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Haag een brief
het positieve

HRR tot 3l mei
aan de

huren. Dit betekent
de mogeliikheden

bekijken om de houten

die in Katwijk liggen
opgeslagen, te verkopen.

Bekers
Tijdens de Algemene Leden-

vergadering zijn aan de volgende

leden de jaarlijks uit te reiken

Veer heb-

ge hun
mogelijke
club heeft
en Gerrit trainen allebei een

groep. Bovendien is Heidi al
jaren lid van de barcommissie.
Ook hebben ze in 1993 het suc-

cesvolle clubevenement georga-

niseerd: 20 km van Parijs.

De prestatiebekers zijn gegaan

naar: Maarten Scharroo en Corrie
van Egmond. Zij stonden het

Hij is niet het type mens dat
graag in het volle licht van de

schijnwerpers staat. Toch zijn er
weinigen binnen de vereniging
die dat zó verdienen als Ruud van
Groeningen, want over hem gaat

dit verhaal. Deze inmiddels 60-
jarige waterbouwkundig ingeni-
eur is een van de actiefste leden

van onze vereniging en dat is hij
al vanafde oprichting.

in de lijst

v/il

Allen van harte

Trainingscoördinator
Per I mei 1994 is de nieuwe trai-
ningscoördinator Norbert
Groenewegen begonnen. Hij is
iedere maandag vanaf 18.45 uur

reidwilligheid en

een zekere eigen-
zinnigheid altijd
hand in hand lijken
te gaan, beschouwt
zichzelf als een
'einzelgànger'. In
de letterlijke zin des

woord klopt dat
niet, want hij is vrij-
wel altijd aan de

zijde van vriendin
Els Bloemen te vin-
den. Zo ook op die
dag vóór Koningin-
nedag, toen ik hen
bezocht in Els'
woning in de lom-
merrijke Parsifal-
straat.

Legendarische
trainingsgroep

Evenals de meeste leden van het
allereerste uur maakte het tweetal
deel uit van de legendarische trai-
ningsgroep van Keith Deathridge.
Ruud, op de raadselachtige ma-
nier die zo typerend voor hem is:
"Keith vond ons te goed of juist
niet te goed om bij de reguliere
trainingsgroep te komen, en toen
hebben we maar een alternatieve

trainingsgroep gevormd". Els
lacht: "De groep van Keith werd
eigenlijk te groot. Dat kon hij niet
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op de club aanwezig. Zijn hoofd-
taken zijn:
-het stimuleren, begeleiden en

adviseren van trainers;
-het organiseren Yan themadagen;

van de trainersver-

TC-verga-

Elke
met een

Wij wensen hem
zijn werkzaamheden.

behappen, vandaar". Ruud vult
haar aan: "Keith kreeg naar aan-

leiding van die oproep in de

Haagsche Courant ruim 100 aan-

meldingen, dus hij moést wel een

selectie maken. In feite moest je
'solliciteren' om bij zijn groep te
kunnen komen. Daarbij werd
gekeken naar motivatie en erva-

ring."
Els: "Voor mij was dat wel een

probleem, want ik wilde helemaal

niet lopen. Ruud heeft mij uitein-
delijk zo gek gekregen!"
In december van dat jaar is Ruud
met Jan Brusse (nee, niet die, zljn
neef!) en nog een paar anderen

die buiten de selectie vielen, een

eigen groep gaan vorrnen.

Uiteindelijk vond Joop Kant dat

het gescheiden trainen ten koste

ging van de éénheid. Toen is toch
maar besloten om één groep te

vornen, zlj het dat die wel erg
groot was.

Grootvader
Ruud is al Opa van twee wolken
van kleindochters, maar als er op

één persoon de - van Els' voor-
malige buurjongens Koot en Bie
afkomstige - term'Krasse Knar'
van toepassing is,

wel.
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DE MAN DIE RICHARD KRA'ICEK VERSTOEG

fitheid'. Natuurlijk zijn niet alle sporten meer even geschikt,
maar hardlopen is bij uitstek een sport die tot een ver
gevorderde leeftijd beoefend kan worden. De fysiologische
functies nemen af door het ouder worden. Dit geldt ook
voor de bij sporten belangrijke functies van de longen, van
het hart en van het lichamelijk prestatievermogen in het
algemeen. Daarnaast treden er vaker chronische aandoenin-
gen op. Eén van de chronische aandoeningen die kunnen
ontsta a n, z ij n ha rt-v a atzi e kte n.

Hart-vaatstelse!
Bij het hart-vaatstelsel tre-
den veranderingen op door
veroudering. Zo neemt de
zuurstof-opname af met
ongeveer 30% in de perio-
de van 30-65 jaar. ln de
loop der jaren kan het hart
tijdens maximale inspan-
ning steeds iets minder snel
slaan. De maximale hartfre-
quentie neemt af met
gemiddeld één slag per
levensjaar. Ook de hoeveel-
heid bloed die door het
hart per slag uitgepompt

kan worden, neemt af.
Uiteindelijk zullen deze ver-
anderingen ertoe leiden,
dat er minder bloed tijdens
maximale inspanning wordt
rondgepompt en zal het
prestatievermogen lang-
zaam aan afnemen.
Overigens blijft het zo, dat
een goed getrainde oudere
sporter best beter kan pres-
teren dan een slecht
getrainde jongere. Ook op
oudere leeftijd is het duur-
uithoudingsvermogen nog
goed te trainen !

(bliiven) doen.ln de
nog zo'n 50%o aan sport.
genoemde motieven om aan
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Ruud is niet alleen een enthousiast hardloper;
zijn liefde gaat ook uit naar de Vierkamp en niet
in de laatste plaats: tennis. Ooit was hij Eerste
Klasser in de competitie. Op dat hoge niveau
speelt hij nu niet meer, maar hij slaat nog weke-
lijks zijn balletje op tennispark Berg en Dal,
samen met Els.
"We hebben in het dubbelspel de nodige pijzen
in de wacht gesleept", zegt Ruud trots. "Ik heb
Els zo'n beetje het tennissen bijgebracht, evenals
hardlopen."
"Richard Krajicek kennen wij ook," zegt Ruud.
"Als kleine jongen blonk hij al uit. Toch heb ik
in die tijd één keer van hem gewonnen. Daar
bestaat nu weinig kans meer op!"

Academisch misvormden
Wat brengt een verdienstelijk tennisspeler er toe
om te gaan hardlopen bij een vereniging?
"Ik liep al hard voordat ik mij bij een club aan-

sloot; ik deed ook wel mee aan prestatielopen.
Trouwens, in mijn jeugd heb ik veel aan atletiek
gedaan. Ik werd daartoe door mijn nieuwe voogd
gestimuleerd. Niet zonder succes, want in 1948

heb ik de Duindigt-cross (of hoe die cross in die
tijd ook heette) voor de jeugd gewonnen. Dàt
was pas crossen! We moesten over sloten sprin-
gen en zo, er zaten heuvels in het parcours, mul
zand... De afstand was wel niet zo groot, zo'n
1500 meter, maaÍ zwaaÍ dat het was!
Op latere leeftijd ben ik weer gaan lopen. Nu
ging dat meestal als volgt: ik liep over het strand
van Kijkduin naar Hoek van Holland en weer
terug. Aan het eind van de rit had ik nog zóyeel
over, dat ik het laatste stuk zo hard mogelijk
ging, het was bijna sprinten. Op die manier heb
ik een paar maal een spierscheuring opgelopen.
Daarom leek het mij verstandiger om onder
begeleiding, dus in clubverband, te gaan trainen.
Dat is mij goed bevallen. Naderhand ben ik ook
als één van de eersten lid van de vereniging
geworden."

Ruud schiet in de lach. "Ik weet nog goed, dat
die fotograaf, hoe heet-ie ook alweer, Oh ja, Jos

van Iersel, mij een keer toeriep: "Loop jij nu ook
al bij die academisch misvormden?" Want in het
begin had de club een wat elitair imago. Of dat
nu helemaal terecht was, weet ik niet, maar er
liepen wel enkele juristen, ingenieurs e.d. bij de

leden van het eérste uur."

Normbesef
Was Ruud een wees? "Nee, dat niet. Mijn moe-
der heeft mij afgestaan toen ik nog heel jong
was. Later, toen ik al 25 jaar oud was, heb ik
haar voor het eerst ontmoet. De eerste jaren van
mijn leven ben ik in kindertehuizen opgegroeid.
Dat heeft wel een bepaald stempel op mij
gedrukt. Om je een voorbeeld te geven: in een

normale gezinssituatie leren kinderen taal aan

doordat hun moeder veel tegen ze praat, vooral

gedurende de eerste jaren. Die communi-
catie heb ik gemist. Ik vermoed dat dat
de oorzaak is dat ik nu nogal introvert
ben en niet zo vlot praat, vooral niet over
gevoelens. Ik druk mij meer uit in zwij-
gen dan in spreken! Verder ben ik een
beetje allergisch voor gezag' als ik ook
maar het geringste vermoeden heb auto-
ritair te worden benaderd, gooi ik de kont
tegen de krib. Dan wordt ik een beetje
recalcitrant. Ik heb mijzelf ook normen
moeten aanleren, want enig normbesef
werd je in die tehuizen niet bijgebracht.
Je werd bij wijze van spreken aan je bed
vastgebonden om te voorkomen dat je
wegliep." Lachend: "Zo njd ik nog
steeds bij voorkeur door rood!"

Ruud is opvallend openhartig over ziin
relatie met Els.
"Velen zullen zich afvragen hoe dat nu
precies zit tussen Els en mij. Welnu, ik
ben getrouwd en heb vijf volwassen kin-
deren, maar Els is al jarenlang mijn
vriendin. Wij hebben elkaar op de tennis-
baan ontmoet. Ik moet zeggeni we vullen
elkaar aardig aan. Toch wordt een derge-
lijke levensstijl nogal curieus gevonden.
Enige tijd geleden zijn wij zelfs geïnter-

viewd door Iteke Weeda. Dit in het kader
van een boek over getrouwde mannen die
er een vriendin op na houden."

Over elkaar aanvullen gesproken!
Ruud heeft jarenlang gewerkt aan de
opmaak en distributie van Hot Road
Review. Dat waren tijdrovende klusjes
waarmee hij en Els soms tot in de kleine
uurtjes bezig waren. Daarnaast heeft hij
zijn sporen ruimschoots verdiend als'uit-
zetter' en 'nameter' van parcoursen,
zoals die van de Fit Ten Miles.
'Concurrerende' lopen zoals de
Vredespaleisloop maken ook nu nog
dankbaar gebruik van zijn kundigheden.
Ook bij die werkzaamheden wordt hij
altijd trouw terzijde gestaan door Els.
Maar los daarvan, Ruud is er altijd bij als
er iets te klussen valt. Dat leidde soms tot
opmerkelijke situaties. "Alweer enige
tijd geleden waren wij bezig in het oude
clubhuis aan de Doorniksestraat. Ik
moest een electriciteitskabel doorzagen
en dat leek te kunnen, want een kerel van
de GEB riep nog dat de spanning van de
kabel was. Dus ik begon te zagen.

Opeens: "Pang!" een enorÍne steekvlam
spoot op en schampte rakelings langs

mijn gezicht. Een wenkbrauw en een
deel van mijn haar waren helemaal weg-
geschroeid en van die ijzerzaag was niet
veel meer over dan een stukje gesmolten
staal. De mensen die op dat moment in
het clubgebouw aanwezig waÍen, zagen
lijkbleek van schrik. Ja, wat wil je, er zat
zo'n 380 volt op! Maar met die wenk-
brauw is het toch weer goedgekomen."

Ruud verhaalt ook van die keer dat hij
Jan Buter, de helaas recentelijk overleden
veteraan-loper, uit een benarde positie
heeft bevrijd. "DaÍ zat zo: Els en ik zijn
naar Finland geweest, naar de wereld-
kampioenschappen voor veteranen. Els
zou aanvankelijk nog meedoen, maaÍ ze
raakte twee weken van tevoren gebles-
seerd. Enfin, we vonden het zonde om de
reis af le zegger,. We zaten daar met drie
mannen en tien vrouwen in een soort
bungalowpark; Willem Ravensberger, de

supersnelle veteraan, was er ook bij.
Komen we op een avond thuis van een
wandeling, staan al die vrouwen zich te
verdringen voor het toilet, waarin Jan
Buter zich per ongeluk had opgesloten.
Moet je voorstellen: we zaten zo'n 25
kilometer van de bewoonde wereld, dus

autoverhuur

Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
1/zlol9t/z ton laadvermogen en
van 33 tot 46 mz.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal transport.
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Personenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
U no, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdettn/ectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renault Clio/19, Volkswagen GolÍ/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/of diesel.
9-persoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein rijbewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelÍ verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens vooÍ grcot riibewiis:
Mercedes-Ben z 7O9, 914, 1114, 1413
1417, 1617. Met hydraulische laadklep.
Trekkers met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A. N.
19361 FLSen 19362 FLS.
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je kon niet zo snel ergens hulp halen. Heb

ik de hele deur met hengsels en al eruit
moeten slopen!"

Op de vraag waarom hij al die activiteiten
op zich neemt, is het antwoord even simpel
als afdoend: "!a, dat doe je nu eenmaal als
je lid bent van een club."
Ruud licht dit verder toe.

"Wat dat uitzetten van parcoursen betreft:
ik had daarbij het voordeel dat ik goede

spullen had. Ik werk bij de

Duinwaterleiding als constructeur van pijp-
leidingen en beschikte over goed kaartma-
teriaal. Bovendien heb ik ooit een studie als

landmeter gedaan, dus ik ben erkend land-
meter. Dat is ook nooit weg! Maar ja, als

men daar lucht van krijgt, heeft dat bepaal-
de gevolgen.
Vooral in het begin werd ik overstelpt met

aanvragen; zo heb ik hand- en spandiensten
verleend aan de Belgische Parkloop, de

Badhuisstraat-loop, de Fit Ten Miles, noem
maar op. Het zal je niet verbazen dat ik ook
betrokken ben bij de organisatie van de

Nationale waterleiding-loop, die ieder jaar

weer in een andere plaats in Nederland
wordt gehouden."

Doorvragend over zijn beroep, vertelt Ruud
met gevoel voor zelfspot dat hij door'ver-
bale tekortkomingen' voor een technisch
beroep heeft gekozen. "Vooral als jongen
was ik heel introvert, maar ik beschikte wel
over enige wiskundige begaafdheid en was
constructief ingesteld. Met enige trots ver-
telt Ruud dat hij bij de directie Bruggen
van het ministerie van Verkeer en

Waterstaat als betonconstructeur aan de

Brienenoordbrug heeft gewerkt.

'Zwartvaren'
Maar naast zijn dagelijkse werk
en al de werkzaamheden die
door Ruud voor de club worden
verricht, vindt hij nog steeds de

tijd om zich aan zijn hobby's te

wijden: tennissen, fietsen en

hardlopen.
Ook bewaart Ruud goede herin-
neringen aan de keren dat hij - al
dan niet in clubverband - in het
buitenland was om er te gaan
lopen (of ernaar te kijken).
Zoals bijvoorbeeld die keer in
Harwich, waar Els zich nog in de
pnjzen heeft gelopen. "Dat was
nog wat: Harwich is ons zo goed
bevallen, dat wij er eigenlijk wel een paar
dagen wilden doorbrengen," zegÍ Els.
"Maar dat ging eigenlijk niet, omdat wij
een retourticket hadden voor de boot, en de

terugreis kon eigenlijk maar op één dag
gemaakt worden. Wij hebben toen aan

Johan Knoester die de reis had georgani-
seerd, gevraagd of we nog wat langer kon-

den blijven en met een latere boot terug-
gaan. Hij dacht dat het wel zou kunnen.
Enfin, we zijn nog een paar dagen geble-

ven, maar op de terugweg knepen we 'm
wel. We dachten dat ze aan de kleur van de

tickets konden zien dat we een eerdere boot
hadden moeten nemen. Maar er kraaide
geen haan naar."
Dat was dus een gratis reis voor twee per-

sonen!"

Hard-rock
Ook zijn wij op eigen gelegenheid naar de

Olympische Zomerspelen in Barcelona
gegaan, waar we heel toevallig Ton
Vermolen tegenkwamen.
Verder zijn we via de club naar Parijs
geweest, naar Brussel, New York, Londen.
De mooiste is ongetwijfeld die van New
York, ook qua sfeer! Al dat publiek en die
hard-rockbands die langs het parcours ston-
den te spelen, te gek."
Hou je dan van hard-rock?
"Zekert. Ik hou van klassieke muziek, maar

ook van Madonna en Whitney Houston.
Mijn kinderen hebben mij in dat opzicht
ook beihvloed. Verder de Beatles, maar
naar echte hard-rock kan ik ook heel goed

luisteren.
lk zou eens voor een feestje van een paar

collega's voor de muziek zorgen. Ik nam
allerlei platen mee: Stones, Zappa, noem
maar op. Nou, ik geloof dat dat niet hele-

maal de bedoeling was. Ze hadden geloof
ik veel liever Hollandse meedeiners
gehoord." Toch is Ruud niet echt muzikaal.
"Mijn pleegvader was operazanger. Ik heb

zelf jarenlang op pianoles gezeten, maar
meer omdat we een vleugel thuis hadden

staan dan dat ik zoveel talent had. Ik heb
totaal geen maatgevoel. Op een zekere dag
zakte ik door de pianokruk. Vanaf dat
ogenblik hield ik het wel voor gezien."

Ruud heeft weinig aan te merken op het

reilen en zeilen binnen de vereniging. "Het
aardige is dat er bij ons voor elk wat wils
is. De een wordt lid om wat aan zijn condi-
tie te doen, de ander wil zijn prestaties ver-
beteren, weer een ander komt er om een

vriend of vriendin te vinden, of een combi-
natie van al die dingen. Wat ook leuk is,
zijn de gezamenlijke activiteiten: fietstoch-
ten, uitstapjes, trainingsweekenden, feest-
avonden, noem maar op. Juist dat multi-
disciplinaire karakter spreekt mij aan. We
zijn nu eenmaal een vereniging voor recre-
anten, dus het gaat mij wat ver om die sterk
wedstrijd-gerichte benadering aan de hele
club op te leggen. Je zieÍ ook vaak dat heel
eenzijdig gerichte figuren van lieverlee
afvallen."

Lachend: "Als het meezit, blijf ik tot mijn
75e bij de club. Momenteel heb ik het erg
druk op mijn werk, maar als ik met pen-
sioen ga, wil ik mijn P.R.'s gaan verbete-
renl"

Fred van der Gon Netscher
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De kransslagaderen hebben als
belangrijkste taak de zuurstofvoor-
ziening van de hartspier. Normaal is

de doorstroming van deze vaten, ook
bij zeer zware inspanning, ruim vol-
doende om aan de zuurstofbehoefte
van de hartspier te voldoen. Bij ver-
nauwingen van meer dan 70% kan,
afhankelijk van de intensiteit van
sportbeoefening (maar ook bijvoor-
beeld onder invloed van spanningen,
extreme temperaturen en wind), een
tijdelijk tekort aan zuurstof in de
hartspier ontstaan. Het'dichtslibben'
(atherosclerose) van de slagaders van
het hart is iets dat in onze maat-
schappij al op jonge leeftijd begint.
Bij mannen kan dit al op de leeftijd
van 35-40 jaar problemen voor de
hartspier geven, waarbij een pijnlijk,
drukkend gevoel (angina pectoris) op
de borst kan ontstaan. Dit kan uits-
tralen naar de linkerarm of kaken, of
zelfs tot een hartaanval leiden.
Diegenen die een hartaanval overle-
ven, hebben een -in meer of mindere
mate- beschadigde hartspier die aan
samentrekkingskracht heeft inge-
boet.

een niur* p.r. : h.rtíla1 à+o

Sporten heeft in ieder geval een
gunstige invloed op het voorkomen
van dit dichtslibben, doordat sporten
de leefgewoonten van iemand gun-
stig beïnvloedt. Zo zal iemand die
sport beoefent, in het algemeen niet
roken en geen overgewicht hebben,
doordat hijlzij gezond(er) eet en
leeft. Hierdoor blijft het totale cho-
lesterol- en vetgehalte in het bloed
laag en de spier- en hartfunctie
goed. Dit blijkt te leiden tot een
lagere sterftekans en een (paar jaar)
langer leven.
Ook als er klachten zijn van de hart-
en vaten, blijft het vaak mogelijk om
met medicatie toch aan hardlopen te
blijven of te gaan doen. Het verdient
dan de voorkeur om in groepsver-
band te sporten. Bij de keuze van de
sport en de intensiteit van sportbe-
oefening moet wel het advies van de
hartspecialist opgevolgd worden.
Deze kan, eventueel in samenspraak
met een sportarts, schema's opstel-
len. Daarbij wordt dan gekeken naar
de tijdens de inspanningstest vastge-
legde gegevens.

Bloeddruk
ln onze westerse maatschappij heeft
1O-2Oo/o van de bevolking een hoge
bloeddruk. Van een te hoge bloed-
druk wordt gesproken als de bloed-
druk meerdere malen hoger wordt
gemeten dan 165195 mm Hg. Het
percentage van de bevolking dat een
te hoge bloeddruk heeft, neemt toe
met het ouder worden. Meestal kan
geen specifieke oorzaak gevonden
worden voor het ontstaan van de
hoge bloeddruk. Overgewicht, ro-

ken, overmatig zoutgebruik en te
weinig lichaamsbeweging drijven de
bloeddruk welvaak op.
Door regelmatig, zo'n drie keer per
week, met een lage intensiteit gedu-
rende meer dan een half uur te spor-
ten, kan in het algemeen een hoge
bloeddruk worden voorkomen of
tegengegaan. Het tegengaan van
een hoge bloeddruk is van groot
belang, met name omdat een hoge
bloeddruk kan leiden tot hart-vaat-
ziekten. Ook als men al een hoge
bloeddruk heeft, kan (duur)sportbe-
oefening vaak leiden tot een lagere
bloeddruk. Een hoge bloeddruk zelf
heeft meestal geen invloed op de
sportprestatie. Een veel te hoge
bloeddruk kan indirect echter wel de
sportprestatie verminderen, doordat
ha rt-vaatziekten optreden.

Medicamenteuze behandeling en
doping-controle
De medicijnen die bij hart-vaatziek-
ten en hoge bloeddruk worden voor-
geschreven, kunnen van invloed zijn
op de sportprestatie. De volgende
medicijnen worden zeer vaak voor-
geschreven.
- Plaspillen (diuretica) verminderen

het prestatievermogen, doordat
het bloedvolume dat rondgepompt
moet worden, omlaag gaat. Daar-
naast wordt er extra kalium via de
urine uitgescheiden, wat in princi-
pe nadelig kan uitwerken op de
prestaties.
Het gebruik van plaspillen is vol-
gens de dopinglijst van de
IAAF/KNAU verboden, omdat deze
medicijnen het gebruik van andere
doping-geduide middelen (anabole
steroïden) zouden kunnen maske-
ren (verdunde urine). Er wordt
zowel tijdens als buiten de wed-
strijden op het gebruik van plaspil-
len gecontroleerd.

- Bèta-blokkers brengen de hartfre-
quentie en de zuurstofbehoefte
van de hartspier omlaag. Deze me-
dicijnen hebben voor een sporter
vervelende bijwerkingen, zoals ver-
moeidheid en vermindering van de
duur-conditie. Waarschijnl ij k wordt
dit veroorzaakt doordat de arbei-
dende spieren bij het gebruik van
bèta-blokkers over minder vrije
vetzuren kunnen beschikken. Dit
effect zou bij selectieve bèta-blok-
kers kleiner zijn dan bij de niet-
selectieve bèta-blokkers. Bèta-blok-
kers staan niet op de IAAF/KNAU
dopinglijst en zijn dus toegestaan
tijdens wedstrijden.

- Vaatverwijders brengen de bloed-
druk omlaag, zodat het hart min-
der arbeid hoeft te verzetten om
het bloed rond te pompen. Som-
mige vaatverwijders (calcium-anta-
gonisten) kunnen ook de hartfre-
quentie enigszins verlagen. Vaat-
verwijders hebben niet de ver-
velende bijwerking van vermoeid-
heid en een vermindering van de
(duur-)conditie.
Vaatverwijders staan niet op de
IAAF/KNAU dopinglijst en zijn dus
toegestaan tijdens wedstrijden.

Het is dus belangrijk om met de
behandelend (hart-)specialist te
bespreken, dat er gesport wordt. Als
atleten deelnemen aan wedstrijden
waar zij uitgeloot kunnen worden
voor een doping-controle, moeten zij
rekening houden met de IAAF/KNAU
dopinglijst.
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DE FANTASTICUS

Terwijl ik nog twijfelde tussen piloot
en dierenarts, wist hij het al lang.
Vanaf zíjn vierde kreeg hij namelijk al
te horen dat Wimbledon in het ver-
schiet lag. lk geloofde hem volkomen,
maar verbaasde me alleen over het feit
dat naast alle n

Wimbledon
Dus elk
of hij
en el
Mi

Op
tro n slanke
lange man van rond dik d
bruin haar met lichte
groeid is bij de slapen, grote groene
ogen die vaker naar de grond gericht
zijn dan voor zich uít en altijd en eeu-
wig in zwarte spijkerbroek dat wat los-
jes op de tengere heupen valt. Het
dagelijks trainen heeft hem namelijk
op zijn minimale vetpercentage
gebracht. Op zich een vriendelijke man
die als het hem wordt gevraagd altijd
helpt met het schoonmaken van de
douches en w.c.'s, want dat moet hij
sinds kort ook in zijn eigen huis doen.
Verder luistert hij geduldig naar ande-
re mensen en zie hem dan begrijpend
knikken met de ogen naar de grond.
De keren dat ik hem hoor praten, is

het eerder in cijfers dan in letters en
omdat ik beter in taal ben dan in wis-
kunde, durf ik hem niet aan te spre-
ken. Terwijl ik dat graag wil doen,
want ik ben zo nieuwsgierig of hij
gesponsord wordt door Adidas, en
eigenlijk naar veel meer.

Als ik zijn keukenkastjes open, zijn ze
dan gevuld met pakken zilvervliesrijst
en extra gevulde muesli, of staan er

stapels ongeopende mexicaanse bor-
relnootjes en roomboter stroopwafels
voor eventueel onverwacht bezoek?
Staan er onder zijn bed rijen hardloop-
schoenen en Jezus sandalen of staan er
voor een toevallig uitje ook zijn crème-
kleurig suède cowboylaarzen met zil-

Ligt er achter de
en western
'Autoraces

van

denkt hij
iek als hij

Spelen een
opde5

een paard
groenhel-

verslaat,
onkere Spaanse

redt uit de klau-
egoïstische vader

weer hoort, keert hij zich onbeholpen
om, terwijl er in de haast een plens 7-
up op zijn nieuwe zwarte spijkerbroek
valt.
lk ben blij dat ik vijftien jaar eerder
ontdekte dat het hebben van drie ten-
nisrackets mij geen gewilder prooi
maakt voor het andere geslacht, of dat
het hebben van een auto mij niet meer
vrienden geeft, en dat een goed
betaalde functie van mij zeker geen
beter mens maakt. Het ploeteren en
streven naar beter en meer is niet
opgehouden, maar het doel is niet
meer wat het was. Hoe en waarom ik
ploeter, niet het resultaat maakt mij,
de loper, het kind, de vader of moeder,
de zwijgende, de zingende, de dron-
ken T.V. kijkende schoolverlater, de
koningin, de...

En als mijn priníprinses komt, laat ik
alles achter en loop mee, of stap ik in
de auto, achter op het paard of fiets,
zolang het ,naar wit is.

Otisterit

ROPARUN 1994
De langste non-stop estafette loop
van ROtterdam naar PArijs

Men neme:

- 8 enthousiaste lopers die een

70 km

organiseren. We hopen met alle teams een
cheque van meer dan 200.000 gulden aan

de kliniek te kunnen overhandigen, bedoeld
voor de sociale en geestelijke begeleiding
van patiënten. Mede door jullie sponsoring
hebben wij, voor de Ropa-run begint, als
team al een bedrag van 15.000 gulden bij-
elkaar gebracht. De Bleiswijkse en andere

niet alleen finan-
in de vorm van

kisten bananen, pasta's, liters sport-
drank, busjes, N,

etc.

pakken, T-shirtsJ

-4

I

lopers
lezel,

de

van

met

1

bijstaan en kaart
die een 9-

van, Iuxe volgauto en

kunnen besturen,
die op elk

stevig onder handen
die dag en nacht

's aan de ploeg

dosis gezelligheid en

de manier
Na de prestatietocht

echt. Van alle 38

de wedstrijd pas

gaat één loper
Zo door, daarbij

fietser. Over
begeleid door een

's gaan vele
gesprekken voor, en na de ROPA-

na het verkrijgen
zelf de wissel-

iedereen wil weten
Ons team is net als

ploegen van vier

algemeen toch de

ene ploeg bij ons

de andere ploeg te
twee check-

waar ze kan gaan

op dat moment
de 4 km van
wisselschema
gelopen, veel

waren
nselen

,5 km, en daar-
heb persoonlijk
knieën moeten
de zomer

durf te

Euromast
Om 12 uur start
Euromast met een

A

km door Rotterdam. Het fietsen in een stoet
van 304 lopers, ongeveer 100 fietsers en

meer dan honderd vierwielers maakt op mij
diepe indruk. Niet alleen omdat bij de

Daniël den Hoed-Kliniek volwassenen met
tranen in hun ogen staan, maar ook omdat
het allemaal loopt en rijdt, na maanden van

h

lading vrije tijd om de orga- run, want ieder team
en van de

te Yerwerven Daniël schema's opgezet
Hoed-kliniek, hoe de ander het

het ROPA-run
voorgaande jaren in
lopers gesplitst.
Die splitsing is over

hardloopvereniging)
gangbare manier
aan de beuÍ is,

jaar deel aan eten en wordt ze

points verder ge

en Rotterdam rusten (slapen???)

ploeg wisselt om
Dit
het

r1

afiat
onker-
@"- aar vrolijke vrije lach in de kantine

n wil loslaten. En als hij
De

het

naar dedir

km
dir

hn

te,

w

uit.

I

te

De
naar hd- gebracht

dampen-de'uitgelopen
duikt om de lopers

te
'n5à6

maal 4 km per
ploeg zodra vier lopers
bij elkaar 16 km hebben afgelegd. Dit om
extreme vermoeidheid na uren en uren fiet-

toqh ).

nu,

de

rda

I één
ijd

991' all
ing

niet

b
klei

ge nde
reldrecord be
\de ro km

happe

stilletjes dro

rs.

r

at

end
Jaar

elke
van deze

En

heeft

,17àl
dit

Het beste advies bij de aanschaf van
sportschoenen krijg je van
mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
dle de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en dle bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eigen

ervaring spreken. En die gebruik maken van
een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus.

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

SPECIAATZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

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

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

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

RunninE lndoor Tenn is Triathlon 'Fitness Wa Iking

I,

HET BESTE ADVIES YAN DEN HAAG
ryff KRrIG lE BrI RUNNERSW0RTn

1ri1ii:irii:#

is om 23.30 uur.

tot
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sen, zoals Ton van der Valk verleden jaar
ondervond te vermijden.

de route
Langs de Maasweg, via Klaaswaal gÍulÍr we
naar de Haringvlietbrug waar Checkpoint 1

ligt. De Teamcaptain, tevens chauffeur,
moet op elk van de twaalf Checkpoints
laten aftekenen. De organisatietafel is een

geliefde verzamelplek omdat hier de tijden
en standen staan aangegeven. Wij liggen
na twee uur in een goede l8e positie.
Checkpoint 2 is in Hoogerheide en daar
ontdekken we dat we nog steeds 18e lig-
gen, maar met 2O minuten voorsprong op
het uitgangsschema van verleden jaar!
Runnersworld liep bij het passeren van dit
punt één minuut voor op de nummer twee,
the Island Runners. Dat belooft een span-

nende race te worden. We krijgen ondanks
het primitieve gebeuren in de caravan na

elke loopbeurt een pasta voorgeschoteld, al
is het 6 uur's morgens, eten zal je!!

checkpoints
In de 9-persoonsbus rijden we vooruit naar
Checkpoint 4 waar we koffiedrinken en

wachten op het invallen van de nacht. Het
andere gedeelte van onze ploeg passeeÍ
ondertussen bij Putte de Belgische grens en

loopt het saaie stuk door de Antwerpse
haven. Het voordeel van ervaring met de
(bijna ongewijzigde) route en een goede

kaaÍlezer bewijst zich, want enkele (snel-

le) teams raken de weg kwijt en kampen
met een sterke tijdsachterstand. Om 22.34
uur komt de loper van onze tweede ploeg
in een verrassende 13e positie de loper van
mijn ploeg aftikken. Bij het passeren van
het Checkpoint zijn we 10e!!!
De andere ploeg zal licht sarcastisch
opmerken 'Vasthouden!!' want zij zien
hun inhaalrace alweer inzakken nÍutr een

achterstand!

Franse grens
Het wordt alweer
licht als ik de laat-
ste loopbeurt met
elke loper meefiets.
Ze hebben het heel
zwaar deze laatste
4 km's over de

N5l. De één heeft
last van steken in
zijn borst, de ander
heeft zware boven-
benen of een klots-
ende maag of 'het
gaat gewoon niet
meer'. Het biorit-
me begint op te

spelen na deze rus-
teloze nacht, maar
ze bijten door.
OndeÍussen wor-
den we door 7

lopers ingehaald
dus we zakken naar
de l7e plaats. Kan
ons snelle ploegje

zo meteen weer flink dollen met de andere

teams, denk ik maar.

Tegen half zeven 's morgens fiets ik met
een, in zijn eigen bewoording 'afgepijger-
de' loper over de Franse grens, Checkpoint
6 op. Ik heb amper tijd om een woord met
mijn vriend te wisselen, omdat hij het fiet-
sen van mij overneemt.

De tweede ploeg loopt nu door allerlei
kleine Franse dorpjes en akkers. Zij heeft
het geluk een redelijke nachtrust gehad te
hebben aan de Franse grens. Wij gaan na

de bami meteen door naar CP 8 om ook de

slaapzakken in te duiken. Leuke weten-
schap dat koploper Runnersworld CP 8 al
om acht uur 's morgens is gepasseerd! Wij
worden rond het middaguur van dit CP
weggestuurd in een heroverde 14e positie
en klimmen door de goede vorm van de

mannen zelfs nog een positie omhoog.
Letterlijk klimmen was het ook bij Lagny
op 393 km vanaf de Euromast. Op CP 10

zit ons pakkie an erop. We geven het roer
over aan de tweede ploeg die tot aan de

Eiffeltoren zal gaan volbrengen.

camping
Onze ploeg gaat alvast kwartier maken op
de camping waar alle Roparunteams (op

eigen kosten) gaan kamperen, omdat om
l0 uur 's avonds de slagbomen al dicht
gaan voor auto's. Dit is wel zo comfortabel
herinner ik mij van het eerste jaar toen ik,
gebroken na de finish, de derde nacht
wederom in een auto door moest brengen.

Eiffeltoren
Veel te vroeg bij de verlichte Eiffeltoren
(23:00u.), bekijken we de binnenkomst van
andere teams, Runnersworld is al om 21:00
in 32 uur gefinisht, gevolgd door the Island
Runners op 42 minuten achterstand en

Rotterdam Atletiek op l:07 minuten ach-
terstand. Deze mannen zijn gewoon beren
van marathoncracks die elkaar om de 5 of
10 minuten afwisselden in een tempo van
maar liefst l7l18 km per uur. 'Energie'-
bedrijf Zuid-Holland en het Franse brand-

weerteam zijn respectievelijk 4e en 5e

geworden, terwijl het team van \Vest
Nederland door een aanrijding met eigen

auto's/bus helaas al vroegtijdig is uitgeval-
len. Dit jaar zljn er gelukkig geen uitval-
lende teams door blessures. Het dames-

team van Olympus loopt ook prima tot aan

Parijs, een schitterend initiatief want het is
best moeilijk om zoveel dames op de been
te krijgen voor dit gebeuren. Stad Rotter-
darn zal door twee uur straftijd, als laatste
eindigen in ongeveer 44 tur.

finish team'Vollebregt'
Vanwege de kou gaan we in de bus liggen
maffen, totdat we via het bakkie doorkrij-
gen dat onze loper eraan komt. Het is 2 uur
's nachts en we struikelen/rennen in onze
haast naar de Eiffeltoren/finish. Ja hoor,
daar verschijnen twee zwetende fietsers
aan weerszijde van een nog harder zweten-
de loper. Wij beginnen keihard te juichen.

De heren hebben door om de beurt 4 minu-
ten te rennen zo'n tempo gemaakt, dat we
als l2e eindigen in 37 uur en nog iets!
Later horen we van de organisatie dat
nagenoeg alle communicatieverbindingen
tussen de Checkpoints (en klokken) zijn
uitgevallen. We hebben protest aangete-

kend bij de wedstrijdleiding omdat wij
a.d.v. onze werkende wedstrijdklok geme-

ten hebben dat we een bepaald traject snel-
ler afgelegd hebben dan zij ons willen laten
geloven. De officiële uitslag, en de

Na de vrouwenloop van 8 mei jl. in
Amsterdam, vroeg ik aan een ervaren hard-
loopster die daar de hardloopbuggie met
haar paar maanden oude dochter had uitge-
test, of en hoelang zij had gelopen tijdens
haar zwangerschap. Haar aantwoord sloot
volkomen aan bij de ervaringen die ik heb
gelezen in het vrouwenloopboek (door
Manfred Steffny en Rosemary Breuer, uit-
gegeven door Elmar SpoÍ) namelijk tot
vlak voor de bevalling. Kortademigheid
bleek het enige -overkoombare- euvel.
Aangezien er nog niet zoveel ervaring is
met zwangere loopsters binnen onze club,

bekendmaking van de winnaar met de

dichtstbijzijnde tijd volgt na 28 mei.

Een klein feest bij de Eiffeltoren dat na een

goede nachtrust en lekker zonnen doorgaat

tot aan de barbecue en het feest van vrij-
dagavond. Stel je voor 700 man op de cam-
ping aan het barbecuen. Wat een rookont-
wikkeling, wat een geweldige sfeer met z'n
allen. Zaterdag Parijs een dag verkennen,

om iets cultureels aala zo'Ír sportieve acti-
viteit toe te kennen en om gewoon te

genieten van die mooie lichtstad.

Teruglopen doen we niet, we zouden wel
gek zijn!

leek het me aardig eens wat zaken op een

rij te zetten.
Aan het beeld van een hardlopende zwan-
gere vrouw zal men moeten wennen. Men
is er te zeer aarl gewend, niet op de laatste
plaats vanwege het dalende geboortetal en

de regelmatige voorzorgsonderzoeken, een

zwangere als zieke te zien. Dit is echter
fout! !

Bij de gezonde loopster vormt het lopen
geen hoger risico op een miskraam. Er zijn
juist zeer gunstige effecten: de ochtendmis-

selijkheid wordt gestabiliseerd en er treedt
geen overÍnatige gewichtstoename op. De
rugmusculatuur blijft sterk. Daarmee heeft

de zwangere niet alleen een betere hou-
ding, maar ook een betere voorbereiding op
de geboorte. De zwangere moet echter na

de eerste maanden wedstrijden en een hoog

tempo vermijden. Onbegaanbare en glibbe-
rige wegen dienen uiteraard vermeden te

worden. Het beste is een lichte duurloop op
vlak terrein. Uit onderzoek is gebleken, dat
lopen meer energie verlangt en geleidelijk
aan meer inspanning vraagt. Dit uit zich in
een opmerkelijke toename van de zuurstof-
opnÍrme, de polsslag (m.n. de belastings-
pols) en de ademhaling. Om een constant
nivo van de lichamelijke belasting vast te
houden, moet de loopsnelheid successieve-
lijk worden verminderd.
Concluderend kan vastgesteld worden, dat
lopen zwangerschap niet per definitie bete-
kent 'stoppen met hardlopen'. Het beste

advies wat m.i. gegeven kan worden is:
goed luisteren naar je eigen lichaam en het
hardlopen daaraan aanpassen.

Veel loopplezier en een goede bevalling.

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 iaar of f.60,- per keer.

Andere formaten zijn
ook mogelijk.

Meer informatie
kunt u krijgen bij:

Hellen Hauser,
te!.: 070 - 320 40 95
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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

KENHOE

recensies. Er wordt telkeas

informatievanbliiven
dezeer vanafkomt editie

of1n

die het leuk vindt

beschouwd. Daarna was

rekoefeningen om de
te behouden/ vergroten.
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start.

lnstige lopers
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Visualisatie
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den Berg.

klaring is
het proces

van vragen

- uitgeverij de Kern uit Baarn

V & D (f 29,50) en Centrale

Van
derespectievelijk:

marathon.heleve
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watworden,moet enfysiek

na vijfendertigste
Mark 1991 vert.& Scheid,
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niet te realiseren is.

Den Haag.

op het lopen
die de

zijn van de
proces.

worden 11 richttijden
van de schema's is,

Concluderend

boek, dat met

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'ruG
sinds 1e3s Laan van Meerdervoort 50 - Den Haag

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

o7q^ r 345 94 94 I 345 35 73

Perfect
geregelrd!
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.

íïïiïi[jil::tJiLï ö
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd MSTON
voor je. g9NTA6TLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

BOUW. EN AANNEMINGSBEDRIJF

een beperkt gehouden

de schema's natuurlijk

Momenteel

Ije

anekdOtes.

(in

individu al ZEzijn

HARDLOPEI{

aantalwoord

gernteresseerden

tekst over
geschreven
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de tijd toen ze nog stiekem naar
school kon rennen. Vrouwen in
haar cultuur mochten zich niet te
schande maken door sport.
Bovendien was daar geen gelegen-
heid voor. Als klein meisje had ze
zich daar niets van aangetrokken
en begon ze te rennen zodra ze uit
het zicht was. Het zat in haar
natuur te wedijveren met haar
broertjes en andere vriendjes en
vaak was ze sneller. Ze was de
kleinste geweest, maar door haar
snelheid als vanzelfsprekend geac-
cepteerd in de groep.

1001 nachten wilde zij lopen. Zij
rende nooit overdag, want dan
was het zinderend heet. Slechts als
de sterren aan de hemel fonkelden
en iedereen in de hutten sliep, ver-
wisselde zij haar eenvoudige kleed
voor een broek en een hemdje.
Schoenen had ze niet nodig, want
haar voeten waren de harde grond
gewend. Ze verlangde terug naar

Na haar elfde kon ze zich niet
meer aan het oog onttrekken. Ze
moest van school om volledig mee
te helpen in het levensonderhoud.
Dat betekende lange dagen op het
land en wassen, oppassen en
koken voor haar talloze broertjes
en zusjes. Het harde bestaan maak-
te haar al jong volwassen. ln haar
groeide het verzet tegen de onge-
lijke verdeling van taken. Ze zag
dat haar vader de hele dag stond
te ouwehoeren, terwijl haar moe-
der zich tot op het bot uitsloofde.
Daarbij kwam ook, dat veel zonen
-als ze ouder werden- naar de ste-
den in het noorden vertrokken om
daar geld voor de familie te verdie-
nen, terwijl dochters angstvallig
werden vastgehouden.

Ze was inmiddels opgegroeid tot
een beeldschone tiener die bewon-
dering oogstte bij de mannen. Zij
had echter slechts aandacht voor
de sterkste en knapste onder hen.
Degene waarvan ze nog nooit met
hardlopen had verloren. Uren filo-
sofeerden ze samen over het leven
in de stad. Hij was vastbesloten om
iets te bereiken in zijn leven. Die
wilskracht in hem maakte hem
aantrekkelijker dan de anderen.
Maar hij wist niets van haar gevoe-
lens voor hem en behandelde haar
als een goede vriend. Van de ene
op de andere dag vertrok hij met
de noorderzon en leek het leven

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat By.

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

voor haar uitzichtloos. Ze stortte
zich op haar werk, beseffend dat
haar jeugd ongrijpbaar, nu voor-
goed van haar was afgegleden.

Toen ze de zoveelste nacht niet in
slaap kon komen, kroop ze stiekem
de hut uit om buiten te gaan wan-
delen. De nachtlucht voelde koel
aan op haar huid en voor het eerst
voelde ze zich weer een beetje
gelukkig. Aarzelend ging haar
wandelpas over in een hardloop-
tempo. Ze hunkerde ernaar weer
zo snel te zijn als vroege4 om haar
eigenwaarde terug te vinden.
Daarna begon ze er een gewoonte
van te maken 's nachts te rennen,
want het gaf haar kracht voor
overdag. Ze begon er gaandeweg
meer plezier in te krijgen en steeds
vaker achter elkaar en harder kon
ze bepaalde afstanden afleggen.
Het leven in het dorpje gleed
dagelijks in hetzelfde slopende
ritme langs haar heen. Zij wist en
kon niet weten dat haar vroegere
liefde op dat moment het grote
geluk gevonden had. Hij was opge-
nomen in de nationale atletiekse-
lectie. Terwijl zij bukte op de plan-
tage, bukte hij om de startstreep

aan te raken. Terwijl zij overeind
kwam om een stap verder te doen,
kwam hij overeind om 10km te
lopen. Als zij aan het einde van de
plantenrij was, kwam hij uitgeput
over de finish. Als zij omkeek en
luisterde naar het geroep van de
vrouwen, keek hij het stadion rond
en luisterde naar het gejuich. Wat
was de wereld toch oneerlijk ver-
deeld. Zij droomde 1001 nachten
verder.
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstnal 5,2272 AD Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
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Nike Halve Marathon 1994, Egmond alZee, Halve
marathon op 09/01/94
Plaats Cat. Tiid Naam

I
159

I
201

I

I
266

70
398
425
430
44r
133

452
t5

465
89

479
t9

491

169
43

558
s69
36

228
601

0
624

9s
259

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

1:04:47
1:09:10

I:73:29
l:14:51
1:15:00
l:18:49
l:21:30
l:23:13
l:23:48
l:24:08
l:25:01
l:26:37
l:29:58
l:32:50
l:34:22
l:34:43
l:35:25
l:35:44
1:36:13
l:36:20
l:37:07
l:37:43
l:31:41
l:37:54
1:38:39
1:39:30
l:42:28
l:42:51

MSE
VSE
M55
MSE
v40

l:39:05
l:39:06
l:45:58
1:49.48
l:52:22

1

J

John Kiprono (Kenia)
Leo Brusselmans (Belgie)
Tegla Loroupe (Kenia)
Anne van Schuppen

Jan van Laarhoven (RKHAV)
Cor Messing (Zuidwal)
Willem de Graaf
Manna Lukkien (Zuidwal)
Joop Verhoeven
Petra van Limpt (Pr. Hendrik)
Siem Herlaar (DEM)
Guus Zijdenbos
Wim Willemsen
Henk Mullekes
Gerard Wessel
Karel Stolk
Peter Groen
Fred Kick
Cor ZwarÍ
Jacques Overgaauw
André Blok
Jan van Egmond
Aad Overdevest
Corrie van Egmond
Hans Blokker
Jaap Verbaan
Inez Stàrk
Hans Schuyt

HET 'KOMO.PROMO'.TEAM
V.l.n.r.: Leo Dommanschet, Fred Kick, Roel Zwier, Joop den Ouden, Bert Vingerhoed en Hans Blokker.

Zittend: Michiel Tuit, Henk Mullekes en Peter Magnée.

l0l5
l0l6
l69l
2051
2292

Pieter Hulskamp
Inez Stdrk
John Agterof
Simon Stroo
Mastia Kaldenbach

MSE l:43:21 Ron Penning

Dam tot Damloop 1993, Amsterdam, 10 EM op
19/09/93
Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:45:22 Josphat Matchuka (Kenia)
1 M40 0:50:40 Leo Brusselmans (Belgie)
I VSE O:52:59 Hellen Kimaiyo (Kenia)
I M50 0:56:40 Cor Messing (Zuidwal)
I V35 0:59:42 Petra van Limpt (Pr. Hendrik)

FIT Ten Miles 1993, Den Haag, 10 EM op 19/1493
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:48:2O Francis Nade (Tanzania)

23 M40 0:51 12 Leo Brusselmans (Belgie)
50 VSE 0:54:59 Karin McCleod (Schotland)
56 MSE 0:55:34 Pierre van Leeuwen
58 VSE 0:55:50 Anne van Schuppen
71 MSE 0:56:47 Willem de Graaf
75 V35 0:56:52 B. Rogers (Engeland)

93 M50 0:57:50 Marius de Snaijer
104 MSE 0:58:28 Peter
I4I MSE
151 MSE
152 BR
164 M40
172

171 Paul
02:27

:43 N

V40 l:45:16 Sophie
M40 l:45:49 Joop
MSE 1:46:04
MSE 1:46:1

MSE I

136
1

1

49
261

84

32

3l I
4t
2l

352
50
27

t4t
50

390
63

64
157

158

43

44
69
56
l9
20
1t

Plaats

MSE
v45
M60
M40
MSE
M40
M50
MSE
M55
v40
MSE
M55
v35
M40
VSE
MSE
M50
M50

1:00:53
1:03:53
1:03:55
1:04:58
I :07:11
1:09:13
1: I l:01
1:l l:07
l:13:24
l:14:14
l:14: l5
l:15:00
l:15: l9
I :16:50
1: l8:05
l: l8:34
l:19:43
l:20:46

I :00: l5
1:00:48
1:00:53
l:01:31
l:01:55
l:02:05

MSE
MSE
MSE
M40
MSE
M40
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M50
MSE
MSE
MSE
M50
v35
MSE
v35
M40
VSE
MSE
M45
VSE
M40
M50
M45
VSE
M60

0:33:29
0:33:48
O:34:31

0:34:54
0:34:55

0:35:23
0:35:58
0:36:11
O:36:24

0:36:31
0:36:42
0:36:59
O:37:03

0:31:07
0:38:46
O:39:17

0:39:38
O:39:42

O:40:12

0:40:22
O:4O:44

0:41:03
0:41:21
O:41:49

O:42:02

O:43:32
O:43:43

0:53:46
O:54:21

O:54:22

0:55: l4

Michel Rovers
Marianne Knapen (DES)
Theo Hopman (Trias)
Wim Willemsen
Fred Kick
Jaap Verbaan
Jan Nieuwenburg
Peter Groen
Pieter Meinders
Ineke Schnitzler
Hans Schuyt
John Agterof
Marianne Koopman
Lex Cabral
Brigitte Schalkwijk
Pieter Hulskamp
Nico Galjaard
Gerrit van der Veer

,7

10 km op

Naam
Willem Boon (De Spartaan)
Albert Beekhuizen
Hans Vrolijk (Sparta)

Willem de Graaf
Peter van Leeuwen

Sander Creman
Herman van der Stijl
Christiaan den Hertog
Paul Grevenstette
Wim Kooij
Joop Verhoeven
Maarten Scharroo
Rinus Pols
Paul van den Berg
Theo Kruyskamp (Haag Atl)
Jaap Bernhard
Henk Mullekes
Ed Biersteker
Jan Nieuwenburg
Toke Zwinkels (Olympus 70)

John Hartman
Anneke Kloostra
Nico Tetteroo
Olga van der Poel (Haag Atl)
Charles de Roo
Wim Roozenburg
Margriet Hoekstra
George van Wissen
Lucas de Kruijter
Ben van Kan
Yvonne Smit
Henk Harland (Haag Atl)

259

18

t9
26
29

3l
36
38

41

46
49
52
70

)

M45 l:22:03 Peter Leegstra
M40 l:22:04 Dennis Ottes
V35 l:22:09 Marjan
V40 l:22:13
M50 l:24:51
V40 l:26:
v45 I

der Wal
v50 Veer

Marathon op 26/09/93
Naam
Kenichi Suzuki (Japan)

Steven Post
Michel Rovers
ZakaiaEzzine

224

I
64
85

1293

410
423
491

516
540
541

544
579
602
611

685

688
708

BR
BR
M45
M40
v40
v40
M45
MSE
BR
M55
M40
M50
VSE
BR
BR
M60
VSE
v40
v45

06:42
07:58
09:47
09:57
10:36
1223
l3:01
1343
13:44
1349
l4:57
15:36

l6:19
l8:58
l9:10
19:52
22:23
24:08
24:40
28:53
29:05

84

87

93

95

98
l0l
104

r06
107

tll
120
t7t
173
n4
178

I
1

I
I
1

I
I
I
I
1

1

I
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

on Folleso
Steven Post
Hans van Vliet
Wim L. van Maanen
Wim Roozenburg
Nico Tetteroo
Fred vd Gon Netscher
Jaap Verbaan
Sophie van Geenhuizen
Marianne Koopman
Ton Heerkens
Ronald Kloots
Kees Storm
John Agterof
George van Wissen
Chris Blokdijk
Esther Hartman
Pieter Rustenburg
Ineke Schnitzler
Jan van der Roest
Brigitte Schalkwijk
Ria van de Berg
Jane Hamstra

77

MSE 2:51:04
MSE 2:54:31
MSE 4:12:55

139
Amsterdam Marathon 1994, Halve marathon op
26/09/93
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 1:10:28 Taco Spanbroek (Huizen)
128 MSE l:24:06 Frans Martens
171 MSE l:25:54 Karel Stolk
178 V35 l:26:15 Inge van Haselen (A'dam)
187 M50 l:26:31 Ton Rongen (Bakkum)
302 VSE 7:29:21 Marijke Zeekant (A'dam)
310 MSE 1:29:29 Gerard Wessel

Kerstloop 1993, Rhoon, 15 km op 1A12/93
Plaats Cat. Tiid Naam

I V35 0:59:28 S. Groen in 't Woud (Bataven)

3 V35 l:05:29 Anneke Kloostra

768
110
816
823

§v\*

-§§"

"Àr
s

Pieter

§'.Lt;

§'

*

t

,e.

Een

24*

354

24
86
76

Marathon
riid

MSE

1;03:50
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Bataven Cross
30/01D4
Plaats Cat.

I MSE
65 MSE
71 MSE
81 MSE

IO4 MSE

Naam
Marcel Versteeg (Haag Atl)
Rob Stevens

Joop Verhoeven
Jon Folleso
Wim Kooij

riid
0:35:12
0:41:47
0:43:40
0:44:07
0:47:36

1994, Wassenaar, 11125m op M arquetteloop 1 994, Heemskerk, Halve marathon
op 13/0284
Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 1:04:13 Marti ten Kate (Fortis)
26 MSE l:14:20 Albert Beekhuizen

Schoorl Marathon 1994, Schoorl, Marathon op
20/02/94
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 2:40:55 N. Schotten (Bergen NH)
80 M50 3:55:36 Henk Mollema
8l MSE 3:55:37 Pieter Hulskamp

Schoorl, 30 km op

296
433
438
412
506
518
549
560
583

587
588
604
609
613
633
675
705
713

MSE
MSE
M60
MSE
M45
M40
MSE
M40
M40
MSE
M40
M50
M45
M55
M40
M45
M40
M55

1: l8:46
l:22:35
l:23:02
l:24:34
l:26:20
l:26:57
l:28:09
l:28:25
l:28:55
l:29:08
l:29:ll
l:29:41
l:29:53
l:30:02
l:31:11
l:34:48
I :40: l8
l:41:42

Rinus Pols
John Hartman
Sjef Senden (Ach Top)
Jelle van der Veen
Dries van de Bos
Jan Bremmer
André Blok
Hans van Doorn
Wim Willemsen
Jan Roos
Jaap Verbaan
Henk Breugom
Pieter de Graaf
Pieter Meinders
Jos de Waardt

Bataven Cross 1994, Wassenaar,8625m op
30/01/94
Plaats Cat. Tiid Naam

1 M40 0:2841 Henk van Velzen (Bataven)
62 M45 0:37:29 Eddy Zljl
77 M55 0:43:28 Knut Christensen

Minimarathon
0il02/94
Plaats Cat.

1 MSE
47 VSE

544 M45
556 V3s
752 M40

2004 M60
2493 V45
2494 M55
2499 M50
2674 M45

29
135

158

190

263
470
728
980
987

1026
1095

t206
1228
1532

1994, Apeldoorn, 18.6 km op

Bataven Cross 1994, Wassenaar, tW75m op
30/01/94
Plaats Cat. Tiid Naam

I VSE 0:15:34 Anneliek van der Sluijs
(Haag Atl)

29 V40 0:19:37 Marianne Koopman

Schoorl Marathon 1994,
20/02/94
Plaats Cat. Tiid

I MSE l:35:43
5 MSE l:47:01

120 MSE 2:11:04
127 VSE 2:ll:55
134 M50 2:12:42
149 MSE 2:13:43
157 M40 2:14:43
162 MSE 2:14:55
238 V40 2:21:55
244 M45 2:23:ll
290 I|iíSE 2:27:35
299 M40 2:28:27

Naam
Jan-Dirk Hazeleger (Bataven)

Albert Beekhuizen
Hans Blokker
G. de Voor (Spirit Lelystad)
Jan Nieuwenburg
André Blok
Fred Kick
Henk Mullekes
Sophie van Geenhuizen
Wim Roozenburg
Roel Zwier
Joop den Ouden

Naam
Dick Tesselaar
Christiaan den

Rob Walterbos

Peter

Maarten
Jopie

12300m

Dirks (Schuurmans)

Beekhuizen

Brielle,25 km op 06/03/94
Naam
Charles Timmermans
(SC Voorne)
Wim van Dijk (GAC Gemert)
\Yim de Bruin (Vet Ned)
Hans Blokker
Jan Nieuwenburg
Tatiana Maslova (R'dam Atl)
Henk Mullekes
Fred Kick
Sophie van Geenhuizen
Joop den Ouden
Roel Zwier

Paul

Kees

Schnitzler

Naaldwijk, Marathon

Naam
Peter Fleming (GB)
Wim van Gemert (Oss-78)
Zinaide Semenova (Ru sland)
Leo Dam (Vet Ned)
Rinus Pols
Paul Grevenstette
Bert Vingerhoed
Jan Roos
Pieter Hulskamp

Naam
Benson Masya (Kenia)
Leo Brusselmans (Belgie)
Albert Beekhuizen
Jane Salumae (Estland)
Thomas Pieper
Willem de Graaf
Pierre van Leeuwen
Cor Messing (Zuidwal)
Peter van Leeuwen
René van Wissen
Frans ten Brink
Ronald Breugom
Joop Verhoeven
Jon Folleso
René Meijer
Paul van den Berg
Petra van Limpt (Pr. Hendrik)
Paul Grevenstette
Bep Walburg
Rinus Pols
Allard Kappetein
Wim L. van Maanen
Maarten Scharroo
Herman van der Stijl
Jan van Egmond
Hans Blokker

VSE
M40
MSE
MSE
M40
MSE
MSE
M45
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
MSE

M40
M45
M50
M40
M45
M50
M50

riid
0:56:03
l:04:04
l:20:31
1:20:50
l:23:31
l:37:46
l:46:13
l:46: l5
l:46:28
l:52:10

l:40:09
l:50:13
l:51:26
l:53:25
1:56:48
2:02:42
2:09:20
2:14:17
2:14:24
2:15:28
2:17:36
2:20:51
2:21:38
2:44:55

0:

0:

34:28
35:54
36:44

Naam
Terje Naess (Waddinxveen)
Simano Staicu (Hongarije)
Jan van Egmond
Anneke Kloostra
Hans Zuurmond
Jan van der Roest
Jane Hamstra
Henk Demmers
John de Gier
Ben Baardolf

Linda Milo (België)
Herman van der Stijl
Jon Folleso
Joop Verhoeven
Wim Willemsen
Henk Mullekes
Hans Blokker
Wim Roozenburg
Jan Roos
Frits Witmer
Pieter Hulskamp
Joop den Ouden
Paul Hagebeek
Jos de Graaf

Twintig van Alphen
op lAB/94
Plaats Cat.

1 VSE
0

1

14:03

2:33:54
2:36:42
2:49:51
2:59:OO

3:02:34
3:24:31
3:36:14
3:36:17

55 M50
97 MSE

111 M40
207 M45
266 MSE
261 MSE

marathon
op 27/03/94
Plaats Cat.

1 MSE
I M40

53 MSE
1 VSE,70 MSE

80 MSE
85 MSE
I M50

11I MSE
I 18 MSE
2t M40

128 MSE
129 MSE
130 MSE
134 MSE
I50 MSE

l v35
33 M40

154 MSE
162 MSE
178 MSE
183 MSE
185 MSE

0 M40
6l M45

225 MSE

2t
0

73

0
87

Asselronde 1994, Apeldoorn,27.8 km op 05/02t94
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE l:24:48 John Vermeule (Dynamo)

Schoorl Marathon 1994, Schoorl, Halve marathon
op 20/02/93
Plaats Cat. Tiid

I MSE l:07:07
54 MSE 1:20:43

463 MSE l:36:23

Heijplaatloop 1994, Rotterdam,30 km op
Plaats Cat. Tiid Naam

0 MSE 2:27:00 Leo

Langs de Gouweloop
op 05/03/94
Plaats Cat. fiid

1 MSE 0:30:26
29 MSE 0:33:57
36

65 Jon

J

Westland Marathon 1994, Naaldwijk, Halve mara-
thon
op 19/03/94
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE l:09:44 Peter Schouw (Honselersdijk)
12 VSE l:18:24 Jacqueline van Vliet

(Dodewaard)
23 MSE l:21:02 Albert Beekhuizen

261 MSE l:34:22 André Blok

City-Pier-Cityloop 1994, Den Haag, Halve

M idwi ntermarathon 1 994, Apeldoorn,
op 0y02/94
Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 2:18:35 Janicki J
9

l0
23

250
257
461
528

:33:45 Wim
:34:21 J

2
2
2
J

J

J

M50
MSE
M50
v35
MSE
M40
v40
M40
MSE

20

l:25:03
1:35:50
l:44:04
l:46:45
l:47:40
1:48:58
l:54:59
1:58:35
1:59:30
2:03:46

:4,/:49
:19:50

riid
l:02:00
l:06:49
1;09:38
1:10: l0
l:12:17
1:13:56
1:13:59
l:14:39
l:16:42
l:17:20
l:17:24
l: l8:19
l:18:27
1:18:29
l:18:42
l:19:51
l:19:58
l:20:04
l:20:16
I:20:48
l:21:45
l:21:57
l:22:04
l:24:16
l:24:38
l:2504

28

13

Thomas
06/02/94

Plaats

Cat.

op

11800m op

Vlaarkamp (Castricum)
zljt

103

to7
118

t70
206
211
249

I

NK
1

íllK Cross Veteranen 1994, Apeldoorn, 5600m op
13/0284
Plaats Cat. Tiid Naam

1 V35 0:20:50 Marjon Liefers
(AV-34 Apeldoorn)

10 V35 O:22:39 Anneke Kloostra

Twintig van Alphen 1994, Alphen a/d Rijn,20 km
op lAB/94
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:59:00 Stefan Freigang (Duitsland)
24 M40 1:03:10 Leo Brusselmans (Belgie)
5l MSE l:06:46 Albert Beekhuizen
98 MSE l:11:02 Willem de Graaf

123 M50 l:12:16 Cor Messing (Zuidwal)
137 MSE l:12:59 Peter van Leeuwen
l8'7 MSE l:15:02 Joop Verhoeven
I 89 MSE I : l5: I 1 Jon Folleso
213 MSE 1:15:50 Ronald Breugom
230 MSE l:16:39 Bep Walburg
241 M40 l:16:57 Paul Grevenstette
254 MSE l:17:28 Maarten Scharroo
295 MSE l:18:44 Paul van den Berg

I
37 M45

Rijn,

Toonstra
Wim

van

0
0

l:47

BR
VSE
v40

l:09:45

Keien)

Dijke t

Wolfs
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61

229
238
240
244
245

82

253
258
263
264

92
265
268
l0

281
282
118

t4
281

286
120
t2t
124
125
126
128
l5

291
I

r32
139
325
161

330
164
331

21

173

-l-lJ

-r3+

176
30

345
r95
347
l6
26

200
43

359
361
t7

204
209
212
369
215
218
46

223

372
2l

230
235

M45
MSE
MSE
MSE
MSE
MSE
M45
MSE
MSE
MSE
MSE
M40
MSE
MSE
v35
MSE
MSE
M40
M50
MSE
MSE
M45
M40
M40
M40
M45
M45
M50
MSE
Y45
M45
M40
MSE
M40
MSE
M40
MSE
M50
M45
MSE
MSE
M40
M55
MSE
M40
MSE
v40
VSE
M45
M55
MSE
MSE
v40

MSE
M40
M45
M55
M45
MSE
v40
M45
M40

1:25:18

l:25:39
l:26:23
l:26:40
l:26:56
l:26:57
l:27:10
l:21:25
l:27:40
l:28:07
1:28: l0
1:28:l I
1 :28: l5
l:28:36
1:28:52
l:29:26
l:29:28
l:29:52
l:29:58
l:29:59
l:29:59
1:30:01
1:30:1 1

1:30:38
1:30:39

1:30:42
1:30:44
1:30:51
1:31:01
l:31:08
l:31:14
l:31:46
l:33:44
l:34:00
1:34:04
l:34:ll
l:34:40
l:34:45
l:34:48
1:35:02
1:35:03
l:35:17
l:35:40
l:36:44
1:37:00
l:37:08
I:37:l

84
412
304
90
45

416
411

418

310
3ll
312
425

l6
99
54

100

M40
M50
MSE
M45
M40
M40
M50
M55
MSE

M60
v40
v45
Y45
M55
MSE
M45
M60
v40
MSE
MSE
MSE
M40
M45
M45
MSE
v50
M50
VSE
M60

1:43:19

1:44:02
l:44:47
1:45:05
l:46:20
l:46:24
l:46:30
l:46:44
l:47:19

1:33

5l:35
5l:56

l:52:02
l:52:04
l:52:01
l:53:28
l:54:34
l:5502
l:55:30
l:55:33
l:55:31
1:56: l3
l:51:48
l:58:00
l:58:59
l:5904
l:59:09
l:59:46
2:03:01
2:03:13
2:03 11

2:03:19
2:07:55
2:13:14
2:13:26
2:17:52

Barry Dyke
Karel Stolk
Jeroen Goinga
Remko Scharroo
Roel van den Eijnde
Henk Mullekes
Wim Roozenburg
Peter Groen
John Hartman
Hans van Vliet
Peter Smits

Ton Toet
Marcel den Dulk
Jelle van der Veen
Anneke Kloostra
André Blok
Kees Put
Jan Bremmer
Theo Hoenderkamp
Charles de Roo
Hans Bongers
Jaques Overgaauw
Wim Willemsen
Henk Slagter
Cees Rip
Dries van de Bos
Eddy Zijl
Jan Nieuwenburg
Ed Biersteker
Corrie Midde
Bert Vingerhoed
Joop Seitzinger
Marco Borsboom
Lex Cabral
Peter
Jaap V
Rob
Henk
Pieter
Theo

Dunné

Geenhuizen

kmans

Joop den Ouden
Rinus Stolk
John Agterof
Louis Brugman
Gerard Hoogduin
Ineke Schnitzler
Jacques Beljon
Job Baak

Theo Strijers
Cor van der Harst
Albert Schalkwijk
Peter Leegstra
Hans van Toor
Henk van Leeuwen
Nico Galjaard
Bram van Westbroek
Frans Perdijk
Ralf van Peeren

Aliena Leidekker
Stroo

Bol
van Dijk
Kick

Mastia Kaldenbach
Ben Hermans
John de Gier
Leenderd Kleijn
Noortje Alberts
Marijke Besselink
Eric Kerklaan
Ronald Boekkamp
Nico van Wijk
Han Elkerbout
Willem Maasland
Hans Habraken
Jan van der Roest
Ria van de Berg
Inez van der Vy'al

Jane Hamstra
Henk Demmers
Coert Vonk
Roel Gort
Rodi Druif
Marja van Westervoort
Gerard van der Beek

Ed Reinicke
Alex van Breda (Or. Nassau)

Dennis Ottes
Paul Engelen
Hans Grijzen
Jos de Graaf
Helen van der Poel
Henk Mollema
Kyra van Bijsterveld
Jan van der Linden

l:31
l:37

l:39:55
l:40:01
l:40:39
l:40:49
1:40:50
l:40:58
l:41:43
l:42:30

NK Weg Veteranen 1994, Amsterdam, 10 km op
04/0tu94

Plaats Cat. Tijd Naam
I V35 0:38: l3 S. Groen in 't Woud (Bataven)

8 V35 0:43:06 Anneke Kloostra

Londen Marathon 1994, Londen, Marathon op
17/0tU94

Plaats Cat. Tiid Naam
I MSE 2:08:51 Domingo Ceron (Mexico)

3136 MSE 3:09:56 André Blok

í§

§

Q

IL
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BourtPÀl«EÍ
GLUB HUT Í

Ruim l0 joor dé Íull-service studio voor doeltreÍfende

publiciteit en ondeÍscheidend ontwerpwerk,

Wij verzorgen desgewenst het gehele troject von concept-

ontwikkeling tol en met gereed eindprodukl.

Noomlogo's en vignetten, huisslijlen, brochures en folders,

produkt-, bedrijÍs- en peÍsoneelsodvertenties, joorverslogen,

ofÍiches, moilings en peÍiodieken, verpokkingen en

winkelmoteriool, buitenreclome en beurspresentolies,

Stell u hoge kwoliteit èn een gedegen begeleiding von

ol uw communicotie-opdrochten op prijs?

Vroog don onze presentoliebrochure oÍ mook direct een

ofsprook voor het bekijken von door ons gereoliseerd werk,

Reclame van start tot finish

lld von de H**ftc*nrcs

tudio de Wit ! vormgeving en publiciteit

Chroomstrool l2

2718 RR Zoetermeer

ïelefoon 079 - ó1 52 óó

TeleÍox 079 - 61 52 64

Tfainers 18.45 uur 18.45 uur 09.00 uur

Herman v.d. StUl maandag woensdag

Ton Heerskens maandag donderdag

Pieter de Graaf maandag woensdag

Joop den Ouden maandag woensdag zondag

Jacques Overgaauw maandag donderdag zaÍerdag

Frans Perdijk maandag donderdag zondag

Henk Hoogeveen maandag woensdag zondag

Gerrit v.d. Veer maandag woensdag zaterdag

Ronald Boekkamp maandag woensdag zondag

Heidi v.d. Veer maandag woensdag zaterdag

Ben van Kan maandag donderdag zatetdag

Noortje Alberts
Rob Krahmer

maandag woensdag zondag

Willem Hoogstad maandag donderdag zateÍdag

242

54

380
253
258
259

63

65

381

388
3t

389

de

Frits

I :48: 15

M40
I

t

I
t

)
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ADVERTENTIE
PL/AATSEN?

Welke clubleden met een eigen
bedrijf willen een advertentie

plaatsen in deze aantrekkelijke
clubkrant.

Voor een A4 betaalt u slechts
f.330,- per jaar of f.55,- per keer.

Andere formaten zijn
ook mogelijk.

Meer informatie
kunt u krijgen bij:

Hellen Hauser,
tel.: 070 - 320 40 95

of
340 65 rt4

Marianne

Kosten per

Iedere
Kosten per

Ed Biersteker
(le penningmeester)

Àad

Fred v.d.

Peter Magnee

HAGUE ROAD

070-34ó1820)
(techn.

07042A4095
070-3419234
074-3472420
070-3939485

070-390t597
070-3901597

AJ Wassenaar

Tel.070-3281025
Damsigtstraat 63

2272XPYoorbwg
!e1.070-3860097

2555 ND

A. Duyckstraat 100

2582 TN Den Haag
tel.070-3540690
J.J. Heggestraat 76
2552GZDenHaag
tel.070-3976106

oen H4a8.

IgI
I

Nieuwediepstraat 14

7547 Tl Den Haag

tel.070-3238801

L. de Colignystraat 132

2595 ST Den Haag
tel./fax 070-3853499

OOK ZAAI. EN

VEtD.S(HOEN EN

ZIER RUNNING

raaÍ valr tttttRotnvooRr ó32 25ó{ ÀÍ otil tialc Ttt.3ó8 30 14

NAAST
van der

Hor Retn REvrEw

TRAINERS
Ronald Boekkamp
Pieter de Graaf
Ton Heerkens
Henk Hoogeveen

Dannis v-d. Berg

Masseurs:

woensdagavond:

Hellen Hauser
(secretaris)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

070-3s501 73

tel.070-32M095

HOTROADREVIEW

Columbusstraat I 34

tel. 070-3943 193

en I

iiii:.iiiiiiiiii;...1n

E

ts
@
É




