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Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
Vzlol9Vz ton laadvermogen en
van 3,3 tot 46 mz.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal

Personenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
Uno, Ford Fiësta/EscorUSierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetWectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renault Cl io/19, Volkswagen GolÍ/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oÍ diesel.
9-persoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
KampeeÍauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein rijbewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelf verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens voor groot rijbewijs:
Mercedes-Ben z 709, 914, 1114, 1413
1417, 1617. Met hydraulische laadklep.
TÍekkeÍs met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A. N.
19361 FLSen 19362 FLS.

Aantrekkel ij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn

Ook uw adres voor LEASING
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VOORWOORD

Hetjaar 1992 stond in het teken van een drietal zaken.
Allereerst de eminente loopprestaties van Anne van Schuppen;
haar gehaalde A-limiet voor de Olympische Spelen, haar niet-
uitzending naar de Olympische Spelen en het erelidmaatschap
van Anne van The Hague Road Runners. Op de tweede plaats
het aftreden van Gerrit van Pelt als voorzitter van de vereni-
ging en ten derde de turbulente ontwilkelingen rond ons oude
en nieuwe clubhuis aan respectievelijk de DoorniksesEaat en
de Buurtweg.

Anne van Schuppen zal immer aan de vereniging als ere-lid
verbonden zijn en Gerrit van Pelt hopen wij regelnatig weer
op de club als lopend lid te zien. Tussen het verschijnen van
het vorige en huidige clubblad ligt weinig tijd, zodat er geen
ontwikkelingen te melden zijn ten aanzien van de eventuele
nieuwe locatie vooÍ onze opgeslagen gebouwen.

Er is het afgelopen jaar weer behoorlijk hard gewerkt door de
bestuurs- en commissieleden van de vereniging en natuurlijk
ook door leden die zonder zittng te hebben in een of andere
commissie hun medewerking hebben gegeven.
Vergeef mij, dat ik niet bepaalde mensen of commissies bij
naam noem. Het zijn er te veel en er is te veel risico dat ik
deze ofgene vergeet.

Eén uitzondering wil ik maken en dat is voor het nieuwe orga-
nisatiecomité van de Fit Ten Miles. Toen de wedstrijd The
Hague Ten Miles vorig jaar voltooid was en het oude organi-
satiecomité voor de vraag stond 'hoe nu verder?' bleek, dat er
te weinig mensen bereid waren om het evenement n LggZ te
organiseren. Een aantal mensen is opgestaan en heeft zich ge-
meld voor de organisatie onder aanvoering van Astrid pieter-
se. Een goede hoofdsponsor werd gevonden en het bestaan van
het evenement is voor drie jaar gewaarborgd. De Fit Ten Miles
is van belang voor de vereniging en het evenement verdient

daarom alle steun van de vereniging. In Nederland worden
door hetjaar heen duizenden loopjes en lopen gehouden. Er is
1otaal geen bezwaar wanneer de leden hieraan deelnemen.
Anderzijds mag de vereniging van de leden wagen om één dag
te reserveren voor de organisatie van haar eigen grote wed-
strijd, de Fit Ten Miles.

1993 zal niet makkelijk worden voor HRR. Onzekerheid over
de accommodatie cq. locatie en misschien onvoldoende aan-
was ter aanvulling van het hopelijk niet al te grot€ verlies aan
leden door de mindere bereikbaarheid van het huidige club-
huis.
Aan de andere kant toch ook veel positieve punten, zoals hard-
werkende, enthousiaste leden, het feit dat lve een uitstekende
accommodatie hebben in een prima loopgebied, de slaÍ van
een CPC-groep 1993 met nieuw elan en de vaststelling dat
HRR diverse zeer goed functionerende commissies heeft die
ongetwijfeld ook in 1993 het zo noodzakelijke werk zullen
verrichten.

Al met al een stevige basis om het jaar 1993 met vertrouwen
tegemoet Íe zien, zij het dat HRR hiervoor de medewerking
van de Gemeente Den Haag hard nodig heeft om te komen tot
het bepalen van een geschikte plek voor het opzetten van onze
gebouwen. Een goede, Í,emurnente accommodatie is de
levensader van de vereniging, van waaruit de vereniging in
alles functioneert.

Ton Vermolen
(voorzitter a.i.)
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Rest mij om u allen zeu plezienge Kerstdagen en een
voorspoedig en sportief 1993 toe te wensen.



HOT CIUB INFO

Allereerst wenst het bestuur van de vereniging alle leden en

hun familie Prettige Kerstdagen en een GeluH<ig 1993 toe.

Op zondag 3 januari 1993 is de raditionele Nieuwjaarscross

met aansluitend ee,lr Nieuwjaarsreceptie. De cross begint om

14.30 uur. De start en finish is in de nabijheid van het clubhuis

aan de Buurtweg. Alle leden worden uitgenodigd deel te
nemen aan de cross en na afloop in het clubhuis te toosten op

het nieuwe jaar.

Als laatste wapenfeit van het oude jaar vindt de Fit Ten Miles
plaas.Zeer veel leden hebben aan de opÍoep gehoor gegeven

op 20 deceurber mee te helpen. Alle wijwilligers worden bij
voorbaat bedankt voor hun medewerking. Met z'n allen hopen

wij er een fantastische dag van te maken met tevÍeden
gezichten na afloop.

Na afloop van de wedsrijd kunnen de beentjes va1 de vloer in
het clubhuis. Het Fit feest begint om 19.00 uuÍ met een gratis

maaltijd voor de vrijwilligers. NieÈmedewerkers kunnen aan

de maaltijd deelnemen voor fl. 7,50.

Renée van der Roest heeft de beschikking geluegen over een

nieuwe p.c. en verwerkt nu alle kopij supersnel. Het venoek is

kopij in het vervolg alleen nog bij Renée in te leveren. Dit kan
gescbreven of getypte kopij zijn, maar het liefst onwangt zij
de kopij in Y[ord Perfect 5.1. op een 3,5 inch of 5,25 inch

floppydisk.

De kastjes zijn gearriveerd en kunnen besteld worden bij
Jacques Beljon. Van het kastje ontvangt u een sleutel. Er zijn
20 kastjes beschikbaar en ook hier geldt, wie het eerst komt
het eerst maalt

Wij wijzen u er nogmaals op geen waardevolle spullen in de

kleedkamers achter te laten. Dit i.v.m. diefstal.

De onderhoudscommissie is volop aan het werk om het

clubhuis in goede staat te houden. Toch zijn er bepaalde zalcen

die overlast veroorzaken, waar de coutmissie nies aan kan

doen. Een voorbeeld hiervan is de slechte staat van het
parkeerterrein, dat regelmatig onderloopt en vaak meeÍ op een

modderpoel lijkt. Ook is de verlichting hier onvoldoende.

Jelle van der Veen is namens ons in gesprek met de

verantwoordelijke gemeenteambtenaren over deze en andere

zaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente

vallen.
Een woord van dank gaat uit naar de onderhoudscommissie,

die zich heel aktief opstelt en al meerdere malen in aktie is
geweesL

Dit jaar nog nemen wij afscheid van trainster Ria van de Berg,

die haar groep overdraagt een Astrid Pieterse.

De groep van Astrid wordt in het vervolg getraind door
Ronald Boekkamp.
Ria bedankt en veel succes als marathonloopster!

In het nieuwe jaar en wel op 2 januari 1993 vindt de eerste

training plaats van de CPC tÍainingsgroep. Deze bestaat uit
een testloop en begint om 9.30 uur.

Het trainingsweekend, waarvoor u zich snel moet opgeven
(het aantal plaatsen is beperkt), vindt plaats in het weekend

van 29-30-3l januari op de Paasheuvel te Vierhouten. Maak
gebruik van het inschrijfformulier.

In het nieuwe jaar neemt de vereniging afscheid van vier
bestuursleden. Dit zijn de secretaÍis, Astrid Pieterse, de 2e

secretaris Loes Aarts, de penningmeester Frank Thuys en de

mrrmissaris Cynthia Boek*amp. Zri treden af op de komende

algemene ledenvergadering in april 1993.

Voor deze functies worden nieuwe mensen gezocht. Mocht uw

interesse naar een van deze functies uitgaan, neem dan kontalÍ
op met Loes Aars of Gerrit van Pelt. Zij kunnen u precies

vertellen wat elke functie inhoudt en hoeveel tijd ermee
gemoeid is.

Tot nu toe heeft zich een kandidaat gemeld voor de functie

van 2e sesretaris, naar kandidaten voor de overige functies

wordt nog gezocht.

Ook namens de redaktie van de Hot Road Review wordt alle

leden en hun familie een Prettig Kerstfeest en Gelukkig
Nieuwjaar gewenst!

Boekbinderii Hudéjo/Van der Nat BV.

lGrel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
Telefax: 070-3607951
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TON VERMOTEN

Hij is gek op chocoladevla met slagroom, maar versmaadt ook
de Franse keuken niet. Met Anne van Schuppen is hij de
bekendste Haagse Roadrunner; dit is niet in de laatste plaats te
danken am z1jn tomeloze inzet voor de vereniging en zijn
hiermee verband houdende activiteiten daarbuiten. Gedurende
vele jaren was hij voorzitter van de voeniging, een functie die
hij op dit ogenblik weer - zij het ad interim - bekleedt.
Wie nu nog niet weet over wie wij het hebben: het gaat om
Ton Vermolen, negenenveertig jaar jong en geboren met de
ZnÍt n het sterrebeeld Stier (waarvan onder meer gezegd
wordt dat hij bijna niet meer te stuiten is wanneer hij eenmaal
op gang is gebracht).

Het werd wel eens tijd om met hem t€ gaan praten. Ton is
weliswaar iemand die regelmatig "in de picture" heeft gestaan

en al vele malen zelf aan het woord is geweest (onder meer via
de toespraken op de trainingsavonden en "voorwotrden" in
Hot Road Review), maaÍ een interview met hem is er tot nu
te steeds bij ingeschoten. Vandaar dat ondergetekende zich,

oewapend met pen en papier, op een zondagmorgen in novem-
ber naar zijn huidige woning in een aantrekkelijke Voorburgse
wijk begaf.

Een ding werd al snel duidelijk Ton komt uit een sportief
nest. Op zijn achtste was hij al actief in de schermsport. HU

was lid van de toendertijd vermaarde schermvereniging "Para-
de et Riposte'. In die sport heeft hij de top bereikq hij heeft
menig robbertje gevochten met Kasper Kardolus. Ook was hij
ooit nveede van Nederland op de sabel in de eerste klasse.
Hoe is hij op een toch tamelijk ongebruikelijke sport als scher-
men gekomen?

Ton: 'Zo gek is dat niet. Mijn vader was actief in de scherrr-
sport, evenals de helft van de familie. Pa was bovendien een
echt verenigingsdier; dat heb ik ongetwijfeld van hem, het zit
een bee$e in mijn bloed. Besturen is mij als het ware met de
paplepel ingegoten. Ga maar na: vanaf mijn zestiende maakte
ik al deel uit van besturen van verenigingen en vanaf die tijd

n ik op dat gebied altijd actief gebleven."

-on vertelt dat "Parade et Riposte" op zeker moment werd op-
geheven. Wat er van over is gebleven, is overgegaan naar
scherrzaal Ter Weer. Daar is Ton een groot aantal jaren vice-
voorzitter van geweest. Tons sportieve activiteiten beperkten
zich overigens niet tot schermen. Tnkon hij ook zeer verdien-
stelijk voetballen. Met lichte weemoed verhaalt hij van de tijd
dat hij nog in de Frederikstraat woonde, nabij het "artistieke
mekka" van de residentie. Hij heeft toen het initiatief genomen
om samen met de in die buurt woonachtige kunstenaars en
winkeliers "iets sportiefs" te gaan doen. Er is toen een voetbal-
club opgericht die altijd op het Malieveld trainde. In die ploeg
zaten nogal wat bekende Hagenaars, zoals Rinus Genitsen
(voor wie het nog niet wist: basgitarist van de Golden Earrings
(toen nog met een "5"), Ftuitist Chris Hinze en cabaretier-
acteur Ferd Hugas. Ook heeft hij in die tijd een dameselftal
opgericht, dat echter geen lang leven was beschoren. Iedere
week speelde deze aÍiesten-club wedstrijden met andere clubs
uit de regio, waaronder ook HBS. Bakten ze eÍ nog wat van?
Ton: "lile deden het eigenlijk meer voor de lol. Dat neemt niet
weg dat een Rinus Gerritsen heel goed kon "koppen" en het
spel "afinaken." Chris Hinze en Ferd Hugas waren echter niet

zulke natuurtalenten, maaÍ nogmaals: daar ging het ons niet
om. Overigens werd ik tijdens een onlangs gehouden reiinie
wel als de beste voetballer van het elftal uitgeroepen".
Hoe is hij uiteindelijk bij de Hague Road Runners verzeild ge-
Íaakt? Tm herinnert zich dat hij op een goede dag een adver-
tentie in De Haagsche Cornant las. DaaÍin riep een Engelsman
(Keith Deathridge) relatief ongetainde mensen op om zich in
korte tijd te prepareren voor de CPC. 'Dat leek mij wel een

uitdaging! Ik heb mij dan ook meteen aangemeld. Ik moet
zeggeni het was een heel leuke periode. Keith had toch zo'n
180 man op de been weten te krijgen. Het bleek dat ik ook wel
enige aanleg had.
Een deel van die trainingsgroep ging naderhand ook nog naar
de marathon van Parijs, dat was begin mei. Ik liep daar mijn
eerste maÍathon in 2'58". Desgevraagd zegt Ton dat zijn snel-
ste tijd op de maralhon 2' 43" is.

Ton vervolgt 'Toen ik voorzitter van de club werd schoot het
echte doelgerichte trainen er bij in. M* jA je moet nu een-
maal prioriteiten stellen in het leven. Daar ben ik naderhand
overigens met enige schade en schande achter komen. Een
paar jaar geleden kreeg ik namelijk alles tegelijk op mijn bord:
het voorzitterschap van de vereniging, een intensieve betrok-
kenheid bij de organisatie van de wedsfijden, waaronder het
benaderen en ondqrhandelen met sponsors en atleten, proble-
men in de privésfeeXen verandering van baan, noem maar op.
Ik nam teveel hooi op mijn vork. Dat had ik eerst niet zo goed
in de gaten, truurÍ op een gegeven moment knapte ik af. Mijn
arB heeft mij toen in bedekte termen te kennen gegeven dat ik
zó niet langer door kon gaan, wilde ik geen afbreuk doen aan
mijn gezondheid. Afgezien van e,en op handen staande verhui-
zing, is mijn leven momenteel weer in een wat rustiger vaar-
water gekomen; Dat geldt ook voor spoÍt, maar dat komt meer
omdat ik de laatste tijd ik nogal wordt geplaagd door blessu-
res. Eerst had ik geruime tijd last van een zweepslag, daarna
weer gevoeligheden aan de zijkant van mijn knie, dan weer
speelden de hamstrings op.... Ik loop nu nog wel, maarhooguit
drie keer per week een half uurtje. Wordt het meer, dan luijg
ik last."

Hoe is het eigenlijk gekomen dat Ton voorzitter van de vereni-
ging is geworden?
"Znals je weet, was Keith voorzitter van het eerste uur. Samen
met hem heb ik toen de organisatie van de 10 Engelse mijl en
de Babylonloop op poten gezet Het moet gezegd: Keith was
een man die wel de nodige "know-how" had. Bovendien was
hij een zeer snelle loper, zeker in zijn leeftijdsklasse. Hij ging
zich dan ook op een gegeven moment vooöereiden op de we-
reldkampioenschappen voor veteranen. Dit bracht uiteraard
veel rainingsarbeid met zich mee en daardoor was hij meer
niet dan wel op vergaderingen. Ik ben toen in feite een beetje
in het diepe gegooid. Het was op zichzelf niet helemaal onlo-
gisch dat ik de hamer van Keith heb overgenomen: voordien
was de situatie eigenlijk al zo dat Keith in feite de initiator van
de vereniging was, nutrar ik de nodige fornele strppen onder-
nomen heb om tot de oprichting daarvan te komen.
Over de vraag wat hij als hoogtepunt heeft ervaÍen gedurende
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zijn "loopbaan" als voorzitter, hoeft Ton niet lang na te den-

ken. *Ik \pas enonn in mijn sas toen zowel de Babylonloop als

de Hague Ten Miles op de internationale kalender kwamen.

Enerzijds omdat wU als vereniging maar liefst nree van de

vier Nederlandse lopen hebben "geleverd", anderzijds omdat
de Babylonloop één van de weinige 10 kilometerlopen op de

kalender was. In het vededen heb ik wel eens horen zeggen

"De Babylonloop is Ton's kindje". Dat is ook eigenlijk zo! Ik
ben er best Eots op dat wij dit beÍeikt hebben. Aan de andere

kant is het wel janmer dat & Babylon-loop niet meer be-

staat."
Filosofisch: "Maarja zo gaar. die dingen nu @nmaal."

Tijd voor een anecdote. Tons' gezicht klaart op wanneer hij
denkt aan de afgelopen zomeÍ, toen hij met HaÍm en I-enie de

Olprpische Spelen in Barcelona bezocht. "Enfin, wij liepen

op zekere dag op een plein ergens in het centrum van Barce-

lona om koffie te gaan drinken. Horen we opeens: 'Hallo daar,

hierheen!" Blijken dat Ruud en Els te ziin. Misschien kun je
mijn verbazing voorstellen. Ruud was trouwens op die dag

jarig en tracteeÍde op gebak. rrly'aannee ik maar wil zeggen dat
je soms onverwacht heel leuke dingen kunt meemaken.

Ton wil nog wel iets kwijt over het reilen en zeilen van de ver-

eniging. "Er wordt op onderdelen keihard gewerkl Het grenst

soms aÍm het ongelooflijke met welke inzet mensen hun

schouders onder bepaalde taken kunnen zetten, en dat op basis

van "liefdewerk-oud papier." Kijk bijvoorbeeld maar naar het

werk dat verzet wordt met befrekking tot de Fit Ten Miles.

\ryat dat bereft, heeft de }Iague Road Runners altijd een soont

voorbeeldfunctie gehad voor andere verenigingen. Toch heb ik
op dit moment een beetje de indruk dat wij op andere onder-

delen een beetje stil zijn blijven staan in gedachten en hande-

len, het "heilige vuur" is er een beetje uit. Dat heeft met ver-

schillende factoren te maken, maar het zou te ver voeÍen om
hier al la zerur op in te gaan. Misschien zou het oude elan weer

terug kunnen keren met een nieuwe, heel enthousiaste voor-
zitter. Dat zou naaÍ mijn idee iemand moeten zijn die meer

met dat bijltje gehakt heeft, zaken goed kan overzien, mensen

kan motiveren maar ook ïveer niet te *lief'moet zijn. Vergeet

niet, wij hebben een gÍote vereniging en je hebt dus met heel

uiteenlopende mensen en opvatÍingen te maken: "zov@l
zielen, zoveel zinnen." Als voorzitter moet je een duidelijke
visie hebben maar ook een willig oor schenken aan alles wat
zich aandient, zonder dat je je laat "ovemtlen". Zoals je weet,

ben ik enthousiast genoeg maar ik wil niet in mijn oude "fout"
vervallen door weer als een bezetene achter allerlei dingen aan

te Eelten. Die neiging zit er overigens wel in, hoor, dat is de

aard van het beestje nu eenmaal. Nog meer aarunerkingen?

ïa itc denk dat er ook op het gebied van public relations hard

aan getÍokken moet worden. Daarover is men zich op dit
ogenblik al aan het beraden. Wat ik soms ook wel wat jarmer
vind is dat sommige mensen de neiging hebben om zich defen-

sief op te stellen, zich a.h.w. terug te tÍekken in hun fimcties.

Ik ben mij ervan bewust dat ik geneigd ben om Íum iedereen te

vÍAgen hoe dingen lopen, enerzijds uit nieuwsgierigheid, an-

derzijds omdat ik vind dat een voorzitter een centrale en coör-

dinerende rol vervult en dus op de hoogte moet zijn van lvat
zich binnen de vereniging afspeelt. Dat wordt echt€r al snel als

bemoeizucht ervaÍen, waardoor je soms een reactie krijgt in de

trant van: *ho-ho, dat is mijn pakkie an." En dat tenvijl ik

helemaal niet van plan ben om taken over te nemen of om te
zeggen hoe het moet!"

Denk je wel eens Íum een intensievere samenwerking met

andere verenigingen?
"lazekeÍ, rraar dat gebeurt ook wel! Zelf denk ik dat samen-

werking in activiteiten waar je zelf te kont aan hebt, het meest

voor de hand ligt. In het verleden waÍen er één keer per maand

afdelingsvergaderingen met de voorzitÍers van de Haagse Ver-
enigingen waarbij bepaalde zaken besproken en gecoördineerd

werden. Daaruit is onder meer de I van de 4 loop ontstaan.

Ook is daaÍuit het Sporrcafé ontstaan waaÍ o.a. atleten en be-

stuursleden van verenigingen elkaar onEloeten en van gedach-

ten wisselen. Ik ben overigens geen voorstander van het volle-
dig fuseren met andere verenigingen. The Hague Road Run-
ners bedienen toch een andere doelgroep dan een meer spe-

cifieke atletiekvereniging als Haag Atletiek. Zo zie ik dat ten-

minste, maar als men hierover of over andere zaken die op een

beoogde sarnenwerking betrekking hebben van gedachten wil
wisselen, prima!"

Op de vraag of hij nog tijd voor andere hobby's heef! kijkt
Ton wat peinzend. "Ik maak graag lange stÍandwandelingr
alhoewel dat de laatste tijd iets minder is geworden. Ik woc
de vroeger in de Vogelwijk, nabij het strand, en nu in Voor-
burg. Dan kom je er toch minder snel toe om kustwaaÍts te

trelften. Verder mag ik graag naaÍ muziek luisteren, bij voor-
kern klassiek en de meer harmonische popmuzie§ met name

popmuziek waarin klassieke elementen toegevoegd zijn. Ik
ben bepaald geen liefrebber van Hardrock, House en Heavy
Metal, dat is mij allemaal te heftig. Lezeu. mag ik op zichzelf
ook graag doen, alleen kom ik daar domweg niet toe. Ja, vak-
literamur lees ik genoeg, mÍw pas als ik met vakantie ben kom
ik aan het lezen van een goed boek toe.

Verder hou ik van lelfter eten. Ik ben een liefhebber van de

goede Franse keuken, maar ook en misschien wel vooral van

chocoladevla met slagroom! Daar kun je mí 's-nachts voor
wakker maken. Nee, zelf koken doe ik niet of nauwelijks.
Toch heb ik één specialiteit op culinair gebied: salades. Als ik
zo de reacties in mijn omgeving hoor, schijnen die erg lelker
te zijn!"

6
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DAGBOEK VAN EEN RECREANT

Alweer een kort dagboek, niet alleen omdat wij (columnisten,
voorwoordschrijvers, e.d.) aangezegd kregen dat wij onze
kopij voor het Kerstnummer extra snel moesten aanleveren,
maar ook omdat voor het clubje 'ijveraars voor de FIT Ten
Miles' (waartoe ik mij met een eigen -gedeeld- nerinkje m4g
rekenen) zo langzamerhand allerlei extra werkzaamheden die
nog even geregeld moeten worden, veel zo niet alle aandacht
wagen. Ik doe mijn best en ik mag hopen dat het mij niet ver-
gaat zoals een collega-columnist (een'echte', eentje van een
krant!) die ik recent bij RadioWest hoorde verkondigen dat
het leven van een columnist bepaald niet gemakkelijk is, o.a.
vanwege de vijanden die je erdoor krijgr.

De vorige aflevering van deze rubriek (waar wij als HRR-ers
op het moment van schrijven nog in blijde verwachting van
zijn..) eindigde ik met waar je als duurlopet hoezeer ook re-
creant, toch op een gegeven moment weer mee te maken
'-tijgt. Namelijk de eerste echte wedsEijd na een periode,

.eestal de zomer, waarin het hardlopen op een laag pitje staat.
Die periode was dit jaar voor mij opnieuw wat lang vanwege
de wandelactiviteiten waar ik U ook dit jaar weer (uitgebreid)
van heb laten meegenieten. De laatst gelopen wedstrijd was de
Golden Tuliploop ergens in het (late) voorjaar; en nu dus op
15 november de Zevenheuvelenloop in Nijmegen!

De weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds: Íegen, zo-
als het op dit moment zo vaak veel regent en stormachtige
wind -waar wij in het westen zo vaak op worden vergast-
tijdens uainingen e.d. Een plus van Nijmegen is het sinds
vorig jaar bestaande 'inclusief-treinkaartje', derhalve met uit-
zicht op vervoer als haringen in een ton, omdat het inzetren
van extra-rijtuigen de NS nog meer geld kost.. Maar het lot
was mij niet ongunstig gezind. Met onze wedsnijdsecretaris
bleek ik in Utrecht CS strategisch opgesteld en wilen er in de
voonijdende dubbeldelker nog zitplaatsen op het beneden-
niveau.

J regen bleek zich in Nijmegen voor te doen als miezer (op
de laatste 3 km na) en na een zeer geimproviseerde, maar
uitent gezellige omkleedpartij in gebouw De Vereeniging (be-
kend van de wandelsport in Nijmegen) kwam ik weeÍ eens op,
in tijd uitgedrukt '10 sec.' van het startdoek terecht. Wed-

sfijdloper zijn heeft zo z'n voordelen! Een verraderlijk par-
cours voor wie zich, meteen na de sCart, niet weet te beheersen.
Eerst flauw hellend naar beneden, en vervolgens ongemerkt
flauw hellend naar boven, waaÍna de voor Nederlandse begrip-
pen echt s0eile hellingen van de Groesbeekseweg volgen; met
nog wat flauw 'naheuvelen' voordat de finish weer in zicht
komt..

De zevenheuvelenloop gaf - alles bijeen - een voldaan gevoel.

Na eerst stil op mezelf te hebben lopen foeteren tijdens de

eerste 5 km ("veteraan zeker, gelet op de snelheid/traagheid.
Wat is vandaag nu weer de oorzaak te weinig slaap, te weinig
training, een combinatie van de twee"). Het ging zo langzaam
dat ik twee zekare dubbeltjes op het paÍcours zag liggen, maar
ik heb ze nieÍ opgeraapt. Dat gaat zo moeilijk in zo'n meute
lopers en: dat laat ik graag ium een andere Roadrunner van
naam en faam over, het geld van de straat wegslepen. De eind-
indruk evenwel was positief. De rage start leidde tot een goed
verdeelde race; niet echt een optijd, maraÍ er was geen sprake
van vijf minuten inleveren op de ad-interim fainer (hoe lang
blijft hU dat nog? hopelijk nog wel even; ik wil 'm nog niet
kwijt!), zoals was voorspeld. Dót leverde in elk geval een
biertje op - alcoholvrij - gelet op het gevorderde uur van de
(trainings)avond!

De tijd van 'Nijmegen' is er één die met de nodige training en
door niet opnieuw vlak voor de race ziek te worden, zoals
begin 1992, tot een aardige tijd in'Egmond' kan leiden. Een
duidelijk doel om voor te werken in de komende periode. De
FIT Ten Miles '92 lopen is er natuurlijk niet bij!
En dan zijn er nog een nveeEl (minings)weekenden in het
(vroege) voorjaar van 1993. De CPC weÍpt, zo verdergaande,
al weer zijn schaduwen voonrit. Had deze recÍeant in zijn
dagelijkse bezigheden soms iets met planning van doen?

Tot slot, vanuit een andere job binnen HRR vraag ik mij af
waar de Tarwebokglazen toch lopen hebben geleerd.. Het lijkt
verstandig de weinige resterende exemplaren aan de ketting te
leggen!

Een goede Kerst gewenst (al lijkt dat nu -in november- nog
ver weg) en een voorspoedig 1993!

l,oopdagboeknnier

DE JONGEN DIE WITDE HARDTOPEN

Er was eens een jongen uit een heel gegoede familie. Zijn va-
der en moeder waren stinkend rijk en gaven de jongen alles
waar hij om vroeg. De jongen was hier zo arn gewend, dat hij
het heel nomraal vond alles te krijgen en het ging zelfs zo ver
dat hij verwachtte, dat wanneer hij alleen mÍuÍ Íum iets dacht,
dat er dan ook direkt zou staan.

Zn dacht hij eens voor het slapen gaan, dat het wel leuk zou
zijn om de snelste volbloed Arabier van het hele land te bezit-
ten. Toen hij de volgende ochtend wakker werd en naar de

stallen wandelde om zijn nieuwe paard te bekijken, stonden er
vele paarden maar de volbloed Arabier stond er niet. Hierop
werd de jongen verschrikkelijk kwaad en schold de staljon-
gens de huid vol.

Met een kwaaie kop liep hij naar de ontbijtkame4 waar zijn
lievelingsontbijt bestaande uit slagroomtaart met chocolade-
koffieboontjes al klaar stond. "Waarom staat dat paard er
niet?", schreeuwde hij tegen zijn ouders die, zich van geen
kwaad bewust, rustig zaten te ontbUten.
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De ouders keken elkaar verschrikt aÍm en de vader woeg:
"lVelk paar( jongen?" "De volbloed Arabier waarom ik ge-

vraagd heb," gilde de jongen buiten zichzelf van woede.
Dezelfde ochtend nog stond het paard er. Het was een prachtig
gitzwaÍt paard met w@ste rnanen en een verheven tred. Als
het draafde, leek het of het zwenfde en als het galoppeerde

leek het vliegen te zijn. Het was het mooiste en snelste paard

van het land.

Toch was de jongen niet teweden. Wanneer hij naar het paard

keek, hoe sierlijk het draafde en hoe hard het galoppeerde,

werd hij stinkend jaloers. "Ik wil harder kunnen lo,pen dan dat
planï', zei dejongen hardop in zichzelf. 'Ik kan het niet uit-
staan dat dat paard haÍder loop dan ik."
Een van de staljongens die hem had gehoord, vond de wens

van de jongen zo belachelijk dat hij daadwerkelijk begon te

schateÍen. Hij lachte zo hard en zo aanstekelijk dat binnen kor-
te tijd alle staljongms aan het lachen rÀ,aÍen. 7n,lachten en

lachten. De tranen sfoomden hen over de wangen.

De jmgen die gewend was alles te lxijgen en elke wens in ver-
vulling te zien gaan, loeeg een woedeaanval. "Bre,ng dat paard

naar de dÍafbaan", riep hij stampvoetend van woede, 'ik zal
jullie laten zien, dat ik hander kan lopen dan datpaard."
De staljongens haalden het paard uit de box en brachten het
naar de drafbaan. Het was al behoorlijk koud en de grond was

hud bevroren en nogal glad. Het paard leek daar echter geen

last van te hebben en stoof er vandoor. De jongen daarentegen
maakte geen schijn van kans en kwam in de eerste bocht, tot
veÍmaak van de staljongens, ook nog janmerlijk ten val.
Met een van pijn en woede verEdrken gezicht droop hij af.
De jongen leek elke interesse in het paard en zijn absurde
wens verloren te hebben en kwaur niet meer op het voorval
terug.

Die desinteresse was eóter maar schijn. Hij dacht dag en

nacht aan niets an&rs en haatte het paard dat hem zo belache-

Iijk had gemaakt met heel zijn hart.
Toen zijn moeder hem een paar dagen voor Kers0nis vÍoeg,
wat hij als Kerstcadeau wilde ontvangen, hoefde hij dan mk
niet lang na te denken en zei:. "Ik wil een paaÍ schoenen war-
mee ik zo hrd kan lopen dat ik het paard kan verslaan en als

ik het niet lrijg, houd ik niet meeÍ van jullie", voegde hij er

aan toe.

De ouders van de jongen waren de wanhoop nabij. Deze wens

konden zij onmogelijk in vervulling doen gaan. Bang om de
liefde van de jongen te verliezen zei de vader ectrteÍ: "G@d
jongen, zoals je wilt."
De va&r sc.hafte de duurste hardloopschoenen aan, die in het

land te koop waren. Het waren supersnelle schoenen met een

high energy renrn system, easy running profile en inbuilt win-
ning mechanism. Toch wist de vader dat de jongen zelfs met

deze schoenen nooit van hetpaard zou kunnen winnen.
Daarop besloot hij de snelheid en gratie van het paard te bein-
vloeden. Hij beval de staljongens het paard extra voer te geven

en 3 maal per dag bij te voeren met vet, mk mocht het paard

absoluut geen beweging krijgen.
Alhoewel het de staljongens aan het hart ging het prachtige

dier zo vet te mesten, voetrden zij de wil van hun meester uil
Het paard begon alras dikker te worden en de dag voor Kerst-

mis was het paard zo dik dat het amper het ene been voor het
andere kon zetten. De vader en moeder waren enigszins ge-

rustgesteld.

Op Kerstavond ontving de jongen de schoenen. Hij bekeek ze

van alle kanten met een tevreden glimlach op zijn gezicht, pas-

le zE en lrep een rondje om de kerstboom, die 4 meter hoog en
vol gouden ballen stond te pronken in de hal.
De dag van de ra@, @rste Kerstdag, was daar. De ouders gin-
gen naaÍ de kerk en baden om het hardst, dat hun inspanningen

om de jongen te doen winnen niet vergeefs waÍen geweest.

Na de kerkgang liepen àj naarr de drafbaan. Het paard stond
als een vette Hansworst te wachten op wat komen zou. Het
was met vereende krachten en onder luide aanmoedigingen
van het ganse personeel door de staljongens naar de drafbaan
gesleept.

Daar kwam dejongen aan op zijn supersnelle schoenen. Ieder-
een haalde opgelucht adem. De sfeervolle Kerstdagen waren
gered. De jongen zou winnen en toch zeker tn zijn overwin-
ningsroes een paaÍ dagen redelijk te genieten zijn.
De jongen keek naar het paard, knoopte de veters van zijr.
schoenen vast, het startschot viel en \veg wÍrÍen ze. Het paard

liep alsof de aarde een onwaaÍschijnlijke aantrekkingslnacht
op het had. Het was niet vooruit te branden, sjokkend ging het
op weg.

Daar grng de jongen doon de eerste bocht, hrj liep behoorlijk
hard door, maar na de bocht vemrinderde zijn snelheid zien-
derogen. De toeschouwers hielden de adem in, de moeder kon
de spnning niet meer aan en sloeg de handen voor de ogen.
Halverwege het rechte stuk begon de jongen te zwalken en in
de tweede bocht viel hij uitgeput neer.
Het paard sjokte geduldig door. De staljongens gilden om het
hardst. "Hup paard, hup." En wat niemand had verwacht ge-

beurde, hetpaard won de wedstrijd.

Zo zie je maar, dure schoenen of niet, wie altijd eisen stplt aan

anderen in plaats van aan nchzelf, verliest altijd.

Loes Aarts
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SANNE'S HOEK'E

Dit is voor mij de moeilijkste tijd van het jaar. Waarom? Nou
die feestdagen. Het begint al ruime vóór 5 december. Het vre-
ten. Pepernoten, taai, speculaas. Och, hou op zet. Ik ben er gek
van, maar mag het niet.

Dan de Kerst, weten. Oudejaarsavond, vreten. Daarna de rest-
jes opvreten. Kortom, vreten en nog eens vreten. Ik ben er gek
op, begin spontran te kwijlen wanneer ik eraan denk, rraar
mag het niet.

Van wie niet? Van m'n baas niet, natuurlijk. Nou weet je net
zo goed als ik, dat een rasechte Schnauzer toch een bee{e
posnrur moet hebbn. Niet vet of zo, geen rolletjes, mÍuÍ meeÍ
een kleerkast op vier poten. Zo eentje dieje niet graag tegen-
komt wanneer je snode plannen hebt. Kortom, een echte hond.
Nou m'n baas denkt z,el<er datze zo'n zielige Hazewind uit het
asiel heeft gehaald, want sinds ik haar ken, ben ik constant op

ieet. Ik mag niks meer eten en moet nog rennen ook.

Nou ja, rennen. Aan de enige loop wa:rnnee ik wat Sinter-
klaas-calorieën hoopte te verbranden, mag ik niet eens mee-
doen. Nee, ik moet op het parcours staan blauwbelken.

Maar rainen, dat moet. Nou, als je eens goed om je heen kijkt
op die vereniging, dan zie je de resultaten van dat trainen. Af-
gefaind tot en met en bnoodmager. Maar altijd moe of over-
gevoelig voor het een of ander. Kunnen niks meer hebben.
Snel beledigd ook nog.

Nou is er één ding waar ik ook overgevoelig voor ben, dat is
de barcommissie. Kom ik met een berehonger onder de
douche vandaan, altijd koud trouwens wanneer ik na weer
zo'n superduurloop met die groep van mij terugkom, zijn de
btoodjes kaas op. Het enige waar ik nog om durf te vragen,
zonder bang te hoeven zijn dat m'n baas met zo'n scheve bek

naar mij kijkt en vervolgens minstens drie dagen lang m'n bak
met louter vegetrrische brokken vult, öp!
Trouwens, vlees mag ik al maanden niet meer hebbe,n. Dus
geen broodje bal, kroket of shoar:na met kwaliken saus. En de
rauwkost valt af, want daaÍ zit vellp dressing op. Dus gezond
of ongezond, lvat meer kale kaas gÍaag en dat tegen ouder-
wetse kantineprijzen a.u.b. We zijn niet allemaal tweever-
diener of alleenveelverdiener. Sommige honden onder de le-
den zijn afrankelijk van aalmoezen en wat hun toegeworpen
wordt.

Of ik echt afval, wil je weten. Gelukkig niet. Ik ben ook niet
gelq ik schooier m'n kos{e wel bij elkaar. Effe alle afeltjes
langs als m'n baas weer semi-belangrijk staat le zijn en het
vliegt m'n bek in. Hap, slik weg. Poo§e hier, pootje daar. Als
dat niet helpt, een beetje gÍommen en vreten maaÍ.

Genoeg gekankerd; ik heb mezelf voorgenomen positief het
nieuwe jaar in te gaan en er zijn ook enige zonnige punten te
noemen. M'n verhouding met dat shrk van de Raiders bij-
voorbeeld. Lekker hoor! Hij vindt me alleen wat mager $,or-
den.

Een ander lichtpuntje is, dat wanneer ik eens een lelker mod-
derbad wil nemen en welke rechtgeaarde hond, ras of niet, wil
dat nieq ik alleen maar de parkeerplaats hoef op te zoeken.
Ook lekker hoor! Ik verheug me echt op al die maanden met
wind, regen, hagel" sneeuw en ijs die nog komen gaan. Dan
wordt die parkeerplaats pas echt multifunctioneel.

Nog effe positief eindigen. Sanne wenst jullie een gezellige
Kerst en een vrolijk 1993. Vergeet niet te eten, maÍtr bewaar
de restjes voor mij.

Sanne
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EERSTE HRR CROSS: SUCCES MET KINDERZIEKTES

Zandag22 november jl. is de HRR crosscompetitie van start

gegaan. Weliswaar met wat kinderzoektes..., Inaar toch. Ik
denk dat de 62 deelnemers(sters) hebben genoten. Want zeg

nou zelf, wat is er nou heedijker dan te ploeteren door de

bagger van een ruiterpad in Clingendael en helemaal kapot

over de finish te komen. Ik denk dat sommigen het dan ook
helemaal niet erg vonden dat de afsuand lang niet de 5 (dames)

of 7 (heren) km bedroeg die de organisatie van te voren had

aangekondigd (foutje, sorry).

Pech voor diegenen de volgende keer, want we plakken er nog

een ronde aan vasL Het was ook wel even wennen dat je toch

een behoorlijk stuk moest lopen om van het clubhuis naar de

staÍt te komen. Sommigen hadden dat onderschat en kwamen

op het laatste moment aan. V/at dat betreft, waren we in het

oude clubhuis wel verwend. Maar ja, je kunt niet alles hebben.

Over het paÍcours geen klagen. Helemaal met spikes te lopen;

hier en daar geaccidenteeÍd en lether veel bagger. Zwaar dus.

De wedsuijd zelf was er een waar de spetters vanaf vlogen.

Veel srijd van groepsleden onderling, maar omdat er ook ge-

sEeden werd om de verschillende veteranen klassementen,

was er ook daar sprake van competitie. Des te beter, dat maalc

het voor deelnemers alleen maar leuker. Vomal de srijd om

het veteranen klassement wordt de volgende keer nog span-

nender. Dat komt doordatjongens als Ton Toet en Joop Seit-

zinger nu niet, nuar de volgende keer zeker van de partij zul-
len zijn. Dus Paul G(evenstette kan zijn borst natmaken!

De eerste plaats bij de heren was al snel een bekeken zaak.

Eens te meer blijkt, dat we met Wim Paardekoper toch wel e

klasse apart in huis hebben. Dat geldt in nog sterkere mar.
voor Anne van Schuppen. Zij koos ervoor met de nulnnen mee

te doen. Niet ten onrechte, want ze finishte daar uiteindelijk
als vijfde.
Toch is de competitie hiermee nog lang niet beslist. Anne deed

buiten mededinging mee en aangezien Wim met de cross-

competitie van de KNAU meedoet, is het nog maar de vraag

of hij de volgende keren weer van de partij zal zijn. En achter

hem is de strijd nog volledig open. Pierre van Leeuwen,

George Jeremic en Iil/illem de Graaf zitten elkaar behoorlijk
op de hielen.

Hoewel het aantal deelneemsters tegenviel, is er daar toch ook

sprake van een behoodijke, gezonde concurrentie. De eerste

drie dames finishten binnen de minuut. Bovendien lopen er op

de club nog een paar vÍouwen rond die zich ma}Jrelijk in deze

strijd kunnen mengen. Je mag namelijk één cross missen om

toch in het eindklassement voor te komen.

Vergeet niet dat ook hier naast een senioren, een veteranen

klassement woÍdt bijgehouden. Opvallend was dat de eerste
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twee dames veteranen zrjn (Conie van Egmond en Els Bloe-
men), zodat de eerste seniore (Helen Hauser) als derde
finishte.

Afgezien van een leuke wedstrijd, is de grote winst van deze
ross dat we hebben laten zien, dat we ook vanuit dit clubhuis

reuke clubevenementen kunnen organiseren. De eerste uit een
lange reeks deze winter. Want denk rnaÍf eens aan wat er nog
komt:

De FIT Ten Miles op 20 december
De nieuwjaarswedsrijd op 3 januari, georganiseerd doon
alle trainers (wordt echt leuk!)
De crossen op l7 januari en 2l februari
De CPC trainingsgroepen en het daaraan gekoppelde
rainingsweekend (opschieten met inschrijven, want het
loopt storm!).

Kortom, genoeg om je lol op te kunnen.

O ja, Dries, Rinus; Ton, Theo, Pia, Anne, Louis, Georgette en
Noortje nog bedankt. Wat heb je toch een hoop mensen nodig
om een cross een beetje te laten lopen!!!!!!!
Tot 3 en lTjanuari!

NAKED
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EEN NIEUW CLUB'CHALET'

EEN NIEUW PARCOURS

NIET.IWE TEDEN

EEN NIEUW JAAR

EN...... NIEUWE BUREN......

Zonilag3 januari lD3gaatom 14.30 uur de

NIEUM (SNELLE) NIEUWJAARSLOOP Yan de IIRR
van startttt

Als u het nieuwe clubgebouw met z'n prachdge omgeving nog

niet gezien heeft, is dit een uitgelezen kans! Een leuke loop,

aangeboden door de tÍainers/frainsters van de HRR. A great

start of the yeu!!!???

Niet meer (zoveel) drinken, niet meer (zoveel) eten, iets

MEER trarnen, iets MEER afvallen (een kilootje of vier) en

weer IETS sneller lopen als het kan??? Een mooie test voor de

liefhebber om eens goed te speren in het nieuwejaar.

ELKE DEELNEMER/DEELNEEI\{STER ONTVANGT NA
AFLOOP EEN ZEER PERSOONLUK CADEAU! ! ! ! ! !

Wij als rainers kijken er al naar uit!

En weet u wat zo leuk is... Heel toevallig gaat de nieuwjaars-

receptie aansluitend om 16.00 uuÍ van staÍt. Dus...gratis mee-

doen, een leuk cadeautje, een lekker \ryaÍme douche er achter-

aan, dan 1xieje de stress doorhet afvoerputje gaan. Opgeknapt

en met een preuig'lopersgevoel' kunnen we onder het genot

van een drankje elkaar gelukkig nieuwjaar lvensen. Het zou

LR

leuk zijn als alle 'oud en nieuw' leden zouden komen. De
OUD leden zijn toch nieuwsgierig naar ons NIELIW onder-

komen. De NIEI-I\ryE leden kunnen kennis maken met heel
veel OUDE ROAD RLJNNERS! Kom meedoen (of kom
kijken) met de nieuwjaarsloop van de HRR en zie junioren,

senioren e;Íl veteÍanen eens zwoegen. Misschien luijgt u ook
weer de laiebels voor het buiten zijn, het afzien en... de
gezelligheid!

Kunnen we na aÍloop weer eens bomen over'die goeie ouwe
tijd' Een kennismaking ook met onze nieuwe buren. Welke?
Dat zult u wel zien!

P.S. Wat dacht u ervan de trainers op de nieuwjaaÍsreceptie te

eÍen met bijvoorbeeld het snackje met STIJL?? Of het

OLJDEN oliebolletje?? GRrdNr Jan biertje?? DEN DLJLKS

duivelswater?? Een nipje van IIEERKENS likeurtje?? &
AB(I)IE van DUKERStein?? Cocktail DE VEERTJES?? De
kater van gaat OVERGAAI-IW, broodje FRANSE PERDUK,
pisang anGROND, HOOGEVEENS likeurtje, een medisch

tussenl.{OORTJE?? O ja, niet te vergeten, onder in de KAN's
glaasje, en Anne's van EDELWIJK dubbele graanjenever, een

klein{e B(R)OEKK(R)AMP, een zoutje St PIETERSSIen-
geltje, BERG's tegenopcocktail, Wimpie's HOOGSTA(N)D-
JE?? And last but not least, wat denkt u van een GEOR-
GETJE, dàt is dÍinken als BRUGMAN!! (red.) Waarschijnlijk
kunt u eÍ nog meer verzinnen, die hoor ik graag. Dat wordt
dan lachen!!!

TOT 3 JANUARI 1993!! Goede
voornemens..... Dus kom, leuk,
gezellig!!
DOENNNNNNNNNNN! ! ! ! ! ! ! !

Namens alle trainers,
Georgere Brugman
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EEN GEIUKKIG, EEN GEZOND,

SPORTIEF EN SNEL I993!!
Dat wensen alle trainers en tÍainsters van The Hague Road Runners u

toe!!! Hoe kunnen zij dat beter doen dan u een NIELIWJAARSLOOP
aan te bieden?

5 km!! OP ZONDAG 3 JANUARI 1993 START 14.30 LJUR!!

Een parcours van 5 km en voor 95Vo geasfalteerd. Een snel paÍcours
dus! Iedereen kan meedoen. Het is niet te lang en vrij vlak.

Hoe kan dat nou? Waar is dat dan? Bij de club? lazekerr.Inschrijven
vanaf 13.30 uuÍ tot uiterlijk 14.15 uur!! Clubhuis HRFe Buurtweg.

De start is bij onze nieuwe overbuuman, nl. op de canping Duinhorst!
Welkom op zijn terrein!! De heer Baars (camping-eigenaar) geeft om
14.30 uur het startsein. Dan gaat de slagboom omhoog!

U loopt/speert/jogt drie rondes! Het parcours ligt voor een gedeelte

parallel met de Duindigtbaan, en daarna loopt u over een (oude)

wielerbaan waar in vÍoeger tijden ook nog een afletiekbaan lag! Er zit
één gemeen veldklimmetje in. Na de derde ronde verlaat u het
campingterrein, steekt de Buurtrveg over en draait de oprijlaan van het
clubhuis op. Voor u finisht, zal op het voetbalveld een ereronde zijn.
Het veld is mooi vlak en u zult slinger de slang de laatste 500 meter
veldloop moeten afwerken. Wij kunnen dan mooi de concurrentieslag
zien. Het publiek kan bij slecht weer beschut het wedsfijdverloop
gadeslaan onder het genot van een kopje koffie! De trainers zullen het
paÍcours verkeersvrij houden, u begeleiden en aanmoedigen. @0

Deelnemen is voor de HRRJeden gratis!
Niet-leden betalen Í 5,-.

Elke deelnemer/deelneemster ontvangt een origineel, zenr psÍ-
soonlijk cadeau!

Er zullen tijdwaarneming en uitslagenlijsten zijn. De eerste

Jrie dames en heren ontvangen leuke, mooie (ekkere) prijzen.
Voor de overige deelnemers/deelneemsteÍs zal een loterij op
het starhummer worden gehouden. De prijzen zijn geschon-

ken door de trainerVrainsters en HRR-fans.

En... om 16.00 uur de NIEIIWJAARSRECEPTIE!!!
GELI.]KKIG NIEIJWJAAR! FRIS GEWASSEN, FRIS
NEUSJE, FRISSE START IN 1993. DAN EEN LEKKER
DRANKIE EN
HAPJE.

r#ij wensen u een

snel jaar toe! ! !

De trainers en
trainsters van HRR
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INSPANNINGSASTMA (Els Stolk, bondsarts)

Inleiding
Ademhalen gaat brjna altijd 'vanzelf . Als het goed is, merk je
daar niets van. Terwijl er per dag toch zo'n 10.000 liter lucht
de longen in- en uitgaan. Als je hardloopt, regelt het lichaam
zelÍ dat je sneller en dieper gaat in- en uitademen. Bij een
zware inspanning ga je vanzelf hijgen. Het lichaam kan dan
meer zuuÍstof uit de inademingslucht opnemen en meer kool-
zuurgas (afbraakprodukt van de energielevering) uitademen.
Alleen op deze manier kan de 'chemische fabriek' die het
lichaam eigenlijk is, goed blijven werken.

Bij een flinke verkoudheid merk je vaak hoeveel moeite adem-
halen kan kosten. In de regel duurt een verkoudheid niet lan-
ger dan een paaÍ dagen. Als de moeilijkheden met ademhalen
steeds terugkomen, is dat niet nonnaal. Z,eker niet als het
hijgen veel langer aanhoudt dan bij anderen die dezelfde rai-
ning afwerken, en als het overgaat in piepen. lilordt dat nou
veroorzaakt door een slechte conditie of door ieÍs anders?
Hieronder volgt een verhaal van een atleet.
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Ziektegeschiedenis
Een 25-jarige atleet klaagt over kortademigheid en piepen tij-
dens de hardlooptaining. Hij vindt dat raar, want hij doet al
jaren aan atletiek en heeft lot voor een halfjaar nooit klachten
gehad. Een halfjaar geleden is hij van de 800m-1.500m over-
gestapt naar de 5.00Om, waarvoor hij veel tempolopen van 2-
3km loopt. HU kan niet geloven dat zijn conditie voor deze af-
stand tekort schiet en gaat met deze klacht naar zijn huisarts.
Bij lichamelijk onderzoek wordt niets vreemds over de longen
gehoord en blijkt de atleet volkomen gezond. De huisarts vindt
het verhaal echter zo typisch voor inspanningsasuna dat hU

zijn patiënt medicijnen (in dit geval Ventolin) voorschrijft, die
zo'n vijftien minuten voor aanvang van het hardlopen moeten

worden ingeademd. Dit medicijn helpt geweldig en de klach-
ton treden niet meer op.

Inspanningsastma
Inspanningsastrna kan optreden na een zware inspanning die
minstens vijf minuten volgehouden wordt. Zeker als er wordt
hardgelopen in een koude, droge lucht, tÍeden de klachten
sneller op. De sporter blijft dan lang nahijgen, kan gaan hoes-
ten en zelfs piepen bij de uitademing. Meestal houden de
klachten zo'n vijf tot vUftien minuten na de inspanning aan.

Soms treden deze klachten echter pas uren na de training op.

Het is bekend dat inspanningsastÍna vaker optreedt bij mensen
die allergisch zijn (geweest). Denk hierbij aan mensen die in
hun jeugd e,czeem hebben gehad of bekend zijn (geweest) met
asEnatische bronchitis. Zn'n 3-4Vo van de Nederlandse bevol-
king heeft een aangeboren aanleg, waarbij de kleine luchtwe-
gen op bepaalde prikkels (sterk) kunnen vernauwen. Bij in-
spanningsasEra reageren de luchtwegen vooral op een sterk
verhoogde in- en uitademing (hijgen), een lage temperatuur en

een lage vochtigheidsgraad van de inademingslucht. Het is

niet zo dat mensen, waarbij de aanleg voor inspanningsastma
is geconstateerd, in de toekomst ook de gewone astrnatische
bronchitis zullen ontwikkelen. Het omgekeerde is Oijna altijd)
wel het geval. Als mensen bekend zijn met asmatische bron-
chitis, kan lichamelijke inspanning bij hen de aanleiding zijn
tot een aanval van inspanningsastma.

Wat te doen bij inspanningsastma?
Natuurlijk is het lastig als je een voÍm van inspanningsastma
hebt. Het handigst is om binnen de atletiekbeoefening num-
mers uit te kiezen, waarbij er geen klachten zullen optreden.
Het zal iedereen duidetijk zijn dat je bij de gebruikelijke trai-
ning voor de werp-, sprint- en springnummers geen last zult
krijgen van inspanningsastma. Nogmaals: om klachten van je
aanleg tot inspanningsasuna te laijgen, is het noodzakelijk om
langer dan vijf minuten achter elkaar met een hoge intensiteit
te trainen. Vaak zal echter pas in de praktijk van de taining
blijken of een sporter klachten krijgt van de luchtwegen die
door inspanningsasuna worden veroorzaakt. Niet iedereen wi'
ofkan dan nog van nufllmer veranderen.

Voorkomen
Je kunt zelÍ de klachten van inspanningsasuna zoveel mogelijk
voorkomen door de volgende richtlijnen op te volgen.

Sport zoveel mogelijk in een wamre, vochtige omgeving.
Moet je toch in een koude omgeving sporten, probeer dan

een sjaal voor de mond te dragen en blijf zolang mogelijk
door de neus ademen.
Voer een goede warming-up uit, omdat gebleken is dat
hierna gedurende een half tot anderhalf uur een vermin-
derde neiging zal bestaan tot een vemauwing van de lucht-
wegen. Ook in de wanning-up moet niet langer dan vijf
minuten achter elkaar worden hardgelopen. Een korte on-
derbreking, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van rekkings-
oefeningen, is aan te raden.
Bekijk sÍmen met je trainer of het mogelijk is om de fai-
ning aan te passen. Z,o lran het helpen om met een lagere
intensiteit te tÍainen of om de lange-tempotraining te ver-
vangen door korter intervalwerk.
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\Melke medicijnen?
Als bovenstaande richtlijnen niet helpen, kunnen medicijnen
uitkomst bieden. Als de juiste medicijnen zo'n vijftien minu-
ten voor:unvang van de sportbeoefening worden ingeademd,

voorkomen ze de aanval. Medicijnen die goed werken bij in-
spanningsasona zijn Ventolin (Salbutamol), Alupent (Orcipre-

naline), Bricanyl (Terbutaline) en Lomudal (Cromoglicaat).

Deze medicijnen zijn volgens de richtlijnen van de IÀ{F-
dopingsreglementen toegestaan, mits ze per inhalalor worden
geb,ruikt. Dus alleen als ze worden ingeademd! Slikken van

deze medicijnen is dus verboden, maar dat is ook niet nodig
om inspanningsasfira te voorkomen.

Conclusie
Het hoeft niet altijd gebrek aan conditie te zijn als een atleet na

een intensieve inspanning van meer dan vijf minuten langer

blijft hijgen dan zijn trainingsmaatjes. Zo'n 3-4Vo van de Ne-
dedandse Bevolking heeft een aangeboren aanleg om in zo'n
situatie te reageren met inspanningsÍlstma. Eenvoudige maat-

regelen zijn vaak al voldoende om het ontstaan van een aanval
van inspanningsas0na tegen te gaan. Soms zijn hier echter
medicijnen voor nodig, die dan zo'n vijftien minuten voor Íum-

vang van de sportbeoefening kunnen worden ingeademd.
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstaal 5.2272 AD VooíbuÍg, tel. 070 - 387 06 06
(grens VooÍburg-Leidschendam, aan het Riln-Schiekanaal op het
terrein betonmortelcentrals Mebin B.V.)
Openingstiiden:
Showroom: maandag Vm vrilclag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.00-21.00, zÀteÍdag 09.00-'t3.00 uur
Verkoop bouumaterlalen: maandag t/m vriidag 07.30 - 16.30 uur.
ZaleÍdag gesloten.
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UITSLAGEN

le IIRR Cross Hereq Den llaag, 24flN2
(tussenklassement)

le HRR Cross Damesr l!*en Haag,22llll92
(tussenklassement)

Plaats Cat. TUd Naanr Plaats Cat. Tljd Naarr

1HS
2HS
3HS
4HS
5HS
6HS
7HS
8HS
9HS
10 HS
11 HS
12 HVI
13 HS
t4 HS
15 HS
16 HS
L7 HVl
18 HS
19 HS
N HVl
2I HS
»HS
23 HS
u Hvl
25 HS
26 HVI
NHS
28 HVI
29 HS
30 JA
31 HVl
32 .HVr
33 HS

34 HVt
35 HS

36 HS
37 HYz
38 HVl
39 HVl
q HVl
4L HS
42Hs
43 HS
45 HVI
4 HVt

0:16:15
0:16:53
0:17:31
0:17.,37

0:18:05
0:18:23
0:18:29
0:18:40
0:19:04
0:L9:12
0:19:15
0:19:16
0:19:27
0:19:35
0:20:05
0:20:05
0:20:L4
0:20:18
0:?-0:20
O:?-O:21

0:20:Vl
0:20:53
0:20:55
0:20:59
0:21.M
0:21:19
0:21:21
0:21.,Vl
0:21:44
0:21:55
0:22:06
0:22:17
0:22:23
0:23:12
0:23:,20

0:23:40
0:24:15
0:24:30
0:25:03
0:25:06
0:25:08
0:26:@
0:26:35
0:27:36
0:31:55

Wim Paardekooper
Pierre van Leeuwen
George Jeremic
Willem de Graaf
Herman van de Stijl
DerkJan Smid
Guus Zijdenbos
Joop Verhoeven
Maarten Scharroo
BartColijn (HRR)
Kees Put
Paul Grevenstette
VÍimWillemsen
Andre de Rond
Hans Bongers
Remko Scharroo
EddyZljt
Hans van Vliet
Ed Biersteker
Jacques Overgaauw
John Harfnan
Karel Stolk
HenkMullekes
lrl/im Roozenburg
Marcel Steeneke
Joop den Ouden
Cees Heuvelman
Henk Hoogeveen
Marcel den Drijver (HRR)

Jeroen van de Stijl (HRR)

Henk Breugom
Huud de Jong
Wim Kooij
Pieter de Graaf
Ton van derValk
Koen Klijn
Pieter Meinders
Eric Kerklaan
C. den Drijver (HRR)

Rick van der Leeden

Jos de Graaf
Simon Sroo (HRR)
Dennis Ottes
Andre Westerhuis (HRR)

Willem Maasland (HRR)

lDV
2DV
3D
4DV
5D
6DV
7D
8DV
9DV
IO DV

0:14:01
0:14:38
0:14:58
0:15:40
0:15:42
0:15:43
0:16:52
0:17:04
0: l7: l8
0:17:42

Conie van Egmond
Els Bloemen
Helen Hauser
Marianne Koopman-Zwerus
Martine Hoogeveen
Ineke Schnitzler
Carin Verbruggen (HRR)

MarjanWillemsen
Door Verleer
Loes Reeve

Dotterbloemloop, Zoetermeer, 15 km op 0ElllD2

Plaats Cat. Trjd Naam

1HS
7 HV1
17 HVz
18 HS
76 HVl
77 HV2

0:50:15
0:5216
0:55:22
0:55:33
l:09:42
1:10:48

A Ruiter (Sliedrecht Sport)
Joop Briede (Vet Ned)
TKnryskamp (RRA)
DerkJan Smid
Hans Katsburg
Ben Flink

Pim Mulierloop 1992, Velsen, 10 km op Nllll92

Plaats Cat. Tljd Naam

1 HS 0:31:20 Wim Paardekooper
29 HVl 0:41:22 Jan van Egmond (HRR)

Bloemenshowloop 1992, Aalsmeer, 10 kn opWllll92

Plaats Cat. Trjd Naam

lHS
35 HS
1D
3D

0:31:16 G. Veensra (AAC)
0:36:07 Marcel den Dulk
0:38:41 Frederike Sieders (AV Haulemmermeer)

0:39:40 Anneke Kloostra
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Jan Olsthoornloop 1992, Monster, Ilalve marathon op
taÍN2

Plaats Cat. Tijd Naam

IHS
3 HVl

l:09:39
l:12:ll
l:21:54
l:24:10
l:26:Tl
L26:Ai
l:26:!l
l:29:?-6
1:31:01
l:33:54
l:37:41
1:48:38

780
891

905
1062
t126
1199
L2l6
12&
t43l
rM2
1612
1628
174t
1897

1967
2W
2ttt
2133
2t34
2283
2295
230/-
23W

HS
HV1
HS
HVI
HVI
HVI
HV2
HV1
DV
HVI
HVI
HS
Hv2
DV
HV2
HV2
HVI
HV1
HS
DV
HVI
HS
HS

l:31.,20
l:32:40
l:33:00
l:35:00
l:35:40
l:36:40
1:37:00
l:37:20
l:39:40
l:40:20
l:42:00
l:42:00
1:44:00
l:46:20
l:47:20
l:48:00
l:50:20
1:51:00
1:51:00
l:55:20
l:55:40
l:56:00
l:56:00

Eric Lacroix (Frankrijk)
Jan de Lange (Start 78)
DerkJan Smid
Bep Walburg
Rinus Pols
Ton Toet
Marcel den Dulk
Jan Bremmer
Henk Boon
Fred Kick
Charles de Roo
Jan Roos

Hans Bongers
Rob Roelfsema
Cees Rip
Joop den Ouden
George van rily'issen

Jacques Beljon
Bram van Westbroek
Henk Breugom
Marianne Koopman-Zwerus
Berry Kramer
Fred Hoogwoud
Martien van Leeuwen
AbDijken
Marjan Willemsen
Gerard Tolido
Johnny Lodder
AlbertRomani
Roel Gort
Dennis Ottes
Loes Reeve

Jacques Overgaauw
Ronald Boelkarp
Koen Klijn

35

6l
87

88

93

130

14tt

t79
2r7
263

HS
HS
HS
HVI
HS
HVr
HVI
HS
HS
HS

Ilerfstrnarathon West-Brabant Etlen Leur,
Ilalve marath on op 25ll$l92

Plaats Cat. Tijd Naart

IHS
25 HVl
59 HVz

150 D
t7t Dv
248 HS
236 HS

369 HV3
397 HS
4t HS
47 HS
476 HS

623 HVI
653 HS

750 HS

l:03.26
l:10:33
l:14:?-0
1:18:40
1:19:4O

1:21:40
l:21:40
l:24:20
1:25:00
I:25:40
1:26:00
l:26:?-0
1:29:00
l:29:20
l:30:40

Gerard Kappert (Davenria)
Piet Hopmans (Spado)

J Baremans (AV Achilles)
BarbaralGmp (PAC)
S de Gooyer (Papendrecht)

Guus Zijdenbos
MaaÍten Scharroo
J Buter (Vet Ned)
V/im V/illemsen
Cees Heuvelman
Christiaan den Hertog
Jeroen Goinga
Dries van de Bos
Peter Groen
John Hartman

Ilerfstmarathon YYest-Braban$ Etten Leur, Marathon op

25n0M2

Plaas Car Tijd Naanr

I
t4
5l
75

188

284
299
332
739

HS
HVI
HV2
HS
HS
D
DV
HV3
HY2

2:27:17
2:37:17
2:45:36
2:48:49
2:59:34
3:U7:36
3:08:41
3:ll:37
3:49:28

Michel v d LuyQaarden (PriN Hendrik)

W. Ockhuysen (GAC Hilversum)
Pieter Bolleman (Vet Ned)
Steven Post
Albert Beelftuizen
Joke Keuning @uinzigt Runners)

M. Smits (Prins Hendrik)
T. Verbeek (AW)
HenkMollema
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WEDSTRIJDKALENDER

Januari 1993 Naam Plaats Afstand Start

I
3

l0
L7

23
3l

Katerloop
HRR NieuwjaaÍscross
Egmond a. Zee
Club Cross
Zuiderparkloop
Bataven Cross

13.00-14.00u.

12.00u.

13.30-14.30u.

Rijswijk

10/15 kmDen Haag
Wassenaar

12-8-4 km
(gegevens volgen)
1/2 marathon

Midwinter Marathon
Februari
6 Apeldoorn 42J-n,8-27,8 lilr 12.00u.

Maart

Ronald Boekkampvoorzifter
(tel.:07u3973281)

Noortje Alberts
(tel.: 070-3540690)
Peter van Leeuwen
(tal: 070-3472673)

Herman v.d. Stijl
(tel.: 070-3939485)
Frans Perdijk
(ràt.:07u3472420>
Peter Grond
(rel.: 07G3544103)

Paramedisch corps

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Langs de Gouweloop
20 van Alphen
1 v.d. 4loop (Otympus '70)
Westland Marathon

contactpersoon bestuur
contactpersoon trainers (voor-

afoielding en zaken van niet-
technische aard) en financiën
(para)medische begeleiding,
wedstrijdorganisatie
CPC-actie, beheer sportzaal,
beheer rnateriaal, topsporters en

trainers-begeleiding (technische

uitvoering)
CPC-actie, wedstrij dorganisatie
en topsporters
indeling loopgroepen en

coördinatie resultaten-registÍatie
indeling loopgroepen, public
relations en trainersbegeleiding

rel.: 070-3839884 (werk)
tel. : 070-3866082 (privé)

6
13

20
27

April
3

18

Waddinxveen

Den Haag

10lilr
15-20 km
10km
42,1-21,1$r

ll}-Ll4-ll8 mar
42,1-12lr;ll'r

13.30u.
14.10u.

14.00u.

v.a. 13.00u.
13.00u.

C.P.C.
Rott€rdam Marathon

De Technische Commissie bestaat momenteel uit:

TECHNISCHE ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

Masseurs:
maandagavond:
woensdagavond:

donderdagavond:

Trudy de Lange
Gijs Kievith

Massage:

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak)
na 20.00 utr.Zie lijst op bord in kamer Medisch Centrum.
Kosten per behandeling f 10,-/30 min., Í 7,50120rntn.

Consultatie fysiotherapeut

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

Overige activiteiten in sportzaal clubhuis

r8

Yoga Voorlopig gestopt

Gebruik sportzaal (in overleg met Technische Commissie)



BESTUUR REDACTIE

Ton Vermolen

Jelle v.d. Veen

Jacques Beljon

Astrid Pieterse

Loes Aarts

Frank Thuys

Cynthia Boekkamp

Ledenadministratie:

^hadotte Hermans

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Buurtweg 128,224 AJ Wassenaar

Tet.070-3281025

Jacob Catsstraat 69,
2274 GT Voorburg (voorzitter a.i.)
r9r.w0-3877635

Corn. Houtmanstr.6,
2593 RH Den Haag
(vice-voorzitter) tel. 070-347 4306

hwe,ellan322,
2719 BLZoetermeer
(wedstrijdsecr.) tel. 079-6 1 896 I,
gtro 5699215 t.n.v. wed.sec. HRR

Goudenregenstraat 3,

2565 EM Den Haag
(secretaris) tel. 07 0-361fi1 3

Tourmalijn 26,
2691 TR's-Gravenzande
(2e secretaris) tel. 0I7 48 - 14549

Vijverhof 18- A, 227 1 GP Voorburg
(penningmeester)

tel. 070-3869064,
giro 2636951 t.n.v.
The Hague Road Runners

Dr.J. Pres sers lÍ aat L45,
2552L5 Den Haag, (commissaris)

Den Haag, tel. 07 U397 328I

Esdoornstraat 109,

2565 HP Den Haag
tal.070-36527«

iletlen*laasea
J-ees*Aartr A,

226tt
Dl,v

HOT ROAD REVIEW
í/db ,sbmpstlwa.t 23
ro'lEruqrJ-fizo7 t-)
269'lfk's€rurneneandc /^Ll A[YJtLÍl
tar.Q+749-{/,.51É- d^n
^ 

01? - s2o+og" (olo
Parsifalstraat 1 I,
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n,
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2583 PA Den Haag
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2284GV Rijswijk
reLA70-3943193

Nieuwediepstaat 14,
2547 TJ Den Haag
rel.070-3238801
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Oplossingen vóór 20 ionuori sturen noor Fred von der Gon Netscher, Puttensestroot 37,
2583 PA Den Hoog. Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon t.w.v. Í 25,- verloot.

Nomen worden in het eerstvolgende nummer bekendgemookt.
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5.

HORIZONTAAL

1. Als je dit getal achter ek zet, zie je alle

10

mensen

Gaan vader en die beroemde schaatser in
galop?

Kan het hem niets schelen als je géén

sportschoenen bij 'm koopt?
Een slee achter een rondhout? Wat vreemd!
Het eerste cijfer is ook lidwoord
Hiervan moeten er tijdens de feestdagen niet
te veel aankomen!
Als je daarmee in het stadje in de ardennen
schept, krtjg je geheid dorst.
Zo te horen is die hond kort-aangebonden.
De kerstman hiernaast heeft óók z'n slee.

Ter herinnering.
In dat kippehok schijn je goed te kunnen
hardlopen.
Er schijnt een soort viooltje te bloeien.
Zote zien komty die popgroep op die manier
tot stilstand.
Niet uit!
Napraten heeft in zoverre zín, dat daarin nog
het wilde paard zitdat al geruime tijd is
uitgestorven.
Die tweede noot moet je weer kraken.
Een mooie juffrouw met de kerst is tijdens de
kerkdienst nooit weg.
Dat dier stond ook in de kerststal.
Hetzelfde als twee-en-twintig.
Het draait vandaag de dag om de sigaret.
Zo te horen is het meisje niet lang.
Er is op het terrein ontspoord.
In welk land wonen goeroes?

In dat gebergte zit overal ijzerhoudende
grond.
Als die wagen gereed is, kun je er wijn in
doen.

11.

T2,

13.

15.

16.

17.
18.

19.

VERTICAAL

1. De naam van die wolf doet denken aan die
van een voormalige voorzitter van The Hague
ten Miles, maar de laatste is een stuk aardiger!

2. Dat kunt je voor geld kiezen, maar pas op:
breekbaar!

3. Zíjnneef wordt als kerstboom gebruikt.
4. Korte vorm van "Daar".
6. Zit er een anti-revolutionair in die slee?

7. Met deze troefkaart kun je de vissen lokken.
8. Die zanger praat sneller.
9. De mannetjesschapen zueren neÍzo lang tot

ze hun zin krijgen.
13. Het werkt aanstekelijk als je 'm vannacht voor

je raam zet.

14. Hij slaat kwink.
20. Dat meisje zit hoegenaamd in de wagen.
21. Zitvader met de luiers op de Zuid-

Amerikaanse grasvlakte ?

24. Alles waar dit voorzetsel vóór komt, is niet
goed.

25. Nieuw Indië.
28. Al zet je'm op z'n kop, die jongen blijft

hetzelfde.
32. Schattig, die chinese munt in de eerste helft.
34. Er moet omgedraaid worden.
35. En nu die van 34weer omdraaien!
36. Dat roept die collega van27.
37. Ons land wordt hier wel erg gekort . . .

38. Daar draait het in deze egoïstische tijd om.
39. Niet voor.
40. Dat wordt je als je je proefschrift geschreven

hebr.
41,. Die van 36 roept het wéér!

20.
22.

23.
24.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
^3.

-J.
42.

43.
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Bouw- en Aannemingsbedrijf

C. Bongaerlz BV
* Nieuwbouw
* Onderhoud
* Renovatie
* Gevelreinigin g

lid N.v.o.B.

Tel. 070-3245497
Waalsdorperlaan 22c, Den Haag
(post: 2244 BN wassenaar)

Het beste advies bij de aanschaf van
sportschoenen krijg je van
mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
die de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en die bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eigen
ervaring spreken. En die gebruik maken van
een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus.
Waar je het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen brj Runnersworld.

SPECIAAT?AKEN, GBRUND DOOR RUNNERS.

Schoolstraat 35, 2511 AW Den Haag
Tel.: 070-36254L7

Runnersworld vind je in: Alkmaar, Amersfoort,
Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Brugge,

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Running lndoor Tennis Triathlon Fitn sss Wal king

22
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HET BESTE ADVIES VAN DEN HAAG
KRIIG IE BII RUNNERSITORLI)
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DANSLES

o70 r 345 94 94 I 345 35 73

Fortrot - Eng. wals - Tango - Cha-cha
Rumba - Jive - Samba - Rock'n Roll

* ledere dag lessen
* Gratis in haallessen
LEER HET GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

Vd. MEULEN - WESSEL"\íG
sinds 1e3E Laan van Meedervoort 50 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)
te bereiken met tram 3 - I - 10 en bus 4 - 5 - 7 - 13 - 22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUAR!

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perÍect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïiJïïilt'ti::tJiLl' ö
wilje meerweten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSION
voor je. coNTAcTLENSeLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACÏLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93

2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002

24
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