvoeren.
Onderzoek dmv. röntgenfotots en/of arthroscopie kan goede
informatie geven over de mate van verruwing aan de achterzijde
van de knieschijf.
WAT IS ER ÀÀI.f TE DOEN?

Voor een behandeling van chondromalacia is allereerst rust of
een vetmindering van de trainingsbelasting nodig (bv. het
aantal kilometers Per week halveren). Bij terugkerende klach-
ten is het advies gedurende langere tijd niet te lopen (6-8
weken of soms nog langer).
Bovendien zullen fysiothrapeutische maatregelen, waaronder
spierrrersterkende oéfeningen voor de vierhoofdige dijbeen-
slier, voorgeschreven lrrorden. Deze spierrrersterkende oefenin-
gén moeten lsometrisch worden uitgevoerd. Dat wil zeggen 4.tàe spier wel wordt aangespannen maar zonder dat er beweging
plaatsvindt in het kniegewricht, zodat 99en extra belasting
óptreedt van de achterzijde van de knieschijf.
Sóns is het zinvol een tape net onder of boven de knieschijf
aan te leggen. De knieschijf wordt dan ontlast. Laat dit eerst
voordoen door een arts of fysiotherapeut.

HOE VOORKOIT{ TK DEZE KNIEKIÀCHTEN?

* Doe altijd een goede watming-ups loop minimaal 5-10
minuten in en voer daarna het oefenprogramma uit.

* Let op waar je loopt! IÍissel het hardlopen op een bol-
/schuin wegdek af.

* Een vermindering van het overmatige Iichaansgewicht
helpt zeker mee overbelasting te voorkomen.

t IÍanneer je lichte afwijkingen aan de benen hebt (been-
Iengteverschil, x-benen, o-benen, platvoeten, overprone-
ren in de voeten enz.l, laat je dan adviseren over aan-
passingen.

Dannis van den Berg
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BUEIIIEES - BIIN

IITEE EÀGUE TEI{ UTLES 1991II

Op zondag 3 november a.s. wordt de rrTHE HÀGUE TEN MITES 1991r!
gehouden.
Íij, Nico Tetteroo en Hans van der Vecht, vormen het Business-
nun comité van deze hardloopwedstrijd
Uit dien hoofde zijn wij op zoek naar (hardlopende) mensen,
die bij een rrgrootrr bedrijf werken.

Íat ig uauelijt Ce beCoeliao?
pe afstand 10 Engelse nijl bevat, behalve wedstrijdlopers en
recreanten, ook dit jaar teer een zoqrenaamde BUSIIIESS - Rlrlt.
Bedrijven kunnen dan met één (of meerdere) tean(s) van nini-
maal 5 en maximaal 10 personen aan de
10 Engelse nijl deelnemen.pit iàar zal ook de televisie aanweziq ziin!
AIIe infomatie over Prij zen, voorzieningen, etc. kun je in
een informatieblad vinden, dat lfii je op verzoek graag ver-
strekken!

Contactoersoon/tea[caPtain :
Oeefneruen in een Business-Run team spreekt je aan en misschien
wil
Ofm
Een

Voor nadere info en vragen:
neem (snel!) contact op met Nico Tetteroo of
Hans van der Vecht (groep 4, Georgette Brugrman) .
Wij zorgen dan dat alles goed gecoördineerd wordt!

Het Business-Run Conité:

Nico Tetteroo en Hans van der Vecht

jerlkun je wel contactpersoon of teamcaptain 7íln?
isschien weet je iemand in je bedrijf, die dit wil doen?
Ieuke actie voor jullie Personeelsvereniging?
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Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-
Voorburg B.V.

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5,2272AD Voorburg, tel. O7O - 387 OO 06
(orens Voorburg-Leidschendam, aan het Riin-Schiekanaal op het
iërrein betonmörtelcentrale Mebin B.V.)
Openingstijden:
Showroom: maandag Vm vrifdag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.00-2 1 .00, zaterdag 0Q.0G1_3.00 u u r
Verkoop óouwmaterlalen: maandag t/m vrijdag 07.30 - 16.30 uur.
Zalerdag gesloten.
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ATB
Panasonic

Gazelle
Dawes

a aa- a\

RAGE.
Panasonlc

Benotto
Gàrelle

\

Je,,,wsHlmtrno RACEG R 0 EPEN,
ALIEEXVEAX,OOP VAN BE.\OTTO & P,ANASONTC

F,ETSEr VOOA VOORBUBG

Race Service

Gazelle fietsen

Gazelh SuPeneur Sp€oal
Alleerrrkoop uan Gazelle- en Locomotieí-
lletsen wor Voorburg

Gazelle maakt fietsen leuker

r
ATE}. EN RAC)ESPECIALTST SINDS í936

VAN OE WATERINGELAAN 206 . 216. TELEFOON: 3836359, VOOBBURG

E,

P LLEN FIETSEN
Openingstiiden : Dinsdag t/m vnidag van 8.30-13.00 en van 14.00-18.00 u.Zaterd van 8.3G16.00 u.

ATB. EN HACE.DEALER VAH DE TOPMERKEN:30
PANASONIC, GAZELLE, DAWES, BENOTTO en SCOTT



BARBERTCET

op woensdacr van drie nqaf twee
ffi spreiding van de trainingsgroepen over de
dagen van de week -is de woensdagavond enigszins ontlast wat
befreft de toestroom van etende en drinkende runners. Om die
reden za1- je op woensdag voortaan twee bamedewerk(.st)ers zien
waarbij onàe Wàltraud tijdens de avondspits even bijspringt.

Gebruik keuken- en barfaciLiteiten
Van- tIjE tot tijd zie je runners, à1 dan niet dankbaar ge-
bruitoàken van onze bar- of keukenvoorzieningen. Bijvoorbeeld
om een zeJÉ meegenomen hapje op te warmen. Binnen grenzen noet
dat nogelijk zLin maar dan we1 uitsluitend na overleg met 9en
lid vai ae UarConnissie! Oolc het gebruik van plastic bordjes
en bestek (betaald met on,ze contributie!) in voorkomende 9e-
vallen blij'ft nogelijk via een lid van de barcommissie, waar-
voor dan wel een geringe vergoeding wordt berekend (f O,25 pet
bord/ bestek-set). :

Bijvullen tcoelkasten in weekend
ó eorganiseerde bardiensten van maandag, woensdag en donder-
dag-wetén aI dat na afloop van een avond de koelkasten bijge-
vuÍa moeten zijn. In de weekends gaat dit nog wel eens fout.
Indien er in een weekend een beroep wordt gedaan op de ba-r-
voor=ieningen (altijd na overleg net een lid van de barconnis:-
;IÈii-ffi-ï"iat ventracht dat aíngesproken voorraden weer 'bf::
ge\ailfar worden, zodat het drankje voor de runners van maandag-
avond weer koel staat.

Sleutelsets snel inLeveren
ffi vijf sleutelsets zodat de dienstdoende
barploeg het voorraadhok en het clubhuis kon afsluiten. Set
nuroier ïier is a} enige tijd spoorloos verdwenen. Misschien
dat deze oproep het venrriste kind alsnog bov91 water brengt.
Wat de overige sets betreft is het nadrukkelijke verzoek: na
gebruik zo snel nogëtijX weer inleveren bij, e91._Iid van de
Éarcornmissie. Op ait moment zien hle herhaaldelijk dat alle
sets onder de mensen zijn.

De oproep in de Review tijd geleden heeft niet de ver-
wachte respons opgeleverd. Daarom opnieuw dit beroep op jullie
sport ieve houding ten oPzichte van de cIub én je collega-run-
ner om je aan te melden voPr een bardienst. Eén avond per twee
maanden Ii niet tè''vee1 gevraagd.. . Voor inlichtingen
en aanm'éId

jkt toch
ingen kun je terecht bij:

Cees Visser, telefoon 070-3445891 (tijdens kantooruren) -

De barcommissie: Noortje Alberts
Rob Krahmer
Heidi van der Veer
ï{altraud Vingerhoed
Cees Visser
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tr Tbe Eacrue l[€L Uiles tr aflever ing 2

In de vorige Hot Road Review heb ik toegezegd om in het vo]-
gende cIuUÉIad hreer iets te.vertellen over de ontwikkeLingen
iond de The Hagrue Ten Miles van 1991. En omdat belofte nu
eenmaal schuld maakt, hier aflevering twee.
Hoewel hle nagenoeg elke woensdagavond vergaderen, zijn $re

misschien toch nog niet zo ver gevorderd als we graag zouden
willen. Enerzijds is een ver§radering van 20.45 22.OO uur erg
kort en valt er op zo'rt avond niet echt veel te regelen. Eer-
Iijk gezegd zou ik er voorstander van zijn elke veertien dagen
éé; aíond van 19.00 22.OO uur te vergaderen. Je hoeft dan
minder gehaast te werken en je hebt nog een halfuur meer ook!
fk vraag me ook wel eens af of je direct na een training wel
in de juiste sternming bent om te vergaderen. Ànderzijds hangt
de voortgang van alle voorbereidingen af van de sponsorgelden
waarover men kan beschikken: als de geldbuidel snel vol is,
kun je zotn evenement even snel op poten zetten; het is heel
anders wanneer je alle eindjes aan elkaar moet knopen om het
geheel sluitend te krijgen.

I{aar eerst iets over de organisatie. Tot op heden hebben zich
al veel leden opgegeven die aan de organisatie willen deelne-
men. On het pfaàtjé zo compleet mogelijk weer te geven, zaJ- ik
hier de namèn van de betrokkenen met de daarbij behorende
taken of functies vermelden.
Onderqetekende is voorzitter en is thans met name bezig om zo
veel nogelijk sponsors c.g. getd binnen te krijgen.
Hans van der Vecht is penningrneester en probeert te voorkomen
dat we een tekort oplopen en liefst nog wat overhouden ook.
De briefwisseling tussen sponsors en het Stichtingsbestuur
alsmede de aanvraag van vergfunningèn doet onze secretaris,
Justus de Brui'in.
Gerard van tminen doet de inschrijving op Houtrust-Sport,
zorgi voor de aanschaf van pri)zen (bekers, medailles e.d.) en
voor de aankoop van startnummers.
Fred van de Gon Netscher verzorgÈ het promotiegedeelte. Daar
kont veel voor kijken: het gaat om het laten vervaardigen van
hand-outs, posters en billboards. Ook behoort tot zijn taak
het plaatsen van advertenties en het te woord staan van de
pers. Tenslotte omvat het het samenstellen van een programma-
én uitslagenboekje en het regelen van de activiteiten van het
promo-team.-peze vijf mensen vormen het dacreliiks bestuur van de stichting
The Hague Ten Miles. Tevens is Ton Vermolen bereid gevonden om
op te treden als algemeen adviseur en fungeert Cynthia Boek-
kàrnp als intetmediair naar het bestuur van de The Hague Road
Runners. Bovendien verzorgt ze agenda en de notulen van de
vergaderingen.

Naast deze itkernledenlr hebben de volgende Personen toegezegd
de hierna volgende functies te willen ver:rrullen.

Jacques Beljon AIs wedstrijdsecretaris van HRR -verzorgLhij -de vooringcbrijviag en tevens de tijÖraarneuing.
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Hans Beudeker Steekt veel energie in de werniag en oP-
vatrg van atleten. Inzake het uit te keren start- en
prijzengeld doet hij voorstellen aan het bestuur.
Hans van der Vecht en Nico Tetteroo
zetten zich in om zo veel nogelijk bedrijfstears
aan de Hagrue Ten Miles te laten meedoen (Busl-
nBgB-RrD) .
Ruud van Groeningen zet-, met assistent van Pieter de
Graaf, het Parkoerg uit.
Henk Hogeveen verzorgÈ de logiatiek c.q. het velrroer van
personen en/of materialen.
,lohan Koopman heeft de counuaLcatie onder zijn beheer.
Justus de gruijn en Frans Perdijk zullen samen de ver-
rerkl.ag vaa Ce ul.tslage! voor hun rekening nemen.
Jos de !{aard fungeert a}s fotograaf,.

De organisatie is hietmee nog lang niet
volgende taken' bestaat dringend behoefte
vrijwilligers:
A. De meest dringende behoefte bestaat aan 2 of 3 personen.

die tijd vrij kunnen maken en in staat zijn om de spon-
soring samen met ondergetekende goed van de grond te
krijgen. Dit is echt urgent want daarmee staat of valt
een goede ItTen Miles 1991x !

B. lÍe zóeken eveneens iemand die het Programma- en uitsla-
genboekje geheel voor zí)n of haar rekening vril nemen.

C. Ygij willen graag in contact konen met nog 3 à 4 dames
voór het prómo-team. Zíi lcunnen zich opgeven bij Hans
van der Vecht.

D. Zo ook 1 of 2 personen die zich willen toeleggen op het
lrerven van nevenactiviteiten (zoa}s een aerobic team).

E. Voorheen was Ruud de Ruiter assistent-race day director
en min of meer de hoofdrolspeler op de dag ze]-f. Hij kan
vanwege hem moverende redenen dit jaar niet meedoen, dus
zoeken wij iemand die deze functie wil overnemen.

F. VenrolgenÉ zí)n wij op zoek naar iemand die de op- en
afbouw van het start- en finishgebied op zich wil nemen
en naar iemand die bereid is op de zaterdagavond vooraf-
gaand aan de race alvast het sponsormateriaal te doen
ophangen (reclameborden, spandoeken e.d. ) .

G. Vóor onze rreigen cateringtt te lreten het smeren en betreg-
gen van broodjes voor onze medewerk(st)ers.r. het uitdelen
van lunchpakketten en dergetijke zoeken $rij een groeps-
leid (st) er.

H. Ook àouden we graag in contact komen met 2 personen die
op verantwoordé en controleerbare wijze en zonder moei-
tijXneaen de T-shirts toewijzen aan de groepsleid-
(st) ers.

I. Én tenslotte: wie verzorgt de feestavond? Of hebben lre
dan geen onderdak (neer)?

Zoals iedereen kan zien is er nog volop behoefte aan leden
voor het afdoende laten verlopen van de organisatie. Wie zich
alvast wil opgeven voor een bepaalde functie of bij het een of
ander wil as-sisteren op de dag zeJ-f, is nu aI van harte wel-

compleeti voor de
aan enthousiaste
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kom. I{ij werken graag met mensen die éen van de genoemde func-
ties goéa denken te lnrnnen vervullen, er tijd voor beschikbaar
hebben en er nog plezier aan beleven ook!

Voorop staat evenwel: tilie helpt mee met de sponsor:Uerrrinq.

In het volgende nummer van HRR zal ik nader ingaan op de spon-
soring en iets vertellen over het Nationale lfegCircuit Neder-
Iand.

Huib Izeboud
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-radlopeu LD Frl.eglaad-

Vrijdag 31 mei te ca. 16 uur rijden we weg.
Na een korte stop op de Àfsluitdijk, in de snackbar van rrHet

Mouvmenttr, parkerLn we ca. 19.15 uur de auto op het piepkleine
parkeerterrein voor Eetcafé [De Kalkmanrr te l{ierum.
We zijn niet de eersten. À1 3 Road Runners hebben zich aan de
bar geinstalleerd.
Na een tijdje is de groeP van +/- 20 mensen conpleet en kunnen
we ons wijden aan de avondmaaltijd die uit o.m. kolossale
stukken gebraden kip bestaat.
Daarna bàgeven we ons naar de nabije kampeerboerderij die voor
2 nachten ons tehuis zal zijn. Het duurt niet lang voordat
éénieder een plaatsje in het geurige stro heeft gevonden.
De volgende morgen is het om 4 uur reveille. Voorzien van
ontbijtpakketten rijden we naar Ho1ward, hlaar restaurant rrLan-
d- en ZeezíchL|urr ons verzamelpunt is. De keuken is aI volop
bezLg om de a.s. wadlopers van koffie, thee en. eetwaren te
vooràien, intussen kunnen we een voorzichtige blik $rerPen op
onze gidsen die aan een tafeltje bij elkaar zitten. Iets in
hun gézichten duidt er op dat deze mannen niet gemakkelijkj
uit balans te krijgen zullen zlin.
Tegen half zes ia het dan zovet. Iile gaan naar buiten, stappen
ovèr een met mosselen en wier begroeid hekje en staan op het
wad, dat de eerste meters uit taaie modder blijkt te bestaan.
We moeten een geul oversteken en nijn linkerbeen zakt snel tot
over de knie tíeg. Ik trek en trek maar het helpt niets. Met de
hulp van een gids kan ik mezelf bevrijden waarbij ik het ge-
voel heb dat nijn voet in de diepte is achtergebleven-
Soms lopen we énkeldieP, dan weer tot ruim over de knieën in
het watèr. Soms is de bodem stevig, dan weer uiterst week. Het
zonlicht valt in bundels door openingen in het wolkendek en
glinstert op het water. Veel tijd om even rustig.on je heen.te
[ijfen is e] niet, want de vaart moet er in blijven. Ta 91i9etiJd begint het water wat lauw aan te voelen. Van schuin links
zien we gestaag de golfjes, overdekt met langen smalle strepen
schuim op ons af komen.
Op een gegeven moment bereiken we een min of meer droge zand-
plaat waar we enkele minuten moeten wachten tot de hele groep
weer bijeen is.
Op dat urornent beseffen we hoe koud we innriddels zijn geworden.
Mijn handen zí1n gevoelloos en zullen dat no-g enkele uren
blijven. Het valt'niet mee om na dit korte opon-thogd opnieuw
te water te gaan. :

Àirà"gÀ-auiaéiijker doemt de kust van Ameland vèF'bns op.
Tegen aehten Ëereiken we het eiland dat een grote verlatenheid
uiÉstraalt. Laag boven onze hoofden is het een grote bedrij-
vigheid van zwart/witte vogels met lange spitse snavels die
onze komst niet erg op Prijs lijken te stellen.' : "'
Na een stevige.tippel bereiken we dan-het.punt_waar-.de schoe-
nen en benen- kunnéí worden óntdíah' van de yettè -àwàrte modder
die zich daarop' heeft vastgezet. Na nogrrnaàl's een eind lopen
komen we aan in het plaatsje Buren waar ons in de eetzaal van
hotel rrDe Klokrr een uitgebreid (en zeer welkorn) ontbijt wacht.

u
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Na het ontbijt wandelen we (we kunner er maar geen genoe§t van
krijgen) dooi naar Nes, dat aI bijna lijkt te bezwijken onder
de last van de vele toeristen die daar ronddrentelen.
Daarna met de niddagboot terug naar Holwerd en vandaar Ueer
naar Wierum.
Daar gaat een aantal wadlopers, doezelig van.zoveel_ zon, wind
en waÉer, in het stro onder zeil. Ànderen grijpen de gelegen-
heid aan om een bezoek te brengen aan het nabije Dokktrm, waar
in 754 Bonifatius werd vemoord.
We bezoeken daar uiteraard de Bonifatius-kapel en nemen namens
ItThe Haque Road Runnersrr één minuut stilte in acht.
We bedenfen dat als er in de dagen van Bonifatius aI aan hard-
J.open zou zí)n gedaan en als hij dan getraind was geworden
doàr iemand a1s, laten we zeggen Àstrid Pieterse, hij onge-
twijfeld snel genoeg zou zijn geweest om aan ztn moordenaars
te ontsnappen.
Dan is hèÈ weer tijd voor het diner in Eetcafé rtDe Kalloantr,
waar schnitzels worden opgediend die in grootte kunnen wedij-
veren met de stukken kip van de avond daarrroor.
Na nog een nacht in het stro gaan de tafels en stoelen naar
buiten en ontbijten we omstreeks 9 uur op het erf, gekoesterd
door een vriendelijk zonnetje.
Tegen tienen verlàten rle I{ierum, dat is -gelegen_ in een bocht
van de zwarte zeedijk en dat wordt gedomineerd door het ca. 7

eeuwen oude kerkje. Een streep op de muur van de toren geeft
aan tot hoe hoog het zeewater hier ooit is gekomen.
Op de dijk herinnert een eenvoudig. monument aan de eerste
dècember van 1893 toen van de L7 vissersboten die van hier
waren uitgevaren, slechts 4 teugkeerden. Tweeëntwintig vls-
sers, in leeftljd variërend van 19 tot 80 jaar, keerden niet
terug.
gehaÍve de herinnering aan Wieruur nemen hle ook mee naar huis
de herinnering aan een geslaagd weeekend waarin we een bijzon-
dere enraring opdeden, nml. I{adlopen-.
Vanaf deze ptaals nogrmaals dank aan initiatiefnemer en organi-
sator Cor van Putten.

Een deelnemer
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Het bestuur van

Gerrit van Pelt,
(voorzitter)
Jacques BeIjon
(wedstrijdsecr. )

Astrid Pieterse
(secretaris)

Loes Àarts
(2e secretaris)

Michel Aarts
(ledenadn. )

Frank Thuys
(penningrmeester)

THE HÀGT'E ROÀD RI'NNERS
Doorniksestraat 30, 2587 XI{ Den Haag
TeI. 070-3504691

l,n.v.Meerderrroort 563, 2563 ÀX Den Haag
tel. 07o-363452L

Regentesselaan 74, 228L VII Rijswijk
tel. O7O-39996L3, giro 56992L5 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

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

Toumaliln 26, 2691 TR rs-Gravenzande
teI.01748-14549

Tourmalijn 26, 2691 TR ts-Gravenzande
teI. OL748-L4549

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

Redactie HOT ROÀD REVIEI{

Loes Àarts Tourmalijn ZA, 2691 TR ts-Gravenzande
teI. 01748-14549

Els Bloemen Parsifalstraat LL, 2555 WG Den Haag
teI. 070-3256882

Fred v.d. Gon Netscher Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
tel. 07O-35247L5 (O35-72L75L, werk)

Ruud van Groeningen 2e Ànt.Heinsiusstr. 84, 2582 \/[Í Den
Haag
teI. 070-3544992 (070-38432LO, werk)

Christiaan den Hertog C. Reinierszkade l-33, 2593 HN Den Haag
tel. 070-3859720 (020-6491655, werk)

Peter Magnee Uilebonen 92, 25LL CS Den Haag
tel. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

Renée van der Roest Vemitjoenstraat 53,
teI. O7O-3943L93

2284 Gv Rijswijk

Ger Snijkers
tst

Nico Tetteroo Nieuwediepstraat L4, 2547 TJ Den Haag
tel. 070-3238801

Queridostraat 3, 2274 XC Voorburg
tel. 070-3860544 (070-369434L
3306)
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