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redactrice, lnez Stàrk overgenomen.
ln verband met persoonlijke omstan-
digheden is het voor lnez niet moge-
lijk haar werkzaamheden voor het
clubblad te vervolgen.
lnez, we willen je hiermee bedanken
voor de inspanningen die je met veel
enthousiasme de afgelopen paar
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Kluisjes
Verder moet iedereen, die tijdens
clubavonden aanwezig is, zich realise-
ren dat hij of zij waardevolle spullen
niet onbeheerd achterlaat. Er zijn
nog een aantal kluisjes te huur voor
f 20,00 per jaar.
lnl ichtingen: Jacques Beljon.

Gevonden vooníverpen
ln het clubhuis en in de kleedkamers
blijven nog al eens wat kledingstuk-

ook

uur.
aan

geor-
ganiseerd door de trainingsgroep van
Rob Krahmer en Henk Hoogeveen.
(zie verder in dit clubblad)

\

*
$.\

lad

er n
n

r

aa

vrijwillig in om iedereen te voorzien
van zijn natje en zijn droogje op club-
avonden. Denk er eens over na.

re vt

spannen zich geheel een nieuwjaarscross die

Fi
"schrijf wat leuks over de Fit Ten Miles", zei Hellen
een paar weken geleden tegen me. En dus zit ik nu,
met Wet Wet Wet op de achtergrond, achter de pc. Wat is leuk? Voor wie het
nog niet weet, de Fit Ten Miles is een internationale wegwedstriid die door
onze club voor de 11e maal georganiseerd wordt en onderdeel is van het
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Hoe organiseer je een wedstrijd? Vanaf
december '93 vergaderen we t 1x per
maand. Alle onderdelen van de wed-
strijd (totaal 17) zijn verdeeld over de 5
leden van het organisatie-comité. Zo
doet René Meijer bijvoorbeeld de spon-
soring, Cor Zwart de PR, Georgette
Brugman de genodigden, loopgroepen
en nevenactiviteiten, Justus de Bruijn
de deelnemers, Ronald Boekkamp de
toppers en de financiën en ik de vrijwil-
ligers en het secretariaat. Op de wed-
strijddag zelf krijgen we hulp van '14

blokhoofden die samen met alle vrijwil-
ligers (240!) ervoor zorgen dat elk
onderdeel perfect verloopt; van inschrij-
ving, start, parcours, finish tot materia-
len, topsporthal, infobalie, businessrun
etc. etc.
Op wat problemen na; wegcircuit '94 ja
of nee, wel of geen
18 december, een a parcours,
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Wanneer ik dit schrijf sta ik aan de

de buitengewone algemene ledenvergadering

14 november. Zoals iedereen weet is het bestuur

behoorlijk gestruikeld over het voorstel tot contri-

butiewijziging 1995.

Eigenlijk kwam het resultaat van de stemming op

het voorstel van het bestuur onverwachts. Zoals

bekend staakten de stemmen en het voorstel tot

contributie differentiatie werd daarmee afgewe-

zen. Natuurlijk, de leden waren kitisch, stelden

vragen en deden suggesties. De stemming was

over het algemeen wat negatief, maar dat is niets

nieuws wanneer er sprake is van een wijziging die

de portemonnaie van de leden rechtstreeks treft.

Hiermee is door het bestuur op voorhand terdege

rekening gehouden. Desalniettemin heeft het

bestuur moeten besluiten om af te treden om rede-

nen zoals uiteengezet in de mailing van 24 októer
jl. In ieder geval zal binnen enige dagen de leden-

vergadering zich uit moeten spreken over een ver-

volg. Het kan diverse kanten uitgaan. Ik waag mij

niet aan een vóorspelling, maar hoop - en ver-

wacht ook - dat de vereniging op bestuurlijk vlak

in rustiger vaarwater zal geraken. Met het huidige

bestuur, het demissionaire bestuur of een nieuw

bestuur: rust is de beste bestuurlijke basis voor een

vereniging die op veel gebieden aktief wil zijn en

aan de weg wil (bhjven) timmeren.

De gemeente heeft ons de huidige accommodatie

in huur aangeboden tot juli 2000. Tegen die tijd

zullen wij het gebouw weer in goede staat op

moeten leveren.

De gemeente Den Haag heeft verder als voorwaar-

den gesteld, dat wij zowel het gebruikers- als het

eigenarenonderhoud dienen te nemen, zo ook alle

verzekeringen. Als huur vraagt de gemeente een

aanzienlijk bedrag. Wij hebben inmiddels het

(achterstallige) onderhoud geinventariseerd en dit

aan de gemeente bericht. Er zijn nogal wat zaken

die ons zorgen baren. Natuurlijk allereerst een

tweetal structurele problemen, waawan de leden

veel ergenis ondervinden. De warmwatervoorzie-

ning en het damestoilet. De riolering van het

damestoilet blijkt verkeerd te zijn aangelegd. De

gemeente heeft van tijd tot tijd het damestoilet

doorgespoten, maar dat is water naar de zee dra-

gen.

Het defect aan de warmwatervoorziening, oftewel

het koude douchen, blijkt te liggen aan een ver-

kalkte boileÍ. Bij het opstarten van de boiler staat

deze te bonken en kan door de kalkaanzetting de

hitte niet kwijt. Het rendement wordt geschat op

4010.

Wij hebben deskundigen hiemaar laten

kqken en het herstel van damestoilet en

warmwatervoorziening zou uitkomen

op een totaal van circa / 35.000,-.
Wij hebben dat geld natuurlijk niet

en vinden eigenlijk, dat de '

gemeente dit probleem - ook gezien

de gevraagde huurpenningen - moet

oplossen. Dan wel minder aan huur

vragen en ons de zaak laten regelen.

duidelijk zrjn, dat

van provisorisch hier en

daar wat dingen laten doen om het damestoilet

goed te laten functioneren en lekker te kunnen

douchen. \Ve moeten een beede op termijn den-

ken, de centen van de clubleden goed besteden en

het de gemeente niet te makkelijk maken. Helaas

kunnen we nu niet zeggen, dat de mankementen

onmiddelhjk verholpen worden. \Vèl dat we er

alles aan zullen doen om gauw duidelijkheid hier-

in te brengen en het resultaat moet dan zijn dat de

gemeente de werkzaamheden voor haar rekening

laat uitvoeren of dat wij dit in eigen beheer zullen

doen.

De houten clubgebouwen liggen droog, weersbe-

stendig, opgeslagen onder dekzeilen in Katwijk.

Wij zrjn op dit moment in onderhandeling met de

Zoetermeer Road Runners over de verkoop van de

gebouwen. Tevens gaat dezer dagen een mailing

de deur uit aan horeca-exploitanten, waarin wij de

twee demontabele houten gebouwen te koop aan-

bieden.

De Zoetermeer Road Runners hebben een locatie

aangewezen gekegen, waarop zij iets kunnen

bouwen/ neerzetten. Het eerste gesprek met de

ZoeÍermeer Road Runners was positief en wellicht

kunnnen wij met hen tot zaken komen.

Ik houd u op de hoogte.

Anne van Schuppen kampt de laatste tijd met veel

blessureperikelen. Nadat zij een blessure had aan

een been en er van genezen was, heeft zij nu haar

training weer stil moeten leggen door een blessure

aan het andere been. Pure pech voor Anne, die nu

hopelijk niet in trldsproblemen komt in haar voor-

bereiding voor de WK volgend jaar. Anne, wij

hopen allemaal dat je gauw weer de oude bent, dus

zonder blessures en in staat om wedstrijden te

lopen.

Binnenkort gaan de CPC trainingsgroepen weer

van start, althans de informatie avond en de PR

campagne hiervoor. Over enkele dagen vindt ook

de Fit Ten Miles plaats. Werk aan de winkel dus

voor veel leden.

Beide edities waren vorig jaar een groot succes en

het zal moeihlk zijn om dit te evenaren. Dat moet

de uitdaging zijn en iedereen veel succes toege-

wenst.

Het nieuwe jaar start op zondag 8 januari met een

Nieuwjaarscross, activiteiten voor de kinderen en

de Nieuwjaarsreceptie. De leden die de vorige

jaren aanwezig zijn geweest komen zonder

twijfel op 8 januari weer. Een oproep

daarom voor degenen die nog niet

eerder zijn geweest. Echt, het is de

moeite waard: wat crosswerk en

gezelligheid ema.

Ton Vermolen,
Voorzittero
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gevai, Hellen, vriendelijk bedankt
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FIT TEN MIIES 1994 !!!

zie adres hierboven.
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Actieve "lopers" gaan niet aan Zier Running voorbiil
Wie van lopen z'n sport heeft gemaakt, zal al snel de route naar Zier Running zien te vinden. Aan de Laan van
Meerdervoort 630, naast ln + Out vindt hij of zij de grootste collectie hardloopschoenen. Daarmee is Zier
Running de onbetwiste speciaalzaak voor Den Haog en omstreken. De medewerkers van Zier Running geven u
persoonlijk en deskundig advies. Op een speciaal aangelegde sportvloer kunt u de nieuwe sportschoenen uittes-
ten. Naast schoenen biedt Zier Running ook een uitgebreid assortiment sportkleding en accessoires. Zier Running
is ook aktief bij het ondersteunen van loopevenementen.
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verlopen de eerste maanden redelijk
relaxed. Maar vanaf 1 november
wordt het buffelen.
Een voorbeeltje uit de agenda:
Í3.Í Í parcours opmeting
15.Í1 bezoek aan Piet van Puffelen

over de mammoetposters
Í6.Í1 blokhoofden vergadering en

bespreking draaiboek
Í9.1Í Verkopen van de startnummers

aan de loopgroepen
20.1 Í Zevenheuvelenloop in

Nijmegen om laatste folders uit
te delen.

22.11 v er gaderin g orga n isatie-com ité
incl. eten van René!!

24.11 ver gaderi ng met Houtrust
Sport

30.1Í vergadering KNAU en
juryleden.

Na 1 december slaat de stress toe. Zijn
we niks vergeten? ls alles op tijd
klaar? Het wordt de tijd van veel, heel
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veel bellen. Het wordt ook de tijd van
de RAMP. De RAMP gebeurt elk jaar
en is altijd onverwacht. Vorig jaar was
het een kapotte Haagsche Courant
bus; ons geplande "crisiscentrum". Dit
jaar maar weer afwachten.

En dan is het uiteindelijk zondag-
avond 18 december. Na een voortref-
felijke maaltijd gemaakt door Herman
van der Stijl begint het spetterende
feest om t 20.30 en het eindigt om
..... ?? m.m.v. de UNDOUTCHABLES.
Dan realiseren we ons weer waarom
we dit doen; gewoon omdat het
hardstikke gaaf isl

Vergeet niet dat de vrijwilligers een
bon krijgen op '18 december voor toe-
gang tot het feest en een maaltijd. De
overige leden en/of familieleden kun-
nen tegen betaling van f 7,50 ook een
maaltijd kopen.

Cynthia Boekkamp

" ftt comité "
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Van Dam tot Dam loop

Zondagmorgen, Bewolkt, Regen,
11.00 uur verzamelen Clubhuis waar
we eerst koffie met ADA APPEL-
TAART eten. (pure doop). Gezichten
staan gespannen. Plassen, Poepen?
Verzamelen in de busjes. Henk en
Rob rijden onze toppers naar
Zaandam. Schiphol een ware wolk-
breuk. Zaandam droog, inschrijven.
Hoe gaat het verder? Komen we niet
te laat. De twee vaders van de groep
brengen de toppers tot rust en naar

de start in Amsterdam. lnlopen, oefe-
ningen, ze staan er klaar voor,
gespannen tot op het bot. Knal,
gaan Zon, veel mensen langs het
parcours, erg gezellig, te druk.
Zaandam toch meegevallen. Het
waren de echte toppers.
Aad, Maarten, Anna, Jan, Henk,
Mary, Julio, Kitty, Dik en lk natuur-
rijk.

Rob Krahmer
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PTEPEFT. & DFRIJIF
s\

"Weet je zeker dat je mij wilt interviewen?
Ik heb niets interessants te vertellen!" was

de eerste reactie van Rodi Druif toen ik
hem benaderde. Dat bleek achteraf alles-
zins mee te vallen, maar Rodi is kennelijk

ïhrnrhp r loopt & Rodr sp€elhrrcer vrr:$esnd. »nF'

INITERVIE\A/
Nee, dit is niet de aanhef van een kookrubriek met een wat wonderlijk recept
voor een aardappel-fruit toetje. Het leek de redactie gewoon een aardig idee
om twee markante leden van de HRR via een vraaggesprekje aan jullie te
introduceren (voor zover dat nodig mocht zijn).
Op het eerste gezicht lijken beiden weinig met elkaar gemeen te hebben.
Thomas Pieper is relatief jong (31 jaar) en momenteelde snelsfe loper van de
vereniging. Rodi Druif is met zijn vijfenzestig jaren ietsje ouder en een puur
recreatieve loper. Wat de heren in ieder geval gemeen hebben is - uiteraard -
hun liefde voor de loopsport.

RODI DRUIF niet het type mens dat van kouwe drukte
houdt of graag in het middelpunt van de

belangstelli\g staat.

Rodi ("geen ge-meneer asjeblieft") is al
vier jaar lid van de vereniging.
Aanvankelijk trainde hij bij de groep van

Frans Perdijk. Een blessure was er de oor-
zaak van dat hij een stapje terug moest

doen en toen kwam hij bij de groep van

Heidi van der Veer.
Rodi is altijd al een spoÍief persoon

geweest. Tijdens en na de oorlog deed hij
aan atletiek. "Ik trainde destijds op een

sportterrein aan de Hoekwaterstraat in
Voorburg, waar nu de Utrechtse baan ligt.
Ik deed van alles wat: verspringen, discus-
werpen, hardlopen". Daamaast was - en is
- hij een fanatiek schaatser, die eertijds wel
drie avonden per week zijn rondjes op de

ijsbaan van de toenmalige Houtrusthallen
draaide.
Daamaast heeft hij de nodige molentoch-
ten gereden.

Het is dus opvallend dat Rodi altijd nogal
individualistische spoÍen heeft beoefend.
"Nou, dat is niet altijd zo geweest", zegt

Rodi toen ik dit opmerkte. "Ik heb ook nog
een tijdje gevoetbald. Maar het is wel een

feit dat ik hekel aan teamsport heb gekre-

gen. Niet dat ik nu zo uitgesproken "ein-
zelgànger" ben, maar er is altijd wel wàt
bij teamsport: gekrakeel en wederzijdse
kritiek.
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Een enthousiast !id voor de TC.
(vanaf 1-1-1995)
voorkeur gaat uit naar iemand
m/v die trained in
een woensdagavond groep.

lnlichtingen bijeen TC LID
(zie colofon pag.12)

Advertentie T.C

" wor de start "
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Dat ze na afloop van een wedstrijd in de

kleedkamer tegen elkaar lopen te vitten:
"Joh, je had die bal anders moeten spelen",
dat gezeur. Daar moet ik niets van heb-
ben".
Maar je bent nu toch lid van een vereni-
ging geworden waar je ook in groepsver-

band loopt?
"Ja, maar dat is toch anders. Voordat ik bij
de vereniging kwam, heb ik ook het nodige
aan sport heb gedaan: surfen, hardlopen.
Dat deed ik met een paar neven van mij.
Ook had ik al een paar keer de CPC gelo-
pen. Ik heb ook geruime tijd aan hand-
boogschieten gedaan. Toen mijn vrouw in
1979 kwam te overlijden, wilde ik mij bij
een sportvereniging aansluiten om wat
afleiding te vinden. Gezien mijn achter-
grond, lag de keus voor een loopvereniging
voor de hand."
Maar nu loop je toch ook in een groep.

Daar wordt toch ook wel eens gezeurd?

Beslist: "Nee, je wordt hier heel snel in de

groep opgenomen, maar je wordt ook in je
waarde gelaten. Dat vindt ik trouwens
grote verdienste van Heidi.
trainster en heeft

de

ik van

Je

Dat meer
gerekend worden,

momentdat hij op dit
volop bezig is met een marathontraining.
"Heidi wil met haar groep een marathon
lopen. Sterker nog: we hebben ons er al
voor ingeschreven. Ik zie wel hoe het gaat.

Voor mij staat vóórop dat ik "heel" blijf. Ik
hoef niet zo nodig een tijd te lopen".
Als alles goed blijft gaan, maakt Rodi op
zijn zesenzestigste zijn debuut op de mara-
thon!
Rodi heeft niets dan lof voor de vereniging
en vooral voor zijn trainster, Heidi. Zo ver-
telt hij van die keren dat hij aan een trai-
ningsweekend heeft deelgenomen, onder
meer in Duitsland en België. Ook herinnert

hij zich nog levendig die keren dat zljn
groep in Clingendael heeft gepicknickd.
"Iedereen nam iets mee: versnaperingen,
wijn, bier. Ontzettend gezellig." Zijn leuk-
ste ervaring in club-verband was toch wel
die keer dat ze naar Antwerpen zijn
gegaan. "Daar was een l5 kilometerJoop.
Die wedstrijd was al te gek qua sfeer, maar
het verblijf in het hotel was zo mogelijk
nog leuker. Alles leek daar mogelijk! En
onlangs zijn wij in Etten-Leur geweest. Bij
terugkomst in Den Haag hebben wij met
Heidi en Gerrit nog ergens lekker gegeten.

Vy'aarmee ik maar wil zeggen dat "De Van
der Veertjes" toch ontzettend veel organi-
seren om het hun mensen naar de zin te
maken".

Rodi zit in de AOW, maar dat is voor hem
bepaald geen reden om op zijn lauweren te
gaan rusten. Hrj werkt een aantal uren per
week bij zijn laatste werkgever, schadebe-

drijf "Care"; daarnaast tuinieÍ hij
Hij heeft een grote volkstuin
vierkante meter,

mee

IK

gnJze

niet rO
b

na te hij bene

15:

wel eens op
en haar vriend. Die

ook gek op motorrijden, dus dat komt
goed uit. Ook in zijn muziek-smaak is
Rodi behoorlijk "bij de tijd": Hij houdt van
reggae en blues, maar vooral van instru-
mentale muziek.

Met 60 jaar motorrijden, met 66 zijn eerst

marathon ... Wij kunnen nog veel verwach-
ten van Rodi, zo lijkt het wel. En oh ja, wie
zei daar ook alweer dat hij niets interes-
sants te melden had?

THOMAS PIEPER

Thomas Pieper werd op 29 september 1963
geboren in Dortmund, maar het gezin ver-
huisde in hetzelfde jaar naar Geldern. Deze
plaats maakte vroeger deel uit van wat

tegenwoordig Gelderland is. Hij ging naar
het gymnasium en vervolgens naar de
Technische Universiteit in Aken. Niet lang
nadat hij zijn studie voltooid had verhuisde
hij naar Nederland, waar hij een baan
kreeg bij de Europese Octrooiraad te
Rijswijk. Als electrotechnisch ingenieur
beoordeelt hij uitvindingen op hun techni-
sche merites.
In zijn geboorteland ontpopte Thomas zich
al als een verdienstelijk marathonloper.
"Aanvankelijk trainde ik op eigen houtje
en liep regelmatig een loodzwaar parcours
rond de Sint Pietersberg." De training
bleek effectief, want hij liep zijn eerste
marathon (in Parijs) meteen al in 2.44.
Eenmaal in Nederland gevestigd, begon hij
weer te lopen, aanvankelijk in zijn eentje.

Met gevoel voor
als Duitsers wat

een

van-

de

mij gun-

Thomas niet als marathonlo-
begonnen. "Als scholier was ik een

goede voetballer. Ik mocht zelfs naar de
voetbalschool van de Duitse voetbalbond,
waar je een keer per jaar een hele week
mocht voetballen in plaats van naar school
gaan. De fysieke kracht ontbrak mij echter
om een echte topper te worden.
Eerlijk gezegd vonden mijn ouders het niet
zo erg dat die voetbalschool niet doorging.
Ik kreeg sowieso een goede opleiding aan
het gymnasium, en dat boodt in hun ogen
meer perspectief op een goede baan dan

het onzekere voetbalbestaan. Naderhand,
als student, kreeg ik tot overmaat van ramp
een enkelblessure. Maar ja, ik moest toch
mijn ei kwijt op sportief gebied en heb de

artsen in het Academisch Ziekenhuis
advies gevraagd welke sport ik zou kunnen
beoefenen. Ik ben toen gaan zwemmen en
vervolgens ben ik mij gaan toeleggen op de

triathlon. Dat ging heel aardig en ik heb
ook aan een aantal triathlons meegedaan.

Ik kon op alle onderdelen goed meekomen,
maar vooral het lopen ging mij goed af. Ik
kwam in die periode in contact met een
paar hardlopers, die mij adviseerden om
mij uitsluitend toe te leggen op lopen.
Kennelijk vonden ze dat ik daar talent voor
had. Daarin hadden ze wel een beetje
gelijk; het zal wel genetisch bepaald zijn,
want mijn vader was - en is nog steeds -
een goede marathonloper. Tijdens de laat-
ste marathon van Berlijn heeft hij nog3.l2
gelopen. Niet gek voor iemand van zestig!

Zoals gezegd, liep Thomas zijn eerste
marathon in2.44. Mede dank zij
gen bij de HRR,
Leeuwen en

Ioop ik
alleen. enkele maal train
Sander Creman, maar die is

nu ook tijdelijk uit de running. Overigens
wordt ik nu nog steeds in mij trainingen
door Herman van der Stijl begeleid".
Thomas loopt op het moment dat ik hem
sprak niet veel. "Niet vanwege blessure-
leed, maar welbewust. In 1991 ben ik let-
terlijk "kapot" gegaan in de Rotterdamse
marathon. Achteraf heb ik mij gerealiseerd
dat ik te geforceerd getraind heb, voortdu-
rend op een hoog niveau. Maar de boog
kan niet altijd gespannen staan! Ik heb
geleerd dat je rustpauzes moet inlassen,
vooral wanneer je, zoals ik, teveel andere
zaken aan je hoofd hebt. Zo had ik in die
tijd net die baan en dan kun je je toch min-

Aktie Honddoek
Het volgende beeld is vermoedelijk
welherkenbaar;

te

'Ik

,by

voor mu

Zïer

echte

Haastig je tas inpakken als je thuiskomt;
schoenen, sokken, T-shirt, kam, borstel enzo-
voort. Op naar de club. Red ik het nog ?. Het
zweet staat je voortijdig al in de nek. Snel je

tas in de kleedkamer dumpen en nog even
je waardevolle spullen in het mandje of
kluis. Kwart voor zeven en zooooef, weg
met de groep. Warming-up, rekken, dribbe-
len, pyramideloop, heuvel op en af, nog
even langs Menken, de Rijksstraatweg en bij
tuincentrum rechtsaf weer richting
Buurtweg.

Douchen.............hèèè..........shit Handdoek
vergeten.....
Hoe nu? O ja, in het massagehuis Trudy even

eentje vragen. Leentjebuur is er goed voor.
Nu nog even die dubbelbezwete nek afdou-
chen, afdrogen dat atletische lijf en vervol-
gens de handdoek mee naar huis om hem

met Robijntje echt wel weer lekker zacht te
retourneren. Het terugbrengen echter
begint zo langzamerhand tot de bijzonder-
heden te behoren.
Clubgenoten waar blijven al die handdoe-
ken?????

lk doe een beroep op jullie solidariteit met
je medelopers, zodat ook dié een volgende
keer met een handdoek geholpen zijn. Kijk
thuis even in je kast of tas naar exemplaren
van de club om het nijpende tekort daar
weer aan te vullen, anders zou deze goede

dienst van de masseuse jammergenoeg wel
eens geschiedenis kunnen worden.

i
HORTOGES

SPECIAATZÀKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

Runnin Te Triathlon

ffi
lrrrrlrlEricltrtltit ll

Bij Runnersworld dus, waar je de meest
sporticve krdo's uan Nederland vindt.

Wie er niet van houdt kilometers te lopen voor z'n
kado-ideeén, is bij Runnersworld aan het goeie adres.

En bovendien: ook in de feestmaand hebben we na

;=l€F l,'.'"'.Ï5,;'.'ï"i1TJ'' """

itn ess Wal king

Schoolstraat 35, Den Haag,

tel.070-3625417

Trudy de Lange

bij

DE 1VIEEST SPORTIEYE KADO'S VAN
NEDERTAND YIND JE BIJ RUNNERSIIORII)

l

;.Q

IIGHIS

ttfrEKTrtHES

Sporthorloges, runningpakken en
tights, sweaters, sokken €n tassen.



Hor Rorp Rrvtnw' PAGINA 5

der op je sport richten. Nu zit ik dus in
zo'n rustperiode. Ik blijf wel in beweging
door veel te zwemmen."
Thomas is er de persoon niet naar om zich
te vervelen. Hij fotografeefi graag en veel,
bezoekt menig museum ("iemand van mijn
eerste cursus Nederlands noemde mij wel-
eens een "museumjunkie") en 'ode betere

fiIm". Foto's, Filmposters, reprodukties
van schilderijen vorïnen van
de stille getuigen.
"Ik ben wel een beetje een

werk van
Wenders.

films

absurde

typisch
en waarin

een tamelijk serieus en sportief type daar
komt."
Een brede muzikale belangstelling kan
Thomas niet ontzegd worden. Hij houdt
van alles: Motown-S
tot en met Stevie
Klassieke muziek.

oul (van Diana
Wonder Jazz

gestemd. Het is een zeer democratische
aanpak, die ik wel waardeer, maar deze

vergadercultuur & typisch

zier. daÍ zich
meer verenlgmg zou-
den leden
van dertig

proberen die
te benade-

voor-
zich meer

op van zun
de vijf kilometer (momen-

teel ). "Ik streef er naar de 15 minu-
ten te halen." Tot slot, lachend: "Maar
eerst ga ik op vakantie. Het weer is hier zo

slecht en ik moet de zon in!"

Fred van der Gon Netscher

N.B. Wie schetst mijn verbazing toen ik
daags nadat ik bovenstaand relaas aan het
papier had toevertrouwd, op een feestje
kwam waar ik voor het eerst van mijn leven
werd getracteerd op ..... salade van aard-
appelen met druiven!

het wat
Dulfer,

hem
House,
maar

n

!Zo
geen meer rs.

ijk jammer

Ik begrijp
onge en

verv
oude een

gek op "stappen".
hij "Het Paard" op de

in ons huidige clubgebouw nauwe-
lijks ruimte voor is, maar het zou heel ple-
zierig en ook nuttig zijn als in deze leemte
werd voorzien."
Voorts heeft Thomas zich verwonderd over
de vergadercultuur binnen de vereniging.
"Ik snap daar niet zo veel van. In Duitsland
is men veel pragmatischer en efficiënter
ingesteld. Wanneer hier een beslissing
wordt genomen, wordt er vervolgens door
iedereen lang over gediscussieerd en

bezoekt
Prinsengracht voor een concert van de een

of andere popgroep. Grinnikend: "tot ver-
bazing van menigeen! Het Paard heeft ken-
nelijk het imago van een plek waar veel
hash gerookt wordt en dergelijke. Men kan
het kennelijk niet zo goed voorstellen dat

m§-§
§

1z-rJrJrs estafeËËe
Marcel wilde best coachen, maar hij stelde wel voorwaarden
aan zijn team. Het zou een damesteam moeten worden, wat

zowel qua prestaties als uitstraling een schril kontrast zou
vormen met de andere deelnemende damesteams. Zes

dames werden gevonden en een sponsor bood zich aan.

Aliena, Martine, lacky, Marja, Marianne en Hellen zouden als

de "Zier Running Girls" deelnemen. Zier Schaap stelde
petten en shirts beschikbaar met hierop het logo van zijn

alom bekende hardloopspeciaalzaak, waarvan de naam
meerdere malen door de speakers galmde die dag.

Het was 18 juni 1994 en de dag van de zesde door Haag
Atletiek georga n i seerde 1 2 - u u rs estafette-

Marcel den Dulk zorgde voor de tent, koffie, thee,
water en tussenstanden en wij hoefden alleen maar
rondjes van 1.8 km te lopen. Deels over de baan, deels
over de Laan van Poot en door de duinen met een stuk-
je "vals plat". Het ging goed, zeker in het begin.
Rondetijden van ongeveer 8.30 minuten en een enke-
ling die daar onder wist te blijven. De sfeer was goed,
de verzorging perfect en Marcel was enthousiast. Na
allemaal ongeveer 4 keer te hebben gelopen, bleken we
in het damesklassement op een tweede plaats te staan.
Dat het zo niet kon blijven, bleek na ongeveer 5 uur te
hebben gelopen. Hellen haar knie. Zwachielen en rusti-
ger lopen, maakte dat ze in de race kon blijven. We
werden vierde in het damesklassement. Marcel bleef
motiveren waar de vermoeidheid toesloeg. Het werd
warrner en het "vals plat" in de duinen leek de
Himalaya en had iemand de hekken op de Laan van
Poot een eind verder gezet?? "Goed eten en drinken
meiden, dat komt jullie prestatie ten goede!!". Het
hielp, Hellen verbeterde, ondanks haar knieblessure,
d'r rondetijden en langzaam maar zeker wisten we in te
lopen op de dames van D.A.K. Na ongeveer 1O uur
gelopen te hebben, wisten we ons verzekerd van een
derde plaats in het damesklassement. Die zekerheid
maakte Marcel nog enthousiaster, een tikkeltje over-
moedig zelfs.

en

ofS
wel
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Ruim l0 joor dé full-service studio voor doeltreffende

publiciteit en ondeÍscheidend ontwerpwerk,

Wij verzorgen desgewenst het gehele troject von concepl-

ontwikkeling tol en met gereed eindprodukt.

Noomlogo's en vignellen, huisstijlen, brochures en folders,

produkt-, bedrijÍs- en personeelsodvertenties, jooruerslogen,

oÍÍiches, moilings en periodieken, veÍpokkingen en

winkelmoteriool, buitenreclome en beurspresenloties,

Stelt u hoge kwoliteit èn een gedegen begeleiding von

ol uw communicotie-opdrochten op prijs?

Vroog don onze presentotiebrochure oÍ mook direct een

oÍsprook voor het bekijken von door ons gereoliseerd werk.

Reclame van start tot finish

lld von de H** IMffi§

tudio de Wit l,ormgeving en publiciteit

Chroomstroot l2

2718 RR Zoetermeer

TeleÍoon 079 - ól 52 óó

TeleÍox 079-615264

het huishouden!).
Vrouwen zijn bij voorkeur gezelligheids-

lopen liever in groepen dan

ook omdat het late tijdstip
de donkere omgeving waarin

zo veilig mogelijk te lopen. Er

en hardloopschoenen te vergemakkelijken
maar dat zelfs over haar- & huidverzorging
wordt geschreven vind ik overbodig. De

gegeven voedingtips zijn praktisch en vor-
men een korte samenvatting van de sport-
voedingsliteratuur. Afsluitend wordt aan-

dacht gewijd aan roken en alcohol en de

beweegredenen van alle leeftijdscatego-
rieën vrouwen om te lopen.

Een leuk boek voor de vrouw die meer
over haar eigen hardloopwijze en die van

andere vrouwen te weten wil komen.

Het vrouwenloopboek: training, techniek,
taktield Manfred Steffny en Rosemary

Breuer, cop. 1987 [vert. uit het Duits door
Jenny Boelhouwer ; uitgeverij Elmar uit
Rijswijk - 221 p.: ill. nog uitsluitend ver-

krijgbaar bij de Centrale Openbare
Bibliotheek Den Haag

juiste orga

tets a leengedwongen lopen
nlo auteursDekt. open-geven

ed keuze n sportkledi ng

ten willen
van de

de belasting van

waard. 'Het

anno 1994

informatie over
wen die een

wil

maar
IK

gevonden.
juni 1994.

op met

af 070 -

hoofdstukje, dit
voor

vrouw.

van de

interessant

parcours werden

voerd op de

van de vrouw

vr0uwen.

'illegale'

1982 de

baar

of zelÍs overtreffen.

van man-
100-kilometer-de

aandaarbijlijst geeft
zo'n uithoudings-groot

loopsche-
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Zaterdag 8 oktober

Loopschema's doorgenomen, energie-
drankjes naar binnengewerkt en op tijd
naar bed.

Zondag 9 oktober

De grote dag. Iedereen vroeg en fris (een-

tje uitgezonderd) om een uur of vijf op.

Toen de bus in. De wedstrijd begon om
half tien, zodat, toen wij pas om kwart
over zeven aan de start verschenen, ieder-
een al zenuwachtig rondliep waar we in
hemelsnaam bleven. Dat krijg je als je
geen korting vraagt. Zodoende bleef er
uiteraard geen tijd om nog fatsoenlijk
warm te lopen, laat staan om ons geeste-

lijk voor te bereiden. Gelukkig zat het
weertje mee: een heerlijk zonnetje en het
was zeker niet warmer dan ergens tussen
de 30 en 35 graden.

Afijn, eindelijk stond het immense pelo-
ton klaar, een schier oneindig lint van
lopers, en een beetje voor half tien klonk
het startschot (althans, voor de voorste
linies, want een veld van 130 lopers ver-
eist uiteraard meer dan een stukje straat).
En toen maar draven. En we kregen waar
voor ons geld. Vorig jaar in Athene was

de klacht dat het slechts tussen de vijf-
tiende en dertigste kilometer heuvelachtig
was. Nou, daar hadden ze daar iets op
gevonden !!! Het parcours was dermate

uitgekiend dat er deze keer nergens een

stukje vlakke weg tussen zat. Bovendien
waren de heuveltjes ook minder kinder-
achtig dan destijds, zodat iedereen volop
kon genieten.

Boy en Frits waren het meest ambitieus;
zij wilden koste wat het kost op het podi-
um komen en dus hadden ze besloten te

frauderen. Frits zou de eerste halve mara-
thon lopen, Boy zou op de scooter voor-
uitrijden en het van hem overnemen voor
de tweede helft. Frits als een tierelier
ervandoor (zijn eerste drie kilometer gin-
gen maar liefst in 17.52 minuten !!!),
maar ziet, eerlijkheid duurt het langst (en

kost het meest). Na zeven kilometer
begon zijn kilometertijd een ietsje te
dalen, waarna het tussen de oren ook al
heel snel minder ging. Hij probeerde nog
op een slinkse manier op tijd bij Boy te
zijn door een bus te nemen, maar had
helaas niet in de gaten dat dat de bezem-
wagen was.
Michel had veruit de beste tijd van het
stel: na tweeëneenhalf uur was hij binnen,
uiteraard zeer content met zijn prestatie.

De sukkel had echter niet door dat de

finish niet bij het hotel lag, maar een

dikke tien kilometer verder. Ook Piet liep
een nieuw record: drie uur en een kwartier
en was daar uiteraard ook zeer tevreden
over toen ie naast Michel op het muurtje
bij het hotel klom.
De rest had alles beter in de smiezen. Jack
kwam als eerste binnen in het stadion, in
3.27 tur. Logisch natuurlijk, want hij was
de enige die in de gelegenheid was
geweest om twee weken eerder in Berlijn
te kunnen trainen. Karel volgde hem, 3.58
uur; een respectabele tijd, gezien de

omwegen en uitstapjes die hij onderweg
had gemaakt. John was nummer drie, op
twee minuutjes van Karel. Ook dat was
niet zo vreemd, hij heeft immers gemid-
deld zo'n dikke twintig jaar meer tijd
gehad om genoeg kilometers in de benen
te hebben. Ron was de volgende, in 4.08
uur; hij had totaal geen last van zijn
benen, maar had voortdurend een steekje
h de zíj. Onze debutant op deze afstand,
Simon, Ieverde een kei van een prestatie,
4.11 uur. Maar ja, hij had de beste reden
van ons allen: hij wilde namelijk als een

tierelier naar Akti Zeus, het hotel aan de

finish !! Als laatste kwam Gerard over de

finish, na 4.22 uw. Hij was helemaal aan

het einde van zijn krachten. Toen ie op
adem was gekomen, bleek de ware toe-
dracht (maar die is dus gecensureerd).
Terug in het hotel was het tijd om af te
trainen. De onzalige strandtemperatuur
van 3'7 graden sloeg daar gelukkig snel
om in bewolking en regen, zodat we lek-
ker binnen konden genieten van onze
energiedrankjes.

Maandag Í1 oktober tot en met
vrijdag 14 oktober

Vreselijk takkeweer. Regen, onweer,
harde wind, noem maar op. We hadden
dus tijd en gelegenheid genoeg om het
strand vanuit het hotel te bezichtigen. En
om onze prestaties te evalueren. Aan de

hand van de tussentijden op iedere kilo-
meter konden we voor iedereen vaststel-
len welke zaken er goed en fout waren
gegaan. Na drie dagen overleg had Jack
voor iedereen een lijstje van aanbevelin-
gen gemaakt voor de volgende keer, als-
mede een aangepast trainingsschema.
De rest van de tijd werd doorgebracht met
lezen, ptzzelen en een goed gesprek. Een
goedbestede trainingsweek dus !!!

Michel Rovers
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(uiteraard in sterk verkorte en gecensureerde vorm)
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Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51

Conclitio
Mede namens de even enthousiaste trainers
Marianne Koopman en lan van der Roesí
vraag ik de HRR-leden bijfamilie en
bekenden andermaal belangstelling te wek-
ken voor ons ochtendprojekt op dinsdag- en
donderdagmorgen van 09.30 tot circa 11.00
uur in en rond ons zeer funtionele clubhuis.

Vanaf 1 april jl. hebben we een actieve en
gezellige groep opgebouwd van bonte
samenstelling volgens onderstaande doelstel-
ling. Uiteraard werken wij toe naar een ver-
betering van hart-, longen- en bloedcirculatie
c.q. de lichaamsmotor. Om blessures te ver-
mijden zorgen wij voor voldoende
beweeglijkheids(lenigheid)-, bewegingsvaar-
digheids- en spierversterkende oefeningen.
Een sterke motor kan alleen volledig benut
worden in een stevig gebouwde carrosserie.
M.a.w. verbetering van kracht, lenigheid,
snelheid e.d. staan aan de basis van het
lopen. Dus niet alleen met lopen de conditie
verbeteren maar eerst voorwaarden schep-
pen. De training van Conditio bestaat in
hoofdlijnen uit drie blokken, te weten, war-
ming-up met o.a. een looptechnisch onder-
deel, lenigheid en kracht met o.a.s touwtje
springen en last but not least de diverse trai-
ningsvormen. Als voorbeeld in deze rubriek
die in elk clubblad zal worden vervolgd, ver-
tel ik iets over een loop-verbeterende c.q.
ondersteunende oefenvorm, die letterlijk een
"totale" lichaamstraining omvat. Er zijn
slechts weinig lopers die beseffen dat het
touwtje springen ook voor hen een ideale
oefenvorm is. Het gebruik van springtouwen
kan de loper of loopster namelijk dezelfde
aerobe(duur) vermogens verschaffen als het
lopen zelf. De huidige leden van Conditio
hebben gekozen voor een normaal lidmaat-
schap van de HRR - op dit moment f 165,- per
kalenderjaar - maar dat wordt gewijzigd in
1 995.

Kom eens langs bij Conditio, zeker als je veel
vrije tijd hebt overdag. Je zult er geen spijt
van hebben.

Harm Hend ri ks (070- 3867 67 9)

l2-uurs estofette

Als we namelijk in staat waren om vanaf nu
iedere ronde ongeveer 3O seconden sneller te
lopen dan de voorafgaande ronden, dan zou-
den we zelfs tweede kunnen worden. "Doe dat
maar lekker zelf, Marcel!!". Precies om 21.00
uur klonk het eindschot en met z'n allen haal-
den we Jacky als laatste loopster binnen. Zier
wilde een foto en wij wilden douchen.
Uiteindelijk belandden we, gefotografeerd en
gedouched in de kantine, in afwachting van de
prijsuitreiking. De derde plaats werd beloond
met een handdoek, een bos bloemen voor de
coach en als herinnering een t-shirt. Het was
een geslaagde dag. Marcel bedankt, je hebt
ons naar de derde plaats gebracht en volgend
jaar rekenen we op je!!

Namens de "Zier Running Girls",
Martine Hoogeveen.

Wist u dot:
wij 2 ideale mannen hebben, dat één
daartran door zijn roterende beroep
ook nog huisdeursloten kan openen!

bij een glas witte wijn.

Tip voor het
kan ook als
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TRAINING VAN DE VOETSPIEREN
Aan de voetspieren, de trainingsmogeliikheden eruan en hun belang in de
blessurepreventie wordt in de sport niet de aandacht besteed, die zulke trou-
we "onderdanen" toekomt. Met de meest vernuftige schoenen en inlegzool-
tjes proberen wij het onze voeten naar de zin te maken. Maar ziin onze voe-
ten wel zo blij met deze vervvennerij.

Voetspieren zijn van groot belang
voor de manier van bewegen, dus
voor iedere sporter en niet-sporter
een onderdeel van het lichaam, dat
goed ontwikkeld moet zijn.
Wanneer aan die voorwaarde is vol-
daan, zullen de voetspieren o.a. tot
het volgende in staat zijn
- Volledige (spier)beheersing van

de voet
- Uitvoeren van een efficiënt loop-

patroon
- Reageren op veranderingen van

houding en beweging in zowel-
verwachte als onverwachte situ-
aties

- Stabiliteit geven aan het enkelge-
wricht.

Goed ontwikkelde voetspieren zijn
van groot belang in de preventie van
allerlei blessures van de benen. Denk
aan het zwikken van de enkel, het
ontstaan van shinsplints, achillespees
problemen etc. Veel van deze klach-
ten worden veroorzaakt doordat de
voetspieren niet goed functioneren.
De beschermende invloed op de voet
mist daarom zijn uitwerking. De voet

komt daardoor aan een overbelas-
ting bloot te staan, die door een
goed funtionerend spierkorset, voor-
komen kan worden. Als de spieren
geen goede informatie ontvangen
over de beweging die plaatsvindt in
de gewrichten, kunnen zij niet ade-
quaat reageren en zal er van een
goede coördinatie en spierbeheer-
sing geen sprake zijn. We moeten de
spieren dus leren reageren op prik-
kels zodat ze hun funktie op tijd en
onder alle omstandigheden kunnen
uitvoeren. ln de praktijk zien we dat
veel problemen van de voet worden
"verholpen" door aanpassingen in
schoenen. Dat kan een goede manier
zijn, maar het is een passieve manier
om de funktie van de voetspieren te
ondersteunen, erger nog, door een
aantal schoenaanpassingen worden
de spieren nog minder uitgenodigd
om aktief hun funktie uit te voeren
en dat kan leiden tot een verdere
verzwakking van de desbetreffende
spieren. Dit gaat uiteraard niet op
als er inderdaad duidelijke orthope-
dische afwijkingen zijn. Dan zijn aan-

passingen zeker nodig. ln het over-
grote deel van de gevallen echter zal
een aktieve therapie(training) een
veel betere, goedkopere en blijven-
der oplossing voor de problemen
zijn.

OEFENINGEN
Nu komen een aantal praktische
oefeningen aan de orde, die de
aktieve stabiliteit van het enkelge-
wricht op een positieve manier kun-
nen beïnvloeden. De materialen die
we voor deze oefeningen nodig heb-
ben zijn een paar stevige planken
met dikten van 2 en 5 cm. Wordt er
op de straat geoefend, dan kan een
lage stoeprand voldoen. Welke
hoogte we voor de oefeningen
gebruiken is afhankelijk van het sta-
dium van training. Het principe van
de oefening is als volgt: men gaat op
de rand van de plank staan en wel
zodanig met de binnen-of buitenzij-
de van de voet, dat het zwaartepunt
van het lichaam juist buiten de plank
valt (afb.1)

efb. I

De voet dient horizontaal te blijven
en mag niet bewegen. De oefening
wordt uitgevoerd op één been, ter-
wijl de sporter door iemand anders
in balans gehouden kan worden.
Later zal de sporter deze ondersteu-
ning niet meer nodig hebben.
Wanneer we de buitenzijde van het
enkelgewricht willen trainen, gaan
we op de binnenzijde. Deze oefe-
ning wordt 3 tot 5 x uitgevoerd
gedurende 30 tot 60 seconden. Deze
zelfde oefening kan uitgevoerd wor-
den door de voet haaks (hoek van
35') op de plank te plaatsen, zowel
naar binnen als naar buiten (afb.2).

aÍb.2

Op deze wijze kunnen wij de spier-
kracht ook trainen. De uitgangshou-
ding op de plank als beschreven in
afb. 1.
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Bij deze bedank ik de groep van Hei.di v.d. Veer voor de bloemen,toto's, supporting en
huldiging van de iM Marathon in Leiden op 12 juni 1994. Het is iets moois in je leven, ik
geniet er nog elke dag van, maor pas op dat je niet verslaafd raakt. Ik wens jullie veel
succes met de trainingen voor de eerste Marathon in Rotterdam of Leiden? Uiteraard. ook
Heidi bedankt voor de leuke trainingen. Groetjes , Ed Ziil

r lifoka globe bv

Oude Haagweg 4-6

2552 EP Den Haag

Tel. O7O 397 10 51

r Lifoka data bv

Mauritskade 5

2514 HC Den Haag

Tel. 070 356 03 41

r Iifoka repro bv

Mauritskade 3-5

2514 HC Den Haag

fel. O70 346 71 O0

r Lifoka logo bv

Schenkweg 5

2595 XX Den Haag

Íel.070 347 06 71

De oplossing van de rebus moet binnen zijn vèèr 15 januari 1995 en kunt u
deponeren in de groene brievenbus in het Clubhuis of stuur deze op naar
Hellen Helderman, Pluvierstraat 290,2583 KD DEN HAAG.

Voor de winnaar zal er een heerlijke fles wijn klaar
Oplossen dus!!!
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"El-er rr tult gut ,rl
Met deze slogan werd een dozijn HRRers rond Ronald Boekkamp gek gemaakt
voor de Berlijnmarathon op 25 september 1994.
Zij hebben het geweten...Berlijn "doen" betekent minstens anderhalve mara-
thon lopen...

Je kunt toch niet "Berlin besuchen" zonder
eerst een rondje Gedàchtniskirche te doen
met als trefount de Wasserklops en je moet
éven het Europacenter in, bovendien zou
hier zondag de finish zijn, terreinverken-
ning dus met voorzichtig een "Molle
zischen", goed Berlijns voor het Haagse

pilsje pakken (op vrijdagavond mocht dat
nog van de trainer).
Er moest immers gevierd worden, dat de

twee Achillesbusjes ondanks de 23 boter-
hammen van Jaap uit de file waren geko-
men en zodoende al vrijdagavond in het
ICC de startnummers en de t-shirts konden
ophalen.
Daama nog twee nachten en één dag voor
de marathon, ja je moet toch wat... also
jetzt geht's los...
Zonder Ku'Damm geen Berlijn, daar zaten
wij om de hoek, winkels, kroegen,
KaDeWe en lekker eten: Doyard,
Zillemarkt ook (om Pinselheinrich te eren)
en éven op zaÍerdag naar de "Alex":
Alexanderplatz met Weltuhr, de

Femsehturm en het historische
Nikolaiviertel tussen Alex en de

Brandenburger Tor, daar vandaan slechts
twee "blokjes" lopen - maar ja in voorma-
lig Oost-Berlijn toch gauw een paar kilo-
meter - via de Neptunusfontein en het 'rote
Rathaus' naar de Gendarmenmarkt met
Schinkels Schauspielhaus en de Franse en

Duitse Dom... en wij moesten nog een

marathon...
Enfin het werd toch zondag.. de tweede
nacht wilde al niemand meer mee uit...
Dan zondagochtend 8 uur: met onze buren
-de brandweer!- mee in de brandweerbus
naar de staÍ! Prachtig die brede StraBe des

17. Juni helemaal leeg, kijkend via de

Siegessàule naar de Brandenburger Tor
waarje zomaaÍ onderdoor kon lopen na 28
jaar Muur!
De 9 marathonlopers...deden het uiteraard
in zo'n sfeer geweldig.
Onze helden Jacques en Hans waren zó
weg en zagen wij ook Thomas niet voorbij-
schieten...het imago van de HRR alweer
gered!
En Gruppe Ronald? Soepel 4 uurtjes lopen
en daar waren ze:

Ronald (bleef bij Cynthia), Cynthia
(ondanks blessure), Han (bleef mooi),
Aliena (wilde harder), Cees (bleef lachen),
Eugène (nog beter dan R'dam), Jaap
(ondanks het vele eten). Ondersteuning van
het medisch en verzorgend team op de 12

en 25 km, Koen en Loes gooiden er voor
de gezelligheid nog een half marathonnetje
tegen aan.

En dan die sfeer.. de Berlijners kunnen er
wat van: juichen. toeteren. verzorging. aan

het eind van de Ku'Damm compleet veld-
hospitaal met masseurs, dampende douche-
tenten met verdwaasde lijven op zoek naar
kleren en wij... ons hotel om de hoek!
En daarna: een terras dat in applaus los-
barst als Marga (met Han's medaille)
langswandelt, wordt in dank voor de hele
groep aanvaard en vervolgens niets te wen-
sen over na douche, rust en veel pils...
Maandagochtend na het ontbijt eerst nog
even zo'n lekkere Sekt op de 6e etage van
het KaDeWe, dan een blik op de

Brandenburger Tor en nog even een

Rijksdagle pikken en dan alweer.. nach
Hause.

Berlin...Wahnsinn!!
Marianne Engelen

VERVOLG VAN PAG.7

Vervolgens laten we de overhangen-
de zijde van de voet langzaam naar
de grond gaan, om na aantikken van
de grond deze zijde zover mogelijk
op te trekken (afb.3).

afb.3 {

r

We trainen deze vorm in 3 tot 5
series tot vermoeidheid optreedt.
Deze oefening kan ook weer uitge-
voerd worden de haakse stand. Als
laatste kunnen we deze oefeningen
ook nog in het looppatroon uitvoe-
ren. Daarvoor moeten we een lange
plank of een lage stoeprand tot onze
beschikking hebben, zodat we in een
loopbeweging over de plank kunnen
gaan, waarbij het criterium van de
oefening is dat de voet horizontaal
moet blijven en niet mag wegzakken
naar de overhellende zijde. Een rusti-
ge opbouw van de oefeningen is aan
te raden i.v.m. het mogelijk ostaan
van overbelastingsblessures.

Talrijke oefeningen kunnen de ont-
wikkeling van de voet ondersteunen.
Afhankelijk van de conditie waarin
de voeten zich bevinden, kan men de
zwaarte eenvoudig variëren door ze
in lig, zil oÍ stand uit te voeren.
Uiteraard dient men zo snel mogelijk
naar de staande en later zelfs de
gaande beweging te gaan, omdat dit
de meest funktionele training is.

OEFENINGEN IN ZIT
(voorbereidende oefen i ngen)
. strekken en buigen van de tenen

tot de eindgrens
. handdoek met teken opklauwen
. spelen met stokjes op de grond
. met voeten met zo groot mogelij-

ke uitslag letters schrijven
. kleine voorwerpen oppakken, b.v.

lucifers
. met twee voeten elastiek

(dynabent) uittrekken in allerleid
richtingen

"TRAININGEN VAN DE VOETSPIEREN"

OEFENINGEN IN STAND
. op de hakken staan en vervolgens

via de buitenzijde, de bal
. en de binnenzijde van de voet

steun nemen, zonder met de
. volledige voet op de grond te rus-

ten
. handdoek opklauwen evt. met

verzwaring erop
. tenen strekken en buigen
. oefeningen met plankje
. afwisselend op tenen en hakken

staan
. op leveren medicine bal staan.

OEFENINGEN IN GAAN
. gaan, lopen, sprinten etc. op mul

zand, bv. strand
. gaan en lopen op grote

badsl ippers, geen teenslippers
. allerlei loopoefeningen en varia-

ties als tripplings, skippings etc.
. huppen, springen op de plaats

met diverse ondergronden
. lopen over een halfronde balk,

boomstam of stoeprand
. knikker oppakken met tenen en

vervolgens voorzichtig lopen.

Van al deze oefeningen zijn tiental-
len variaties te verzinnen, Wanneer
we met de voetspiertraining begin-
nen is het belangrijk dat eerst een of
twee voorbereidende oefeningen
worden uitgevoerd. Daarna kan men
tijdens iedere training uit elke groep
een of meerder oefeningen uitvoe-
ren. De oefeningen moeten iedere
dag worden uitgevoerd, op zich
staan of als voorbereiding op een
looptraining. Zeker in het begin kan
er wat spierpijn optreden, zowel
direkt na de training, wat betekent
dat de oefeningen met de juiste
intensiteit zijn uitgevoerd, als na ver-
loop van 36 tot 48 uur. Geen tijd
gehad is een opmerking die voor
voetspiertraining niet opgaat, want
er is altijd een serie oefeningen uit te
voeren, of men nu in een vergade-
ring zit, aan de lopende band staat,
op kantoor zit of in bed ligt. Een of
twee maal per dag 10 tot 15 minuten
oefenen zal binnen niet al te lange
tijd reeds zijn vruchten afwerpen.

Dannis van den Berg,
Fysiotherapeut HRR
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DE ACCOM MODATI ECOM M ISSI E
ln de vorige editie van Hot Road Review ziin we begonnen
met het introduceren van de diverse commissies binnen HRR.

Het spits werd afgebeten door de redactiecommissie, waaruan
op dat moment niet kon worden vermoed dat spoedig een
personeelswisseling zou plaatsvinden. Echter, in september is
lnez Stàrk gestopt als hoofdredacteur en vervangen door
Hellen Helderman. Blonde Hellen, al iarenlang een bekende
verschijning in ons clubhuis, heeft de schone taak op zich
genomen om als een waakhond toe te zien op het tiidig ver-
schijnen van het clubblad. Dat Hellen daar af en toe schriiver
dezes voor op de ..... moet geven, is bii haar taak inbegrepen.

2.57.00. dat nemen ze me niet
meer af." Even voor de statistici:
Rinus heeft 14 marathons op zijn
naam staan en hij heeft verder aan

alle CPC-halve marathons deelge-

nomen.
Over de accommodatiecommissie
wil Rinus nog wel wat kwijt: "Vy'e

onderhouden en repareren het

sanitair, de verwarming, de ver-
lichting; dat sooÍ dingen. Maar
niet alles kan tegelijkertijd. De
mensen moeten er begrip voor
kunnen opbrengen dat alles in
vrije tijd moet worden gedaan".

Onderaan de prioriteitenlijst staat

Rinus' hartewens: een open haard

in het midden van het clubhuis.
"Net als in de begindagen in
Meyendel."

woÍdt

MARCEL DEN DULK:
Marcel den Dulk (34) is een gebo-

ren en getogen Scheveninger. Maar
dat verbaast waarschijnlijk nie-

mand als je zo'n achtemaam hebt.

Marcel: "Ik geloof dat ik wel 500

familieleden heb, het is een van de

gÍotere clans in Scheveningen. Het
gezin waaruit ik vandaan kom,
behoort helaas tot de arme tak. Had

niet gehoeven, want mijn over-
grootvader kwam uit een hele rijke
redersfamilie; met eigen schepen,

huizen en magazijnen. Maar ja,

Den Dulk hield wel van een slokje.

Hij heeft zijn hele fortuin verzopen

en verbrast. Maar ach, ik hou zelf
ook van feestjes."
Marcels wieg stond in De

Oesterstraat. Toen hij acht jaar was

verhuisden zijn ouders naar

Duindorp. "Je woont op het dorp
zeggen ze daar. Het heeft een apaÍ
sfeertje. Het is werelds wonen hoor
met de duinen en het strand om de

hoek. Ik ben er een tijdje weg
geweest, want je wilt wel eens wat
van de wereld zien, maar nu woon
ik weer met Hellen in de

Pluvierstraat." Lachend: "Ze noe-
men me nu de 'Hell's Angel' van

Duindorp.
Zijn vader reviseerde scheepsmo-
toren in de machinefabriek van
Frank Vrolijk, zelf werd Marcel
machinist bij de Nederlandse

Spoorwegen. Daar moet hij op alle
treinen rijden, dus ook af en toe

een supporterstrein. "Dat is soms

lachen hoor. Ik stond eens op een

zondagochtend met een trein vol
FC Den Haag-supporters in het

station van Woerden, een heel net

christelijk plaatsje. Staken die gas-

ten opeens allemaal met hun blote
kont uit het raam."
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Nog even terugkomend op het

vorige nummer. De tekst voor
deze rubriek was gefaxed vanuit
een postkantoor in Tel Aviv en

helaas niet helemaal duidelijk
overgekomen. Daarom, voor de

volledigheid: Fred van der Gon
Netscher kan twee accoorden spe-

len op een Ibanez. En op speciaal
verzoek van Fred zelf, een coÍrec-
tie op mijn tekst: Robert Plant is
pas 46 jaar. Nu we het toch over
de duivel hebben. Dat ik Manuela
in mijn single-collectie heb zitten,
wil nog niet zeggen dat ik van

Jacques Herb hou, Fred. Wat moe-
ten de leden wel niet van me den-
ken. Enfin. Genoeg geluld. Laat ik
de accommodatiecommissie even
aan u voorstellen.
De kem bestaat uit twee personen:
Rinus Innemee en Marcel den
Dulk; daamaast worden er diverse
hand- en spandiensten verricht
door een gÍote groep vrijwilligers.

RINUS INNEMEE:
De net 47 jaar geworden Rinus
Innemee vindt accommodatiecom-
missie een rotwoord. Hij spreekt

liever van onderhoudscommissie.
Rinus is al vanaf het begin in 1984

HRR-lid. "Ik trainde in die tijd
veel samen met Henk Mollema.
We liepen vooral 5 en l0 km wed-
strijden. Henk ken ik trouwens al
25 jaar. We hebben elkaar ont-
moet bij een gezÍrmenlijke fiets-
vriend."
Rinus is geboren en getogen in
Spoorwijk, waarnaar hij nu voor
geen goud meer terug zou willen.
"Het is nu echt een zooitje daar.

Vroeger waÍen er ook problemem,
maar dat was anders. Kinderspel
in vergelijking met tegenwoordig.
Ik weet nog goed dat er in 1963,

ik was toen zestien jaar, een

samenscholingsverbod werd inge-
steld op het Alberdinghk
Thijmplein. Achteraf vraag je je af
waarom; want wat deden we nou
eigenlijk. Met de Puch over het
plein scheuren, wat te hard
Rolling Stones-plaatjes draaien en

een groot vuur ontsteken met oud
jaar."
De grootvader van Rinus heeft 33

jaar op de koopvaardij gevaren, de

andere opa, van vaderskant, 'zat'
in de doodskisten. "Hij heeft
koningin Wilhelmina nog begra-
ven', herinneÍ de hoofdpersoon
van dit stuk zich nog. "Mijn vader
is voorman geweest bij de Calvé-
fabrieken in Delft. "Voor ons kin-
deren was dat machtig mooi, want
hij kwam altijd wel met iets lek-
kers thuis. Het werd pas echt feest

als hij met borsthoning thuis-
kwam; van die grote witte brok-
ken met een hele zoete smaak."
Een aantal jaren terug nam Rinus
na 25 jaar trouwe dienst, op staan-

de voet ontslag bij de storings-
dienst van de PTT. "Ik heb er nog
geen dag spijt van gehad. Ik ben

nu werkleider op een sociale
werkplaats en dat is heel dankbaar
werk." Uit zijn PTT-jaren kent
Rinus overigens buurman Ton
Heerkens en Peter Groen.
Rinus heeft 1 broer en 3 zusters,

waarvan er één een schoenenzaak
heeft in Amsterdam. Samen met
Els heeft hij twee kinderen:
Dennis (14) en Linda (11).

Als Rinus niet aan hardlopen doet
("Een heerlijke uitlaatklep voor de

stress van overdag.") zit hij achter
zijn modelspoorbaan. "Dat is voor
in de wintermaanden. Zelf huisjes
bouwen, poppetjes onder een loep
schilderen; dat werk." Hardlopen
doet Rinus overigens niet zo hard
meer als vroeger. "Nee, dat is
voorbij. Maar ik heb samen met
Joop Seitzinger 1.17.00 gelopen in
Alphen aan de Rijn en op de

marathon heb ik een tijd staan van

H
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Het Antwerpen Ten-Miles weekend

Samen met mountain-bikes en saucijzebroodies stap ik op zaterdag 24 sep'

tember in de bus richting Antwerpen. Na Moerdiik ontdek ik de koffie aan

boord en bijde "Zoo" stort ik me in een zomers Antwerpen. Voorzien van

een wandelroute laten we ons Antwerpen smaken op een zonovergoten ter-

ras. We komen tot de ontdekking, dat de pintekes, de bollekes het nog goed

doen bijden Ollanders.

Een wandeling langs hofjes, het

schipperskwartier en de Scheldekade

brengt ons aan de "Palm".

Winkelstraten met voor elk wat wils,

de antiekmarkt en uiteindelijk weer

de kroeg maakten onze middag vol.

Aan het einde van de middag star-

ten we richting Asten. Heidi's
"Hollands allerlei" brengt de hele

bus tot leven, alleen Aad slaapt. ln

het hotel deden een lekker warm

bad en een hazeslaap wonderen. De

bar vulden we in gezellig samen zijn.
Om acht uur werden we aan het
diner ontboden met klein orkest op

de achtergrond. Voor-, hoofd- en

nagerecht werden rijkelijk besprekeld en besproeid met wijn en kleurrijke

klanken. Het artistieke hoogtepunt was een kort solistisch optreden van Ben

Hermans, die door zijn ragfijne "touch" en juiste timing de sfeer van de

avond perfekt aanvoelde en het gezelschap in extase bracht. Hierop werd

weer vakkundig voortgeborduurd door onze huis-musicus, die ons vergastte

op een breed scale van dansmogelijkheden. Overhemden werden zweetlap-
pen, clubgenoten werden "partners", in plaats van een P.R. werd de polonai-

se gelopen en via rock and roll, jive en house werd er alvast een fikse aanslag

op de benen gedaan.

Vol plezier en drank trok ieder zich tenslotte terug op de kamer, om de vol-
gende dag door eitje, jus d'orange of krentenbol weer bij te komen.

Statiefoto en bustocht vormden het voorproefje tot inschrijving. lnschrijven,

laden en slepen vormden het oer-hollandse devies. Tassen vol verder de bus

ingeladen nog voordat er één meter gelopen was. Uitgewaaierd over de

terassen laten we de "Nike ladies 5 km" ongemerkt aan ons voorbij gaan,

totdat voor de eerste dames de finish in zicht komt en wij al turend Hellen

Hauser opvangen en haar onder luid applaus richting finish aanmoedigen.

Met gepaste tegenzin wordt door sommigen het terras verlaten, terwijl
anderen popelend van ongeduld de spieren al aan het warm draaien zijn.

0m drie uur valt het startschot voor de Antwerp Ten Mils, en breed waaie-

rend verdwijnen de kasseien onder de veelkeurige menigte. lk begin rustig

aan mijn loop, waar de snelleren mij voorbij duwen en stoten. ln de kleine
ronde houd ik bekenden in het vizier, daarna werd ik opgeslokt door de

grote rond. Straten in, bochten om, straten uit. Dit is mijn decor. De rijen

worden per straat uitgedund en de Joodse wijk glijdt aan mij voorbij. Zwarte

hoeden en pijpekrullen begeleiden mij, samen met de trouwe runners Anna,

lnez, Jane en Rodi. Vóór ons laten we velen, maar achter ons laten we ook de

nodige zwoegers. Naast de opkomende vermoeidheid laat ook de hitte zich

gelden. Aangekomen bij de verfrissingspost verdampen de laatste druppels

water tussen de kasseien. Onversaagd dreunen wij voort, lnez en Rodi doen

er een paar tandjes bij. Een druivesuikertje helpt mijn medeloopsters en mij

door de diepste depressie heen. Het lood in de benen legt per kilometer

meer gewicht in de schaal, de zonovergoten terrasjes brengen mij geen aflei-
ding meer. Bij de laatste verfrissingspost worden de laatste restjes water
onder uit de afvalbakken gegraaid. Deze laatste slokjes gaan ook aan ons

voorbij. De verlossing aan de "meet" geeft ons de kracht, om het gezicht

enigszins fors te plooien bij het nemen van de laatste bult. Clubgenoten
langs de route applaudiseren ons de laatste meters door. Lurkend aan een

blikje voel ik mijn mens zijn langzaam naar boven komen en knijp ik zachtjes

in mijn gietijzeren plak. Terwijl de kou langzaam bezit van ons neemt, wach-

ten we op Attse, de trainingsvriendin, van mijn vrouw. ln een decor van

zwaailichten en claxons sleept zij gesteund door Road Runners de laatste

meters weg. De kroeg blijkt ons laatste herstellingsoord, voordat er naar het
hotel wordt gegast. Bevrijd van stof en zweet doen we ons tegoed aan een

rijkelijk gevarieerd lopend buffet. Voldaan rollen we tenslotte de bus in. De

chauffeur leidt ons via een sluiproute naar de meest zouteloze moppen van

Brabant. ln nachtelijk Den Haag neem ik met een hand en een zoen afscheid

van dit onvergetelijke weekend. Thuis nodigt Joke mij nog uit
ste afzakkertje, maar John is inmiddels tot op zijn en afgebroken

$

John de Gier
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Met de toevoeging "technisch plan" zou eigenlijk de titel van dit stukje com-
pleet zijn. Dat leek mijzo lang en het zou misschien sommige van,t
afgeschrikt hebben; "getver dat wordt een saai stttk."
lk hoop dat dit laatste mee valt want het technisch plan is voor de TC belang-
rijk en daarmee ook voor alles wat met training binnen de HRR te maken
heeft. Want dat wordt er met "technisch" bedoeld: de trainingen en alles
daaromheen binnen de HRR. Het Technisch plan is eigenlijk het beleidsplan
van de ïC. Doordat het technisch plan een onderdeel is van het algemeen
beleid van de vereniging, welke gevormd wordt door het bestuur, is dit plan
het technisch plan van de HRR.

VIJFDE \//ÀI\I -rcl(e -T-e(EfT n is(Ela(e C(o

Er wordt in beschreven hoe de huidige
situatie binnen de HRR geregeld is,

plannen wat de TC wil veranderen, ver-
beteren of nieuw wil invoeren. En hier
en daar wordt er aan "wishfull thin-
king" gedaan hoe het een en ander in
de verdere toekomst er uit kan zien.
(over het laatste neemt de TC wel eens
de vrijheid om in het Technisch plan
zaken te benoemen welke nog niet
geheel uitgediscussieerd zijn)
Ondanks dat elke (verschillende)
samenstelling van de TC zijn invloed
heeft op het beleid, het blijft mensen-
werk, blijft er in vijf jaar technische
plannen toch een heel duidelijk herken-
bare "rode lijn" zichtbaar. Dus ieder
Technisch plan is niet een geheel nieuw
stuk. ln het Technisch plan komen glo-
baal de volgende onderwerpen aan
bod: doel en uitgangspunten, plaats
van de TC binnen de HRR, taken en
bevoegdheden van de ïC idem van de
trainingscordinator en van de trainers,
opleidingen, loopgroepenplan, wed-
strijden, verzorging en toppers/talen-
ten.

Doel en uitgangspunten.
ln het Technisch plan staat letterlijk:
De doelstelling van het technisch beleid
van de vereniging is het verzorgen van
technisch verantwoorde trainingen en
het scheppen van de mogelijkheid tot
wedstrijddeelname voor alle leden van
de vereniging. Kwaliteit van de trainin-
gen maar ook goede "sociale" omstan-
digheden dragen bij tot een verhoging
van het "loopplezier". Hier heb ik weinig
aan toe te voegen!

Plaats van de TC binnen de HRR.

ln principe is de TC een adviescommissie
van het bestuur; het bestuur krijgt van
de TC advies hoe volgens hun het tech-
nisch beleid gevoerd zou moeten wor-
den.
ln de praktijk heeft de TC een aantal
bevoegdheden en taken meer waardoor
de uitvoering van het technisch beleid
ook onder de TC "valt".
ln het verleden was de TC veel bezig met
uitvoerende taken, de huidige TC kan,
door o.a. het aantrekken van een trai-
ningcordinator en het aanstellen van een

wedstrijdorganisatie commissie, zich wat
meer richten op het ontwikkelen van
technisch beleid. Alle leden van de TC

zijn leden van de HRR en lopen zo
gespreid mogelijk in reguliere loopgroe-
pen van de HRR. Hierdoor blijft er "fee-
ling" tussen de TC en zijn werkgebied.
Als uitzondering op het voorgaande
geldt de trainingscordinator, deze hoeft
niet noodzakelijkerwijze lid te zijn van
de HRR (sterker: voor Norbert
Groenewegen, onze huidige trainings-
coördinator, zijn wij juist buiten de deur
op zoek gegaan) en door zijn veelvuldig
meelopen met verschillende loopgroepen
houdt hij "feeling" met zijn werkgebied.
Hiermee is al gezegd dat de trainingcoör-
dinator lid is van de TC. Verder is er een
bestuurslid lid van de TC, waarmee de
link met het bestuur veilig wordt gesteld.
De huidige samenstelling van de TC vindt
U in de colofon op pagina 12.

Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de TC

zijn al hier en daar genoemd wat concre-
ter de belangrijkste:
- het voorbereiden, het uitdragen en het

informeren omtrent het technisch
beleid

- het coördineren van de trainingen
- zorgdragen voor paramedische bege-

leiding en mogelijkheid voor massage

De taken en bevoegdheden van de trai-
ningcoördinator zijn veel praktischer
gericht op de trainers en de trainingen.
Dit geldt ook voor de trainers maar dan

op een meer uitvoerend niveau.

Opleidingen
Een van de speerpunten van het tech-
nisch plan 1995 !

Niet omdat de TC denkt dat het kwalita-
tief zo beroerd gesteld is met onze trai-
ners dat zeker niet.
Toch kan het een en ander verbeterd
worden en wat misschien belangrijker is

dragen opleidingen bij om de trainers op
een zelfde niveau te brengen.
Dit maakt het mogelijk dat groepen op
elkaar gaan aansluiten en dat het mak-
kelijker wordt om van de ene groep naar
een nadere te gaan.
Vaak horen wij dat er in een bepaalde
groep "heel anders getraind" wordt.
Ook voor de trainers bij de cpc actie en
de ten miles actie is het belangrijk om
technische bagage op zak te hebben.
Juist bij deze acties maken mensen ken-
nis met de HRR, juist dan moet het "tech-
nisch plaatje" er goed staan.
Verder is dan ook de aansluiting voor
instromers gemakkelijker.

Loopgroepenplan
ln het loopgroepenplan is omschreven op
welke manier de trainingsgroepen zijn
gestructureerd qua samenstelling en qua
positionering t.o.v. andere groepen. De
trainingsdagen worden hierin benoemd
en het trainingsplan wordt benoemd.
ln het trainingsplan wordt vnl. de inhoud
van de trainingen beschreven en is vnl.
voor de trainers bedoeld (uiteindelijk
zorgen zij voor de praktische uitvoering)

autoverhuur
AGHIItES

Achilles AutoverhuuÍ verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busies, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
Vz lol9l/z ton laadvermogen en
van 3,3 tot 46 m2.
Trekkers met slaapcabine, ook
vooÍ inteÍnationaal transport.

r -l

Pe6onenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
Uno, Foíd Fièsta/EscoíuSieÍra/ScoÍpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Ooel Corsa/
lGdetwectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renaull Clio/'!9, Volkswagen Golí/Passat.
Vele uitvoeringen met aulom. en/ol diesel.
9-persoons busjes: Ford, Nissan,
Flenaull, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdelt, Peugeol 405,
Volkswagen Passat.
KampeeÍaulo's: 4.. 5- en 6 pe.soons.
Uitsluilend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein riibewlis
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zell veÍhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Flenault.
Vrachtwagens vooÍ grool rijbewiis:
Mercedes-Benz 709,914, 1114, 1413
1 417, 1617. Mel hydíaulische laadklep.
TrekkeE met slaapcablne: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A.N.
19361 FLS en 19362 FLS.

Aantrekkelijke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn.

Ook uw adres voor IEASING

L

VERHUUR VAN PERSONEI$EN BEDRIJFSWAG ENS
laag in

in de Fandslad

PRINSES
BEATRIXLAAN

lusn Schenk-
en PÍlns Eemhard Ylsdukl

FAX: qr0.38li 84t

070r381 1 81 1

Eenachtste triathlon? Natuurlijk doe ik mee, samen met mijn loopmaatjes! ln een flits zie
ik de echte snelle jongens in regenachtig weer ontploffen bij een lekke band. Wij doen het
toeristisch, op de boodschappenfiets en gewoon met de schoolslag. Als de dag nadert en

de zomer afscheid van ons heeft genomen, doemt de grote plas water dagelijks als een

spookbeeld voor mij op. 250 meter in die kou in een open uitgegraven plas. lk lijk wel gek.

Zondagochtend 1 1 september vroeg, heel Den Haag ligt nog op één oor. Dik ingepakt,
bakken water uit de hemel, mijn ruitenwissers zingen, zwemmen, zwemmen, zwemmen.
Het is droog, ik ben er bijna, sportievelingen van allerlei pluimage doen mij onwennig de

wenkbrauwen fronsen. Binnen in The American School hoor ik er pas echt bij.

Omringd door mijn loopvriend(inn)en ontstijgt in mij een gevoel van "gedeelde smart is

halve smart". Plots is er commotie want zonder helm mag zelfs een "Roadrunner" de fiets
niet op. Maar we zijn niet voor niets gekomen, we zetten door en onze "boodschappen-

fiets" zal gaan. Bij de vrijver "in het vet" heerst een jolige nerveuze stemming en als het
startschot valt, rennen we kleumend het water in. Mijn hart,...mijn adem...Jezus, wat
koud, ik zwem, om warm te worden. De crawlers lopen razendsnel uit, omringd door
"schoolslagende dames" worstel ik naar de finish met "onze mummie" als schitterend

sluitstuk. Daarna de weg op. ïerwijl mijn benen stampen, glijdt mijn banaan als snot door
de vingers en stokt mijn adem na enkele happen droge kaak, maar ik zit echt in de "cour-

se". Professioneel passeer ik fietsend gezinnetjes als wielrenner in de dop. Dan....oh,

God....een echte klim, 0p de pedalen met klein verzet kom ik boven. Na het keerpunt in

de "afzink" gun ik mezelf een slok. Terug in Wassenaar word ik overspoeld door een

"machtig" gevoel. Straten verlaten en kruispunten afgezet, doen mij voortdenderen rich-

ting finish. Geen verkleedpartij, maar boemm....vol in de run. Dat valt tegen, mijn benen

zijn mijn benen niet meer. Mankeer ik iets? ln godsnaam, hier valt niet op te lopen. lk stort
echter niet in, ik hervind mijn krachten en met een sappige spons tussen kiezen, laat ik de

kilometers onder mij doorlopen en dan is er de finish. lk ben vijf kwartier onder-

maar ik heb voor dagen genoten. John de Gier
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Wedstrijden
Een van de doelstellingen van onze vereniging is
om onze leden in staat te stellen om deel te
nemen aan wedstrijden. (al of niet met een wed-
strijdlicentie)
Via het wedstrijdsecretariaat kunnen de deelne-
mers van KNAU wedstrijden zich inschrijven.
Verder worden er de wel bekende Time trails
georganiseerd en enkele crossen.
Hiernaast organiseert de wedstrijdorganisatie-
commissie ook een van de "1 van de 4" lopen.
Weleens waar via een stichting organiseert de
HRR ook een van de grootste wegatletiekwed-
strijden;de "Haque Ten Miles".
Een belangrijk evenement voor de HRR welke ook
in de toekomst zal moeten plaats vinden.
Onder anderen is de inzet van de gehele vereni-
ging van zeer wezenlijk belang om dit te realise-
ren.
Ook van deze plaats roep ik een ieder op om op
deze dag aanwezig te zijn als vrijwilliger.

Verzorging
Misschien een van de kleinste hoofdstukken uit
het technisch plan maar daarom niet het onbe-
langrijkste. Ons loopplezier wordt toch wel danig
op de proef gesteld als we geblesseerd zijn.
Goede verzorging kan er toe bijdragen dat er
blessures voorkomen worden. Op maandag avond
houdt een fysiotherapeut spreekuur en op elke
trainingsavond is er een sportmasseur(seuze) aan-
wezig waar men tegen een lage vergoeding voor
advies of massage terecht kan.

Dit is in een notedop met een aantal andere de
onderwerpen waar het technisch plan over gaat.
Mocht u na dit gelezen te hebben interesse
gekregen hebben om het geheel te lezen vraag
dan aan een van de tc leden om een exemplaar.

Allard Kappetein,
v oor zitter T ec hni s c he C ommis sie

DE ACCO M M O DATI ECO M M ISSI E

Marcel is evenmin vies van een geintje. Zijn kinde-
ren Stephen en Denise, noemt hij steevast Kees I en
Truus. De derde, die op komst is, wordt alvast Kees
II genoemd, want er is een jongen besteld.
Marcel heeft altijd aan sport gedaan. Het begon met
zwemmen. "Ik trok mijn eerste baantjes in de baar-
moeder. Toen ik wat ouder was werd ik door de
HVRB (Haagse Vrijwillige Reddings Brigade, PM)
regelmatig in zee gesmeten, om vervolgens weer
gered te worden. Ach, die jongens moesten toch
kunnen oefenen." Ook het lopen zat er bij Marcel al
vroeg in. Herman Oldenburg, die hij kende van de
gezamenlijke triathlon-trainingen in het
Elzenburgerbos, haalde hem over om lid te worden
van HRR.
De begintijd ging niet helemaal over rozen. "Ik had
op mijn werk een betonnen paal van 75 kilo op mijn
tenen gekregen. En ondanks dat we schoenen met
stalen neuzen dragen, was mijn grote teen plat en

mijn voet een halve centimeter langer geworden. Ik
was meteen een half jaar uit de running." Toen
Marcel was hersteld begon de jarenlange trainingsar-
beid toch zijn vruchten af te werpen. Dat resulteerde
drie jaar geleden in een toptijd van 2.37 .OO tijdens de

marathon van Rotterdam. Daamaast heeft Marcel
een meer dan uitstekende tijd van 1.13.00 staan op
de halve marathon.
Hij zit, zoals hij het plastisch omschrijft, tot zijn reet
in HRR. "De douches bij Haag Atletiek zijn mis-
schien beter, maar het is nergens zo gezellig als bij
ons. Bovendien, aan die douches wordt gewerkt."
Rinus en Marcel krijgen veel hulp van buitenaf.
Vooral Harm Hendriks is onmisbaar. Marcel: "Harm
zegt altijd: Niet lullen, maar gras knippen."

VERVOLG VAN PAG.9

Peter Magnée
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Club van 100

vrijblilvend meer inÍormatie

Rob Krahmer
07 0-32987 67
070-3607002

(zaak)
(prive)

IUSÏ DO II.

Foxtrot - Eng. wals - Tango - Cha-cha
Rumba - Jive - Samba - Rock'n Roll
* ledere dag lessen* Gratis inhaallessen

LEER VAN GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V.d. MEULEN -WESSELING
sinds.le3s Laan van Meerdervoort 50 - Den Haag

{:';::i} ff ';ïsiltiï:ït," I ff :3 [íJ 
,;Yli'l8i?,

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

oo

DANSLES

o70 r 345 94 94 I 345 35 73

BOUW. EN AANN EÍI'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

telefoont 07O - 3245497
Waalsdo rperlaan 22c Wassenaar

Íax: O7O - 33246874
( post: 2244 BN Wassenaar )

Van
BAR

een zithoek

draaien
manler

een

het na

"Palm"

opgehaald worden-resp.

leg

en
NADRUKKELTJK bij

- Graag

Verder
Toekomstplannen

t



PAGINA I2 Hor Ro*n REunw

3M Marathon Leiden, 10 km op 12106194

PlaaB Cat. TfN Naam
I MSE 0:30:31 Theo van der Veer

23'.. MSE .-0i§3l::Z lVi[em de Graaf
,35,,t: VSE tCI$*59 Natalja Baliakina (Rusland)

52 MSE 0:3ó:50 Roel van den Eijnde
58 MSE 0:37: l3 Maarten Scharroo

U MSE 0:37:38 Guus Zijdenbos
86 MSE 0:39:34 John Hartman

9l MSE A39:43 l{ans Blokke
240 MSE A:44:46 Edwin van Dam

X9 V40 A:45.46 Marianne Koo

3M Marathon Leiden, Halve marathon oÈ:illOOlgq
PlaaB Cat. Tiid Naam

1 MSE l:08: l5 Jerry MacCarrhy
5 MSE l:12.,52 Thomas Pieper

24 M40 l:20:01 Frans ten Brink
30 M40 1:20:53 Joop Verhoeven

31 MSE l:21:23 Michiel Heijden
56 M40 l:23:19 Ton Toet
104 VSE l:26:52 Martine Lust
139 MSE l:28:26 Marco Borsboom

M50 0:35:31
:41:36
:50:00
:50:01
:50:02
:50:06

Bert van Dijk (Sparta)

Léon de Priester
Sonja van As
Lucas de Kruijter
Ben van Kan
Yvonne Smit

MSE 0:23:07 Jan Roos

T
Verhoeven

Zwanikken
Blok

an der Harst
vitn Toor

244
246

26
27

28

29

49

50
51

52

53
54
55

56

57

58

M40
MSE
M45

M45

Cor v
Hans
Hans

Plaats

ffi:36:25
§i

il:39:34

fii:54:53
$l:54:54

30 M45
3I MSE
32 M50
33 M40
34 V40
35 VSE
36 M-5.5

37 M40
38 MSE
39 M40
40 VSE
4t M45
42 MSE
43 M40
44M

0:l

0:
0:
0:l

35

44
00
04

0:25:36
0:25:4O

0:25:57
0:25:58
0:26:04
0:26:Oj

m, 10 km

Cok

van de

op 28/08/94
Naam
Simon Lopuyet (Kenia)
Henk van Velzen (Bataven)

Thomas Pieper

Salina Chirchir (Kenia)
Wil van der Lee (DAK)

0:28:.57 Julio Lasierra Martinez
0:28:59 Marja van Westervoort
0:29:22 Hcnk Demmers

O:29:2) Lcrrie Gelauf (Gast.1

0:29:l.l Ben Baardolf
0:29:21 Wim Gottlieb
0:29:34 Ben van Koten
0:29:36 Bany Vegter (Cast)

0:30:06 Han Elkerbout
0:30: l5 Cl nthia Boekkamp

0:30: l6 Marianne van Grieken
0;30:53 Ben van Kan
0:30:5ó Hellen Heldennan

0:30:58 Angelique Buitclurr
0:32:24 Anne Veth

0:32:33 Cora Midde

Jan Nieu
Joop den

Rachel

Jetteke Sjouke
Rob van der Bilt
Danny Verbaan
Daan Verbaan
Anton van Assen (Gast)

Roel Gort

Jeanette

Rodi
Frank
Theo

Sonja van As
Thijs Geritz (Gast)
Inez van der Wal
Paul Engelen
Lydia Hendriksen
Lucie Hoenderkamp
Herma Kessler

Kitty Gruppen
Egbert Darwinkel
Marijke Pronk
Ineke Hoogstad
Iet Vervoort

I
40
49

50

Cat.
MSE
M40
MSE
VSE
M60
M50 1

M40 r

v35 I

M60 l
M45 l
M55 I

riid
0:46:59
O:53:34
0:55:51
0:55:57
1:00:04151 M50 1:28:5U Theo Hoenclerkamp

158 MSE l:29:29 Michcl Rovers

176 MSE t:30:04 Peter Groen

178 M45 l:30:07 Jacqucs Overgaauw

186 MSE l:30:21 Henk Mullekes
191 M45 l:30:30 Aad van clen Berg

251 MSE l:32: lx Peter Srnits

298 MSE 1:33:28 André Blok
324 MSE l:34:14 Simon Slroo
401 M45 1:36:08 Paul varr Dunné
476 M4() l:37:18 Hans Bcudeker

4't7 MSE l:37:.lq Peter de Rooij
507 V40 l:38:21 Ineke Schnitzler
540 MSE l:38:46 Michiel Tuit
568 M55 1:39:22 Peter Grond
604 M55 1:40:15 Piet Meinders
615 MSE 1:4026 Wim L van Maanen

6l9 M40 l:40:29 Fred Kick
627
680
783
943
l09l

M40
MSE
VSE
VSE
M40
MSE
M45
M45
M55
MSE
M55
v40
M40
VSE
M45
v55
v45

1:40:37
1:41:35

l:43:46
1:46:04
l:48:22
l:49:09
ll50:50
1:51:29
1:5L.49
l:56: I 0
1:56: l3
2:00:58
2:01:02
2:44:39
2:04:41
2:04:51

Lex Cabral
Ad Fousert
Brigitte Schalkwijk
Jetteke Sjouke
Hans van Toor

Agterof

Jaap van Dijk
Yvonne Smit

Kan
van As

39

M op'12106194

00 w Lewandowski (Pol)
9:02 leso

Paul Slijpen
Jan van Raam
Henk Breugom
Edzijl
Henk Mollema

l:22:53
l:23:08
l:24:O7
l:24:31
1:21:36

1:28:00

63

64
65

66
61

0:27:32
0:21:50
0:21:52
0:28:00
0:28:17
0:28:43
0:28:56

280
310
592
618

:00:37 Ton Deurnens (Achilles Top)
:02:54 Joop Verhoeven
:04:40 Annette (Trias)
:08:01 Arthur
:08:42 Ton
15:49 Peter

V40 l:16:42

Voorschoten, Halve
Plaats Cat. Tiid

MSE 1:10:05 S.

M40 l:1023 R.

MSE
M40
MSE
MSE
M50

Brink
fferhoeven

Herman van der Stijl
Willem de Graaf
Willem Willemsen
Peter Smits
Peter Groen
L. vd Meijs (Ilion)

M50
MSE
VSE

Ms0
M50
v40
M60
MSE
M40

v55
M
v45
M45
VSE
v45

0:
0:

0:26:54
0:26:59
A:27:01

0:27:02

36
JI
4t
45

59
63

86

87

92
96

V40 1:28: l5 Corrie van Egmond
MSÉ l:28:l-5 Hans Blokker
MSE l:29:34 Michel Rovers
MSE l:33:59 Rob Walterbos
M45 l:14:32 Aad van den Berg
M45 1:34l.32 Paul van,Duní$,',.,, 

,,,,

M45 l:15:12 Nico van Grieken 
.

M45 1:35:-52 Dries vande Bil§rl::::r:

M40 l:.1-s:57 Fred Kick
M50 l:3ó:13 Pieter de Graaf
M50 l:3ó:45 Jan Nieuwenburg
M45 l:38:30 Jos de Waardt
V40 l:38:52 Marianne Koopman
M40 1:40:03 Joop den Ouden
M45, 1;41:03 LexCabral
V40 l:41:42 Ineke Schnitzler
uS§.,...'..i,:iO;O* Eugène van de Berg
VSE 1:56:40 Cynthia Boekkamp

v40
M,1-5

v4-5

M5-5

M45
M60
MSE
V
M45
VSE
v50
M45

3

155

216
251
296
5il

3:19:18
3:27:39
3:32:49
3:38:29
4:39:25

MSE
M50
M45
M50

HRR Time Trial Clingendael, 5500 m op 05/09/94
Plaats Cat. Tiid Naam

138 v40
M45
v40
v45
v50

0:32:43
0:33:06
0:34:00
0:34:48
0:35:23MSE 0:11:.42 Thomas Pieper

MSE 0:19:.21 Jon Folleso
MSE 0: l9:38 Willem de Graaf
MSE 0: l9:38 Steven Post

MSE 0: l9:57 Michiel Heijden
M40 0:20:09 Piet Roeste*b»rgr:

MSE 0:20:12 Hans von det,,l.iti e

MSE 0:20: l3 Guus Zijdenbo§,',.,l:t,,.

MSE 0:20:36 Wim Kooiir ,;r'r":r,rr,;:r'.r

M45 0:21 :l I Ton Heerkens

V35 0:21:41 Anneke Kloostra
MSE 0:22:03 Léon de Priester
M50 0:22:06 Theo Hoenderkamp
MSE 0:22:10 Marco Borsboom
M50, i0:22:14 Nol Overvliet
MSEI 'rO:22:20 Ronald Kloots
VSEit,, ]':i.O:i2_r:2? Margriet Hoeksrra
MS§,,10;22:40 MichielTuit

Rien vd Wilt (Clytoneus)
Daisy Hombergen (Hellas)

M40
M40

0:22:41
0:22:51

George van Wissen
Fred Kick

VSE
MSE

0:33:54 Elly van Hulst (MTC)
0:36:05 Willem de GraafVSE

0:30:58
0:33:58

20
2t

Reeve

vd Veer

MSE

AAV-35,

Cat.
v35

AAV-36,
Cat.
MSE

Cat.
MSE
MSE

Nico

Ronald

Naam

72
t3
74

B

Leiden) Naam

79
80
81

86

87

88

89

km op

5

7

8

9

1

Plaats Cat.

76
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I

88

77
I
I

168

178

t9t
19s

162
133

135

361
165

13

v35
M40
M45
v40

Cat.
MSE
M45
VSE
VSE
M55
M50

v35
M60
MSE
MSE
MSE
MSE
Y45
M45
M50
VSE
M40
M45
M55
v40
M55
M55
MSE
MSE
M40

}JI45
M45
MSE
M40
M60
M45
MSE
}JI45
M55
M55
VSE
v55
Y45
VSE
v40
v50
VSE
M50

87

92
96
109

34:29
34:47
36:01
36:19
36:41
36:44
37:29
38:00

38:07
38:38
39:50

0:36:45 Annie van de Kerkhof (LGD)

opl

2 MSE 0:32:39 René van Wissen
t2
57

20

Frits
Ronald
Herman
Derk-J

Suze

Jan

0:40:38

Beljon

0:41:58 Pieter de Graaf
0:42:OO Joop den Ouden

(Haag Atl)
M55 l:41:30 John Agterof

van

km op

t7
26

27

l:20:51
l:21:59
l:23:43
l:27:15
1:30:19

v50
v50
v45
v35

Dam
Cat.
MSE
VSE

M50
M40

Parkloop

l5
3

4
2t
I

t4
I

4t

Cat.
MSE
M40

M40
v35
MSE

Naam
1l Wichard

34

36

37

39
40

Cat.
M40
M40
M40
M40
MSE
MSE

14

18

ll
l0

:28

:38

t4
t6

59
35

10

1t

172

t76
177

2 Hellen Hauser

Helen van der Poel
Heidi van der Veer
Carry van Teylingen
Louise van Delft

Pols
'an den

Pijpers

,10 EM

van V
(Belgie)

René Meijer
Hetty Everhardus (Noordkop)
Felix Florijn (DEM)
Wim L van Maanen
Hans Blokker
Karel Stolk
Michel Rovers

Ladies tive K Antwerpen, 5 km op 25109194
ts Cat. Tiid Naam

16:39 Veroniq, (Belgie)
11 Hellen

Antwerp
Plaats

les Antwerpen,
Naam

3l Julius
:Ol:42
:03:01 Li
l0:33 Jan

Naam
Robert
Wim

Baggermolenloop Sliedrecht, Í0 EM op 15110194

Plaats Cat. Tiid Naam
1 MSE 0:50:43 Rachid Ben Meziane (DeltaSp)

30 MSE 0:57:19 René van Wissen

St. Mich estel,

M40
M40

14 Michel
Paul

I l:03
ll21
l2:36

57

47
22

Eugène
Julio
Ben

Jan Vermaas (Koplopers)
Gerrit van Pelt
Herman van der Stijl
Joop Verhoeven
Michiel Heijden
Bert van Dijk (Sparta)

Rinus Pols

57:08

0:59:00
1:02:05
l:02:06
l:04:33
l:05:00
1:05:36
1:05:43

1788

2020
2351
2354
2442

2804
2868
2810

M45
lJI45
M45
M50
v35
M55
v45

l:19:33
1:20:21

l:22:46
l:26:55
l:26:58
1:28:03
l:28:17

0:33:19
0:35:45
0:35:50
0:36:16
0:36:45
0:36:52
0:37:15

O:40:52

0:41:20
0:41:32
0:42:35
O:42:50

0:42:50

Ouden
der Harst

Bunk
Berry Kramer
Rob Staats

Bert van Viegen
Gerrit van der Veer
Marjan Willemsen
Ben Hermans
Marja van Westervoort

31:52 Andres
34:01 Ria van

Peter Grond
Marianne

Agterof

van
Bol
van T,

aak

Eric Kerklaan
Nico van Wijk
Peter Leegstra
Albert Schalkwijk
Jaap van Dijk
Rodi Druif

Smit
Reeve

de Gier

kmopl

H. van Wegen (Triathlon)
M. Kagiri (Kenia)

:37:03
:38:40
:38:57
:39:22
:40:56
:41:17
:42:48

Wim
Frans
Henk

Halve m

Jansen (

l:39:55 Peter Grond
l:40:12 Marianne Koopman

:01:58
:08:45
:12:03
:17:46
:19:42

52 Paul
2 lnge

29 Hans

Peter
Henk

I Remko

Margriet Hoekstra
Edziil
Paul van Dunné
Rob Walterbos
Fred van d Gon Netscher
Joop den Ouden

Frans

3 Hans van

Bert van
Albert
Nico van

14 Nico
wen

John
Anne

8

8

9

56
42
2t
53

30
30 MSE

MSE
0:36:22 Mohamed Baket (Hellas)
0:40:59 René van Wissen

VSE
M45
M45
MSE
M45
M40
M45

l:22:10
l:22:22
l:22:21
l:22:55
l:23:ll

Hanze Marathon (NK Vet) Zwolle, op 02110194

Plaats Cat. Tiid Naam
2:11:43 Nickolas (Zimb)

78)
(DAK)4l:42

49:56
l0:52

loop

v40
MSE
M40

M50
M45

I
24
28

0:31:34
0:32:00

M55
v40

0:53:06
0:54:05 BenVSE

40
l5

83

63

15

/

km

I
8

0
3l

km

5

0:41:36

1

4

van

1

I

M40
MSE
M40
M40
MSE
M50
M40

lnez

11

van As

Rodi

46
48
49

25

28

56
)l

36

6
13

53

Jan

I

72
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Trainers l-8.45 uur 18.45 uur I-8.3O uur O9.OO uur
Herrnan v.d. Stijl rnaandag woensdag
Ton Fleerskens rnaandag donderdag
Pieter de Graaf rnaandag woensdag
Joop den Ouden rnaandag woensdag zondag
Jacques Overgaauw rnaandag donderdag zaterdag
Frans Perdijk rnaandag donderdag zondag
Henk Floogeveen rnaandag woensdag zondag
Gerrit v.d. Veer rnaandag woensdag zaterdag
Ronald Boekkarnp rnaandag woensdag zondag
Fleidi v.d. Veer rnaandag woensdag zaterdag
Elen van I(an rnaandag donderdag zaterdag
Henk Hoogeveen
Rob I(rahrner

maandag
woensdag

vrijdag

Willern F{oogstad rnaandag donderdag zaterdag

merkenbu tterdom
MERKEN MODELLEN AIVIEN LICENTIES

Onderzo tie,

en advise de keuze
a

efrt logo'svan nrc
verpa n e.d.

Bem en Merkenbureou Rotterdom
Mothenesserloon 340

Postbus 25]ll
300] HC Rotterdom

TeleÍoon 0.l0 - 477 35 l1
Fox0l0 -47637 85

Ielex26741telec NL

a g
b

aa

U n,

ö

ke

rd!

dumpti

Perfect
gerege

THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG
TEL.: 070-3607002

Wilje meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd VISION
voor je. g6NTA6TLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

Met FreshVision is het dragen van contact-
lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie.

Rob Krahmer
Ben van Kan

070-3939485
070-3901597
070-3901597

ZOETERMEER
186Savelsbos

27t6Ht
tel. 079-5 14826

L. de Colignystraat

u
A.C,M.

tMr. J.A.F.

c *

a

0

a

§
(secretaris)

(voorzitter)




