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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 33 tot 46 mz.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal transport.

Personenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
U no, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetWectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renault Clio/19, Volkswagen Golf/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oÍ diesel.
9-persoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombl's: Opel lGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein riibewljs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelÍ verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
VEchtwagens vooÍ gtpot riibewijs:
Mercedes-Benz 709, 914, 1114, 1413
'1417, 16'17. Met hydraulische laadktep.
Trekkers met slaapcablne: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A.N.
19361 FLS en 19362 FLS.

Aantrekkel ij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn

Ook uw adres voor LEASING

VERHUU R VAN PERSONEN. EN BEDRIJ FSWAGENS 1000
inlaa9

HAAGDEN

{} vestigingen in de Randstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

tussen Schenk-
en Prins BernhaÍd viadukt

FAX:070-381í 84Í

070r3g1 1 g1 1
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vooRwooRD

Op dinsdag 23 februari wordt in ons clubhuis een infomratie-
avond gehouden over de huisvesting van onze vereniging.
Inmiddels zal bij een ieder een brief met een vragenlijst in de

bus gerold zijn.
De clubaccommodatie is van levensbelang voor de vereniging
en om te komen tot een goede beslissing, is het kennen van de

mening van de leden op dit punt beslist noodzakelijk. Ik ver-
wacht dan ook dat veel leden de moeite zullen nemen om het

vragenformulier in te vullen en aanwezig te zijn op de infor-
matie-avond.

Niemand is in de Fit Ten Miles teleurgesteld. Het evenement
was naaÍ alle kanten aansprekend. Deelnemers, toplopers en

-loopsters, nevenactiviteiten, toeschouwers, het feest na

afloop, het was af!

HOT CIUB INFO

Het organisatiecomité en alle leden van de vereniging die heb-

ben meegeholpen aan de Fit Ten Miles verdienen voor 1007o

de complimenten en felicitaties hiervoor.

Het is verheugend te cons[ateren dat er een aantal leden bereid
is om de opengevallen bestuursfuncties te hzetten. Op dit
moment hebben zich kandidaten aangemeld voor alle cruciale
functies. Wij zoeken nog slechts een vrouwelijke commissaris,

maar misschien is hierin, met dat ik dit schrijf, al voorzien.

Ton Vermolen
(voorzitter a.i.)

De Nieuwjaarsloop op 3 jmuari jl. was een groot succes (lees

ook het verhaal van de organisator Georgette Brugman in dit
clubblad). Ongeveer 150 deelnemers hadden zich ingeschre-
ven. De Nieuwjaarsreceptie, opgeluisterd met champagne,
prijsuitreiking en verloting werd druk bezocht. Dit succes zal
zich vast volgendjaar herhalen.

Dit voorjaar vindt op 20 april om 20.00 uur de Algemene
Ledenvergadering plaats waar onder andere de beleidsvoorne-
mens van het bestuur en de diverse commissies worden gepre-

senteerd. Ook worden er nieuwe bestuursleden gekozen.

Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom. 7,et de

datum alvast in de agenda en komt allen.

Binnen de HRR is onlangs het nut van de sportkeuring geble-
ken. Om er enigszins zeker van te zijn datje goed bezig bent
met je sport, moet je je periodiek laten keuren. Voor sporters
ouder dan veertigjaar, is de nonn één keerper nveejaar.
Informatie bij Noortje Alberts of bij het Sport Medisch
Adviescentrum.

Wegens blijde omstandigheden gaat Loes Aarts het bestuur
verlaten. Op dit moment is zij met zwangerschapsverlof. Met
een gezonde Hollandse nuchterheid en vrolijkheid coirdineer-
de Loes lange tijd het clubblad en vervulde de functie vanàe
secretaris.

Op 20 april a.s. tijdens de ALV zal zij offrcienl als bestuurslid
aftreden.

Wij wensen jou, Michel en Paul nu alvast veel geluk en
gezondheid toe met de nieuwe 'spruit' en bedanken je voor je
inzet en gezelligheid.

Astrid Pieterse en Patricia van Schijndel hebben het organisa-

tiecomité van de Fit Ten Miles verlaten. Het comité zoekt
nieuwe kandidaten. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Ronald Boekkamp.

Na vijf jaar driemaal in de week training te hebhn gegeven,

heeft Heidi van der Veer haar trainersschap voor een halfjaar
in de vertÍouwde handen gegeven van Georgette Brugnum.
Succes Georgette en rustig aan hè (Georgette raakte nl. precies

eenjaar geleden geblesseerd). Heidi bedankt voorje buitenge-
wone inzet voor de club en hopelijk kurmen wij je over een

half jaar weer als trainsteÍ terugzien.

De mensen die zich voor de CK-loop hebben ingeschreven,

wensen wij heel veel succes toe en veel plezier bij het feest na

afloop van de CPC.

Radio West Marathon Groep
Wellicht heeft u er al iets over gehoord. Radio V/est wil dit
jaar overgaan tot het oprichten van de Radio West Marathon
Groep, gericht op de 'serieuze recreant' . Onze vereniging heeft

een poging ondemomen om met Radio West samen te werken
op het gebied van know-how met betrekking [ot verantwoorde
trainingen. Dit is jammer genoeg niet gelukt.

Het bestuur rekent erop volgend jaar, samen met de andere

officiële Haagse atletiekverenigingen, meer betrokken te wor-
den bij de organisatie van dergelijke loopgroepen.
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CONTRIBUTIEBETALING I 993

Dit jaar is er een hardere actie gevoerd met betÍekking tot het
innen van de contributie. Het is namelijk zo, daÍ veel mensen

het contributiegeld veel te laat betalen of het secretrriaat niet
bijtijds laten weten datze geen lid meer willen zijn.
De club moet per jaar aan de KNAU een bepaald be&ag beta-
len. Deze afdracht wordt bepaald aan de hand van de inge-
schreven leden per de lejanuari van hetjaar.
Voorheen heeft de club de KNAU-bijdrage voorgeschoten en
porde de mensen die nog geen contÍibutie betaald hadden op
dit alsnog te doen. De niet-betaling liep de spuigaten uit en

heeft geleid tot de volgende actie.

De leden die per l januari hun lidmaatschapsgeld niet hebben
betaald, zijn door de ledenadminisratie bij de KNAU afge-
meld. Degenen die daarna hebben betaald of die per omgaande
betalen, zullen alsnog bij de KNAU worden aangemeld. Dat
vergt dan wel weer extra administratieve handelingen.

Voor alle duidelijkheid volgen hieronder, kort weergegeven,
de regels uit het huishoudelijk reglement die betrekking heb-

ben op het betalen van de conEibutie en het lidmaatschap.

Contributie

1. Bij aanmelding na de 9e maand is 40Vo van de jaarcon-

tributie verschuldigd. Bij aanmelding vóór de lOe maand
is de gehele jaarcontributie verschuldigd.

2. De jaarcontributie van een gastlid (zie punt 5, lidmaat-
schap) bedraagt 757o van de jaarcontributie.

3. Nieuwe leden betalen naast jaarcontributie éénmaal
entreegeld (J 7,50).

4. De verschuldigde contributie dient op de eerste dag van
elk boekjaar beraald te zijn. Voor nieuwe leden is dit in het
eerste jaÍr de dag wÍraÍop het lidmaatschap is ingegaan.

5. De contributie moet worden gestort op het door de pen-
ningmeester van HRR aangegeven gironummer.

6. Na betalingsachterstand van zes weken volgt nog twee-
maal een herinneringsaanbieding. Bij de eerste aanmaning
wordt het bedrag verhoogd met een boete van l07o van de

contributie. Na zes maanden betalingsachterstand volgt
royement.

Lidmaatschap

L Aanmelden als lid dient schriftelijk re gebeuren bij het
secretariaat door middel van een aanmeldingsformulier.

2. Vanaf 16 jaar kun je lid worden.
3. Na aanmelding gaat het kandidaatlidmaatschap in. Dit gaat

na zes weken over in lidmaatschap.
4. Nieuwe leden die nog lid zijn van een andere atletiekver-

eniging, dienen bij aanmelding de naam van de vereniging
te vermelden, zodat bij de KNAU om overschrijving naar
HRR verzocht kan worden.

5. Indien leden van andere atletiekverenigingen willen
meetrainen, zonder aanmelding voor lidmaatschap, dienen
ze daartoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij het
bestuur. Registratie volgt als gastlid, hetgeen inhoudt dat
zij tot één maand na registratie kunnen deelnemen aan

trainingen, waarna zij contributie gaan betalen.
6. Adreswijzigingen schriftelijk aan het secretariaat melden.
7. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk aan het

secretariaat worden gemeld en wel uitedijk vier weken
vóór het einde van het boekjaar.

Boekbinderii Hudéjo/Van der Nat BV.

Karel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
Telefax: 070-3607951
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WAAR WERD OPRECHTER TROUW.....?

hndag 10 januari 1993. Het oude vrouwtje in de
kiosk van de Bredase stationshal reageerde bits,
nadat wij warme chocolademelk hadden besteld.
Onze verwondering over zoyeel on-Brabantse stug-
heid - zowel op het kioskraam als op de toonbank
stonden immers levensgrote reclame-uitingen voor
dnt produkt - ebde snel weg onder invloed van het
zoetige warme vocht.

Tïen minuten na onze aankomst bij het station, wer-
den wij per limousine opgehaald. Na nog eens een
lo,vartier rijden door 'Ut Kielegat', kwamen wij bij
een moderne woonwijk. Even later stonden wij in
eenfraaie woning, waarin zachtgrijze, gele en zwar-
te tinten het interieur domineerden. Uitgelezen meu-
beltjes en zowaar 'een heusche' spoelenrecorder
Uit de speakerboxen wierpen de heren Jon Ander-
son en Vangelis hemelse klanken de woonkamer in,
welke atkomstig bleken van hun CD 'Page OÍ Ltfe'.
Voorwaar, een toepasselijke titel, want wij zouden
op deze dag pogen een indiscrete blik in een aantal
'pages oÍ ltÍe' van de hoofdpersonen van dit inter-
view, Ine Valentin en Hans Korremans, te werpen.

Alhoewel Ine en Hans alweer enkele jaren in Breda
wonen, zijn ze nog steeds lid van The Hague Road
Runners. Wat hen betreft zal dat voorlopig ook wel
zo blijven, hetgeen ons inspireerde tot de koptekst
boven dit interview.

Aan de wieg van de HRR

Hans Korremans, in het dagelijks leven International Service-
manager bij Organon-Teknika in Turnhout, is geboren in
Roosendaal. Ondanks het feit dat hU uit een echt Brabants
gezin komt, is er van een 'zachte g' weinig tot niets meer te
merken. "Dat komt zo", verklaart Hans, "Mijn tante die in
Scheveningen woonde, werd ziek en moest ploseling in het
ziekenhuis worden opgenomen. Wij zouden op het huis pas-

sen. Ik heb toen vier weken op een Scheveningse school geze-

ten. Nou, je voelt wel, binnen twee weken had ik mijn zachte g
grotendeels afgeleerd. Toch was ik wel een populaire jongen
op die school, ondanks mijn Brabantse accent. Mijn onderwij-
zeres wÍs namelijk ook een Brabantse, ze kwam uit Oss. We
hebben toen met z'n tweeën een grandioos Carnavalsfeest
georganiseerd. Daarna kon ik niet meer stuk." De familie
Korremans is blijven 'hangen' in Scheveningen. Na de lagere
school ging Hans naar de mavo, de havo en vervolgens de hE,
respectievelijk in de Cornelis Jolstraat, de Helenastraat en
Rijswijk. Zijn maatschappelijke loopbaan begon bij Enraf
Nonius. Daama ging hij bij Toshiba werken.

Hans maakt het hier wel erg bont...

In die tijd - dat was in 1982 - raakte hij in contact met iemand
die bij de Haagsche Courant werkte en hem op de adveÍentie
van Keith Deathridge wees. "Wij zijn toen gaan trainen voor
de CPC. Wat mij betÍeft, niet zonder succes, want ik liep mijn
eerste CPC al in l'28". De basis was dus gelegd en het was
natuurlijk zonde om dat te laten wegebben. Een aantal mensen

uit die eerste CPC-groep sprak af om door te gaan. Zodoende
zijn we - vanaf 1983 - iedere zondagochtend in Meijendel bij
elkaar gekomen om er te tÍainen. Wij, dat waren onder anderen
Ton Vermolen, Keith, Corrie en Jan van Egmond, Jolien Pas

en ook de vriendin van Keith, Joe".

Peter: "Hij had toch een heleboel wiendinnen?"
"Ja, maar dat was de eerste. Enfin, uit die groep is het idee ont-
staan om een vereniging op te richten. Dat was in februari
1984. Heel wat leden van het eerste uur behoren ook nu nog
tot 'de harde kern' van de club. Uiteraard Ton Vermolen, maar
ook Jacques Beljon, Ruud van Groeningen, Els Bloemen,
Louis Brugman en Loes Aarts, die toen nog niet zo heette.....
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Bouw- en Aannemingsbedrijf

C. Bongaertz BV
* Nieuwbouw
* Onderhoud
* Renovatie
* Gevelreiniging

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

dle de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en dle 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 bij Runnersworld.

SPECIAATZAKBN, GERUND DOOR RUNNERS.

Schoolstraat 35; 2511 AW Den Haag
Tel.: 070-36254L1

Runnersworld vind je in: AIkmaar, 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 Fitne ss Walking

ó
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HET BESTE ADVIES YAN DEN HAAG
KRIIG IE BII RUNNERSITTORTD

ll]ir,l l'r
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mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
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Een vlucht regenwulpen

Tijdens zijn actieve Roadrunners-tijd ontmoette Hans Ine

Valentin, die nu zijn levensgezellin is. Voor wie het nog niet
wist, Ine is de zuster van Jacques Valentin, enkele jaren gele-

den nog een marathon-topper die het nu echter - evenals zijn
zus - iets rustiger aan doet, althans op het gebied van topsport.

Je zou verwachten dat een broer en een zus die beiden tot de

Nederlandse maratlon-top behoorden, uit een sportief nest

zouden komen. Dat blijkt echter niet het geval.

Broer en zus Valentin in vroeger tiiden

"Mijn vader had een tuinderij in het Westland", aldus Ine, "en

hij had domweg geen tijd om te sporten.

Ik ben destijds 's avonds door een stel hardlopende buurrnan-

nen op sleeptouw genomen. Zo is het, wat mij betreft, geko-

men. Wij hebben nog een jonger broertje die ook een aantal
jaren op atletiek heeft gezeten, maaÍ hij doet nu ook niets

meer."

Ine zat in Vlaardingen op de middelbare school. "Dat beteken-

de dus iedere dag een flink stuk reizen, want wU woonden in
het Westland."
"Dus je herkent wel die sfeer uit "Een vlucht regenwulpen";
dat fietsen over die eindeloos lange dijk', oppert Peter.

Dat romantische, oer-hollandse beeld is echter nauwelijks van

toepassing op Ines situatie "want", zo zegt ze, "we gingen

meestal met de bus."

Na de middelbare school heeft Ine de lerarenopleiding gevolgd

en voltooid (vakken: Frans en Nederlands), waarna zij viet jaar

voor de klas heeft gestaan. Zljheeft ook enige tijd op Curagao
gewoond waar zlj ook les gaf. "Het was wel een leuke tijd",
herinnert zlj ziclt. "Kleine klassen, dus dat was prettig lesge-

ven. Ik werkte van 8 tot 2 uur, daarna de hele middag lekker
luieren aan de baai. Dat was letterlijk een bruin leven." Terug

in Nederland, heeft ze nog enige tijd les gegeven, maar daarna

vond ze het welletjes. "Het was moeilijk om in het onderwijs
aan de slag te komen en bovendien wilde ik eens wat anders.

Ik ben toen het bedrijfsleven ingegaan. Ik ben naar Breda ver-
huisd en heb daar een managementscursus gevolgd. V/ant ik
mag dan wel een goede vooropleiding hebben, in het zakenle-

ven kom je hiermee niet ver, en om nu alleen maar simpele

klusjes op te knappen, leek mij ook niets. Ik ben nu verant-

woordelijk voor 'after sales' en promotie bij Asics Benelux.
Mijn broer Jacques werkt er ook. V/ij zijn dus narste collega's!

Jacques heeft trouwens ook voor de klas gestaan, maar ook hij
heeft de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt."

Gezellig

Ine kwam pas later bij de vereniging. "Puur voor de gezellig-

heid, niet voor de trainingen. Ik ben persoonlijk altijd goed be-

geleid door mijn broer Jacques en naderhand een Íumtal jaÍen

door Bob Boverman. Een trainer had ik dus niet nodig. Het
ging mij bij de HRR meer om het contact met andere mensen."

Peter: "Ja, en toen liep daar ook ene Anne van Schuppen. Zij
staat nu regelnatig in de publiciteit. Heb je achteraf geen spijt

dat Anne zo ver is gekomen en jij niet?"
Ine ontkent dit met kracht. "Nee hoor, want ik heb nooit voor
1007o voor de sport gekozen, zo simpel ligt dal Tijdens de

wedstrijden was ik best fanatiek en ik heb mij ook wel bepaal-

de dingen ontze§( maar zpker niet alles! Zo'n houding moet
je niet hebben, wil je de absolute top bereiken.
Fred: "Anne zei laatst in een interview dat je voor de topsport

puur egoïstisch moet zijn. Vind jij dat ook?"
Ine: "Je moet alléén gericht zijn op de sport, dat is waar. Of dat

nu zo egoïstisch is.... In ieder geval kon en wilde ik het niet

opbrengen, ook al heb ik natuurlijk wel aanleg. Tia, en wat die

publiciteit betÍeft, in het kleine wereldje van de atletiek genoot

ik toch wel enige bekendheid. Vergeet niet, in 1982 tiep ik de

marathon in 2'52" . Dat was toen heel wat! Als je vroeger

onder de drie uur liep, zatje al bij de eerste drie.
Maar op dit ogenblik loop ik puur voor de gezelligheid. Hans

en ik gaan ook dikwijls samen trainen. Je hebt hier in de omge-

ving een schitterend trainingsgebied."
Fred: "Dus nooit meer een tussentijds versnellinkje?"
Hans lacht breeduit. "Dat wel natuudijk!"
Peter: "Merk je nooit dat mensen tijdens een wedsfijd denken:

hé, dail loopt Ine Valentin. Daar wil ik van winnen!"
Ine: "Dat kan wel zijn, maar nogmaals: ik loop puur voor de

lol. Tegenwoordig start ik dan ook achteraan. Maar ik moet

toegeven dat ik mij tijdens een wedstrijd wel eens op de

gedachte betrap: loop ik nu ècht voor de lol of ga ik toch niet
weer hard?"
Fred: "In jouw tijd had je natuurlijk wel enige concurentie
van mensen als Marja Wokke."
Ine: "Die was zelfs nog van voor mijn tijd. Marja kreeg echter

problemen met hÍur gezondheid en heeft zich om die reden uit
de actieve wedstrijdsport teruggetÍokken."
Peter: "Dacht je nooit eens: Waar ben ik me*, bezig? Je loopt
toch het risico van blessures."
Ine beaamt dat. "Om die reden ben ik ook nooit een echte top-
per geworden. Want ik ken mijzelf te goed dat ik niet zó ver

ga. Maar toch, ik heb gewoon een heel leuke tijd gehad. Ik heb

heerlijk getraind, het is een periode van ontspanning door

inspanning geweest."

Fred: "Wat waren de hoogtepunten in jouw loop-carrière?"
Ine: "Wat mU betreft, was dat de marathon van Japan. De hele

organisatie er omheen, de sfeer, het enthousiasme van de men-

sen. Een ander hoogtepunt was natuurlijk het moment dat ik
een P.R. liep, dat was 2 uur en 39 minuten tijdens de marathon

van Frankfurt in 1989.
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Vrijdag de dertiende

Tijd om Henk van der Meijden te imiteren. "Jullie hebben
elkaar bij de vereniging ontÍnoet. Kunnen jullie nog het
moment herinneren dat 'de vonk' oversloeg?"

Als Hans een baard had geha( zou hij er even over gestreken

hebben. Nu gaat hij slechts even verzitten. "ï4 hoe is het zo
gekomen... laat ik eerst zeggen dat wrj heel wat huwelijken
kapot hebben zien gaan, maar ook zien ontstaan. Dat laatste is
voor beEokkenen natuurlijk een stuk leuker. Destijds was ik
commissaris en één van de activiteiten waar ik veel tijd in stak,
was de feestcommissie. Ik zaÍ daaÍ samen met Jan van
Egmond in. Dat was een prachtig excuus om vele zateÍdagen
te besteden aan het beluisteren van muziekbandjes voor het
clubfeest."
"Bandjes of bèndjes?"
"Het laatste, groepen dus. Dat was heel leuk om te doen."
Hans' jongensachtige gezicht krijgt een mijmerende uitdruk-
king. "We hebben ook heel leuke clubfeesten gehad; een rock-
en rollfeest, een carnavalsloop, enzovoorts. Jan is op een gege-

ven moment wegens privé-omstandigheden teruggetreden uit
de commissie. Zljn plaats moest door iemand anders worden
ingenomen. Aanvankelijk werd dat Carel de Ru, die nu nog
steeds een goede vriend van mij is. Ine was toen net terugge-
komen uit Curagao en haar broer Jacques heeft haar aange-

spoord om weer eens bij een vereniging te gaan trainen. Dat
werd dus de HRR. In die tijd zaten wí net in Ockenburgh. Ik
trainde er een groep en daar onÍnoette ik Ine voor de eerste

keer."

Ine: "Ik weet nog goed; een van de eerste dingen die je mij
vroeg was: "Wat is jouw tijd op de 15 km.!" Dat had uiteraard
te maken met de groep, waarbij ik ingedeeld zou worden."

Hans herinnert zich nog dat Ine bij groep 2 werd ingedeeld.
"Moet je je voorstellen: we zouden een vrij lange duudoop -

ca. anderhalf uur - gÍran doen. De harde kern van die groep,

onder andere Louis en Ton Toet, hebben weselijk lopen sleu-
ren om haar goed moe te krijgen. Overigens zonder succes; Ine
blééf aanklampen, ze was niet kapot te krijgen. Dat was dus de

eerste kennismaking met Ine Valentin. Na een paar weken
bleek ze zich te ontpoppen tot een.van die typische gezellig-
heidsdieren van de chfi. Zij tÍad toe tot de feestcorrmissie,
hetgeen tot gevolg had, dat wij nu samen bandjes gingen belui-
steren, zoals ik dat voordien met Jan had gedaan. Wij vonden
elkaar toen al heel aardig, maar de vonk is pas goed overge-
sprongen op één van onze clubfeesten, let wel: het Vrijdag de

dertiende-feest. Dat zat in 1986 geweest zijn."
"Over bijgeloof gesproken !"

Mooie benen

Peter: "Gaat dat bij hardlopers altijd zo? Dat je in plaats van:
"Heb je zin om met mU uit te gaan?" zegt: "Wat is jouw tijd?"
Hans: "Je zult in ieder geval moeten toegeven, dat het een ori-
ginele manier is om kennis te maken met je toekomstige
vrouw. Want we zijn alweer enige tijd getrouwd, zoals je
wggt."

Ine mijmert nog wat na over het feest met die onheilspellende
naam. "Er was ook nog een 'benen-raad-contest'. Moet je je
voorstellen: er was een groot doek gespannen en daaronder
verschenen allerlei benen, mannen en vrouwen, alles door
elkaar. Moest je raden welk benenpaar bij welke persoon

behoorde."

"We hebben blauw gelegen", bevestigt Hans. "Trouwens, dat
carnavalsfeest was ook te gek, dat was in 1987, geloof ik. We
hebben toen alledei opdrachten uitgevoerd. Er is met een aan-

tal enthousiastelingen een heel kerkhof gebouwd met allemaal
spoken. Dat was een heel leuk feest. Ik heb er nog foto's van."
Peter: "Kun j e zeggen dat het vroeger veel leuker was?"
Hans schudt nadrukkelijk zijn hoofd. "Nee, het is nog steeds
heel gezellig bij de club. MaaÍ wat we wel missen, is de regel-
maat van de feesten. Ik denk dat het te maken heeft met de

onrust rond het clubhuis. De harde kern blijft wel, maar ik heb
begrepen dat er ook nogal wat verloop is. Dat heeft misschien
te maken met het feit dat het huidige clubhuis nogal afgelegen
ligt. Vroeger had je wel een bredere basis. Er waren allemaal
kleine comités, iedereen was heel enthousiast."
Fred: "Ligt het voor jullie eigenlijk niet voor de hand om lid te
worden van een Bredase atletiekvereniging?"
Hans: "Ach, wij hebben daar niets te zoeken. Het is, wat mij
betreft, ook een vofln van loyaliteit ten opzichte van The
Hague Road Runners. Vergeet niet, ik was er al bij toen de
vereniging werd opgericht en als ik zo nu en dan op de club
kom, is het altijd weer heel gezellig."
"Hebbenjullie nog andere hobby's dan lopen?"
"ïa wat mij betreft: ik heb teveel interesses. 7n zol ik altijd
nog eens een keer saxofoon willen leren spelen."
Peter: "Je kunt er tegenwoordig President van Amerika mee

worden!"
"Ja, ik heb het idee dat ik er wel gevoel voor zou hebben."
Hans ziet de verraste uitdrukking op ons gezicht. "Voor saxo-
foon spelen wel te verstaan! De interesse is er in ieder geval
wel." Een levensgrote afbeelding van een saxofoon aÍm een

van de muren getuigt hiervan. "Tja, en dan heb ik veel aan
fotograÍie gedaan. Vroeger had ik een eigen doka maar door
ruimtegebrek moest ik die opgeven.'De laatste tijd heb ik de

draad weer opgepakt. "KUk", - Hans maakt een hoofdbewe-
ging naar de muur boven de bank - "die daar heb ik gemaakt
tijdens onze laatste vakantie in Nepal."
Met ongeveinsde bewondering kijken wij naar epn drietal
schitterende foto-portretten van sherpa-wouwen.
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Ine: "Vy'ij hebben daar nog een virus opgelopen." Zij schiet in
de lach wanneer ze orrze bezorgde gezichten ziet. "Nee, niet
een ziel«nakend virus, mÍur een bergsportvirus! Dat is name-

lijk onze nieuwe gezamenlijke passie: bergsport."
Peter: "Welke berg gaan jullie dit jaar beklimmen?"
"Nou nee, zo moet je het begrip 'bergsport' niet opvatt€n. We
zijn geen alpinisten en hoeven dus ook niet zo nodig een berg

te beklimmen!" Hans vult zijn vrouw aan: "WaaÍ we gek op
zijn, is wandelen door de bergen. Eigenlijk gaat het ons eÍ
meeÍ om niet van die geijkte plekjes te bezoeken. 7n zijn we

een keer naar Sint Maarten gegaan en nÍutr Nepal. Dit jaar
gaan we waarschijnlijk naar Corsica."

Leven is lijden
"Wat is julle meest spectaculaire loop geweest?"

Hans: "Ik denk dat wij dan voor ons beiden kunnen spreken.

Dat is toch wel de halve marathon van Marvejols-Mende in de

Cevennes, direct onder Lyon, geweest. Dat was een ontiegelijk
zware bergloop in de Franse Alpen. De start was op een

bepaald punt en de finish weer bij een ander punt. Eent moest
je 500 meter stijgen en in het laatste stuk weer een kilometer
omhoog. En dat hardlopend!"
Ine: "We waren kapot! Wij kampeerden, maar dat was geen

onverdeeld genoegen, want ik kon dagen achtereen de tent niet
in- of uitkomen.Tn'n spierpijn had ik! Ik ben twee weken niet
naar het toilet geweest, want je had daar van die Franse

W.C.'s, je kent dat wel, zo'n gat in de grond, waarbij je door je
knieën moest zakken. Dat kon ik met geen mogelijkheid. Zo
slecht als toen, heb ik mij nog nooit gevoeld."
Hans: "Toch had het wel iets. DiÍect na de loop werd er een

groot discofeest georganiseerd. Michel de Maat was er ook bij.
\Ve hebben de hele boel op stelten gezet met een stel

Nederlanders: polonaise, polka en met gesmolten kazen gooi-
en. Feestvieren op z'n Hollands dus. Die mensen zullen nooit
vergeten dat wrj daar geweest zijn!"
Peter, die door deze verhalen kennelijk geihteresseerd is

geraakl "Hebben jullie je via onze vereniging voor die wed-

strijd ingeschreven?"
Ine: "Nee. We gingen al jaren naar Dinant toe, naar de Descen-

te de la Lesse. Dat was een halve marafton/natuudoop die was
gelieerd aan die wedstrijd in Frankrijk. Omdat ik daaÍ gewon-
nen had, werd ik uitgenodigd voor die Franse wedstrijd."
Hans: "Dat is dus wel de meest spectaculaire wedstrijd
geweest. Maar als je mij nu zou vragen aan welke lopen ik het

meeste voldoening heb beleefd, dan zijn dat toch de wedstrij-
den waarop je je goed hebt voorbereid, waarbij alles meezit en

je een P.R. loopt. Ik heb zelf een P.R. gelopen tijdens de mara-

thon van Hamburg: 2'50"! Ine liep toen tÍouwens ook een

heel goede tijd.
Nou, dan staan de tranen in je ogen aan de finish. Het is een

heel emotioneel moment, terwijl die tijd op zichzelf natuurlijk
geen moer voorstelt. M* ju, je hebt je grenzen vedegd, je
hebt veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding.
Of je allereerste marathon, dat is natuurlijk ook een sensatie.

Ik liep hem in Rotterdam in een waardeloze tijd, 3'19". Maar
toen ik over de Coolsingel liep en de finish in zicht kwam,
kreeg ik toch een brok in mijn keel. Dat gevoel van euforie, de

wetenschap dat je zo'n afstand kunt uitJopen, is volgens mij
heel herkenbÍuf vooÍ diegenen die ooit een marathon hebben
gelopen.

Ine en Hans in actie

ttHet ene been voor het andere"

Peter acht het tijd voor een serieuze vraag. "Wat vinden jullie
van de sportjournalistiek in Nededand?"
"In Breda, bij het blad 'De Stem', hebben ze in ieder geval een

zeer goede atletiek-verslaggever. En op de zaak blader ik wel

eens atletiekbladen door."
Hans vindt 'Runners' het beste blad voor hardlopers, een

mening die door Ine wordt gedeeld. "Het is wel zo dat bladen

als 'Runners' met name interessant zijn voor beginnende

lopers. Na een paaÍ jaaÍ geloof je het wel. Ikzelf lees alleen de

stukken die ik interessant vind."
Fred: "De voormalige marathonloper Geert Janssen heeft ooit
eens gezegd: "Ach, dat gelul over hardlopen. Het is gewoon

een kwestie van het ene been voor het andere zetten. Het klinkt
wat simplistisch, maar hij heeft wel gelijk. In dat licht bezien
is het toch knap dat dit soort bladen jaar-in, jaar-uit bol staan

van de artikelen over lopen."
Hans: "Het gaat er natuurlijk ook om wat je zoekt. Ik denk dat

er een categorie van beginnende lopers is, die heel veel zinvol-
le infonnatie verkrijgen over voeding, blessures, trainingsaan-
pak en derdelijke, en daarnaast een categorie wedstrijdlopers
die zeer geiïteresseerd is in wedstrijduitslagen."
"Vinden jullie niet dat vrouwen worden onderbelicht?"
Ine schudt haar hoofd. "Dat is niet meer zo. Vroeger wel ja,
maar dat is ook heel verklaarbaar. Een paarjaar geleden hadje
alleen maar Carla Beurskens, daama een hele tijd niets en dan

nog een paar vrouwen die op top-niveau presteerden. Nu zijn
er veel meer dames die goede prestaties neerzetten en daar

wordt dan ook genoeg aandacht aan besteed. Dat is dus een

begrijpelijke ontwikkeling. "
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.maar de boog kan niet altijd gespannen zijn

3'Goed kauwe, dat het gelijkmatig in je bloed
kompt'

Wij woegen Ine en Hans ten slotte nog of zij bijzondere aan-

dacht aan voeding besteden.
"Ne€, we eten wel gezond natuurlijk, niet te vet en zo, maaÍ
we laten nooit iets staan voor een wedstrijd."
Ine bekent dat zij zelfs in haar bloeitijd soms, de avond voor
een wedstrijd, een wijntje nam.
Hans zegt niet zo goed tegen te vet eten te kunnen. "Als ik de
avond voor een wedstrijd een flinke biefstuk eet, krijg ik vaak
problemen", zegt hij. "Maar dat ligt voor iedereen weer
anders."

Beiden kunnen zich wel vinden in de bovenvermelde gevleu-
gelde uitspraak van Van Kooten en De Bie!

Fred van der Gon Netscher
Peter Magnee

DAGBOEK VAN EEN RECREANT

In plaats van een tijdje lui achterover gaan zitten na een heer-
lijk in- èn tegelijk ontspannend weekend in 'De Paasheuvel' te

Vierhouten (het CPC-trainingsweekend!) meteen weer achter
de tekstverwerker om de lezers van de eerste HRReview in
1993 hun - verslavend werkende? - portie 'Dagboek' niet te
onthouden. Er is weer veel te melden, dus gaat u vooral lekker
ontspannen lui achterover zitten.

Het oude jaar
Vorig jaar eindigde goed: december als feesunaand bij uitstek
(hoeveel moeite kostte het u om de geheel spontaan opgelopen
exra kilo's, als gevolg van de feestdagen, weer kwijt te

raken?) bleek in de praktijk een prima excuus om het hardlo-
pen even te temporiseren. Nee, niet vanwege de krachtsinspan-

ning om als correspondenten/columnisten in drie maanden nog

t\ryee nuÍnÍners van de HRReview te vullen (Sanne was het, als
collega-columnist, volledig met me eens). Ook niet de laatste

loodjes om de Fit Ten Miles op 20 december tot het succes te
maken dat het volgens velen is geworden. Gewoon eens een

tijdje dingen doen, zoals het lezen van een goed boek (een te

zeldzaam geworden verschijnsel), een bezoek aÍm de

Schouwburg of gewoon genieten van een rustig of juist swin-
gend muzie§e!

Daarbij komt: het regent toch vrijwel altijd op woensdag, soms
zodanig dat zelfs 'onze' Joop, zoals ergens in december, uit
consideratie met de doorweekte zielen (en zichzelf!) twee van

de vier geplande '2 km's' liet voor wat ze zouden zijn
geweest: erg nat! Hij houdt zich overigens heel (nauw)keurig

aan 'rond anderhalf uur weg'. Je kunt er je klok vrijwel op
gelijk zetten, evenals op de Steigerungen aan begin en einde
van de training, of die hele lange Buurtweg in 'up-tempo' als

uitloop naar het koffiehuisje aan het begin/einde(?) ervan.

December was ook de maand van de 'Fit' (elders in dit num-
mer door meerderen beschreven/gerecenseerd). Een gezellig
gezicht was het zeker zo'n overvolle Breedtehal, weer vollere
tribunes bij de finish en een 'collectors item', in de vorm van

de blauw/groene Pickwick-pully voor allen die op zaterdag

en/of zondag (de meesten: èn!) assisteerden. Die van mij zal
zeker opvallen tijdens de langlaufvakantie half maart (als er
tenminste sneeuw is, anders mÍutr gewoon 'lang laufen').
Er was eveneens geen reden tot ontevredenheid bij de lopers
op de 3 en 6,2 EINí^. Zlj mochten màar liefst 2x starten voor
slechts één keer inscbrijven; waar maak je zoiets nog mee.

Zoals gezegd een geslaagde Ten Miles, al mag de
(koffie)voorziening voor de vele (dat zal toch niet het pro-
bleem zijn) vrijwilligers binnen en buiten flink wat beter wor-
den geregeld bij de volgende editie op 19 december a.s. (dit
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'a.s.' klinkt eigenlijk wel wat enthousiast, eÍ zijn mensen die
net weer een zinvolle tijdsbesteding hebben gevonden in plaats

van Fit ofbusiness run organiseren).

Het nieuwe jaar: 1993
De jaarwisseling ging, aÍgezien van de nommle hoeveelheid
drank en knallen, zonder veel problemen voorbij. Samen met
'weer een jaaÍtje ouder' een laatste horde naaÍ meer normale
(loop)omstandigheden die zich dan weer onverwachts snel
aandienen. Nog even pittig trainen in de laatste week voor
'Egmond', o.a. via een nu regelmatig terugkerend loopje op
het werk in de dinsdagmiddagpauze en de CPC-trainingsgroep
de zaterdag vóór 'het Gebeuren'.
Je wordt, meteen al weer in de eerste week van 1993, weer
eens beestachtig nat. Ja juist... op woensdagavond en krijgt,
net op tUd, het gevoel dat Egmond niet desastreus hoeft af te
lopen.

In Egmond weer eens zelf in een business run teÍrm (VROM)
meegelopen en weer het nodige beleefd. Een langszij komende
trainer die vriendelijk informeert hoe dat gaat, 'dubbeltjes zoe-
ken zonder bril' (die fok beslaat nog wel eens en gaat dan af).
Tot de ontdekking komen dat je met een bekend 4-cijferig
getal loopt (het eigen postcodegetal). Het heeft me minstens
een minuut gescheeld.'Op het strand gelukkig wind uit de
goede (ZW)hoek, een storm die soms sneller wilde dan mijn
intussen al aardig vermoeide benen. Toch: twee tellen binnen
de lu 40min gefinisht.

Ten opzichte van Joop (die het wellicht niet echt als wedstrijd
liep) heb ik gelukkig het verschil beperkt kunnen houden. Niet
echter ten opzichte van zwager Hans die me hier wel erg ver
(ruim 9 min!) vooruit was. als dat maar goed gaat bij de

Asselronde in Apeldoorn! Gelukkig hoor ik van mijn VROM-
loopmaatje op dinsdag (hij is bij HRR discipel van Ton
Heerkens, talentvol dus.), dat ik goed loop en het in feite elke
week beter gaaÍ, dax loop ik dan maar op!

CPC-training
Een heel nieuw hoofdstuk is het terug naar de roots en wel in
de vorm van het (opnieuw) begeleiden van 'willige' (CPC-)-
halve marathonlopers, en wel de voorlaatste groep. Op zater-
dagochtend met collega Henk Hoogeveen en deze Jongens en

meisjes' (en viervoeter Nero) lekker hollen in Meijendel, oefe-
ningen doen in Duinzigt en zo nu en dan een duudoopje 'met
verrassing' o.a. richting oude HRR-lokatie(s). Deze 'trainees'
behoren toch ook iets te weten van het (geograÍische) verleden
van de vereniging!

Voor mij (en ook voor Henk?) een voÍm van lekker ontspan-
nen trainen. De Steigerung behoort intussen tot het vaste reper-
toire. Met veel inzet (helaas nog geen gejuich) wordt dit onder-
deel aan begin en einde van de raining afgewerkt. En ik moet
zeggen, hoeiieer wij ons ook inspannen, de viervoeter Nero (is
er wel betaald voor zijn deelname?) is niet moe te lopen!
Hij heeft voor het clubhuis overigens een tijdelijke verblijfs-
vergunning gekregen. Sanne tolereert 'm noodgedwongen,
maar hoeft nu niet meer naar de waker van de (rugby)buren te
verlangen voor een verzetje. Er is er nu, helaas maar tot eind
mÍuÍL op zalerdag één in het eigen 'home'.

In dit kader past ook het zojuist verlopen CPC-weekend in
Vierhouten. 'Verlopen' past ook goed blj de wat uitgewoonde
'bekkies' na de beide lange middagtÍainingen - en natuurlijk
bij de hier en daar wat gebaÍsten stemmen na het disco- en

house-feest tot in de kleine uurtjes op vrijdag en zaterdag. Dit
voor een toch redelijk constante groep waartoe, opvallend
genoeg, zaterdagnacht laat nog heel veel lieden van Joop's
Groep 4 behoorden. Een perfecte verzorging, dit ter informatie
van de enkeling onder u die noch vorig jaar noch ditjaar hier-
aan deel kon nemen, ideaal weer en een inspirerende loopom-
geving. Wat wil een mens nog meer!

Velen kennen na dit weekend definitief de impact van 'De
rode schoentjes' als een van de toppers onder de door DJ
Ronald perfect verzorgde muziek! Een witbiertje op zijn tijd
deed hierbij wonderen bij het naraÍ voren halen van verzoek-

nummers.

De 'dogtroep' was compleet tot en met Roel die zijn naam

weer eer aandeed. Niet te stuiten qua 'radiotelefonie' en daar-
naast - aan het begin van de training - onvermoeibaar richting
passerende fietsers, auto's en toevallige, aardig ogende mede-
loopsters. Hij werd dan ook spontaan tot mascotte, met de toe-
passelijke naam 'Bello', gebombardeerd. En wist U dat
Jacques Overgaauw zulke leuke cooling down spelletjes
kende? En de yoga-cooling down van Noor, wÍufvan mensen

bijkans niet meer bijkwamen van het lachen.

Een complex met slaapverEekken met uiterst dunne muren.
Desondanks is de 'FBI,' voorzover ik kan nagaan, geen zaken

op het spoor gekomen die goed passen in een rubriek 'Wist U
dat'.
Wilt U hier wat biertjes koelen? Hang ze in een stevige plastic
tas buiten het raam en het krijgt bij de lichtvriezende tempera-
tuur de juiste smaak!

Geen dissonant, ook niet de lieden (we noemen geen nÍunen,
iedereen kent ze) die 's nachts 'zóó kinderachtig' luid met deu-
ren menen te moeten smijten, als overjarige pubers. Misschien
worden ze eens nog wel wijzer.. Aan de zeer positieve indruk
van dit weekend doet het in elk geval geen afbreuk. De 10 of
ll mensen die zich het (gasgestookte open haard) vuur uit de

sloffen hebben gelopen om het iedereen naar de zin te maken,
verdienen alle mogelijke lof.
De verzorging liep op zondagmiddag uit op een punt (appelge-

bak) voor elk van de aanwezigen, ook voor hen die (heel toe-
passelijk) terugkeerden van een'van-punt-naar-punt' wande-
ling..

LOOPDAGBOEKANIER
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FIT TEN MITES '92
De Fit Ten Miles is achter de rug en was een groot succes.

Maar het organisatie-comité heefi zo hnar eigen ervaringen.

In februari vorig jaar wÍs er een zestal mensen die met het idee
"ik wil best wel wat doen voor de club" in de organisatie van
de Fit Ten Miles zijn gestapt. Met het team van zes (waarvan

er mÍutr één met ervaring in het organiseren van een wedstrijd)
zijn we vol frisse moed van strÍt gegaan.

Na verloop van t{d begon te dagen wat het organiseren van

zo'n wedstrijd inhoudt en nu (eind januari) weten we het echt.
Het is dus niet 'wat doen', maar bijna een part-time baan.

In het begin waren er af en toe vergaderingen en moestje zo af
en toe 'ns wat regelen.
Dan, vanaf augustus, werden de vergaderingen frequenter en

de aktielij sten langer.
Zo eind november bespeurden we bij elkaar nog meer grijze
haren, dikkere wallen onder de ogen en verhoogde prikkel-
baarheid.

Halverwege december bivakkeerden we meer bij elkaar thuis
of in het clubhuis of ergens bij een sponsor dan in ons eigen
huis (waar vuil wasgoed en vaat zich opstapelden). Het week-
end van de Fit Ten Miles had veel weg van een CPC weekend.
Vanaf vrijdagochtend 8.00 uur tot maandagmiddag 17.00 uur
waren we vol continue in touw. Als we het niet vergaten, slie-
pen we even.

Dan is het zover. Het is 20 december en het lullige is ...... de
dag was om voor we het wisten. 's Avonds stonden we met
een wat katerig gevoel in het clubhuis en zeiden tegen elkaar:
"Dit was het dus". We hadden overdag van alles fout zien
gaan, rvÍulr (godzijdank) 'buitenstaanders' weinig van hebben
gemeÍkt. Pas na een pÍuu dagen begon er langzaam een gevoel
van tewedenheid en tÍots te borrelen en nu kijken we met. een
goed gevoel terug op een fantastische dag. Het is allemaal zeer
de moeite waard geweest en het resultaat was er ook naar:

1.000 atleten meer dan de vorige editie (totaal 2.950), positie-
ve reacties in de bladen, tevreden atleten en een enthousiaste
inzet Yan alle vrijwilligers.
Wat wil je nog meer!

Want wij zijn dan wel een jaartje bezig geweest met veel ple-
zier, maar er is een grote groep mensen binnen de HRR, die
van begin af aan, en zeker later in hetjaar ontzettend hard heb-
ben meegedacht en meegewerkt. Dan nog niet te spreken over
die mensen die het hele weekend van de Fit Ten Miles hebben
meegeholpen.Zonder die steun en hulp was het, niet gelukt.
Dus, nogmaals, aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen

BEDANKT !

en we hopen op jullie steun voor de Fit Ten Miles '93 op
19 december van ditjaar.

Organisatie-comité Fit Ten Miles

WEDSTRIJDVERSTAG BUSINESS RUN FIT TEN MILES 1992

Het (recreatieve) duurlopen zit in Nederland nog steeds 'in de

lift'. Dat blijkt o.a. uit de groeiende deelname aan de wedstrij-
den die deel uiunaken van het Pickwick Run Classics circuit.
Ook de Fit Ten Miles 1992 liet dit beeld zien, zeker bij de

business run. Deden in 1991 in toraal 18 teams mee met zo'n
150 lopers, in december 1992 moest voor dit onderdeel van de

l0 Engelse Mijl Ílink wat meer startÍuimte worden vrijgehou-
den; voor niet minder dan 30 teÍrms met meer dan 250 gefr-

nishte lopers!

Een spannende strijd mocht zonder meer verwacht worden

over een gedeeltelijk vernieuwd parkoers (via het'-Haegsche'
winkelgebied 'de Fred' -Frederik Hendriklaan e.o.) en met als

slaÍt-en finishlokatie, alweer voor het derde jaar, het hiervoor
bij uitstek geschikte Houtrustcomplex.

Ook een sportieve stÍijd, met als voornaarnste kanshebbers:

één van de drie teÍuns van (het ministerie van) VROM, in 1991

zo oppeÍmachtig winnaar Oe At 2e plaats!) en, op grond van
de eigen 'tam-Lam', de teams van Sport-Com ('Runners') en

van EZH... Edoch, ook in dit metier geldt: wie 't ene jaar

heerst, kan een volgend jaar (djdelUk?) -wat- terugvallenl

Daarnaast met teams die we al jaren regelmatig als deelnemer
mogen begroeten: de Dienst Welzijn Den Haag, Haagse Politie
(nu geregionaliseerd tot 'Haaglanden'), de HTM, Studio
(Henk) de Wit enz. En nog vele andere waaronder een
'woningbouw'cluster (Algemene Woningbouw Vereniging,
DURA-Bouw als trouwe deelnemer, ERA-Bouw, Wikna-
Bouw) en iets wat kan uitgroeien tot een 'accountancy/advise-
ring'-cluster: Coopen & Lybrand (met twee teams dit jaaÍ!),
Meijs & Alink (klein maar fijn..), European Patent OfÍice en

Twijnstra Gudde. Het is ondoenlijk hier alle teams te noemen.
Gelet op de enthousiaste reacties van veel deelnemers van de

diverse teams, zullen vele van hen zeker weer van de partij
zijn bij de Fit Ten Miles 1993!

Dit enthousiasme bleek nog eens overduidelijk bij de speciaal
voor de prijsuitreiking georganiseerde bijeenkomst in het
'home' van The Hague Road Runners aan de Buurtweg in
Wassenaar. Van veel teams was een vertegenwoordiging aan-

wezig, niet in het minst van de uitcindelijke winnaar: het
team van EZH, het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, dat,
wonderlijk genoeg, hetzelfde minimale aantal punten (11)

scoorde als de winnaar van vorig jaar! De tweede prijs ging
naar het team van SportCom (Runners), derde werd het eerste

12



team van VROM. Verrassend als vierde eindigde het European
Patent Office (Europese Octrooiraad). Zij zouden volgend jaar
wel eens voor een verrassing kunnen zorgen! En als vijfde,
ook altijd goed voor een hoge klassering, het ministerie van
WVC.

EZH nan ook de beker voor de snelste heer mee, Juan

Gonzalez, met als tijd 53min.56sec. Juan werd overigens op de

voet gevolgd door zijn broer Emilio! Treffend is ook hier de

overeenkomst met de winnaar van vorig jaar: het team van
VROM-I had toen eveneens twee snelle broers in de gelede-

ren: Mick (helaas dit jaar geblesseerd) en Enno Posthuma.
Vy'anneer beide teams en beide 'broederparen' meedoen aan de

business run van de Fit Ten Miles 1993, kan dat tot een extra
spannende strijd leiden en tot nog meer kijkplezier voor de

vele toeschouwers bij de finish in de Houtrusthal!

Naast een niet onverdienstelUke derde plaats ('de enige beker
die nog in de prijzenkast van VROM ontbrak', zoals de team-
captain van VROM ad rem opmerkte) narn EsteÍ Schilt van
VROM-I de beker voor de snelste dame mee naar huis, met

een tijd van 1u.03min.07sec. Dit met 'een straatlengte voor-
sprong' op nr.2 bij de dames (Renée Reijnders van het team
van de Tweede Kamer, met een eveneens prima tijd van

1u.08min.47sec). Het is zonder meer spijtig dat het team van
Mobil dit jaar niet meedeed en zo de snelste dame van de busi-
ness run 1991, Sue Ann Bachelor, haar eerste plaats niet kon
verdedigen. Wellicht doet zij (en met haar Mobil) in 1993

weer wel mee.

Alsof dit alles nog niet genoeg was, kwam één van de vijf door
de hoofdsponsor FIT beschikbaar gestelde 5-daagse vliegrei-
zen naaÍ Griekenland bij één van de BR-lopers terecht, een

loper van... VROM!

Al met al een uiterst geslaagde Fit Ten Miles 1992 business
run! Als organisatiecomité van de business run van de Fit Ten

Miles 1993 zijn wij blij, dat Trudy de Lange, gewaardeerd

HRR-lid, bereid is om ons in 1993 te assisteren bij de immer
drukker wordende werkzaamheden.

Hans van der Vecht en Nico Tetteroo

DE BUSINESS IOOP VAN DE FIT TEN MILES:

VROM MOET BUIGEN VOOR EZH

'Never change a winning team'

Door overmacht behoorde dat voor het ministerie van VROM,
dat er in 1991 bij de Ten Miles nog met de hoofdprijs vandoor
ging, even niet tot de mogelijkheden. Blessureleed, vakantie en

een marathonschaatswedstrUd waÍen er de oorzaak van dat
drie sub-uuilopers op 20 december jl. verstek moesten laten
gaan.

Aldus verscheen bij de laatste editie van de Ten Miles een ver-
nieuwde VROM-ploeg aan de start. Er werden niettemin 30

namen voor drie ingeschreven teams gevonden die deze keer
de honneurs wilden waarnemen. Hierbij ook enige Hague
Road Runners: Jaap Bernhard, Wim Roozenburg en onderge-
tekende.
De lijst met namen werd overhandigd aan onze met de organi-
satie van de business-run belaste loopdagboekanier die toeval-
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lig, of eigenlijk helemaal niet zo toevallig, eveneens door mid-
del van werkzaamheden binnen VROM zoÍgt dat de boterham
weer dagelijks belegd kan worden.

Het zou niet het enige bezoek in dit kader zijn, dat door mij
aan zijn werkkamer werd afgelegd. Niet zo'n opgave overi-
gens want Carl Lewis zou met drie sprongen van mijn kantoor-
ruimte in die van hem belanden. Hoewel steeds werd vermoed
dat de lijst definitief was en rijp voor het informatieboekje,
vielen in de laatste week brekebenen en door een vervelende

blaf geteisterde ambtenaren als rijpe appels van de boom. Uit
het bestand van ruim 3.000 medewerkers kon echter met rede-
lijk gemak steeds voor aanvulling van de drie teams worden
gezorgd.

Op het moment suprème meenden een viertal ingeschrevenen

echter, zonder dat gepaard te laten gaan met een aftnelding,
andere prioriteiten te moeten stellen, zoals bezoeken aan

schoonmoeders. Dit gedrag heeft één van deze aÍhakers achter-
af zeer berouwd. Op zijn smÍtnummer was de prijs van een

volledig verzorgde l5-daagse vliegreis voor twee peÍsonen

naar Kreta gevallen. Maar helaas voor hem, ondanks het feit
dat zijn naam na afloop enige malen door Houtrust gaknde
(toen was bij de organisatie niet duidelijk dat op dat nummer
niet was vertrokken) ging het feest voor hem niet door.

Het lopen zelf:. de VROM'mers hadden zich allemaal keurig in
het shirt met de van de televisie bekende wereldbol met de

tekst 'een beter milieu begint bij jezelf gehesen. Dit overigens

tot ongenoegen van enkele meelopende lieden die het maar

onzin vinden als VROM slechts de milieumissie uitdraagt, ter-
wijl het overgrote deel van de ambtenaren zich met hele ande-

re zaken bezighoudt.
Misschien dat we volgend jaar dus mÍur met een shirt 'huur-
subsidie, haal het bij VROM' aan de start verschijnen.

Voordat ik me in het business-lopers vak ging melden, brak ik
nog even mijn hoofd over mijn uitrusting. Een lange broek?

Nee, dat vind ik brj een wedstrijd, net als alle andere lopers die
uit het voetbal komen, slechts aan de orde als het vriest. Een

shirtje onder het exemplaar dat van de eerder genoemde ideële

boodschap is voorzien, leek me echter geen overbodige luxe.

Bij het inlopen kwam nog een keurige mene€r van Lokatel
naar me toe met het vriendelijk geformuleerde verzoek of ik
even tijd voor hem kon vrijmaken. Mijn reactie niet afwach-
tend, vroeg hij er gelijk achteraan hoe vaak ik naar Lokatel
Radio luisterde en wat ik er van vond.
Ondanks dat op de eerste vraag mijn antwoord 'nooit' luidde,
omdat ik altijd op RTl-radio afstem en op de tweede vraag

dus het antwoord schuldig moest blijven, drukte hij mij een

formulier in handen met het verzoek voor het behoud van dit
station te tekenen. Na de vedangde krabbel, ach waarom ook
niet, te hebben geplaatst en nog twee steigerungen te hebben

uitgevoer( belandde ik dan eindelijk in het jaarlijks uitdijende
'business-vak'.
De speaker stelde ons nog op de hoogte van het prille huwe-
lijksgeluk van de inmiddels getÍansfereeÍde clubrecordhouder
op deze afstand met een prominente Leidse loopster, wÍufna
de stoet zich in beweging zette.

Op de Frederik Hendriklaan was er sprake van Zaanse tafere-
len. De namen Joop, Peter en Erik werden zo vaak gescan-

deerd, dat ik even meende me op de Alp d'Huez te bevinden.
Eén loper had een onfortuinlijke confrontatie met een tÍaÍnÍail
en belandde op zijn gelaat, waarna een tweede draver vloekend
over hem heen duikelde. Verder bleef het voorzover ik het kon
beoordelen, gezellig.
De stoet bewoog zich richting Kijkduin. De van twee bulten
voorziene staaÍt die aldaar aan het parcours was geplakt zorg-

de hier en daar voor mentale onÍust. Veel enthousiasme, maar

ook ongeloof was er te beluisteren bij de snelle pÍssage van
het l0-kilometerpunt. 's Avonds op de televisie kon worden
vastgesteld dat vier Nederlanders - waaronder Marti ten Kate -

op basis van de daar gerealiseerde tussentijd zich met terug-
werkende kracht voor deze afstand op de Olympische Spelen

zouden hebben gekwalificeerd. Het bord bleek 150 meter te
vroeg te zijn geplaatst. Overigens één van de weinige missers
op deze geslaagde dag.

Individueel geslaagd is een ieder bij het passeren van de finish
in de Houtrust-hal. Niet in de laatste plaats het Olympische
gevoel dat dit binnenkomen op de baan elk jaar weer bij mij en

vele anderen oplevert, maakt de (Fit) Ten Miles jaadijks weer

tot de mooiste wedstrijd van het seizoen. In één uuÍ, twee
minuten en een beetje liep ik onder het doek door. De laatste
jaren heb ik een abonnement op die tijd.

Toch weer een eerste prijs voor VROM: dit jaar evenwel

alleen voor de eerste dame Esther Schilt die de concurrentie

overigens met een straatlengte klopte. In teamverband moest

VROM dit jaar buigen voor EZH met in hun midden de twee
razendsnelle broers Gonzalez en ook het team van het blad
Runners was ons te vlug af.
Echter nu ook de beker voor de derde plek in één van de vitri-
nekasten van ons gloednieuwe gebouw kan worden bezichtigd,
zijn wij over de drie tot nu toe gehouden business-runs, wel in
het bezit gekomen van de prijzen 1,2 en3.

WimKooij
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v.l.n.r. Janvan Raam met ZIJN Linda en Cor Zwarí met ZIJN Janine

WAT WASSSS HET KOUDDDD HEEEE???????

MAAR WAT EEN BRUISEND, GEZELLIG EN VOORAL DRUK BEGIN VAN HET NIEUWE IAAR!!

148 Deelnerners tÍotseerden de kou (4-C) en kwamen 5 km hardlopen. Zij lieten zelfs de schaatsen in het. vet staan.

Een korte terugblik op onze Nieuwjaarsloop

Nadat wij de nieuwe, grote en vooral ook duidelijk bewegwij-
zering hadden gevolgd, kwamen we om 12.00 uur bij onze
club aan. Na een bakkie koffie gingen we naaÍ buiten waar een
prachtig blauwe lucht, een sprankelend winterzonnetje, meters
lint, en koude handen op de parcoursbouwers (lees trainers)
stonden/lagen te wachten. Binnen brandde het kacheltje en

werd de ontvangst voor ciÍca 60! deelnemers door tal van
mensen voorbereid. Wat een opkomst. Met improvisatie en

stilzwijgend aanpassen door alle medewerkers, liep alles op
rolletjes. Vier mooie, lieve Road Runners/sters wilden wel met
elke deelnemer ëUITEN POSEREN. Echter, dat hadden zij
twee maanden geleden beloofd toen het nog + ló-C was. Voor
de heren waren zelfs 'zijden' vestjes met vlinderdasjes
gemaakt, dus zij zouden het dragen ook, zeiden ze. De dames
gekleed in korte rokjes en sjieke Kerst-outfit. WAT V/AS
DAT KOUD HE? En wat te denken van 'onze' super fotograaf
Jos de Waard?? Vanaf 13.30 uur tot na de start heeft hij met
blote handen 160 foto'. staan knippeu. En met die kou fotorol-
letjes wisselen..., wat een MAN hè?

Dan de staÍt. We werden overvallen door MA FLODDER op

de fiets!
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v.l.n.r. Joop SeiÍztnger, Ton Toet, Paul GrevensÍette en Rinus Pols

Wat zag die Marcel er weer uit. Hij/zij moest er wel hard aan

Eekken om vóór de eerste loper te blijven (en om z'n sigaar
aan te houden!). "S.O.S.!!" roept Ma Flod, "er is nog een na-

inschrijving van vier oude dametjes, kunnen jullie even wach-
ten?" "Dat gaat allemaal niet zo vlug meer", roepen vier
onherkenbaar als Snip en Snap geklede dametjes. Compleet
met tasjes, hoedjes, brilletjes en hoge sternmetjes (panty was
iets te klein), kwarnen vier kanjers uit de stal van
Herman v.d. Stijl aandribbelen. Enfin, na een foto (gemaakt

door Jos, ja ja, nog steeds), zijn ze achteraan gesloten en

begonnen Íum een inhaalrace.

Alle bekenden werden met hun tasje opgejut en vooruit ge-

jaagd. Wat was dat weer lachen zeg. Dames enlof heren, we
hebben genoten! Dan richting irnish, over het voetbalveld,
heen en weer ging het, dat viel niet mee! Zo dichtbij die dou-
che en toch weer zover weg van die (Zwitsene?) finishklok.
Brengt ons bij Frans Perdijk die, net terug uit Zwitsedand, ge-
lijk 'aan de bak' kon. De uitslagen hingen supersnel en prima
verzorgd in het clubhuis. Te gek hoor! Bij de finish laeeg
iedereen als beloning een bosjes voo{aars OVERDEVESTJES
(narcissen) in de handen gedrukt. Na afloop van de 'cross
country' zijn de winnaars geëerd met een leuk Kerstpakket.
Als eerste heer, natuurlijk zou je bijna kunnen zeggen, Wim
Paardekooper. Als eerste dame, natuudijk zou je ook weer
kunnen zeggen, Anne van Schuppen!
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De SUPERKANJERS VAN ONZE VERENIGING! EN OOK

altijd heel sportief, doen ze vaak buiten mededinging mee. Dit
keer verdienen ze alle eer en we hopen op een heel succesvol
jaar voor hen! Bij de heren op de tweede plaats Pierre van
Leeuwen, ook wel te voorspellen, en op de derde plaats: ineens

istie daar... (Hou hem in de gaten!), uit de (ren)stal van Ton
Heerkens: Wim de Graaf!! Op de tweede plaats bij de dames

Ine Valentin. Ook altijd een superatlete geweest, ja geweest,

zij benft namelijk afgelopen jaar de wedstrijdsport vaarwel
gezegd (lees het interview elders in dit blad). Op de derde
plaats met stip Anneke Kloostra! Ook weer zo'n snel opko-
mend talent.

Na de prijsuitreiking door de wethouder (o.a. sportzaken) van

Wassenaar, de heer Wensveen en Ton Vermolen, begon de

loterij. We stonden te kijken over de hoeveelheid prijzen die
zijn geschonken door de leden! Bijna iedereen had een
prijs(ie). Dat was met recht... IIET EINDE!!!

Daarna werden bladen vol met glazen'roze' champagne geser-

veerd en de alom bekende snackjes waren ook niet te versma-
den. Weten we ze nog? Het snackje met STIJL? Cocktail DE
VEERTJES (zij waren net op tijd terug van vakantie om te
kunnen helpen!). De receptie was oergezellig. Dat moet haast

wel met Rob Krahmer als voorbeeld, en het gegeven dat de

laatste 'gasten' om ca. 20.15 uur vertrokken.

De foto's zijn uitgedeeld aan diegenen die er nog waren, de

rest werd in het clubhuis opgehangen, zodat iedereen
'zijnlhaar' finishfoto op de fainingsavonden later kon me€ne-
men. WAT ZUN 7E LEUK HE? "Mag ik een biertje?" vroeg

een uitgebluste Jos de Waard om 18.15 uur, net terug van de

'one hour' service mèt de ontwikkelde en afgedrukte foto's. Ja,

j4 50 foto's per uur! Met gevolg dat Jos ruim drie uuÍ voor
160 foto's onderweg was!!!

IEDEREEN die geholpen heeft, bedankt voor de geslaagde dag!!!

En dan ligt het clubhuis eigenlijk niet zover weg, vind je wel?

HEEL VEEL KILOMETERS LOOPPLEZIER TOEGEWENST DOOR ALLE TRAINERS!

namens alle trainers, Georgette Bru;gman
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Met Karhu kiest
uiste

sport oen!

Sportschoenen worden ontwikkeld orn prestaties te verbeteren en
blessures te voorkomen. Om daar optirnaal van te profiteren is de juiste
keuze zeer belangrijk. Het geavanceerde Electronic Fitting Device
van Karhu maakt in no tirne een nauwkeurige analyse van uw voeten.
Het EFD rneetsysteem bepaalt de ideale schoen/inlegzool cornbrnatie,
aan de hand van gewicht, voetbreedte, voetlengte en drukverdeling onder
de voet. lmporteur: Karhu BV. Tel. O299O- 33544.

WALKERS AIRCUSHION FULCRUM

Voor Íhnke wandelingen Voor stevige lrainingen Vo ot opli m al e prcstali e s.
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EGMOND AAN ZEE, 'EEN BARRE TOCHT'

Zondag 10 januari 1993. Ongeveer half acht zondagochtend
ging de wekker al. We moesten namelijk om negen uur op het

Centraal Station in Den Haag zijn. We hadden ons ingeschre-

ven voor de halve marathon van Egmond aan Ze,e. En aange-

zien de wildste verhalen de ronde doen over het parkeren in
Egmond, leek het ons verstandig de bus te nemen van

Runnerswodd.

Om negen uur wÍs het al een gezellige drukte op het Cenraal
Station. Allemaal mensen in trainingspak met grote flessen

isotone dorstlessers. Jamrner, wij waren het vergeten. Al snel

vencheen de bus die al wat lopers in Rotterdam had opge-
haald. Onderweg hoorden we de meest uiteenlopende ervarin-
gen over blessures, snelle tijden, vandaag een slechte dag, veel

te slecht weeÍ, enzovoort. Dit laatste veronrustte mij ook wel
een beetje. Er stond een stormachtige wind!

Na in Haarlem ook nog wat lopers opgepikt te hebben, kwa-
men we dan aan in Egmond, waaÍ we door de chauffeur keurig
werden aÍgezet voor de sporthal waar je je spullen kon neer-
zetten en je omkleden. Tenminste, als je een plaasje kon vin-
den tussen al die lopers. Het was net een mierennest; je kon
geen kant op!

We waren niet de enigen van de HRR, die naar Egmond waren
gekomen. We zagen heel wat bekende gezichten. Na een kwar-
tiertje warrning-up, kwamen we bij de staÍt. Wat een organisa-
tie, alles was tot in de puntjes geregeld. We begaven ons tus-
sen de menigte, dan ving je niet zoveel wind en was het min-
der koud. Veel lopers hadden een vuilniszak omgedaan; geen

stom idee met zulk weer! Het zag er wel erg dreigend uit daar
boven, maar het was nog droog.

Precies om twaalf uur klonk het startschot. EeÍst twee rondjes

door Egmond zelf, waar heel veel publiek langs de kant stond.

Daama de duinen in. Dit viel niet echt mee; zachte ondergrond

en klimmen en daarbij nog die vreselijke wind waar je tegenop
moest boksen. Dit was vechten tegen alle elementen die de

natuur te bieden heeft.

Zowel voor als achter één lint van lopers die allemaal maar één

doel voor ogen hadden: de finish, en wel zo snel mogelijk! Na
ongeveer 13,5 km gelopen te hebben, kregen we weer een

lelijk klimmetje om vervolgens af te dalen naar het stÍand. Het
was nu ook gaan regenen; het kwam met bakken uit de lucltt.
Het publiek vluchtte om zo snel mogelijk een droog onderko-

men te zoeken. Wij gingen door, nog maar 7 km te gaan met

de wind in de rug. Je werd als het ware nÍur de finish gebla-

zen. Het enige nadeel was nog de grote hoeveelheden water op
het strand. Je probeerde de plassen zove*l mogelijk te ontwij-
ken, wat natuudijk niet lukte en dus natte voeten... Het laatste

stukje nog even klimmen door het mulle zand en dan eindelijk
die fel begeerde finish! I uur en 46 minuten en nog wat op de

kloh het ging. Alle dames kregen een bloemetje!

Met een voldaan gevoel liep ik terug nÍur de overvolle sport-
hal. De douche was moeilijk te bereiken, rmar na veel wringen
en duwen, lukte het me uiteindelijk. Nog even wat eten en

drinken en toen weer met de Runnersworld-bus terug naar Den

Haag.

Het was een leuke dag. Egmond.... volgend jaar zeker weer!!

MarjanWillemsen
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EGMOND AAN ZEE, IO.I.1993
'We zouden met een paar stellen, evenals vorig jaar, naar

Egmond aan Zne gaan. Overnachten in het hotel pal boven

start en finish. Helaas, alle hotels waren al vroegtijdig volge-
boekt.
Toch naar Egmond? Fanatiek genoeg, dat wel, maraÍ om nu
zonder de luxe van het ligbad vlak bij de finish te moeten???,

het kon wel eens koud zijn daar aan de Zee.
Toch maar gegaÍm samen met, naaÍ later bleek, nog zo'n stuk
of l0 'hardloopidioten' uit de groep. Wat zou dat toch zijn met
Egmond? Vriest het niet dan regent het wel, regent het niet dan

waait het wel, waait het niet dat is het weer te zonnig, is het

stÍand te hard, zijn de duinpaden te smal, is het aantal deelne-
mers te groot enz., etz., enz.

ATTETIEK

Deze ke*r hebben we het enoÍm getÍoffen: windkracht 8 aan-

wakkerend tot 9 en gedurende langere tijd een koude plensbui
over de hamstrings.
Toch lekker gelopen, ook positieve geluiden vemomen van

andere HRR-ers.
Gezellig bij de prijsuitreiking geweest en nog eens gekeken

hoeveel kilo's er vanaf moeten om echt voortgeduwd te kun-
nen worden door de harde wind.
Lekker gegeten na aÍloop (en gedronken natuurlijk), kortom
Egmond: wellicht tot volgend jaar. Maar dan wel weer in dat
hotel.

Joop den Ouden

marathonstijl tot 19 kilometer
met Harms mee ging, was ook
een verrassing.

Vorm
Van Schuppen getuigde nu al-
weer van de pre-olympische
vorm, die haar eerder een su-
pertijd op de marathon bezorg-
de. ,,Maar mijn vorm moet nog
echt groeien", stelde een blije
Van Schuppen na afloop. ,,En
met het zware weer hier kun je
er nog gerust een minuut van
de tijd aftrekken".
Bij indoorwedstrijden in Hout-
rust Sport stak één atleet hoog
boven de anderen uit. B-junior
Mike van der Bilt (Haag Atle-
tiek) stootte zijn 5 kilo-kogel
maar liefst 17.42 meter weg. Na
onder anderen Erik de Bruin is
dit in deze klasse de vierde stoot
uit de historie.
Snelwandelaar Harold van
Beek vestigde in Houtrust
Sport met een tijd van 12.11.44
op de 3000 meter een officieus
Nederlands record. Het was bij-
na een halve minuut onder de
oude beste verrichting op deze
afstand.

Harms ijzersterk
in halve marathon
Het debuut van Carlien Harms op de halve
marathon is op een 'waanzinnige'ervaring
uitgelopen. Die uitroep van de Haagse kwam na
een stormachtige race, waarin Harms als derde
eindigde.

DoOB YsBSAilD VISSER

Egmond aan Zee - Met een
tijd van 1.15 uur in het achter-
hoofd verbaasde Carlien Harms
zich vooral over de eindtijd van
1.13,10. Ook Anne van Schup-
pen kon met een tijd van
1.13.34 als vierde atlete bijzon-
der tevr'eden zijn.
Met een toekomst op de hele
marathon in het verschiet, koos
baanatlete Carlien Harms
(SATC) deze winter voor meer
wegwedstrijden. Voorzichtig
wilde ze proeven aan de halve
marathon, maar dan alleen in
Egnrond. Die halve strandrace
Iijkt immers op een cross en
daarop- is Harms nationaal
kampioene.
De race in Egmond bleek dit
keer vooral weggelegd voor
snelle baanatleten, waardoor

Harms van de Nederlandse at-
letes ook de beste papieren had.
Dat bleek op de terugweg,
waarbij de wind zo striemend
hard richting Íinish blies, dat
alleen de technisch meest be-
gaafden stand hielden. Het was
geen kwestie meer van uithou-
dingsvermogen: het was slechts
kijken welke atleet de hoogste
topsnelheid bezat.
Harms voorzag dat reeds tevo-
ren: ,,Ik had al bedacht dat dat
mijn stuk zou worden. Tegen de
wind in kun je moeilijk wegko-
men, dus ik heb op mijn kans
gewacht. Deze t\id in zulk
zwaar weer had ik echter nooit
verwacht". Met de derde plaats
achter winnares Tecla Loroupe
consolideerde Harms tevens
haar eerste positie in het weg-
circuit.
Dat Anne van Schuppen in haar
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VLIEG MET ME MEE NAAR....HET CPC.TRAININGSWEEKEND!!!

Vrijdagavond 29 januari reden we bij tienen het terrein van de
Paasheuvel op. Het verblijf waaÍ we een nogal 'actiefl week-
end tegemoet zouden gaan.

Het begon meteen goed. De tot discjockey omgetoverde
Ronald Boekkamp had al flink veel mensen de dansvloer
opgedreven. Alle stress van de hele week werken, was op slag
verdwenen.
Muziek uit de jaÍen zestig, zeventig, tachtig en negentig maak-
te dat velen hun lijven niet stil konden houden.
Er werd zelfs flink gehoused!! En met het nummer 'vlieg met
me mee naar de regenboog' was de saarnhorigheid helemaal
totaal.
Dit duurde tot in de vroege uurtjes.

Oh, oh wat viel dat tegen toen 's ochtends de wekker om 8 uur
ging. De eerste training om 9 uur met de Hanzen. Een lekkere
rustige eerste verkenning van de omgeving van Vierhouten.
Niemand wilde meer dan dat. Direct na terugkomst werden we
opgewacht met koffïe, thee en koek.
Na de uitgebreide en uitstekend verzorgde brunch konden we
een tweede training goed verdragen. Twee uurtjes wegge-
weest.

Het organisatiecomité had echt aan alles gedacht. Zelfs bij de

samenstelling van het 3-gangen diner was rekening gehouden
met de volgende inspannende rainingsdag.
's Avonds werd er weer flink gedanst. Waar haalt een mens de

energie vandaan.

De volgende ochtend ging de hele groep onder leiding van
Jacques Overgaauw beginnen aan de ochtendraining. We wer-
den lekker opgewarmd door Georgette Brugman, geassisteerd

door de zeer lenige Roel Zwier. Nadat we nog even met z'n
allen hadden gewaved, zijn we ons menraal en fysiek gaan

voorbereiden op de vierde en laatste training van dit weekend.
Anderhalf uur pittig tempo. Oh wat waren we blij dat we terug
waÍen en wat hadden we een dorst.
Een heerlijk kopje thee met appeltaart maakt heel wat goed.

De inwendige mens heeft niet te lijden gehad dit weekend.
Het waren zeer geslaagde en gezellige dagen en ik denk dat
velen dat met mij eens zijn, maar dat was wel duidelijk tijdens
het afscheidsdiner.

Een echÍe Ha(o)user
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VROUW EN LOPEN

Het andere sterke geslacht

(Artikel overgenomen uit het cursusmaÍeriaal voor trainer
loopgroepen)

Vooral bij de duursporten zoals fietsen, zwemmen, schaatsen

en lopen, is het fascinerend om Íe zien hoe snel het verschil
tussen vrouwen en mannen aan het verminderen is. De mannen
hadden 80 jaar nodig om het wereldrecord op de marathon met
50 minuten omlaag te brengen. De vrouwen hadden slechts 25
jaar nodig om mÍur liefst 76 minuten sneller te lopen. In die
periode is het verschil tussen vrouwen en flumnen op de mara-

thon teruggelopen van 72 minuten tot ruim 14 minuten (resp.

2.21.M door Ingrid Kristiansen en 2.06.50 door Delayneh
Densimo). Pas in 1984 (Los Angeles) mochten de vrouwen op
de Olympische Spelen aan de marathon deelnemen. Het aantal
vrouwen dat loopt, is nog steeds aanzienlijk kleiner dan het

aantal mannen. Wanneer meer vrouwen de wedstrijdsport zul-
len gaan beoefenen, zullen de records op alle afstanden (zie
Florence GrifÍift) nog dichter het mannenniveau benaderen.

Wanneer we de prestaties relateren aan de lichaamssamenstel-

ling, kunnen we veelal stellen dat vrouwen naar veÍmogen en

capaciteit, beter presteren dan mannen. Vanuit fysiek oogpunt
beschouwen we allereerst de lichaamslengte. Vrouwen zijn
gemiddeld 10 cm kleiner dan mannen. Kleinere mensen heb-

ben kortere benen en zullen met een hogere pasfrequentie

moeten lopen. Toch hebben vrouwen relatief (paslengte t.o.v.
lichaamslengte) een grotere paslengte. Dit is terug te voeren op
een breder bekken, langere bovenbenen, een grotere beweeg-
lijkheid en een hoger ontspanningsvermogen. Bij mannen zal

eventuele verruiming van paslengte via extra krachtimpulsen
moeten plaatsvinden, hetgeen op de lange afstand tot een

hoger energieverbruik kan leiden. Voor ieder individu (man en

vrouw) is er een optimale verhouding tussen paslengte en pas-

frequentie bij een bepaalde snelheid. Door gerichte training is
deze verhouding te beihvloeden. Vrouwen kunnen in de trai-
ning het accent leggen op verbetering van een energiesparende
pasfrequentie. Het genoemde bredere bekken kan leiden tot
ongewenste rotaties in de been-actie en voetplaatsing. via
gerichte loopscholingsvorÍnen (vrouwen leren bewegingen

vaak gemakkelijker aan) is een doelgericht looppatÍoon aange-

past om de lichaamsbouw te ontwikkelen.

Spierkracht
Het belangrijkste verschil tussen man en vrouw is de spier-
kracht. Vrouwen bezitten gemiddeld minder spiermassa dan

mannen. Gedeeltelijk komt dit door hun kleinere skeletbouw,
maar ook het totale spierpakket is verhoudingsgewijs minder.
Bij de mannen bedraagt de actieve (spieren) massa 40-507o
van het lichaamsgewicht; bij de vrouwen 25-30c/o. Minder
spieren betekent minder veÍmogen, maar hoeveel de spier-
kracht bij vrouwen minder is, is afhankelijk van welke actie er

wordt uitgevoerd (denk aan gewichtheffen of duurkracht bij
heuvellopen). Van belang is in gedachten te houden, dat spie-

ren van dezelfde afmeting dezelfde kracht kunnen uitoefenen,

zowel bij mannen als bij vrouwen.

Ontwikkeling van de spieren wordt voornamelijk gestimuleerd
door het mannelijk hormoon testosteron, welke bij mannen in
ruime mate wordt geproduceerd tijdens de adolescentie. Het
testosteron zorgt voor toename van het spierweefsel en ver-
groot de spiervezels. Vrouwelijke hormonen hebben over het
algemeen een groeiremmend effect. Mede daardoor worden
vrouwen die over een meer uitgesproken spierenpakket
beschikken, onmiddellijk verdacht van steroiden-gebruik (ste-

roïden bevatten ongeoodoofde hoeveelheden mannelijke sex-
hormonen die dus helpen bij de spierontwikkeling). Maar
spierontwikkeling kan ook gestimuleerd zijn door gerichte trai-
ning over een langere periode, hetgeen de vergelijking van de

oorspronkelijke spierkracht bij mannen en vrouwen moeilijk
maakt. De armkracht van vrouwen kan Íot.75-80Vo van het
niveau van de mannen bereiken. De onderbenen komen tot
ongeveer 70lo; de spieren van de onderarmen en rug tot onge-
veer 607o. De sterkste spieren bij de vrouwen zijn de boven-
beenspieren. Die kunnen tot ongeveer 85lo de bovenbeen-
kracht van de mannen benaderen.

Met name in de triathlon is het waaÍ te nemen, dat er steeds

meer vrouwen bij het fietsen het niveau van de mannen bena-

deren (en ook overtreffen). Om de, over het algemeen, minde-
re spierkracht te compenseren, hebben vrouwen twee belang-
rijke voordelen: uithoudingsveÍmogen en beweeglijkheid. Het
patÍoon van de statische vermoeidheid bij mannen en vrouwen
(d.i. de tijdsduur dat ze maximale spierkracht kunnen uitoefe-
nen) is niet veel verschillend. Echter, het relatieve uithou-
dingsvermogen bij de vrouwen is beter. Vooral de zwempres-
taties van de vrouwen bij de 'Kanaal-oversteek' laten al jaren
zien, dat ze gelijkwaardig en vaak beter zijn dan de mannen.
Ook bij de superlange loopwedsrijden (100 km) komen de

vrouwen steeds beter uit de voeten.

Beweegtijkheid
Vrouwen zijn aanzienlijk beweeglijker (flexibel) dan mannen,
hetgeen bij het lopen dus een relatief ruimere pas veroorzaakt.
Dit verschil is al op jonge leeftijd ontwikkeld en wordt vrijwel
levenslang aangehouden. De voornaamste oorzaak is de hoge-
re produktie van het hormoon relaxin bij vrouwen. Vooral het
peesgedeelte waaÍmee de spieren aan het bot vastzitten, is
daardoor zachter en rekbaarder.
Mannen en vrouwen verschillen ook ten aanzien van drie be-

langrijke energie-systemen: het adenosine triphospaat- en crea-
tinephospaat (ATP-CP) systeem, het melkzuur-systeem en het
aeÍobe-systeem voor langere duurbelasting. De normale con-
centraties ATP-CP in de spieren schijnen bij mannen en vrou-
wen gelijk Íe zijn. Daarom is het krachtvennogen, uitgedrukt
in relatie tot het lichaamsgewicht, slechts gering. Aanwijzin-
gen tot een groter verschil in de phosfaat-pool zijn nog niet
aangetoond. Wel is duidelijk gebleken, dat vrouwen na duur-
belastingen een lagere melkzuurspiegel hebben dan mannen.
Bij ongetrainde mannen en vrouwen is dit verschll 50%ó en

meer. Bij getÍainden wordt dit minder. In hoeverre biologische
factoren tot dit verschil leiden, is nog niet bepaald. Een gedeel-

te van dit verschil is ook toe te schrijven aan het maatschappe-
Iijk actiever leven dat mannen gemiddeld tot nog toe leiden.
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Een factor die geen enkele hoeveelheid tÍaining kan corrige-
ren, is het verschil in zuurstofopname. Vrouwen beschikken

gemiddeld over een 15 tot 257o lager zuurstofopnamevermo-
gen dan mannen. Het verschil is kleiner wanneer we het uit-
drukken in relatie tot lichaaÍnsgewicht en nog meer in relatie

tot de actieve spiermassa. Maar voor de praktijk moeten we het

zuurstofopnameveÍmogen alleen beschouwen ten aanzien van

het toÍale lichaamsgewicht. Zuurstof moet de brandstof leveren

om het gehele lichaam te verplaatsen en niet alleen de spieren.

Minder zuurstofopname kan gedeeltelijk worden gecompen-

seerd door een toename van vetverbruik bij langere duurpres-

taties. De voomaaÍnste energiebron bij de aerobe cyclus is het

glycogeen (gevormd uit koolhydraten), maar vetweefsel, waar-

oveÍ vrouwen meer beschikken, heeft een energieproduktie per

gram die zeven maal groter is dan glycogeen. Het menselijk
hart gebruikt vet eerder dan glycogeen, hetgeen ook het geval

is bij dieren die beuokken zijn bij een sub-maximale continue
belasting (bijv. trekvogels). Gedurende sub-maximale arbeid

tot omstreeks drie uur (een goede marathonloopster) zorgt het

vet voor omstreeks 70Vo van de energiebehoefte. Bij langer

durende belastingen wordt dit aandeel nog groter. De mate

waarin vet als energiebron wordt gebruikt, is aÍhankelijk van

dieet, belasting (niet te hoog) en soort training.

Vet
Goed gerainde vrouwen beschikken over ongeveet l0Vo meer

vet dan evenredig getrainde mannen en alhoewel dit vet ge-

deeltelijk vlak onder de huid (niet bruikbaar) ligt, bevindt het

zich ook direct in de spiercellen en is het aldus beschikbaar als

energiebron. Alhoewel exacte gegevens ontbreken, beschikken

vrouwen niet alleen over meer vet als energiebron, maar be-

schikken ze ook over een enzymen-systeem dat ervoor zorgt,

dat de vetverbranding efficiënter plaatsvindt. Bij lange afstand

wedstrijden (vooral ultra-marathons) gebruiken vrouwen meer

vet en spaÍen ze zodoende de glycogeenvoorraad (die uiteinde-
lijk de beperkende factor is). Vrouwen 'overleven' langduren-

de aerobe arbeid beter dan mannen. Vrouwen hebben een klei-
ner longvolume en totale borstcapaciteit dan mannen, maaÍ ze

gebruiken minder zuurstof door een lager stofwisselingsniveau
en kleinere lichaamsgrootte. De vitale capaciteit (is luchtvolu-
me dat door de longen verplaatst wordt tussen maximale in- en

uitademing) is bij vrouwen minder door kleinere lichaamsaf-
metingen (oppervlakte en lengte). Zelfs bij numnen van dezelf-
de leeftijd en lichaamsgrootte is de vitale capaciteit tot lïVo
hoger. Mannen neigen meer tot ademhaling via buik en mid-
denrif. Vrouwen ademen meer via het aanzetten van de borst-
kas. Door oefening kunnen ze leren meer het middenrif te
gebruiken.

Ilartvolume
Ook het hartvolume van vrouwen is minder dan dat van man-

nen, respectievelijk + 600 cc en + 700 cc. Door training kan
het volume worden opgevoerd tot respectievelijk + 1.100 cc en

t 1.650 cc. Ex-marathonloopster Marja Wokke beschikte in
1982 over een hartvolume van 1.218 cc, hetgeen op dat
moment het grootste hart was ooit bij vrouwen gemeten @r.
Van Aaken,
30-11-1982). Van meer belang is de verhouding van het hart-

volume ten opzichte van het lichaamsgewicht. Bij deze zoge-
heten haÍquotiënt zijn de verschillen aanzienlijk geringer.

Zuurstof wordt via het bloed door het lichaam naar de spieren
getÍansporteerd. Dit gebeurt via het hemoglobine dat zich in de

rode bloedcellen bevindt. Hemoglobine is een grote complexe
molecuul. Frn belangrijk deel bestaat uit ijzer. Het ijzer is

direct betrokken bij de zuurstofbinding. Uzer behoort dus ruim
voldoende in het dieet te woÍden opgenomen. Vrouwen heb-

ben minder rode bloedcellen (+ 30Vo) dan mannen en vooral

ook door de menstruatiecyclus dienen ze exÍÍa aandacht te

besteden aan de ijzeropname. Alhoewel er duidelijke anatomi-

sche en biochemische verschillen zijn tussen vrouwen en man-

nen, zijn er vooral voor de duurspoÍ gelijkwaardige mogelijk-
heden voor de vrouw. De grootste verschillen tussen mannen

en vrouwen zijn nog steeds maatschappelijk bepaald. Alleen

wanneeÍ het aantal hardlopende vrouwen even groot zal zijrr

als het aantal hardlopende mannen, kunnen we daadwerkelijk

beschouwen welke verschillen er ook in het prestatieveÍmogen

zijn. Mannen zijn al veel langer gewend veel meer te trainen.

Trainers (veelal mannen) zijn gewend voornamelijk mannen te

begeleiden. Pas wanneer evenveel vrouwen evenredig veel

vrouwsgewijs trainen en begeleid worden, door evenredig

ervaÍen vrouwelijke trainers, zullen we weten wat het andere

sterke geslacht kan.
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HARDTOOPSCHOENEN

INLEIDING
Verschillende sportblessures kunnen ontstaan door verkeerde
hardloopschoenen. Hierbij zijn twee belangrijke oorzakelijke
factoren Íurn te geven. Stabiliteit en schokdemping. Bij onvol-
doende stabiliteit komt er een te grote Eek - eÍ/of drukbelas-
ting op pezen, spieren en kapsels van gewrichten. Hierdoor
kunnen overbelastingsblessures ontstaan aan deze 'weke
delen'. Wanneer de schoenen de schok niet opvangen, is er een
aantal blessures vanuit de literatuur bekend die hierdoor kun-
nen ontstaan.

DE NORMALE BELASTING
Alvorens verder in te gaan op blessures die kurmen ontstaan
door onvoldoende stabiliteit, is het van belang kort aan te
geven wat er gebeurt bij het hardlopen op blote voeten en met
sportschoeisel.
Bij het landen op het hielbeen wordt in eerste instantie de bui-
tenzijde belast. Na dit contact maakt de voet een naar binnen
kantelende beweging. Dit wordt pronatie genoemd. Deze be-
weging loopt door totdat het
uiterste teenkootje contact.

maakt met de ondedaag. De
naar binnenkantelende be-
weging (pronatie) wordt
geremd door een aantal
spieren aan het scheenbeen.
In figuur A is te zien dat het
eerste contactpunt zich aan
de buitenste zijde van het
hielbeen bevindt. Dit punt
heeft een bepaalde afstand
(= lastarm) tot de as van de
draaiing in het onderste
spronggewricht. Door deze
afstand van eerste contact-
punt tot as van draaiing,
vindt de pronerende bewe-
ging plaats.

ACHTERVOET STABILITEIT BU TIET DRAGEN VAN
EBN SPORTSCIIOEN
Wanneer nu dezelfde be-
wegingen worden beoor-
deeld met hardloopschoe-
nen (zie figuur B) dan

wordt het eerste contact-
punt bij het landen op
blote voeten vedegd van
de buitenkant hiel naar de

buitenkant hak van de
sportschoen. Hierdoor is
de afstand van de as van
draaiing tot de buitenkant
van de hak vergroot ten
opzichte van het landen

op blote voeten. Dit heeft
als consequentie dat de
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voet verder naar binnen zal kantelen (= overpronatie). Om
deze overpronatie te verkleinen, is het van belang dat er onder
andere een hielkap in de schoen aanwezig is. Tevens is een
goede fixatie van de hielkap op de tussenzool noodzakelijk.
Dit kan o.a. met een hielstabilisator en een schuin aÍlopende
tussenzool. Deze verstevigen de achtervoetstabiliteit, zie
figuur C.
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BLESSURES

Blessures door onvoldoende stabiliteit
Fascitis plantaÍis, dit is
een ontsteking van een
peesblad onder de voet.
Door de overpronatie
zakt het voetgewelf in
en wordt dit peesblad

sterk op rek gebracht.
Dit geeft een pijnklacht
onder de Yoet. Vaak in
combinatie met een
pijnpunt onder de hiel
(zie figuur D).
Een achillespeesontste-
king door een vergrote
rek aan de binnenzijde
van de achillespees. De
pees is drukpijnlijk. Afhankelijk van het stadium van de pees-

ontsteking geeft de sporter de klachten Íuu:l aan het begin, tij-
dens ofna het sporten (zie figuur E).
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Tibialis posterior syndroom,
dit is een irritatie van een van
de spieren die de vergrootte
pronatie moet tegenhouden.
Er ontstaat een scheenbeen-
vliesontsteking of een pees-

ontsteking van de betreffende
spier. Er is een sterke druk-
pijn aan de binnenzijde van
het scheenbeen (zie figuur F).
Verschillende blessures aan

de knie kunnen onstaan door
een versterkte nÍutr binnen-
kanteling en torsie (zie figuur
c).
Een infrapatellaire tendinitis,
dit is een beschadiging van
het kraakbeen onder de knie-
schijf. Dit geeft vaak diffuse
klachten die niet duidelijk
gelokaliseerd kunnen worden.
Soms geeft de sporter de

klachten aan onder de knie-
schijf.

Verrekking van het retinacu-
lum, dit is een peesstÍuctuur
aan de binnen- en buitenzijde
van de knieschijf. Deze klacht
ontstaat eveneens door een

sterke naar binnenkanteling
en torsie ven de knie. Hierbij wordt de knieschijf naar buiten
getrokken. De peesstructuur aan de binnenzijde wordt hierdoor

overrekt.

Tractus iliotibialis frictiesyn-
droom, dit is een pijnlijke plek
aan de buitenzijde van de knie
waarbij een groot peesblad, de

tÍactus iliotibialis, langs een

benige knokkel frictioneerd. Dit
geeft een sterke pijnklacht aan de

buitenzijde. Deze klacht is alleen
maaÍ te provoceren door op deze
knokkel te drukken terwijl de

sporter, in stand, de knie wisse-
lend rustig buigt en strekt.

Blessures door onvoldoende schokdemping
Buiten een aantal hiervoor beschreven blessures; fascitis plan-
taris, achillespeesontsteking, tibialis posterior syndroom en
retropatellaire chondromalacie kan ook een aantal specifieke
blessures ontstran door onvoldoende schokdemping.

Fissuren, dit zijn kleine haarscheuren in, met name het scheen-
been. De sporter kan de lokatie van de fissuur vaak duidelijk
aÍmgeven.

HARDLOOPSCHOEI\IEN
Deze sportschoenen zrjn spe-

cifiek ontwikkeld om de

schok op te vangen en de

voet in sommige gevallen te

stabiliseren. Er zijn hard-
loopschoenen voor'overpro-
neerders'. Hierbij is het ma-
teriaal aan de binnenzijde
van de tussenzool harder
t.o.v. de buitenzijde. En er
zijn hardloopschoenen voor
'supinatielopers'. Hierbij is
de buitenzijde van de tussen-

zool harder dan de binnenzd-
de. De keuze voor een anti-
pronatie of een anti-supinatie
schoen is aftankelijk van de

voetafwikkeling (zie figuur
G). Om dit te beoordelen, is
het o.a. noodzakelijk de

voetafwikkeling te filmen.
Met de gemaakte film kan
men zien of de voet te ver
naar binnen of naar buiten
kantelt. De keuze van respec-

tievelijk, een anti-pronatie of
anti-supinatie schoen kan nu
gemaakt worden. Het maken
van de afdruk van de voet op
een podobaroscoop (ghs-

plaat) of het maken van een blauwdruk van de voet is hierbij
tevens van belang. Zou men tot de aanschaf van de corrigeren-
de schoen overgaan, terwijl deze correctie niet noodzakelijk is,

dan kan dit vanzelfsprekend tot klachten leiden.

SPECIT'IEKE SCHOENKEUZE
Blessuregeschiedenis, gewichtsklasse, looppatroon, oude
sportschoenen en voettype zijn belangrijkste bronnen van

informatie om een goed sportschoenadvies te geven.

Blessuregeschiedenis
De blessuregeschiedenis genft aan of er specifiek moet worden
gekozen voor een schoen met de nadruk op stabiliteit of schok-
demping. Wanneer iemand frequent de enkel verzwikt, is het
niet ventandig om voor een schoen te kiezen met een forse
hakhoogte. Immers door deze hakhoogte is de kans op het ver-
zwikken van de enkel erg groot.
Wanneer er sprake is van een blessure door te weinig schok-
demping, dan moet er gekozen worden voor een schoen met
een schokdempende tussenzool.
Bij frequent verzwikken van de enkel wordt gekozen voor een

stabiele schoen met vrijwel geen hakhoogte.
Bij een blessure door overpronatie wordt een schoen geadvi-
seerd met voldoende steun aan de binnenzijde

Gewichtsklasse
De gewichtsklasse van de sporter bepaalt de hardheid van de

tussenzool. Deze hardheid is uitgedrukt in shore. De fabrikant
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geeft daarom in de regel Íum voor welke gewichtsklasse de

schoen geschikt is. Hoe zwaarder de persoon hoe harder de

tussenzool.

Looppatroon
Het looppatroon geeft aan of de persoon meer

steun aan de binnenzijde of buitenzijde van

de schoen nodig heeft. Zie 'hardloopschoe-
nen' en figuur G.

Oude sportschoenen
Oude sportschoenen geven aan hoe iemand

op deze schoenen heeft gesport. De stand en

de slijtage van de schoen geeft de relevante
informatie. Wanneer de schoenen van achter
bekeken worden, geeft dit vaak aan of de

sporter op deze sportschoenen nÍulr binnen of
naar buiten heeft gelopen. Dit wordt vaak

bevestigd bij het beoordelen van de slijtage
van de slijtzool. Bij aankoop van de nieuwe
sportschoenen moet hiermee rekening wor-
den gehouden.

Voettypes
Hieronder worden de meest voorkomende
voettypes beschreven. In grote lijnen wordt
aangegeven aan welke eisen hardloopschoe-
nen bij de diverse voettypen moeten voldoen.
Omdat het voettype van ieder persoon ver-
schillend is, is het van belang te weten wat
voor voettype men heeft. Dit kan men beoor-

delen met figuur 1 ím 8.

Nomnle voer Er is een normaal gewelfde

voet die zorgdraagt voor voldoende schok-

demping en stabiliteit in zowel de voorvoet,
middenvoet en achtervoet. (zie Íiguur I,2 en

8)

Platvoet: Hierbij is het hielbeen nÍur voren
gekanteld en is de middenvoet doorgezakt.
Dit voettype heeft met name meer steun

nodig in de middenvoet. Dit is vaak mogelijk
middels een standaaÍd inlegzool met holtes-

teun. (zie figuur 3)

Knikvoer Bij dit voettype staat het hielbeen

naar binnen gekanteld. Hier is niet alleen een

goede omsluiting van het hielbeen noodzake-

lijk, maar tevens een brede hielstand van de

achterschoen.
In de meeste gevallen heeft de hardloop-
schoen aan de binnenzijde meer steun nodig
om het verder naar binnen kantelen van het

hielbeen te voorkomen (antipronatie steun)
(zie figuur 4).

Knikplatvoet: het hielbeen staat naaÍ voren en

naar binnen gekanteld en de middenvoet is
doorgezakt. BU dit voettype moet een combi-

natie worden gezocht van een schoen met steun in de midden-
voet en de achtervoet om zowel het naaÍ binnen kantelen van

de middenvoet als het hielbeen te verminderen. (zie Íïguur 5).

Holvoet: hierbij heeft zowel het hielbeen als
de middenvoet een steile stand, waardoor de

karakteristieke hoge wreef aanwezig is. Dit
voettype heeft weinig schokdempende
eigenschappen. Hierdoor is het van groot
belang dat de kunstgras- en hardloopschoen
vokloende schokdemping geeft. Om in dit
geval tot een goede keuze te komen, is het
met name van belang de hardheid van de

tussenzool te relateren aan de gewichtsklas-
se van de sporter. (zie figuur 6)

Spreidvoet: De voorvoet is doorgezakt,
hierdoor ontstaat een brede voorvoel De
pasvoÍm is hierbij van groot belang, met
name om een slapende en tintelende voor-
voet te verrnijden. Het bovenmateriaal mag
niet te strak om de voorvoet sluiten. Een
voorvoetsteun is in sommige gevallen nood-
zakelijk (zie figuur 7)

CONCLUSIE

Hieruit blijkt dat het altijd essentieel is om
een goed sportschoenadvies te krijgen,
waarbij gekeken wordt naar blessurege-
schiedenis, gewichtsklasse, looppatroon,
oude schoenen en voettype. Als een hardlo-
per blessures heeft, wordt de verkeerde

sportschoen nogal snel aangewezen als de

oorzaak, maar de trainingsopbouw wordt
vaak over het hoofd gezien. Toch speelt
deze e,en belangrijke rol bij het oplopen van
hardloopblessures.

Inlegzolen lijken vaak aangewezen om
eventuele klachten te voorkomen of om er
vanaf te komen. In de gespecialiseerde win-
kels zijn neutrale, goed steunende of dem-
pende inlegzolen te verkrijgen. In hardnek-
kige gevallen kunt u speciale, op maat
gemaakte inlegzolen laten maken. In dat
laatste geval is het verstandig contact op te
nemen met een sportarts, huisarts, sportfysi-
otherapeut of sportorthopedisch schoenma-
ker.

Dirk Jan de Jong
Fy s iot he rap ie/fuI a nu e I e t h er ap i e

t el. : 070 - 3 2628 I 2/020- 67 6277 5

:

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

[,[U
Figuur 5

Figuur 6

WFiguur 7 Figuur
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Dirk Jan de Jong werkl zelf in Sporthallen
Zuid te Amsterdam en sinds kort in het

Nirwana flat te Den Haag waar hij adviezen
geeft over de aanschaf van sportschoenen. Dit
advies duurt ongeveer 45 minuten, hierin vindt
een onderzoek plaats van de voet, enkel- en
kniegewrichten, het voettype wordt bepaald op
de podobaroscoop (= voetspiegel) en de stand

van de achillespezen en het hielbeen wordt
opgemeten. Bij een eventuele blessure wordt
een advies gegeven t.a.v. de behandeling. Als
laatste moet de spor(s)ter op de loopband lopen
terwijl dit wordt gefilmd, zowel op blote voe-
ten als met de oude schoenen. Al deze gege-

vens worden genoteerd en wanneer nu blijkt

dat de eigen schoenen mogelijk een relatie heb-

ben met de blessure moet hij/zij met een aantal

nieuwe schoenen lopen wat ook wordt gefilmd.
Met deze beelden wordt bekeken welke sport-
schoenen geadviseerd worden. Zelf verkoopt
hij geen schoenen. We zijn een praktijk voor
fysiotherapie en geen sportschoenenwinkel.
Wel hebben we van de meeste merken een aan-

tal modellen in alle maten, anders kan er
natuurlijk geen keuze worden gemaakt.

Voor een afspraak of eventuele vragen kunt u

bellen naar:

Dirk Jan de JonB, tel.020-6762775 of in Den
Haag, tel. 07 0-3262812.

SANNE'S HOEKJE

Goe{ hebben we ook weer gehad, de Fit Ten Miles. Stijve
poten en droge strot weer vergeten en vol goede moed 1993

ingestapt.

Was nog niet. over de drempel, van het clubhuis dan, en daar
begon het gedonder al. Werd ik aangesproken door die voor-
ziitpÍ ad interim. Hij wilde mij effe polsen. Polsen? ïVeet die
weledelstrengegeleerdescheveningsevoorburger dan niet dat'n
hond helemàal geen polsen heeft en zeker een rasechte
Schnauzer niet. Polsen? Laat me niet lachen.

Nou ja hij wilde effe informeren of ik soms belangstelling heb
vooÍ een bestuursfunctie, commissaris of zo. Darrr vond ie me
wel het voorkomen voor hebben. Nou heb ik al 'n penning, dus
wat dat betreft, zou 't kunnen. TE zaten'n beetje omhoog, zei
die. Er gingen er vier uit en hij kon niemand vinden om ze te
vervangen. Hij had 'n echte hondebaan voor me; commissaris,
iets met p.r. en zo.

Nou, dat Veft, zei ik tegen hem, want ik heb goeie voornemens
gemaakt en wil een aanval doen op al m'n p.r.'s. Als je daar
dan commissaris in kan worden. En dat in het bestuur. Ik wil
best 'n partijtje meeblaffen, heb ik gezegd, als ik maar niks
hoef te doen, want ik wil voldoende tijd houden om te tÍainen,
anders wordt het niks met die p.r.'s.

Nee, nee, verzekerde hij me, het stelt niet veel voor, een rap-
portje hier en een rapportje daar, als we ma,aÍ wat te presente-

ren hebben op de a.l.v., wat tekeningen en dia's erbij, over-
headsheet, kleine presentatie. Je kan toch schrijven?, vroeg hij
onschuldig.

Nou wordt die mooi, nooit m'n column gelezen zeker, of denkt.

die soms dat ik een ghostwriter heb? Ik begon 'm al langer hoe
onsympathieker te vinden, blaaskaak.

Denk er nog nuur even over ra, zei die, dan neem ik wel weer
kontakt op. En mondje dicht, 't is allemaal nog wat prematuuÍ,
ik moet je kandidaatstelling in het bestuur nog bespreken,
maar ik verwacht geen problemen, tegenkandidaten hoef je
niet bang voor te zijn, blah, blah.

Nou, ik hou me bek wel. Maar toch, ik zie die hondekop van

me al op het bestuursbord hangen, toch wel lekker of niet
SOInS.

Commissaris p.h.r. eronder. Want daar sta ik op, op die h. Ik
mag dan wel bestuurslid worden, maar m'n afkomst vedoo-
chenen, dat nooit!

Sanne
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het is weer zover

.....,..2 NERDAG 3 APRIL I993.........CPC.

EEN KNALFEEST MET GRATIS HAPJES
dit keer met UVE-MUZIEK van de knalgoeie band

Let's Swi ng lt O

THE BRETELS

r! ! ! ! ! !

Zij spelen muziek van o.a. Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton, Kinks, James Brown, Fleetwood Mac.

Zaal open: vanaf 20.00 uur. Entree: f 10,-.
Bij voorinschrijving I consumptiebon gratis. Kaarten aan de Bar vanaf 3 maart a.s. verkrijgbaar

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD OM MEE TE HELPEN!!!!!!!!!!!!!
Inlichtingen: Rob Krahmer, 070-3607002 of 070-3298767
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UITSLAGEN

Dam tot Damloop, Amsterdam, 10 EM op 20109192

Plaats Cat. Tijd Naam

Tiny Verbeek (AV Valkenswaard)
Cees Heuvelman
Anneke Kloostra
Michel Rovers
Jacques Beljon
Corrie van Egmond
Joop den Ouden
Renee Reijnders
EIs Bloemen
Hans Beudeker
Andre Blok
Noortje Alberts
Nico Tetteroo
Henk Hoogeveen
Lex Cabral
Ronald Junier
Remko Scharroo
Frits Witmer
Sophie van Geenhuizen
Ton van der Valk
Ineke Schnitzler
John Agterof
Sandra van den Berg
Henk Breugom
Frans Witmer
Francien Onderdijk
Aad Overdevest
Helen Hauser
Paul Hagebeek
Frans Perdijk
Cees de Graaf
Pieter Hulskamp
Meindert Alsma
Marjan Willemsen
Job Baak
Jos de Graaf
Nico Galjaard
Dennis Ottes
Rickie Roelofsen
Rodi Druif
Johnny Lodder
Eugene van de Berg
Emile van der Vaart
Hans van Riel

Amsterdam City Marathon, Amsterdam, op 27109192

Plaats Cat. Tijd Naam

115
I

207
30

351
352
t23
39

148
154
t7

t64
258
410

60
28r
57

185
287
288

1

24
30
98

618

HS
DV
HS
D
HS
HS
HVI
w2
HVI
HVI
DV
HV1
HVI
HS
Hy2
HVl
DV
HVI
HVI
HVl

IHS
l Hvl
ID
I HV2
I HV3

O:46:48
O:52:06
0:52:10
0:5ó:34
O:57:40
0:58:47
0:58:51
l:03:40
l:10:26
l:11:38
l:ll:38
l:12:28
l:14:57
l:16:18
l:17:,02
l:,17:02
l:20:59
1:21:10
l:22:12
l:26:09
l:32:31
l:39:25
l:39.26
t:39:28
l:39:28

0:59:50
1:00:53
l:0L:32
l:02:47
l:03:36
l:03:53
1:05:45
1:06: l8
l:06:20
l:06:44
l:06:53
l:06:58
l:07:02
l:O7:42
l:O7:45
l:O7:54
1:08:09
l:08:21
l:08:28
1:08:32
l:08:32
l:08:42
l:09:07
l:09:1 I
l:@:26
1:09:50
1:10:00
l:10:02
l:10:08
l:l l:00
L:ll:43
l:12:19
l:12:31
1:13:53
l:14:03
1:15:28
l:16:2'l
l:17.'31
l: l8:39
l:19:24
l:19:25
1:20:58
l:21:33
l:28:08

Charles Omwoyo (Kenia)
Zeger de Ruijter (AV Sprint)
Helen Kimaiyo (Kenia)
Marius de Snayer (Fortuna)
Wil van de Lee (DAK)
Willem de Graaf
Gerrie Timmermans (Marvel)
Ronald Junier
Annette Straver
Eric van Schijndel
Aad Overdevest
Lex Cabral
Cor van der Harst
Hans Beudeker
Cees de Graaf
Francien Onderdijk
Job Baak
Peter Leegsha
Jos de Graaf
Johnny Lodder
Titus Verhagen
Ineke Schnitzler
Rickie Roelofsen
Nico Galjaard
Henk Hoogeveen

Inocencio Miranda (Mexico)
Rene Rombaut (Belgie)
Laszlo Sipos (Hongarije)
B ert Vingerhoed (Sparta)
John Agterof

1 HV3
602 HS
25D

758 HS
3W HVI
21 DV

422 HVl
34 DV
35 DV

479 rryl
tt'15 HS

38 DV
503 tryl
539 HVI
5M HVI
t275 HS
1297 HS
r3t7 HS

53 DV
1347 HS

55 DV
93 HV2
49D

648 HVI
t436 HS

7t DV
1502 HS

60D
1520 HS
1613 HS
804 HVt

1730 HS
1748 HS
t25 DV
965 HVI

1993 HS
1099 rryl
2LT5 HS
lt84 HVI

30 HV3
252 l:N2

2260 HS
t274 HVI
t37t HVl

15e Ronde Haarlemmermeer, Hoofddorp,6lfi)0m op 08/lll92

Plaats Cat. Tijd Naam

HS
HVl
HV2
HVI
ÍTY2

IHS
28 HS
1 HVl
ID
I HV2

2:t4;58
2:49:03
2:53.25
3:08:33
4:Ol;27

I HS 3:48:50
18 HY2 4:34:37
49 HS ) 5:09:37
79 HV2 5:51:54

Michiel v d Luijtgaarden (Ned)
Gerard Wijnands (Ned)
Joop Verhoeven
Henk Mollema

Carl Thackery (Engeland)
Wim Paardekooper
Leo Brusselmans (Belgie)
Tecla Loroupe (Kenia)
Har Wolfs (De Keien)
Willem de Graaf
George Jeremic
Gerrie Timmermans (Marvel)
Guus Zijdenbo
Allard Kappetein
Maarten Scharroo
WimWillemsen
Wim L. van Maanen

35e Gouda Cross 1992, Gouda, 4500m op 2Ulll92

Plaats Cat. Tijd Naam

Gouda Cross 1992, Gouda,9(XX)m op ?,Ellll92

Plaats Cat. Tijd Naam

Sonja Klein (AV 47)
Helen Hauser

Robin Punt (FSTC)
Rien van der Wilt (Clytoneus)
George Jeremic
Peter van Leeuwen
Herman van de Stijl
Paul Grevenstette
WimWillemsen
Rene Meijer
Eddy Zljt
Jacques Beljon

I D
D

0:17:50
0:20:50l2

9e Zevenheuvelenloop 1992, Nijmegen, 15 km op l5llll92

Plaats Cat. Tijd Naam

159 HS
183 HS

lDV
282 HS
393 HS
402 HS
438 HS
58 HS

0:43;54
O:47:23
O:48:21
0:50:53
0:52:11
0;53:20
O:54:02
0:55:08
0:56:00
0:57:58
0:58:06
0:58:39
0:58:54

0:28:48
O:29:46
0:32:50
O:33:29
0:33;41
O:34.,57
0:35:05
O:35,21
0:38:05
0:38:07

29

lHs
I HVI

40 HS
52 HS
55 HS
7I HS
73 HS
74 HS
50 HVI
51 HVI



34e Warandeloop 1992, Tilburg, 4200m op 291 lU92

Plaats Cat. Tijd Naam

Warandeloop 1992, Tilburg, 10 km op29llll92

Plaats Cat. Tijd Naam

1 HS 0:30:06 Henk Gommer (Tartletos)
51 HS 0:32:38 Wirn Paardekooper

16e Oosterduinloop 1992, Noordwijkerhout, 10 EM op 29llll92

Plaats Cat. TiJd Naam

Tecla Laroupe (Kenia)
Anne van Schuppen

J. van Duyvenvoorde (Bataven)
Conno du Fosse (AV Haarlem)
Mart van Marrewijk (Olympus '70)
Henk Mullekes
Fred Kick
Charles de Roo
Joop den Ouden
Pim Reijn§es
Pieter Meinders
Toon Storm

Een-vande-Vier loop, Delft, 10 km op 05ll2,lg2

Plaats Cat. Tijd Naam

Naam
Carlien Harms (SATC)
Anne van Schuppen
Anneke Kloostra
Helen Hauser

Naam
John van der Wansem (Phoenix)
Frans ten Brink
Paul Grevenstette
Jacques Overgaauw

590 HVI
610 Dv
621 BR
632 HVI
633 BR
654 BR
686 BR
738 BR
749 BR
803 Hv2
875 HVI
897 HVI
930 BR

D
D

l:ll:12
l:Il:47
L:12:07
l:12:33
1:72:35
I :13: l9
l:13:52
l:15:29
l: l6:05
1:18:48
l:23:32
l:25:22
l:29:.06

O:31.49
O:34:29
O:34:42
O:35:22
0:36:1 I
O:36:L4
0:36:26
0:37:00
O:37:07
0:39:18
0:39:35
0:39:40
0:40:53
O:40:57
0:41:06
0:41:08
O:41:19
O:42:06
0:43:06
O:M:42
O:44:59
O:45:28
0:45:48
O:45:49
O:45.'57
0:46:05
0:46:,07
O:47:3O

O:47:16
O:52:02
O:5428
0:55:13
0:55:28
0:55:28
0:56:00
0:56:17
0:57:4O
0:58:29
0:58:39
0:59:30
1:00:00
l:00:07
1:01:02
1:01 :03
l:01:25
l:02:21
1:02:50
1:03:09
1:03:58
1:04:04
l:05:05
l:06:17
l:06:39
l:07:09
l:O7:,48
1:08:37
l:08:47
l:09:23
1:09:30
l:09:59
l:10:02
l:10:21
l:lO:47
l:10:48
1:10:54

13

0:13:56
0: l4:36

FIT Ten Miles 1992, Den Haag, 10 EM op 20ll2l92

Plaats Cat. Tijd Naam

Frank van Wijngaarden (De Koplopers)
Peter Visser (De Koplopers)
George Jeremic
Herman van de Stijl
Peter van Leeuwen
Mart van Marrewijk (Olympus 70)
Rinus Pols
Joop Verhoeven
Maarten Scharroo
Jenny Commandeur (Haag Atletiek)
Jan Bremmer
John Hartman
Remko Scharoo
Jan Nieuwenburg
Ton van der Valk
Jacques Beljon
Petra van Manewijk (Olympus 70)
Els Bloemen
George van Wissen
Jan Roos
Peter Grond
Paul Hagebeek
MaÍine Hoogeveen
Marianne Koopman-Zwerus
Frans Perdijk
Frans Witmer
Brigitte Schalkwijk
Leo Lager

lHs
13 HVl
15 HS
23 HS
30 HS
32 Hy2
34 HS
40 HS
4I HS
73D
78 HVI
80 HS
97 HS
98 HV2
99 HS

100 Hvl
103 DV
110 DV
t20 HVI
136 HS
139 HV2
t43 HS
t47 D
148 DV
150 HS
15I HS
152 D
t5'l Hv1

lHS
3 HVI

22 Í1Y2
67 HS
89 HS
9I HS
97 HVI
tt7 Hvl
129 HV2
180 HV2

1HS
43 HVl
73D
82 HS
91 D
92 HV2

IO7 HS
IL7 HS
147 HS
173 BR
179 HS
203 DV
223 HS
225 HS
243 HS
244 HS
260 HS
286 BR
306 HVl
323 BR
344 HS
348 HS
383 HV3
423 HS
438 HVI
448 HV1
476 BR
503 HVl
512 BR
531 HS
534 BR
550 HV2
551 HS
558 BR
572 HS
574 tryl
579 BR

O:52:45
O:53:22
l:00:l I
1:06:49
1:08:55
1:09:03
l:@:37
1:10:53
l:11:40
l:1ó: I 6

DaveBtzza (Engeland)
Wim van Gemert (Oss 78)
Christien Toonstra (ADA)
Pierre van Leeuwen
Anne van Schuppen
Marius de Snayer (Fortuna)
Willem de Graaf
Albert Beekhuizen
Herman van de Stijl
Frans ten Brink (AWV)
Derk Jan Smid
Petra van Limpt (Prins Hendrik)
Marcel den Dulk
Allard Kappetein
Roel van der Eijnde
Maarten Scharroo
CorZwart
Wim Kooij (VROM l)
Paul Grevenstette
Andre de Rond (Politie Haaglanden)
Jeroen Goinga
Aad Overdevest
Jan Buter (SC Voome)
Remko Scharroo
Jan van Egmond
Jo Knoester
Marcel Steeneke (AWV)
Fred van de Gon Netscher
Renee Reijnders (Tweede Kamer SG)
Andre Blok
Wirn Roozenburg fr'ROM 1)
Pieter Meinders
Fred Kick
Jaap Bernhard (VROM 2)
Adri Tieleman
Hans Beudeker
Frits van Zijl (ERA)

Duindigt Cross 1992 2fi)0m, Wassenaar,2000m op l3ll2l92

Plaats Cat. Tijd Naam

D O:07:37 Loes Delleman (AV Nijmegen)
D 0:@:42 Martine Hoogeveen

Duindigt Cross 1992 5fi)0m, Wassenaar,5 km op l3ll2l92

t3

Plaats
I

l6
22
49

Tijd
0:18:05
0: l8:36
O:22:lO
O:23'24

Cat.Plaats
ID
7D

35D
42D

Euindigt Cross 1.992 8fi)0m, Wassenaar,8000m op l3ll2l92

Cat.
HVI
HVl
HVI
HVI

Tijd
O:28:07
O:32:,36
0:33:,20
0:36:00

30

Jaap Verbaan
Francien Onderdijk
Kees Storm (AEGON)
George Eimermann
Pim Reijntjes (AWV)
George van Wissen (AWV)
Ineke Schnitzler (AEGON)
Toon Storm (AWV)
Piet Rustenburg (ÀEGON)
Ruurd Mazure
Rick van der Leeden
Cees van den Assem
Gerard van Duinen (Meijs & Alink)



Duindig! Cross 1992 L0km, Wassenaar, 10 km op l3ll2D2

Plaats Cat. Tijd Naam

Ton van der Valk
Jelle van der Veen
Nico Wareman
Ine Valentin
Cees Rip
Wim Roozenburg
Fred Kick
Gerard Wessel
Hans van der Vecht
Jan Nieuwenburg
Dries van de Bos
Hans Schuijt (Den Haag)
Peter Magnee
Rinus Innemee
Fred van de Gon Netscher
Anneke Kloostra
Cor Zwart
Jan Raam
Daan Verbaan
Ronald Kloots
Michiel Tuit
Cor van der Harst
Frits van Zijl
Henk Breugom
George Eimermann
Frits Witmer
Els Bloemen
Huud de Jong
Leen Bom (Den Haag)
Simon Shoo
Paul van Dunne
Esther Hartman
Theo Fortuin (Den Haag)
Pim Reijntjes
Rob Staats
Leo de Jong (Den Haag)
Sophie van Geenhuizen
Koen Klijn
Dick de Kuyper (Naatdwijk)
Joop v d Tang (Den Haag)
Cees de Graaf
Ineke Schnitzler
Martine Hoogeveen
Marianne Koopman-Zwerus
Willem Maasland
Frans Witmer
Brigitte Schalkwijk
Eric Kerklaan
Pieter Meinders
Charles Wiersma
Theo Strijers
John Agterof
Boy Galjamd (Den Haag)
Jos de Graaf
Toon Storm
Ronald Junier
Carine van de Voort
Huug van 't Hooft
Marjan Willemsen
Peter Leegstra
Emile van der Vaart
LeoLager
Eugene van de Berg
Han Elkerbout
Loper onbekend (onbekend)
Aliena Leidekker
Andre Westerhuis
Rodi Druif
Ben Hermans
Dennis Ottes
Virginia Toytelbann (Leidschendam)
Paul Engelen
Michel Aarts

1

94
115
118
t24
134
140
t45
155

156
159
161
t70
184

HS 0:31:41
HS 0:37:21
HS 0:38:45
HS 0:38:54
HS 0:39:24
HS 0:39:56
HS 0:40:30
HS O:4O:37
HS 0:41:2t
HS O:41:22
HS O:42:Ol
HS 0:42:12
HS 0:42:51
HS 0:45.47

0:19:40
0:19:48
0:20:00
0:20:04
O;20:07
0:20:10
0:20:13
O:20:t5
0:20:16
O:20:29
O:20:32
O:20:,32
0'.20:37
O:20:39
0:20:40
O:20:41
0:20:45
O:20:46
O:20:52
O:21:02
O:21:03
0:21:05
O:2107
O:2L:16
0:21:19
O:21:26
O:21:35
0:21:38
O:21:40
O;21:41

0:21:.48
0:21:58
O:22:02
O:22:07
0:22:@
O:22:ll
O:22:16
O:22:I7
O:22:17
0:22:18
O:22:19
O:22:20
0:22:22
O:22:25
0:22:31
0:22:32
O;22:33
O:22:36
O:22:37
O:22:46
O:22:47
0:22:47
O:23:00
O:23:09
0:23:10
O:23:ll
O:23:12
0:23: l8
O:23:29
O:23:36
O:23:43
O:23:,47

0:23:57
0:23:58
O:24:M
O:24:05
0:24:12
O:24:18
O:24:19
0:24:25
0:24:26
0;24:37
O:24:39

Tommy Murray (Engeland)
Pierre van Leeuwen
Herman van de Stijl
Guus Zijdenbos
Derk Jan Smid
Joop Verhoeven
Wim Kooij
Rene Meijer
Rinus Pols
Andre de Rond
Maarten Scharroo
Ward Miltenburg
John Harbnan
Hans van Vliet

34
35
36
37
38
39
40
4t
42
43
45
44
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
7t
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8l
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
ro2
103
104
105
106
to1

HV2
H
HS
w2
HS
D
Ltv2
DV
HVI
HVI
HV1
HS
HVl
?

D
HV1
HV2
HV2
HS
D
HVI
HS

HS
HS
HVt
DV
HS
HVl
HS
HS
HVl
HV2
HVI
H
HS
HV1
HVI
D
HS
HS
HVl
HS
HS
HV2
HS
HVl
HV1
HS
DV
HV1
H
HS
FIVl
D
H
HV1
HVI
H
DV
HS
H
H
HV1
DV
D
DV
HS
HS
D
HVl
HV2
HS
HS

Kerst halve marathon l992rZoeterwoude, op 20112192

Plaats Cat. Tijd Naam

1 HS 1:07:58 Theo van der Veer (AV Holland Leiden)
26 HVl L:23:,32 Barry Dyke

Sylvester Cross 1992 B-loop, Soest, 8000m op 3lll2l92

Plaats Cat. Tijd Naam

I HS 0:28:06 P van den Velden (AVR)
143 HS 0:33:13 Wim Kooij

HRR Nieuwjaarsloop 1993, Wassenaar,5 km op 03/01/93

Plaats Cat. TiJd Naam

1HS
2HS
3HS
4HS
5D
6HS
7HS
8HS
9HS
11 HS
IO HS
t2H
13 HS,
14 HS
15 HS
16 HS
17 HVl
18 HS
t9 HVl
20 HVl
2L HS
22 Fry1
23 HS
24 HS
25H
26 HVl
27 HS
28 HS
29 HVr
30 HS
3l HVI
32 HS
33 HS

0:15:36
0:16:32
0:16:47
0:17:01
O:L1:04
O:17:07
O:17:14
O:17:28
O:17:,31
0:17:33
O:17:33
O:17:45
O:17:48
0:17:58
0:18:07
0:18:09
0:18:12
0:18:18
O:,18:22
0:18:23
0:18:38
0:18:41
0:18:45
0:18:46
0:18:50
0:19:02
0:19:04
0:19:05
0:19:08
0:19:19
0:19:23
0:19:23
O:19:27

Wim Paardekooper
Pierre van Leeuwen
Willem de Graaf
Peter van Leeuwen
Anne van Schuppen
Rene Meijer
Derk Jan Smid
Zier Schaap
Allard Kappetein
Cbristiaan den Hertog
Roel van den Eijnde
Leo IJspelder (Den Haag)
Maarten Scharroo
Wim Kooij
Paul van den Berg
Hans Korremans
Barry Dyke
Kees Put
Louis Brugman
Bert Vingerhoed
Joop Verhoeven
Jan Bremmer
Hans van Vliet
WimWillemsen
B art Colij n (Zoetermeer)
Paul van Engelen
Henk Mullekes
Marcel Steeneke
Eddy Z{l
Ed Biersteker
Jacques Beljon
Remko Scharroo
Cees Heuvelman
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IO8 HS
109 HVI
110 HVl
111 ?

ttz H
lr3 Hvz
tt4 D
115 DV
116 HVI
IL7 DV
118 H
119 HV2
120 HVI
t2t H
122 DV
123 DV
t24 D
t25 DV
126 D
127 D
128 DV
129 DV
130 D
131 H
132 D
133 D
134 D
135 H
136 D
137 HVt
I38 DV
139 DV
140 Hv2
t4t Dv
142 DV
t43 D

O:24:43
O:24:45
O:24:49
0:24:51
O:24:53
0:25:04
0:25:05
O:25:O6
0:25:1 1

0:25:15
O:25:16
O:25:23
0:25:38
O:25:43
O:25:59
O:26:00
0:26:18
0:26:21
O:26:.24
O:27:06
O:27:29
O:27:45
O:27:47
O:27:49

O:27:58
0:28:31
O:28:34
0:28:35
O:28:45
0:29:09
0:29:58
O;29:59
0:30:01
0:30:04
0:30:10
0:30:l I

Frank Thuys
Ton Vermolen
Hans Habraken
? van de Berg (?)
Kees Schalkwijk (Den Haag)
Kees Vervoort
Cynthia Boekkamp
Louise van Delft
Nico Galjaard
Carry van Teylingen
Jaap Gruppen (Scheveningen)
Jan van der Roest
John de Gier
Cor Jutte (Wassenaar)
Kitty Gruppen
Jose Bitter
Jacky van Tilborg
Trudy de Lange
Martine Gruppen (Scheveningen)
Paula IJspelder (Den Haag)
Cora Midde
Sonja van As
Ànita van Houten
Gerard Verbooij (?)
Annemiek Flier (Zoetermeer)
Virginia? Toytelbann (Leidschendam)
Willemijn de Munk (Rijswijk)
Willem Haitsma (Wassenaar)
Lenie Gelauf
Egbert Darwinkel
Joke van Schie
Ineke Hoogstad-Kieft
Joop Heuts
Iet Vervoort
Mia van Luttervelt
Susan Slootjes (Den Haag)

Renée Reijnders (Haag Atletiek)
Els Bloemen
Hellen Hauser
Ineke Schnitzler
Marianne Koopman-Zwerus
Iris Kole (Den Haag)
Astrid Pieterse

Wim Paardekooper
Pierre van Leeuwen
Rene Meijer
Marcel den Dulk
Christiaan den Hertog
Wim Kooij
Paul Grevenstette
Joop Verhoeven
Ton Toet
Rinus Pols
Kees Put
Michiel Heijden (Den Haag)
Wim Willemsen
Peter Hartman (Den Haag)
Paul van den Berg
Remko Scharroo
Peter Groen
Eddy Zrjl

16 HS
17 HS
18 HS
19 HS
4HV
5HV

20 HS
6HV

2I HS
7HV
8rry
9HV
l0 Hv
0

ll Hv
22 HS

0:26:O2
0:26:11
0:26:14
O:27:09
O:27:28
O:27:3O
O:27:38
0:28:10
0:28:32
0:29:01
0:29:36
O:29:39
O:29:39
O:29:49
O:,32:15

0:35:06

Ed Biersteker
Hans van Vliet
P. Mensinga (Den Haag)
Karel Stolk
Rinus Innemee
Wim Roozenburg
Jelle van der Veen
Huud de Jong
Piet Spaans

Henk van Leeuwen
Job Baak
Henk Hoogeveen
Pieter Meinders
Loper onbekend
Andre Westerhuis
Willem Maasland

Sprint Cross 1993 Dames, Breda, 5800m op l7l0ll93

Plaats Cat. Tijd Naam

1

5

D
D

0:20:31
0:21:00

Carlien Harms (SATC)
Anne van Schuppen

Sprint Cross 1993 Heren, Breda, 11200m op l7l0ll93

Plaats Cat. Tijd Naam

1 HS 0:34:06
104 HS 0:47:32

Chmles Omwoyo (Kenia)
Albert Beekhuizen

HRR Crocs Dames, Den Haag,5 km op l7/Oll93

Plaats Cat. Tijd Naam

lDV
2DY
1D
3DV
4DV
2D
3D

O:2O:53

0:21:15
O:22:OO

O:22:15
O:22:26
0:23:13
O:27:55

HRR Cross Heren, Den Haag,7fi)0m op l7l0ll93

Plaats Cat. Tijd Naam

I
2
J

4
5

6
I
,l

2

8
9

l0
1l
t2
t3
t4
15

3

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HV
HS
HV
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HV

O:21:23
0:21:58
O:22:35
O:23:36
O:23:42
0:23:55
O:23.59
O:24:07
O:24:Oj
0:24:30.
O:24:37
O:24:52
0:24:54
O:24:59
0:25:38
O:25:43
O:25:47
O:25.59
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INDELING LOOPGROEPEN

GROEPTRAINER TRAININGSDAGEN
ma

lA Herman v.d. Stijl X

2A Ton Heerkens X

3A Pieter de Graaf X

4A Joopdenouden X

48 Jacques Overgaauw X

5A Ab Dijkers X

6A Frans Perdijk X

68 Peter Grond X

6C HenkHoogeveen X

7A Ronald Boekkamp X

78 Anne van Eeuwijk X

8A Georgette BÍugman X

9A Ben van Kan X

98 Astrid Pieterse X

104 Willem Hoogstad X

O PLOSSI NG KERSTCRYPTOG RAM

Horizontaal:
f . ieder 5. paard í0. zier 11. raar 12. een 13. kg.
15. spa 16. gr 17. ar 18. pm 19. ren 20. kaap 22.rem
23.in 24. tarpan 26.re 27. kerstmis 28. os 29. in
30. as 31. el 33. trein 38. indie 42. oeral 43. karaf

Verticaal:
f . izegrim 2. eieren 3. den 4. er 6. ar 7. aas 8. rapper
9. drammer 13. kaars 14. grapt 20. karin 21. pampa
24.1e 25. ni 28. otto 32. lief 34. re 35. er 36. ia 37. nl
38. ik 39. na 40. dr 41. ia

Er waren drie goede inzendingen. Deze waren afkomstig
van Annette Straver, Derk Jan Smid en Hans van der
Vecht. Een van hen zal de beloofde boekenbon ter waar-
de van Í|,.25,- ontvangen. Hiertoe zal op woensdagavond
17 maart a.s. - na de training, dus ca. 21.00 uur - een
kleine loting plaatsvinden.

ZAdowo

x

x

x

X

x

ZO

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

x x

xx

Aanvangstijden maandag, woensdag, donderdag: 18.45 uur
Aanvangstijdenzaterdag en zondag: 09.00 uur.
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TECHNISCHE ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

De Technische Commissie bestaat momenteel uit:

Ronald Boekkamp voorzitter
(tet.:070-397328r)

Noortje Alberts
(ter.: 070-3540690)
Peter van lpeuwen
(tel.: 070-3472673)

Hemmn v.d. Stijl
(tel.: 070-3939485)
Frans Perdijk
(ret.:070-3472420)
Peter Grond
(tel.: 070-3544103)

BESTUUR

contactpersoon
bestuur, contactpersoon trainers
(voor afmelding en zaken van
niet-technische aard)
en financiën
(para)medische begeleiding,
wedsrijdorganisatie
CPC-actie, beheer materiaal,
topsporters en trainers-begelei-
ding (technischeuiwoering)

CPC-actie, wedstrijdorganisatie
en topsporters
indeling loopgroepen en

ccÉrdinatie resultaten-registratie
indeling loopgroepen, public
relations en trainersbegeleiding

Paramedisch corps
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Masseurs:
amflldqgxvond:
woensdagavond:
donderdagavond

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

Trudy de Lange
Gijs Kievith

Massage:
Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak)
na 20.00 uw.Zie lijst op bord in kamer Medisch Centrum.
Kosten per behandeling / 10,-/30 min., Í 7,50D0 mrn.

Consultatie fysiotherapeut
Iedere maandagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3,50.

REDACTIE

Het bestuur van

Ton Verrnolen
(voorzitter a.i.)

Jelle v.d. Veen
(vice -voorzitter)

Jacques Beljon
(wedsrijdsecr.)

Astrid Pieterse
(secretaris)

Loes AaÍs
(2e secretaris)

Frank Thuys
(penningmeester)

Cynthia Boekkamp
(commissaris)

Charlotte Hermans
(Ledenadministratie)

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Buurtweg 128, 2U4 AJ Wassenaar
Tet.070-328145

Jacob Catsstraat 69,
2274GT Voorburg
ret.070-3877635

Com. HoutmansE.6,
2593 RH Den Haag
tel.070-3474306

Juweellaan 322, 27 19 BL Tnetermem
tel. 079-618961, giro 5699215
t.n.v. wed.sec. HRR

GoudemegenstÍaat 3,

2565 EM Den Haag

rel.070-3616073

Toumralijn 26,
2691 TR 's-Gravenzande

tet.01748-14549

Vijverhof l8-A, 2271 GP Voorburg
tel. 070-33869064, giro 2636951
t.n.v. The Hague Road Runners

Dr. J.Pressers tÍaàt I 45,
2552L5 Den Haag,

íet.070-3973281

Esdoomstraat 109,

2565 HP Den Haag

tel.07U3652764

Redactie

Hellen Hauser

HOT ROAD REVIEW

Frits SlompstraaÍ29,
2264DWLeidschendam
tal. 070-32M095 (070-3406544, werk)

Els Bloemen Parsifalstraat 11,

2555 WG Den Haag
tar.070-3256882

Fred v.d. Gon Netscher Puttensestraat 37,2583 PA Den Haag
tel. 07 0-35247 L5 (035-72175 l, werk)

Ruud van Groeningen 2s Ant.Heinsiusstr. 84,
2582VW Den Haag

tÈL. 07 0-3544992 (017 93-1940, werk)

Peter Magnee Uilebomen 92, 25ll CS Den Haag

tel. 070-3638 140 (07 0-3522541, werk)

Renée van der Roest Vermiljoenstraat 53,
2284GY Rijswijk
tel.070-3943193

Nico Tetteroo Nieuwediepstraat 14,

2547 TJ Den Haag

tel. 070-3238801
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegelsen Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe HavenslÍaal 5, 2272 AD Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aan het Riin-Schiekanaal op het
terrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstijden:
Showroom: maandag Vm vrijdag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.00-21.00, zateÍdag @.0&13.00 uur
Verkoop bouwmateÍlalen: maandag t/m vriidag 07.30 - 16.30 uur.
Zaterdag gesloten.

OOK ZAAI.. EN

VETD.SCHOEN EN

ZIER RUNNING

rÀax vÀx Mttn0tnv00RT ó32 256t ax Drfl tiaÀ6 Ttr.3ó8 30 r4
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DANSLES
Foxtrot - Eng. wals - Tango - Cha-cha
Rumba - Jive - Samba - Rock'n Roll

* Iedere dag lessen
* Gratis in haallessen

LEER HET GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V.d. MEULEN - WESSEI,'A'G
sinds 1e35 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 JANUARI

o70 r 345 9494 I 345 35 73

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect 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.

Zo blijven je ogen (en je Jà
lenzenl) in topconditie, -g
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd MSION
voor je. coNTAcTLENspLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002




