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Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
Vzlol9Vz ton laadvermogen en
van 3,3 tot 46 m2.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal

Perconenwagens: 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).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's: 4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein riibewiis
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-hetzelÍ verhu iswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens voor groot rijbewijs:
Mercedes-Benz 709, 914, 1114, 1413
1417, 1617. Met hydraulische laadklep.
Trckkers met slaapcabine: 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

VERHUUR VAN PERSON EN. EN BEDRIJ FSWAGENS 1000
inlaa9
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HAAGDÉN

I vestigingen in de Randstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

tussen Schenk-
en Prins BeÍnhard vaadukt

FAX:070-3811 841

070r381 1 81 1
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lndirect is de vereniging erin geslaagd om in de positieve zin
op te vallen op de frontpagina van het Algemeen Dagblad van

maandag 19 april 193.
CitaatfYan Schuppen via Rotterdam naar het \t'.K.- In de

schaduw van de Mexicaanse winnaar Dionicio Ceron (2.11.06)

heeft Anne van Schuppen zich gisteren tijdens de marathon van

Rotterdam gekwalificeerd voor de W.K. atletiek in het Duitse
Stuttgart. De Haagse hoonde zich in storm en regen ÍÍret een

tijd van 2.34.15 tot Nederlands kampioene."
Anne is eerste dame geworden in de Rotterdam marathon,

Nederlands kampioene en heeft kwaliÍicatie af gedwongen

voa de W.K. atletiek in Stuttgart. Gezien de omstandigheden

is de tijd van Anne rneer dan uitstekend te noemen. lVij hebben
woensdag volgend op de Rotterdam marathon Anne en haar

trainer en echtgenoot Cees Visser uitvoerig op de club in het
zonnetje gezet. Nogmaals, Anne, van harte proviciat.

Ben Hermans kwam op de jongste Algemene ledenvergadering

met de jóstijding dat de on (clut*ruis) verplaats zouden moe-

ten worden. Het deel van het gebouw van de PTT aan de

Marnixstraat was verkocht en de nieuwe eigenaar stelde geen

prijs op de aanwezigheid van onze gebouwen. Niet onredelijk
en onlogisch overigens. Er is even sprake van geweest, dat de

termijn waarbinnen de gebotrwen verhuisd zouden moeten
worden koí na 11 mei jl. zou verstrijken. Ben heeft in overleg
met het bestuur de betrokken partij zover weten te l«rijgen, dat

deze termijn verlengd werd. Daarnaast is de PTT zo vriendelijk
geweest om een nieuw terrein voor opclag ter beschikking te
stellen. De feitelijke verhuizing van de houten gebouwen heeft
inmiddels plaats gehad op vrijdag 18 juni jl. na t$,ee avonden
van voorbereiding. Onder deskundige leiding van Ben

Hermans en Henk van lreuwen is de klus geklaard en liggen
de gebouwen veilig in Katwijk op een nieuw opslagterrein,
thans grotendeels in de open lucht, maar wel onder dekzeilen
droog en vodrtvrij. De kleine materialen liggen opgeslagen in
een kleine loods op het zelfde terrein.
De onmiddellijke medewerking van een aantal leden was haí-
verwarmend. Het is nogal niet wat het transport van stapels

van houten delen in totaal 38 meter lang, 6 meter breed en 2
meter hoog, zo'n 380 m3. Sommige leden hebben op wijdag
l8 juni hiervoor speciaal wij genomen. Met recht een woad
van dank aan iedereen die meegeholpen heeft.

De Algemene lrdenvergadering van 11 mei jl. stond in het

teken van het afscheid nemen van een aantal bestuursleden en

de installatie van eenzelfde aantal nieuwe bestuursleden en de

bespreking van het vocstel van het bestuur voor het indienen
van een bouwvergunning voor de BezuidenhoutseweS.

In beide gevallen heeft de lrdenvergadering de voadracht c.q.

het voqstel van het bestuur gevolgd. Y[ij hebben afscheid

genonren van de oude bestuursleden Astid Pieterse, kank
THuys, loes Aarts en Cynthia Boekkamp en de nieuwe
bestuursleden Hellen Hauser, Ed Biersteker, Aad Overdevest

en Noatje Alberts van harte welkom geheten. Ondergetekende

heeft het ad interimschap achter zijn naam laten schrappen. Een

nieuwe ploeg, met nieuw elan, die de taken enthousiast, met
veel inzet en beloofd voqtvarend wilaanpakken.

Ton Vermolen,
voazitter
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HOT CIUB INFO

Op de Algemene l-edenvergadering (ALV) hebben \pii
afsctreid genomen van Frank Thuys als penningmeester,

Cynthia Boekkamp als commissaris, Loes Aarts als 2e secreta-

ris en Astrid Pieterse als le secretaris.

Frank, Cynthia, Astrid en Loes bedankt voor de tijd en de ener-
gie die jullie hebben gestoken in de verschiltende bestuursfunc-

ties.

Frank is opgevolgd door het koppel Ed Biersteker en Aad
Overdevest als respeciievelijk le en 2e penningmeester.

Cynthia Boekkamp heeft haar plaats in het bestuur overgege-

ven aan Nooíje Alberts. En de functies van Loes en futrid zijn
overgenomen door Hellen Hauser.

Ton Vermolen is definitief gekozen tot voczitter.
Verderop in het blad stelt het nieuwe bestuur zich aan u v@t.

Tijdens de ALV is aan de leden toestemming gevraagd voor
het indienen van een bouwaanvraag ex. artikel 19, wijziging
bestemmingsplan.
55 leden (inclusief bestuur) waren aanwezig. 48 leden stemden

voor en 7 leden stemden tegen. Het voorstel is aangenomen.

De prestatiebekers zijn naar Anneke Ktoostra en rJVim Paarde-

kooper gegaan vanwege de goede prestaties die zij het afgelo-
pen jaar hebben geleverd.

Annette Straver en rtr/illem de Graaf hebben de aanmoedigings-

pijs ontvangen als aankomend talent.
De Simon Thuyt lffisselbeker van Verdienste is gegaan naar

het organisatieteam dat in 1992 de Fit Ten Miles weer nieuw
leven heeft ingeblazen. Het organisatieteam bestond uit René

Meijer, Aliena Leidekker, Cynthia Boekkamp, Patricia van

Schijndel, Astrid Pieterse en Ronald Boekkamp.

Harm Hendriks heeft van de KNAU een onderscheiding geke-
gen. Hij heeft het Gouden Unielauis ontvangen. Harm, van

harte gefeliciteerd met je onderscheiding.

Cees Visser, de trainer en echtgenoot van Anne van Schuppen,

heeft de barcommissie verlaten. Hij heeft voor deze commissie

de hele financiële administratie opgezet en uitgevoerd. Dit
heeft hij volgens de barcommissie uitstekend gedaan. Cees,

heel erg bedankt voorje enthousiaste inzet en voor het verricht-
te werk.
Cees wordt opgevolgd door Aad Overdevest.

De Barcommissie meldt tevens dat de barbecue voor de nieuwe

leden heel erg is gestaagd. Het was een gezellige avond.

Op 12 sepember a.s wordt eÍ een HRR-familiedag georgani-

seerd. Iedereen is van harte welkom. Informatie hierover ver-
derop in het clubblad.

WIE WIt ZUN VOEÍEN EENS IATEN VERWENNEN?

Laat die vermoeide voeten toch eens verwennen.

Het is nu mogelijk. Op het wedstrijdbord in het clubhuis hangt
een lijst waarop je je naam kunt zetten voor een behandeling
bij een pedicure.

Inlichtingen bij: Noctje Alberts.

OPROEP VAN DE REDACTIE

De vakantietijd breekt aan. Men reist naar de mooiste ple§es
in het buitenland en de meest fanatieke lopers onder ons trek-

ken dan de hardloopschoenen aan om deze nieuwe omgeving te

verkennen. Vaak zijn er ook nog wedstrijden georganiseerd

waaÍaan door HRR'ers wordt deelgenomen.

Wie wil eens over zo'n buitenlandse wedstrijd of mooie loop-
omgeving een stukje in het clubblad schrijven? Of heb je iets

gels meegemaakt tijdens een loopverkenningstocht?

Of wil je zomaar een verhaal schrijven over lopen......

Stuur je verhaat (als het kan met vakantiefoto erbij) vóór 23

augustus a.s. op naar de Redactiecommissie, Frits Slompstraat
29,226/. Dttr Leidschendam of deponeer je verhaal in de groe-

ne brievenbus in het clubhuis.

M}.IMEIDINGEN VAN NIEI'WE IIDEN IN 1993

April
Frans Martens

Mel
Anita Klein
Peter van de lVolk
ril[alter van Leeuwen

Peter de Rooij
Roel Zwier
Arie Versluis
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HET BESTUUR VAN THE HAGUE ROAD RUNNERS

Naam: Ton Vermolen
Leeftijd: 50
Lid sedeí: 2 april1984
Lidnummer: 2
Functie: voorzitter
Begonnen met
hardlopen: januari 1983
Aantal voltooide
marathons: 7

Eerdere activiteiten binnen HRR:

Beroep:

vice-voorzitter, voorzitter, race-directm van

BABYLON-CITY-DEN HAAG loop (10 km
internationale wegwedstrijd)
directeur Merkenbureau Rotterdam B.V.

Naam: Jelle van der Veen
lreftijd: 39
Lid sedert: 1988
Lidnummer: 620
Functie: vice-voorzitter
Begonnen met
hardlopen: 1985
Aantal voltooide
marathons: 0
Eerdere activiteiten binnen HRR:

accommodatie-oommissie
Beroep: architect

Naam: Hellen Hauser
Leeftijd: 30 jaar
Lid sedert: december 1988
Lidnummer: 604
Functie: secretaris
Begonnen met
hardlopen: 1987
Aantal voltooide
marathons: geen; wel dit jaar

voor de 10e maal
een halve marathon

Eerdere acliviteiten binnen HRR: geen

Beroep: sectetaris-co<hdinator bij Bureau Directeur-
Generaal voor culturele zaken van het
ministerie van WVC

Naam: Ed Biersteker
Leeftijd: 33
Lid sedert: oktober 1986
Lidnummer: 328
Functie: eerste penningmeester

Begonnen met
hardlopen: maart 1986
Aantal voltooide
marathons: 0
Eerdere activiteiten binnen HRR:

kasoontrole-commissie
Beroep: administrateur Nederlandse

Veiligheidsdienst B.V.

Naam: Aad Overdevest
Ireftijd: 32
Lid sedert: mei 1984

Lidnummer: 88

Functie: tweede penningmeester

Begonnen met
hardlopen: vmrjaar 1983

Aantal voltmide
marathons: 2
Eerdere activiteiten binnen HRR:

ass. race-director van de BABYLON-CITY-
DEN HAAG- EN THE HAGUE TEN MILES
loop, werkzaam binnen de barcommissie

Beroep: controller bij Dehaco B.V. te Lisserbroek

Naam: Jacques Beljon
Leeftijd: 49
Lidsedert: 2april 1984

Lidnummer: 4
Functie: wedstrijdsecretaris
Begonnen met
hardlopen: januari 1983

Aantal voltooide
marathons: 5

Eerdere activiteiten binnen HRR:

Beroep:

penningnreester, organisatie BABYLON-
CITY-DEN HAAG-, ïÏIE HAGUE TEN
MILES-, en FITTEN MILES-loop
wetenschappelijk medewerker CBS Voorburg

Naam: Noortje Alberts-Strijers
Leeftijd: Déja-w Sarah

Lid sedeí: 1986
Lidnummer: «
Begonnen met
hardlopen: 1985
Functie: bestuurslid
Aantal voltooide
marathons: I (New York marathon)
Activiteiten binnen HRR:

lid barcommissie, Tecfi nische Commissie
(paramedische begeleiding), assistent-trainer en
betrokken bij de organisatie van diverse
evenementen

Levensloop: geboren te Den Haag. Nonnenscholen te Hulst
en Rotterdam. Wilde i.p.v. vliegende, lopende
non rvorden. $rlerd na analiste te Den Bosch,
röntgentaborante te Amsterdam.
Daarnaast edrtgenote, moedeÍ, yogalerares en
masseuse
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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)

sportschoenen krijg je va
mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
die de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en die bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eigen
ervaring spreken. En die gebruik maken van
een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus.

Waar je het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen bii Runnersworld.

Schoolstraat 35;2511AW Den Haag
Tel.: O7O-3625417

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

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

RunninE lndoor Tennis Triathlon Fitn sss Wa Iking
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HET BESTE ADVIES YAN DEN HAAG
IW.ffi::I KRIIG IE BII RUNNERSITORLI)

Het beste advies bij de aanschaf van



12. GRAND-PRIX VON BERN

Det liep gesmeerd; verslag van even weg.

Maanden geleden hadden we (Renée en Sophie) ons al inge-
schreven en nu gingen we dan naar Bern om deel te nemen aan

de Grand Prix von Bern. Vertrek op woensdagavond; in
Utrecht overstappen en in Duitsland nog eens. In het luxe
slaaprijtuig \paren onze bedden al gespreid. Niet te getoven,

met een \f,astafel, een hotelzeepje. Alles zllg eÍ spic&span uit
en hel beddegoed leek wel nieuw, Via een touwladder ver-
dween Sophie in het bovenste bed en liet zich niet meer horen

tot de volgende ochtend. Ruim voor Bern waren we weer uit de
veren en vol ongeduld werden de laatste kilometers uitgezeten.

Eenmaal in Bern, de bagage in kluizen, eerst een paar tuen
door de stad geslenterd. Genoten van het stadsbeeld, met de
rivier de Aare die de stad doorslingert; nu lryeer hoog boven de

Aare met zicht op de parlementsgebouwen, dan weer direct
langs de Aare richting Berenkuil, waarvoor \pe uiteindelijk
rveer naar boven moesten. Op terrasjes gezeten en de route van
de tien Engelse mijlen vast afgesnuffeld... Alemachtig, moeten
we hier omhoog? Hopelijk regent het niet, met al die kinder-
hoofdjes! En stel je voor dat het echt warm wudt. We denken
er maar niet te lang over na en lve gaan zeker niet bij voorbaat
zeuren. Begin van de middag het station weer opgezocht en

met de trein nog wat in aridelijke richting opgeschoven. In
Konolfingen allebei een fiets gehuurd met zeven versnellingen.
Alle bagage erop en nog even vijf minuten op de pedalen. Ons
tijdelijke adres is schitterend gelegen. Het uitzicht is waanzin-

nig, alles lijkt in bloei te staan; kekels schreeuwen zich scha,
wat een landl rJYe besluiten onze bagage binnen te zetten, kle-
den ons om en moeten oh zo nodig nog even een stukje fietsen.
Hellingen op en af peddelen we door het Zwitserse landschap.
Indrukken zijn: groen-rust-ruimte-landbouw en boerderijen
waar de tijd aan voorbijgegaan is. tilij worden er stit van,
jawel! Het avondeten is op lopers afgestemd, dat hebben on'ze

Zwitserse rienden goed ingesctrat. Verder hebben ze niet veel
aan ons. lVe zijn moe en gaan in coma

Om 8.30 uur zaten we als bij donderslag rechtop in bed. Een
peloton koeien schoof onder het slaapkamerraam door naar de
wei met van die bellen om die ook wel een slag kleiner gekund
hadden. Dagelijks ritueel: tegen de avond terug naar stal en de
volgende ochtend weer als zeer effectieve alarmklok de wei in.
Die wijdag eerst een uurtje hardlopen. Dat is andere koek dan
welk rondje hier ook (a, zelfs een rondje Gerrit is er niets bij).
Via een aantal \{anderweg bordes liepen we al snel
door hoog nat gras en met tot slot enkele lastige hals-
brekende toeren op een ooit als trap aangelegde afda-
lingsmogelijhheid. kwamen we na een uur terug bij
AF met het gevoel nog geen tien kilometer te hebben
afgelegd. Slopend, en we wilden nog wel een dagie
fietsen... Dat deden we dus ook gewoon. We zouden
naar Muíen fietsen, merkten al snel dat hmguit
Laupen haalbaar nas en ook dat konden we vergeten.
want het schoot niet op. We hadden geen goede kaart
bij ons, belandden op een braderie en vonden het

eigenlijk wel best toen $,e daar eenmaal op een terÍas zaten tus-

sen de Zwitsers. \[e vergaten bijna dat we nog naar Bern

moesten om startnummers en t-shirts te halen en rond te kijken
op de sportmarkt daar. Op de terugweg naar Konolfingen wat

boodschappen gedaan voor het avondeten, want dat zoudeh wij
verztrgen. En ja hoor, eenmaal op de fiets met van die volle
rugzakjes, begon ha te regenen. Het werd doafietsen en na het

eten waren we wederom slecht gezelschap. Als dweiten hingen
we op de bank. Morgen wedstrijdje lopen? Tekq wetenl

Zaerdag 8 mei heel rustig op gang gekomen, fietsen ingeleverd
en met de trein naar Bern. In onze tulpen t-shirts gingen we
rictrting start. Het parcouts was al autovrij, de terrassen zaten

bomvol en het was snikheet. De staí zou om 17.00 uur zijn.
Dat wil Tagger" voor de staínummers 1000-2000. Daarna elke
90 seconden de volgende 1000.lVij zatetin het derde blok en

hadden dus drie minuten 'startverlies'. Dat íarten verliep zeer

ordelijk; was het ene blok weggeschoten, dan schoof het vol-
gende op naar de startlijn, waaÍ een aantal uit de kluiten
geschoten footballspelers de popelende lopers tot het schot
viel, wist tegen te horden. Perfect geregeld deze'blokstart' en
geen loper die het presteerde om in een eerder blok te gaan

staan. Gedwee volkje? Het zal wel. Het startverlies zou later
worden afgetrokken van de eindtijd en zo worden die tijden dus

behoorlijk nauwkeurig. Als je met 8000 mensen op één schot

vertrekt, duurt het vaak wel even voordat je over de staÍsteep
bent en wqdt het ook niet verrekend bls verlies. Misschien iets
ter navolging...

Om 17.03 uur \paf,en wij dus x,eg en al snel denderden we naaÍ

beneden richting Berenkuil. Dat ging lekker hard, maar zodra

dat dalen ov€tr was, nam Renée een voorsprong en die werd
alleen maar groter. Het was snikÍreet en het water werd dan ook
met handenvol uit de bronnen en fonteinen over de weg gespet-

terd. Er was veel enthousiast prbliek. Meer dan 20 bandjes
(veel steel), kinderhoofdjes voor het heerlijke zwikken en een-
maal buiten de stad langs de Aare was het zo mogelijk nog
$,armer op het paroours. Waar zijn ure weer mee bezig? Maar
de vele aanmoedigingen deden ons goed. 'Hop Holland', 'hop
tulip'en zelfs 'tulpen uit Amsterdam' klonk het langs de route.
Eindelijk is er sportdrank, twee bekers tegelijk en een snelheid
die veel te wensen overliet. Pas toen de drank was genuttigd,
kwam er meer vaart in. De Aare werd verlaten en het grote
klimmen ging beginnen, door het dierenpark Dalholzli.
Klimmen, klimmen en klimmen.
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Eenmaal boven, zag je beneden de rivier en vrij snel werd de

afdaling weer ingezet. Nu kris, kras door Bern, door het oen-

trum, richting Berenkuil om tot slot terug te keren naar de

start. En ja hoor, naar boven natuurlijk, want we begonnen

toch met een giga-afdaling. Het tempo van de complete meute

viel behoorlijk terug. Nog drie kilometers naar de finish, alom
gehijg en gelukkig links en rechts drank in overvloed. Eenmaal

boven, werden we nog de nodige zijstraten ingestuurd om de

zestien kilometers vol te maken. De finish kwam in zicht;
vrou$ren rechts en heren de andere zeven fuiken. Het finishge-
bied was wel erg goed georganiseerd. Fuiken zo smal dat er
geen passages mogelijk zijn. Naast elke fuik vijf mensen voor
tijdregistratie en dat werd dus Zwitserse precisie. Renée Hokte
1.15.15 (dus 1.12.15) en Sophie 1.21.00 (dus 1.18.00). In geen

enkele fuik waren rijen wachtenden, alles liep vloeiend. \Ye
kregen een medaille en een bidon. \trÍe vonden dit een mooie,

leuke, afwisselende, zlilaÍe, gezellige en goed georganiseerde

loop. Zeker de organisatie van start en finish vonden we unielc
Zou hier toch ook moeten kunnen: bij de CPC bijvoorbeeld...
Of is dat niet haalbaar in verband met kosten enlof aantal wij-
willigers die gemóiliseerd moeten worden?

Goed, het zat erop. Terug naar het centrum. Wandelend om
nog wat beweging te hebben en de honger op te voeren, want
we wisten dat het avondeten zeer Zwitsers zou zijn. Dorchen
en met drie Zwitserse vrienden was het aanvallen geblazen.

Kaasfondue, dus dopen en eten. En drinken natuurlijk. In slag-

orde stonden bij elk bord hete thee, witte wijn en kirsch. Vy'e

deden ons best en als watjes gingen we de trein weer in, terug
naar Konolfingen, naar ons buitenverblijf. In de heldere nacht,

met af en toe koebelgekloink. sjokten we naaÍ boven en gingen

direct het mandje in want we \rraren hondsmoe.

De zondag brachten we in gepaste rust door en waagden ons

nog slechts aan een wandeling om zicht op de echte Alpen-
toppen te krijgen. Het was niet echt helder, maar eenmaal op
de juiste hoogte aanbeland, zagen we ze toch en zo werd het

plaatje van Zwitserland compleet.

Maandagochtend nog even snel de Berner Z,e.itung gekocht
met in de bijlage een verslag van de loop en een complete uit-
slagenlijst (igt nu in het clubhuis). Daarna naar Bern en toen

door naar huis, langs de Rijn, met zicht op menig kasteel en de

Lnrelei, en verder... we zijn echt niet in slaap gesukkeld.

Tnuden we toch vaker moeten doen, zo even tveg.

Gruessig miteinond!

Sophie (en Renée ook een beetje)
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ZONDAG I 2 SEPTEMBER HRR-FAMILIEDAG

12 september familiedag. Houdt u deze dag wij en neem de

hele familie mee. Er is voor iedereen wat te doen. Dus Pak

meteen de agenda en noteer zondag 12 september.
Er wordt in ieder geval niet gelopen. Ojee, Ojee wat dan

wel?............
Er is in ieder geval een vlooienmarlÍ. Iedereen die spullen
heeft die niet meer waden gebruikt en dezr-

k$,ijt \vil, kan ze inleveren op het clubhuis vanaf 15 augustus.

Begin nu alvast je huis door te lopen en zet het apart voor de

HRR familiedag.
Meer informatie over de familiedag komt op het prikbord in de

club te hangen.
Als u nu al wilt ureten wat er gaat gebeuren. Bel dan met:

Noortje Alberts, tel.: 07G3540690
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EEN MARATHON TOPEN

Ja, elndeliik ga ik den een marathon lopen
Zn'n dlJre jaar loop ik nu al bij HRR en na een aantal halve
marathons in binnen- en buitenland wil je je grenzen wel eens

verleggen.
Een jaar geleden had ik gekeken naaÍ twee andere leden van de

groep die de marathon van Rotterdam liepen, en dacht 'dat ga

ik ook doen'.
Zo kwam het dat ik samen met Koen had ingeschreven voor de

lviarathon van ROTTERDAM op lt april 1993.

Ik werd gesponsord door m'n schoonmoeder. Alleen ik weet

wat dat betekent. Inschrijfgeld, sctoenen, kleding, en alles wat

cr nog bij komt.

Op 8 febmari zijn we begonnen met het trainingsschema.

Toen ik lret schema las, dadrt ik 'dat valt reuze mee'. Daar ben

ik later wel van teruggekomen. Ik besef nu wel dat je heel wat
vooÍ zo'n marathon moet doen en laten. Dat laten deed ik in
het begin nog niet.
Na sommige nainingen was ik wel helemaal teeg en opgeb,rand

en merkte dat rust en veel eten/drinken me goed beviel.
Ik luisterde naaÍ rpnsen die ervaringen hadden met het lopen
van marathons.
Wat ook zeer belangrijk is - zo niet het belangrijkste - dat je
gezin er achter staat. Tnnder hun steun red je het echt niet. Ik
bn ze dan ook heel wat verschuldigd.

Hieronder volgt een indruk van mijn voorbereiding voor de

marathon van Rotterdam en mijn ervaringen tijdens die mara-

thon.

2t.2 Rustige duurloop 110 min + 20 mln
We waren maar met z'n tweeën, Ingrid en ih erg rustig gelo
pen, voor mijn doen iets te rustig af en toe. Het was kotd en

guur rpeer. \[re zijn vanaf de club naar Duinrell gelopen, naar

de Slrassenaarse Slag en door de duinen naar de boerderij.

Dicht bij de club ging Ingrid terug, terwijl ik nog 20 minuten
Ianger moest lopen. Het werd iets langer dan ik dachr In totaal

ben ik 2 urn weggeweest, voelde me goed bij binnenkomst
alleen erg koud, laeeg weer een hagelbui op m'n kop. Rest van

de dag was ik toch wel moe en voelde mijn spieren. (23 km)

013 (Yolmntie) Vl'lsselduurl"op 7§ rusttg / 15 sneller (3x)
Had veel last van mijn bovenbenen, en ik zat nia zo lekker in
m'n vel. Die dag gaf ik taining, aangezien de tainer ziek was.

Cynthia moest het tempo aangeven, omdat zij goed op één

tempo kan lopen. Bij 15 min. sneller had ik het toch even moei-
lijk Raar dat je je snelheid wat verliest als je zulke lange duur-
lopen maakt. Moest wel ladren, Cynthia zei dat ik mager was

geworden in het gezictrt, terwijl Aliena zei dat ik een dikke kop
had. Zal wel door m'n snelle kapsel komen.

Ik heb me wel voorgenomen dat als ik de marathon heb gelo-

pen, het even iets rustiger aan ga doen met trainen. Natuurlijk
niet al te rustig, want in juni wacht er al weer een halve mara-

thon. (7 km)

02.3 R.ustdag
Had erg goed geslapen, voelde me fit en uitgerust.

Toch vroeg ik me af: "Hoe kom ik de finish over. lVat voor
weer zal het zijn, e.d."

(83 Intenal T tot tx 5 min. extenslef
Training gegeven, Ronald voelde zich nog steeds niet goed,

dus ging ik met vier vrouwen op pad.

Een rustweek was toch wet erg fijn, ook al vroeg ik me af of ik
wel genoeg tainde voor de marathon.

Het grng niet zo leklcer. Na 5x 5 min. had ik het eigenlijk wel
gezie* Hoewel het exGnsief was, vond ik het toch nog een

aardig tempo. (t km) (lVeelcotaal * 67 km)

0T3Duuloop 95 mln" + 15 min
Na een konte nadrtust van zo'n vijf uurtjes, was ik toch gaan

trainen met in m'n achterhoofd 'dit wordt niets.' Nor ik had
zeer goed en lekker gelopen. Het was goed loopweer; had

alleen na aÍIoop veel last van m'n bovenbenen. (21 km)

ffi.3 Prognoseloop 3x10fl) meter
Opdracht was de eerste 1000 mtr. in 5.40 min en de laatste in
5.30. Niet aan de tijd lonnen voldoen; eerste u,as namelijk in
5.00, tweede in 5.27 en de derde in 5.33. Ik vind het ook wel
erg langzaam, maar dit tempo zal ik op de marathon toch moe-
ten lopen. (3 km)

13.3 Twlntlg van Alphen a.d. RiJn. 110 min + 5 km uitlopen
Ik voelde me goed; had er ook veel zin in. Zo'n twintig min.
losgelopen. Het was wel erg warm. Vergeten me hartslagmeter
om te doen. De eerste l0 km gingen goed, maar misschien toch
te snet. Dit heb ik later moeten bekopen; had erg veel verval en

was ook wel moe toen ik aankwam in een tijd van 111 min.
Niet uitgelopen, ik was lopot. (26 km) (Stleektotaal t 70 km)

143 Duurloop 105 mln.
Heb nog nooit zo heerlijk gelopen. Het ging erg goed en ik had
geen last meer van gisteren. Het was ook erg goed weer.
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Samen met Irene liepen we de sterren van de hemel op klaar-
lichte dag. Had nog wel last van m'n bovenbenen, missdrien
even laten masseren. (20 km)

15.3 Duurloop 35 min. veel oefen + 20 min
Ging lekker, ondanl«s dar ik moe was van het afgelopen week-

end. (10 km)

163 Duurloop 60 min.
Had me voorgenomen om rustig te gaan lopen, maar eenmaal

thuis, voelde ik hoe moe ik \rasi en ben niet gegaan. Je moet

toch luisteren naar je lichaam.

lT3Interval l0x4 min. p= + 25 min.
Erg lekker gelopen, voelde me echt een jonge god. Van Ronald

moest ik tussen de 16ryl80lopen (hartslag). Het ging perfect,

25 min. exEa ging ook lekker. (14 km)

It.3 Rustdeg
Daar was ik wel aan toe.

2li3 Duurloop ó0 min
l,ekker ontsponnen gelopen. Geprobeerd om
m'n hartslag niet boven de 160 te laten

komen, wat me aardig lukte. (11 km)

24.3 2xlfiXlmtr + 30 min.
Ben niet naar de club geweest, maar ik heb wel in het
Zuiderpark gelopen. Na een goede warming-up en veel oefe-

ningen liep ik de eerste 1000m in M:01 min, de tweede in
&l:10 min. Het ging wet lekker, al was ik blij dat ik aan m'n
uuíje duurloop kon beginnen. M'n hartslag zakte echter niet
erg snel na die inspanning.

263 Duurloop40 min + 20 min.
Thuis gebleven; ben om een uur of I gaan lopen. Het was goed

weer en het ging voortreffetjlc Vier rondjes Zuiderpark gelo-
pen. (10 km)

2t3 Duurloop 90 min. + 60 min.
's Middags van huis naar HvHolland en terug gelopen. lYas na

aÍloop behoorlijk moe. Kreeg al een beetje de kriebels voor
Raterdam. (33 km)

29.3 lVisselduurloop 7§115í§ min.
Moest taining geven. We waren maar met z'n vijven. Lel*er
gelopen; alleen wat last van me bovenbenen. Trudy maaÍ weer
eens gebeld. (6 lsn)

313 Duurloop 40 min.2x5 mln snel + 120 mln.
Met Koen zo'n 3 uur gelopen. Conditioneel voelde ik me goed,

alleen m'n bovenbenen waren rileer eens behmrlijk pijntjk
(31km)

02.fi Rustige duurloop 25 min
llras erg moe en besloot om maar niet te lopen i.v.rn de CPC.
Ben nog wel naar Trudy geweest om Íne te laten masseÍen.

03.04 CPC 2l km + 10 km uitlopen
Voelde me goed, maar wel erg moe. Van Koen zijn huis naar
het Malieveld gelopen, 5 km. Goed gerekt en gestrekt.

Om 14.30 was de start. lVe hadden afgesproken om 5 min. per

kilorneter te lopen. Er kwam weinig van terecht. De eerste kilo'
meter liepen we nog goed, maar op de 3 kilometer hadden we

14 min. Persoonlijk vond ik het wel snel gaan. Op het 12 km
punt moest ik de groep lossen. Liep toen m'n eigen tempo, wat
stukken beter ging. Mijn eindtijd was 110 min. Dit moesten $,e

ook lopen van de trainer. Koen liep 9 min. sneller. Begon toch

wel zenuwadrtig te worden voa Rotterdam.
(lVeektotaal I l0 km)

04.04Uitlopen
Zeer rustig uitgelopen, heerlijk. Bij de boerderij lekker wat
gegeten. Had wel wat last yan m'n hamstring.

07.04 Heuvelduurloop
Ging goed tijdens het lopen; weinig last van m'n blessure. (8

km)

lz.M 2i Paasdag, duurloop 70 min.
Ging lel*er ondanla dÀt het weer niet fiiex- z li erg vochtig en

benauwd. Ronald had er zin in; we gingen o.a. over paardenpa-

den, kutom oen zwaarpatcotm§.

13.04 R.rrctdeg

l,ekker weer taten masseren, had wat last van m'n achillespees;

heeft Tnrdy goed verholpen.

14.42t4t km
Ronald gaf de tijd doa die je moest lopen. Koen, Aliena en ik
moesten t 15 min lopen. De eerste keer ging ha perfect. De

tweede keer liepen we een minuut te langzaam. Voelde me

goed na afloop en ben er klaar voor.

15.4 R.usrdeg
Denk nu toch wel de hele dag aan Zondag.

17.4 VER§CHRIKKELUK zenuwachtigl I I I

Het weer is niet zo best, maar toch goede hoop vom morgen.

r&4DE GROIEDAGIIII
Om 10.00 uw ku,am Ronald me ophalen. We zijn naar Koen
gereden en hebben bij Aliena de FlT-mobiel opgehaald.

Natuurlijk hebben we elkaar oveÍ en weer lekker zitten jennen.

Het was nog steeds droog, al was het auaar bewolkt. De sfeer

rondom de staí was gezellig en we voelden ons edrt goed. Na
ons te hebben omgekleed, zijn we wat gaan drinlcen en hebben

de nodige keren de wc opgezocht. Om 11.30 uur kwam de rest
van de groep aarr, onze touwe toesóouwers.

Om 12.30 uur zijn we naaf, de start gelopen, waar je altijd van

die idioten hebt die naar vcen willen dringen. Daar ergerde ik
me aan. $tle liepen er los en deden wat oefeningen. Om 13.00
uur viel het startsóoti maar tegelijkertijd vielen ook de eerste

regendruppels. Ha leek wet of de starter (burgemeester Peper)
één van de wolken had lek geschoten, want na één kilometer
begon het toch te plenzen.

ll

16.4 Heb wat oefeningen gedaan, niet gelopen.

's Mddags was Koen bij ons. tilt e aten leklcer lasagne. En waar
ging het gesprek over?... Juistl



Ronald liep de eerste 17 kilometer mee, daarna liep Aliena
mee. Er liepen mensen mee die zich als kelner hadden ver-

kleed. Eén liep er op klompen en een ander z'agje in gevange-

niskleding, e.d.

Na zo'n 25 kilometer kreeg ik wat kramp, zou wel door de kou

zijn gekomen. Ook ging ik al een Hein beetje kapot. Ik woeg

me af hoe dat kon, want ik had toch goed getraind. Ik heb het
alleen maar koud getrad. Tussen de 25 en 35 kilometer had ik
het erg twaau, maar dacht niet aan opgeven. wel van'waar ben

ik mee bezig.'

Ik was wel blij dat we'hazen' hadden,

want anders had ik het voq me zelf
toch wat somber ingezien. V[at je alle-
maal voelt en denkt onderweg. Vooral
het gevoel als je de man met de hamer

bent tegengekomen, is niet te beschrij-
ven. 'Wat dacht je van die ongelofelijke
V/illemsbrug. De eerste keer valt nog

wel mee, maar de tweede keer! Je weet

niet wat je meemaakt. Op de rilillemsbrug stond Ronald op
ons te wachten voor de laatste 2 kilometer. Daar hebben we

zelfs nog wat aangezet en zijn met z'n vieren met de armen

omhoog over de finish gegaan.

Bij de finish kegen we een bidon, een plastic cape, bananen

en andere etenswaar, en natuudijk als belangrijkste die mooie
plak. Ik heb het nog nooit zo koud gehad. We zijn ergens in
een bar gaan zitten, waaÍ rE hebben moeten helpen met uitkle-
den en opurarmen. Na wat warme chocomel met rum, begon ik
\ileer wat bij te komen. Na nog een'witje' zijn we richting huis

vertrokken. Van m'n sponsor keeg ik een tegoedbon voot
nieuwe loopschoenen. Na een warm bad próeerde ik te sla-

pen, waar edrter weinig van terecht kwam doq alle spanning.

Maandag zo stijf als een plank zittend de trap af en lopen als

Joe Cocker. Lrkker thuis gebleven.

's Avonds op de club de nodige felicitaties ontvangen en 'n
kwartieíje uitgelopen.
Na een aantal weken van herstel (e moet je echt tot het lopen

zetten, omdat je geen zin hebt), neem ik me voor zeker weer

een marathon te lopen, welke weet ik nog niet.

Eugène van den Berg

DE MARATHON VAN ROTTERDAM 1993

lVij startten met onze marathon op het Centraal Station in Den

Haag. 'lilij' zijn: Sander Creman, Willem de Graaf, Martine
Hoogeveen, Sanne de Bruyn, Thomas Pieper, Maarten

Sóarroo, Ton van der Valk en Guus Zjdenbos.

Om 11.45 uur veírok er een trein die ons naar het Centraal

Station in Rotterdam bracht. Aldaar bleek dat we bij lange na

niet de enige Road Runners waren die de deelnemende atleten

kwamen suporten. De
propaganda voor de FIT
TEN MILES 1993 was in
volle gang.

Ondanks dat de drukte
enorm \ras en daardoor de

kans op controle Hein,
kochten we een metrokaart.
We bogen ons over een bij-
geleverde plattegrond en
gids Maarten kon ons aan

de hand van de aangegeven

metrostations prima vertel-
len welke stations haalbaar

waren om de atleten te zien
ptoeteren.

Allereerst maar richting
staÍ. Een drukte van

belang en na een kop koffie
te hebben genuttigd, beslo-
ten we ter hoogte van het 2
km punt post te vatten. Via
een radio hoorden we dat

het startsdrot was gevallen. Nu maar wachten op Steven Post,

Jack van der Kraats, André de Rond en Marianne Koopman.
LET WEL: ik noem hier vier namenr hetgeen absoluut niet
betekent dat we de andere Road Runners maar ge\ryoon verge-

ten. Integendeel! Hoe nreeÍ we er za8,en, hoe groter ons

enthousiasme.
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schreeuwend, holden we naaÍ het 200m (???) verderop liggen-
de rnetrostation. Zouden we het 7km punt nog kunnen halen?

Snel de metro in en er, zo mogelijk nog sneller weer uit.
Hollend naar de stationsuitgang, een tussensprint over een

nabij gelegen parkeerterrein, over de vangrail, via de struiken
en door de modder bereikten we, bijna geheel buiten adem, de

route met de rennende atleten. Nog net op tijd om 'Hup

Marianne!l' te roepen.

Als derde post kozen we voor het l6km punt. Gids Maaíen
zni dat we ons niet hoefden te haasten en dus werd er een eet-,
plas- en fotopauze ingelast.
Inmiddels was het opgehouden met zachtjes regenen en toen

we nabij het 16km punt de metro verlieten, werden er emmers

regenxrater naar beneden gegooid.

lVe vonden een schitterend plekje van waaruit we het gehele

deelnemersveld konden zien naderen. John Hartman, Herman

van der Stijl en vrouw en Wim Kooy bleken eveneens voor
deze lokatie te hebben gekozen.

zagen laap Verbaan, Bert Vingerhoed, Jeanette Molhoek'
Frans ten Brink en Joop den Ouden, maar n aaÍ bleef Steven?

Hij zou toch niet...., nee onmogelijk. Het was immers niet zijn
eerste marathon. Helaas. Ongetwijfeld mede door de vreselijke

lveersomstandigheden, werd Steven niet lekker en besloot te

stoppen. Moedige beslissing! Volgende keer beter, Steef!

Veel, heel veel verkleumde atleten, waaronder Ton Heerkens,

volgden. Ton liep de laatste kilometers rnet Marianne mee.

Onze'Hup Mariannel' veranderde hier even en alom werd er

'Hup Tont' geroepen. Beiden haalden de finish. Evenals Jack

en André, beiden getrainde marathonlopers die Rotterdam
voor de 'fun' liepen. Huldel

Hulde voor Marianne met het behalen van het nieuwe p.r. op

3.28 en nog \r,atl

Hulde aan alle Road Runners die onder deze barre omstandig-

heden een marathon hebben gelopenl

Hulde uiteraard ook aan de supporlers. Een hele klus om onder

anlke omstandigheden een marathon te volgen.

Wachten, en ons wachten werd beloond! Topatleten van natie
naal en internationaal niveau; vreemd uitgedoste lopers, wed-

den-dat-ik-een-marathon-loop lopers, Steven, Jack, André en

Marianne. Verregend, maar dapper.

Ter hoogte van het 38km punt troffen we een ernstig verïegen-
de Joop Verhoeven. Hij wilde ook komen kijken en hij zou bij
mooi weer op de fiets naar Rotterdam komen. Inderdaad, de
zon scheen toen hij in Den Haag op het zadel klom....

Enfin, ter hoogte van dit 38km punt passeerde ons een zeer
overzichtelijk deelnemersveld. Na de topatleten, waaronder
onze Anne van Schup,pen, was het wachten op Steven. lrlíe
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de Willemsbrug
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HET VOORJAAR VAN DE P.R.'S?

Met het lmptalent uit een andere groep, tijdens het dagelijks
werk één gang verder gehuisvest, is het op dinsdag lopen door
het Haagse Bos, Reigersbergen en Marlot inmiddels een

wekelijks terugkerend ritueel geworden. Heuvels, ruiterpaden,

horden in de vorm van gesneuvelde boomstammen en liefst de

combinatie van deze drte; ze worden gretig opgezoctrt. Dat dit
oilr geen windeieren legt wat de oonditie betreft, zal duidelijk
zijn. Plechtig hebben we elkaar dan ook beloofd dat alle p.r.'s
tussen de 5 kilometer en de halve marathon dit voorjaar zou-
den gaan sneuvelen.

De eerste beproeving vond plaats twee weken voor het evene-

ment dat vmr autominnend bezoeker van het centÍum van Den
Haag een crime moet zijn. Maar even geduld, daar heb ik het

zo nog over. Eerst even de 10 mijl Bloemendaalloop bij het
gelijknamig psychiatrisch centrum. Onze hoofdtrainer ('ik heb

maar 80 kilometer getraind de afgelopen week") mengde zich
in de strijd om de eerste plaatsen en wij stelden ons iets

besdreidener op. Maar het eerste doel werd bereikt: luid aan-

gemoedigd doa bewoners van de kliniek,liep zowel het talent
van een gang verder als ikzelf in een grensverleggende tijd
(alles is relatief en subjectief) onder de digitale klok met de

daarop geprojecteerde eindtijd dou. En dan te bedenken dat
hij (van de gang) die ochtend al met zijn CPC-groepje 17 kilo-
meter door zwaar terrein had gestamp. Dat beloofde dus wat.

Turbulente laatste weken voor hèt evenement. Ook op het
ministerie. Meer dan 250 medewerkers meenden zich te moe-

ten inschrijven vor deze happening en ook degenen die tussen

de middag wat voorbereidende werkzaamheden wilden ver-
ridrten, namen gestaag in aantal toe. De fitnessers die over een

durcheruimte beschikken, waar het rond lunchtijd toch al drin-
gen is, moeíen bij de pogingen weer het heertje of het dametje

te worden, in de kleedruimte opeens erg veel van die loopver-
slaafden tussen zich dulden. Dat leidde nu en dan tot irritaties.
Voor de lopers wordt bij de fitness-kleedkamers dan ook niet
altijd de spreekwoordelijke loper uitgelegd. Zn werd hef onge-

noegen rlaar voren gebracht over het betreden nret sdroeisel

dat uitkomst gaf over het bezochte terrein en dat daarbij rcvens

een, zij het marginale, verplaatsing van die terreinen bewerk-
stelligden.

Nee, geachte lezer, sport verbroedeí lang niet altijd.

Sommige dames die ook al met stagnatie bij hun douches

kampten, zochten vertwijfeld hun heil in de herenkleedkamer;

zo modrt ik enige malen met het oog waarnemen. En laat ik
vooral niet schijnheilig zijn en onmiddellijk toegeven dat ik
een en ander best geamuseerd gevolgd hó. $i'at te denken van

de dame die zich, slechts voorzien van een mager stukje textiel
rond de onderbuik, begaf ric{rting de douche waar een te voor-
schijn komende heer net zijn verfrissingsbeuÍ had boëindigd.

De reac{ie van deze man, die in adamskoctuum de deur open-
de, vertoonde een treffende gelijkenis met een bekend frag-
ment van John Cleese in'A fish called lYanda'.

Toch waag ik me af wat er zou gebeuren \panneeÍ het omge-

keerde zou plaatsvinden en ongeduldige heren de damesHeed

kamers zouden benutten. We hebben namelijk op het ministe-
rie tegenwoadig een commissie ongewenste intimiteiten. Het
ztxr me niet verbazen wanneer na terugkomst bij het bureau
gelijk de telefoon rinkelt en iemand van genoemde commissie
zich aan de andere kant van de lijn meldt.

Ja, en dan die derde april. De dag waarop het evenement plaats

zqr vinden $,aar zo velen at maanden naar toe leefden: een

nieuwe editie van de CPC. Het weer was deze dag absoluut
perfect. Todr waren tE weeÍ te beluisteren, de jammeraars. Ik
heb wat varianten gehoord: het is aan de koude kant; best wel
warm zo opeens; de wind stond precies verkeerd; van mij had

er iets meer wind mogen staan; ik loop liever met lichte regen.

Ik zag niet in waarom ik mijn p.r niet zou verbeteren. En toch
ging het fqrc meer dan drie minuten langzamer dan twee
maanden terug in Brielle. Natuurlijk genoeg excuses te beden-

ken. Niet zo lang geleden verhuisd; een halfjaar geleden ziek
geweest; per ongeluk nog een 18 kilometer duurloop gedaan 4
dagen tevoren; vanochtend twee bruine boterhammen gegeten

in plaats van een bruine en een witte; onzeker gemaakt door de

hainer; er stak plotseling een hond ovet waardoor ik mijn on-
centratie verloa en in een mentale neeÍtryaartse spiraal beland-
de; het ging te gemakketjk in het begin want ik stond te dicht
bij het startdoek.

Gauw naar de volgende wedstrijd, een maand later: de

Vredespaleisloop. Altijd een lekker sfeertje hier, maar ook tra-
ditioneel chaotische taferelen bij de start. Hem van een gang

verder zag ik opeens staan. Ook hij slaagde 3 april niet, maar

hij keek nu triomfantelijk om zich heen, hij had er duidelijk
znin.Za veel zin dat hij bijna zijn 5 kilometer-record brak, en

vervolgens hele meutes voabij zag trekken. Maar hij was de

enige van de 4.000 deelnemers die op het grasveld geen 200
meter afsneed en de enige die dus echt l0 kilometer liep.
Precies, hij was eigenlijk de enige rechtmatige winnaar van de

achtste aÍlevering van de Vredespaleisloop. Toch keerde hij -
net als ik - met een, elk jaat kleiner wordend muntje, huis-
naaÍts. Ik geloof dat mijn wouw hem inmiddels abusievelijk
als stuiver heeft uitgegeven.

Allebei geen p.Í. en allebei weer aan de start een week later in
Delft bij de Kopjesloop. Bepaald geen weedzame loop deze

keer, althans voa mij niet. Na 4 kilometer zor ik iemand heb-

ben gesneden die daarover op ondubbelzinnige vijz,e zijn
ergernis uitspÍak. Moet kunnen. Ik bood mijn excuses aan,

maar hij zeurde doc waarna ik de relativiteit van een trir loop
als deze bij hem benadrukte. Toen begon hij te duwen en
dreigde een aantal wezenlijke mannelijke lichaamsdelen onder
mijn buik vandaan te tappen. "Heb jij je niet per ongeluk voor
het verkeerde evenement ingeschreven, er zijn genoeg vecht-
sportverenigingen die vandaag het een en ander organiseren",
luidde mijn verweer. Toen hij daarop opmerkte dat hij me na
aÍloop zou verdrinken, leek het me beter de dialmg te beëindi-
gen. Hij liep 5 kitometer en ik 15 en ik kneep hem toch wel
toen hij me even later met een maatje tegemoet liep en zijn
laatst geuite dreigement herhaalde. Todr maar even met een
omweg naar de auto gelopen nadat ik de finish (weer zonder
p.r.) had bereikt.
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Twee weken later meldde ik me weer in Delft (mijn moeder
nog arn de telefoon: zou je dat nou wel doen jongen, missdrien
kom je die enge man wel weer tegen). Deze keer voor de

Golden Ten. lekker gelopen tussen de fabrieksteneinen en

langs de vandaag als een Turks stoombad fungerende Schie.
Inderdaad, neer geen p.r. en het voorjaar was zo goed begon-
nen. Misschien toch maaÍ weer eens nat regelmatiger naar de
Buuíweg voor het bijwonen van een training onder deskundige
begeleiding. Laat ik maar niet opschrijven hoe vaak ik er ben

geweest sinds die fameuze Bloemendaallmp. Ze voc hanteer-
bare smoezen eerder in deze tekst.

Hé een ideetje, ik heb afgesproken straks toch even naar het

clubhuis te gaan om de bij dit stuk behorende floppy aan de

eindredactie te overhandigen. Het meenemen van wat nuttig
schoeisel kan eigenlijk geen kwaad.

UVI, LO(C)OPDAGBOEKANIER

ZOMERSMOG EN SPORTBEOEFENING

Els Stolk, bondsaÉs KNAU

Inlclding
Het woord 'smog' komt uit Engeland. Het is een samentrek-
king van 'smoke' (rook) en 'fog' (mist). Het is ontstaan in de
jaren vijftig toen Londen 's winters een paar maal doa ernsti-
ge luchtverontreiniging werd getroffen. l.ater raakte ook een

zomerse variant van smog bekend. Deze kwam voqal vmr in
l.os Angeles. In Nederland is smog het woord geworden voor
verhoogde luchtverontreiniging in de zomer en in de winter.
Veel mensen denken dat alle smog dezelfde is. Dat is niet zo.

Zomersmog bevat andere schadelijke stoffen dan wintersmog.
Daardoa veroorzaakt zornersmog andere gezondheidseffecten

dan wintersmog en gelden er andere gedragsadviezen.

ïYaamit besteat zomenimog
Zomersmog bestaat uit een mengsel van een aantal gassen. De
belangrijkste zijn: stikstofoxiden (NO2), vluchtige organische
stoffen en ozon (O3). Van deze stoffen is ozon het meest
scàadelijk voor onze gezondheid. De stoffen waaruit zomers-
mog wordt gevumd, komen vrij bij de verbranding van brand-
stoffen door de industrie, electriciteitscentrales en het verkeer.
Daarnaast komen ze rnij door verdamping van oplosmiddelen.

De oozeak ven zomersmog
Als op de uitgestoten stikstofoxiden en vluchtige organische
stoffen overdag fel zonlicht schijnt, wordt uit die stoffen doq
een dremische reaciie ozon gevormd. Dit proces neemt enige
uren in beslag. Daardoor is de conoentratie ozon het hoogst
Essen ongeveer 12 uur 's middags en E uur 's avonds.

Zomersnrog komt alleen vou bij een bepaald weertype: hoge
temperahrren en flinke zonneschijn. Er is vaak een zwakke

oostelijke of zuiaetlte wind die schadelijke stoffen uit het bui-
tenland aanvoeÍt. Gemiddeld 10 pocent komt uit ons eigen
Iand. Plaatselijk kan dit meer zijn. Bijvocbeeld in het Rijn-
mondgebied. Een verandering van het weer (andere windrich-
ting, meer wind, regen) maakt over het algemeen een eind aan

een periode van zomersnrog.

Zomersmog en onze gezondheld
Deskundigen schrijven de effecten van zomersmog op de
gezondheid voanamelijk toe aan ozon. Tijdens een periode
van zomersmog kan het inademen van lucht waarin veel ozon
zit, leiden tot de volgende effecten op de gezondheid.
- Tijdelijke luchtwegHachten zoals:,droge keel, pijn op de

bust, hoest, benauwdheid en pijn bij diepe inademing.
Verder hoofdpijn, onbehaaglijk gevoel, misselijkheid en
duizeligheid.

- Tijdelijk verminderde werking van de longen. Dit kan
gepaaÍd gaan met aantasting van het longweefsel. Hierdoq
kan het pres0atievermogen verminderen. Verder kan de
snelheid afnemen waarmee ons lichaam deeltjes, bacteriën
en virussen uit de longen verwijdert.

Behalve deze effec-ten, kan er ook stank en irritatie van ogen

en neus optreden. Deze irritaties worden veroazaakt doa
andere stoffen in zomersmog dan ozon, zoals vluchtig organi-
sche stoffen. Onderzoek wijst uit dat de effecten van eetr een-
malige periode van zomersmog van voorbijgaande aard zijn.
Maar herhaalde blootstelling aan hoge conoentraties ozon kan
mogelijk leiden tot blijvende verminderde werking van de lon-
gen.

Het effect van ozon op de gezondheid kan van nrcns tot mens
behmrlijk verschillen.

Rlslcogrocpen
Er zijn drie groepen meilren aan te wijzen die tijdens een
periode van zomersmog een verhoogd risico lopen voor de
gezondheid.

Mensen die in de hritenlucht 's middags, als de concentra-
tie ozon het hoogst is, langdurig zware inspanning verrich-
ten (bijv. hardlopen).
Mensen die van natuÍe extra gevoelig zijn voor zomers-
mog.
Mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, zoals
CARA-patiënten.
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Berichtgevirry zomelsmog

Voor de risicogroepen bij zomersmog is het belangrijk dage-

lijks te weten hoe de smogsituatie is. Daarom verzorgt het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

GIVM) actuele informatie over smog via Teletekst, pagina

715. Verder maakt het RM elke dag een smogbericht voa
het ANP. Naar verwachting zal dit bericht in een aantal dagbla-

den verschijnen. Bij het meten van de hoeveelheid zomersmqg,

kijkt men hoeveel microgram (ug) ozon er zit in een lubieke
meter (m3) lucht.
ln de tabel ziet u hoe de vijf smogniveaus worden we,ergege-

ven. Deze smogniveaus worden standaard gebruikt in elk
smogbericht.

Matige zomersmog kan Hachten veroorzaken bij mensen die
extra gevoelig zijn voor zomersmog. Is er sprake van ernstige

zomersmog, dan treden mogelijk effeclen op bij zowel extra

gevoelige mensen als personen met aandoeningen aan de lucht-
wegen en bij mensen die zich landurig zwaar inspannen in de

buitenlucht. Ernstige zomersmog komt over het algemeen

enkele maten per jaar voor. Over het algemeen geldt dat, naar-

mate de smogniveaus hoger worden, de effecten ernstiger wor'
den en meer mensen last van smog kijgen.

VÍotmoct u doen?
U kunt de effecten van zomersmog verminderen door niet lang-

durig zware lichamelijke inspanningen (hardlopen!) buitens-

huis te verric'hten tussen ongeveer 12 uur's middags en 8 uur
's avonds. Gedurende die uren is de concentratie ozon het

hoogst. In huis zijn de concentraties ozon lager dan buircn. Het
is edr-ter niet nodig om binnen te blijven. De meeste mensen

(ook CARA-patiënten) kunnen rustig naar buiten gaan. Bii rcer
ernstige smog kan de Commissaris van de Koningin in uw pro-

vincie een gedragsadvies aan de bevolking geven: geen langdu-
rige inspanning buitenshuis tijdens de piek-uren van de concen-

tratie ozon. Ook kan hij aanraden om sportevenementen af te
getasten.

Van de winter zal een clubbladartikel over wintersmog en

sportbeoefening worden gepubliceerd.

Bron: Brochure ministerie van Volksgezmdlrcid, Ruimtelijke
Ordcning en Milieubeheer: 'Smog cn uw gezotdheid'.
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smogniveau concentratie ozon effecten mogelijk bij

gcctr smog lager dan lfr luglr.l

geringe smog 120-180 ug/m3

matigc smog 180-240 ug/m3 cxtra geroclige Benscn

crnstigc smog ?fr-§l luglms extra gcrroelige menscn, pcrsonen met luchtweg-

klachten, personcn die zich buitcnshuis insapnnen

zeer ernstige smog 360 ug/mr gehele bevolking
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HET INFOBLAD VAN WEST II

Ronald Koehorst

Wellicht dat u er al wat van gehoord heeft binnen uw vereni-
ging, maar zo'n negen maanden geleden kwam het eerste

INFOBLAD van het district West II uit de bus. Inmiddels heb-
ben ongeveer 350 mensen het eerste nummer van de tweede
jaargang ontvangen. Hierin staat onder andere informatie over
de aanstaande Wereldkampioenschappen atletiek in Stuttgart,
districtsflitsen. crossverslagen, columns, nieuws uit de secties,
jeugd- en seniorencompetitie, trainingsplanraportage, lange-
afstandslopen, terugblik op de jaarvergadering, financiële
ondersteuning van de regio's, van de recordcommissie, de
internationale wedstrijdkalender 1993, de UnieRaad, en nog
veel meer.

Onlangs is besloten ha INFOBLAD lffest II drie keer per jaar

te laten verschijnen. Het voorjaarsnummer in maart, het zomer-
numÍner in juli en het najaarsnummer in november.

Mocht u, net zoals 70 abonnees voor u, een abonnement willen
hebben op het INFOBLAD \[est II, wl dan de antwoordstrook
in en stuur detn naar: Ronald Koehorst (redacteur),

Verhulstlaan 34, 2692 BR's-Gravenzande (tel. 01 748- I @n}
Het INFOBLAD kost slechts f. 10,- per jaar. \Vilt u dit bedrag

overmaken op gtro 56.41.0E6 t.n.v. R.C. Koehorst te 's-

Gravenzande.
En, wilt u inzage hebben in het laatste INFOBLAD, neem dan

contact op met de secretaris van uw vereniging die het blad ook
ontvangt.

Voorl. en achternaam m/v

Postcode Plaats
Het INFOBLAD West II is bedoeld om zoveel mogelijk nutti-
ge informatie vanuit het Bestuur en de diverse secties naar de

atletiekverenigingen en hun leden te sturen. Het grote voordeel
hiervan is, dat de informatie centraal wordt verzameld en ver-
votgens wordt verstuurd. Natuurlijk kan iedereen zelf kopij
en/of foto's insturen. Lid van vereniging....

Boekbinderii Hudéjo/Van der Nat By.

Karel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
Telefax: 070-3607951
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sportschoen!

Sportschoenen worden ontwikkeld om 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 time een nauwkeurige analyse van uw voeten.
Het EFD meetsysteern 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

V oor llinke wandelingen. Voot steige tnintngen. Voot opltnale Nestalies.
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UITSLAGEN

Eanze Marathon (NK Yet) l991,Zwolle, Marathon op 04llffi)2

Ptaats Cat nJd Naam

t287 H
1306 H
116 D

2:29:15
2:31,41

2:43:17

Glesenloop 1993, Slledrcdtt' 20 km optlfriW)3

Plaats CaL Ttld Naam

Jos de Graaf
Jan Roos

Muijke Besselink

PetreNovak (Ich)
Thea Sybesma §ed)
Ton \Villemse (AV Hanzesport)
Anneke KloostÍa
Kyra van Bijsterveld
HenhMollema

Darren Víilson (Aus)
Arne van Schuppen

Jaap van Duivenvoorde @e Bateven)
Mutien Hoogenboom @e Bataven)
Albeí Beekhuizen ((Prest))

Joop Vertoeven
Stcven Post
Ineke Vis (De Bataven)
JohnHutnan
Leny v.d. Plas @e Bataven)
Jan van Egrnond
Marianne Koopman-Zwents
Ed Zijl (Prest)

lHs
I M40

t6 M40

2:18: l3
2:31:48
2:54:35

Gerard Kappert @aventria)
Piet Hopmans (Spado)

Frans ten Brink

John Buskermolen (AV Aalsmeer)
$y'im van Dijk (GAC Gemert)
Pierre van Leeuwen
IVim Bruine de Br. (Vet Ned)
Peter Groen
Jan van Egmond
Jaap Veóaan
Johnny L,odder

F Sagi (Hongarije)
L Mito @elgie)
Rene Meijer
Pim Reijntjes
EddyZijt
Hans Zuurmond
Frits van Zijl
Sophie van Geenhuizen
lneke Schnitzler
Job Baak
Roel Gort
Henk Hoogeveen
Rickie Roelofsen
Gerard van Duinen
Nico Galjaard
Chadofe Gordijn

P Krijska (Ich)
Petra van Limpt (PÍins Hendrik)
Peter van Leeuwen
S/im SÍillemsen
V/im L. van Maanen
Hans van der Veht
Nico Teoeroo
Jan Nieuwenburg
Fred Khk
Joop den Ouden
Lex Cabral
Frits V/itner
Paul Hagebeek
Marjan S/illemsen
Johnny t odder

Mldwlnter Marathon 1D3, Apeldoom' Marethon op 0610iU93

Plaah CaL TUd Naem

Iulploop 1992, Roelofarendsveen, Halve merathon op 29llW2

Plaatr CaL TUd Nearn

rHs
lDs
l H50

13 DS
19 DS
69 H50

2:21:48
2:46:14
2:46:34
3:32:22

4:01:14
4:01:19

I
2
7

22
8l

lll
137

t82

HS
HVI
HS
HY2
HS
HVt
HVI
HV2

l:10:50
l:ll:31
l:14:ll
l:18:58
l:3O:57
l:36:58
l:40:48
l:51:49

HS
D

HS
HVI
HS
HS
HS
D
HS
DV
HVt
DV
HVI

I
I

I
l5
0

33

v
37

48
42
65
83
0

l:03:37
l:10;í

Mlnl Marathon 1993, Apeldoorn, 186fi)m op 0d02l93

Plaats CeL TUd Neem Zllveren Molenloop 1993, R{pweterlng,20 km op 20/03193

Plaatc CaL TUd NaamIH
ID

98H
605 H
777 H
838 H
907 H
67D
83D

I34E H
1607 H
1695 H
2009 H
22t6 H
226/- H
439 D

IH
ID

u8H
2t4 H
385 H
398 H
594 H
@7H
EI8 H
820 H
lm9 H
1086 H
tt22 H

60D
1277 H

0:56:33
l:04:05
l:08:12

22:15

26:03
30:01

3l:18
l:31:.2O
l:34:40
l:35:55
l:41:32
l:46:23
l:47:52
2:01:51

24:4O

25:20

l:03:52
l:08:22
l:10:42
l:16:02
l:16:03
1:16:34

l:20:49
l:20:49
1:28:19
l:38:03
139:25

Marathon Sclroorl 1993, Schoorl, ll{erethon op 21103193

Plaats CaL IUd Naam
Ac.seln nde lD3, Apeldoorn, 27Efi)m op 0610A93

Plaats CaL ï[d Naam
lHs

35 HV2
89 HV2

2:27:ll
3:06:17
3:42155

T van Schijndel (De Keien)
J Korver (RRA)
HenkMollema

l:28:45
l:46:44
l:49:19
l:55: l2
2:Ol:27
2:01:53
2:07:27
2:07:42
2:13:08
2:13tll
2:18:06
2:20:35
2:21.42
2:23:,06
2;28:22

30 km Sdroorl 1993, §choorl,30 km op 2ll03l93

Ptaatr CaL Ttld Naam

IH
154 HS
201 Hs
ztt Hv2
213 HVI
27t HVI

l:42:05
2:09:35
2tl2:32
2:13:M
2:lt:07
2:l6tll

P Kuys (AV Casticum)
Henk Mullekes
Fred Kick
Jan Nieuwenburg
Wim Roozenburg
Joop denOuden
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Halve Marathon Schoorl 1993, §choorl, Halve marathon op

zuov93

Plaats CaL ïUd Naam

154 HVI
t6l Hvl
162 HVI
19 H\'2

320 HS
172 HVI
336 HS
176 HVI
180 Hvl
t82 IrVl
22 HV2
24 HV2

351 HS
354 HS
159 HVI
2M HVI
208 HVI
365 HS
215 HVI
367 HS
372 HS
226 HVI
13 DV

234 HVI
379 HS

380 HS

383 HS
3U HS
246 HVI
249 HVI
392 HS
39 IIV2
29D
40 HV2

402 HS
2U HVI
46 HY2

272 HVI
27 DV

405 HS
53 HV2

409 HS
37D

410 Hs
414 HS
419 HS
420 HS
60 Hv2
6l HV2
42D

295 HVI
l0 Hv3

421 HS
297 HVI

0
300 Hvl
432 HS
4t DV
42 DV

435 HS
69 HV2

305 HVl
307 HVI
43 DV
70 HV2

309 HVI
9 Dt5

310 Hvl

IHS
32 HS
I HVI
ID

66 HS
75 HS
88 HS
II8 HS
I trv3
I D35

I3I HS
I HV2

135 HS
146 HS
149 HS
165 HS
165 HS
t7t Hs
172 HS

0
l9l Hs
200 Hs

0
223 HS
228 HS
228 HS
74 HVI

U5 HS
84 HVI

254 HS
260 HS

l Dt5
7 Hvz

t07 lrvl
tzr Hvl

4DV
280 HS

0
283 HS
129 HVI
2U HS
285 HS
286 HS
287 HS
133 HVI
133 trvl
293 HS
140 Hvl
149 HVI
3r0 Hs
150 Hvl
152 HVI

I
39

t97
515
516

l:07: l5
l:18:57
l:28:15
l:36:48
l:3ó:48

M Koks (Av 2000)
Jolanda Homminga (Almere 8l)
Hans van Vliet
Corrie van Egmond
Hellen Hauser

30:18

30:45
30:50
30:53

H
D
H
DV
D

l:31:02
l:31.52
l:32t06
l:32:07
l:32:18
l:32:36
l:33t12
l:33:4?
l:34:fi)
l:34:17
l:34:30
l;34:46
l:35:28
l:36:10
l:36:16
t;36;25
l:36:48
l:36:57
l:37: I I
l:38:19
l:38:24
l:38:31
1:38:57
l:39:01
l:39:56
l:,40:32
l;40:42
l:41: 18

l:41:49
l:42:37
l:42:45
l:43:17
l;43:.41

l:44:17
l;4419
l:44:25
l:45:43
l:46:46
l;47:27
l:47;46
l:49:42
l:50:28
l:50:47
l:50:54
l:51:(X
l:51:18
l:52:02
l:52,22
l:52:36
l:54:01
l:54:50
l:56:45
l5736
l:57:50
t:57:53
l:58:34
l:58:45
l:59:07
l:59:31
l:59:53
2:OO:02
2:OO:.14

2:fi):36
2:fi):59

C'lty-Pler-Cltyloop 1993, Den Haag, Ealve marathon op 0V04/93

Plaats CaL T[d Naam

t;N;24
l:06:37
l:06:44
l:10:50
l: 10:54
l:12l,O3

l:13:10
l:16:M
l:16.41
l:16:54
l:17:0ó
l;17,34
l:17:40
l:18:24
l:18:34
l;19:35
l:19:35
l:20:05
l:20:l I
l:21:09
l;21:34
l:22:02
l;22:O7
l:23;31
l:23:41
l:23:41
l:24:03
l:25:05
l:25:11
l:26:18
l:26:37
l:26:42
l:26:50
l:26:54
1:28:05
l:28:09
l:28:15
l:28:21
l:28:26
l:28:34
l:28:35
l:28:42
l:?3:46
l:28:48
l:28:53
l:28:53
l;29:Ol
l:29:24
l:30:07
l:30:10
l:30:ll
l;30:13

Benson Masya (Kenia)
Wim Paardekooper

Rien vd $/ilt (Clytoneus)
Colleen de Reuck (Zuid Afrika)
Albert Beekhuizen
Thomas Pieper
Pierre van Leeuwen
Rene Meijer
Wil vd Lre (DAK)
Petra van Limpt (Prins hendrik)
Herman van de Stijl
Ton Willemse (AV Hanzesport)
Bep Walburg
Michel Rovers
Joop Yerhoeven
Allard Kappetein
Paul van den Berg
Maarten Scharroo
Gerrit van Pelt
V/im Hoek (Prest)
Jeroen Goinga
CorZwart
Barry Dyke (PresQ)
lVim Kooij
Cristiaan den Hertog
Nico Droppert
Sy'im Willemsen
Ward Miltenburg
Paul Grevenstette
Thys Lander
John Hartnan
Gre $/amaar (Hera)
Jan Nieuwenburg
Jacques Beljon
Bert Vingerhoed
Corie van Egmond
Cees Heuvelman
Peter Groen ((Prest))
Piet Spaans

Dries van de Bos
Karel Stolk
Paul Gordijn
Roel van den Eijnde
Kees Put
Jaap Verbaan

Paul van Engelen
Ronald Kloots
Cees de Graaf
Louis Bnrgman
Aad Overdevest
Jan van Egmond
Fred van de Gon Netscher
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Nico Vy'areman

Joop den Ouden
Slrim Roozenburg
HenkMollema
Andre Blok
Eddy Zijt
Zier Schaap

Rinus Innemee
HenkBreugom
Nico Tetteroo
Pieter Meinders
Kees Storm
Frib van Zijl
Ton van der Valk
Hans van der Vecht
George van Yy'issen

Rob Roelfsema
Roelof Toering
Pieter van Rijn
Jaap Bernhard
Hans von der Linde
Paul van Dunne
Jeanette Molhoek
Nico van Grieken
Remko Scharroo

Jan Roos
Michiel Tuit
Ron Penning
Rinus Stolk
Henk Hoogeveen
Frans Perdijk
Cor van der Harst
Hellen Hauser
John Agterof
Pieter Hulskamp
Hans Katsburg
Peter Grond
Job Baak
Ineke Schnitzler
Koen Klijn
Toon Stomr
Hans Zuurmond
Brigitte Schalkwijk
Jan van Veenen
Frans Witner
lro Dommanschet
Jos de Graaf
Ben Hermans
Ruud van Groeningen
Aliena Leidekker
Koos de Smit
Jan van der Roest
Theo Suijers
Peter [,eegíra
Henk van lreuwen ((Prest))

Aad van Zijl
Peter Magnee
Irene Redjopawiro
Anne van Eeuwijk
Eugene van de Berg
Johnny Lodder
Nico Galjaard
Rein de Waal
Marjan Willemsen
Henk van Aggelen
[.eo Lager
Helen van der Poel

Paul Engelen



4U HS
132 H40
536 HS
544 HS
588 HS
593 HS
198 H40
zto H40
629 HS
49D

648 HS
652 HS
658 HS
86 HV2

258 H40
683 HS
48 D35
53 D35

703 HS
55 D35

714 HS
ll4 Hv2
293 H40
128 HVz
2M H45
205 H45
96D

738 HS
34 D45

207 H45
740 HS
97D

302 H40
74r HS

4/.DV
3t2 HVI
50D
46 DV
52D

lt4 Hvl
ll Dt5
53D
t3 Dt5
48 DV
50 DV

tzt Hvl
t4 Dr5
5l DV

447 HS
325 HVl
326 HVt
327 HVI
57D
58D

HS
HS
HVI
D
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HVI
HS
HS
HS
DV
DV
D
HS
HVI

I
17
I
I

29
4l
44
47
55
67
26
79

83
84

I
4

t2
t02
49

lHs
2HS
3HS
4HS
5HS
6 HVI
7HS
8HS
9HS

l0 Hs
ll Hs
t2 HS
13 HS
t4 HS
15 HS
16 HS
t7 HV2
18 HS
19 HS
20 HVI

IHS
I H40
ID
I H45
4D
I HV2

207 HS
I D35

287 HS
I Dt5

340 HS
AI HS
342 HS
375 HS
376 HS
45 HS
70 H45

2:Ol:47
2:02:27
2:O3:22

2:03:34
2:05:00
2:05:39
2:07:06
2:O7:18
2:08,20
2:08:22
2:09:20
2:09:23
2:09:23
2:10:30
2:10:33
2:ll;52
2:ll;58
2:12:02
2:13:27
2:14:14

Georgette Brugman
Roel Gort
Ingrid van der Veer
Dieke van Wijnen
Joke Nutbey
Rick van der [reden
Carry van Teylingen
Janine Zwart-Gerritsen
Marianne Engelen-Lohman
Loes Reeve
Hanneke Burger
Andre Westerhuis
Pia Henkes-Kooijman
Jane Hamstra
Joost Visee
Ben Baardolf
John de Gier
Albert Romani
Marja Hofland
Paula van Nieuwenhuizen

K Kipkemboi (Kenia)
Wim Paardekooper

Bert Koppendraaier (AV Gouda)
Veronique Collard @elgie)
Pierre van Leeuwen
Derk Jan Smid
Roche Silvius
Herman van de Stijl
George Jeremic
Cristiaan den Hertog
Paul Grevenstette
John Hartnan
Hans Bongers
Cees Heuvelman
I vd Elst (AV Waterweg)
Els Bloemen
Hellen Hauser
Martien van l,eeuwen
Hans Katsburg

Phillimon Hannck (Zimbabwe)
Dick ten Bruggencate (Irias)
Tecla Loroupe (Kenia)
Jaap Vallentgoed (Altis)
Arure van Schuppen
Marius de Snaijer (Fortuna Vl)
Willem de Graaf
Henny Zantinga (Impala)
Rene Meijer
Manna Lukkien (Zuidwal)
Allard Kappetein
VÍim Willemsen
Joop Verhoeven
Derk Jan Smid
Wim L. vanMaanen
Henk Mullekes
Jaques Overgaauw

Maarten Scharroo
Hans van der Vcht
Andre de Rond
Andre Blok
Aad Overdevest
MichielTuit
Joop den Ouden
I-ex Cabral
Frans Sl,itmer
Hellen Hawer
lïits l/itsrer
Ronald Kloots
PleterHulskamp
Iohn Agterof
Cees de Graaf
Paul Hagebeek
Ineke SchniEler
Marjan Willemsen
Jos de Graaf
Sophie van Geenhuizen
Jack van der Kraats
Johnny Lodder
Job Baak
Ab Dijkers
Rhkie Roelofsen
HenkHoogeveen
Aliena l*idekker
Koen Kliin
Marianne Engelen-Lohman
Andre V/estertruis
Ronald Boekkamp
Cynthia Boekkamp
Han Elkerbout
Eugene van de Berg

34:12

36:30

l:31:43
3l:43
33:42

36:42
l:36:47
l:37:46
l:38:55
l:40:28
l:40:35
l:40:56
l:41:16
l;42:14
l:43:20
l:44:31
l:44:34
l;46:28
l:46:53
l:47:ll
l:48:14
l:49:46
l:53:33
l:57:30
2:00:22
2:00:33
2:04:12
2:04:13
2:05:48
2:06:10
2:06:10
2:06:l I
2:06:12
2:07:?7

Stadshardloop 1992, Zoetermeer, 10 km op 20109192

Plaats CaL T[d Naam

0:28:55
0:30:39
O:32:00
O:32:26

0:33:09
0:34;35
0:34:50

O:35:'29

0:36:04
0:36:57
0:38:18
0:38:48
0:39:15
0:39:20
0:39:49
0:43:16
0:43:50
0:44:34

0:45:38

l:04:04
l:09:32
l: lO:41

l:ll:23
l: l3:34
l: l6:53
l;2O:46
l:2114
l:24:16
l:25:13
l:26;19
l:26:21
l:26:23
l:27:23
l:27:25
l:.29:40
l:30:Í

Lenteloop 1993, Papendredrt, 15 km op 08/05/93

Plaats CaL ïUd Naam

I HS 0:46:18 Michel de Maat (Fortuna Vl.)
39 HS 0:56:19 Herman van de Stijl

IIRR ïlme Trlal mel 93, Cllngendael,5500m op 10/05/93

PIaats CaL IUd Naarn
Egmond 1993, Egmond aanZer, Halve marathon op 10/01/93

Plaats Cet TUd Naam
0:18:36
0: l8:37
0:19:23
0:19:24
O:19:35

0:19:37
0:19:40
0:19:41
0:19:50
0:19:55
0:19:56
0:19:58
0:20:16
0:20:18
0:20:2t
0:20:42
0;21:12
O:21:17
0:21:25
Q:21:26

Thomas Pieper

Pierre van [reuwen
Willem de Graaf
Peter van lreuwen
Maarten Scharroo
Louis Kok
Steven Post
Herman van de Stijl
Rene Meijer
Cristiaan den Hertog
Roel van den Eijnde
Michiel Heijden
Sander Creman
Michel Rovers
Joop Verhoeven
Ronald Junier
Jan Nieuwenburg
Hans van Vliet
Guus Zijdenbos
Rob Roelfsema

21



22

78 HV2
79 HVI
ilD
t2D
13 DV
t4D
l5 DV
16 DV
t7 DV
80 HV2
8l
18 DV
82 HS
83 HVI
84 HVI
19D
20D
85 HVI
2t DV
E6 HVI
22D
2tD
24 DV

HS
HVI
DV
HS
HVI
HS
HS
HS
HVI
HVI

HS
HS
HVI

HVI
HVI
HS
HVI

HVI
HS
DV
HVI
HS
HV2
DV
D
HVI
HVI
D
HS

HS
HS
HVI
HVI
HV2
HS
HS
D
HY2

HV2
HS
HS
HV2
HVI
HVI
HVI
HVI
D
HVI
HS
HS
HVI
HS
DV
HV2
HV2
HV2
HS
D
DV
HVt

O:2137
O;21:39
0:21:40
O:21:46
O:21t47
O:22:OO

0:22:02
0:22:02
O:22:O5

0:22:05
0:22:O9
0:22:2O
O:22:29
0:22;32
o;22"32
0:22:32
O:22:39

O:22:42

O:22:42

O:22:43
O:22:46
0:23:fi)
O:23:03
0:23:M
0:23:14
O:23:21

0:23.21
O:23;21

0:23t35
0:23:38
O:23;43
O:23:56

0:23;57
0:23:58
0:23:59
O;24:01
O;Vl:21
O;24:12

O:2'1:37

O:24:38
O:24:42
O:24;44

O:24:54

O:24:59
0:25:04
0:25:05
0:25:08
0:25:13
0:25:17
0:25:18
O:25:40
O:25:49
0:25:56
O:25:59
0:26:fi)
0:26:M
0:26:l'l
0:26:18
O:26:20

0:26:24
0:26:52
0:27t06
0;27;19
o"27;20
O:27:21
0;27:40
O:27:50
0:27:55

Marcel Steeneke
Jrcques Beljon
Corrie van Egmond
Paul Gordijn
Joop Seitzinger
MkhielTuit
Karel Stolk
Peter van Kessel

Jagues Overgaauw
Dries van de Bos
A Versluis
Ronald Kloots
Andre Blok
VÍim Roozenburg
Peter van der lilolk
Joop den Ouden
Jaap Verbaan
Ton van der VaIk
Lex Cabral
Peter de Rooij
Pieter de Graaf
Koen Klijn
Noortje Alberts
George Eimermann
Jan Roos
Peter Grond
Els Bloemen
Sandra van den Berg
Emile van der Vaart
Job Baak
Hellen Hauser
Frans Perdijk
Fred Hoogwoud
George van rilÍissen

Henk Hoogeveen
Henk van Aggelen
Pieter Hulskamp
Jan van Veenen
Henk van Leeuwen
Iaap van Dijk
Cor van der Harst
Paul Hagebeek
AdvanOmmen
Brigitte Schalkwijk
Ruud van Groeningen
Daan Verraad
Huug van 't Hooft
Chades Wiersma
Cees Bol
Bram van SÍestbroek
Rickie Roelofsen
Peter Leegsha
Dennis Ottes

Eric Kerklaan
Martine Hoogeveen
Nico Galjaard
Paul van de Bol
Boy Gailjaard
Leenderd Kleijn
Jos de Graaf
Mastia Kaldenbach
Rodi Druif
Jan Dalmeijer
Jan van der Roesl
Sjaak Rens
Dorien Jongeneel

Carry vanTeylingen
Paul Engele,n

0:27:59
0:28:08
0:28:l I
0:28:35
0:28:45
0:,28:49
O:29:06

0:29:07
0'-29,23

0:29:46
0:29:47
0:30:10
0:30:45
0:30:56
0:31:07
0:31:08
0:31:39
0:34:31

0:35l,23
0:35:45
0:36:06
0:37:l I
0:37:16

ïheo van Veen
Andre SÍesterhuis
Jolanda van Galde
Aliena l,eidekker
Cora Midde
Thea Klijn
Inez van der V[al
Jane Hamstra
Pia Henkes-Kooijman
Henk Demmes
Fred Hoek
K§Gruppen
A van Koten
Chris Muller
Ben Baardolf
Anita Klijn
Dina Konings
EgbertDarwinkel
Iet VeÍvooí
\[illem Hoogstad
Dorine Draaisma
k§ Postma

Ineke Hoogstad-Kieft

HVI
HVt
HVr
HV2



TECHNISCHE ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

Ronald Boekkamp voorzitter
(tel.:070-3973281)

Allard Kappeteijn
(tel.07G3471820

Herman v.d. Stijl
(tel.: 07G39394t5)
Frans Perdijk
(tel.: 070-3472420)

Hans Zuurmond
(tel. 0/G35560J9)

Marianne Koopman
(tel.: 07G3476131)

BESTUUR

voorzitter, contsctpeÍsoon
bestuur, contactpersoon trainers
(voor afmelding en zaken van

niet-technisdre aard)

en financiën
topspoíers en trainersbegelei
ding (techn. uitvoering)
+ public relations
CPtC-actie, wedstrijdorganisatie
en topsporters
indeling loopgroepen en

ccördinatie resultaten-registratie
+ beheer materiaal
secretariaat en CPC-actie

organisatie wedstrijden en
trainersbegeleiding

Panamedisch corps
Fysiotherqreut:
Dannis v.d. Berg

Messeurs:
maandagavond:
woensdagavond:

tel. : 07G3839884 (werk)
tel. : 07G3E66082 (privé)

Trudy de lange
Gijs Kievith

Message:
Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak)

na 20.00 uur. Zig lijst op bord in kamer Medisch Centrum.

Kosten per behandeling f 10,-R0 min., Í 7,5U?.0 nnin

Consultatle fyslothenapeut
Iedere maandagavond na 20.00 uur.
Kcten per consutt f. 3,50.

REDACT!E

Het bestuur van

Ton Vermolen
(voorzitter)

Jelle v.d. Veen
(vice-voorzitter)

Hellen Hauser
(secretaris)

El Biersteker
(le penningmeester)

Aad Overdevest
(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

Nooíje Albeís
(commissaris)

Chadotte Hermans
(edenadministratie)

THE HAGUEROAD RUNNERS
Buwtweg 128,2244 AJ 'lVassenaar

Te!.07G3281025

Damsigtstraat 63,
LTZXP Voorburg
tel.070-3860097

Muurbloemweg 97,
2555 ND Den Haag
tel.OT0-3236@2

Frits Slompstraat29,
2264DW lridschendam
tel. 07G32O4095 (tr/0-3406544, rvcrtl

Nachtegaallaan 9
2224lC Katwijk
tel. 01718 - 13074

Katwijkseweg 19a

2242P8 Wassenaar
tel. 079 - 618Í)61

Ju weell aan 322, 27 19 BL Tneter nvrr
tel. 079-618961. giro 5699215
t.n.v. wed.sec. HRR te Z.oetermeer

A. Duyckstraat 100
2582 TN Den Haag,
tel.070-3540690

Esdoornstraat 109,
2565 HP Den Haag
tel.070-3652764

Redaaie

Hellen Hauser

HOT ROAD REVIEW

Frits Slompstraat29,
2264DW l.eidschendam
tcl. Vl 0-3204095 (070-3406í4, wert)

Els Bloenren Parsifalstraar 11,

2555l[G Den Haag

tel. tr/G3256882

Fred v.d. Gon Netscher hrttensestaat 37,

25t3 PA Den Haag

tal. Ul 0-35247 15 (035-7 21751, werk)

Ruud van Groeningen 2e Ant.Heinsiusstr. 84,
2582 VIV Den Haag
eL Al G3 54492 (Ol7 93-$ n, werk)

Peter Magnee Uilebomen 92,
2511CS Den Haag
tel. flG3638 l4O (UlÈ3sní I, werk)

Renée van der Roest Vermiljoenstraat 53,
2284GY Rijswijk
tel. Cr/G3943193

Nieuwediepstraat 14,

2547 Tl Den Haag
tel.07G3238801

Nico Tetteroo
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe HavenslÍaa|5.2272 AD Voorburg, t€|.070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aan het Riin-Schiekanaal op het
térrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstiiden:
ShowÍoom: maandag Um vrildag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.00-21 .0O, zaterdag 09.fl)-1 3.00 uu r
VeÍkoop bouwmalerlalen: maandag Vm vrildag 07.30 - 16.30 uur.
zÀteídag gesloten.

ZIER SPORTSHOES &WEAR

OOK ZAAL. EN

VETD.SCHOENEN

ZIER RUNNING

tAÀfl vAt lrtttnDtÍv00RT ó32 25ó4 
^l( 

Dtll HAÀG Ttl.3ó8 30 74

NAAST
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DANSLES

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

* ledere dag lessen
* Gratis inhaallessen

LEER HET GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V.d. MEULEN - WESSEI'ruG
sinds 1e35 Laan van Meerdervoort 50 - tlen 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 94 94 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 zelÍs elke week nieuwe lenzen. En een

com pleet vloeistoffen pakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen,
Zo blijven je ogen (en je

lenzen ! ) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd MS1gnt
voor je, coNTAcTLENSpLAN

EEN FBISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002

25




