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vooRwooRI)

l,iet de vakantie achter de rug en de nieuwe cursuEsen weer draaiend,
wil ik Ln dit voorwoord even ingaan op yrat zaken die voor de
vereniging van belang ziJn.
Dat betreft ten eerste de EchorEing die het bestuur gemeend heeft op
te moeten leggen aan Hatm Ëendrike.
l.let ingang van 1 september jI. ia de schoraingatermijn verstreken en
inmiddels heeft een gesprek plaategevonden tuasen Harm en een
bestuursdelegatie. Harm heeft daarbiJ aangegeven dat hij de gang van
zaken achteraf betreurt. Door het maken van goede afapraken hopen we
dergelijke conflicten in de toekomEt te vermijden. Gezonde discugsie
ie daarentegen welkom en laten we hopen dat dit er ook van zal komen
op de in het komende najaar te organiBeren thema-avond over betalingen
in de eport.

Tweede en ditmaal blijvend hete hangiJzer iE uiteraard de
accorunodatie. Regelmatig wordt mij gevraagd waarom er geen nieuws
wordt vernomen van bestuurezJ.Jde. BeBte anÈwoord daarop is dat er
gerdoon geen nieuwE iE. Dat ie tegelijk weinig inspirerend en daarom
kan ik wel kort de ej.tuatie scheteen waarin wiJ nu zitten.
l{e moeten het huidige clubhule nog eteeds verlaten, alleen blijft
onduideliJk wanneer dat nu exact noet. Dit wordt veroorzaakt door het
Eteeds uLtstellen van de nieuwbouw aan de Doornikseetraat. Het door
ona aangekochte clubhuis ligt warm en droog ingepakt te wachten op
welke tijdelijke lokatie het weer zal herrijzen. Àangezien we huur
voor die opslag moeten betalen, overhregen we overigenE alternatieve
opelagruimte.
Ondertuesen onderhandelen we met twee gemeentelijke instantieg.
Enerzijds met de Diengt WeIziJn, afdeling Sport en Recreatie en
anderzijds met REO, en dat is de Dienst voor Ruimtelijke en
Economigche ontwikkeling. Deze laatste anbtenaren gaan over de grond.
l,tet hun bespreken we nu diveree tijdellJke plekken. Definitieve
vestiging hopen we uiteindeliJk te vinden in het gebied Klein
Zwitserland. Àangezien de eerste lokatie tijdelijk is, proberen we de
koeten van met name de nutgvoorzieningen op die plek laag te houden.
Daarnaaat dienen we te kiJken naar aIle andere factoren (parkeren,
Iigging, Ioo1»omgeving, enzovoort). De Gemeente dient daarnaast
besteÍmingsplan en buurtbezrraren te checken en dug duurt en duurt en
duurt het maar....
wat je ervan afleert, ig een ternJ.Jn te noemen waarop Je iete
definitiefs weet en duE zal ik een definitief antwoord nog wel een
tiJdje echuldig blijven.

Gerrit van Pelt
(voorzi.tter)
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lndustrial models
Maquettes maken onze
modelbouwers al sinds 1954.

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

- illustratie- tekenwerk
- artist impressions
- projekt- fotografie
- videopresentaties
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(NÀCEt)ORrEllrÀEIEyrÀllDELrrrc arrnÍI 1991

l,let meer sroepenr dan ooit tevoren (maar liefst 9 met elk I
deelnemersl) ging op vrijdagavond 28 juni Jt. de 11e nacht-
oriëntatiewandeling van Btart.
Plaats van EarnenkomEt wag traditiegetrouw een RotterdamE
bejaardenoord, weerzien met kenniaBen van vorige keren voor aoÍnmigen,
het onwennige gevoel 'rrat ataat ons allemaal te wachten'voor hen die
voor het eerEt meedoen. DIe foto van de nogal uitgeputte, toevallig,
HRR-er op het aankondigingenbord in de ontvangsthal voorspelt in e1k
geval weinig goeda.. Na de gastvriJ verstrekte koffie en het puzzeltje
waarmee de 'echte' plaats van vertrek moest worden bepaald ('Loon naar
l{erken', pardon Loon op Zand) werd vertrokken met, zoals elk Jaar,volledig 'onwetende' chauffeure van de busjee voor een - ik verklap
het maar vaEt - opnieuw grandioze tocht. Eén met, zoals het een goede
wandeltocht betaamt, enkel en alleen winnaarat

Goed (wandel)weer met, tot verdriet van de organieatoren, optimaa).
zicht (een bijna volle maan en nauweliJks wolken) bij de overateek van
de Loonge en Drunenge duinen. Iets, heren organisatoren, om een
volgend keer op te lettenl
En, zoale bij een dergelijke happening hoort, voor elke groep weer
eigen belevenigsen. l,let ale motto 'gezelligheid kent geen tijd' nam
groep 'Charlie' (één van de beide 'volle' HRR-teamsi €n dan zat er ook
nog wat '1oB' HRR-voIk bij andere teams..) de tiJd voor koffie èn een
grondige oriëntatie vooraf ..
Wat overkwam one zoal onden eg? Àllereergt tijdena de oversteek van de
al genoemde duinen de hierin geposteerde controlepost (met
knipperlicht) waar, zo bleek achteraf, 'Romeo' (een oude bekende van
vorig jaar) flink wat tijd heeft moeten doorbrengen.. Omdat geen van
mijn mede-'Charlisten' mee naar het aarzelende (knipperllicht durfde,
misten wij deze post.
9fe zijn de duinen desondanks gemakkeliJk overgekomen, mede dankzij de
maan, maar misten zo we1 een unieke kang om door het gebruik van een
verkeerde schaalaanduiding een goed eind richtlng Efteling op te
rukken en vervol§renE, op uitdrukkeltjk bevel van de leiding, in de bus
te worden ingeladen voor vervoer naar het (eerste) ruetpunt, wat één
van de andere groepen overkwam.. Kaartlezen werd blj ons perfect
gedaan door het duo Louiae en Ria; zij zouden het zeker niet zo ver
hebben laten koment

l{el werd voor 'CharlLe' vanwege de late start het onderdeel 'Rucphen.
afgevoerd; dat had ook te maken met de afwezigheid van een andere
kennis van vorig jaar, 'Roger' (op vakantie, of vanwege slechte
batterijen..?). Het rdas voor onB lrat hem betreft, ,over en uit,.
Lekker ruetig was het (daardoor) zeker well

Niet aLleen de oversteek van de Loonse en Drunense duinen bleek een
belevenis, ook de overtocht over de (draasige, dat kun je we1
zeggen.. ) Kalmthoutse heide in de vroege morgenuren was zeer de moeite
waard. En zo ook het resterende traJect naar 'Jagererugt' - er wordt
Ln deze contreien kenneliJk nogal wat afgejaagd, en niet alleen dat:
gelet op de onheilspellende geluiden op dit laatste gedeelte, leek het
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onE bLjzonder raadzaaÍn het op de kaart aangegeven ,militair
oefenterrein' IetterliJk en met reden 'linke te laten liggen..' Dit om
te voorkomen dat zo één der negen groepen definitief zoek zou raken...

Het wae voor'Charlie'overigens het deel waar de 3 (t) kompaEBen voor
een feilloze oriëntatie zorgden. Niet alleen vanurege ('Oh') Carol als
gealaagde debutante op het onderdeel 'kompae', maar zeker ook het
'Nieuwsblad'-gleutelhanger-kompae van Hellen heeft zijn nut bewezen!

Andere groepen (À ?) qraren eveneena zo nu en dan gedurende
enige/Iangere tijd 'uit beeld' maar vonden uiteindellJk toch de weg
terug, al duurde dat biJ 'A(lpha)' wel erg lang. Over wat hiervan nu
de oorzaak wae, kon geen bevestiging worden verkregen, aI ging het
roddelcicuit hierover achteraf uiteraard op volle toeren draaien..

Àan alleg komt een einde, zo ook aan deze l1e nacht-
oriëntatLewandelingi na een omelet of pannekoek op het eLndpunt en
enige 'bollekes' van formaat (althane voor die groepen die redelijk op
tijd binnen eraren..) eliep iedereen natuurlijk weer een (haze)slaapje
tijdens het uurtje in het busje op weg naar huig. Ik wil de drie heren
organieatoren, namenE iedereen, nogrmaals hartelijk bedanken voor de
inzet, en: "u doet=vqtqend iaar toch ook meet"

Vergeet dan niet, zoalg de aEeistent-groepsleideter van een
Iaaggeletterde groep, uw echoenen (en alleE wat u verder denkt nodig
te hebben) voortdurend biJ u te dragen. 't Kan andere pijnlijk
worden..

Nico Tetteroo

I

DANSLFS

oo
fuxtot - Eng. wars - Tango - Cha<ha
Rumtta - Jive - Samöa - Rock'n Roll

* lcdrr! dag lccson
* GíatF inhaallcsrsr

LEEF HEÏ GEMAKKEUJK IN
DE GHOTE HMGSE DANSSCHOOL

VId MEULEN.WESSEUNG
Laan van Mecrdcrvoort 50 . Dcn Haao
"{nrt}g6n-M€copola btosco@ en Anna Palownas;raal r
rc bcrak n mdEaÍn 3 - 8. t0 6n blJ34. 5. 7 . 13 - 2,

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUAFI
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KNIPSELS
UIT DE KRANÏ

Kenmerken van onze sanenlevin g zLjn
een chaotlsch overheÍdsbeleid uaar_bfj het geld naar rrÍllekeur uordt
lngezameld en ueggesneten, en hetfelÈ daÈ talloze &enseo nauwelÍJksfatsoenlljk contact met anderen
hebben. I,lÍj zÍjn op zoek naar heteigen lkje. Het vervelende Ís al_leen dat een EeDs pas eea Denswordt ln conÈ8ct Bet een ander. Iletgevolg van dÍe 1eefstlJl ls dat de-presslvitett of neerslachÈigheld openorne schaal voorkouen.
De oplosslng dÍe veel neasen zoekenis al even eenzaall a1s zLJ zel:tzÍjn: hardlopen uet een ualkoau opzodat de uereld uaxlnaal uordt af_geschernd. DÍe bezlgheÍd ls vanuÍt
de Verealgde Staten konen overwaal_
en en leÍdt naer Den zegt zelfs totverslavÍng. Vernoed woràt dat zuarellchauelljke luspannlng sauengaaÈ
mer de produktle van stofjes tà de
hersenen dle ooder andere de sten_nlng verbeÈeren, Daar zekerheld
hebben we niet. llat ue wèl weten lsd:a Ínspanntng zoals hardlopea de
algenene lichanelÍJke ea geestelf5_
ke toestand veibetert. iu depsychÍatrlsche uereld heeft dat ge_leÍd tot onderzoek over het verhel-
pen van neerslachtÍgheÍd oet behulp
van ltJfellJke afpetgertug.
Eén aardige vraag lutdÈ àf Uarato-
pen zo'u effect heeft. Dat zou kos-
teubesparend kunaea rerkea eE hetllJf rordt van zulk gedoe ook uog
eeDE beter ln plaats vaa slechter.Elk geneesoÍddel uuat loners ultdoor bÍJwerklagea, aaaslageo op
lever en nterea, en ga oaar door.
O9 proefaeolng zat als volgt lu
elkaar. líen Deeat Èe reten aai hot-
len ea/of deskuadlg pratea redelÍJk
hellzaan zlJo ln geval van deprea-
sleve toestandea. 0a dle reden uerd
het effect ooderzocht vaa peyeho-
theraple, hardlopea en de conblua-
tle van belde vorleo vra tlJdver-
drtJf. Eea groep soobere proefper-
Boneo yerd due Ío drleën gedeeld.
líeo stelde de uate van het algenene
onwelziJn aan het begln vast door

nÍddel van een batterÍj tesEs dte
voor dlr doel ls ooÈrlkkeld. 0m na
Èe gaau of de logreep of de Íogre-
pen effect hadden, cerdeo dÍe tests
tiJdens het experinenÈ eea aautal
kereu opaÍeur afgeoouen en men deed
dat eukele naanden ua het elnd van
de rlt nog eens dunnetJes over.

De hardlopers oader de treurendeD
Doesten tlen ceken laag drle keer
per week ln groepJes hollen oader
aaavoerÍng vaD eeB sportlastruc-
teur. Deze Joeg zljn nensen zodaulg
op dat het hart behoorllJk uerd be-
last. Dat heeft bepaalde trenzen.
De aaxluale hartslag ls ongeveer
220 slagen per nlnuut nlnus de
leeft§d ln jareu. Eea nelsJe veD
ÈcloÈÍg brengt het rat dat betreft
dus tcee keer zo ver als een uelnlg
opgerekte beJaarde vao 120 Jaar ult
Rusland dle ter gelegeaheld van
zlJo verJaardag de renbaaa op rordt
geJ aagd.
Een tueede crlÈerluE oa Èe beoorde-
leo of leoaads llchaaa de zegealn-
ten vao het hardlopen heeft erva-
rea, la d8t uea de t$d neet dle
het hart nodlg heeft oE oa de ln-
spanalng ceer op het noraale aantal
klappea per nlnuut te koleu. DaÈ
ooet blj voorkeur slet te laag du-
rea. Iets aoalooga geldt vooE de
BÈUtlBg eu de dallng vaa de bloed-
druk, raaE dle ls. blJ het experl-
nent Ía krestle ulet geleEeu.
De tceede groep proefperaoaen rerd
behandeld aet cogolÈleve theraple.
D8È gebeurde tlen sekcu laog, ÉÉn
keer per reck eeo uur. Dlc pcrlode
oan evenveel t§d la beelag a1a bet
hardlopea (drle keer trlatlg riau-
tea per reek). 9rt zo'a thersple
lohoudt heb lk sooit prccleo begre-
p6r aaar het echlJat rcgellJk Ee

zlJa oet behulp vaa het versÈaad lu
te zleo dat aoobere etenlagco en
gcvoelena alct vecl zln hcbbco. Dle
rlJsheld zou aaotepreet kuoaeo ror-
deo eo tot gevolg hebbeo dat de be-
trokkene vervolg,ens julchead door
het leven gaat. Het spreekt vanzelf
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dat de derde groep het eEg zuaar
had: deze nensen DoesÈeu hollen en

daarna nog eens uaar de zÍelkundlge
voor een uoellÍjk gesprek.
De resultaten zLja als volgt. Als
ue a1le drle groepeD bij elkaar
gooien, blljkt de nate van depres-
sivÍtelt na eeo paar rekea al aao-
zlenlljk te zlja veraluderd, eo dat
effecc 1s er naaaden later nog. De

mate van verbeterlng ls ooafhaske-
1Íjk van de begÍotoestaod. ChagrlJ-
nlge nenseu hebbea evenveel baat
als echt depressieve flgureo. Inte-
ressaat. ls de vraag ln hoeverre
verbeÈerlngen van de llchaaellJke
toeetand als gevolg v8n het hollen
saueohangeo aet dle vao de algeneae
stenalng. Je zou kunoeo deaken dat
het een correspcodeerE net heÈ an-
der, uaar dat Ís Blet zo. tile hard-
loopt cordt betrekkellJk opgerekt,
ongeacht de vrsag of het l§f dat
vaD eea poteBtlëIe Earathooloper ls
of nlet.
Het draalt oatuurllJk on de vraag
of hardlopeu, theraple of de conbl-
oatle vaa belde hellzaeo ziJn. Oo

eeo laog verhaal kort te uakes:
hardlopen heeft evenveel effect aIs
psychotherapie eo het aardlge ls
dat de coublaatle van belde nleEa
extra oplevert. Hlerutt volgt dat

lre ln beginsel voor een eeovoudtge
keus §taaD: dure PsYchoÈheraPle of
geuooo een blokje oo.
DuldellJk ls dat deze oethode nlet
door ledereeo gebrulkt kan rordeo'
Zuaer depressleve oenseu ziJo de

deur alet u1È te krlJgen eB het
llJkt oe ook ulet verstandlg ou de

polulatle vaa conplete beJaardeu-
àoia"o op de dag vaa de heer Dees'

verJaardag het park 1o te scboppea'
Hoe dÍt allenaal cerkÈ ceet geea

stervellag. ilaaron zou holleo tot
eeu betere steulng lelden? líaar
eerllJk ls eerllJk, ue eeEe! 99k
olet raaroo paychotheraple of P11-
lea soas werkzaaa zÍJa.
Teaslotte cordt onze laatste zeker
held 1o de voEs van het regeltJe
-eeu gezoode geest 1o een gezoad

llchaaa' oog eeos oudergravea door
het aaagestlPte felt dat de verbr
terlng ian aè ltchaaellJLe toestatrd
nlet éorrespoodeert leÈ de reotale
veranderlogàn. Kortoa, ot ret PatF

lus te apr.km, rlj zieo ueer als
door eeu ePlegel fo raadseleot tet
dlea veratandJ aat lets shPela als
splerplJo eB BaaE adel eoakles de

ràreld la eea teest kas doeo ooÈ-

aardea.

Plct Vrooa la de Volkskraot

Wii bedrukken T-shirts met:
LOSSE LETTERS

t w clgsír tdccëÍl
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Tea ms b i tts - R« la me s h itts -C iiÍers .
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Laan rran Meedewoqt 407.
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VIERI'ÀÀGSE IMPRESSIES

De HRR, van oorEprong duurloopvereniging, bruist zo langzaÍnerhand van
allerlei activiteiten eromheen. Zo vielen recent verelagen te noteren
van o.a. wadlopen, van nachtwandelen (e1dera in dit numÍner),
(duur)fieteen (zie de foto'e aan de'pronkmuur') en nu (een verslag
van) deelnarne aan de Vierdaagse in Nijmegenl

Het idee hiervoor ontatond, wonderliJk genoeg, vorig jaar op weg naar
de tiende nachtoriëntati.ewandeling. "Volgend Jaar is het de 75e
Vierdaagse, een leuk idee om mee te doen?'
Toen er ook (via de PV) bij Justltie belangstelling bleek te bestaan
voor deze vorm van topsport (want dat is het begliat en ook nog Eport
waarbij iedereen - in principe - wint), rraB het snel bekeken. De immer
actieve HanB v. regelde een puik wandeltrainingaprogramma (een woord
van dank ia hier zeker op zijn plaatet). NaarmaÈe'Nijmegen'meer
realiteit begon te worden, lsran er zelfs nog iets van competitie boven
hrater ('55 km achter'). .rammer alleen voor de 'fopper' dat de '125 km
vóór' door zeer onzorgmrldig, veratrooid gedrag van de persoon in
krregtie niet het beoogde regultaat opleverde.

Een goed gevoel op vrijdag 19 JuIi, na afloop van de VierdaagEe,
rranneer de dappere wandelaare, sommigen meer.dood dan levend, de
Nijmeegse St. ÀnnaEtraat afmarcheren, omzoomd door een duizendkoppig,
uitgelaten publiek. 'l{ij hebben ieta gepresteerd. Deze menaen gtaan
hier voor ongt"

De vierdaagae van 1991 werd gelukkig gekenmerkt door ideaal
wandelweer. Een niet aI te warm zonnetje, zo nu en dan een buitje
regen en één wat serieuzere bui (op de derde dag, Ianga de gevreesde
Zevenheuvelenweg). Gelukkig mooi egaal weer, wat de Inspanning die het
toch betekent om vier maal 30, 40 of 50 kilometer (voor de eerete
keerl te lopen, nLet extra moeilijk maakËe. ondeneg ziJn de verhal.en
van de meer ervaren medelopera (al dan niet van horen zeggen) over
vier dagen regen of buLtenslrcrige hitte al genoeg om je biJ voorbaat
de rillingen over het liJf te Jagen.

Over het lopen van de Vierdaagse valt natuurlijk veel meer te
vertellen dan in het kader van een beperkt verslag mogeliJk is. Ik
noem het vroege vertrek (en navenant vroeg opstaanl ) voor de 50 km
Iopers (start elke dag tuBEen 4.O0 en 4.45 uur).
En daarnaast de (buitenlandse) groepen dle je onderweg tegenkomt, de
onderlinge gaamhorigheid tuBsen de lopera (in tegenstelling tot andere
aporten, wint iedereen hier per slot van rekenlng), de gezell igheid in

niet voorde dorpen en BtadjeE lraar de lopers langskomen. Ilet is bijna
te gtellen dat menEen zLch om 5 uur 'g ochtends al langs de route
neerzetten met 1veel) koffie en broodjeE en niet te vergeten de sfeer
in NiJmegen na afloop (blarenbal) t

Ífe kunnen wel zeggen dat we 'de lol van ona leven gehad hebben
onderweg'. Ook aI wae het voor de een heel zwaar vanwege (onvermoed)
veel blaren, aI vanaf de tweede dag. Wlj, d.w.z. Bert (echtgenoot van
I{altraud), HanE V. en Hana Z. en hun nieuwbakken'zwager', en niet
tevergeten 'mr. vergeetachtig' die gelukktg tijdene deze vier dagen
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niet veel vergat, behalve dat hij op de tweede dag na een ,pitstop'
ons verderop langs de weg over het hoofd zag en binnenkrram met turee
andere (Bnelle) HRR-erE look in Nijmegen), JoB en Àndré. Die dag viel,
merkwaardigerwije hiermee samenvallend, door een technieche atoring
Hilvereum III uit; geen voorbespeelde bandjes meer, een dagje ruat,
hetgeen overigens zeer Írerd gewaardeerd.

VeeI leuker dan over de Vierdaagee vertellen (dat kan honderduit), is
om het zelf te doen (zo ig het toch Heidi, en ook Louise ... ). Wie
wandelen we1 'ziet zitten' en kang ziet osr gedurende een klein halfjaar voldoende en gevarieerd te trainen (cadeau krUS Je een
Vierdaagse zeker niett), eindlgÈ met een fraaie medaille als beloning
voor een gezonde portie inspanning. Ook de enkele uitvaller denkt er
zo ovet, zo heb ik gehoord. Dle iE alweer aan het trainen voor volgendjaar. 9íie weet of ik deze Nijmeegse ,happening' volgend jaar met een
aantal van u mee uitl.oopt

Nico Tetteroo

H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keu kens, Kasten, Tegels eïBouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat S,2ZZ2 AO Voorburg, tel. 070 _ 3g7 06 06

§l'?HN:iJl#í$:?J§ï[i3',fi :]fi "Ë.fiÈi;n:s#iór"ïï1,Ëpï"t

9Ëil[3*1t"ïl;1o"s t/m vriidas oe.oo - 17.00 uur

i3it;3"gsï,ït$*rm:Íl*i:"%ïi,,*,,tiil;Ëï:ga,r.,trr;,;Zaterdag gesloten.

§
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DÀcBOEr VÀN EEII WÀIIDELÀÀR/RECRENT

Ja, u leegt het goed: er wordt nog wel hier en daar, ook in de tijd
gezLen, gewandeld maar de verwachting ie dat na een welverdiende
vakantie het aloude 'lopen' hreer wordt opgepakt; het bloed kruipt nu
eenmaal waar het niet lopen kan..

Het is toch wel een heel merlcwaardige eerste helft van 1991 ge$reesti
inplaata van de zo langzanerhand gebruikeliJke voorjaarsmarathon zo
eind april/begin mei bleven er maar trainJ.ngsmaraen gewandeld worden
om uitelndeliJk (en dat gold gelukkig ook voor de meeste andere HRR/
.Iustitie-deelnemers) 'de Vierdaagae' met goed gevolg uit te lopen.

Hoe raar het miegchien ook klinkt, het idee om zo rond eind oktober
weer een marathon te lopen (m'n tiende), ik moet er nog even niet aan
denkenl

Migechien dat dat gevoel 'vanzelf' weer komt na drie weken vakantie in
een (niet al te ver) zuidelijk land met ver:sroedellJk weinig tot geen
hardlol»en en hier en daar een Etevige wandeling om af te kicken; de
liefde voor het wandelen kan natuurlijk ook permanent blijken...
Maar moet na de vakantie (zie je wel...) het nog reaterende verschil
met het 'ronde' aantal van 10OO geregistreerde (wandel)kilometers
worden vereffend - lk vind wel dat ik de hierbij behorende (overigens
zelf aan te schaffen) beloning dit Jaar nog wel heb verdiendt

Eén ding ig zeker: ik heb zowel blJ het wandelen met m'n
trainingsmaatjes als bij het 'runnen' tuesendoor op de woensdag bij
HRR, heel veel strand gezien en 'belopen', vaak (gelukkig) heel hard
en goed beloopbaar, maar met veradeliJke zeeinhamnen (Iopen is op
zo'n moment heel duidelijk: vooruiÈzien!). En als het (heel) warm is
zoals de laatste weken van juli, dan wil er wel eene Lemand
(vrijwillig) een duik nemen in zo'n eituatie!

Ik wens u allen, voor zover u het nog niet aI (lang) achter de rug
heeft, een hele prettige vakantle en een goede looplher)start zo rond
eJ.nd auguetus.. t

L@PDÀGBOEKANIER
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TRÀIlINrcSINFIORIíÀTIE
In ong laatgte clubblad heb ik beloofd de technische artikelen voor
mJ-jn rekening te nemen. ZeIf heb ik het idee om de sÈukjeB kort èn
Ieesbaar te houden, zodat ze als naslagwerk te gebruiken zijn.
Dit keer dan iete wat vrij veel voorkomt: "Overtraining".
Denkt U niet: 'Dit gebeurt mlJ ntet". l{ant ik denk persoonlijk dat U
eerder overtraind raakt dan dat U in topconditie geraakt.
Hieronder volgen enkele slmptomen die voorkomen bij overtraining.

-slechter presteren; snel moe en verhoging van de ruetpols
-hogere ademfreguentLe, zowel tiJdene rust al6 tJ.Jdens lnepannlng
-epierpijn, vooral de bovenbenen en kuiten
-grotere vatbaarheLd voor lnfectieer bijv. verkoudheid, gezwollen
klieren in de halg en nek
-prikkelbaar, anel geirriteerd en ongeduldig
-verminderde eetlust
-maag/darmklachten-diaree, nisaelijkheid, vol gevoel nea het eten
-bloedarmoede, dit kan weer lelden tot duizeligheid en hoofdpijn
-tegenzin in training
-geleidelij k gewichtsverlles
-het lopen gaat moeizaam

l{ees Uw eigen dokter ala U meerdere aymptimen tegeliJk signaleert en
verminder de training onniddelliJk.
AIs U lets vreemds aan Uw hartfunctie merkt tijdens het lopen, bijv.
een onregelmatige hartslag of kloppingen in hale of boret, pijn of een
zr^raar gevoel midden in de borgt, arm of hals voelt, etop dan direct en
raadpleeg zo gnel mogeliJk een arts.
Peter Grond.

ITZEN§TERI(E §PORTBRIL

IX ó 5N EtLE I( LE U RE }I (o*IPLE ET 137.50

,rtET l(Ull§TÍ-Ï-OFGtAS OP §TERI(TE ïGr +,/-ó

* DU6DPTIEI( *

THOrrl§OllLAÀX t3 DEX HAAG 020.3óO7AAZ
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IEE EÀGI'E TET MII"ES
3 aovenber 1991

Bij het Echrijven van dit artikel duurt het nog th,ee maanden alvoreng
het etartEchot zal worden gelost voor de achtste editie van 'The Hagrue
Ten !íiles', €Ír voor de tweede maal vóór de deuren van lloutruBt Sport
tn Den Haag.
In het vorige nurmer van Hot Road Review heb ik toegezegd iets te
zullen vertellen over de sponeoring, alsmede over het Nationale
wegcircuit rraar The Hague Ten Miles eveneena toebehoort.

Bijna ieder evenement van enige omvang wordt tegenwoordig gesponsord.
Zoalg een voetbaltoernooi voor junioren, een wielerwedatrijd in een
wijk, het maken van een CD, de uitgifte van een vogelboek, en,z.
Iedereen doet een beroep op het bedriJtsleven.
De afdelingen public relationg of reclane van bedrijven worden
intengief benaderd door verenigingen om aponaorgelden te verkrijgen.
Sommige reclamemensen kappen direkt af, anderen willen er allee van
ereten en vragen daarna om echrlfteliJke tnformatie en verzoeken om nat 10 dagen te informeren. Íleer anderen maken Je enthoueiaEt en
echeppen verwachtingen, maar de meesten hebben een kort antwoord:
"Budget is vol"r "Reclamegelden zijn besteed aan andere evenementen",
'De accountant wil niet en hraarschunt voor rode cijfersn.
Van de ruim 250 bedrijven, banken, inatellingen en middenetanderE die
ik heb benaderd, hebben er zegge en schrijve 20 positief gereageerd,
ofwel 8t.

Ton Vetmolen en ik hebben een aponaorbureau ingeechakeld, 'Oomen van
Stockum merchandieing' te Diessen. Nadat Ton en ik het contract hadden
weten bij te gtellen (we zouden o.a. lOt provisie moeten afdragen over
aponsorbedragen die rechtgtreeke door ons zijn binnengehaald), kregen
we enige tijd later bericht dat van een overeenkomEt geen sprake kon
zL)a, omdat wij zelf Ln een vergevorderd stadium rratren in het
aanzoeken van EponBors. En dan te weten dat we in Rotterdam nog tot
overeenatemmLng rraren gekomen. Het betekende dus weer doorgaan op de
rreg van sponsoring zoals voorheen.

Nadat HanB V. een nieuwe begroting had opgemaakt, zijn we aan het
Etrippen geweest om het tekort zoveel mogeliJk te be1»erken. Gelukkig
vond Ton Vermolen een poBt op de begroting waar iets mee kon worden
gedaan, mitg het bestuur van HRR daaraan medewerking zou verlenen.
onder voorwaarde dat de Gemeente Den Haag medewerking zou verlenen aan
The Hague Ten MileE, kregen wij het 'accoord met voorstel' van het
beetuur. Ook de medewerking van de Gemeente Den ltaag bleef niet uit,
$rant op donderdag 5 september jl. kregen Ton en ik te horen dat de
cemeente Den Haag wil sponsoren, uraarvoor wiJ de gemeente zeer
erkentelijk zijn.
tÍe1 is het zaak om de begroting extra te bewaken om te voorkomen dat
er nog iets mis kan gaan. Bovendien hopen we nog wat kleine (uiteraard
Liefst grote) Bponaora te vinden.
Inmiddele heeft Juatua de BruiJn zich beachLkbaar geeteld als
'bodygruard' van de begroting.

Op korte termijn hopen we de organieatie goed te laten draaien en dat
de groepaleiders nu reeds hun begt zullen doen om mensen te werven
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voor hun groep. Ook zal er binnenkort weer een intekenlijst worden
opgehangen waar de leden (en eventueel hun familie/vrienden) zich
kunnen opgeven.

Om de klaEaiekers onder de wegatletiekwedgtrijden Ln Nederland een
extra dimensie te geven, hebben KNÀU en organisatoren het initiatief
genomen om te komen tot een atichting 'Ífegcircuit atletiek Nederland'.
De voornaamEte doelstelling is evenwichtige sprelding en verhogen van
de kwaliteit van wegwedatrijden, algmede promotie van wegatletiek bij
vrouwen, veteranen en Jeugd.In de etichting hebben zitting:

een KNAU represenÈant
twee vertegenwoordigers van de organisatoren van wedstrtjden,
t.w. de heren A. Peraoona van de 'Tvintig van Alphen' en J.
Tieleman van de 'City-Pier-City loop'
een vertegenwoordiger namens de sponsor (indien geurenst)
een vertegenwoordiger namene de media (indien gewenst)
een vertegenwoordiger namena de topatleten (indlen gewenet).

Het wegcircuit begtaat uit zeven klaesementswedstriJden. Na elke
wedstrijd wordt door middel van een scoretabel een totaal klasaement
opgemaakt. De atleet met het hoogete puntentotaal 1g winnaar van het
wegcircuit Nederland. Er worden dagprijzen (premies bij elke
wedstriJdl en geldpriJzen bij het totaalklaaaement uitgeloofd. Dit
heet het 'Pickwick Run ClaesicB'.

Een gcoretabel per wedstrijd ziet er alE volgt uit:
mannen nrs. 1 t/m 2Oz 20 punten voor nr. L, 19 punten voor nr.
2, enz.

- vroueren nrE. 1 t/m 10: 10 punten voor nr. 1, 9 punten voor nr.
2, enz.

- veteranen mannen/vrouwen nra. 1 t/m 1O: 10 punten voor
nr. t, 9 punten voor nr. 2, enz.

Sponeor is de KoninkliJke Douwe Egberts te Utrecht voor de duur van
drie jaar.
De deelnemende organieatieg ziJn:
1. Dam tot Damloop Àmsterdam 29- 9-1991
2. singelloop Breda 6-10-1991
3. The Hague Ten Miles Den Haag 3-11-1991
4. ZevenheuvelenJ.oop Nijmegen 17-11-1991
5. Halve marathon Egmond Egmond L2- l-1992
6. Twintig van Alphen ÀIphen a/d Rijn 7- 3-L992
7. City-Pier-City loop Den Haag 28- 3-L992

Publikatie via televigie (minstens 7 minuten via programna Match),
alEmede een Eanenvatting van circa 30 minuten aan het elnd van het
wegcircuit. Voorbeachouwingen in het omroepblad van de zendgemachtigde
en in de reguliere ultzendingen per evenement, maar ook tn de
landelijke dagbladen, zoala de Telegraaf, het Àlgemeen Dagblad en de
Volkgkrant.
Dat belooft een happening te worden.

Huib Izeboud
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Race Servíce

Gazelle fietsen

Nl*nverkoop van Gazell* en Locomotief-
fretsen wor Voorburg

À Gazelle maakt Íietsen leuker

PELLEN FI TSEI
ATB. EN RACESPECTALTST STNDS í936

VAN OE WATEFINGELAAN 206 - 216. TELEFOON: 3836359, VOOHBURG
Openingstiiden: Dinsdag Um vnidag van 8.30-13.00 en van 't4.00-18.00 u. Zaterdag van 8.3G16.00 u
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ril TEE EÀGUE }íILES

Dat kan nog steeds, naar dan noet je er wer snel bij zijn!llil of kun je zelf niet adverteren, geen nood: er is niischien attijd
wel een fanilielid, collega of kennis die een advertentie willen latenpIaatsen voor het programnaboekje van The Hague Ten llires.
Nog afgezien van het renilenent dat een dergelijke advertentie oplevert
voor de adverteerder, wordt op deze manier ook nog een deer van de(nooclzakelijke) kosten ilie verbanil houden net tle órganisatie van de
komende "The Hague Ten tÍiles", bestreden.
Laten wij er maar niet onheen draaien: deze oproep cloet dus óók een
beroep op jul1ie "elubliefde!',

Voor de qoede orde: een hele pagina (À5 formaat) kost fl. 400,_, eenhalve pagina f1. 250,-.
De advertentie dient in zwart-wit aangeleverd te wsrdgn.
oh ja, nog even dit: degene itie zich ars eerste aanmerd om een
ailvertentie te laten praatsen, krijgt een sporttas eadeau!

Àanmerdingen gaarne bij Huib rzeboud, die vrijwer ieclere woensdag
aanwezig is in de bestuurskamer achter de herenkleedkamers. Zijn adresis: Karperdaal 123, 2553 pD Den Haag. TeI.nr.: O?O - 3g7iOOZ.

Fretl.
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o Lichtdrukkerij
o Kopieerservice

/ Lichtdrukmaterialen
/ Kopieermaterialen

Lichtdrukken : indien noodzakelijk klaar terwijl
u wacht en gratis gevouwen

Lichtdrukmaterialen : veelal uit voorraad leverbaar

Kopieerservice : voor grote en kleine oplagen
A4lAg ingebonden oÍ niet, klaar
terwijl u wacht of volgens
afspraak

Plastificeren :Vm A3 klaar terwljl u wacht,
andere Íormaten op bestelling

Kopieerpapier : A4lA3 uit voorraad leverbaar
ook per pak (500 vel)

Loop eens langs of bel voor een afspraak!

Edisonstraat 15G - 2723 RS Zoetermeer - Tel. 079 - 426611 - Telefax 079 - 312655
I ndustrietenein Zoeterhage



De vakantieperiode 1s voor een barcomissie niet echt de meest
riupelloze Èijd van het verenigingsjaar. Behalve dan a1s je zelf je
koffers nag pakken, Eaar dle vreugde is meestal beperkt tot ttree of
drie weken. Voor het overige betekent die periode het leren otrgaan
tret een fors teruglopende onzet (hoeveel broodjes zullen we deze
keer klaamaken) en barmedewerkers dle, net op het moDenÈ dat ze
opgesteld ziJn, maar de zon zijn vertrokken. Dat de bar in de
voorblJe zomernaanden desondanks ongestoord kon blijven doordraaÍen
is in de eerste plaats te danken aan de inzet van de mensen achter
die bar die, in sanenwerklng met de barcorui.ssie, bereid bleken tot
een flexibele opstelllng. Hulde!

t{et zljn allen weten we dat dle groep vrijwilligers de ruggegraaÈ
van het bargebeuren vornt. Dat lang nÍec iedereen daanran
doordrongen is blijkÈ uit het feit dat de herhaalde oproep on je
eens aan te melden voor een bardÍenst (één avondje in de twee
naanden lijkt toch niet te veel gewraagd) neinig response oplevert.
HeÈ kan toch nÍet de bedoeling zijn dac we onze bar in de nabije
Eoekoust gaan bemannen meÈ professionele hulp van buiten. Zoiets zou
niet uiwoerbaar ziJn zonder een forse COI{TRIBITIEIIERIIOGING...

Maar zover ls het gelukklg nog lang niet. lle bllJven vertrout en op
hec gezonde verstand én de de sportieve opstelling van de leden die
nu op maandag, woensdag of donderdag zo vanzelfsprekend hun drankje
bestellen na afloop van de training.
Als je je op dit moment geroePen voelt, nodig ik je uiÈ on tijdens
een van de trainingsavonden kontakt op Ee neuen tnet een lid van de
barcomissie die bestaat uit:

NoortJe Alberts
Rob Krahner
Heidt van de Veer
Waltraud Vlngerhoed
Cees Visser

TOON JE SPORTIE1IE KA}IT EN GEEF JE OP !!

Inlichtlngen en aanmeldlng bfj Cees Visser, tel. 3tvr,7092 (werk)

t

?
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a

BARROOSTER
THEHAGUE ROAD RUNNERS

L4 okc.
x/m

20 okt.

Inlichtingen en aanmeldingen biJ: Cees Visser, EeI. 3447092 (werk)

a

I

I{M}IDAG IIOENSDAG DOTIDERDAG ZOI{DAG

7 okt.
x/a

1.3 okt.

Truus Kalisvaart
Pieter Hulskarnp

Jaap Bernard
Bas Langerak

Paul Engelen WalÈraud

Carine vd Voort
Daphny Kouer

Chr. den Hertog
Anneke Kloostra

Felix Heijnen l{altraud

2L okt.
x/a

27 okx.

Aad Overdevest
Teresa Vives

Paul van Dunné
Peter l{agnee

Noortje Albers Waltraud

28 okt.
t/a

3 nov.

Ton Toet
Jac§ van Tllborg

Ineke Schnitzler
Joop den Ouden

Paul Engelen Waltraud

. cot'|'itll !9i 2'l
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6-10
12-10
13-10
19-10
26-LO
3-11
9-11

16-11

30-11
8-L2

15-12
2L-L2

1
2
3
4
5
6
7
8
16
L7
2s
35
36
38
42
49
7t
89
91
95
101
LO2
104
114
130
131
L42
146
Ls2
163
196
226
227
238

.40

.48

.55

.05

.16
. 13.47
. 17.16
.19. 05
.19.08
.21. 1s
.22.L3
.22.L3
.22.28
.23.59
.24.44
.27.34
.29.38
.29.42
.29. s8
.30. 16
.30.24
.30.27

SEN.
SEN.
SEN.
SEN.
le VET.1
2e VET.1
SEN.
3e VET.1
1e VET.3
1e VET.2
SEN.
\TET.1
v8T.1
2e VET.2
3e VET.2
2e VEl.3
VET.1
3e VET.3
1e DAI.IE
SEN.
vtT.1
SEN.
§EN.
1eDÀMEVET
2eDN{EVET
VET.1
3eDÀUEVET
VET.1
\18T.1
SEN.
2e DAI.íE
DÀ}IE VET.
SEN.
3e DÀ!íE

WEDSTRIJDKAI.EITDER

SingelJ.oop Breda
Ligse
líarathon Eindhoven
Eerste 1-van-de-4 loop
Marathon Etten-Leur (halve)
The Hague Ten Miles 10 El.t
Halve ttarathon Terheide
9fantijparkloop Dordrecht 10 km

Tweede 1-van-de-4 loop
Duindigt croBB
Brunch croas
Kerstloop Rhoon 15 km

14. OOu
14. OOu
12.3Ou

(nad& ttcicht volgÈ)
12.00u (11.30u)
14. OOu
14.OOu (strand)
14.3Ou
(VET+Damesl3. 30u )

lnadejt0 tsaicht vo19È)

14. OOu

NR. NÀÀI.í

21 km
10 Er.Í
(halve

I

UITSI.AG 21 KI.í. \TLIETI,OOP VooR§ICIIOTEN

8 SEPTEI.íBER 1991

CATsPLÀÀT
J.GROOT
W.DUIJNDAI.í
H.v.IIELZEN
L.STEENBERGEN
T.BOUDEI|IJN
H. SIIíONIS
P.v.LEEU9IEN
v.DOORN
W.RAVENSBERGEN
H.v.d.KOOIJ
J.VERITOE\IEN
L.BRUGI.ÍAN
T.I'rOEl
B.GOUTIER
B.KRANENBURG
J.BUTER
D.v.d.BOS
J.SCHIrcIOT
T.v.GER\IEN
P.GROEN
J.de WAÀRDT
C.HEÍN'EI,}IAII
C.RIP
L.I,ÍUGGE
G.BRUGMAN
P.de GRAÀF
À.KORIEKAAS
P.v.DUNNE
J.deN OI,DEN
F.PERDIJK
H.HAUSER
I{.v.WESTERVOoRT
P.HT'LSKAI.íP
L.NIET'I{ENHUIS

TIi'D
V@RSCHOTEN
KÀTIÍIJK
t{ÀRuoND
OEGSTGEEST
DEN ITAAG
ZOETERI.TEER
SCIIEVENINGEN
DEN HÀÀG
LEIDEN
RIJSWIJK
DEN IIÀÀG
DEN TIAàG
DEN IIÀAG
ROTTERDÀI.í
LEIDSCHENDÀI.Í
ZOETERI,TEER
DEN HAÀG
V@RSCHOTEN
N@RDWIJK
DEN ITAAG
LEIDSCHENDAI,I
DEN HAÀG
DEN IIàÀG
VOORSCHOTEN
DEN TIAÀG
VOORSCHOTEN
LISSE
VOORSCITOTEN
DEN IIAÀG
DEN IIAÀG
DEN IIAAG
l{ARtiOND
DEN IIÀÀG
ROTTERDA}í

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.28

10
11
L2
L2
13
13

I

t

31. 55
34.03
34.04
3s.32
3s.53
36.20
37.59
43.11
48.39
49.O4
s0. 49
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r ORÀEI§ IIIDI§CEE BI"SEITTEI. T
*t
* oP 3 ro\rEuBEB r

Traditiegetrouw wordt de door HRR georganieeerde
fHE HAoAE rEN AZLES op 3 november besloten met een

knalfeeat in het clubhuis.

Voorafgaand aan dit feeet schuiven genodigden en
organisatie-medewerkers gezanenliJk aan voor een

emaakvolle indieche riJettafel.
Eenieder die zlch, op welke wlJze dan ook, heeft
ingeepannen blJ de organisatie van ?àe Hague Ten
lliTee ontvangÈ hiertoe een cRÀTIs DI[ERbon van de

BarcomnLegie.

CEBF i'E OP àL§ VnIJWII.LIOER V@R WE EM'B TBl
ËIIIES (coatact Euib lzaboud) EII Wfit SERIrEREIÍ arE EEII

EICLUSTEVE INDISCEE RI{'STEÀFEL t

Barcomnissie tlRR.

t

ó
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Het beetuur van

Gerrit van PeIt,
(voorzitter)
Jacques Beljon
(wedstriJdaecr. )

Àstrid Pieteree
( secretarie )

Loes AartE

(2e secretaris)

Michel Aarta
( Iedenadm. )

Frank Thuys
lpenningmeester)

Cynthia aoekkamp
( commissaris )

TIIE HAGT'E ROAD RUNNERS
Doornikeestraat 3O, 2587 xf,Í Den llaag
IeI. O70-3504691

Ln.v.Meerdervoort 563, 2563 N( Den Haag
tel. O7O-3634s21

Regenteseelaan 74, 2281 vH RlJawijk
tel. 07O-3999613, giro 5699215 t.n.v.
wedstri J dsecretar iaat
Goudenregenetraat 3, 2565 E!í Den Haag
tel. O70-3616073

TourmaliJn 26, 2691 TR 's-
Gravenzande

tel. 01748-14549

Tourmall,Jn 26, 2691 TR 'B-GravenzandeteI. O1748-14549

Zeekant 104h, 2586 arJ Den Baag
teI. O7O-352O540, giro 2635951 t.n.v.
The Hague Road Runnera

Dr. J. Presaeratraat 145, 2552 LS Den Haag
tel.070-3973281

L

Redactie HOT ROÀD REVIETí

LoeB Àarta
Gravenzande

EIg Bloemen

Fred v.d. Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Peter l,tagnee

Renée van der Roest

Ger Snijkere

Nico Tetteroo

Tourmalijn 26, 2691 TR 's-
tel. 01748-14549

Parslfalatraat 11, 2555 We Den Haag
tel. O7O-3256882

Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
tel. O70-3524715 lO35-72L751, werk)

2e Ànt.tleinsiuestr. 84, 2582 W Den llaag
teI. 070-3544992 (070-3843210, werk)

Uilebomen 92, 25Ll CS Den Haag
tel. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

VermilJoenstraat 53,
tel. 070-3943193

2284 cv Rijswijk

9,ueridoetraat 3, 2274 XC Voorburg
tel. 070-3860544 (070-3694341 tgt. 3305)

Nleuwediepatraat
tel. O7O-32388O1

L4, 2547 T;, Den llaag

I
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TECE}IISCEE ORGÀIIISÀTIE TE8 EAGI'E ROÀD RI'NITERS

De Technigche Commigeie bestaat momenteel uit:
Lopera: Noortje Alberts (tel.: O7O-3540690)

ErLk ltutgen (contactpereoon bestuur)
(rel.:o70-3805161)

Ílim Paardekoper (tel. z 070-3472055)
I

I

Trainers: Peter Grond
FranB PerdlJk
Herman v.d. StiJl

Paramedisch corps

Fvgiotheraoeut: Dannig v.d. Berg

Magseurg: maandagavond:
woensdagavond:
donderdagavond:

(tel.: O7O-35441O3)
(tel.: O7O-347242O1
(teI.: 070-3939485)

tel.: 070-3644358 ('s avonds)

Thea van Sante
Gija Kievith
Ànton IJs

t

llageaoe:

Maandag-, woenadag- en donderdagavond (volgens afepraak)
Zie liJst op bord in kaner ltedigch Centrum.
Kosten per behandeling f. 10r-.

Coneultatie fvgiotherapeut

Iedere woenadagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3150.

Gebruik eportzaal (in overleg met Techniache comiesie)

Overioe activiteiten in sportzaal clubhuig

Yoga - dinadagavond vanaf 19.00 uur
informatie NoortJe Alberts
(teI.: 070-3540690).

na 20.00 uur.

f
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