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nieuwe vorm van het clubblad en
bus gerold. Aangepast aan de tijd en modern vormgegeven,
èn goedkoper!
Complimenten hieruoor.

De CPC-loopcursus 1994 is

een groot succes geweest.
De organisatoren hebben
een kundig stuk werk neer-
gezet en de vereniging
heeft inmiddels een
behoorlijk aantal deelne-
mers van de CPC-loopcursus
als lid kunnen verwelko-
men. Hopelijk vinden zij in
de vereniging en in hun
betreffende groep evenveel
plezier als gedurende de
eerste maanden van dit jaar
bij de CPC-loopcursus 1994.
De loopcursus 1994 werd
weer afgesloten met een
door CPC-deelnemers en
leden druk bezocht feest.

jaar 10 jaar en het '1O-jarig

jubileum wordt gevierd op
4 juni a.s. Noteer deze
datum alvast in uw agenda
en kom beslist! De jubi-
leumcommissie heeft een
gevarieerd en interessant
program bedacht gericht
op alle leden. lk kan mij
voorstellen, dat niet alle
activiteiten van de vereni-
ging de leden aanspreken.
Op het jubileumfeest echter
mag niemand ontbreken.
Daarom, ten tweede male,
houd deze dag vrij en kom.

De vereniging bestaat dit

Het clubblad
en het

Qua vormgeving en
over de laatste edities.
van haar nieuwe

de

Ton Vermolen
(voorzitter)

beschikking te
staat te stellen
den.
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De toestand van het parkeeÍer-
rein wordt steeds slechter. Helaas
heeft de club de pogingen om het
parkeerterrein te verbeteren op

gezet, in verband
aktie van de

te doen

bodem

kunnen de omliggende
gen hiervoor een flinke boete
krijgen. Vandaar de voorzichtig-
heid van de verenigingen.
Het bestuur zal er in ieder geval

alles aan doen om de huidige
situatie te veranderen.

Wedstrijdkleding
De wedstrijdkleding is binnen-
kort niet meer verkrijgbaar bij
Runnersworld. Er wordt een

oplossing voor gezocht. Bekeken

wordt of het mogelijk is de wed-
tegen een lagere

Eveneens zal
de kleding

ver-

prijs.

Trainers
Per 12 april is Herman
Stijl weer trainer van groep l. Hij
zal z1$ functie als voorzitter van
de TC neerleggen. Zjn taken
worden overgedragen aan Allard
Kappetein. Er wordt nog gezocht

naar een persoon uit de hogere

Enkele jaren geleden mocht ik de

letterlijk en figuurlijk grootste
kilometervreter van onze vereni-
ging interviewen voor dit blad.
De reden dat dit nu nog eens dun-
netjes wordt overgedaan, is dat
hij vorig jaar als eerste - en tot
dusver enige - Hagenaar 100
(honderd) hele marathons heeft
gelopen.
Dat aantal is inmiddels opgelo-
pen tot 110. Daarnaast heeft hij
nog zijn spectaculaire'klompen-
race' tijdens de laatste CPC gelo-
pen, maar dat is
ander verhaal.

Ik bezocht
woning in
-sinds de laatste
sprak - niet
veranderd. Nog
smaakvolle interieur inclusief
beelden van chinese wijsgeren en

de Yucca, die indrukwekkend is
gegroeid en als een tempelwach-
ter naast de zitbank omhoogrijst.
In Henks persoonlijke omstandig-
heden is wel iets veranderd, want
sinds kort deelt hij zijn leven met
de even lieftallige als sportieve
Kyra. Ooit was zij een veelbelo-
vende tennis-ster en nu geeft zij,
evenals Henk, tennisles. Zij heb-
ben elkaar ook op de tennisbaan
ontmoet.

groepen (liefst een vrouw) die
zitting kan nemen in de TC.
Wie heeft interesse?

In het vorige clubblad stond nog
dat Gerrit v.d. Veer de vervanger
was van Frans Perdijk: Dat is hij

meer. Hij heeft zijn eigen
en woens-

traint
maan-

Herman,
wensen jullie veel
veel plezier met het
training!

De jeugdig ogende vijftiger heeft
zijn honderdste marathon in juni
1993 in Leiden gelopen.

Henk reageert wat laconiek op

mijn opmerking dat er niet zoveel
publiciteit is geweest over dit
wapenfeit. "Dat is een verhaal

apart. Ik kwam een collega-loper
tegen tijdens de marathon van

Schoorl, Ad Ulijn. Hij is trou-
wens ook de organisator van de

Het kwam ter spra-
100 mara-

en toen heb-
afgesproken

marathon
lopen.

publiciteit
hij inder-

voor ! Zowel bij de

start als bij de finish werd zijn
naam omgeroepen, maar die van
mij.... ho maar! Ad is als een

vorst onthaald. Maar ach, ik kan
er eigenlijk wel om lachen.
Weet je, ik loop marathons voor
mezelf en niet om in de publici-
teit te komen. Als dat gebeurt, is

dat wel leuk natuurlijk, maar daar

doe ik het niet voor. Ook bij de

vereniging heb ik het niet aan de

grote klok
heel klein in gekomen.

l0 ioor

4-6-1984 4-6-1994

verwelkomt alle soorten en
vormen van
verhalen
strips
stukjes
foto's
tekeningen
die te maken
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Opzeggen van het lidmaatschap kan
Dir dient altijd schriftelijk te geh

aan het secre{ariaat 4 wsken voor 3 l december van het betreffende
kalendcrjarr.

Wilt u bij

, ,,,:t,MUtOtieS

onjuiste arlressering of tenaamstelling dc juistc gegcvens

sturen naar: Guus Zijilenbos,
J.J. Heggestraai 76, 2552 GZ Den Haag.

lnformatie over
verkrijgbaar bij:

lnez Stàrk,
2561 AS Den

Tel.

NOOT
Artikelen in het clubblad geplaatst onder persoonlijke titel, komen
inhoudelijk niet onder verantwoording van bestuur en/of redactie.

copy en advertenties:
1 994!
lnez Stàrk,
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Vijf maanden later werd ik opgebeld door
iemand van de Haagsche Courant voor een inter-
view. Kennelijk heeft iemand het ingeseind bij
de sportredactie."

Henks

getraind.

ruim twee

en last but not
naar Sri Lanka

in december
om er te trouwen. Toen ik

terugkwam, had ik nog maar 24 dagen om mij
voor te bereiden. Ik heb een week van 53 kilome-
ter, een week van 60 en een week van 50 kilome-
ter gemaakt. Toch heb ik die marathon nog lek-
ker kunnen uitlopen."

Henk spreekt vrij relativerend over zijn veel-
loperij.
"Het is natuurlijk wel grappig, maar ook weer

niet z6 uniek. Toen ik mijn eerste marathon in
Amsterdam liep - en dat is alweer enige tijd gele-

den, in 1983 - liep er ook ene Cor Koster. Die
was toen al in de zestig en had maar liefst 120

marathons gelopen!

Dat sprak mij wel aan. Cor heb ik nadien nog

veel gezien. De laatste keer was zo'n twee jaar
geleden, bij de Utrechtse Marathon. Hij was toen
dik in de zeventig! De laatste tijd ben ik hem een

beetje uit het oog verloren, maar het zou mij
niets verbazen als hij nog steeds loopt.
Joop Snoep is voor mij een ander lichtend voor-
beeld. Die was tegen de zestig toen hij nog zo'n
zestien marathons per jaar liep. Ik dachl "Als hij
dat kan, kan ik het ook!"

Het is een klein gezelschap, de mensen die aan

dit soort superlange afstanden deelnemen. Je

leerÍ ze wel allemaal kennen. Zo is er ook de

Amsterdammer Frans Be Tjoen Wan, die wordt
dit jaar 50 jaar. Hij heeft al 182 marathons gelo-
pen.

Het kan nog gekker. Zo is q een Duitser, Doctor
Hans Dieter Weisshaar uit Kassel, die het
wereldrecord marathonlopen in één jaar wil ver-
beteren. Dat staat nu op 87, van Steve Edwards,
een Engelsman."

Je zelf vertrouwen

Dat Henk fysiek en mentaal in staat is tot dit
soort prestaties, heeft hrj op indrukwekkende
wljzebewezen. Hoe houdt hij het vol?
"Ach", zegt Henk. "Het is een kwestie van instel-
ling, van je denken. Het is vooral telkens weer
een geestelijke uitdaging.
Het is niet een kwestie van: blik op oneindig,
verstand op nul. Sterker nog: om dit soort dingen
te kunnen doen, moet je een grote mate van zelf-
discipline hebben. Het is niet voor niets dat veel
ultra- afstandlopers en triathleten een opleiding
op HBO-niveau hebben of universitair geschoold
zijn.
Neem nu Yanis Kouros, een van 's-werelds
bekendste super-lange afstandlopers. Die man
heeft 1000 km gelopen, maarje ziet het niet aan

hem. Hij ziet er sterk uit en heeft goede armen,
d.w.z. zijn armbewegingen zijn bijzonder goed,
waardoor hij heel efficiënt loopt. Maar hij is
bovenal mentaal heel sterk. Dat is wat mij ook
heel erg aanspreekt; de mentale kant van het
lopen."

Kyra valt haar man bij. "Dat gevoel herken ik.
Ook bij tennis komt het aan op mentaliteit. Als je
goed wilt presteren, heb je een bepaalde span-

ning nodig en je moet daarmee ook kunnen
omgaan. Op het moment dat je een tegenstander
hebt en je weet dat je kunt winnen, dan ben je
voortdurend in spanning, in angstige afwachting

Henk loopt makkelijk marathons. Zó
makkelijk, dat ik dacht: het kan niks
voorstellen. Daardoor was ik in staat om
mijn eerste marathon nagenoeg onge-
traind te lopen. Heel langzaam welis-
waar, maar toch: ik heb het volbracht.

had niemand verwacht. Maar ik zou
moest die marathon uitlopen, dat had

in mijn hoofd gezet, en dan ontdek je
je het kan."

"Kyra is een illustratie van wat ik
altijd beweer. Waar komt het op aan? Op
geloof in eigen kunnen, op zelfvertrou-
wen. Dat betekent letterlijk je 'zèlf ver-
trouwen. Geef je eens rekenschap van
situaties waarin je je zelf vertrouwt.
'Wanneer is dat?
Bij de marathon is dat ook zo. Ik heb
vorig jaar een heel zware Schipholloop
gelopen, dat is 61 kilometer. De eerste 25

km had ik wind tegen, wat héét, het
stormde! Ik zat er helemaal doorheen.
Töch kon ik hem uitlopen door geloof in
eigen kunnen. Aan goedbedoelde kreten
uit het publiek als:'zet door','kom op',
enzovoorts, heb je in feite niets als het
'tussen de oren' niet goed zit. Jezelf ver-
trouwen, daar komt het op aan."

De man met de hamer

"Dikwijls gaan mensen - meestal onbe-
wust - geloven in iets dat vaak beweerd
wordt. Het klassieke voorbeeld is dat van
de man met de hamer tijdens de mara-
thon. Als je gelooft dat je hem na zo'n
dertig kilometer tegenkomt, dan wordt
dat op een heel subtiel niveau in jouw
lichaam ingeprogrammeerd. De kans is
dan levensgroot aanwezig dat je hem
inderdaad tegenkomt. Maar ik zeg op
mijn beurt: onzin, voor mij bestaarie
niet. En inderdaad, ik ben die man nog
nooit tegengekomen. lk zeg gewoon tij-
dens de marathon: "Ziezo, de eerste

twintig zitten er op, nu nog
Of je verlegt je
gen, bv. je pasritme of
altijd maar: je kunt
De gedachte is dat je
over je lichaam."

Henk haalt een

afstandloper Piet van Ommeren aan.

Daarin antwoordt deze op de vraag hoe
hij zich voorbereidt op de 100 kilometer,
dat het vooral op geestelijke training aan-

komt. Het is een kwestie van visualise-

ren. Tijdens zo'n wedstrijd stelt hij zich
de 100 kilometer voor als twee mara-
thons en 10 Engelse mijlen. Hij redeneert

dan als volgt: eerst loop ik twee kleine
stukjes (die twee marathons) en dat laat-
ste stukje (10 E.M.) is nog maar een héél

klein stu§e.
Henk herinnert zich een praktijkvoor-
beeld. "Enige tijd geleden liep ik in
Schoorl. Pieter Hulskamp ging ook; hij
zou dertig kilometer doen. Ik heb hem 's-
morgens zover gekregen dat wij samen

de hele marathon gingen lopen. Dat is
gelukt! Hij kon zijn startbewijs nog
omruilen en vervolgens heeft hij de

marathon fluitend uitgelopen, nog ruim
binnen de vier uur."

kans zijn om
heeft gelo-

hem het meeste

hoeft daar
"Wanneer je

marathons hebt,
New York toch

wel heel leuke daar is dat nie-
mand naar je tijd vraagt. Hier vraagt
iedereen meteen welke tijd je hebt gelo-
pen, en al naar gelang het antwoord ont-

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 i nternationaal transPofi .

r
Audi 80, Fiat Panda/

Uno, Ford

---

Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetWectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renau lt Clio/19, Vol kswagen GolÍ/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oÍ diesel.
9-persoons busies: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
KampeeÍauto's: 4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein riibewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelÍ verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens voor groot rijbewijs:
Mercedes-Benz 7O9, 914, 1114, 1413
1417, 1617. Met hydraulische laadklep.
TrekkeÍs met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A. N.
19361 FLSen 19362 FLS.

Aantrekkel ij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn.

Ook uw adres voor LEASING.

__i

autoverhuur
VERHU UR VAN PERSONEN.EN BEDRIJFSWAGENS inlaag

HAAGDÉN

,3 vestigingen in de Randstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

tussen Schenk-
en Prins BeÍnhard viadukt

FAX:070-3811 841
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moet je bewonderende of meewarige blik-
ken. In New York ligt de uitdaging in het
volbrengen, niet in het neerzetten van een

tijd. Dat is ook mijn instelling.
Mijn P.R. op de marathon ligt op 3.14 uur.
Als ik de marathon binnen 3.30 tot 3.40 uur
loop, ben ik echt tot de bodem gegaan.

Tijdens de CPC van vorig jaar liep ik I uur
en 30 minuten. Dat is eigenlijk veel te hard
voor mij vanwege het blessure-risico.
Vergeet niet, ik weeg 93 kilo en dat is
behoorlijk zwaar voor een marathonloper,
zelfs voor een marathonloper van mijn
lengte! Maar je vroeg naar leuke mara-
thons. Weet je, elke marathon is weer
anders. Dat heeft met omstandigheden te

maken: hitte, kou, heuvels, noem maar op.

Berlijn kent een heel mooie marathon, en

Panjs ... In Parijs kwam ik nog Jan de

Zeeuw, de eigenaar van Duinzigt Sauna,

tegen. Hij wilde er 3.30 lopen, maar hij
kwam helemaal kapot te zitten. Vanaf 20
kilometer ben ik bij hem gebleven.

Uiteindelijk finishte hij toch nog in 3.40.
Maar persoonlijk vind ik de uitdagendste
marathon van Europa toch wel die van
Monschau. Die vindt in Augustus plaats.
Het is niet alleen de mooiste, maar ook de

zwaarste marathon van Europa met grote

hoogteverschillen. Er zitten heel steile
stukken in en 60Vo van het parcours gaat

over bospaden. De winnaar van vorig jaar
had 2.40 uur.

Ons land heeft ook heel leuke marathons,
zoals bijvoorbeeld die van Enschede. Dat is
een klassieker. Waar ik persoonlijk de

beste herinneringen aan bewaar, is de

marathon van Bolsward, ook wel de

Afsluitdijkmarathon genoemd. Ik zal je
veÍellen waarom.

ln 1993 waren er 62 deelnemers en die ver-
trokken allemaal bij het
Afsluitdijk. Er
schot, het
boeg'; een

de Afsluirdijk
Van die lopers zij
nished. Ik weet
mee en wij liepen
helemaal alleen, zo de 25 en 30 kilo-
meter. Moet je je voorstellen: op dat
moment, daar op die eenzame weg in de

buurt van Makkum, heb ik Kyra ten huwe-
lijk gevraagd."

Kyra: "Dat was een heel emotioneel
moment. Je kunt je voorstellen hoe wij ons

voelden toen wij later de finish passeer-

den."

Huwelijk

Henk en Kyra zijn in Sri Lanka getrouwd.
"Wij wilden geen saaie Hollandse huwe-
lijksplechtigheid die na zo'r, tien minuten
afgelopen was, maar een Singalese rituele
trouwerij. Kyra had ergens gelezen dat je
speciale trouwvakanties kon boeken naar
verre, exotische oorden. Wij dachten toen:
wat let ons? Zo is het gekomen". Henk
staat op en stopt een videoband in de recor-

"Dat verklaart wellicht voor een deel onze
hang naar romantiek."

Dat deze reis Henk en Kyra ook tot andere

dingen hebben geihspireerd, is gebleken tij-
dens de laatste CPC. Henk heeft de halve
marathon op klompen uitgelopen, hierbij
uiteraard Íerzijde gestaan door Kyra en

luidkeels toegejuicht door het veelkoppige

publiek. Het doel van deze 'stunt' was om
geld in te zamelen voor een Nederlands

Welkom Dorp voor dakloze bejaarden in
Sri Lanka, een opzet waarin Henk alleszins
geslaagd is.

Wij hopen uiteraard nog lang getuige te
mogen zijn van de sportieve prestaties van

dit sympathieke en kleurrijke echtpaar!

Fred van der Gon Netscher

der. "Een kleine impressie van ons huwe-
lijk". Wat op de monitor verscheen, was

van een bijna onaardse schoonheid en

romantiek: een hemelsblauwe lucht, wui-
vende palmen aan een goudgeel strand. Dit
paradijselijke decor vormde de achtergrond
van de huwelijksvoltrekking. Henk, zijn
rijzige gestalte gehuld in een lang, crème-

met een bloemencorsage en

Kyra, een bijna etherische
haar eveneens crèmekleurige

smaakvol bloemboeket en een

in heur haar. Stel je daarbij
inheemse geestelijke

huwelijk met de nodige rituele
inzegent, gebronsde jongens

die musiceren en hetjonge paar koelte toe-
wuiven, gerechten met exotische kleuren,
en het sprookje is compleet. Niet het soort
huwelijk dat je onmiddellijk verwacht van
een nuchter ogende, spoÍieve Hollander
die niet alleen veel marathons heeft gelo-
pen, maar ook op het gebied van tennis en

de bokssport zijn sporen ruimschoots heeft
verdiend.
"Wij zijn allebei Vissen", legt Kyra uit.
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2E TUSTRUM 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.
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met medewerking van de fantastische band

Het feest begint om 20.00 uur in het clubhuis / Buurtweg 128 / Wassenaar

Kaarten voor het koud buffet zijn vanaÍ 25 april aan de bar in het clubhuis
in de voolerkoop verkrijgbaar voor de jubileumprijs van f 12,50 per kaart

met gratis consumptiebon.
Op 4 juni kost een kaart / 15,-

bestaat I O jaar
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KEN UW LICHAAM
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De toeschouwer van de CPC heeft
hem in ieder geval gezien, naast
enkele andere lopers van de halve
marathon: de boer op klompen. Ook
kan ik me de 3000m van de
Olympische Spelen herinneren van
1984 waarin Zola Budd op haar blote
voeten haar amerikaanse rivale
onderuit haalde. De grote overeen-
komst tussen deze twee lopers is dat
ze goed kunnen hardlopen. Het ver-
schil is dat de een het met en de
ander het zonder hardloopschoenen

doet. Maar de discussies over hard-
loopschoenen worden er niet minder
om.
U herkent de gesprekken wel. Als
zogenaamde volkomen onbenul op
het gebied van hardloopschoenen
loop je vol verwachting een gedegen
loopschoenenzaak binnen en komt
vol gebreken en volkomen gedesillu-
sioneerd weer naar buiten, maar wel
met een paar hardloopschoenen. Je
weet in ieder geval dat je handicap
verholpen kan worden, maar dat je
gespleten tenen hebt met een 80%
gekromde iets afhellende linker bui-
tenhiel, met een 0,8cm langer rech-
terbeen, was iets nieuws. En zo blijkt
dat zelfs een voet met zes tenen,
verschillende knobbels en deuken,
schimmels en allergieën, naar binnen
en buitenhellende wrevelpezen en
vierkante en puntige enkelspieren
allen gecorrigeerd kunnen worden
middels een aangepaste schoen.
Want er zijn er heel veel, van die
hardloopschoenen, en ze worden elk
seizoen beter, sneller, lichter, mooier
en vooral duurder. Meestal kies ik
een schoen in het algemeen op
vorm, kleur en op comfort. Een
schoen moet in mijn geval aan alle
drie de eisen voldoen wil ik een aan-
schaf doen. Toch schijnt dat met een
hardloopschoen, de duurste schoen

die ik ooit zal kopen, niet te kunnen.
Er bestaat geen zwarte hardloop-
schoen, zonder dat ik het idee heb
op eendevoeten te lopen die ook
nog heerlijk zit. Nu, ik mij heb voor-
genomen om niet te kijken naar
vorm en kleur, zodat ik niet op mijn
Dr. Martens (een van oorsprong
engelse werkmans-schoen) hoef te
lopen, blijft comfort over. En daar is

de expert voor, die voor mij bepaalt
wat lekker zit. Een loopband, een
videocamera, schema's en folders
naast een stel geoefende ogen
weten wat voor mij de ideale schoen
is. Ze waren niet mooi, maar wel
goed voor mij, zo werd mij verteld.
lk heb ze vorige maand, na een ope-
ratie aan beide voeten en 4 jaar stil
liggen maar weggegooid. De schoe-
nen die ik na de operatie heb aange-
schaft, waren op gevoel en eigen
inzicht gekocht en ik bestel ze ieder
jaar weer.

Zonder dat ik in de theorieën van
Charles Darwin wil vervallen, is me
na vele jaren sporten toch duidelijk
geworden dat mijn eigen gevoel
over mijn welbehagen en lichaam
vrij nauwkeurig is. Het vertelt me
wanneer ik kan beesten, rustig aan
moet doen, een pijntje heb en moet
eten of drinken. Luister ik daar niet
naar, dan stopt het lichaam zelf met
goed functioneren. Natuurlijk ben ik
niet geheel geschapen volgens de
biologieboeken en heb zo mijn

gebreken. Deze heb ik in de loop der
sportjaren leren opvangen door een
bepaalde houding en loopstijl, waar-
door ik aardig vooruit kom. Lukt dat
niet, dan lukt het niet. lk kan me
niet voorstellen dat elke handicap
opgevangen kan worden door een
aangepaste schoen, en als het niet
sneller kan, komt dat door individu-
ele limieten en conditie. Er is ook
zoiets als natuurlijke aanleg en als
daaraan wordt getornd door middel
van een te aangepaste schoen, dan
wordt het onnatuurlijk en komen er
blessures en nog meer aangepaste
schoenen en, en, enz.

Vanzelfsprekend ligt het niet zo
zwart wit en valt er altijd wel iets te
verbeteren. Toch neigt de hardloop-
schoenenwereld de laatste tijd het
natuurlijke functioneren van het
lichaam te willen overtreffen.
Weinig gezond voor de sport, mis-
schien alleen voor de makers van de
sportschoenen.

En als je toch de ideale schoen wilt
gaan dragen, en dan volgens de laat-
ste trend op natuurlijke basis, lijkt
me een verende eeltlaag DE oplos-
sing.

isteriÍ
P.S. lk heb patent gevraagd op dit
laatste ontwerp.
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allerhande illustraties voor allergeschoeide klanten
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Running lndoor Tennis ?riathlon Fitn ess Walking

Schoolstraat 35; 2511AW Den Haag
Tel.: 070-3625417

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

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, 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.

mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse

ADVERTENTIE
PLAATSEN?

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
34065 4

I

I

Het beste advies bii de aanschaf van
sportschoenen krijg je van

SPECIAATZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

HET BESTE ADYIES YAN DEN HAAGffi KRIIG IE BII RUNNERSITORLI)

BERICHTEN
VAN DE

BARCOMMISSIE

ln de laatst gehouden
vergadering van de

barcornmis§iiè ií be§loten de
bar op maandag- en

woensdagavond
tot 23.15 uur geopend

te houden.
Sluiting van
het clubhuis

' is om 23.30 uur.
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de Wit I vormgeving en publiciteit

Rulm l0 joor dé Íull-servlce studlo voor doellreffende

publlcltelt en onderscheidend ontwepwerk,

W[ verzorgen desgewenst het gehele Íoject von concept-

ontwikkeling tot en met gereed eindprodukl,

Noomlogo's en vignetten, huhstfllen, brochures en folders.

produkt-, bediljfs- en personeelsodvertenties, jooruerslogen,

oÍÍiches, moilings en peilodieken, verpokkingen en

winkelmoteilool, buitenreclome en beurcpresentoties,
..

Stelt u hoge kwoliteit èn een gedegen begeleiding von

ol uw communicolie-opdrochlen op piljs?

Vroog don onze presentoliebrochure oÍ mook direct een

ofsprool voor het bekiJken von door ons gereoliseerd werk.

Reclame von stert tot finish

lid von de H*msnllot

Chroomstroot l2

2718 RR Zoetermeer

ïeleÍoon 079 - ól 52 óó

Ielefox 079 - ól 52 ó4

ZIER SPORfSHOES &WEAR

OOK ZAAI. EN

VEtD-S(HOEN EN

ZIER RUNNING
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterlalen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5,2272 AO Voorburg, tel.070 - 387 06 06
(gr€ns Voorburg-Leidschendam, aan het Rijn-Schiekanaal op het
terÍein betonmortelcentÍalo Mebin B.V.)
Openingstiidon:
§howrcom: maandag Um vrilctag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond Í9.0G21.00, zaterdeg 09.0GÍ3.00 uur
V.Íkoop bouwmícrblcn: maandag Vm vrijdag 07.3) - Í6.30 uur.
Zaterdag gesloten.
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r Lifoka data bv

Mauritskade 5

2514 HC Den Haag

Tel. 070 356 03 4'l

r Lifoka globe bv

Oude Haagweg 4-6

2552 EP Den Haag

Tel.070 397 10 51

r Lifoka repro bv

Mauritskade 3-5

2514 HC Den Haag

Tel. 070 346 71 OO

r lifoka logo bv

Schenkweg 5

2595 XX Den Haag

Tel. 070 347 06 71

Drukwerk

Kopiëren

Printservice

Textieldruk

merkenbu tterdom
MERKEN MODELLEN AMEN LICENTIES

Onde a tra tie,

en advise a de keuze
,fr, logo's,avan nrcu

verpa tn e.d.
Bem en Merkenbureou Roïerdom

Mothenesserloon 340
Postbus 251 I I

3ml HC Roïerdom
Telefoon 010 - 477 3511

Fox 010 - 476 37 85
Telex 26741telec NL

a
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I VAN DE 4 IOOP
(Herman van de Stijl)

Het l-van-de-4 seizoen 1993194 zit er weer op.
Voor de HRR was deze editie de meest succesvolle van
allemaal, met maar liefst 5 prijswinnaars in de verschillen-
de categorieën; nl. Jan Nieuwenburg met een tweede plaats
bij de V2, Anneke Kloostra met een eerste plaats bij de

DV, Margriet Hoekstra met een eerste plaats bij de Dames,
Albert Beekhuizen met een vijfde plaats bij de Senioren en

tevens dagoverwinnaar met een keurige 31.52 min. en

ondergetekende met een bescheiden vierde plaats bij de

Vl. Daarachter komt nog een derde plaats voor de HRR in
het totaalklassement achter Sparta en Haag Atletiek.

De laatste race werd gelopen bij ons eigen clubhuis en

werd een redelijk succes. Jammer is het wel, dat er zo wei-
nig groepen vertegenwoordigd waren. Een deelname van
ongeveer 50 lopers uit een vereniging van ruim 400 leden
is toch eigenlijk veel te weinig. Sommige groepen gingen
zelfs 's morgens gewoon trainen. Ik begrijp hier niets van;
de wedstrijd was al een maand of zes bekend en viel een

week voor de marathon van Rotterdam. Wat wil je nog
meer voor een prima afronding van je marathontraining. Er
vielen dan ook de nodige PR's te noteren.
Hierbij wil ik iedereen die mij heeft geholpen nog hartelijk
bedanken. Het parcours was weliswaar eenvoudig, maar
had toch de nodige knelpunten waar een goede afzetting
voor nodig is. Dankzij de hulp van die mensen is het geluk-
kig allemaal goed verlopen.

Op nu naar het seizoen 1994195 en ik hoop dat er dan wat
meer clubleden meedoen aan deze wedstrijden, die altijd
goed georganiseerd en gezellig zijn en waar dus niet alleen
maar snelle lopers aan mee kunnen doen. Juist voor die
mensen die niet zo vaak een l0 km lopen, is het des te leu-
ker om mee te kunnen doen.

Je ontmoet ook nog eens lopers van de andere haagse hard-

loopverenigingen en die lopen echt niet allemaal sneller
dan wij.
Als de nieuwe data bekend zijn, zullen ze zo snel mogelijk
gepubliceerd worden, zodat iedere trainer ze kan opnemen
in het schema.

Hieronder volgt nog het totaalklassement van de verschil-
lende categorieën.

HET TIME.TRIAT SEIZOEN
BEGINT WEER!!

Nadat de vorige zomer de traditie weer opgepakt is, komen
ze er deze zomer weer! Een ieder kan zich weer meten en

dan voornamelijk met zichzelf .Ik heb het natuurlijk over de

time-trial.
De testwedstrijdjes waarbij iedereen om de 10 seconden
start (zoals bij een tijdri|, zodaÍ je echt met en voor jezelf
loopt.

Net als vorig jaar zuJlen ze op het parcours door
Clingendaal gelopen worden. De totale afstand bedraagt 5,5
km wat deelname voor iedereen waarborgt.
Voor degene onder jullie waar ook de tijd op de 5 km van
belang is, wordt dit punt (in de derde ronde) met een streep

aangegeven. Hier kan de tijd zelf opgenomen worden.
Op de volgende data zijn de time-trails geplanned:

9 mei, 6 juni, 8 augustus en 5 september.
De eerste start zal iedere avond om 19.15 precies zijn,zodat
hiervoor genoeg tijd is om in te lopen en een warming-up te

doen.

Zorg wel dat je voor 18.45 aanwezig bent om de inschrij-
ving soepel te laten verlopen, want als het ditjaar weer net
zo'n groot succes wordt als vorig jaar, vergt het invoeren
van de deelnemers toch wel wat tijd.
Net als voorgaande jaren zal de uitslag zo snel mogelijk
bekend gemaakt worden en liefst nog dezelfde avond.
Op de slotavond, 5 september, wordt er om de Time-trail
Trofee gestreden. Daarbij zijn de drie voorgaande edities
ook van belang!
Te zijner tijd lezen en horen jullie hier meer van.

Tot slot zullen alle trainers rekening moeten houden met de

time-trails i.v.m. het trainingsschema zodat er geen enkel
beletsel zal zijn om deel te nemen.

Heren Senioren
1. Bachir Ajbar
2. Henri Havinga
3. Mark Wijsman
4. Peter Hallensleben
5. Albert Beekhuizen
6. Hakim Najib

Heren V1
1. Hans Vrolijk
2. Han de Visser
3. Peter van Soest

4. Herman van de Stijl

Heren V2
1. Theo Kruiskamp
2. Jan Nieuwenburg

Dames
l. Margriet Hoekstra
2, Nicole Huppertz
3. Martine Fietz

Dames V
1. Joke Huis in 't Veld
2. Anneke Kloostra

Totaal
l. Sparta
2. Haag Atletiek
3 HRR

Duinzigt Runners

Sparta
Sparta
Koplopers
HRR
Sparta

Sparta
Koplopers
Sparta
HRR

Haag Atletiek
HRR

HRR
Haag Atletiek
Duinzigt Runners

Sparta
HRR

352 p.

365 p.

460 p.

ROPARUN, estafettetoop over 517 kitometer

ROPARUN is de afkorting van de
Rotterdam-Parijs-Run. Deze non-stop
estafetteloop start op 11 mei (voor
de 3e keer) bij de Euromast en de
finish ligt onder de Eiffeltoren. Dit
jaar verschijnen er 40 teams aan de
start, elk bestaande uit 8 lopers. Eén
van de deelnemers is de Bleiswijkse
hardloopvereniging 'De Kieviten'.
Sandra v.d. Berg (loopgroep Ton
Heerkens) en Ton v.d. Valk (loop-
groep Jacques Overgaauw) begelei-
den de lopers van dit team op de
fiets.

meeste sponsorgeld. Jullie kunnen
ons hierbij helpen door in te schrij-
ven op onze 'tientjes-lijst', waarmee
wij op trainingsavonden langsko-
men.

Voor meer informatie:
Ton v.d. Valk (070-3661584) of
Sandra v.d. Berg (070-3547872).

PS

Misschien kunnen we in 1995 met de
HRR aan de ROPARUN meedoen?
Daarom hier nog enkele wetens-
waardigheden:
- De snelste tijd werd in 1993 gelo-

pen door The lsland Runners.
lnclusief 2 uur straftijd, werd de
517 km gelopen in 34 uur en 54
minuten.

- Een team bestaat uit:
. minimaal 5 en maximaal 8 lopers;
. maximaal 4 begeleiders op de fiets;
. maximaal 3 motorvoertuigen.
- De deelnemers dienen zich aan de

algemene en lokale verkeersregels
te houden (bij overtreding volgt
een tijdstraf).

- Het is toegestaan zo vaak van
loper te wisselen als noodzakelijk
wordt geacht. Onze lopers wisse-
len bijv. om de 4 km.

- lndien men van het parcours is

afgeraakt moet men, via dezelfde
weg, lopend naar het parcours
terugkeren.

- Onderweg zijn er 12 checkpoints,
waar de teamcaptain een formu-
lier moet tekenen waarop de tus-
sentijd staat vermeld.

- ln 1993 werd er voor totaal
f.200.000,- aan sponsorgeld voor
de Dr. Daniël den Hoed kliniek bij
elkaar gelopen.

SPORTMASSAGE
(Els Stolk, bondsarts KNAU)

INLEIDING
Als er (bijna) dagelijks gesport wordt, heb-
ben de spieren het behoorlijk zwaar te ver-
duren. Een goede trainingsbelasting, waar-
in voldoende rust is ingebouwd, is het
allerbelangrijkste om overbelastingsver-
schijnselen te voorkomen. Daarnaast is het
verstandig extra aandacht aan ontspanning
en herstel te geven. Denk hierbij aan goede

voeding, aan sauna-bezoek, maar ook aan

sportmassage.

HOE WERKT SPORTMASSAGE?
Door het toepassen van sportmassage tre-
den de volgende effecten op:
-De haarvaatjes in de huid en spieren gaan

verder open, waardoor er een duidelijke
toename van de doorbloeding optreedt.
Doordat de spieren beter doorbloed wor-
den, zullen de gevormde afvalstoffen (o.a.

vocht en lactaat) beter worden afgevoerd
en wordt spierpijn (zoveel mogelijk) voor-
komen.
-De afvoer van afvalstoffen wordt ook ver-
beterd door de uitwendige druk van de

massage.

-De spierspanning wordt beihvloed,

wijdende produkten, terwijl de huid bij
lage buitentemperaturen veel warmte kan
verliezen.

WANNEER SPORTMASSAGE?
Massage kan
worden toege-
past bij vermoei-
de en stijve spie-
ren. Het is niet
alleen zo dat
sportmassage
altijd lekker is
en gunstig
werkt. Een
sportmassage bij
stijve spieren is
al snel te hard, waardoor de spieren na
afloop nog stijver en pijnlijker aanvoelen.
Sportmassage mag nooit worden toegepast
bij een spierscheur, bij een ontsteking of
wond van de huid of als je koorts hebt.

Sportmassage wordt meestal (de dag) na
een wedstrijd of training gegeven. Na
afloop van een zware training of wedstrijd
kunnen afvalprodukten van de spierstof-
wisseling, zoals vocht en lactaat, zich in de

spieren ophopen. Dit is (grotendeels) te
voorkomen door een goede cooling-down
uit te voeren!
Een herstel-massage duurt meestal zo'n20
minuten en kan prima gecombineerd wor-
den met een warmtebad of sauna.

Als de spieren heel zwaar belast zijn, zoals
bij het lopen van een marathon, is het beter
om de sportmassage uit te stellen. Het is
dan verstandiger om de overbelaste spieren
eerst tot rust te brengen door middel van
ijsmassage, het liefst 5 keer per dag gedu-
rende 20 minuten.

Samengevat: Sportmassage bevordert het
herstel en is met name zinvol
die (bijna) dagelijks
zien worden
ing-down en

,rl \'

Het doel van dit evenement is geld
inzamelen voor de kankerpatiënten
van de Dr. Daniël den Hoed kliniek te
Rotterdam. De nadruk ligt deze keer
op de verbetering van het geestelijk
welzijn van de kankerpatiënten. Als
je ziek bent en je voelt je ook nog
eens ziek van alle toestanden rond-
om de ziekte, voel je je helemaal
beroerd. En daar willen alle lopers en
begeleiders wat aan doen.

Via sponsoring door bedrijven, fami-
lie en vrienden proberen 'De Kie-
viten' hierin een bijdrage te leveren.
Eén van de middelen om te spon-
soren is de zogenaamde'tientjes-lijst'
waarop iedereen (tegen betaling van
f. '10,-) de eindtijd van ons team kan
schatten. Wie er het dichtst bij zit,
ontvangt F 250,- ! ln 1993 werd de
517 km afgelegd in 38 uur '13 minu-
ten en 15 seconden, waarmee een 7e
plaats werd behaald.

Dit jaar proberen we natuurlijk weer
zo hoog te eindigen. Belangrijker is

echter het handhaven van onze posi-
tie als één van de teams met het

I
ER§

moet ge-

/

Er zijn verschillende massage-technieken,
zoals wrijvingen, knedingen, klopbewegin-
gen en schuddingen. Als regel wordt aan-
gehouden dat een sportmassage voor de

sporter (tot op zekere hoogte) comfortabel
moet zijn. Vaak gebruikt de sportmasseur
een tussenstof. Het doel van deze tussen-
stof is het verminderen van de wrijvings-
weerstand, waardoor pijn en irritatie van de

huid en haarzakjes (zoveel mogelijk) voor-
komen wordt. Soms wordt een tussenstof
gebruikt die een vaatverwijding in de huid
geeft. Het gebruik van deze tussenstof
voelt wel lekker warm aan, maar sommige
mensen zijn overgevoelig voor de vaatver-
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BOUW EN AANNEMINGSBEDRIJF

c BONGAERTZ B V.

Lid n.v.o.b.

telefoon:070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax:070 -3246874
(post 2244 BN Wassenaar)

# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging

# timmerfabriek

I
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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

V.d. MEULEN - WESSET'AíG
sinds 1e3s Laan van Meerdervoort 50 - Den Haag

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUAR!

o70 r 345 9494 I 3,45 35 73

I eetlepel zonnebloemolie
De ui glazig bakken in de olie. De bouillon-
blok erbij. Direct de soepgroenten en gesne-

den champignons er door roeren en even aan-

bakken. Het vocht uit de groenten wat laten
verdampen. De ketjap, ketchup en sambal

toevoegen. Het mengsel even goed doomoe-
ren. Zout naar smaak toevoegen. Het gerecht
warm houden.
Ondertussen per persoon 2 eieren klutsen en

er een omelet van bakken. De omelelten op

met een lekkere verse

gebakken krieltjes is het een

maaltijd is voor mensen

en hele marathons lopen heel

geraspte kaas bij en een

IN DE

het
de

wilt

OMELET

door

Buon

1 groot
2tíj

van zo'n maal-

voor 4 personen

of andere

de

er

bordende voorverwarmde eneleggen
de

Zort ente

(basterd)suiker

en het

tijd is

spaghetti,
sen goed in
Voor de

PASTA
voor 4
I doos

lijks tijd om
Hieronder

gesneden

Doe de

de saus te
geheel
pan

niet kan
Voeg de

de saus

volgens de

fra?che

bacon in de

/2 eetlepel ketchup
zoete ketjap

oregano
bacon

sambal

soepgroenten

als je na het
eten.

Iedereen
dan ook

verwarmde gïoente

dubbelklappen.

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

com pleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïiJïïiilj,ï::tJiLi' ö
Wilje meerweten? FngSft
We nemen graag de tijd VISION
voor je. coNTAcTLENSILAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

ke

rd!

dumpti

Perfect
gerege

THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

MET

laatste
geYen.zachtete
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SCHIMMETINFECTIES AAN DE VOETEN
Els Solk, bodsarts KNAU

INLEIDING
Schimmelinfedies aan de voeten komen vaak voor. Het beroerde is dat een
schimelinfectie aan de voethuid en met name aan de teennagels, erg hardnek-
kig kan zijn. Sporters moeten extra uitkijken, omdat ze veel gebruik maken
van gemeenschappelijke douches en kleedruimtes waar het vaak warm, voch-
tig en lang niet altijd brand schoon is.

Wat is een schimmelinfectie?
Veel mensen denken dat de (extra) huid-
schilfering tussen de (laatste) tenen nor-
maal is of dat hun verdikte, verkleurde
(grote) teennagel een 'normaal' gevolg is,
van een teennagel die er een keer af is
gegaan. Meestal is er dan sprake van een

schimmelinfectie van de huid of van de

nagel. Deze schimmels (Trichophyton
rubrum) infecteren vooral de huid op
warme, vochtige plekjes en de nagel van

de grote teen. Kenmerkend bij een schim-
melinfectie is het 'luchtje', want schim-
mels ruik je letterlijk.

Zwemmers-eczeem
De meest voorkomende vo[n Yan een

schimmelinfectie is'zwemmerseczeem'.
Hierbij is de huid van de voet aangetast.

Zwemmerseczeem treedt vaak op tussen de

tenen. De symptomen zijn vrijwel meteen
zichtbaar en bestaan meestal uit roodheid,
jeuk en huidschilfering. Meestal zijn de

sympotomen dus niet zo ernstig maar het is
wel belangrijk om de schimmelinfectie aan

te pakken. Een schimmelinfectie van de

huid hoeft namelijk rtret zo onschuldig te
blijven. zo kunnen kloofjes tussen de tenen
ontstaan, waardoor hardlopen bemoeilijkt
wordt. Ook een heftiger huidreactie kan
voorkomen, waarbij er sterk jeukende of
pijnlijke blaasjes van de huid ontstaan.
Door krabben, door aan-en uittrekken van
ondergoed en door het gebruik van een

vochtige handdoek kan ook de rest van het
lichaam geihfecteerdd raken.Zo kan de

liesstreek betrektelijk gemakkelijk gein-
fecteerd raken omdat ook daar de huid
vaak vochtig is, als gevolg van het dragen
van een strakke slip onder een sportbroek-
je.
Als de huid geinfecteerd is met een schim-
mel, is de kans groter dat ook de (teen-

)nagels geïnfecteerd zullen raken.

Kalknagel
Bij een infectie van een tennagel 'kruipt'
de schimmel tussen de nagel en nagelbed.
Er is een verhoogd risico op een schimmel-
infectie van de teennagel, als deze bescha-

digd is, In de sportsituatie is een veel voor-
komend teennagel-beschadiging een'blau-

we' teennagel als gevolg van stoten of
sporten met te kleine schoenen. Hierdoor
zal de teennagel er uiteindelijk afgaan,
waardoor de schimmel de nieuwe teenna-
gel veel gemakkelijker kan infecteren. In
de regel begint de infectie met een witte of
gelige plek aan het uiteinde van de nagel.
De schimmel dringt de verhoornde nagel-
plaat binnen, waardoor deze tenslotte ver-
weekt. De nagelplaat raakt los van het
nagelbed en er wordt een overmaat aan

dik, verkleurd (wit-geel tot zwart-bruin)
kruimelig hoorn gevormd. Doordat de

geïnfecteerde teennagel dikker wordt, kun-
nen ze meer "omhoog" groeien waardoor
pijnklachten optreden bij het dragen van
(sport-) schoenen. Daarnaast hebben deze

teennagels soms de onhebbenlijke eigen-
schap om in de nagelriemen te groeien,

waardoor de kans op een nagelriem-ontste-
king toeneemt.
De schimmelinfectie hoeft niet aan alle
nagels voor te komen en ook kan het zijn
dat maar een voet is aangetast.

Voorkomen van een schimmelinfectie
Een schimmelinfectie waait je niet 'zom-
aar' aan en gaat ook niet spontaan over. Je

moet altijd bedacht zijn op het risico een

schimmelinfectie op te lopen, maar natuur-

lijk nog meer in gemeenschappelijke dou-
cheruimtes. Zeker als je al een keer een

infectie hebt gehad, en je dus "bewezen"
hebt gevoelig te zijn voor huidschimmels,
moet je erg voorzichtig zijn.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet met
een schimmel besmet raakt?
Dat kun je doen door de volgende hygiëni-
sche maatregelen in acht te nemen:
* Was je voeten dagelijks en droog ze,

met name tussen de tenen, goed af. Als
je gevoelig bent voor een schimmelin-
fectie kun je je voeten en je schoenen

inpoederen met een speciaal anti-schim-
melpoeder (bij de drogist te koop).

x Draag iedere dag schone katoenen sok-
ken.

* Draag zoveel mogelijk luchtige schoe-

nen of sandalen.

Het is dus niet verstandig om overdag
op sportschoenen te lopen!

* Draag badslippers in gemeenschappe-

lijke douche-en wasgelegenheden.
* Wees matig met het gebruik van zeep

en doucheschuim.
* Maak de douchevloer ook thuis goed

schoon.

Behandeling van een schimmelinfectie
Als je toch een schimmelinfectie hebt
opgelopen, kun je het beste zo snel moge-
lijk naar de huisarts gaan. deze kan dan de

diagnose stellen en je advies geven hoe de

infectie het beste behandeld kan worden. In
het algemeen is een huisinfectie snel
(weker/maanden) te genezen door een poe-

der of zalf te gebruiken waar een schim-
meldodend medicijn in zit (bijvoorbeeld
Daktarin, Nizoral of Mycolog). Dit schim-
meldodende poeder of zalf moet je twee
keer daags dun aanbrengen. Zeker 's
nachts is het verstandig om de aangedane

huidplek daarna af te dekken met een pleis-
ter of een dunne verbandkous, zodat het
schimmeldodende medicijn de kans krijgt
goed in de huid te trekken.

De behandeling van een schimmelinfectie
van de teennagel is in het algemeen tijdro-
vender en moeilijker, wat te maken heeft
met de (langzame) groeisnelheid van (teen-

)nagels. Tot voor enkele jaren waren de
resultaten bovendien vaak slecht en moes-
ten niet zelden de zieke nagel verwijderd
worden. Met alle gevolgen van dien, zoals
een lelijke (en soms pijnlijke) 'nagelprop'.
Alleen lokale behandelingen, waarbij dage-

lijks een schimmeldodende tinctuur als

nagellak wordt aangebracht en de teenna-
gels "afgeschaaft" wordt, leidt vaak niet tot
genezing. De beste resultaten geven een

combinatie van in- en uitwendige behande-
ling. Een enorÍne vooruitgang betekent de

ontwikkeling van nieuwe anti-schimmel-
middelen die minder lang geslikt hoeven te
worden en minder (ernstige) bijwerkingen
hebben. Hierdoor is de kans op blijvende
genezing toegenomen.
Behandeling van een schimmelinfectie,
heeft alleen maar kans als de genoemde

hygiënische maatregelen goed uitgevoerd
worden!

Besmettelijkheid
Vaak beseffen mensen met een schimmel-
infectie niet dat ze een bron van besmetting
kunnen vorÍnen voor hun naaste omgeving
(partner, familie of mede-sporters). Om dit
risico zo klein mogelijk te houden, is het
verstandig als ze een aparte handdoek
gebruiken en hun slippers aanhouden in
gezamelijke douche-ruimtes, in de sauna of
het zwembad. Natuurlijk is het verstandig
als de anderen ook hun slippers aanhouden.

Conclusie
Schimmelinfecties aan de voeten komen
vaak voor bij sporters. In het algemeen is

een infeftie door het nemen van hygiëni-
sche maatregelen goed te voorkomen. Is er
toch een schimmelinfectie opgetreden, dan
zljn er tegenwoordig goede medicijnen in
de handel, waarmee de infectie bestreden
kan worden.
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Terry Roel-Legerstee
Voed i ngsadviseu r/Diètist

Sportdiëtiste

J. Maetsuykerstraat 97
2593 ZE Den Haag
Tel.: 070-3474567

T[ainers 18.45 uur 18.45 uur 09.00 uur

Herman v.d. Stijl maandag woensdag

Ton Heerskens maandag donderdag

Pieter de Graaf maandag woensdag

Joop den Ouden maandag woensdag zondag

Jacques Overgaauw maandag donderdag zaterdag

Frans Perdijk maandag donderdag zondag

Henk Hoogeveen maandag woensdag zondag

maandag woensdag zaterdag

Ronald Boekkamp maandag woensdag zondag

Heidi v.d. Veer maandag woensdag zateÍdag

Ben van Kan maandag donderdag zateÍdag

Noortje Alberts
Rob Krahmer

maandag woensdag zondag

Willem Hoogstad maandag donderdag zateÍdag

oeken

l,ette.

Prins HendrikstÍaat 76

25Í8 HV Den Haag

tel O7O 3454905

Íax 07O 345í868
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twee weken komt.

te
pedi-

Sinds kort is het

minuten30 kost f. 10,-.

van der ïoorn.
duurt ongeveer

@

Gerrit v.d. Veer
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t-shlrts

sweaterg stickèrs
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polo's

polosweateÍs

coach jacks

dÍaagtassen

handdoeken

spo.tshirts

spoÍttrsscn

stropdassen

jogti.g broeken

paraplu'§

ètiketten

brieÍpapier
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beheer

Ronald
Graaf

den Ouden

Perdijk
van de Stijl

Dannis v.d.

Kosten per consult J 3,50.

Vermolen
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(secretaris)
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Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat By.

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

ADVERTENTIE
PLAATSEN?

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.

Illustrator;
Ben van Koten

Sï Den

,
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Den Haag.

(voorzitter)
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Meer informatie
kunt u krijgen bij:

Hellen Hauser,
tel.: 070 - 320 40 95
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