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afgevaardigde die belast is met het toezicht en de rapporta-
ge de organisatie na afloop aanschoot en deze een leeg vel
toonde. ln het geheel geen op- of aanmerkingen. De orga-
nisatie was vlekkeloos. Alle leden van het organisatiecomité
en ook alle leden van de vereniging die hebben bijgedragen
aan het grote succes van de FIT TEN MILES van harte
bedankt.

Over de accommodatie
geen verder nieuws. De
houten gebouwen liggen
veilig opgeslagen en wij
hebben de huidige accom-
modatie in huur van de
Gemeente tot eind juni. Het
bestuur heeft wel besloten
om de gesprekken met de
gemeente over de lokatie
resp. accommodatie te acti-
veren in die zin, dat de
Gemeente zich doorlopend
bewust is van de huisves-
tingsproblematiek van onze
vereniging. Eerste zaak is

om meer zekerheid te ver-
krijgen, in welke richting
dan ook en om van daaruit
het beste voor de vereni-
ging te trachten te realise-
ren.Wij starten begin april van

dit jaar met een nieuw pro-
ject, een algemene condi-
tietraining overdag, name-
lijk iedere dinsdag- en don-
derdagochtend vanuit ons
clubhuis. De projectgroep
staat onder leiding van
Harm Hendriks en de
bedoeling is, dat er op
speelse, aantrekkelijke
wijze aan algemene condi-
tietraining gedaan gaat
worden. Wij denken daarbij
aan mensen met vrije tijd
overdag, moeders met
jonge kinderen, vrouwelijke
en mannelijke VUTTERS,

uit het wegcircuit. Sprekend is
tatielopen kan zich meten

hieruoor schieten

De

Allereerst

De Nieuwjaarsloop op 2
januari 1994 moest in con-
currentie met die van 1993.
Jacques Overgaauw en zijn
groep hadden het op zich
genomen de cross te orga-
niseren en het is een heer-
lijk voorgerecht voor de
N ieuwjaarsreceptie
geweest. Puur zwoegen in
mul zand en recupereren
heuvelaf op gelukkig wat
hardere ondergrond.
Een prima parcours met
enthousiaste organisatoren.

De Nieuwjaarsreceptie
mocht zich verheugen in de
aanwezigheid van meer
dan 200 leden. Oergezellig
en kenmerkend voor onze
vereniging.

De CPC-loopcursus '1994

kent in grote lijnen het
oude recept in een nieuwe
verpakking, gedragen door
inventieve coördinatoren
en ondersteund door een
uitgebreide en gerichte
p.r.-actie. Het resultaat is

ernaar. Meer dan 210 deel-
nemers, iedere zaterdag-
ochtend aanwezig, zéér
enthousiast en gemoti-
veerd.

avondwerkers etc.
Nadere informatie hierover
volgt.

De Club van Honderd gaat
ook gestalte krijgen. De
ideeën zijn uitgewerkt en
er wordt nu vorm aan
gegeven. Het bestuur van
de Club van Honderd zal
binnenkort hiermee naar
buiten treden en officieel
van start gaan.
Voorzitter van de Club van
Honderd is Ben Hermans.

De sollicitatieprocedure
voor het aantrekken van
een trainingscoördinator is

opgestart. Het zal vermoe-
delijk nog wel enige maan-
den duren voordat de trai-
ningscoördinator daadwer-
kelijk actief zal zijn. De ver-
eniging heeft een sterke
trainingscoördinator nodig
met uitstekende technische
vaardigheden en een goed
'clubgevoel'.

Ton Vermolen
(voorzitter)

aanschouwen.
De in alle opzichten

een aantal
ging-
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perfect georganiseerd. De leden
van Marcel en de anderen
met bewondering gadege-

drie uur slaap per nacht heb-
alles in goede banen

zelf ook nog meegedraaid.
het organisatiecomité

en uitvoering van

Contri
In het de leden worden
opgenomen 1994 nog niet
hebben
De acceptgiro's zullen medio
maart 1994 worden
De tweede termijn moet voldaan.

Jubileumfeest
De op 2 april 1984 door Deathridge opgerichte
HRR viert dit jaar op zaterdag 4 juni a.s. haar 10-
jarig bestaan.

De jubileumcommissie is volop
deze dag iets moois te maken.
het jubileum geopend met een

het 10-jarig bestaan van de

tend een receptie. Tevens wordt er
geserveerd. 's Avonds vindt er een

plaats.
Alle leden zijn die dag van harte
informatie hierover in het volgende

Tentoonstelling 10 jaar HRR
De tentoonstelling wordt gehouden op 4
Heeft u in de kast nog:
* jubileumshirts, shiÍs van HRR evenementen

andere aparte shirts;
* uw eerste loopschoenen of andere loopattributen;
* foto's of dia's van wedstrijden of clubevenemen-

ten.

Wij zouden dit graag van u willen lenen voor het
samenstellen van de jubileumtentoonstelling. Laat
het ons weten.
Informatie: Anne van Eeuwijk/Hellen Hauser

Club van Í00
De club van 100 heeft een voorlopig bestuur gefor-
meerd die nog officieel moet worden gekozen op een

door het bestuur van de club van 100 uitgeschreven
ledenvergadering. De leden van de club van 100 zul-
len binnen enkele weken na
verschijning van dit clubblad
een uitnodiging ontvangen
voor deze ledenvergadering.

voorlopig bestuur
uit:
Hermans, voorzitter

Veer is als tijdelijke vervanger van
k aangesteld. Succes met trainen, Gerrit!

Kluisjes i

Leden hun waardevolle
kunnen hiervoor een

aaJrwezrg aJn, z\n
reeds overgaat tot aan-

schaf van
nog genoeg

eerst nagegaan of er
clubhuis is hiervoor

beschikbaar komen. De
een windjack f 50,00,

Voor meer

Clubkleding
Naast de club-
kleding in de gemaakt.

CPC-aktieDeze kleding zal in de
voor

Pqls§hirt
f25,00 en lange trainingsbroek f 50,00.
informatie: Noortje Alberts

Ochtendtraining
De HRR staÍ in april met een nieuw project.
Algemene conditietraining op dinsdag- en donder-
dagochtend voor volwassenen. Gedacht wordt aan

huisvrouwer/mannen, Vutters en 65-plussers en
anderen die niet of weinig aan sport doen.
De nadruk ligt op het verbeteren van de conditie. Er
worden veel oefeningen gedaan en enige looptrai-
ning.
Op 5 en 7 april a.s. om 10.00 uur wordt er een infor-
matie-ochtend gehouden, Clubhuis Buurtweg.
Zijn er in uw familie-, vrienden- of
geinteresseerden, dan kunnen opnemen
met: Noortje Alberts of
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CITY-PIER-CITY.[OOP:
SPONSORING VOOR
AMNESTY
INTERNATIONAL
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Het is inmiddels een traditie aan het wor-
den: hij de CPC kun je ook dit jaar weer in
alle vrijheid meelopen met de
sponsorloop voor Amnesty lnternational.
Zondag 27 maart is het weer zover!!!
Voorgaande jaren heeft HRR hier nooit
aktief aan bijgedragen en vandaar dat er
dit jaar extra aandacht aan dit initiatief
wordt geboden.

Grote aantallen leden lopen op één van
de onderdelen van de CPC mee en
misschien zijn er die er zin in hebben om
zich te laten sponsoren ten bate van
Amnesty lnternational. Voor de
wedstrijd- en recreatieloop zelf (2, 5, 10
en 21 km) moet men zich vanzelfsprekend
via de bekende weg aanmelden.

Wat is en doet Amnes§ lnternationa!?
Amnesty is een onafhankelijke wereldwij-
de beweging, die al vele jaren werkt voor
de vrijlating van gewetensgevangenen en
zich inzet voor eerlijke processen voor
politieke gevangenen en voor de
afschaffing van martelingen en de dood-
straf voor alle gevangenen.

Hoe gaat de sponsoring voor Amnesty in
zijn werk?
Als loper zoek je in je eigen omgeving (op
't werk, bij familie en kennissen) naar
sponsors. Hoe je je precies laat sponsoren,
is naar eigen keuze (bijvoorbeeld: x gul-
den per km of een bedrag afhankelijk van
de gelopen tijd). De sponsors dienen met
het toegezegde bedrag vermeld te wor-
den op de sponsorlijsten die bij het ver-
schijnen van dit nummer al in het clubhuis
hangen. ledere loper vult een eigen exem-
plaar in.
lndien men besluit om zich te laten spon-
soren tijdens de CPC, moet je je hiervoor
uiterlijk woensdag 2 maart opgeven op de
intekenlijst die naast de sponsorlijsten op
het mededelingenbord hangt, of bij één
van de leden van de p.r.-commissie
(Noortje Alberts, Michel Rovers, Sander
Creman). Voor het bijeenzoeken van
sponsoren heeft men de tijd tot de dag
van de wedstrijd zelÍ. Zodra men het
totaal gesponsorde bedrag weet, dient dit
vervolgens weer op de intekenlijst ver-
meld te worden.

GEZANDSTRAALD OP DE DUINDIGT CROSS

Op zondag 12 december jl. ging ik goed
gemutst naar de Duindigt cross. Om
14.00 uur was ik aanwezig. Daar de cross
pas om 15.25 uur begon, was ik ruim-
schoots op tijd. Ik ging naar het wed-
strijdsecretariaat om mijn startnummer te
halen (nummer 90). Toen ik met mijn
warming-up was begonnen, keek ik of er
clubgenoten waren gearriveerd die ook
de loop van 10 km zouden doen. Maar de

tijd verstreek en er waren wel clubgeno-
ten, maar niet in clubkleding.
Tijdens het inlopen, kwam ik Joop den

Ouden tegen die mij vroeg: "Moet je nog
lopen?" Toen ik het bevestigde, keek hij
een beetje vreemd. Hij vroeg: "Loop je
met de prominenten mee?" Ook dat
bevestigde ik (niet wetende wat me nog
te wachten stond).

Toen de oproep kwam 'twee minuten
voor de start', ben ik mij gaan opstellen
achter de startwagen. Er stonden nog niet
zo veel lopers. Ik keek om me heen waar
de rest van de lopers bleef, maar niemand
kwam er brj. Op dat moment dacht ik: 'ik

sta hier niet goed'. Er stonden van die
magere jongens voor me met grote
namen, zoals Ten Kate, Dirks, Gommer,
Murray, Stigter, enz. Ik voelde me net
een kat in een vreemd pakhuis, want er
deden 46 deelnemers mee, dus met mijn
startnummer 90 was ik daar niet op mijn
plaats. Het volgende dat ik hoorde, was
het startschot en het leek wel of de boys
gelanceerd werden. Ik wilde me niet
laten kennen en volgde zo goed en zo
kwaad als ik kon. Tot mijn grote verba-
zing lukte dat ook, maar door de hoge
snelheid die de jongens produceerden,
leek het wel of mijn gezicht gezands-
traald werd door het losse gravel.

Bij het ingaan van het bospad had ik een

hartslag van 200 en zat ik in mijn vierde
adem en had een achterstand van 30
meter. Toen ik de jongens steeds maar
verder en verder bij me vandaan zag
gaan, dacht ik: KAPPEN!!! Bij de finish
aangekomen, had ik het wel gezien. Ik
had één ronde van de vier erop zitten en
gaf de 'pljp aan maarten', die Joop

Teljeur van de organisatie Haag Atletiek
toepasselijk nog door de microfoon heen
denderde.

Bep Walburg, groep I

P,5. Niet te verwarren met tante Bep!!
Dit geldt namelijk voor de organisatoren
van de Sinterklaas Cross, die mijn naam
bij de dames registreerden inplaats van
bij de heren. FOUTJE??

autoverhuur

Achi lles Autoverhu u r verhu urt
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 i nternationaal transport.

r -l

Audi 80, Fiat Panda/
Uno, Ford
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetWectra/Omega, Peugeot 20Y105/605,
Renault Clio/19, Volkswagen Golf/Passat.
Vele uitvoeringen mel autom. en/of diesel.
9-persoons busies: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel tGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein rijbewlls
(ook met hydraullsche laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelÍ verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens vooÍ grcot rijbewiis:
Mercedes-Benz 7O9, 914,'11'14, 1413
14'17, 1617. Met hydraulische laadklep.
Trekkers met slaapcablne: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A.N.
19361 FLS en 19362 FLS.

Aantrekkelij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn.

Ook uw adres voor LEASING.

L _J

1000VERHU UR VAN PERSONEN. EN BEDRIJ FSWAGENS

HAAGDÉN

€ vestigingen in de Randstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

lussen Schenk-
en Prins Bernhard viadukt

FAX:070-3811 841

070r3g1 1 g1 1

De zondag van de CPC is Amnesty aanwe-
zig op de sportmarkt met een informatie-
en verkoopstand, waar iedere gesponsor-
de loper (voor de start) als tegenprestatie
in het bezit kan komen van een uniek

nsorloop-T-shirt. Voor de recreatie-
; misschien een idee om de CPC mee
lopen.
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VERVOLG VAN PAG. 1

ledenvergadering
gepresenteerd.

20.00 uur.
uw agenda.

aJt

voor

Het starten van een dergelijk project gaat

enige logistieke werk-
de dinsdag- en donder-

er mensen gevraagd

Wie wil er af en toe
3 uur) draaien?

Alberts

1994
Op 26 11 oktober 1994
zijn
gepland.
Reserveer deze data

Hieronder volgen de beleidsvoornemens
van het bestuur die tijdens de algemene

markt. Te overwegen zol zijn het dra-
gen van clubkleding verplicht te stel-
len.

11. Bevorderen van een goed sociaal ver-
enigingsklimaat en het stimuleren van
de clubliefde bij de leden, door middel
van het versterken van de sociale
band, het betrokken houden van (tijde-
lijk) inactieve leden, het organiseren
van evenementen, het onderhouden en

herstellen van contact met tijdelijk
inactieve leden en eventueel een eigen
club-yell of HRRlied.

Doel stel I i ngen tech n isch belei d
1. Trainingen verzorgd door technisch

bekwame trainers.
2. Aanbieden van technische ondersteu-

ning van hoog niveau aan de trainers
door een of meer leden van de TC. De
betreffende TC-leden dienen respect
te hebben of af te dwingen door hun
deskundigheid bij de trainers en coör-
dineren, begeleiden, adviseren, stimu-
leren en corrigeren het trainingsgebeu-
ren bij de HRR. Dit kan geleverd wor-
den door één of meer semi-professio-
nele toptrainers.

Voor de verdere technische doelstelling
wordt verwezen naar het Technisch Plan en

de wijzigingen daarop. De wijzigingen zijn
in het clubblad van December

993 (nr. 5).

kleurwedstrijd
secretaris heeft van géénéén klein

e een kleurplaat mogen ontvan-
gen. Daarom gaan de kleurpotloden naar:
Ben van Koten, omdat hij zo'n mooie teke-
ning heeft gemaakt.
Ben gefeliciteerd en veel plezier ermee!

Nieuwe leden
December 1 993/januari 1 994
Pieter van Daalen
Ralf van Peeren

Jon Folleso
Lucie Hoenderkamp-Geurtze
Robert-Ben Tordoir
Theo Hoenderkamp

Ezzine
Verloop

Willemse-Olsthoorn
Pijpers

de Vries-van Otterloo

Marijke Pronk
Rita v.d. Berg-Visser
Gerard van der Beek
Nico van Wijk
Peter Smits

van

Het bestuur wil
beleidsplan,
ovengens een

een aantal algemene gefor-
muleerd en een aantal
het technische beleid.
als basis gediend voor de

gen met de nieuwe TC.

Algemene doelstell ingen
1. Beoefenen van de

2. HRR-lidmaatschap vanaf
3. Binnen de vereniging

ongeorganiseerde lopers uit
Dit is een uitwerking van een

ne KNAU-doelstelling:
van verantwoord lopen in goed geor-
ganiseerde atletiekverenigingen. Het
verwerven van ongeorganiseerde
lopers buiten de regio wordt om deze

reden niet nagestreefd.
4. In beweging brengen van niet-sporten-

de bewoners van de regio via loopcur-
sussen ter voorbereiding op Fit Ten
Miles en CPC.

5. Streefcijfer is 750 leden. Verdere
groei van het huidige ledental (410) is
mogelijk en noodzakelijk, gelet op de

beschikbare capaciteit accommodatie
en benodigde financiële middelen. Het
ledenaantal dient door niet-sportenden
en ongeorganiseerde lopers te groeien.

6. Voor de ondersteuning van de Ten
Miles wegwedstrijd wordt de inzet
van alle leden gevraagd. Deze weg-
wedstrijd is het paradepaard van HRR.

7. Bereiken en handhaven van prominen-
te plaats van HRR in district West 2
van de KNAU, door middel van een

slagvaardig PR-beleid, een krachtig
technisch beleid, uitstraling door wed-
srijdprestaties en door een

le wegwedstrijd over l0
8. Behouden en zo

van HRR-topatleten
gingsklimaat te
pers gedijen: voorzien
en (para)medische

dacht voor sociale en

behoeften van toppers (

erkenning, suppoÍ door
en leden). Zo mogelijk dienen
club-sponsors, of eventuele
daarop gerichte fondsenwervingsac-
ties, middelen te verschaffen ter finan-
ciële ondersteuning van de HRR-top-
atleten.

9. Slagvaardig PR-beleid: plannen voor
een goed PR-beleid dienen snel in
concreet bereikbare doelen te worden
omgezet.

10. Bevorderen van het dragen van club-
kleding in het kader van de promotie
en positionering van HRR op de loop-

een

2E LUSTRUM HRR

Het is mogelijk voor dit
jubileum een feestelijke

bijdrage te storten op
girorekening 56.99.215

t.n.v. wed.sec. HRR,
Den Haag o.v.v.

10 jaar HRR.

NIEUWS VAN DE P.R. COMMISSIE
CPC-Loopgroepen 1994
De animo voor de CPC-loopgroepen is dit
jaar zeer groot. Sinds 8 januari jl. lopen er
wekelijks een kleine 200 deelnemers mee,

verdeeld over 10- en 2l km-groepen van
verschillende niveaus. De publiciteitscam-
pagne heeft succes gehad, maar met name
de mond-tot-oor reclame van de eigen
leden blijkt een belangrijk wervingsmiddel
te zijn. Het tweede weekeinde zijn zo'r. 90
deelnemers kort geinterviewd, waarbij
bleek dat dit als één van de belangrijkste
informatiebronnen werd genoemd.

Het organisatiecomité, de trainers en ande-

re vrijwilligers zorgen inmiddels al een

flink aantal weken voor goed verzorgde en
gezellige trainingsochtenden. Laten wij
hopen dat dit zo zal blijven en zijn uitwer-
king binnen de vereniging, maar met name
naar buiten toe niet zal missen!

Clubkleding
De door de CPC-trainers gedragen kleding
in de originele clubkleur bordeaux-rood
heeft tot vele positieve reacties van leden
geleid. Al menig HRR-er heeft zich laten
ontvallen dat hijlzij ook wel zo'n jack,
polo-shirt of sweater zou willen hebben.
Om aan deze vraag tegemoet te komen, zal
na de CPC de door de CPC-trainers gedra-
gen kleding ook voor alle overige leden te
koop zijn. Mededelingen volgen.

Wedstrijdkleding
Het is de laatste tijd al verschillende keren
aangeroerd, míutr nog steeds is er een groep
frequente wedstrijdlopers die bij wedstrij-
den in allerlei niet officiële klederdrachten
aan de staÍ verschijnen. Jammer, want er is
toch niets leuker dan door supporters her-
kend en aangemoedigd te worden en je

eigen clubkleuren uit te dragen.
Tot voor kort werd er bij eventuele opmer-
kingen hierover, geuit dat de bij
Runnersworld verkrijgbare wedstrijdkle-
ding alleen nog in kleine maten te yerkrij-
gen was. Hier is wat aan gedaan en als alles
goed gaat, zijn vóór de CPC alle maten
weer ruimschoots voorradig. Dus op naar
Runnersworld in de Schoolstraat 35 om
vervolgens op 27 maart een groot bor-
deaux-rood waas door de Haagse straten en

lanen te laten trekken.

Dagatletiek
Onder deze voorlopige'werknaam' gaan in
de loop van april speciale loopgroepen van
start die op de dinsdag- en donderdagoch-
tend plaatsvinden. Het accent hierbij ligt
niet alleen op het lopen, maar in belangrij-
ke mate op het lekker bewegen. Met dit
unieke initiatief hoopt HRR een op dit
moment nagenoeg nieuwe groep te berei-
ken en op deze wijze het aantal leden uit te
breiden. Voor nadere informatie, zie elders
in dit nummer en binnenkort in de lokale
en regionale pers.

H RR-i nformatiebroch u re
Na de presentatie van de HRR-brochure in
november jl. werd de p.r.-commissie van
verschillende kanten benaderd met het ver-
zoek om grotere aantallen boekjes mee te
mogen nemen ter verspreiding op het werk
e.d. Dit is in eerste instantie afgehouden,
omdat wij dit enigszins wilden coördineren
en er nog enige aanvullende informatie ont-
brak. Vanaf heden is dit echter wel moge-
lijk. Langs deze weg willen wij iedereen
oproepen die denkt een goede plek te
weten voor de verspreiding van de brochu-
res zich te melden bij de p.r.-commissie.

Boekbinderii Hudéjo/Van der Nat By,

Karel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
Telefax: 070-3607951
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CPC-OVERLEVINGSWEEKEINDE IN OVERLOON e.o.
Vrijdagavond blies de wind regen en sneeuw
krachtig en doeltreffend over Nederland. Die
avond werd één van ons afgehaald, om onder
begeleiding af te reizen naar Overloon (Limburg)
voor het jaarlijkse CPC-trainingsweekeinde. Met
een stevige wínd in de rug, strooiwagens op de
snelwegen en na enige omtrekkende bewegingen
rond de eindbestemming kwamen we
vrijdagavond laat en goed gemutst in bungalow-

park'De Vers' aan, ln het huisje van het onfirangstcomité was het al gezellig druk. ln volle extase had
men zich gestort op het spelletje'huissleutel-verstoppen'. Eén van de deelnemers had de vermiste sleutel
zeer deskundig in één van zijn broekzakken verstopt.

,,/'y',,.*

/^ï,a

Na enkele huisgenoten uit de plaatselijke obscure kroegen
en restaurants te hebben gesleept, konden wij ons in ver-
schillende bungalows installeren. In een niet nader
genoemde bungalow werden Jacques O. en zijn aanhangers

voor de brandende openhaard gesignaleerd. Er heerste een

ontspannen en intiem sfeertje totdat Ronald B. aan de deur
feestgangers kwam werven en de halve bungalow zich in
het feestgedruis stortte.

Na een korte maar krachtige nachtrust kwamen Gerard en
Karel letterlijk binnenvallen met 'het ontbijt op de vloer'.
Daarna was het om 9 uur reveille geblazen. De trainings-
gÍoepen werden ingedeeld. De zaterdagochtend-training
was een lichte verkenningsloop langs en over de bosrijke
Overloonse duinen.
De brunch, voor enkelen van ons, werd verzorgd door onze
bevallige buurvrouwen. Loes en Willemijn venasten ons

ZaÍerdagavond hebben Ronald B.'s groep en c.s. smakelijk
en gezellig gedineerd in het restaurant van het bungalow-
park. René M. deed van zich spreken door met groot
gemak en zonder schroom een groepsmaaltijd in zijn schra-
le lijf te schuiven. Jacques' groep genoot intens en luid-
ruchtig van heerlijke specialiteiten in een Venrayse bistro.
De eigenaar verraste hen persoonlijk met slakken, kikker-
billen, goed gevulde bierpullen en vooral véél wijn en
knoflook.

Tijdens het navolgende feest in de kantine van de belen-
dende Overloonse voetbalclub werden onder bezielende
leiding van dj. RB vele feestgangers metzeeÍ uiteenlopen-
de dansstijlen op de dansvloer gedwongen. Een enkeling
van ons ontdekte zijn nieuwe identiteit. Na een lange
nachtdienst viel menigeen weer zeeÍ yroeg in de zondag-
ochtend in bed.

Velen lagen alcoholisch gedrogeerd nog tussen de klamme
lakens al of niet met ander gezelschap toen iets later in de
vroege zondagochtend voor een select gezelschap van
feestsurvivors een lichte revalidatie-training door Jacques
O. en Georgette B. werd verzorgd. Na deze training werden
wederom enkelen van ons door de bevallige buurdames
verrast met een champagne-brunch. Hierbij moet een spe-
ciale vermelding worden gemaakt van de zalmsalade van
Marian E. Dit culinaire hoogstandje was van uitzonderlijk
tongstrelende kwaliteit met een verrassend hoge nasmaak-
quote. Enkele anderen mochten zich het gebakken ei-genot
van Willem laten welgevallen.
Nadat alle renners in groepsverband fotografisch voor het
nageslacht waren vastgelegd, werd voor enkelen van ons
de middagtraining aangepast aan de gehavende conditie.
Het was een rustige duurloop door de bos en lommer rond
Overloon, behalve daar waar Willem zich in zijn uitge-
scheurde tights liet zien.
Na een rustgevend intermezzo in het zwembad was het tijd
voor het avondmaal: gebakken en gecremeerde pannekoe-
ken, allerlei kazen en de noodzakelijke alcoholica. Dit alles
overgoten met een muzikale saus van feestvitaminen ver-
zorgd door dj. RB. Weldra stonden alle aanwezigen weer
op de dansvloer. Kortom, volgens traditie duurde ook dit
feest tot in de kleine uurtjes. Dit laatste hebben wij niet
meer meegemaakt. Na de pannekoeken zijn wij vermoeid,
voldaan en zonder omwegen naar Den Haag teruggereden.
Welbeschouwd was het een zeer geslaagd CPC-trainings-
weekeinde, waarin de rensnelheid en de duurconditie van
enkelen enigszins nadelig zijn beihvloed door de hoge
omloopsnelheid van de bilatere persoonlijke verhoudingen.
Met name deze mensen wensen wij een goede CPC-loop
toe.

Tot slot willen wij namens alle deelnemers van dit week-
einde Lydia, Hellen, Marcel en Joop bedanken voor de zeer
goede en gezellige wijze waarop zij dit weekeinde hebben
georganiseerd. Dus: Jullie worden bedankt!

Sandra en Ben survivors

Enkelen van ons waren gestationeerd in een huisje met
Ronald B. en adepten. Om in een dergelijk curieus gezel-
schap te mogen toeven, moet men over een ijzersterk gestel
en een betonnen karakter beschikken. En dat hebben velen
van ons na een weekeinde intens kunnen ondervinden.
Net toen verschillende 'mutsen' op tijd onder de wol wil-
den gaan - om goed uitgerust Íum een zwaar en uitgebalan-
ceerd trainingsprogramma te kunnen beginnen - stapte een
menigte fanatieke en doorgewinterde feestgangers, die zich
al aan het warm lopen was voor het grote feest van zater-
dagavond en het snel naderende carnaval, ons huisje bin-
nen. Door het flexibele interieur in ons S-persoons bunga-
low en aangepaste muziek (dj. RB) konden met gemak 80
feestgangers (nieuw clubrecord) creatief worden bezigge-
houden. Dit luidruchtige huisfeest duurde tot in de kleine
uurtjes.

met gebakken eieren met spek. Dit delicate maal werd sma-
kelijk weggespoeld met sprankelende champagne. Een ide-
aal fundament voor de zware middagtraining. Inmiddels
had Jacques O. op een zeer vakkundige wijze enige mar-
kante sporen van de houseparty van afgelopen avond/nacht
(primitieve alcoholische muurschilderingen) witgewassen.
Dus ook Jacques O. mocht het champagneglas heffen.
De middagtraining o.l.v. 'supermuts' Ronald B. was zeer
afwisselend: een unieke combinatie van duurloop, interval-
training en kaartlezen. Het traject was daaraan naadloos
aangepast: over bospaden, door bramenstruiken en krui-
pend onder een viaduct van de snelweg A73. Een zeldzame
sluip- en kruiproute, die wij van harte kunnen aanbevelen
aan de Overloonse VVV. Na elke duurtraining doken velen
van ons het zwembad in, in de ijdele hoop de spierpijn uit
de benen te drijven.

De afleveringen 2 en 3 van Eén-van-de-vier

'93/'94lcverden (mij) geen nicuw p,r. op de

tien op, (anderen wel" vooral vaders-van-

opgroeiende-kinderen grossieren in steeds

snellere tijden). Er komt evenwel nog een

vicrde, op 9 april, dus nog alle lrans ook voor
mij!
De voorbereidingen voor de maraÍhon wer-
den, twee weken voor het heugelijke gebeu-

ren, min of meer afgerond tnet de eveneens

traditionele (super)duurhop richting Ni.euw e

Waterweg. Een kleine 3 uur zonder noe-

menswoardige vetzorging en Qninstens zo
belangrijk) zonder merkbare uitputtingxig-
nalen, LOOPDAGBOEKANIER

overdag echt niet mogelijk is) leidt voor

van de als zwaar betitelde maraÍhon

DAGBOEK VAN
EEN RECREANT

van Apeldoorn het gevoel dat 3u l9min als
tijtl op dif venijnige parcours (veel vals plat,
mtruÍ sotns echt steil) zeker geen slechte zafrk
is. En geen spierpijn, ook niet twee dagen

laÍer. Conclusia: goed voorbereid dus!

Tevredcn derhalve en er bffi nog iets te
wensen over: verbetering van het p.r. op ile
maralhon! Overigens, altra-iluarhpen (61

hn en meer) waar sommigen mij zo uiÍent
geschikt voor vinden, lnat ik nog mtaï even

voor wat ze zijn. Voor langere afstanden dan

de molalhon is er de fiets, oÍ eventueel het
wandekempo.

Als voorbereiding heb ik min of meer dezelf-
de lijn gevolgtl als bij de negen vorige mara-
thons: twee maanden tevoren echt serteus

beginnen te trainen, manr ondery,ijl leuke
akkefutjes als Eén-van-de-vier lopen, een

traditbnal als de Halve van Egmond niet uiÍ
de weg grun en ik heb naruurlijk ook de

gebruikelijke (super)trainingsduurloop niet
vergeten!

Egnond hod dit jaar als speciale atÍractie
ballet aan de (hoog)waterlijn. Kiczen voor

het water of het mulle wnd en onderwijl toch
(vloed)golven over je schoenen heenkrijgen.
Volgend jaar weer Egmorul! En: ik weet nu
al dat er op de avond vooratgaanile aan
Egmond, in WaÍeringen opnieuw kan wor-
den genoten van 'GoWen Earring live' (rus-
tig achtein of weer op rij 5 tussen het

'opstootjesgajes'?) Het zal voor mij en één

van de zwagers toch wel weer rij 5 worden. Ik
ken echter een clublid dat ilan na de emarin-
gen van dit jaar zeker voor achterin kiest.

Alles bijeen dus weer legio redenen voor een

regelmatige gang ruilr 'het zwarte goud'. We

hebben intussen een tweede lalutie ontdekt,
pbzierts dichtbij het werk gesiÍueenl. De niet
aflatende reeks p.r.-aanscherpingen van mijn
collega-coach op het werk zal die gang er
voorhpig nog wel inhouden.

Tot slot van deze atleveing van het Dagboek
een suggestie voor het naderende tweede lus-
trum van onze HRR: wat te denken van een

live optreden van Golden Earring als oer-
Haagse band bij de te organiserenfeestelijk-
hedenin april?

Een regelmatig bezoeker van de trainings-
weekenden en andere HfuR-feesten weet
intussen wel dat naast house ile Eaning goed
valÍ binnen HRR, niet in het minst funkzij
onze onvolprezen haisdeejay R.B.!
U hoort over het feest ongetwijfeld nog heel
veel in de komende maanden. Ter afsluiting
wens ik u veel hopgenoegen en uiteraard een

bijzonder goede tijtl op de CPC (20e eilitie
alweer)!

'Post-natale depressic', kan dat bij mara-
thonlopers? Iets dergelijks voelde ik wel na
de 21e MIDWINTERMARATHON in
Apeldoorn op 5 februafi Maar ook: na
drieëneenhalf jaar weer eetw een maraÍhon
gelopen! Voor zo'n klus laadt je jezelf lysiek
en mentaal op (met muziek bijvoorbeeld). Op

de dag zeï bAjH een maraÍhon dan eigenlijk
naar verhouding maar zó kort tu duren.

De voorbereiding (inclusief het 's avonds nog
even aitlden van de hond wanneer een loop-

mij tot het gewenste ulfvertrouwen, mdat je
goed opgewarmd aan de te leveren prestatie

kuntbeginnen!

De berekende en vooraÍ keurig ingeklokte

'droomtijd' bleek (nog) nict over de volledige

.afstand haalbaar, Desondanks had ik aan de
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EEN INJECTIE KAN GRIEP VOORKOMEN
(Els Stolk, borulsarÍs KN AU )

Elke winter weer vallen sporters uit door de griep. Vooral nu sfeeds
meer oudere sporters (weer) gaan sporten, blijken zich daaronder
risicogroepen te kunnen bevinden die een speciale aandacht vragen.
Even wat cijfers. Deze winter zullen we het weer vaak horen:'Ach,
het is maar een griepje. Een paar dagen onder de wil en dan is de
patiënt er weer bovenop'. Toch is het voor de rr?eeste mensen niet
bekend, dat in ons land elk jaar ongeveer 20.000 mensen als gevolg
van de griep in het ziekenhuis belanden.

Fatale gevolgen
En dat terwijl één injectie de
kans op het krijgen van een
griep sterk kan beperken. Want
griep is niet zo onschuldig als

het soms lijkt. Deze ziekte heeft
zelfs voor meer dan 2.000 men-
sen per jaar fatale gevolgen.
Voor de zogenoemde risicog-
roepen: hartpatiënten, diabeti-
ci, nierpatiënten en mensen
met een verminderde weer-
stand, waardoor het afweerme-
chanisme onvoldoende functio-
neert, is de griepprik voorge-
schreven. Maar de meeste men-
sen voor wie griep riskant kan
zijn, laten zich jammer genoeg
niet inenten. Slechts één op de
drie mensen uit de risicogroe-
pen haalt een griepprik. Er zijn
ook artsen die niet zo veel heil
verwachten van een griepprik.
De Nederlandse influenzastich-
ting is een andere mening toe-
gedaan en voert een landelijke
voorlichtingscampagne over het
nut en voor sommige mensen
de noodzaak van een griepprik.

Ook onder sporters kunnen
mensen uit deze risicogroepen
voorkomen. Daarnaast is het
bekend dat door intensief spor-
ten het afweersysteem van de
sporter minder goed kan gaan
werken, waardoor de weer-
stand kan dalen en het griepvi-
rus eerder kan 'toeslaan'.

De griepprik
Er zijn zeer veel soorten virus-
sen die griep kunnen veroorza-
ken. Over de gehele wereld zijn
er 'uitkijkposten', waar deskun-
digen de plaatselijk voorkomen-
de griepvirussen inventariseren
en onderzoeken. Daardoor is

goed (maar helaas niet perfect)
te voorspellen, welke typen
griepvirussen in deze winter in
Nederland zullen rondwaren.
De griepprik bevat doodge-
maakt en in stukjes gehakt
griepvirus van het type dat
wordt verwacht. Het afweersys-
teem in het lichaam reageert
daarop en maakt afweerstoffen
die speciaal op dat type griepvi-
rus inwerken, Als je dan later
besmet raakt met dat virus,
maken de afweerstoffen het
direct onschadelijk.
Een griepprik beschermt dus
niet tegen alle soorten griepvi-
rus. Er bestaat een kleine kans
dat iemand die een griepprik
heeft gehad toch de griep
krijgt, doordat er een 'onver-

wacht' griepvirussoort in
Nederland 'rondwaart', of door-
dat de persoon verre reizen
(trainingskampen!) maakt, naar
een gebied waar andere griep-
virussen voorkomen dan in
Nederland.

Griep en verkoudheid
Griep en verkoudheid zijn aan-
doeningen waarmee we in ons
klimaat regelmatig te maken
hebben in de koude, vochtige
jaargetijden. Als onze weer-
stand extra wordt beproefd,
komen deze aandoeningen het
meest voor. Bij griep en ver-
koudheid zijn de slijmvliezen
van de bovenste luchtwegen
ontstoken. Hoesten, niezen,
keelpijn, hoofdpijn en tranende
ogen zijn daarvan het gevolg.
Eigenlijk is het gehele lichaam
erbij betrokken. Koorts, spier-
pijn, een algeheel gevoel van
slapte zijn veel voorkomende
verschijnselen. Zowel bij griep
als verkoudheid is er gewoonlijk
sprake van een virusbesmetting.
Griep is het gevolg van een
(epidemische) besmetting door
een griepvirus. Verkoudheid
daarentegen wordt veroorzaakt
door een virus dat onder nor-
male omstandigheden al in het
lichaam aanwezig is, maar pas

bij verlaging van de weerstand
of andere abnormale omstan-
digheden klachten zal veroorza-
ken. Ook voor het griepvirus
kan men, afhankelijk van de
lichamelijke conditie, meer of
minder vatbaar zijn. Voor een
goed herstel van een griep of
verkoudheid is het uiteraard
belangrijk voldoende rust te
nemen (zo nodig bedrust), veel
te drinken en gezond te eten.

Wat is griep?
Griep wordt veroorzaakt door
het influenzavirus en wordt ver-
spreid door hoesten of niezen.
Het griepvirus is een klein bolle-
tje, dat regelmatig van 'schil'

verandert. Daardoor verrast het
ons afweersysteem telkens
opnieuw. Er zijn gradaties in de
hevigheid waarin je griep kunt
krijgen. Soms heb je echt alle
verschijnselen van hoesten, ril-
len, niezen en overal pijn tot
hoge koorts en overgeven. ln
andere gevallen voel je je alleen
maar ellendig en heb je het
koud en warm tegelijk. Een

echte griep slaat binnen een
paar uur toe, meestal met een
bonzende hoofdpijn, hoge
koorts en spierpijn over je hele
lichaam. Soms komt er ook nog
een droge hoest bij en is je keel
rood en pijnlijk. Elke winter
krijgt ruim één op de twintig
mensen griep. Voor sporters
een 'ramp', want het betekent
zeker één week niet kunnen
sporten.

Wat helpt ertegen?
Niets! Als je eenmaal griep
hebt, zit er niets anders op dan
het uit te zieken. Neem vooral
veel bedrust en drink veel.

J"l

Tegen de pijn en koorts kun je
eventueel pijnstillende en
koortsverlagende middelen
innemen, maar die versnellen
het genezingsproces niet.

Voorkomen
Ongeveer 80 procent van alle
mensen die een griepprik heb-
ben gehad, krijgen die winter
geen griep. Diegenen die toch
ziek worden, krijgen de griep
dikwijls minder ernstig en heb-
ben minder kans op complica-
ties. Een griepprik is geen mid-
del tegen verkoudheid of ande-
re virusziekten.

De prik en bijwerkingen
Ongeveer één of de vijf mensen
krijgt op de plek van de prik (de

bovenarm) een dag of twee een
rode, gevoelige plek. Er wordt
weleens beweerd, dat je van de
griepprik een paar dagen een
grieperig gevoel krijgt of zelfs
griep. Dat kan niet, omdat er
geen levend virus wordt
gebruikt.

Wel of niet een prik?
Voor mensen uit een van de
zogenoemde risicogroepen
kunnen de gevolgen van griep
zeer ernstig zijn. Zij kunnen bij-
voorbeeld longontsteking of
een hartinfarct krijgen of het
bloedsuikergehalte kan ontre-
geld worden. Maar ook langdu-
rig kwakkelen met allerlei nare
kwaaltjes komt voor. Voor hen
is de griepprik dus erg belang-
rijk. Voor patiënten uit deze
groepen, is de griepprik voorge-
schreven en hij wordt volledig
vergoed door een ziekenfonds
of particulier verzekeraar.
Maar ook voor hard trainende
(duur-)sporters kan het zinvol
zijn om een griepprik te halen.
Zeker bij sporters die ieder jaar
weer (in de aanloop naar een
belangrijke wedstrijd) de griep
krijgen. ln deze gevallen moet
de sporter de prik wel zelf beta-
len. Als er na het lezen van dit
artikel nog vragen zijn over de
griepprik, raadpleeg dan de
huisarts of de Nederlandse
lnfluenza Stichting.

(Dit artikel is gemodificeerd overge-

nomen uit het blad'Massage' (sep-

tember I 99 3 ). Coruespondentieadres

Nederlandse Influenza Stichting:

Gebouw Z, K840, Dr.

Molewaterplein 40, 3015 GD

Rotterdam. U kunt hier ook informa-

tiemate riaal aanv rag en. )

ot
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INGEZONDEN
BRIEVEN

Onder de inhoudsopgave van het
vorige clubblad lees ik: 'AÍikelen
onder persoonlijke titel komen
inhoudelijk niet voor verantwoor-
ding van bestuur en/of redactie'.
Daar heb ik geen moeite mee, want
ik wil graag zelf verantwoordelijk
zijn voor wat ik doe of zeg.

Ik wilde deze keer eens in vogel-
vlucht door het laatste clubblad ren-
nen en mijn mening geven over de
goede en minder goede accenten
van HRR-privé. Gezelligheid staat

hoog in ons vaandel en ik profiteer er van haÍe van mee. Storend vind ik
echter dat de sterke reisverhalen in ons cluborgaan altijd gelardeerd zijn
met drankprestaties, maar zelden met loopprestaties. Een grapje en een

extra borreltje, gÍaag, proost, maar het moet niet altijd de boventoon
voeren.

De familiedag, notabene een recreatief evenement, werd vrijwel gene-
geerd. Dan hoor je weer de opmerking 'te kinderachtig', maar ik denk
dan "Deed je toen een aanval op het wereldrecord?"
'Dagboek van een recreant', ik ben er niet kapot van, maar vooruit. Wel
gehoord dat de betreffende pseudo-journalist nachten niet heeft geslapen
toen de redactie zijn stukkie op de wachtlijst had geplaatst. longe, wat
kunnen mensen toch overdrijven!
Al die artikelen van KNAU-dokter Els Stolk mogen wat mij betreft,
spaa.rzamer worden gedoseerd, één artikel per clubblad is wel genoeg.

Interviews zijn veel interessanter. Er zijn zoveel nare en leuke mensen in
onze club. Waarom niet eens een paar nieuwe leden geihterviewd of de

fysiotlerapeut of de masseur - ik bedoel een zij - of een CPC-trainer of
een lid van de organisatiecommissie van de Fit Ten Miles.
Fred v.d. Gon Netscher, de superman van het interview heeft het hard-
stikke druk! Laat dan een ander een deel van zijn taak overnemen. Er is
toch wel iemand onder de ruim 400 leden te vinden die het seksuele
leven van de mier-troetelnaam van een snelle veteraan kan en wil ver-
slaan.

Wijzigingen Technisch Plan (p. 7)
Mijn hemel, dacht ik, gaafl ze weer het wiel uitvinden. A propos, een

pyramide heeft ook een gelaagde structuur. Hoe je het keert of wendt,
des te sneller de atleet, des te kleiner wordt het aantal atleten of groepen.
Dus toch pyramide? Absoluut een slechte vind ik, dat leden zelf een
groep uitzoeken, dat kweekt chaos!
Bovendien zitten dan de populaire trainers op fluweel en blijven anderen
met 3 à 4 mensen zitten. Dat laatste zegt naar mijn mening ook iets over
de kwaliteit van de betreffende trainer, maar dat is gissen, omdat nie-
mand i.c. de TC dat onderzoekt. Ingewijden weten dat er diverse van
zulke gevallen in onze club voorkomen.
Het is je plicht als trainer om gegevens van je pupillen bij te houden.
Wanneer mensen regelmatig veranderen, komt daar niets van terecht.
A.u.b. geen terugkeer naar de vrijheidswave uit de sixties! Onder meer
in de onderwijssector kwamen ze er snel achter dat een beetje discipline
meer effect sorteert.
De conclusie van de TC over kwaliteit van de trainingen - p.7 punt 6 - is
mij uit het hart gegrepen. Consequentie daarvan is, dat de meeste gedi-
plomeerde en ongediplomeerde trainers en trainsters periodiek moeten
worden bijgeschoold door middel van thema's; dat trainingsschema's
centraal moeten worden aangemaakt en in goed overleg per laag (!) moe-
ten worden aangepast. Nu is er geen enkele controle en echt, er is heel
wat te verbeteren op dit terrein. Sommige trainers presteren het om sche-

ma's klakkeloos uit boeken over te nemen, op zich niet verboden, maar
wel de vraag of het bewuste schema juist voor die mensen geschikt is.

In propagandamateriaal bieden we kwaliteit aan. Wanneer we met kwali-
teit gezelligheid bedoelen, dan zitten we op het verkeerde spoor.
Gezelligheid EN kwaliteit staan samen garant voor een gouden toekomst
voor de HRR!

De goede dingen bewaren we tot het laatste: als jij lid wordt van de club
van 100, dan word ik het ook, wie meldt zich? Tet.0703867679.
De meidenfoto op p. 19, heerlijk hè. En de Franse foto op p. 21, de voor-
zitter precies in het midden, hoe krijgt-ie het voor elkaar.
Ik kan het niet laten: het trainerslijstje op p. 37, daar klopt toch niets
van?
De Haagsche Courant valr 24 januari jl. gelezen in de rubriek 'Onder de

Haagse Toren' een hakke-bille-tocht onder leiding van Georgette door
Meijendel.... Louis mag wel oppassen dat het niet uitsluitend 'bille'
wordt.... Die verslaggevers zijn levensgevaarlijk!

Sportgroeten van Harm H,

P.S. In April gaan we het stíu-ten. Zeg het

T

voort!
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DAGBOEK VAN EEN
De laatste weken voorafgaand aan de FIT TEN MIIES heeft het organisatie-comité een
dagboek bijgehouden. Onderstaand de eruaringen van Ronald, Cynthia, Georgette, tustus,
Aliena en René.

1.11 Start verzamelen materiaal voor het info-
boekje.

3.11 Fred v.d. Gon Netscher bellen of hij inter-
views wil maken. Druk overleg over adveÍenties.

4.ll Fit gebeld voor verhaaltje in infoboekje.
Wim Verhoorn gevraagd naar achtergrondinformatie
over toppers voor in de persmappen. Gerard Wessel
gevraagd voor fotografie.

9.ll Fit gebeld voor verhaaltje.

16.11 Fit gebeld voor verhaaltje. Intussen is tekst
voor infoboekje in klad gereed.

Ik ben bang, het gaat te goed. Normaal gebeurt er in
vier weken voor de FIT Ten Miles een belangrjke
ramp, maar die blijft uit.

2l.ll Naar Zevenheuvelenloop in Nijmegen voor
promotie.

24.11 Bespreking van het draaiboek met de

scheidsrechters, wedstrijdleider en KNAU gedele-
geerden. De toegewezen gedelegeerden waren ver-
hinderd. Daarvoor in de plaats is de heer Bijl (dis-
trictsbobo bij uitstek) gekomen. Als dat maar goed
gaat! Op het feit na, dat een driedubbele tijdregistra-
tie van tafel moest worden gepraat (leek ons wat
'overdone', verloopt de bespreking voorspoedig en

kan dit hoofdstuk worden afgesloten.

26.11 Even tussendoor het allerlaatste tentamen
van m'n cursus gemaakt.

30.11 Tekst infoboekje in computer gezet bij
Ronald en Cynthia.

l.l2 Nog maar 2 week tot 19 december. Het
komt plotseling erg dichtbij. Sponsors dienen rond 1

december hun materiaal aan te leveren. Ik heb ze er
bijna allemaal aan moeten herinneren. Totaal worden
ongeveer 200 spandoeken, vlaggen en borden aange-
leverd.
Vanavond weer op zoek naar vrijwilligers. Geschat
dat we er zo'n 2001250 nodig hebben. Ik zie er wel
een beetje tegenop. Maar gelukkig overtreffen de

spontane aanmeldingen ruimschoots het aantal afzeg-
gingen. Fantastisch de mensen die gelijk vrienden en
familie opgeven als helpers.

Vandaag sluit officieel de voorinschrijving, maar er
is nog een aantal grote inschrijvingen te verwachten
van Sparta, Haag Atletiek en Olympus '70. Zitten nu
reeds op 1400, moeten we medailles gaan bijbestel-
len?
Zit nog steeds achter de computer bij Ronald en
Cynthia.

2.12 Hadden gezamenlijke vergadering met het
bestuur. D-Day wordt nog eens geheel doorgenomen.
De laatste actielijst wordt opgesteld. Er is nog
genoeg te doen. De spanning begint toch op te lopen.
Stapels inschrijvingen bij de post.

3.12 Vandaag een vrije dag genomen; moet nog
veel doen voor de FïT; dat red ik niet meer in de lun-
chpauzes. Ton v.d. Valk verblijd met de laatste mate-
riaallijsten (nooit geweten dat er ook finishtape

Geen spatje vert vaft te
bespeuren op z'n handen of
op z'n kroeskop. Als ik bin-
nen kom, kiik ik over alle
hoofden heen uit naar die
krullen. Zie ik die niet, dan
hoor ik hem wel. En dan
weet ik weer waarom ik 30
minuten door de kou naar
de club ben gefietst.

Vanavond wordt het
Wassenaar. Zeven keer de
heuvel op met 80% inzet.
Natuurlijk doe ik liever een
duurloop, en zo zal ik ook
deze opdracht benaderen.
Maar dat weet hij, zoals hij
eigenlijk wel meer weet van
ieders inzet en mogelijkhe-
den en voorkeuren.
Met zijn knokige en soms
wankele knieën loopt hijtus-
sen ons in, zijn pas verlen-
gend als hij voorop de wat
wilde meute wil bedwingen,
om zo ons als een herder
naar ontspanning te leiden.

Want zo zijn de oefeningen
wel bedoeld, alhoewel een
buitenstaander zich zou kun-
nen afvragen welke vecht-
sport we beoefenen.

Het losse, bijna slingerende
lijf zweeft zo'n beetje rond
en boven het slordige groep-
je, aangestoken door de
luchtigheid van deze man,
waardoor een ieder zich vrij
kan bewegen binnen de
eenheid van deze energie.
Het is een echte kunst.
Energie vrij maken na een
zitdag waar meer wordt ver-
langd van tikkende vingers
dan van sterke benen. Toch
lukt het bijna altijd weer,
ook als ik die langgerekte
eindeloze berg voor me zie
die zeven keer veroverd
moet worden. Maar ook als
ik eventjes naast hem loop

en wat van zijn krachten
pluk.
We verschillen twintig jaar
maar dat is niet te merken.
En in alle eerlijkheid wil hij
dat ook niet laten merken,
zeker niet in fysiek opzicht.
Hij zal en wil net zo lang en
veel en snel gaan en blijven
gaan als elk jonger of ouder
mens. Dat kan ook.
Maar soms voel ik de ver-
moeidheid in hem, dat ster-
ke gevoel van moeten. Dan
vraag ik me af van wie het
allemaal moet; van de benen
of van zijn beeld. Misschien
rijst die vraag af en toe in
hem op, als hij vroeg onder
zijn dekbed kruipt, en zijn
licht gewicht zwaar laat val-
len op het matras. Misschien
is de vraag niet eens rele-
vant, want de energie is nu
eenmaal aanwezig om te
gebruiken en om te leven
zoals hij dat altijd heeft wil-
len doen. En misschien mag
ik het niet eens zien.
Want na die tijdelijke knik
komt zijn hoofd weer
omhoog en met nog meer
haast lacht hij het leven
tegemoet. Dan weet ik weer
hoe moeilijk het is om een
balans te vinden tussen
opgedrongen volwassen
gedrag en een jeugdig
gevoel. Hij heft weer z'n glas
en zie dat hij zo graag wil,
en ik wil hem, als mijn grote
trainer.

Rulm I0 Joor dé Íull-service studio voor doeltrefÍende
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Her Rern Rnvlcw BIJTAGT I

Vlietloop 1993, Voorschoten, Halve marathon op 05/09/93
Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE l:09:34 R Schippers
1 VSE l:21:37 Ineke Vis (Bataven)
1 V40 1:35:38 Ineke Schnitzler

Berlijn Marathon 1993, Berlijn, Marathon op 26109193

Plaats Cat. Tiid Naam
I MSE 2:10:57 Xolile Yawa Zuid-Afrika)

477 MSE 2:48:02 Herman Stijl van der

4 Mijl 1993, Groningen,6400m op 10110193

Plaats Cat. Tijd Naam
1 MSE 0:17:53 Haile Gebre Selassie

(Ethiopie)
I VSE 0:21:17 Helen Kimaiyo (Kenia)
3 VSE O:21:59 Anne Schuppen van

De Haagse Tien Í993, Den Haag, 10 km op 24110193

Plaats Cat. Tijd Naam

Herfstmarathon 1993, Etten-Leur, Halve marathon op 31/10/93

Plaats Cat. Tiid Naam
1

28
82

MSE
M40
VSE

M50
M40
MSE
v35
MSE
MSE
MSE
M40
M40
M40
MSE
MSE
M50
M40
MSE
M45
v35
M55
MSE
M40
M45
P

M50
M40
v35
v40
M40
M45
v40
M60
v45
VSE
v40
M50

Cat.
MSE
M40
VSE
VSE
M50
v35
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
VSE
M45
MSE
M45
v40
MSE
v35
MSE
v40
M40
MSE

1:03: 1 1

1:08:58
1:14:33

l:14:33
l:15:50
l:17:35
1:18:36
l:18:38
l:20:00
l:24:17
l:26:24
l:26:59
1:28:10
l:29:14
l:29:57
1:30:31
1:32:07
1:32:51
1:32:51
l:35:32
l:35:42
1:36:48
l:37:10
l:38:24
1:39:01
l:39:02
l:43:19
l:44:09
l:44:ll
1:50:14
l:52:07
l:53:09
1:53:13
1:53:15
1:53:36
1:54:05
1:58:17

987
192
r00

1101

215
2t4t
282
232
311

M40
M50
v35
M45
M50
MSE
M55
VSE
VSE

l:12:06
1:13:01
l:13:39
l:13:49
l:14:07
1:15:18
l:17:12
I:21:13
l:26:49

83

120
185

219
220
278
500
662
701
804
906
993
1048

t205
1276
1277

1622
1645
t753
1788

t907
t975
1977

2401
2464
2465
3005
3 103

3172
3175
3 178

3 198

3220
3362

235
247
252
264
293
426
119

606
647
668
739
340
890
26
469
tt28
544
34

1328
52

t492
56

777
1748

N Heremans (Belgie)
H van Gorp (TRR)
Mieke Hombergen
(DAK)
L Faignart (Belgie)
Frans Brink ten
MaaÍen Scharroo
M Liefers (AV 34)
Guus Zijdenbos
Ronald Breugom
Joop Verhoeven
rWim Willemsen
Jaap Verbaan
Nico Tetteroo
Henk Mullekes
Fred Kick
Jan Nieuwenburg
George Vy'issen van
Michiel Tuit
Henk Breugom
Marianne Koopman-Zwerus
Pieter Meinders
Hans Schuyt
Joop Ouden den
Rob Bilt van de

Gerrit Veer van der

Gouda Cross 1993, Gouda,8700m op 27111193

Plaats Cat. Tiid Naam

Job Baak
Toon Storm
Marjan Willemsen
Peter Leegstra
Nico Galjaard
Jos Graaf de

Kees Vervoort
Paula Nieuwenhuizen van
Yvonne Smit

der

Scharroo
Kooij

Heijden

1

I
29

33

MSE 0:28:45 Ed van (Phoenix)
M40 0:30:50 Jan (Ilion)
MSE 0:34:10
M45 0:38:42

Een van de Vier, Deltt, 10

Plaats Cat. Tiid
I
3

8

t7
18

2t

MSE
M40

0:3
I

2

MSE

MSE

M40
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
VSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
v35
M40
MSE
MSE
MSE
M50

MSE
MSE
MSE
M40
M45
M40
M45
M40
MSE
v45
MSE
M45

0:32:01

0:32:10

0:33:32
0:33:38
0:34:51
0:35:11
0:35:28
0:35:37
0:35:50
0:36:12
0:36:32
0:36:33
0:36:35
0:36:35
0:36:39
0:36:51
0:37:01
O:37:25

0:37:28
0:37:34
0:37:59
0:38:14
0:38:21
0:38:25
0:38:53
0:38:57
0:39:22
0:39:41

0:40:13
0:40:17
0:40:39
O:40:49

0:40:57
0:40:59
0:41:01
O:41:46

0:42:12

l4

MSE
M40
MSE
MSE
MSE
M50
MSE
M55
M40
v40
MSE
MSE
M45
v35

0:37:05
0:37:08
0:37:12

0:37:46
O:37:56
0:38:15
0:39:07
0:39:18
O:39:21

0:39:30
O:40:12

0:40:23
0:40:M
O:40:57

0:41:00
0:41:22
0:41:40

Willem Boon
(De Spartaan)
Mohamed Akoudad
(Haag Atl)
Hans Vrolijk (Sparta)

Albert Beekhuizen
Pierre Leeuwen Yan

Willem Graaf de

Kees Wenneker (Te Werve)
Herman Stijl van de
Michiel Heijden
Peter Leeuwen van
Christiaan Hertog den
Maarten Scharroo
Guus Zijdenbos
Joop Verhoeven
Mieke Aanen (Haag Atl)
WimKooij
Bep \ilalburg

Dean Freking
René Meijer
Paul Berg van den
Zier Schaap

Marcel Dulk den

Marja v d Werf (Haag Atl)
Paul Grevenstette
Rinus Pols
Peter Groen
Remko Scharroo
Jan Nieuwenburg

Henk Mullekes
Ed Biersteker
Charles Roo
Jaap V
Eddy

(Haag

der

werus

Galjaard
Vlasblom

Martine Hoogeveen
Albert Schalkwijk
Sonja As van
Annette Straver
Yvonne Smit
Ben Kan van
Henk Demmers

Flora Cross 1993, Boskoop, op 05/1

Plaats Cat. Tijd

Toon Storm
Theo Strijers
Marjan Willemsen
Janny Tanis
Albert Romani
Paul Engelen
lnez der
Jan

Naam
Khalid Skah (Marokko)
Kipsubai Koskai (Kenia)
Tecla Loroupe (Kenia)
Anne Schuppen van
Har Wolfs (De Keien)
Philomena Vranken(Suomi)
Joop Verhoeven
Wim Kooij
René Meijer
Maarten Scharroo
Guus Zijdenbos
Roel Eijnde van den

Wim Willemsen
Jeroen Goinga
Remko Scharroo
Jaap Bernhard
Charles Roo de

Nico Tetteroo
Ton Valk van der
Sandra Berg van den
Wim Roozenburg
Andre Blok
Henk Breugom
Sophie Geenhuizen van
Frits Witmer
Willy Don
Paul Hagebeek
Marianne Koopman-Zwerus
Ton Heerkens
Bert Schriever

Kruiskamp (Haag Atletiek)
Christiaan Hertog den

Paul Berg van den
Bep Walburg
Joop Verhoeven
Paul Grevenstette
Joke Keuning
(Duinzicht Runners)
Rinus Pols
Wim Willemsen
Hans Vliet van
Remko Scharoo
Ed Biersteker
Jan Nieuwenburg
Henk Mullekes
Teuthof (Koplopers)
Fred Kick
Corrie Egmond van
John Hartman
Hans Blokker
Dries Bos van de

Renée Reijnders
(Haag Atletiek)
Nico Tetteroo
Jaap Verbaan
Joop Ouden den
Pieter Meinders
Els Bloemen
Marianne Koopman-Zwerus
Margriet Hoekstra
Anneke Kloostra
Janny Tanis
Nico Galjaard
Aad Zijl van
Paula Nieuwenhuizen van
Rick lreden van der

Dorien Jongeneel
Ben Baardolf
Yvonne Smit
John Gier de

van

1

11

20
24

1

30
31

35

41

44
45
46
I

47
49
53

55
56
8

65

I
11

67
68
70
l0
6

77

79
81

82
30
3t
33

34
39

85

1

86

43
5

3

6
93

l6
t7
98

t2
102
5

l5
16

57
22

35

4t

45
46

52
54
56
64
68
70
72
77

8r
83

85

87

90
93

1

New

0:27:20 Henk

op 14111193

Espinoza (Mexico)

Pippig (Dld)

:55:01

Patrick Aris (Haag Atl)
Andre Blok
Jaap Verbaan
Ineke Schnitzler

1993, Nijmegen, Í5 km op21111193

MSE 0:39:43 Jaap Bernhard
MSE 0:40:01 Hans Vliet van I

I
I
I
6
I
1

5l
38

riid
0:43:35
0:46:07
0:50:06
0:51:58
O:52:12
0:55:10
0:55:19
O:55:32
0:55:38
0:55:53
0:56:21
0:58:26
0:58:27
l:00;48
l:01:20
l:01:37
l:02:25
l:03:21
1:03:51
1:03:54
1:05:19
1:06:09
l:06:24
1:06:54
1:07:50
1:08:50
1:09:19
l:09:22
l:09:23
l:11:45

94 M40
99 M40
to2 M40
106 M55
118 V50
119 V40
120 vsE
t22 V35
135 V40
t36 M50
138 M40
42 VSE
146 M45
148 VSE
149 M45
I5O VSE
l5l M50

0:41:40
0:41:52
0:42:06
0:42:24
0:44:L3
0:44:18
0:M:23
0:44:44
0:47:38

O:47:42

0:48:01
0:48:12
0:50:19

0:50:49
0:51:02
0:53: l6
0:53:45

v35
v50

MSE
v50
VSE
VSE
M45
M55

0:53:27
0:53:39
0:53:58
0:53:59
0:54:17

Tulploop 1993, Roelofarendsveen, 10 km op 28111193

Plaats Cat. Tiid Naam
1 MSE 0:31:46 Theo van der Veer

(Holl Leiden)
6 M40 0:32:58 Jaap Vallentgoed (Altis)
27 MSE 0:37:58 Theo Timmermans
60 M45 0:41:33 Jan Egmond van

Tulploop 1993, Roelofarendsveen, Halve marathon op 28/11/93

Plaats Cat. Tiid Naam
I MSE 1:05:36 Jan-Dirk Hazeleger

(Bataven)

17 MSE 1:16:17 Willem Graaf de

38 MSE l:22:37 Joop Verhoeven

ÏH§MNGU§

Herfstmarathon Í993, Etten Leur, Marathon op 31/10/93

Plaats Cat. Tiid Naam
1 MSE 2:19:38 G Tessema (Achilles)
84 M50 2:46:23 S Haast (Achilles)
166 MSE 2:53:56 Albert Beekhuizen
1000 M50 3:47:31 Henk Mollema

RUNNER§
^1

I
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Warandeloop Í993, Tilburg, 5 km op 281'11193

Plaats Cat. Tiid Naam
1 VSE 0:16:51 Joyce Chepchumba (Kenia)
7 VSE 0:17:14 Anne Schuppen van

Sinterklaascross Í993, Meyendel, 4000m op 051'12193

Plaats Cat. Tiid Naam
0:14:28
0:14:32
0:14:59

0: l5:14
0: l5:17
0:15:29
0: l5:31
0: l5:34
0:15:38
0:15:56
0:15:57
0:16:02
0:16:03
0:16:06
0:16:16
0:16:34
0:16:38
0:16:52
0:16:57
0:17:01
0:17:03
0:17:05
0:17:09
0:17:10
0: l7:1 1

0:17:12
0: l7:15
0:17:31
0:17:38
0:17:42
0:17:52
0: l7:58
0:18:02
0:18:05
0:18:07
0:18:09
0:1 8:1 3

0: l8:33
0: l8:54
0: l8:59
0:19:01
0:19:02
0:19:06
0:19:1 I
0:19:16
0:19:17
O:19:27

0:19;30
0:19:50
0:19:52
0:19:56

Loper onbekend

Hans Bongers
George

M40 0:

M50
M50 Storm

Duindigt Cross 1993, Wassenaar,8000m op 12112193

Plaats Cat. Tiid Naam
I MSE 0:27:43 Jeroen Deen (SAV)
I M40 0:28:04 Henk van Velzen (Bataven)
38 MSE 0:30:38 René Meijer
40 MSE 0:30:41 Peter Leeuwen van
9 M40 0:31:37 Frans Brink ten
55 MSE 0:31:39 Guus Zijdenbos
57 MSE 0:31:42 Joop Verhoeven
65 MSE 0:32:18 Wim Kooij
66 MSE 0:32:20 Michiel Heijden
1 M50 0:32:28 Pim van der Lek (Vet Ned)
18 M40 0:32:42 Paul Grevenstette
78 MSE 0:33:15 Rinus Pols
79 MSE 0:33:21 Maarten Scharroo
24 M40 O:33:32 Wim Willemsen
89 MSE 0:34:26 Remko Scharroo
93 MSE 0:34:36 Hans Vliet van
94 MSE 0:34:53 Peter Groen
96 MSE 0:34:59 John Hartman
33 M40 0:35: 19 Joop Seitzinger
99 MSE 0:35:29 Henk Mullekes
100 MSE 0:35:56
35 M45 0:35:58
5 M50 0:36:04
38 M45 0:36:30
39 M45 0:36:33
9 M50 0:37:20
103 MSE 0:37:35

Ed Biersteker
Eddy Zijt
Jan Nieuwenburg
Dries Bos van de

Wim Roozenburg
Nico Wareman
Andre Blok

43 M40 0:38:19 Jaap Verbaan
104 MSE 0:38:29 Peter Magnee
l0 M55 0:40:10 Pieter

Duindigt Cross 1993, Wassenaar, 2000m op 12l1

Plaats Cat. Tiid
1 VSE 0:07:18
10 V40 0:09:01
11 VSE

Dronter Kerstloop 1993,

Plaats Cat. Tiid

BUSINESSRUN-TEAMS 1 993
TEN MrLES 19-Í2-1993)

1

2

J

MSE
MSE
MSE

MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
MSE
M40
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M45
MSE
M45
MSE
M45
M45
MSE
M45
v40
M45
M40
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
M45
M45
MSE
v50
MSE
M55
v40

Wim Paardekooper
Pierre Leeuwen van
René van Wissen
(gastloper)

René Meijer
Willem Graaf de

Peter Leeuwen van
Guus Zijdenbos
Herman Stijl van der
Christiaan Hertog den
Frans Brink ten
Wim Kooij
Bep Walburg
Michiel Heijden
Joop Verhoeven
Allard Kappetein
Remko Scharroo
Paul Grevenstette
Rinus Pols
Hans Vliet van
Fred Kick
WimWillemsen
Hans Blokker
Kees Put
Ed Biersteker
Maarten Scharroo
Paul Berg van den
Henk Mullekes
Karel Stolk
Eddy Zijt
Charles Roo de

Jacques Beljon
Jelle Veen van der
Nico Grieken van
Keith Deathridge
John Hartman
Dries Bos van de

Corrie Egmond van
Wim Roozenburg
Jaap Verbaan
Ben Koops
Peter Magnee

van

t2
l3
t4
l5
t6
l7
l8
t9
20
2t
22
23

24
25

26
27
28
29

30
31

32
JJ

I. RUNNERS
2. Min. van VROM-Team

rilimWillemsen

Joop Seitzinger
Hans Vliet van
Nico DroppeÍ
Kees Put
Peter Groen
Hans Blokker
Ed Biersteker
Jacques Overgaauw
Fred Kick
Eddy Zijl
Charles Roo de

Jr

van de

Hoogeveen
Westerhuis

Toon Storm
Ineke Schnitzler
Nico van Wijk (Gastloper)

Manita Overweg
(Gastloper)

6-8-9-17 = 40
l5-7-14-28 = 54

(totaaltijd:4:01:01)
l4-12-15-23 = 54

(totaaltijd: 4:01:03)
64
89

103

200
203
244
256
269
272
276
298
300
332
355
362
376
379
407

414
4t7
435
459
472
479
502
601

645
677
717
805

817

M40
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M45
M40
M45
MSE
M50
M45
M40
v40
M45
MSE
MSE

0:16:30
0:16:33
0:16:41
0:16:45
0:16:50
0: l6:59
0: l7:10
0:17:22
O:17:28

0:17:34
O:17:52

0:17:58
0:18:06
0:18:09
0:18:39
0:1
0:1

0:

9: de

40
l5
2t

Ton Valk van der

Pieter
Leo
Els

1 MSE 1:06:05
33 VSE 1:19:14

l:39:18

06
0:33:23
0:33:41
0:33:56
0:34:37
0:37:59

A 70)

op26112193

Mohammed Akoudad
(Haag Atletiek)
Pierre Leeuwen Yan

Willem Graaf de

Peter Leeuwen van
Rachid Boulaabi (Sparta)

Herman Stijl van de

Wim Kooij
Joke Keuning
(Duinzigt Runners)
Jan Nieuwenburg
Peter Groen
Hans Linde von der
Jaap Verbaan
Henk Hoogeveen
Toon Storm
Nico Galjaard
Paul Engelen
Anne Geert Bosma
John Gier de

M Vries-van Otterloo de

3. EZH-Team

4. POLITIE Haaglanden 3-18-21-22 =
5. E.P.O-Team I 13-20-27-29 =
6. HEAO Ha. Hogesch. Team I 2-ll-43-47 =
7. Min. van SZW 16-50-54-80 =
8. Min. van VROM-Team 2 10-53-63-7'7 =
9. 2eKamer der St. Gen. 3l-35-87-91 =

10. EZH-Team2 40-67-74-75 =
11. AEGON 26-51-52-140 =
12. ServEZ (Min. van EZ) 55-62-71-84 =
13. ANWB 46-58-68-104 =
14. HEAO Ha. Hogesch.-Team 2 4l-59-66-132 =
15. DURA Bouw 30-72-79-119 =
16. KEMIRA Pigmenrs 39-86-94-113 =
17. HOLLAND Int.-Team 2 45-102-103-105 =
18. A-Team (ERICSSON) 33-73-114-142 =
19. E.P.O-Team 2 48-60-133-135 =
20. Min. van WVC 57-99-108-l 15 =
21. WILMA Bouw 76-93-9'7-14l =
22. UNISOURCE 65-90-123-136 =
23. HOLLAND Int.-Team I 49-92-124-152 =
24. Min. vanVROM-Team3 42-64-146-183 =
25. Bloemenveiling AALSMEER44-98-128-189 =
26. LIFOKA 38-137-147-15O =
27. HT}M 89-10I-144-145 =
28. NUTS Verzekeringen 36-117-139-210 =
29. HOLLAND Int.-Team 3 88-12l-178-214 =
30. ZURICH Leven lll-t74-119-l8l=
31. EEKHOORN-Team l-180-246-250 =
32. Gem. Dienst "WELZIJN" 19-203-237-258 =
33. ITC 96-209-233-267 =
34. BOOTS Farma 166-213-217-221=

Sylvester Cross 1993, Soest, 8000m op31l'12193

Plaats Cat. Tiid Naam
1 MSE 0:28:20 R Kortemoeven (Hellas)

134 MSE 0:33:33 Wim Kooij

HRR Cross, Meyendel,4000m op 16101194

Plaats Cat. Tiid Naam
1 MSE 0:14:46 René Meijer
2 MSE 0:14:51 Sander Creman
3 MSE 0:15:20 Guus Zijdenbos
4 MSE 0:15:22 Christiaan Hertog den
5 MSE 0:15:56 V/im Kooij
6 MSE 0:15:59 Michiel Heijden
7 MSE 0:16:05 Joop Verhoeven
8 MSE 0:16:06 MaaÍen Scharroo
9 MSE 0:16:07 Remko Scharroo
l0 MSE 0: 16: 15 Rinus Pols
I I M40 0:16:18 Paul Grevenstette

2

MSE
VSE

van

47
57

60
72
83

84
98
t2l
125
136
t4t

M50
MSE
MSE
M40
M45
M50
M50
M45
M40
M50
v40

0:38:08
O:39:31

0:40:00
0:41:45
0:44:08
O:44:15

0:46:10
0:50:27
0:51:03
0:56:18
0:59:49

(gastloper)

van derM60

v40
VSE

Jan

0:26:06
0:26:30

Pieter Meinders
Marja Westervoort van
John Gier de

Jacky Tilborg van
Yvonne Smit
Ben Kan van
Ria Berg van de

Miranda Pronk (gastloper)

Duindigt Cross 1993, Wassenaar, 5 km op 12112193

Plaats Cat. Tiid Naam
1 VSE 0:17:19 Margaret Kagiri (Kenia)
2 VSE 0:17:21 Anne Schuppen van
I V35 0:19:18 Marjon Liefers (AV 34)
I V45 0:2L:32 Mart van Hal (Pijnenburg)
34 VSE 0:22:09 Sandra Berg van den
3 V50 0:23:34 Els Bloemen

Snelste Business-run heer:* Gerrit van Rotterdam 0:56:12 EEKHOORN-Team
(Alg. Spaarbank van Nederland)

Snelste Business-run dame:* lna van de Elst 1:07:34 AEGON-Team

Totaal gestart: 280 lopers
Totaal gefinished: 27 1 lopers (waaronder l 8 dames)
Totaal uitgevallen: 9 lopers

r

4
5

6
7

8

9

10

11

t2
13

t4
15

t6
t7
l8
t9
20
2t
22
23

24
25

26
27
28
29
30
3I
32
JJ

34
35

36

37

38

39

40
4t
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

54
55

57
58

59

66
67
68
69
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bestond!) Telefonisch 250 medailles bijbe-
steld en 2 glazen hardlopers als le prijs
besteld. Aan het einde van de middag de
loterijprijzen bij Favoriet opgehaald.

Laatste bespreking parcours met politie en
HTM. Door het vele werk van Han kunnen
we een perfect draaiboek overhandigen. Er
wordt dan ook meer gedold dan serieus
zaken besproken. Han, Ruud en ik verlaten
het hoofdbureau dan ook zeer opgewekt.
Hè hè, het boekje ligt bij de drukker.

4.12 Samen met Justus rondrit Den
Haag gemaakt om sponsor-materialen op te
halen. 's Middags training Fit
Loopgroepen. De deelnemers informeren
enigszins gespannen hoe ze nu toch tijdens
de wedstrijd moeten lopen.
Speaker- en fotograafdraaiboek gemaakt.

5.12 Tussendoor met de groep de club-
cross georganiseerd en St. Nicolaas
gevierd.

Advertentie voor Haagsche Courant
gemaakt en opgestuurd.

6.12 Om 13.00 uur staat een vrachtauto
van Heineken al bij het clubhuis te wach-
ten. 4.000 blikjes bier worden afgeleverd
voor in de tasjes. Bij terugkeer op het werk
ligt er een briefje met het verzoek de
Haagsche Courant te bellen. Blijkt dat de
dubbeldekkerbus kapot is. De chauffeur
van de bus gaat op zoek naar een alterna-
tief. In de bus van de HC hadden wij het
zenuwcentrum van de wedstrijd gepland.
Dat wordt nu dus moeilijk. Druk telefoon-
verkeer over de alternatieven. De HC biedt
in ieder geval een caravan aan.

Op verzoek van René uit kantoor langs
Haagsche Courant gereden om de spandoe-
ken + inlaymateriaal op te halen.

7.12 Bellen, bellen, bellen, bellen; het
is een gekkenhuis.

Vandaag doe ik niets voor de FIT want ik
ben jarig!!!!

Bijeenkomst bij V/im Verhoorn met
Ronald. Teksten persmappen in de compu-
ter gezet en brief aan Studio Sport
gestuurd.

8.12 Nog steeds onzekerheid over het
alternatief voor de HC bus. Het bestuur
heeft bijna vol-continue contact met elkaar.
Heb je daar nog aan gedacht, hoe is dat
geregeld? Voorlopig gaat alles naar wens.
's Middags het laatste overleg met de
beheerder van Houtrust. De verstandhou-
ding is prima en hij denkt uitstekend met
ons mee. 's Avonds de bijeenkomst met de
blokhoofden. Het draaiboek van Eugène
wordt doorgenomen. Er zijn weinig op- of
aanmerkingen; een perfect stukje vakwerk
dus. Iedereen heeft het gevoel van 'laat
maar komen die orkaan' (wordt ook bijna
bewaarheid op 19 december).

Journalisten uitgenodigd voor pré-race
diner.

9.12 Lekker uit eten vanwege onze 11e

trouwdag.
Bellen en nog eens bellen. Ook nog wat
briefjes de deur uit gedaan.

10.12 Met Justus vuilcontainers bij de
gemeente opgehaald. Wij zijn de poort nog
niet uit of we hebben een deel van de
lading alweer verloren. Een container
miste op een haar na een personenbus. In
het Sportcafé in Houtrust geïnterviewd
door Radio West. Ton wacht in het club-
huis de komst van de FIT brochures af. Uit
kantoor een snelle pizzamet Han en Marga
en dan naar het clubhuis om de 4.000 lote-

rijbrieven van FTT Vliegvakanties te stem-
pelen. Michel Aarts komt nog even langs.
Zo relaxed hij tot voor kort was, zo
gestressed is hij nu. Hij begint te praten
over gemiddelde aftrandelingstijd van na-
inschrijvers in 23,6 seconden en nog wat
van die nauwkeurig berekende waarden.
Datzit dus wel goed.

Contact met drukker over infoboekje, mis-
schien is het niet op tijd af!l! Studio Sport
belde voor extra informatie.

ll.l2 Laatste training FIT loopgroepen.
Training afgesloten met gezellig samenzijn
in het clubhuis met gebakken cake en
kerstbrood.
Draaiboek gemaakt voor de speaker van de
Frederik Hendriklaan.
12.12 Meegedaan aan de Duindigtcross,
tevens de laatste promotieactiviteit voor de
FIT. Toni Dirks heeft na zijn overwinning
zeer goede hoop op winst in de Fit Ten
Miles.

Een rustig dagje vandaag; de vrdwilligers-
lijsten bijgewerkt en een paar briefjes
getypt voor de kraamhuurders. Ben nog
wel op zoek naar een aantal mensen die de
vrachtwagen zondagavond willen helpen
uitladen en die nog wat briefjes willen
ronddelen in het StatenkwaÍier.

13.12 Tijdens de lunchpauze een 1.000-
tal medaillebrie{es gemaakt. We hebben
3.250 medailles. Als er meer lopers komen,
kan het medaillebriefje worden ingevuld en
krijgt men de medaille opgestuurd.
Definitief gekozen voor de caravan van de
HC. Geen beter alternatief.

De spelden passen moeilijk door de gaatjes

van de gesealde kaartjes die alle genodig-
den herkenbaar moeten maken (KNAU

officials, pers, organisatie, gasten, begelei-
ders, toppers etc.). Daarom badges zien te
lenen met een knijpertje waarin we de
gesealde kaartjes kunnen schuiven.
Uiteindelijk I doos gevonden en maandag-
avond thuis klaar gemaakt omdat 1k zaÍer-
dag zonodig door mijn enkel moest gaan.

Voet omhoog dus en wandelen. Als het
zondag maar over is. Radio West belde
nog dat zij ruim op tijd zijn met auto en
motor. Iemand van de Bredase Singelloop
wilde nog een parkeerkaart. Hans
Zuurmond komt om 22.30 wr de 160
gesealde kaartjes brengen (Ronald en

Cynthia hebben iets met hun auto). rffat

een ramp de kaartjes passen niet in de bad-
ges!

Persmappen zoveel mogelijk afgemaakt.

14.12 Gisteravond is mijn auto overle-
den in de blubber bij het clubhuis. Na mijn
werk ga ik met Ronald en Han naar de
garage om een andere te kopen. Voor de
rest van de week maar vrijgenomen; zon-
der auto kom ik niet in de Botlek.

Contact met Stentor over het geluid. Ook
het bedrijf dat de finishfoto's op T-shirts
gaat drukken, heeft nog aanvullende infor-
matie nodig.
Bij de repro gevraagd of zij een stukje van
de kaartjes af willen snijden, dan kan ik ze
vanavond in de badjes schuiven (zit toch
met mijn voet). Ook het parcours moet
heel groot bij de infobalie komen te han-
gen, zou de Repro dat ook mooi voor
elkaar kunnen krijgen en gelijk zo'n 40x
A4 om overal op te plakken? 's Middags
hinkepink naar Restaurant Fratelli tegen-
over ons kantoor. Zou hij 17 december
voor 8/9 personen een leuke prijs kunnen
rekenen voor de Engelse lopers incl. Wim
Verhoom? 's Avonds m'n gastvrouwen
bellen of zij zaterdagavond om 18.00 uur
aarwezigkunnen zijn in de Houtrust om de

VlP-ruimte aan te kleden en het draaiboek
door te nemen.

15.12 Pickwick levert de sponsormate-
rialen af bij het clubhuis. Het vertrouwen
in een goede afloop stijgt zienderogen. Er
wordt weer veel getelefoneerd.

Draaiboek van de prijsuitreiking met
Hellen en Aliena besproken. De meest
recente vrijwilligerslijst opgehangen en

weer gewijzigd ('ik kan niet, ik wil dat
niet, kan ik niet ruilen?, ik heb me opgege-
ven maar sta niet op de lijst').

Tussen de middag de kerstversieringen
gekocht voor aankleding van de VIP-ruim-
te. Blokker voor lametta, crëpepapier, lint
etc. bij Hema en V&D. Alles was al leeg-
geplunderd vooral natuurlijk de zilverkleu-
rige artikelen die ik wilde hebben.
's Avonds op de club allerlei punten door-
genomen met René, Ronald, Aliena en

Cynthia. Er was een stukje verschenen in
de HC, erg positief. Jammer was het
bericht van Ronald dat John Vermeulen
niet kan starten, geblesseerd. Herman v.d.
Stijl is 40 geworden en we feesten wat mee
met koksmutsen op.

L6.12 De loopbrug blijkt problemen op
te gaan leveren. De bouwvergunning is nog
niet binnen. Navraag bij de gemeente leert
dat de concept-vergunning kwijt is. Na
telefonisch contact over en weer wordt ons

verteld dat voor de loopbrug helemaal geen

vergunning nodig is, want hij staat niet op
de openbare weg. De inspecteur van
Bouwen en Wonen zal zondagmorgen de
brug controleren.

Een drukke
naar kantoor
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Daarna naar het Juliana Kinderziekenhuis
om te vertellen dat zondagmiddag de boel
wordt afgesloten en het ziekenhuis voor
bezoekers moeilijk bereikbaar zal zijn.
Vervolgens naar Lifoka om de programma-
boekjes op te halen en af te leveren op het

clubhuis. Dan naar Zoetermeer voor de

medailles en naar Alphen a/d Rijn voor de

glazen hardlopers. Om 14.30 ontbeten.

Naar de Repro. De plattegrond met het par-

cours geeft problemen. De route is erg lang

en dat past niet op A4 formaat. Om een

duidelijk beeld te krijgen, maken zij 3x43.
Om 16.30 uur op kantoor plak ik 3xA3 aan

elkaar, zodat het een mooi geheel wordt en

arceer met geel de looproute. Zo maken

Nico en ik (Nico Droppert kwam me hel-
pen; dat scheelde een uur) er 10 stuks.

Eentje plak ik express helemaal verkeerd.

Die zal ik 's avonds aan Han Elkerbout
geven en vragen: "Zo goed?" lkzalzeggen
dat ik wat hulp van gedetineerden heb

gekregen, fijn hè? Kijken of hij het ziet.

Bepakt en bezakt naar huis, spullen pakken

en naaÍ het clubhuis.

Vanavond is het zakken vullen geblazen.

Ik ben benieuwd. Vorig jaar hebben weinig
mensen tot diep in de nacht zakken gevuld.
Dat is niet voor herhaling vatbaar. Zakken
vullen moet een klein feest zijn. Veel men-

sen deze keer, goede muziek (er is meer
muziek onder de zon dan house) en geluk-
kig ook veel zakken, nog meer folders en

een eindeloze hoeveelheid Amstel Malt.
Later op de avond ook patat met frikandel-
len.

l'7.12 Met Cynthia overal en nergens

autoos en materialen opgehaald.
Tussendoor voor een snelle coupe naar de

kapper geweest. 's Avonds was er tijd voor
een etentje met mijn werk. Dat was vorig
jaar ondenkbaar geweest.

Daarna naar de club waar Ton met zijn
vader en Koen juist aankwamen met de 20
containers van de gemeente. Hierin de res-

terende tasjes gedaan. Ton, Koen (en

Chris) halen vandaag en morgen de reste-
rende materialen op bij de sponsors, het
podium bij Diligentia en, heel belangrijk,
de broodjes bij de Konmar. Vanmiddag
naar de stad met Aliena voor leuke kleren.

Besloten om me niet druk te maken over
de dingen die misgaan, zoals medailles die
niet helemaal zijn zoals besteld, medede-
ling in Runners dat er alleen maar voor-
inschrijving is, het programmaboekje waar
foutjes in zitten etc.

Vanavond via Dennis nog wat reserve
motoren geregeld voor het geval er een

paar niet komen (hebben er zeker 13

nodig) en tasjes gebracht bij Hans en Nico
voor de businessrun.

Rob Krahmer belde en stelde voor de loop
morgen te houden, aangezien het dan goed
weer is. Gezegd dat ik dat een prima idee
vond! Doorlopend telefoon met de belang-
rijkste vragen: waar en hoe laat.

Om 6 uur op, want ik ga voor m'n werk
met 108 personen op stap; kerstinkopen
doen in Dtisseldorf. 's Avonds om 23.00
uur terug: afgestoffeerd I

Noodprocedure voor de uitslagverwerking
hebben Frans en ik buiten medeweten van
Ronald gewijzigd. De noodprocedure heet
nu touwladder procedure. [n het geval er
iets behoorlijk vastloopt, vertellen we
niets, rollen de touwladder uit en verdwij-
nen langdurig. Hardlopen doen we dan wel
bij Haag Atletiek.

Vandaag geld verzorgen voor toppers,
cateraar, toiletdames en anderen. Daarna
met aantal toppers (waaronder Marion
Sutton, die benen tot aan haar schouders
heeft) Italiaans gegeten. Een klein pro-
bleempje moeten oplossen; Helena Barosci
en echtgenoot lusten geen Italiaans en wil-
len kip met patat. Ondanks het feit dat de

ober vond dat ze maar naar een snackbar
moesten gaan, hebben ze uiteindelijk geno-

ten van de'Italiaanse' kip met patat.

18.12 Met Cynthia om 8.30 uur bij
Achilles busjes opgehaald. Daarna span-

doeken en vlaggen voor de verschillende
locaties in plastic zakken gedaan. Met Ton
de materiaallijsten doorgenomen. Na het
inladen van de vrachtwagen is er zowaar
tijd om even rustig naar huis te gaan.

Broodjes smeren! Duizend broodjes, en

nog veel meer cervelaat, ham, kip en kaas

gaan door onze handen. Het is leuk werk
en je krijgt er heel schone nagels van. Bij
het 320ste broodje komt Anne binnen.
Haar kater is ziek. "Dan moet je niet
zoveel drinkenl roepen wij in koor. Het
arme beest had een abces, de bagger spoot
bij de dierenarts uit zijn heup. Anne
beschreef de kleuren heel treffend. De
lopende band met broodjes viel even stil.
Een moment lang zag ik duizend kadetjes
met kattepus. Als maar niemand ziek
wordt, dacht ik nog. Wat zou er dan een

hoop mislopen. Het is moeilijk dit beeld af
te schudden. De kaas associeert te sterk
met kattesap.

Interview gegegeven voor Lokatel.

Vroeg Paul Evans en Andy Green van
Schiphol gehaald. Even langs het clubhuis
om de broodjessmeerders gedag te zeggeu
Ik heb daar een bijnaam opgelopen: Boris
Boekampskil!! Ik zou niet weten waaÍom.
Aliena opgehaald voor de persconferentie
in het Badhotel en vervolgens gegeten met
de atleten (Karen Mcleod blijft mijn
droomprinses).

Om 17.30 bij Cynthia waarna we met een

bus vol bodywarmers richting Houtrust
vertrekken. In de hallen wordt een enorïne
hoeveelheid werk verzet. Ik zie gesjouw,
gesloop, opbouw en ook hoor ik zingen.
Vy'at een sfeer, wat een inzet. Cynthia zet

koffie met water uit de brandslang: bijna
alle aanwezigen vergiftigd. Alleen de

bouw van de loopbrug gaatlangzaam.Een
van de drie bouwers heeft aan beide enkels
wat banden gescheurd. De brug komt niet
afvanavond. Stress!!

Om 18.00 uur in de Houtrust om de VIP-
ruimte aan te kleden. Twee enorme kerst-
bomen worden neergezet. Anita, Miranda,
Janine, onze gastvrouwen, en ik nemen het
draaiboek door en spreken af zondagmor-
gen om 9.00 uur aanwezig te zijn in de

Vipbus. Janine en ik versieren de kerstbo-
men met zilver. Het ziet er allemaal gezel-
lig uit.

Na een hapje en drankje bij het busje van
Rob Krahmer begeven we ons om 00.30
uur huiswaarts. De weersverwachting is
nog steeds een hoop regen en nog meer
wind.

19.12 D-DAY 06.30 gaat de wekker. Ik
ben er klaar voor. Er staat veel wind. Dat
zal problemen geven bij het ophangen van
de spandoeken buiten. De Boekkampjes

Running lndoor Tenn is ?riathlon 'Fitne ss W'alking

Schoolstraat 35; 2511AW Den Haag
Tel.: 07O-3625417

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

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

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 bij Runnersworld.

arriveren om 7.45 uur en langzamerhand
komt het circus op gang. De steigerbou-
wers zetten zich rond 8.00 uur weer aan de

bouwwerkzaamheden. Uiteindelijk zal de

brug tegen I1.30 uur klaar zijn, net voor de

aankomst van de grote massa. Om 9.00 uur
meldt Gerrit van Pelt zich. Hij vertelt dat
hij 39'C koorts heeft en vandaag maar
beter in bed kan blijven. Daar gaat een

assistant-race- day director. En daar gaat

ook de relatieve vrijheid die ik vandaag
zou hebben. Ik word nu ter plekke tot ass.-

race-day director gebombardeerd. Samen

met Frank Thuys loop ik dus verder de

hele dag rond in en om Houtrust. Alle pro-
blemen die opdoemen, kunnen we oplos-
sen. Grote problemen zijn dit gelukkig
niet. Het programma loopt als een trein.
We lopen op een gegeven moment zelfs
voor op het draaiboek. Door de drukte mis
ik de start van de 3 en 6,2 E.M.
Tussendoor heb ik toch nog even tijd voor
koffie in de HC caravan. Hans Zuurmond
is mij echter snel zat.

Als om 13.45 uur de top van het peloton
langskomt, eerst de auto's en motoren, gaat

er een gevoel van trots door mij heen; dat
hebben we toch maaÍ even georganiseerd!

Na afloop van de wedstrijd toch nog pro-
blemen met de uitslag. Voor mij kan de

dag echter dan al niet meer stuk. De twee
vliegvakanties gaan naar gelukkige win-
naars.

Vandaag is dus de dag. Ik heb er zin in. Bij
aankomst zie ik de caravan al staan. Met
hulp van Hans Zuurmond zet ik de koffie
voor de eerste vrijwilligers. De eerstko-
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mende uren deel ik samen met
Yvette bodywarmers, maaltijd-
bonnen, parcoursbeschrijvingen
en koffie uit. De wedstrijd gaat
aan mij voorbij. Krijg veel vra-
gen van de parcourswachten,
maar gelukkig loopt Han, herken-
baar aan pet en rugzak, in de
buurt rond en regelt alles. Peter
wordt regelmatig met 6 volle kof-
fiekannen het parcours opge-
stuurd om koffie rond te delen.

Ronald en Hans zitten ook in de

caravan en via de portofoons,
krijg ik een (apart) beeld van de
wedstrijd: "vrachtauto's op het
parcours, speldjes zijn op, loop-
brug staat op instorten, Frans ziet
alleen nog maar chippies op zijn
beeldscherm".
Tegen half vijf de caravan verla-
ten en rond gaan kijken in de

Houtrust; te laat, alles werd al
opgeruimd.

Alles loopt
Ronald is gestressd en dat staat

hem enig. De inschrijfformulie-
ren, die naar boven worden
gesprint door de bijkans uitgeput-
te kinderen Koopman, komen
regelmatig binnen en de inhoud
verdwijnt in de pc. Halverwege
de ochtend verlenen wij wat
geestelijke bijstand Íum onze cou-
riers. Dat is geen menslievend-
heid, maar gezien de rode hoof-
den en de verwilderde blikken
van de Koopmannetjes, pure
noodzaak, willen wij zeker zijn
dat ook de laatste formulieren
boven komen. Was het niet bij
een slag van de Grieken, dat een

koerier dood neerviel toen hij na
42 kilometer hardlopen de uitslag
van het gevecht kwam melden?
Ik moet er niet aan denken dat
een van de twee koeriers het
begeeft. Paula is onverstoorbaar.
Het is half drie en de eerste
lopers zijn binnen. Waar blijft de
eerste strook? Kom op Jacques!
Paula is onverstoorbaar. De print-
stroken en de borsbrummerbla-
den van de eerste 25 binnenko-
mers worden gebracht. Binnen
vijf minuten zljn ze verwerkt en
is de eerste uitslag beschikbaar.
De rest is niet zo interessant.
Paula is nog steeds onverstoor-
baar. Uitstressen en afkicken
vraagt veel energie.

ter weer, voorlopen op het tijd-
schema volgens het draaiboek,
redelijk op tijd alle starts, geen

herstarts, tevreden sponsors,

KNAU mensen, toppers en recre-
anten, rommelige prijsuitreiking,
te gek feest (bedankt Berry!)

Het FIT ontvangstcomité staat
om 11.30 uur gereed met leuke
omslagdoeken en de clocke
(hoedje). Wij krijgen veel leuke
reacties en complimenten.
Gelukkig is het droog want de
voorspelling was een gure regen-
achtige dag met storm wind-
kracht 9. We ontvangen de geno-
digden en brengen ze naar de

VIPbus. Zo kunnen ze de staÍ
goed zien. Na de start rijdt de bus
een stukje op, zodat even later de
premiesprint wÍufgenomen kan
worden. Allen waren enthousiast.
De mensen van de KNAU kon-
den uiterst tevreden naar binnen
geloodsd worden, zodat zlj vanaf
ons gezellig ingerichte hoekje
een mooi overzicht hadden over
het finish gebeuren. Het spekta-
kel van binnenkomst in de

indoorhal was nog in volle gang
toen de winnaars bij het banetje
een drankje en hapje kwamen
halen en naar de andere deelne-
mers gingen kijken. De persmen-
sen vonden dit natuurlijk gewel-
dig. Iedereen was bij elkaar en

kon met iedereen praten en foto's
nemen. Ik kon al goede geluiden
van de KNAU officials horen:
"parcours erg leuk gevarieerd,
organisatie perfect, begeleiding
goed en ... faciliteiten uit de

kunst. Met deze koude wind is
het natuurlijk perfect in een hal te
kunnen finishen en uit de wind
even bij kunnen komen". Om
17.30 naar huis een hapje eten,
video gekeken die Louis heeft
gemaakt van de wedstrijd (voor
eventuele diskwalificaties) en dus
ook nog iets kunnen zien van de

deelnemers van or,ze Fit
Loopgroepen. Wat een wind bij
Kijkduin! Sport gekeken en ja
hoor, daar was de Fit ca. 5 minu-
ten wedstrijdverslag, wat leuk!
Een beetje trots gevoel krijg ik
wel, daar heb ik toch ook een

steentje aan bijgedragen. Op naar
het feest. Wat een drukte. Ik was
net te laat voor een huldiging, zal
je altijd zien (stond ook niet in

vroeg ophielden. Ik kon nog wel
een uuÍje doorgaan, komt
natuurlijk door het prettige
gevoel van een geslaagd evene-
ment. Nog even dit: onbegrijpe-
lijk eigenlijk dat zoiets op poten
is gezet door mensen die dit bui-
ten een normale dagtaak doen
(clocke af hoor). En zeker ook al
die werkers, geen praters dus, die
in één avond een lege hal omto-
veren tot een enoÍn gezellige
binnenkomer voor lopers en aan-

hang die genoeg afleiding hadden
met de leuke kramen, clown etc.

Namen noemen, doe ik niet dat
kan ook niet, omdat zoiets als

deze FIT TEN MILES alleen
maar met z'n allen kan slagen!
Wat een club hè en wat een team-
geest!

20.12 Om 10.00 uur naar de

club om op te ruimen. Iedereen is
er zeer katerig aan toe. Om 18.00
uur zijn we klaar en kunnen we
naar huis. Bij het Sportjournaal
zie ik tot mijn verbazing en

vreugde de Fit ten Miles weder-
om verschijnen: de Rinus
Innemee one-(wo)man show!
Direct even Rinus gebeld.

Tot slot een recept voor echte
FIT Ten Milers die hun PR onder
de 60 minuten willen brengen:

Hazensoep
Ingrediënten:
t haas, I schenkel, selderijknol
(een schijf,), peterselie, foelie,
zout, peperkorrels, champignons,
peentjes, port, reuzel.
Eerst vang je een haas. Lukt dat
niet, omdat die beesten te snel
zijn, ga dan enkele groepen hoger
lopen en maak de soep volgend
jar.
Verontschuldig je beleefd bij de

haas en hak daarna zijn kop er
snel af (hoe sneller je hakt, hoe
minder bezwaar de haas maakt).
Ontdoe de haas van zijn bontjas
en vang het bloed behendig op.
Snij de mooiste stukken vlees
van het bot, bewaar de lever en
gooi de ingewanden, geslachtsde-

len, huid en onderste stukken van
de poten inclusief Asics weg.
Gooi de botten met de schenkel
in een pan met water en laat dit
lang trekken tezamen met de
peperkorrels, de groente en de

foelie.

Snij het vlees in zeer
dunne plakjes, voeg zout
en peper toe en bak het
vlees in het vet van de

reuzel. Als de bouillon
getrokken is, schep dan

de groente eruit en maak
puree van de groente, het
bloed en de champig-
nons. Doe de puree terug
in de soep en maak de

soep op smaak met basi-
licum.

Dit recept is goedge-
keurd door Wim
Verhoorn. Als je precies
doet wat het recept voor-
schrijft, loop je de FIT

TEN MILES gegarandeerd bin-
nen het uur. Vooraf het vangen
van de haas is daarvoor een

belangrij ke voorwaarde.

Dag gaat in een stroomversnel-
ling aan mij voorbij. Ik herinner
mij flarden. Slecht weer, veel
beroering om de brug, nog slech-

het draaiboek) maar het was alle-
maal naar de zin van de voorzit-
ter, heb ik begrepen. De band
was erg goed, jammer dat ze zo

H. de Waardt-
Voorburg B.V,

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.

09.00 - 17.00 uur

VoÍtoop
Zateídag

: maandag Um
zaterdag 09.0G13.00 uur
vrijclag 07.30 - 16.30 uur.

DE 'BERGEN VAN NEDERLAND'
OFTEWET DE

MIDWINTERMARATHON
APETDOORN
Op zaterdag 5 februari 1994 vertrokken we met een
uitgedunde ploeg richting Oost-Gelderland, teneinde een ant-
woord te vinden op de brandende vraag: "Hoe zijn we, als
HRR's, de winter doorgekomen?"

Op het verzamelpunt Station Voorburg werd met moeite de auto-inde-
ling vastgesteld, het was dringen geblazen: Nee heren, niet allemaal bij
Jane in de auto!
En passant werd mij door Renée (van Jan v.d. R.) nog de opdracht mee-
gegeven een stukje voor het clubblad te schrijven.
Zo gaat dat bij onze club en dat moet kunnen!

Jane en ik volgden de'dooie' auto (parodie op Parijs, zie verslag van
John de Gier) van John, Jan en Henk. Er werd voortdurend achterom
gekeken of wij wel volgden, hetgeen onze reis aanmerkelijk vereenvou-
digde en wij op deze manier ook nog tijd over hadden voor een babbel-
tje.
Dat de bezorgdheid des herens Jane betrof, bleek later tijdens de loop
want ik heb ze daar niet meer gezien (hierover verderop meer).

In Stroe stond de koffie klaar, een aantal malen werd de pot aangespro-
ken en een evenzoveel malen de toilet. Altijd gespannen voor de wed-
strijd.
Op tijd bereikten we Apeldoorn en werden we door een goede organisa-
tie naar parkeerplaats en wedstrijdterrein geloodst.

Eenzaam waren wij bepaald niet. Het startschot klonk en circa 3 minuten
later passeerden wij gevijven de startstreep voor onze 18,6 km. Al snel
splitste de groep zich, iedereen heeft toch een eigen doel, tempo en wil.

Briljante uitspraken van mijn trainsters (wel opvallend: is dit nu mijn
voorkeur of heeft het lot dit bepaald?) als:
'kijk om je heen, geniet van de natuur en luister naar je lichaam', konden
nu worden getoetst.
Let op: de bossen waren kaal, er liep volop natuur mee en mijn lichaam
spreekt slechts éért taal 'moet dat nou, mag het wat minder!'

Tot halverwege de koers zijn we met Jane en Henk bij elkaar gebleven.
Daarna besloot ik alleen verder te gaan en liet mij dus terugvallen.
In de tweede helft van de loop heb ik met nog wat andere lopers kennis-
gemaakt en uiteindelijk de afstand afgelegd binnen de I uur 50 min.
Jane, John en Henk zaten rond de 1 uur 43 en Jan op I uur 33. Voorwaar
knappe prestaties.
Stijf en met wat last van mijn rechterenkel is de loop
zeggen dat ik de winter ben doorgekomen, nu het
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Ben B. (groep Heidi)
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BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

CIBONGAERTZ BIV'

Lid n.v.o.b.

telefoon:070 - 3245497 fax:070 -3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar (post 2244 BN Wassenaar)

# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire instatlaties

# gevelreiniging

# timmerfabriek

OVER INDELEN, THEO.
RIE EN PRAKTIJK
Zoals elke vereniging is ook de HRR constant in
beweging.
Op de trainingsavonden, van de Doorniksestraat
naar de BuuÍweg, maar ook in de opbouw van
trainingsgroepen.
Om deze laatste 'beweging' inzichtelijk te

maken, en om op het technisch vlak hier iets mee
te doen, zal er in het technisch plan (het TC-
beleidsplan) 1994 in deze opbouw een verande-
ring te zien zijn. Op de trainingsavonden zelf is
deze verandering al geruime tijd zichtbaar.

Van oudsher zljn de loopgroepen volgens een

pyramidestructuur opgebouwd. Er is een indeling
naar snelheid (= tijd op een bepaalde afstand) en

doordat er meer lopers in de'onderste' regionen
met daarbij in deze regionen een ruimere snel-
heidscriterium, ontstaat er een soort pyramide.
Een scherpe top met een brede top.
Een van de voorwaarden moet dan wel zijn dat
de al genoemde 'onderste" regionen onderin blij-
ven.
Een andere voorwaarde om deze structuur te

handhaven, is dat er geregeld gecheckt wordt
(door byv. testlopen) of de indeling nog klopt en

zonodig moet er dan opnieuw ingedeeld worden.
Aan deze beide voorwaarden wordt bij de HRR
niet voldaan. De meeste leden zijn geen begin-
ners meer en lopen niet in de'onderste' regionen
met als gevolg, dat de pyramide een rare uitstul-
ping in het midden heeft met een relatief klein
puntdakje en een enkele steunpilaar.
Daarnaast hebben veel lopers hun plekje gevon-
den, lopen met vrienden met een voor hun ver-
trouwde trainer. (Opgemerkt moet worden dat
een pyramidestructuur meer prestatiegericht is.

Met andere woorden, het doel is zo goed moge-
lijk presteren bij wedstrijden, de trainingen zijn
hiervoor een middel.)

DANSLES

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

* ledere dag lessen
* Gratis inhaallessen

LEER HET GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

Vd. MEULEN - WESSEI'AIG
sinds 1e35 Laan van Meerdervoort 50 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)
te bereiken mettram 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

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.

íïiJiïiil',ï::iJiLl' ö
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd VtSIOfrt
voor je. coNTAcTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

ke

Perfect
geregeld!

dumpti
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Het een en ander lijkt ideaal, maar is het op dit
moment nog niet. Sommige groepen zijn (te)

groot andere (te) klein. Doorstroming (in een

pyramide zolu je zeggen van onderen naar boven
of andersom) tussen de groepen is moeilijk,
doordat ze niet aansluiten (en niet alleen qua

snelheid) of door een onbekendheid daarvan.
Verder wordt er nog steeds gedacht in de snel-
heidscriteria van de pyramide, al zijn deze niet
meer toepasbaar en ontstaan er'clubjes' binnen
de vereniging.

§
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Feitelijk is een sooÍ lagen-structuur ontstaan;
een bovenste laag in verhouding dun, welke lijkt
te bestaan uit twee groepen. Daaronder een laag,
vergelijkbaar met de bovenste; er wordt net zo
veel getraind, maar er wordt wat minder snel
gelopen.

Daaronder twee lagen wÍutrvan een (in het totaal
de derde) de meest dikke lijkt te zijn.
Boven deze lagen staan de echte toppers, eronder
de echte beginners en de instroom.
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Daarom wil de TC voorwaarden aangeven
om de, vanzelf ontstane, structuur te verbe-
teren en flexibeler te maken.
Een eerste voorwaarde moet zijn de nieu-
we structuur'legitiem' te maken; de pyra-
midestructuur definitief vaarwel te zeggen
en de nieuwe structuur benoemen.
Zodoende wordt het voor iedereen inzich-
telijk.
Verder zou er per laag door de trainers
meer samengewerkt moeten worden, bij-
voorbeeld door middel van een gezamen-
lijk trainingschema (dit betekent overigens
niet dat er in een laag slechts een'presta-
tie'niveau is. Dit is niet eens het geval in
één trainingsgroep, dus differentiatie zal er
altijd blijven) of het formeren van een tij-
delijke subgroep welke traint voor een

bepaalde marathon. Er zou gezamenlijk
ingelopen kunnen worden en eventuele
problemen, bijvoorbeeld afwezigheid van
een trainer, een te grote of een te kleine
groep etc., kunnen onderling opgelost wor-
den.
Hier komt dan een trainingscoördinator om
de hoek kijken.
Deze kan op het technisch vlak (het opstel-
len van een trainingsschema en het invul-
len van de afzonderlijke trainingen) onder-
steuning geven. Maar wat misschien veel
belangrijker is: kan hij of zij niet alleen de

bindende factor in een laag zijn, maar ook
de samenhang tussen de lagen controleren
en afstemmen.
Verder is het belangrijk dat elke laag op
elke der drie trainingavonden vertegen-
woordigd wordt: de lopers kunnen zo
gemakkelijker kiezen wat hun uitkomt. Als
kanttekening moet wel opgemerkt worden
dat het lopen op donderdagavond gestimu-
leerd blijft worden om de woensdag te ont-
lasten.

Al met al gaat er een aantal dingen gebeu-
ren.
Als loper zal er in het begin weinig van te
merken zijn (we hebben per slot van reke-
ning de grootste verandering al zelf veroor-
zaakt), maar in de toekomst zullen we er
meer van merken doordat er een samen-

hang in de vereniging (weer) aanwezig is
en niet alleen op technisch vlak, maar
zeker op het sociale vlak.
Trainen voor wegatletiekwedstrijden kun-
nen we overal, maar zijn de wedstrijden
geen doel maar een middel, dan is het trai-
nen (op een verantwoorde wijze) binnen
één grote gezellige vereniging het doel.

Allard

§.

(

Kom allen naar het jaarlijkse
CPC-feest in ons clubhuis en
neem partner, familie en
vrienden mee. Gratis hapjes!

En deze keer hebben we de
swingende bluesband BLUES
FOR BREAKFASI met zange-
res Janneke de Vries gecon-
tracteerd. Het repertoire van
de band bestaat uit diverse
bluesstijlen, up-tempo, shuf-
fles, mooie ballads, maar ook
swingende boogie! Naast de
blues ook aandacht voor soul-
standards van o.a. Aretha
Franklin.

De avond duurt van 20.00 -
00.15 uur!

Kaarten à f. 10,- met alleen in
de voorverkoop één gratis
consumptiebon, verkrijgbaar
aan de bar vanaf 2 maart a.s.

CPC-FEEST ZONDAG 27 MAART 1994
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merkenbu tterdom
MERKEN MODELLEN AMEN LICENTIES

Onde tra tie,

en advise a de keuze
n, logo's,avan nteu

verpa n e.d.
Bem en Merkenbureou Rotterdom

Mothenesserloon 340
Postbus 251 I I

3001 HC Rotterdom
Telefoon 010 - 477 3511

Fox 010 - 476 37 85
Telex 26741telec NL
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ln de laatst gehouden
..vergadering van de

barcommissie is besloten
bar op maandag- en

,,,,.'11.í).;woen§ tgà*óhöil. .

tot 23.15 uur geopend
te houden. 
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Sluiting van
,'.r.,,,,1, het clUbhuis

is om 23'30 uur' 
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IFOKA GLOBE

D rukwerk

Plotterrnedia & supplies

Tekrrrbl.rtlrn ADVERTENTIE
PI/AATSEN?

Welke clubleden met een eigen
bedrijf willen een advertentie
plaatsen in dit aantrekkelijke

clubkrant.

Voor een A4 betaalt u slechts
f.300,- per jaar of f. 60,- per keer

Andere formaten zijn
ook mogelijk.

Meer informatie
kunt u krijgen bij:

Hellen Hauser,
tel.: 070 - 320 40 95

of
340 65 M
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Den Hqae.
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