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we de over het
gaat

nog

Inmiddels hebben wij de mankementen en het ach-

terstallig onderhoud aan en van het clubhuis in kaart

gebracht en gesprekken hierover met de Gemeente

gehad. Het ging over verfwerk, hang- en sluinperk,

de riolering en de warmwatervooziening. In totaal

een behoorlijk bedrag. Gezet tegenover de voonvaar-

de van de Gemeente dat wij het gebruikers- en eige-

narenonderhoud moeten nemen, en het gebouw in

het jaar 2000 in goede staat moet€n opleveren, ter-

wijl bovendien een - in onze ogen - aanzienlijke huur

in rekening gebracht wordt, leek ons de houding van

de Gemeente om ons niet financieel tegemoet te

komen niet redelijk en billijk.
Ik bespaarjullie de argumenten over en weer; het zal

ieder duidelijk zijn dat wij hebben geprobeerd om zo

veel mogelijk van de Gemeente gedaan te kijgen,
waar de Gemeente op haar beurt de club allerlei

zaken dacht uit te kunnen laten voeren.

De meeste van ons zullen op dit moment zich voor-

bereiden op de City-Pier-City loop: Zn ookm'n}N
ongerainde Hagenams die wij weer binnen de CPC

loopgroepn klaarstomen voor de divene afstanden.

Ook het CPC trainingsweekend heeft inmiddels

plaatsgehad. In het verleden nam altijd een groot

aantal deelnemen van de CPC-aktie deel aan het

CPC trainingsweekend. Dat is de laatste jaren niet

meer. Waarschijnlijk zal het wel te maken hebben

met het vroege tijrtstip waarop het CPC trainings-

weekend wordt gehouden. Zekertreid hierover heb je

wanneer de darum wat meer venchoven wordt naar

de CPC loop zelf toe.

Ton Ve rmol e n, voorzitter

zijn wijer natuurlijk

Aan het
een einde
van Robin Hood,
daar verre van

beschikking gekregen over het clubgebouw

bezig geweest

TEN en de laatste editie heeft

Tenslotte zijn wij met de Gemeente tot oveÍeenstem-

ming gekomen. De huur wordt jaarlijk tot het jaaÍ

2000 met een píutr duizend gulden verlaagd en wij
kunnen zelf de problemen aanpakken. In het bijzon-

der zal dat dan gelden voor de warmwatervoozie-

ning waaraan Marcel den Dulk en Rinus Innemee

binnenkort zullen beginnen. De riolering is inmiddels

al gerepareerd, zodat het clubhuis eindelijk weeí eens

over een heren- èn damestoilet beschikt.

Op maandag 10 april a.s. houden we onze Algemene

lrdenvergadering, de zogenoemde

Voorjaarsvergadering. Dan worden de jaarcijfers

over 1994 gepresenteerd. In financieel opzicht is het

een vreemd jaar geweest. Onverwachte uitgaven en

dan zou je verwachten dat we met enige treumis het

jaar 1994 gaan bekijken. Het tegendeel is waar,

frnancieel ziet het jur 1994 er gezond uit. We leggen

gaag op 10 apil a.s. uit hoe dit komt.

Robin Hood, althans over enige klerdkamers ervan.

De warmwatervooziening is ook daar vene van ide-

aal en verkeert eigenlijk in nog mindere conditie dan

die van ons. Toch zijn wij er natuurlijk enige weken

mee geholpen.

ons niet teleurgesteld om mÍutr eens een'undentate-

ment' te gebruiken. Organisatorisch was het weer

perfect. Het rapport van de KNAU loog er ook niet

om geen enkele aan- en/of opmerking. Namens de

vereniging mag ik alle leden van het organisatie-

comité vanaf deze plaats allereerst dank zeggen voor

al hun inspanningen en hen bovendien feliciteren met

het zeer geslaagde intemationale evenement.
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Noteer

Het
heeft de afgelopen winter slecht
doorstaan. Het asfalt zit vol met
gaten. Vooral 's avonds zijn deze
moeilijk te zien. ln de groepen wordt
er gelukkig voor gewaarschuwd bij
aanvang van de training.
Het bestuur heeft ook g
dat het wegdek slecht is

aangekaart bij de
Gemeente heeft
het pad weer in orde

Triath lon-activiteiten
Naar aanleiding van het
van 1994 gehouden
leden die
triathlonsport en de o
clubblad, heeft er zich een klein club-
je gevorrnd onder leiding van Cor
Zwart. Hij zal een poging doen om
binnen de vereniging te polsen wie er
komend seizoen aan een aantal
triathlonwedstrijden wil deelnemen

Maar gelachen dat we hebben!!!

(Roh de dirigent)
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STARTGEBIED
- 350 dranghekken - 300 meter hoge bouwhekken
- Start stellage - loopbrug - 50 marktkramen
- 500 meter afzetlint en regen, wind en kou.

kijken op een zowel in sportief als
organisatorisch opzicht geslaagde
wedstrijd van de Fit Ten Miles op
18 december 1994. Aan de Fit Ten
Miles 1994 hebben ongeveer 3.500

ijn verlopen, kwam

vrijwilligers die zich
dig hebben inge-

anisatiecomité wil

e editie van de Fit Ten
Miles op 17 december 1995, weer
op jullie steun te kunnen rekenen.

N a me ns het org a n i satieco m ité
van de Fit Ten Miles, Cor Zvnrt

'de vol
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Het organisatie-comité van de

ben wij recent een

tel,070i54.99,20 (na, 18,00 uur)

BEDANI<JE
THE HAGUE ROAD

RUruruERs

bedanken
alle sponsors
(Club van 1A0,

C, Bongaertz BV,

Zier Running,

Kees Knaap en

Krupe Bomatex Delft
voor het wel doen
slagen van het CPC

gebeuren.

DEN HAAG
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FIT TEN MITES
FEEST

T Tet feest was ook dit jaar weer
fl ""n 

groot succes. Uit de reac-
I Ities bleek dat iedereen de
kantine mooi versierd vond en het
feest gezellig en goed georgani-
seerd. Onze speciale dank gaat dan
ook uit naar Barry die achter de
schermen de dagen voorafgaande,
en na, maar ook tijdens het feest
keihard heeft gewerkt om het feest
te laten slagen. Het wordt eigenlijk
als heel gewoon beschouwd dat de
CPC- en de FIT TEN MILES feesten
er zijn, maar geen ander dan Barry
weet wat een werk erbij komt kij-
ken. De inkoop, het regelen van de
band, het regelen van vrijwilligers
voor het feest, het klaarmaken van
de kantine, de pieken achter de
bar, 's nachts opruimen en de
dagen erna bezig zijn met de
afhandeling. Al zijn
(organisatie)werk wordt binnen de
club stilzwijgend gewaardeerd en
vandaar dat wij als redactie Barry
een keer in de schijnwerpers willen
zetten. Om de andere actieve bar-
mensen op het FIT TEN MILES feest
niet te vergeten, bedanken wij
namens de Road Runners natuurlijk
ook Aad, Herman (lekker eten),
Ada en de vrijwilligers voor hun
actieve inzet tijdens en in de voor-
bereidingen voor het feest.

FIT TEN MILES

f /anaf september 1994 tot de

V d"g van Fit Ten Miles heb ik
Y enkele deelnemers aan de

loopgroepen gevolgd. Ze gaven
hun frisse kijk op de looptrainin-
gen.

t 155 Fitters laten zich op een drui-
lerige zaterdagmorgen in septem-
ber niet door de hoosbuien weer-
houden. Ze leggen dapper de
Coopertest of de 3 km af, zodat ze
op gelijke sterkte in loopgroepen
kunnen worden ingedeeld.
Sommigen, zoals Hanneke Drewis
zijn voor het eerst, anderen zoals
Eddie, Charles en Piet (later groep
4) doen aljaren'FlT'.

De reacties op de loopgroeptrainin-
gen variëren van 'het leukste van
het lopen is na het lopen' (Godert
de Vos) tot 'een goede formule'
(Jeje Groot). Anderen vinden het
leuk om de bekende van vorig jaar
weer terug te zien. Ben van
Ockenburg loopt zelfs een bekende
van 27 jaar geleden tegen het lijf!
De voornaamste redenen voor
deelname aan loopgroepen zijn
kort samengevat: conditie opkrik-
ken, de mensen, stimulans in een
groep, de locatie en een verdwaal-
de reactie: geen boodschappen

DEN VOOR DE

richten op zaken die dan blij-
ven liggen.
De p.r.-commissie
nodig aanvulling door
trek en verminderde inzet-
baarheid van huidige
Sinds de instelling van de
p.r.-commissie medio 1993 is
er een aantal kleinere en

inspanningen.

p.r.-commissie bestaan uit:

onderhouden van contacten
met de pers;
maandelijks bezoek door
2-tal leden aan het Haags
Sportcafé in Houtrust Sport;

riaal HRR;
van tijd tot ti.id promotie
verkoop van de

vergaderen, aÍhankelijk
de hoeveelheid uit te
activiteiten.

Nadere informatie is te

Noortje Alberts, Sander

Marja Hofland, Michel

De

De drukste van

tiid om onze

oz KTE

hedenDe mwerkzaa van

een

en uitvoerenopstellen
HRR;

lnkeer 4de 8tot

leden

van

Specifieke

nodig,
welkom.

vanb.i

zeer

jaar is
(public
rug. De
januari

schrijven van

grotere
seerd.
van de

keer op
doening

opeen'
teiten.

de leden
issie:

Drarom vindt u itr onze e00 m. dur de keuken pcrfect wordt gein-

showroom ruim 25 opstellingen stalleerd. Al ruim óO irar zriD wii
van b,ekcnde merkcn keukeos. aktiel in keukens, vor u de garan-

Onze deokundige adyiseurs Beven u tie dat hrt resultaet gezicn rnag

graeg allc inÍormatie aodat us wordcn. Een droom van een keu-
keue wordt vergemlkkeliikt. Naar ken waarin u oàsÍ hartelust kunr
wms makco wii een offerte en een kokkerrllon. En voor elke vraag

ontwerp zodat u vooraf weer waar hcbben wii een passende oplossing.

u yoor kiest. Maar wii doen meer, Geen conÍcctie maar maatwerk dat
Ooze installateurs zoÍgen ewoo! biiupast,

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25

HRR clubleden speciale korting.

DEA=.No,lclltEN-rm
--W

(euken kan geen
confectie zijn

Een oassende

Inbout,J
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LOOPGROEPEN IN BEELD
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hoeven doen?? Beginners vinden
de training leuk, goed opgebouwd
en het geheel (medisch) goed
begeleid. De meesten van hen zijn
de loopgroepen via krant of van
horen zeggen op het spoor geko-
men. Mínder dan de helft over-
weegt lid te worden (15 zijn lid
geworden, red.), anderen blijven
pieken in de loopgroepen, door
tijdgebrek of omdat ze al zoveel
andere sporten doen. ln vergelij-
king met verleden jaar worden de
vertrektijden strakker aangehou-
den en wordt de kwaliteit van de
informatievoorziening nog net zo
goed gevonden. Een wekenlange
rondgang leidt tot opzienbare uit-
spraken over de trainers, waarvan
deze wel de sterkste was:
"Georgette houdt geen training,
maar een conference. "

ln oktober, november en december
laten de positieve reacties uit de
loopgroepen zich nog steeds gel-
den. Elke zaterdagochtend zit de
kantine vol, de schema's worden
trouw gevolgd en er wordt met
spanning geleefd naar de dag van
de waarheid.

Op zondag 18 december zie ik bij
de f inish in Houtrust een aantal
van mijn'gesprekspartners' voorbij
flitsen met goede tijden en binnen
de aangegeven limiet. Ton, Theo
en Peter (groep 5) vertellen dat ze
tijdens de run een glas bier hebben
aangereikt (gekregen), gezien hun
voorbereiding met veel 'sport-
drank' verbaast dat mij niets! De
Fit Ten Miles Run was wat winderig
en nat, het parcours was af en leeg,
maar de westrijd en de finish in
Houtrust waren leuk, net zoals het
feest 's avonds. Een aantal lopers
uit de loopgroepen zien we zeker
in een volgende loopgroep terug.

Loopgroepen slaan aan in de regio,
blijkt uit het feit dat verenigingen
in de omgeving ons initiatief vol-
gen. De grotere naamsbekendheid
van een vereniging en de aanwas
van leden die loopgroepen ten
gevolge hebben, heeft hier natuur-
lijk alles mee te maken. Gezien het
enthousiasme van de deelnemers
en de actieve inzet van allen die de
loopgroepen begeleiden/opzetten
hoop ik, dat de Fit Ten Miles- en de
CPC-loopgroepen nog lang blijven
bestaan.

Sandra van der Berg
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7''i! ier is in de hilstraat seboren als een van 7 kinderen uit een
' f .gr*r,typisch Schevíings gezin. van jongs af aan was hij

!-/ al gek op sporr. maar geld om zich bij een vereniging un te

sluilen was er niet. "Wij hadden het niet breed thuis; het was Eou-

wens gebruikelijk dat kinderen, zodra ze groter werden, gingen wer-

ken om hun ouders te onderhouden."

Zo ook Zier,

Op zijn dertiende ging hij bij de Konmar werken, althans in het

weekend. Doordeweeks ging hij naar de LTS. Toch heeft hij zich

altijd een buitenbeentje gevoelt. "Je moet je voorstellen: in

Scheveningen blijven families hun hele leven dicht bij elkaar

wonen. Je kent het wel: zondag op visite bij Oma ofde ouden. Daar

werd nooit over nagedacht of gediscussieerd, dat was (en is nog

steeds) het normale patroon. Ik voelde mij wat dat betreft een bui-

tenbeentje, had altijd het idee dat er méér onder de zon moest zijn."

Hoe verklaar je dat voor jezelÍ?

"Tja... Ik denk rlat het komt omdat ik op mijn zede een nogal em-

$ig ongeluk heb gehad. Ik ben tijdens het spelen van de

Houtrustbrug afgevallen en heb drie maan&n in het zíekenhuis

gelegen met een scheurtje in mijn schedel en een zware hersen-

schudding. Daama moest ik geruime tijd in alle rust verder henkl-

len. Bij mijn Oma in Umuiden was daar alle gelegenheid toe. Ik heb

zeker een jaar bij haar gewoond.

Ik kan je wel vertellen dat er dan iets met je gebeurt. Moet je voor-

$ellen: je bent zes, ligt maandenlang in zo'n groot, steriel zieken-

huis en kijgt maar af en toe bezoek. Ik zie het nog zó voor me: mijn

vader die wegloopt terwijl ik in dat akelige ziekenhuisbed moest

achterblijven. Dat heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt.

Vervolgens woon je geruime tijd in Umuiden en komt dan in een

heel andere omgeving dan je gewend was. Ik krceg daar mk andeÍe

vriendjes. Verder was het in die tijd zo dat je, als er zoiets met je

gebeurde, gelijk een paar klassen miste. Huiswe*hgeleiding

bestond toen niet. Je bleef in dat opzicht dus in je onnrik*eling stil

staan.

Ik denk dat dit de reden is geweest dat ik mij naderhand wat uit het

beschermde milieu heb losgemaakt en meet mijn eigen weg ben

gegaan.ir

Ben je de trots van de familie of juií het zwarte

'schaap', nu ie een eigen zaak hebt?

"Nou, dat is betrekkelijk. Misschien zijn ze wel trots, maar daar

merk je weinig van. Je bent ook kwetsbaar. In onze kringen is het

namelijk zo dat je heel diep kan vallen, als je niet slaagt in je ambi-

ties. Het idee is meer: "liever niets dan iets". Die mentaliteit ver-

klaart ook - deels - waarom veel Scheveningers liever "niets" blij-

ven."

Even ieE over jouw sportieve activiteiten. Je hebt toch

ooit gebokst?
"Zeker, ik ben twee keer kampioen van Zuid-Holland geworden in

het zwaarwelter en middenge-

wicht.

Zoals ik al zei, er was bij ons thuis

geen geld voor sport. Boksen was

toen echter de goe&oopste sport

van Nederland. Toen ik l7 was,

inÍoduceerde de zwager van boks-

leraar l,een Hogeband, die in de

Geleenstraat woonde, mij bij hem.

Ik heb toen een half jaar gebokst.

Daama ben ik er een tijdje mee

opgehouden. Toen ik 2l was, heb

ik de draad weer opgepakt. Ik was

toen net gescheiden. Ja, dau kij-

ken jullie van op, maar het wu in

Scheveningen heel gebruikelijk dat

je heel jong rouwde. Ofje daar nu

wel of niet aan toe was, daar werd

nooit zo over gefilosofeerd. Je

tÍouwde gewoon en daarmee uit!

Hoe dan ook: het werd - zeker in

die tijd - niet zo gemakkelijk geac-

cepteerd dat je ging scheiden. Dat

leverde spanningen op en ik zocht

een manier om die af te reageren."

0p een bepaald moment zei je de bokssport vaanrel, ter-
wijlje daarin toch een bepaald niveau hebt bereik.
Waarom was dat?
"Dat heeft ook met mijn verleden te maken. Je moet het zo zien: de

bokswereld is maar klein. Er zijn bepaalde klassen. Ik was C-klasser

en moest toen drie wedstrijden winnen om in B terecht te komen.

Dat lukte. Toen heb ik 8 wedstrijden achter elkaar gewonnen in de

B-klasse, en daama kon ik naar A. Als je A-klasser bent en je wordt

kampioen, dan kun je professio-

neel worden. Dat overkwam mij

toen bijna. Maar eerst moest eÍ een

tegenstander voor mij gevonden

worden in de A-klasse. Na enige

tijd was er een beschikbaar waar-

van de trainer zei: "dat is een zalle-

vie".

Op dat moment had ik niet zo goed

door dat dit een beetje bij de psyc-

hologische oorlogsvoering hoorde;

door op die manier over de tegen-

stander te praten, kijg je namelijk

meer zelfvertrouwen.

Mau goed, die tegensander bleek

alles behalve een zallevie. Ik ben

nogal bewegelijk en tijdens het

gevecht liep ik telkens tegen zijn

rechtse hoek op. Ik ging K.0. en

ben twintig minuten buiten westen

geweest. Die nacht werd ik ter

observatie in het ziekenhuis opge-

nomen. Ik werd ieder uur geweh

omdat het gevaar in coma te raken

niet ondenkbeeldig was. De EEG

wees gelukkig uit dat er niets aan de hand was en dat mijn henens

normaal reageerden op prikkels.

Dit voorval heeft mij wel aan het denken gezet; ik had immen al

eens eerder henenletsel opgelopen. Ik heb toen besloten nog één

seizoen te boksen. In maaÍ ben ik weer gaan Eainen en werd dat

jaar nog nveede in het middengewicht. Daama heb ik er een punt

achter gezet."

Was dat het moment dat ie bent gaan lopen?
"lnderdaad. Nu liep ik al in het kader van de bokstrainingen. Ik wist

dus dat mij dat redelijk goed afging. Op zekere dag las ik een artikel

van Ria Stalman over atletiekverenigingen. Dat sprak mij enorm

aan en dat was ook de aanleiding om mij bij een vereniging aan te

sluiten. Dat werd Spata. Ik weet nog goed: het was augustus 1975

en de eente avond moest ik, samen met nog een stel jonge atleten,

tien keer rond de baan. Ik lapte de laatsten van ons groepje al gelijk

twee rondjes.

Ik ben mij gaan toeleggen op baanatletiek. Er viel echter wel het

een en ander bij te spijkeren. Door het boksen had ik een bepaalde

stijfheid in de nek- en schouderpartij gekegen. Ik moest dus leÍen

om daar wat "losser" te worden. Nu heb ik één geluk; ik hoef maar

even naar iets te kijken of ik kan het nadoen. Zo heb ik, puur door

naar hem te kijken tijdens de EK te Praag, veel geleerd van

Malenowski, technisch gezien de beste steeple-chase lopr aller tij-
den.

Duurlopen op de weg was er in die tijd niet bij, want daar moest

Hens Brabers, de toenmalige voorzitter van Sparta, nies van heb-

hn. De menaliteit bij SpaÍta sprak mij overigens wel aan. Die

wordt gekenmerkt door een bepaalde rechtlijnigheid en daardoor

ook duidelijkheid.

Bij Spara heb ik een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Mijn trainer

was Lex van Eyck van der Sluis, die naderhand ook bij Haag

Atletiek nainingen heeft gegeven: een fanastische tsainer met een

heel eigen, goed doordachte filosofie. Hij heeft ook bij ILION gmte

successen geboekt. Naderhand is hij weer teÍuggegaan naa Spara."

Hoe kwam je eigenlijk terecht in de Steeple<hase?
"Hens Braben vroeg mij eens keer of ik een keer steeple wilde pro-

beren, zodoende. In die tijd was steeple niet zo "in" als sport. Dat

was wel het geval in Polen. De beste steeple-loper van dat momenÍ,

Ger van Leeuwen, heeft toen contacten gelegd met Polen om de

ontwikkelingen op steeple-gebied hier verder uit te werken. Hij

werd daarbij geholpen door zijn Poolse buurvrouw, die de tekten

voor hem vertaalde in het Pools. Ik ben ook bij de E.K. in Praag

gewetst in 1978. Bij de finale werd zelfs een steeple-lied gezongen.

Vanaf die tijd is er een steeds verdere ontwikkeling in de steeple-

chase gekomen.

Zelf ben ik een keer Haags kampioen geweest en een paar keer dis-

trictskampioen. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen werd ik
nvee keer zesde, in 1986 en 1987."

Heb je wel eens een marathon gelopen?

"Nee. Duurlopen kost mij weliswaar geen moeite, maar ik verveel

mij dan wel snel; ik ben qua aanleg meer "explosief', loop hter op

de wat kortere afsanden. Mijn P,R. op de mintig kilometer is overi-

gens I uur en 7 minuten, dus ik kan het we[!

Nu loop ik zo'n vier keer per week en niet meer zo gericht. M6r is

vrijwel ondoenlijk in verband met mijn werk."

Hoe ben je er toe gekomen een eigen winkel op te zèt-

ten?
"Vroeger werkte ik bij de Runners Hardloopshop in de Piet

Heinstraat, bij Fia Groen. 7,e zochten een bedrijfsleider met twer

Zier Schaap:
hardlopen heeft een vaste waarde gekregen

Vrijdagavond 27 januari 1$5. Gewapend met pen en notitiebloc begaven Peter Magnee en onderyete-

kende zich naat de woning van Zier Schaap, oen riante etagewoning op de Frederik Hendrtklaan.

Uit het geanimxrde gesprek dat wij met hem hadden, kwam een onvermoede kant van Zier naar voren.

Het was niet de innemende zakenman, die daar met ons zat te praten, maat een beschouwend, enigs-

zins filosofisch ingesteld mens die blíik gaf van @n ruime belangstellingssfeer.

Toen wij diezelfde avond de deur van Zie.s huis achter ons dicht trokken, daalde een zachte deken van

witte sneeuwvlokken op ons neeÍ. Wtjkeken elkaar zwïjgend aan, nog wat confuus, *rder nog vanwe-
ge alles wat Zier ons had verteld dan van de v@rtrefíelíike piaa\ die onze gastheer inderhaast had

besteld en die wij ons goed hebben laten smaken.

rechterhanden. Aangezien ik van huis uit timmerman ben, ben ik er

op afgestapt. In de loop der tijd heb ik daar veel ervuing opgedaan.

Toen de zaak gesplist werd naar aurleiding van Fia's scheiding,

beslmt ik een eigen ruk te beginnen. Ik lag bij Frans de Heer, wat

mij bereft de beste fysiotherapeut van Nederland, op de bank en

raakte aan de praat met iemand die een lokatie voor mij wist. Zo is

het gaan rollen. Ik zeg dat nu zo terloops, maar ik kan je wel vertel-

len dat dit mij veel energie heeft gekost. Zaken doen is puur disci-

pline. Ik zeg maar zo: veel mensen pÍaten over 10-0, maar ik denk

dan maar: maak nu maar eent eens l-0, daama kun je dat verder

uitbouwen. Je moet ook vooÍdurend alert blijven en inspelen op

nieuwe onwikkelingen, op fends."

Wat is een trend in jouw ogen? ls dat niet meer dan een

vooöijgaande modegril?
"Nou, bij een trend denk ik meer aan iets dat uitstijgt boven een

modegril, aan iets dat zich weet te settden in het leefpatroon van

mensen. Hardlopen is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dat heeft

een vaste waalde in het leven van heel wat mensen gekegen, Zo

zijn er ook trends op het gebied van kunst, mode, noem maar op."

Denk je niet dat die trend van het hardlopen stabiliseert?

Met andere woorden: dat de groei eruit gaat?

"Je kunt wel constateren dat de groei in die sport niet meer zo sterk

is als tien jaar geleden. lilat je nu wel méér hebt is dat de trainings-

vormen binnen de hudloopsport meer veredeld en uitgebouwd wor-

den. Hardlopn heeft een vaste plaats gekegen in het leven van veel

mensen. Je ziet ook dat er sporten uit anderc disciplines zijn die het

hardlopen promoten. Zo zijn bepaalde sporters na die periode waar-

in lopen een echte rage werd het hardlopen gaan zien als basissprt;

denk maar aan hockeyers. Ook wordt lopen steeds meer gebruikt als

therapie. Zo kwam er eens een hardloper bij mij in de zaak die bij

het RIAGG werkte. Hij had het idee om hardlopen als therapie te

geven. Ik heb hem erbij geadviseerd. hlf gaf ik ooit lezingen in het

zeehospitium, met name voor mensen die een auto-ongeluk hebben

gehad. Ik adviseerde ze op het gebied van sportschoenen. Als dat

niet lukte verwees ik ze door naar een oíhopeed.

De uend die nu gaande is beneft een toenemende belangstelling

voor aerobics en fimess. Het kan gebewen dat een man schoenen

komt kopn, terwijl zijn vrouw ondertussen een kijkje neemt in het

belendende prceel, waar ik fiÍress-kleding verkoop."

Op de vraag van Peter hoe hij op de hooge blijft van trends, wijst

Zier rlrear de salonafel, waamp een aantal magazines liggen. ''lk

geef mijn ogen goed de kost en lees heel veel om op de hoogte te

blijven van wat zich afspeelt in de wereld. Zo staan in de "Man"

veel zinnige artikelen over spoÍ, mode, noem maar op. Ik lees ech-

ter ook de Elsevier, de Telegraaf, enzovoorts. Uiteraard ook veel

vaklileratuur."

Verder ga ik ieder jau in augustus een week naar Mtinchen. Daar

de grooste sprtbeun ter wereld is.

Je weet niet wat je ziet: 28 grote sporthallen waar alles op sportge-

bied wordt gerntsduceed. lk koop daar spullen in die ik hier pro-

her te verkopen."

Over belangstelling gespÍoken... Heb je naast sport nog

andere lief hebberijen?
"Te veel om op te noemen! Zoals ik jullie al zei, lees ik veel.

Tijdschriften, maar ook boeken. Momenteel ben ik bezig met een

boek van Nelly Frijda, dat gaat over jaloezie. her de moeite van

het lezen waard! Verder hou ik veel van muziek; Prince, Joe

Cocker, Chris Rea, The Stones maar ook Rob de Nijs en Mozart.

Verder ben ik gek op House. 0p Ibiza heb ik pas ontdekt hoe leuk

dat is. Ik heb ook veel aan stijldansen gedaan, o.a. in Wesnvood.

Dansen vind ik trouwens nog fantastisch om te doen.

Ik ben ook wel een paar keer naar de "lt" geweest. Echt te gek, met

die muziek en al die bizane rypes. De sfeer is er echt geweldig. ik

kan jullie aanraden er een keer te gaan kijken. Verder ga ik graag

naar de film, bij voorkeur het realistische genre. Ik ga ook graag

naar het thealer en naar musea of exposities. Laatst ben ik naar een

fototentoonstelling van Erwin Olaf gegaan. Heel bijzonder."

Je bent dus wel gevoelig voor schoonheid!

"Dat kun je wel zeggen, jal Schoonheid heeft voor mrj bijna iets

meafysisch. Het klinkt misschien vreemd, maar als je via

Wassenaar naar het clubhuis loopt, staat er ergens in een weiland

zo'n oud huis. Als je daar zo loopt zie je het zonlicht op een heel

spciale manier door de nevel schijnen. Dat huis kijgt dan iets heel

bijzonden, iets dat ik niet goed kan omschrijven. Ik geloof ook

beslist dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat wij met onze

gewone zintuigen kunnen waamemen. Ik geloof niet direct in het

hiemamaals, mau toch... Ik mediteer wel eens en doe ook aan yoga.

Ik merk dat dit mij helpt te ontspannen en ook om steeds bewuster

in het leven te staan.

Ik kan in mijn leven ook duidelijk fasen onderscheiden, in ieder

waanan ik bepaalde dingen meemaak en doorleef. Ik denk dat je in

elke fase weer iets bijleert, iets dat essentieel is voor je leven en je

hwusuijn.
Reizen vind ik ook fascinercnd. Ik ga dit jau met een vriend naar

Silowezi. In het verleden heb ik al de Griekse en Spaanse eilanden

bezocht. Vorig jaar zijn we naar Jamaica geweest en hebben Íoen

mk Kingstown bezocht. De stad heeft een bepaalde reputatie en

inderdaad, er liepen heel wat ongure types rond. Maar ik heb kenne-

lijk iets afwerends over me, waardoor men mij mij niet snel agres-

sief zal bejegenen.

Ik onEnoette een autochtoon die zo vriendelijk was om als gids te

fungeren en mij in zijn auto het eiland wilde laten zien. Op zeker

moment wilde hij mij achterlaten bij een stel van zijn komuiten,

ergens "in the middle of nowhere". Daar heb ik wel een stokje voor

gestoken. Ik ben gewoon we€r m€t hem.teruggereden.

Oh ja, over één voorliefde, misschien wel de

mij nog niet uitgelaten: ik ben gek op langè

Fredvan derGon
ÈJÍr,tMagtetr.. ^/etscher

t

bij Van Herwerden Wielersport / ïriathlon
Op t januari heb ik, John van Herwerden, het bijna 100 jarige wielersportb€drijf Van
Herwerden \Melersport/Triathlon overgenomen van mijn vader Ton, Hij draagt aan mij
zogezegd het'wiel' over.
lk ga eefl verregaande specialisatie van high-tech racefietsen, mountainbikes.

§arvice, technische kennis en persoonliike bediening zullen bij mij hoog in het
vaandel 5taan.
Met vriendelijke groet,

lohn van Herwerden
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DE ZEVENHEUVELENLOOP:
HOE HET MOET EN HOE HET

NIET MOEST !!!!
Een paarweken voor de Zevenheuvelenloop komt Hellen van de Redadie naar mij toe en

vraagt: "Wil iii een stukje schrijven in het clubblad over jouw groep en graag met foto's als
jullie naar de Zevenheuvelenloop toegaan?"

(De exade tekst ben ik kwijt, maar dat komt door mijn
leeftiid zeggen de dames van de groep).

I k stort ter plekke ter aarde, draai in aller-

I t"i uo"ntà en kom hakkelend tot de

! geprevelde zin: "Dat ben ik vergeten."

Na enige momenten van geestelijke ont-
reddering, richt ik me aarzelend op en

beloof plechtig voor'Volk en Vaderland

= Hellen' alsnog een stuk te schrijven.

Heden (ergens in december 1994) is het

mij overkomen.
Ik ben begonnen met iets waaryan ik hoop
dat niet iedereen meteen begint te huilen,
omdat het zo in en in triest is om deze

proza onder ogen te krijgen.
Ik hoop ook niet dat de dames van mijn
groep (die als een soort commissie van

toezicht dit stuk zullen censureren) vanaf
het moment van uitgifte plotseling:
- moe zijn;
- het wel eens bij een andere groep wil-

len proberen;
- wedstrijden lopen voorlopig toch maar

niet meer willen doen;
- tijdens de training alleen nog maar

achter de trainer gaan lopen;
- tijdens de training tegen andere men-

sen roepen: "Wij horen hier niet bij";
- na afloop zich schierlijk uit de voeten

maken; of
- me gaan overladen met extra aan-

dacht;
- telkens vragen: "Trainer, wanneer

gaan we weer naaÍ Nijmegen";
- zelf een eigen groep gaaÍl oprichten.

Maar ik weet dat dit alles me er niet van
zal weerhouden toch iets over de

Zevenheuvelenloop in en om Nijmegen te

schrijven.

Wat er goed aan was:
- Het parkoers is fantastisch, lekker veel

heuvels, mooie vergezichten.
- Vooral als Yvonne voor je loopt-, erg

leuk om tijdens de beklimming c.q.

afdaling het brede lint van een deinende
menseruTrassa voor je ogen te zien ont-
rollen. Zelfs tijdens het lopen riepen we

al naar elkaar, 'dit is

zo gaaf , dit willen we
niet meer missen, vol-
gend jaar gaan we
weer.'

- Het is zo leuk om
mede-clubleden in de
(club)kledij op het
parkoers tegen te

komen (ze zijn zo her-
kenbaar, hoewel over
de kleur van de kledij
al menig werkgroep
zich heeft gebogen en

de haren uit het hoofd
heeft getrokken).

- Toen Rody even ging
pauzeren langs de kant
van de weg om thuis

te kunnen zeggen dat hij heuvelop-
waaÍs kan plassen, liet ook hij zich van
zijn beste kant zien.
Lucas liep samen met Mariëlle om
haar te ondersteunen bij haar eerste 15

km loop (ze liep alsof ze deze afstand
elke week loopt, maar ja, met twee
mannen om je heen, moet wel een uit-
daging zijn om het beste ervan te
maken), terwijl Yvonne samen met
Marijke en Mastia van de groep van
Jacques liepen onder het motto: 'V/ij
maken ons niet druk' en dat hebben ze

ophoge

en doorg
h

nte

het terrein kan gebeuren, i.v.m

rond. De oplossing is het terrein
idige materiaal (d.m.v. greppels),
assen blijft staan. Tot zover dus

HET PA RREIN

lelle van Veen

etH
welke
Hoogheem

rond, voordat e
eventuele sc

van reeds aang

de stand van za

ijk door
(gemeente

nd en recente-
een laboratoriu-

moet eerst zijn afge-

het eventueel verwijderen

de het parkeerterrein

schermi
voetbal

één van zijn
weigert iets
omwonende

klaring gevraa
lijk is hierbij
monderzoek

op afschot
zodat het

grondwaterbe-
geleden heeft

is door een
n de politie,

Het
rondver-

inderdaad ook de hele wedstrijd niet
gedaan.

NS liet zich van zijnlhaar beste zijde
zien; de treinen reden op tijd; het over-
stappen was op hetzelfde perron. Toen
Marijke haar kaartje kwijt was op de
terugweg, deden ze niet moeilijk. Het
prijskaaÍje voor de hele dag was erg
goedkoop. Niets dan lof voor de NS;
alhoewel Yvonne wel vond dat ze kÍap
zat boven in de dubbeldekker (maar ja,
Yvonne heeft altijd wel wat) en lron
samen met Cor uit Friesland op de
vloer van de dubbeldekker ongetwij-
feld over schaatsen-klunen-
Weissensee-afzien op de schaats heb-
ben zittenfliggen kletsen. (Leon: succes
in Oostenrijk bij de altematieve
Elfstedentocht).
Het was een genot om met zoveel lot-
genoten door heuvelen en dalen te
mogen gaan.

Running lndoor Tennis Triathlon Fitn ess Wal king

SPECIAATZAKEN, GERUNII DOOR RUNNERS.

sportschoenen krijg je
mensen die zelf sporten

van
Het beste advies bij de aanschaf van

Advies van Peter Jansse

Schoolstraat 35, 2511 AW Den Haag
Tel.: O7O-3625411

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

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nlmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

die de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en die bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eigen

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

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

Hoe het niet moest:
Wij Hollanders moeten altijd wat te kanke-
ren hebben en dat doen we nu dus ook. De
verzorging onderweg was om te huilen.
Nauwelijks water c.q. speciale drankjes en

bij de finish moest je zoeken naar een ver-
frissing. Wij mochten zelfs het genoegen
smaken om wel het vocht te ontwaren ach-
ter een grote groep lopers bij één drank-
post, maaÍ de wachttijd was zo lang dat we
maar zijn doorgelopen met de gedachte:
'Verderop zullen toch nog wel meer drank-
posten zijn.' Maar nee, geen drank meer te
bekennen.'Douchen'na 15 km lopen en

nog enkele uren in de trein voor de boeg, is
iets waar je naar uitziet.
We zien nu nog uit naar die douche in
Nijmegen, maar helaas we hebben tot thuis
moeten wachten, want in Nijmegen waren
ze in geen velden of wegen te bekennen.
Misschien hebben wij iets fout gedaan,

maar als dat niet zo is, dan hebben ze het in
Nijmegen goed fout gedaan. Voor volgend
jaar gaan we van te voren maar adverteren
in de daar gangbare versie van de 'Via Via'
en vragen dan om universele doucheruimte
op 'die en die datum', opdat wij allen
schoon naar huis mogen keren.

Achteraf zeiden de leden van mijn groep,
dat ze toch wel erg blij waren geweest met
de extra heuveltrainingen die in de maan-
den voor deZHL waren gepland.
Als laatste resumerende opmerking van
onze kant:
.ZEVENHEUVELEN 

MOET JE LOPEN,
MAAR HOU REKENING MET DE

PLAATSETIJKE OMSTANDIG H EDEN'

ïrainingsgroep Ben, met o,a. Sonja, Yvonne,
Lucie, Caroline, Mariëlle, Lenie, lolanda,
Paula en Lucas.

lk roep onmiddellijk: "ja dat is goed" en ben sindsdien gedompeld in allerleí andere gedachten
die niets met een stukje schrijven te maken hebben, totaal mijn taak vergetend,

totdat ze vorige week (een maand na de Zevenheuvelen) op mij toeloopt met die blik van
'jij hebt iets voor mij' en mij vraagt: "Ben, heb je de foto's en het stukje al klaar voor het num-

mer van maart (geloof ik)."

HET BESTE ADVIES YAN DEN HAAG
KRIIG lE BII RUNNERST{r0RLnI

{

\,
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HRR-Trainingsweekend in Overloon l0 t/m 13 februari 1995
fn deze korte terugblik op

I fr"t trainingsweeÈend in
LOverloon staat zeker als
een paal boven water dat het
erg gezellig was. De sfeer is

altijd leuk als je met clubgeno-
ten van de HRR in huisjes zit.
Vier keer lopen, is pittig maar
wel leuk in die bosrijke,
Brabantse omgeving. Menige
groep heeft het parcours in
het heuvelachtige bosterrein
rondom de bungalows tot ver-
moeiens toe rondgerend.
Tussendoor lekkere hapjes
etend en 's middags al aan de
wijn of het bier en doorgaan
tot 's morgens vroeg. De
Hardloop 'scene' verplaatst
zich dan van het ene huisje
naar het andere, daar waar de
alcohol stroomt en waar de
meest harde muziek vandaan
komt. Op zaterdag was door
de organisatie een wild feest
in een nabijgelegen sportkan-
tine georganiseerd, waar iedereen
energiek danste op de klanken van
Ronald Boekkamp. Op zo'n weekend
raak je weer op de hoogte van alle
nieuwe ontwikkelingen in de hard-
looprelaties en ben je getuige van
gekke uitspattingen, zoals een trai-
ner die naakt een ijskoud meer in

duikt. Het was prachtig zonnig weer
en menigeen zat dan ook 's middags
doezelend tussen de terrasdeuren
van de huisjes. Een select gezelschap
volgde het WK-schaatsen en vroeg
zich met spanning af of Georgette
haar Rintje Ritsma T-shirt zou gaan
dragen. Verwend worden met een

champagne ontbijt met spek en
eieren of met zalmmousse, dat
wordt je alleen tijdens een HRR-
weekend, in huize Loes, Marjan,
Willemijn, Cynthia en Marga.

Tenslotte is daar de zondagavond,
een tijd dat iedereen wil blijven pan-

nekoeken eten, maar dat verplichtin-
gen elders roepen. lk kijk nu alweer
uit naar het trainingsweekend van
volgend jaar. Daarom een bedankje
richting Hellen, Marcel, Lydia en
Joop voor de goede organisatie.

Sandra v.d. Berg

VOSSEJ/ÀCHT
Vanuithetclubgebouwnaarkoffiehuisjezoekrugzakenneemmeeroutezitinderug
tasbuurtwegvolgentotl l rechtsafneemde3stammetjesmeeliggenbijverboden-
voo rru itersl i n ksaf stoepl aa n....

HOE EEN HAAS EEN KIP VANGT
Verslag van een supportster

I n daar liepen we dan op de Stoeplaan
E mgt een ruqzak en drie boomstammen,
L O. laatste tÉining van het jaar.

De aanwijzingen voor deze 'vossejacht' zijn
geproduceerd op de PC van de Familie

Koopman. lk zou hem laten maken; geen
leesteken of spatie is er getypt en dat maakt
het lezen toch wel lastiger.

narestaurantdekievietlinksafwil helminalaan-
rechtsafzoekemmalaaninmiddenbermbij-
banknaarenneemmeeinderugtasofeetop,...

Dat werd dus opeten (van de gevonden

rozijnen) want de rugzak was vol (met hout).

I i nfsafg roothaesen broeksewegzoekachterd-
ekonijnennaarenneemmeeinderugtasofee-
top

Ondanks dat het waarschijnlijk Hazen voor-
stellen daar op de Groothaesenbroekeweg
(al hadden de voorgestelde dieren ook geen

broek aan) bleef de rugzak vol, dus aten we
de gevonden spekkies gezamenlijk op.
Met gezamenlijk bedoel ik de trainingsgroep
van ïon aangevuld met een verdwaalde
loper (F.H. te D.H.).

Na over het algemeen 'serieuze' trainingen
was het nu tijd, volgens Marianne, voor een

wat luchtige training met als afsluiting pan-

nekoeken eten.
Luchtige werd het want na..

linksaanhoudenrechtsaf laanvanhoohwolde-
rechtdoorzoekbijnummerl naarenneemme-
einderugzakofeet

(dusvol)d usopeten)ophoutlaa n rechtsaf-
leidsestraatweg n44rechtsafva ndenouden-
meulenlaan

stond de bedenkster van deze tocht aan de
kant van de weg met een aantal thermos-
kannen gevuld met..GlUhwein.
Wat minder rechtgaand en ook in een wat
lagere versnelling ging het verder:

I i n ksafstoeplaanrechtshoudenzoekbijg las-

conta inernaarneemmeeinderugzakofeet-
mee (u raadt het al) houtlaan...hout-
laan???

Al hadden we wel wat gedronken maar
dat kan helemaal niet, Houtlaan.
Paniek...ah ha een kaart van Wassenaar is

dat even boffen.
Op deze kaart was de route vrij makkelijk
te volgen en alras bleek het alcoholische
vocht bij de opstelster (of opsteller?) wel
zijn tol geëist te hebben: er klopte van de
route niets meer daarom in plaats van
enige kilometers dwalen rechtstreeks naar:

zoekbijdetelefooncelnaa rneemmeeinde-
ru gzakof eetop.opkru ispuntaangekomen-
zoekkortstewegterugnaarhetclubgebouw

Dus na het eten van de wokkols of hoe die
chips ook al weer heten (komt dit door de
glUhwein) als een speer naar de buurtweg
want we hadden behoorlijk honger
gekregen tijdens het lopen.

De drager van de rugzak
(u weet wel met die boomstammetjes)
Allard Kappetein

A ls alternatief voor de Fit Ten Miles, zondag

A ,, december 94, waar veei mensen moes-

{ lten helpen, ging de ploeg van Joop den

Ouden de 15 kilometer van Rhoon lopen. Op de

parkeerplaats aangekomen, zagen we Joop, Nol en

Conie. Bij de bushalte zagen we Henk en Hans.

Want twee kilometer naar Rhoon lopen, was toch

wel wat veel. Je moet tenslotte nog 15 kilometer

hardlopen. In Rhoon aangekomen naar de kantine

van de voetbalclub om de nummers op te halen.

Corrie en de jongens gingen een half uuÍje inlo-
pen. Zalf ging ik op weg naar de start, wat heel

prettig was met 3 graden, windkracht 7 en regen op

de Dijk. Vlak voor de start alle trainingspakken in
ontvangst genomen. Het geweer ging af, en de

jacht kon beginnen. Met Hans als haas voor de

groep uit. Ik weer op weg naiu de kantine, waar ik
een heel nieuw soort 'erwtensoep' proefde,

Eindelijk een beetje warm geworden, ging ik op

weg naar de finish. Op de dijk zag ik Henk aan

komen stormen alsof hij achtema gezeten werd,

vandaar die fantastische tijd. Even daama kwamen

Corrie en Hans als aangeschoten wild binnen, hij-
gend gevolgd door de meute Jan, Joop en Nol. De

mannen gingen wat uitlopen, Corrie vond het te

koud en Hans vond het niet nodig. Na gedouched

te hebben, wachten op de uitslagenlijst. Henk ging

weg, hij moest nog vier partijen tennissen. In de

uitslagenlijst bleek Corrie derde vrouw te zijn

geworden. Dus dan maar wachten op de prijs. Na

twee koffie en een Lion was het zover, Corrie werd

geroepen voor de huldiging en wat keeg ze'Twee
kippen'. Met twee kippen de bus in, waarop Conie

zei, nu moet ik de kippen nog bakken. Dit was het

middagle Rhoon.

P.S. Mocht iemand blad 3 van de uitslagenlijst

hebben, gaame opsturen naar Jachtopzichter Joop

den Ouden.

Een getrouwe suppottster

t

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

(de rugzak was nog steeds zwaar)
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EGMOND AAN z,ÉE 1995
of\ /el---
Wcrt zoekt een rnens in Egrnond...
f Yet antwoord oo deze evidente

tl;:::r J[l::;', :;ïdïJ
1995 nog niet gevonden! Om 9.00 uur
vertrekken uit een besneeuwd Den
Haag in de Amerikaan van Jon, die als

Noor zich uitstekend thuis voelde in dit
weer (als enige!), is al een ramp.
Wat doet een mens op een zondag in
Egmond, dat vroegen twee Egmondse
langlaufers zich af toen zij een bont
gekleurde stoet lopers door het

Noordhollands duingebied zagen glib-
beren. Eerst twee rondjes door het dorp,

vervolgens glijdend, schuifelend en
slippend door de duinen. En als sluit-
stuk een stukje strand. Hier wordt de

natte, kleffe troep nog vermengd met
gemeen zand.
Ja, wat doet een mens op zomaar een

zondag in Egmond. Er zijn wel duizend
drogere vermaakmanieren te bedenken.
Het antwoord is een stukje sfeer zoe-
ken. Juist die sfeer die in december in
de Vogelwijk geheel afwezig is!
O ja, er werd ook nog gelopen.

Maarten Scharroo

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behondeling* E.C.G. beoordeling
* Bloeddrukmetlng
* Vo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting. Mobiliteitsondezoek
'Vitole copiciteit
' Trolnings/bewegings odviezen
'groepskorting

070 r 3884634Soestdijksekocle ó84
25748A Derr Hoog

DE SPORTMASSEUR
De sportmasseur rs geen wonderdokter. Sterker nog, hij is helemaal geen dokter en
ook geen fysiotherapeut ln tegenstelling tot de andere twee, behandelt de
sportmasseur uitsluitend gezonde mensen. Maar de échte sportmasseur is niet zom-
aar iemand die onoordeelkundig over de benen wrijft, hij heeft een specífieke oplei-
ding gevolgd waarin hem of haar nog veel meer is geleerd dan masseren alleen.
Daarom neemt hij (of ziil een zeer vooraanstaande plaats in als het gaat om
blessure-preventie. Daar de werkzaamheden van de sportmasseur tegenwoordig ver
uitstijgen boven masseren alleen, wordt de'sportmasseur' veelal ook'sportverzor-
ger'genoemd.

F "n 
hardloper/hardloopster die serieus

E msf zijnlhaar sport bezig is, en dat
E'geldt zowel voor de goede als voor
de minder goede loper, kan een goed
contact hebben met zijn trainer. Maar
door de vele mensen die zo'n trainer in
zijn groep heeft, schiet vaak de tijd en de
mogelijkheid tekort om uitvoerige indivi-
duele aandacht te geven. De sportmasseur
is dan de aangewezen persoon om dat gat
op te vullen. En als u niet bij een trainer
traint, verdient het nog meer aanbeveling
om regelmatig de sportmasseur te bezoe-
ken, daar u in dat geval de inbreng van de
trainer mist. U ligt daar toch + 20 min. op
de massagebank en er is sprake van een
puur individueel contact. Een sportmas-
seur kan veel bijdragen om te voorkomen
dat u geblesseerd raakt. En als u onver-
hoopt toch in de lappenmand terecht
komt, dan zult u daar, met behulp van de
sportmasseur, weer 'sneller uit kunnen
klimmen.

DOEL
Sportmassage is in eerste instantie gericht
op het voorkomen van blessures. Mocht u
toch iets oplopen, dan kan de ervaren
sportmasseur deze door zijn kennis sneller
herkennen en kan hij tegenmaatregelen
nemen.

kan nu tijdig iets aan gedaan worden.

3. Wat is bandageren?
Een sportmasseur heeft geleerd hoe hij
steunverband (met tape bijvoorbeeld)
moet aanleggen, Dat noemen we banda-
geren. Bandageren komt het meest voor
bij de fanatieke westijdstrijdsporter.
Zware training geeft vaak enige licha-
melijke ongemakken. ln de regel is rust of
een aangepaste training, dan de beste
oplossing, maar wedstrijdsporters willen
vaak zo min mogelijk tijd verloren laten
gaan. Een bandage kan de aangedane
plek ontlasten, waardoor de belastbaar-
heid weer toeneemt. De training kan toch
worden voortgezet. Zo'n bandage
beperkt a.h.w. de gewrichtsuitslag en de
mogelijkehden van de spier, zodat de trai-
ning nog redelijk voortgezet kan worden.
Een bandage kan door iedereen ook
gebruikt worden als hulpmiddel bij de
training, nadat de loper hersteld is ver-
klaard door de arts of de fysiotherapeut.
De bandage dient hier meer als extra
steuntje, zodat het risico op het terugkrij-
gen van de blessure aanzienlijk wordt ver-
kleind.

ACHILLES

Een auto huren ...
Achilles biedt nogal wat keus. Personenautot, kombi's, en

personenbussen. Veel uiwoeringen zijn met of zonder

een vakantie of zomaaÍ een weekend ...

... kost bij Achilles minder dan u denkt !

Den Haat, Prins€s Beatrixlaan, 070-3.81 l.8l I -

Rotterdam-N, Walenburghoí, 010-465.64.00 - Rotterdam-2, Tandwielstraat, 010-123-20.72

@-

070r38118Í1

outo verhuur

of gewoon iets vervoeÍen ...

t

Achilles heeft een groot aanbod in

bestel-, vrachwagens en trekkers.
Zelfs met een klein rijbewils

vervoert u al grote zaken.

Met een groot rijbewijs kunt u

denken aan de weggiganten met
volumes van l9-46m1

Alle voorzien van

hydraulische laadklep.

MotorÍietsen en 4x4's

zijn nieuw in het
Achilles programma.

Een bijzonder
aantrekkeliike

Al vele jaren is

Achilles toonaangevend
in kampeerwagenverhuur.

Vele komfortabele
4- en 6-pers.

uitvoeringen
van het merk
PILOTE.

automaat en in benzine- en/of
dieseluiwoering. Voor vrije tild
en vakantie tegen heel speciale

tarieven. Trouwens ook voor
SHORT LEASE en LEASING

van personen- en bedrilfrwagens

kunt u bij Achilles terecht"

1. Doet een sportmasseur wat anders dan een

fysiotherapeat?
Jazeker. De fysiotherapeut is veel meer
'herstellend' bezig. De fysiotherapeut
spreekt dan ook van 'patiënt', de sport-
masseur niet. Als u een blessure heeft, een
gescheurde spier of wat dan ook, dan pro-
beert de fysiotherapeut dat weer zo goed
mogelijk te laten genezen. Dat gebeurt
heel vaak met behulp van apparaten. De
sportmasseur werkt met de handen, en is
veel meer preventief bezig. Zijn werk is er
op gericht om blessures te voorkomen.
Dat poogt hij te bewerkstelligen door te
masseren, bandageren en, vooral, te advi-
seren. Tevens kan hij worden ingeschakeld
om u enige tijd te begeleiden, nadat u
door een arts hersteld bent verklaard. Het
risico op het terugkrijgen van de blessure
wordt daardoor verkleind.

2. Wat is masseren?
Bij de sportbeoefening wordt inspanning
geleverd. Elke inspanning, hoe klein ook,
geeft afvalstoffen in en om de spieren,
waaronder het melkzuur, dat onder ande-
re verantwoordelijk is voor de spierpijn en
de spierstijfheid. Door middel van massa-
getechnieken is de sportmasseur in staat
om met zijn handen de afvalstoffen snel-
ler uit het lichaam te laten verdwijnen.
Door diverse massagetechnieken ontstaat
er een sterk verhoogde doorbloeding. Er
treden dan optimale omstandigheden op,
die tot een versneld lichamelijk herstel lei-
den. De afvalstoffen worden daardoor uit
het lichaam verwijderd. Het lichaam is

beter is staat een zwaardere belasting aan
te kunnen. Ook kan de sportmasseur
eventuele afwijkingen aan het bewe-
gingsapparaat constateren. Afwijkingen
die naderhand kunnen leiden tot bles-
sures. Beenlengteverschil bijvoorbeeld. Er

4. Mag de sporter voor een massage een eigen
handdoek meenemen?

Ja, dat is handig, want dan ligt de sporter
op zijn eigen 'schone' handdoek, en niet
op 't 'sportieve' zweet van een ander.

5. Ik heb wel eens gehoord datje naalct op een

bank moet gaan liggen?
Flauwe kul. Als uw benen worden gemas-
seerd, dan houdt u uw sportbroekje aan
en uw rug wordt gemasseerd terwijl u op
uw buik ligt. Als regel geldt dat alleen dat
deel van het lichaam ontbloot is, waaraan
gewerkt wordt. De rest is afgedekt in ver-
band met warmteverlies.

6. Gebruikt de sportmasseur nog een middeltje
als hij over je lichaam wrijft?

Een sportmasseur gebruikt massage-olie.
Dat doet hij, omdat zo voorkomen wordt
dat er door het wrijven haartjes wordt los-
getrokken, wat zeer pijnlijk is. Bovendien
zorgt massage-olie ervoor dat de wrij-
vingsweerstand overal gelijk is. De handen
van de sportmasseur vinden dus op elk
plekje van het lichaam dezelfde weer-
stand.

7. Om de hoeveel tijd moet je gemasseerd wor-
den, wil het nuttig blijven?

Eén keer in de twee weken is zeker aan te
bevelen. Zo mogelijk elke week. Spreek
altijd af de dag nó een zware training en
zeker na een zware wedstrijd. Een sport-
masseur kan op dat moment het meeste
van het lichaam'aflezen'. Hij kan dan het
beste aanvoelen hoe het lichaam op die
zware belasting heeft gereageerd. Of het
lichaam al hersteld is, of nog niet. Waar
de eventuele zwakke plekken zitten e.d.

8, Hoe vind ik een goede sportmasseur?
BijThe Hague Road Runners

Anne-Marie Verhagen, Trudy de Lange

en Gijs Kievith.
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andere groep nooit meer helemaal
kan worden ingehaald. Juist daarom
zal de training in de vetenleeftijd -
naarmate de jaren groeien - steeds
meer een gevarieerder karakter krij-
gen met de nadruk op minder inten-
sief, minder kilometers en veel oefe-
ningen.

Rekening houdende met het feit dat
de gemiddelde leeftijd van de HRR-
leden op 40-plus niveau ligt, lijkt het
wenselijk het trainingsgedrag van
velen eens kritisch te bekijken.
M.a.w. minder halve en hele mara-
thons, maar meer training op zachte-
re ondergrond (park, bos en strand).
Met name zouden vele 50- en 50-

plussers, voor zover zij met VUT of
pensioen zijn, het Conditio-program-
ma moeten volgen met als extra
voordeel dat er altijd met daglicht
wordt getraind en er minder alcohol
wordt genuttigd. En wat maakt het
uit, we trainen allemaal onder de
paraplu van de Hague Road Runners.
Tot de volgende keer.

Harm Hendriks

P.5. Wij trainen op dinsdag-, don-
derdag-, en zaterdagmorgen;
aanvang 09.30 uur mede o.l.v.
Marian Koopman en Jan v.d.
Roest

EXTRA MEDEDELING! ! ! ! ! !

-Een aantal leden van de H.R.R. hehbn het plan opgepakt om binnen de Club te gaan trainen v@t 4n
Tilathlon.

Vanal 1 apil lNS zal de nogeliikheid worden gebodm om nnen te utemmen en te fietnn (lopen

doen we uiteraard op de club).

lndien u geïnteresseerd bent kunt u ondentaande bon invullen en inleveren bij Georgette Brugnan, Nico

Droppert, Cor Zwart of in de groene postbus deponeren die in het clubhuis hangt.

ÏRIAÏHLON ! ! TRIAÏHLON ! ! ÏRIATllLON! !

EXTRA MEDEDELING! ! ! ! ! !

Naan:

Straat:

Woonplaats:

Telefoon:

De uitslag van de kerstrebus
1994 is gewonnen door Annette

Straver.
De rebus luidde: De redaktie van
de HRR wenst jullie een flitsend
maar vooral blessurevrij negen-

tien vijf en negentig
toe.

Annette gefeliciteerd
namens de fredactre.

VERF. EN BEHANGSPECIAAIZAAK

Paul Krugerlaan 255, tel. 070 - 345 36 19
twoensdags geloten

Elij aankoop van uw behang plakken wij dit er

voorstechts Í TSrOOper kamervooru op.l

(mo«. 8 rollen pffoon en vinylbehang í 100,..l
Gaan er rnee dan 8 rol in uw kermr dan bereltenen wii ,10,- p€r tol erdrt

Vor een gong keuken, hal, oÍllllC berckenenwij 115,- perrcl
en voor een trapgat /17,50 per ml.

§\

zijn, dit
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je boter. Haal ze

de spekjes
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f-londitio, de afdeling waar

I lopen belangrijk is maar niet
\-/ centraal staat, mag zich ver-
heugen in een lichte gestage groei.
Zeker bij het ouder worden - het ver-
ouderingsproces - zal men zich moe-
ten realiseren dat de kwaliteit van
botten, spieren en pezen - ondanks
sportief gedrag - achteruit gaat. ln
dat opzicht zijn er ook verschillen
tussen ouderen die na tientallen
jaren non-activiteit weer aan de slag
gaan en ouderen cq. veteranen die
nooit zijn gestopt met regelmatig
sporten. De laatste categorie scoort
vaak veel beter op het terrein van
lenigheid, kracht en uithoudingsver-
mogen. Een voorsprong die door de

John van Zweden

§
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VAN DE BARCOMMISSIE EEN SCHONE EEUW'SOAP
r\ e barcommissie is nog
I lrt""o, oD zoek naar men-
l-f ,"n ore eens per t 7 weKen
een bardienst willen draaien.
Degene die denkt dit te kunnen
en te willen, schroom niet en laat
je andere talenten los om medelo-
pers van dienst te kunnen zijn.

Tevens zoeken we meer initiatie-
ven om in onze keuken tijdens de
trainingsavonden iets te bereiden.
ledereen (ook niet barmedewer-
kers) mag zijn of haar'kookkunst'
tentoonspreiden. Graag in overleg
met één van de barcommissie
leden.

De organisatie voor het aanstaan-
de CPC-feest op zondag 26 maart
in ons clubhuis is ook weer van
start. Onlangs mochten wij de sen-

sationele blues-rockformatie'Hills
of Harlem' contracteren. Het
repertoire bestaat uit eigen num-
mers en muziek van o.a. Steve Ray
Vaughn en ZZ-top. Zelfs één van
de bandleden is een fervent loper
bij de HRR! Reden temeer om te
komen!!! Entree f 10,- inclusief
hapjes. Kaarten zijn vanaf 2 maart
in de voorverkoop met 1 gratis
consumptiebon verkrijgbaar aan
de bar. Het feest duurt van 20.00
uur tot 00.30 uur.

N.B. Er worden voor deze avond
barmedewerkers gevraagd
voor een dienst van *,2 x 2
uur en aan het eind wordt er
gezamenlijk opgerui md.
Graag even laten weten aan
Berry Kramer, barcommissie.

! k nodio uit mee terug te
I o."n À.., zoiets als de
I óolio-epidemie die naoor-
logs Nederland destijds trof.
Her en der verspreid tientallen
slachtoffers, meestal kinderen,
vooral leeftijdgenoten, voor
wie dikwijls nog weinig hoop
op herstel of overleving
bestond. Ook een buurmeisje
kreeg kinderverlamming. Het
gevoel dat die ziekte daarmee
wel heel erg dicht in de buurt
was gekomen, was angstig
groot.
Töt een inventief familielid
met'Lifebuoy' aankwam. Hoe,
waarom en wanneer, ik weet
het echt niet meer, maar zijn
idee klonk als gods woord
voor een ouderling: deze zeep
desinfecteerde en was
behaaglijk veilig - naïef, maar
in die tijd werd dat nu een-
maal zo ervaren.

Ooit'gekend'
lnteressant verhaal, vraagt
men zich misschien af, maar

'Wat ruik ik? Wat een stank! Staat iemand zich met een ontsmettingsmiddel te
wassen?' De HRR-kleedkamer na afloop van een stevige duurloop, Als de bron van het
geur-probleem is ontdekt, houdt het mokken meestal kort aan. Niet dat er prompt
wordt gezwegenr maar de scherpste kantjes zijn eraf.
Het'probleem' is zeep. Een roodgekleurd, degelijk, fris-schuimend en apart ruikend
stuk zeep, dat al jaren wordt aangeschaft bij een kleine, fatsoenlijke eenmans-drogis-
terij, die speciaal voor de twee klanten, die er nog naar vragen,'stinkzeep' inkoopt.
'Lifebuoy' is de naam,'reddingboei'. Met op de verpakking de vertrouwenwekkende
aanprijzing:'For Family Health'. ln lndia - straks wordt duidelijk wat dit land ermee
van doen heeft - staat er zelfs bij: "Where thereb Lifebuoy, there's health; Lifebuoy
washes away the germs in dirt".
Hoe komt iemand erbij om zich zo'n zeep aan te schaffen? Het antwoord heeft iets
met de jonge jaren vijftig te maken - en misschien ook met nostalgie, wie zal het zeg-
gen?

\\I
ï

V
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J4runterb èoh ,ddoqcfio

wat moeten wij ermee? Wel, dàt is het aardige van 'soap'. Het is niets, voegt niets toe,
maar vult wel gemakkelijk: of het nu een kolom is van een clubblad of een slaperig
uurtje televisie. Toch is juist over déze 'soap' meer te vertellen.
Bijvoorbeeld dat ik door de jaren heen Lifebuoy met regelmaat trouw ben gebleven. ln
vele kleedkamers van diverse sportgelegenheden waarden daardoor gezond-ontsmet-
tende zeepdampen rond. Met als opvallende bijkomstigheid dat de geur de afgelopen

CLUB VAN lOO

Wat is de Club van 100

De Club van 100 is een

groep mensen/bedrijven
die de Hague Road
Runners een warm hart
toedragen. Het is tevens
één grote vriendenclub,
dus geen elitaire club

van snobs, maar een

groep mensen die de

club extra willen steunen

door lid te worden van
de Club van 100. Om lid
te worden van zo'n
vriendenclub betaal je f
100,- perjaar.

Vraag voor de volgende keer:
Wat doet de Club van 100 met dat
geld?

Jaarvergadering Club van 100:
Dinsdag 11 april a.s.

Heb je vragen of wil je lid worden,

bel dan met Rob Krahmer.
Prive:070 -3298767
Zaak:070 - 3607002

&

Vraag:
Antwoord:

HRR

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.

íïïtïi[jil:::JiLl' Ps-
wilje meerweten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MS[Qf.t
voor je. CoNïACïLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

kedumpti
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Perfect
geregeld!

jaren steeds veelvuldiger èn hoorbaar werd
opgemerkt.
lk denk die openlijke en dus aangename kri-
tiek kort te kunnen verklaren en verwijs naar
de al genoemde jaren vijftig. Lifebuoy was
toen in Nederland een, zoals de Vlamingen
zeggen, 'gekend' artikel, hoewel het nooit
een topper is geweest à la Lux. Met de toene-
mende welvaart echter schoof het produkt
steeds meer naar de achterste schappen. Het
verdween zelfs uit het assortiment van de
meeste winkels en supermarkten. Behalve dan
bij mijn drogist - met zijn twee vaste afne-
mers.

Meest verkochte zeep
ls Lifebuoy gedoemd weg te kwijnen? Dreigt
het in het zeepmuseum terecht te komen?
Laat ik het niet meemaken! Maar hoogstwaar-
schijnlijk zàl ik ook niet gauw beleven dat
deze schuimende rode reddingboei het
begeeft. Dat zit zo.
'Mijn' zeep is 's werelds meest verkochte zeep
- de Brits-Nederlandse multinational Unilever
produceerde er in lndia, volgens cijfers van
'Hindustan Lever Limited', in 1992 maar liefst
125.000 ton van. Dat is tamelijk veel.
Lifebuoy wordt er niet alleen voor de binnen-
landse markt gefabriceerd, maar is ook
bestemd voor de export: naar Afrika, het
Caribisch gebied, lndonesië, Zuid-Afrika en de
Britse Gemenebest.
Wie zijn de gebruikers? Een enkele sporter, 38



Hor Rorn Rrvlrw PAGIiIA 9

'duidelilk. Maar verder? Daartoe moet ik eerst
nog iets over de geschiedenis kwijt. Want
Lifebuoy heeft een interessant verleden. Het
produkt - wie de naam heeft bedacht is onbe-
kend - bestaat al zeer lang. Zeker, de scheer-
zeep van De Vergulde Hand is ouder, maar ook
een produkt als Lifebuoy, dat sinds 1894 wordt
gemaakt, mag van mij respectabel heten.
Een schone eeuw 'soap' dus. Oorspronkelijk uit
Engeland, waar het dè zeep was voor mijnwer-
kers en industriewerkers. Al na een jaar echter,
in '1895, begint fabrikant 'Lever Brothers' (het
latere Unilever), via de oude havensteden
Bombay, Calcutta, Karachien Madras, zijn victo-
rie in lndia. Veertig jaar later opent het concern

zijn zeepfabriek in de voormalige Britse kroon-
kolonie zelf.
Op het ogenblik is het er, zoals gezegd, 's-
werelds 'grootste merk'. Allang niet meer voor
mijnwerkers alleen, maar inmiddels voor het
hele gezin. 'Fresh, clean, family' volgens de
marketing-managers van Hindustan Lever.
Trots: 'The Lifebuoy bath, is a bath in a mil-
lion".
Een miljoen! Laten we zeggen: §pisch een
reclametekst. Ditmaal uit lndia. lk vind alles
prima. Als er ook maar solo kan worden
gebaad, mèt Lifebuoy!

Nico van Grieken

VERSTAG NIEUWJAARSCROSS
Terwijl ik dit stukje schrijf, (ik had pas 1-2-'95 inspiratie)
staat Limburg onder water en dreigen onderm*r de
Tielerwaard, Culemborgerwaard en Bommelerwaard ook
te overstromen. Niet leuk dus als je daar woont en je je
door alle blubber en nattigheid moet voortbewegen.
Gelijktijdig plenst het buiten en besef ik dat ik's avonds
weer mag gaan trainen, gefirer!!

flJanuari jl. Een dag waarop gevallen sneeuw aan het
fiweSdooien was. Waaiop het waaide, regende, kort-
Vom, een dag waarop het ook kl...weer was, besloot ik
(met plezier) aan de HRR-Nieuwjaarsloop mee te gaan
doen, een cross notabene! Ben ik nou gek of ..?? Soms
weet ik het ook niet meer, maar daarover later meer.

Voor de kinderen van clubleden waren er die dag diverse
leuke activiteiten. Zoals: stettlopen, zakspringen en lepel-
met-bal-lopen. Daarnaast was er een heuse clown inge-
huurd en konden de gezichten worden beschilderd. ln
totaal deden er slechts t 15 kinderen mee, terwijl ik er toch
zeker van ben dat er veel meer 'clubkinderen' zijn. Maar
dat gold evenzeer voor het aantal volwassen cross(st)ers!

Kort wedstrijdverslag
Omdat het allemaal 'just for fun' was en ik dus ook hele-
maal niet (zoals gebruikelijk) zenuwachtig was, besefte ik
dat op het moment dat het startschot viel, ik was vergeten
te plassen. Dus dat deed ik maar bij de eerstvolgende
bochUboom. Dat betekende vervolgens een inhaalrace,
waarbij de volgende personen werden gepasseerd: 1. voor-
zitter (2x), t 7 redelijk normale clubleden en 4 doodgravers
met kist!!
Hoewel ik echt (nog) niet dronken was, vond men wel dat
ik bij elke doorkomst moest blazen. Weleens tijdens het
hardlopen een ballon opgeblazen, dichtgeknoopt en dat
vijf keer? lk wel dus. Om een kort verhaal lang te maken,
het was hartstikke dom dat ik nog zoveel mensen had inge-
haald. De prijzen gingen naar de laatste vier. Bij de dames
was het wedstrijdverloop, op die voorzitter en doodgravers
na, ongeveer net zo.

Waarom ik (volgens mij althans) niet gek ben en dit alles
toch met plezier deed, wilde u nog weten? Omdat ik die
zondag eindelijk weer eens kon uitslapen; ik niet in dat
kl...weer naar Egmond hoefde; ik wist dat ik na afloop van-
wege het te geringe aantal deelnemers eindelijk weer eens
een warme douche had; ik na afloop in plaats van energie-
drank een champagne kreeg aangeboden, enzovoort. Maar
voornamelijk omdat ik vind dat je als clublid op zo'n specia-
le, goede en leuk georganiseerde cross (dank aan de groep
van Rob Krahmer) en daaraanvolgende receptie gewoon
niet mag ontbreken.

Volgend jaar dan maar 4 x zoveel deelnemers????

loop den Ouden.

Slains1, linËs
hiinklachten aan de voorzijde van het
p;no"rbeen komen veel voór bij hardlo-
I pers, maar bijna elke beoefenaar van
een sport waaraan hardlopen te pas komt kan
er last van krijgen. Vaak treden de klachten in
het begin van het seizoen op, wanneer de
benen nog niet in conditie zijn. Dit soort pijn-
klachten kan vier verschillende oorzaken heb-
ben, waarvan ik de meest voorkomende,
namelijk die van de m.tibialis posterior wil
bespreken. Het betreft hier een ontsteking ter
hoogte van het middelste en onderste gedeel-
te van het scheenbeen, daar waar deze spier
aanhecht aan het bot. De pijn die hier kan
optreden is het gevolg van een te intensief
gebruik. Overbelasting door te grote inspan-
ning. Elke keer als de voet wordt neergezet
spant de m.tibialis posterior zich om het voet-
gewelf in stand te houden. Door verschillende
oorzaken worden de krachten die tijdens het
hardlopen op de m.tibialis posteror zich
inwerken niet goed opgevangen. Het gevolg
hiervan is dat er extra hard aan de aanhech-
ting van deze spier aan het scheenbeen wordt
getrokken. Dit leidt tot een ontstekingsreac-
tie van het omliggende weefsel. Er zijn een
legio aan oorzaken te noemen voor het ont-
staan van een shinsplint. De meest belangrijke
wil ik hier bespreken. Een doorgezakt voetge-
welf of het overproneren van de voet is de
meest voorkomende. Tijdens pronatie bevin-
den de gewrichten van de voet zich in de
loose-packed-position (meest ontspannen
positie), waardoor met name de m.tibialis
posterior veel spieractiviteit ter stabilisatie
moet verrichten. De laatste oorzaak wordt
gezocht in de ondergrond. Het veranderen

van loopondergrond, het lopen op harde of
zachte ondergrond of het lopen op een weg
met een bolling kunnen er de oorzaak van
zijn dat een shinsplint ontstaat. Tot slot kan
een vergrootte trainingsomvang ook voor
problemen zorgen. Het klachtenverloop voor
wat betreft de shinsplint is identiek aan die
van de stadia bij de peesletsels.
stadium 1: Lichte gevoeligheid, vooral na

zware inspanning, die na enkele
uren weer verdwijnt.

stadium 2; Lichte pijn aan het begin en na
beeindiging van sportactiviteit.
De klachten blijven langer aanwe-
zig-

stadium3; Pijn tijdens het begin van de
inspanning, die wel minder
wordt, maar niet verdwijnt, om
na afloop van de inspanning soms
nog dagen aan te houden in de
vorm van doffe zeurende pijn,
vooral bij belasting. De prestaties
worden nog niet beinvloed.

stadium 4: De pijn is nu tijdens de inspan-
ning zo ernstig dat de sportpres-
tatie er duidelijk onder leidt.

stadium 5; De pijn is nu duidelijk aanwezig,
ook in rust.

Het is van belang deze stadia goed in u op te
nemen en bij herkenning van stadium 1 oÍ 2
vroegtijdig te reageren. Om de klachten te
laten verdwijnen is rust alleen vaak niet vol-
doende. Frequent koelen, schoencorrecties en
absolute rust zijn zeer belangrijk. Bij aan-
houdende klachten dient deskundige hulp
ingeschakeld te worden.

Dannis v.d. Berg

Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, TeleÍoon 010 - 401 85 01
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UITSLAGEN
Vlietloop op 04/09/Í994 Voorschoten, Halve marathon

UITSLAGEN
Halve marathon op 30/10/Í994, Etten-Leur

Tiid
l:55:12

l:55:31

l:56:01

1:56:08

l:56:10

1:57:04

l:57:09

l:59:45

2:02:16

2:05:12

2:07:33

2:10:26

2:ll:40
2:ll42

Cat.

MSE

M40

VSE

M50

MSE

MSE

M40

M40

MSE

MSE

v35

MSE

MSE

M45

MSE

MSE

M60

MSE

MSE

M45

MSE

v40

M40

M50

MSE

M50

v40
M40

M45

M60

M55

v40

v35

VSE

v40

Tiid
0:43:00

0:46:21

0:49:56

0:53:30

0:54:33

0:55:18

0:55:52

0:56:19

0:56:46

0:58:M

0:58:22

0:59:37

0:59:49

1:00:38

1:02:15

l:02:49

1:03:08

l:03,,22

1:03:58

l:04:02

l:04:ll
l:04:26

1:07:38

1:07:59

1:08:36

1:09:02

l:09:44

1:15:04

l:17:14

l:19:57

l:20:12

l:20:31

l:21:02

l:21.02

l:21:14

UITSLAGEN
Zevenheuvelenloop op 2011111994, Nijmegen, í5 km

Plaats

I
2

l5
23

27

28

36

37

4t
45

59

63

65

66

72

84

86

87

92

96

97

100

103

lll
|2
116

l7
t22
136

138

Plaats

1

1

t2

40

36

67

Cat.

MSE

M40

MSE

VSE

M40

M40

M40

MSE

M40

MSE

MSE

M50

v40
MSE

MSE

MSE

M45

M45

M45

M45

M40

M50

M50

M45

v40

M40

M45

v40

MSE

VSE

Cat.

MSE

M40

MSE

MSE

M45

MSE

Cat.

MSE

M40

V
M50

VSE

MSE

M40

MSE

M45

MSE

v35

M40

M50

M45

MSE

MSE

M40

M45

MSE

v40
MSE

M40

M50

M45

v35

M45

M55

M40

M40

M45

M45

M40

VSE

M45

M40

MSE

M45

MSE

Tiid
l:10:05

l: l0:23

l:11:25

l: l8:54

l:20:15

l:20:23

l:22:53

l:23:08

l:24:07

l:24:31

l:27:36

l:28:00

l:28:15

l:28: l5
l:29:34

l:33:59

l:34:32

l:34:32

l:35:12

l:35:52

l:35:57

1:36:13

1:36:45

1:38:30

1:38:52

1:40:03

1:41:03

l:41:42

1:56:04

1:56:40

Tiid

0:30:l I
0:32:59

0:33:02

0:37:08

0:42:21

0:42:39

Tiid
l:M:18
1: I l:41

l:14:20

l: l6:01

l: l6:30

l: l8:1 I
l:24:24

l:26:38

l:26:53

l:27:07

l:27:53

l:30:16

1:31:02

l:31:29

l:32:32

1:34:05

I:36:46

l:36:52

1:36:56

l:37:23

l:37'36

l:37,,37

1:37:51

l:37:52

1:39:06

l:41:54

l:43:54

l:44:01

l:M:M
l:46:42

l:46:,45

l:48:22

l:48:38

l:50:15

l:51:23

l:51:55

l:52:05

1:53:14

Plaats

2562

430

t784

292

512

2034

Cat.

MSE

M50

M45

VSE

M50

M45

Tiid

l:22:34

l:23:03

l:23:20

l:24:43

l:29:38

l:31:43

Naam

S. Hamadou (Waterweg)

R. Bruinsma (Blauw-Wit)

Ronald Breugom

Mieke Aanen (Haag Atletiek)

Frans ten Brink

Joop Verhoeven

Herman van der Stijl

Willem de Graaf

Wim Willemsen

Peter Smits

Peter Groen

L vd Meijs (llion)

Conie van Egmond

Hans Blokker

Michel Rovers

Rob Walterbos

Aad van den Berg

Paul van Dunné

Nico van Grieken

Dries van de Bos

Fred Kick

Pieter de Graaf

Jan Nieuwenburg

Jos de Waardt

Marianne Koopman

Joop den Ouden

I*x Cabral

Ineke Schnitzler

Eugène van de Berg

Cynthia Boekkamp

Plaats Cat.

25lL V45

2529 MSE

2s45 M55

255t M40

2554 VSE

zffi M60

2618 V45

2740 M55

2819 M45

2888 V50

2927 V50

2983 M50

2999 V50

3000 M50

Naam

Marja van Westervoort

Pieter Hulskamp

Pieter van Daalen

Ben van Kan

Yvonne Smit

Rodi Druif

Inez van der Wal

Henk Demmers

Ben Baardolf

Helen van der Poel

Heidi van der Veer

John de Gier

Marianne van Grieken

Genit van der Veer

Naam

André Blok

Lucas de Kruijter

Ben van Kan

Dorien Jongeneel

John de Gier

Ben Baardolf

Berlijn Marathon op 25/09/1994 Berlïn

Plaats Cat Tiid Naam

69 MSE 2:31:13 Thomas Pieper

Bloemendaalloop op 02/10/Í994 Gouda, 10 km

Naam

Haile Gebreselassie (Ethiopie)

Kipsubai Koskei (Kenia)

Liz McColgan (Schotland)

TiniDamen (Vet Ned)

Ronald Breugom

René Meijer

Joop Verhoeven

Herman van der Stijl

ZakwtaEzzine

Maarten Schanoo

Suze Groen in't Woud (Bataven)

Wim Kooij

Roel van den Eijnde

Ton Heerkens

Léon de Priester

CorZwwt
Arthur Toomer

Remko Schanoo

John Hartman

Jan van Egmond

Jeroen Goinga

Conie van Egmond

Nico Tetteroo

Henk Breugom

Cor Hoekstra

Peter Grond

Marianne Koopman

Job Baak

Peter kegstra

RodiDruif

Henk Demmers

Janny Tanis

Marijke Besselink

Yvonne Smit

Mastia Kaldenbach

Naam

Wilfred Kiplagat (De Keien)

Jan Cammeraat (Ilion)

René van Wissen

Peter van Leeuwen

Jan van Egmond

Leo Dommanschet

Zevenheuvelenloop op 2011111994, Nijmegen, 15 km

Plaats

Rabo/Flora-cross op 05/11/1994, Boskoop, 9000 m

Plaats Cat Tiid Naam

1 MSE 0:28:28 Robin Punt (Loopgroep PK)

22 MSE 0:33:26 ZakaiaBzzine

Olsthoornloop op 1211'111994, Monster, Halve marathon
Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE l:08:46 Michel de Maat (Fortuna)

7 M40 l:12:49 Jan de Lange (Start)

27 M40 1:20:56 Frans ten Brink

49 M40 l:23:15 Paul Grevenstette

57 M40 l:23:37 Rinus Pols

75 M40 l:25:37 Paul van den Berg

88 M40 l:26.43 Wim Willemsen

98 M45 l:27:05 Bert Vingerhoed

116 MSE l:28:13 Marcel den Dulk

136 MSE l:29:07 Bart Colijn

279 M40 l:36:39 Fred Kick

350 M50 l:39:02 Henk Breugom

571 M40 l:47:01 Job Baak

Wantijparkloop op 1211111994, Dordrecht, 10 km

Plaats Cat Tiid Naam

1 MSE 0:29:21 Rene Godlieb (AAC)

l8 MSE 0:34:19 Albert Beekhuizen

Tulploop op 27 I 11 I 1994, Roelofarendsveen, 1 0 km

Plaats Cat. fiid Naam

I MSE 0:30:41 Remco de Bree (Hellas)

53 MSE 0:38:55 leon de hiester

Warandeloop op 1711111994, Tilburg, 7800 m

Plaats Cat. Tiid Naam

110 MSE 0:28:16 ZakaiaBzzine

163 MSE 0:31:13 Hans Konemans

Oosterduinloo p op 27 I 11 I 1994, Noordwijk, 10 EM

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:54:20 Peter Zwiers

(Haarlemmermeer)

5 M40 0:55:35 Conne du Fosse (Suomi)

17 M50 0:59:28 Mart van Manewijk
(Olympus 70)

20 VSE 1:00:05 Carla Ophorst (Olympus 70)

38 MSE l:02:41 Hans Blokker

150

188

48

52

245

310

I
396

408

168

587

631

I
686

730

342

774

15

601

106

1209

t28
45

1229

r37l
32

375

183

194

227

198

Halve marathon op 30/Í0/Í994, Etten-Leur

Plaats

I
2t

40

57

62

80

252

345

357

367

408

562

624

656

734

850

1031

l04l
1046

1090

l 109

It2
|42
I 145

1304

1526

1663

1673

1680

1909

1915

2M3
2063

2199

2277

23tr

Naam

John Vermeule (Dynamo 70)

Wim van DtJk (GAC Gemert)

N Weeda (Recreante)

S Haast (Achille$

Mieke Hombergen (DAK)

Ronald Breugom

Joop Verhoeven

[*on de Priester

Bert Vingerhoed

Hans Blokker

M van de Bin$ (DJA)

Fred Kick

Jan Nieuwenburg

Paul van Dunné

Henk Mullekes

Marco Borsboom

George van Wissen

Aad van den Berg

lVim van Maanen

Marianne Koopman

MichielTuit

Joop den Ouden

Henk Breugom

Jos de Waardt

Marjan Willemsen

lrx Cabral

John Agerof
Hans van Toor

Anton Dijkmans

Bert van Viegen

Fred Hoogwoud

Job Baak

Brigitte Schalkwijk

Albert Romani

Theo Srijers
Frank van Lier

Roel Gort

Albert Schalkwijk
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UITSLAGEN

Oosterduinloo g op 27 I 11 I 1994 Noordwiik, l0 EM

Plaats Cat. f,id Naam

54 MSE 1:05:14 Ed Bienteker

57 V40 l:05:18 Conie van Egmond

67 VSE l:06:26 Margriet Hoekstra

88 M50 l:08:29 Jan Nieuwenburg

98 M50 1:09:51 Nol Overvliet

ll2 MSE 1:11:15 MichielTuit

124 M40 l: 12:58 Joop den Ouden

UITSLAGEN

Een van de Vier op 03/12119%,5parta DH, í0 km

Plaa8

190

194

196

198

199

2M

213

Cat

M50

MSE

M50

M45

VSE

M45

v45

rild
0:49:34

0:49:34

0:49:45

0:49:55

0:49:56

0:53:20

0:55:58

Naam

Nico Galjaard

Jan Roos

Lucas de Kruijter

Ben van Kan

Mariëlle Nieuwenhuis

Ben Baardolf

Lucie Hoenderkamp

Kerstloop op 17 I 121 1994, Dronten, Halve marathon

PlaaB Cat nld Naam

I MSE l:03:09 Tonnie Dirks (Schuurmans)

63 VSE l:21:36 Jacqueline Rustage (DOS)

lm VSE l:28:24 Margriet Hoekstra

Kerstloop op1711211994, Rhoon, 15 km

Plaae Ca|- fiid Naam

I MSE 0:48:08 Toon Heeren (Achilles)

9 M40 0:50:27 Nico van I*nt (OSS)

3l M50 0:52:47 Frits Boudewijn (Haag Atl)

69 VSE 0:55:23 Carla Ophorst (Olympus 70)

156 MSE 1:00:01 Henk Mullekes

174 V35 l:01:13 Tatjana Mazlova (Rotterdam Atl)

179 MSE l:01:28 Hans Blokker

180 V40 l:01:28 Conie van Egmond

194 M50 l:03:02 Jan Nieuwenburg

228 M40 l:05:52 Joop den Ouden

233 M50 l:06:15 Nol Overvliet

Flï Ten Miles op 1811211994, Den Haag, Í0 EM

fid
0:47:N

0:48:44

0:53:35

0:54:!A

0:56:16

0:,57:45

0:57:57

0:58:15

058:33

0:59:08

0:59:11

l:00:49

1:01:03

1:01:36

l:01:49

1:01:57

l:02:47

l:03:34

1:M:58

l:B:44
l:09:58

l:10:08

l:10:38

l:10:52

PlaaB CÀt"

I MSE

t2 M40

49 VSE

59 MSE

76 MSE

103 M50

108 M40

n4 MSE

t2t M40

138 M40

140 MSE

I8O MSE

185 MSE

198 M45

2M M4O

2t0 v35

239 M40

267 MSE

3ll M45

M7 MSE

475 M45

487 M50

499 M55

505 MSE

Naam

Rene Godlieb (AAC)

Kipsubai Koskei (Kenia)

Simone Staicu (Roemenie)

Albert Beekhuizen

Ronald Breugom

Hans vd Bilt (Awemi)

Herman van der Stijl

TakutaEzzne

Frans ten Brink

Piet Roestenburg

Genit van Pelt

Michiel Heijden

Ion Folleso

Bert Vingerhoed

Paul Grevenstette

Suze Groen in't Woud (Bataven)

Rinus Pols

Maarten Schanoo

Ton Heerkens

Cor Hoekstra

Jan van Egmond

Ric van Dijk

Piet Meinders

Ronald Kloots

Fortrot - Eng, wals - kryo - Cha-cha

Rumba- Jue -Samba-Rrl*'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER VAN GEMAKKELUK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

v,d, IIIEULEN' [,1/ESSEI,I'JG
sinds 1e35 Laan van ileedervoort 50 . tlen Haag

(lusen Metrople bioscoop en Anna Paulownastraat)

te bereiken mel fam 3-7-8-10 en bus 4- 5-13-A

INSCHRUVEN VOOR NIEUI/|JE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI
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UITSLAGEN
FIÍTen Miles op 1811211994, Den Haag, í0 EM

Plaats Cat

543 V40

697 V40

701 M50

8M M4O

805 M45

878 M50

Plaats

I
35

36

Cat

MSE

M40

M45

Tiid
l:12:M
l: l6:30

l:16:38

l:20:25

l:20:28

l:26:56

Tiid

0:09:45

0:14:32

0:14:33

Naam

Marianne Koopman

Ineke Schnitzler

Chris Blokdijk

George van Wissen

Wim Roozenburg

Henk Mollema (op klompen)

Naam

Geurt Rozendaal (GAC H'sum)

Eric Kerklaan

Jacques Overgaauw

Kerst Halve Marathon op 18/1211994, Zoeterwoude
Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE l:14:54 Richard vd Kraan (Holland Leiden)

5l MSE l:34:24 André Blok

Duindigt Cross op 2210111995, Wassenaar, Í1000 m
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:34:06 Getaneh Tessema (Eth; A-loop)

I MSE 0:37:43 Remco Grasman (Spitit L; Bloop)

32 MSE 0:43:25 Guus Zijdenbos

43 MSE 0:45:19 Bart Colijn

49 MSE 0:47:18 MaaÍen Schanoo

57 MSE 1:00:53 Milton Plet

Duindigt Cross op 2210111995, Wassenaar,8700 m

Plaats Cat. fid Naam

I M40 0:29:12 Henk van Velzen (Bataven)

I M50 0:32:54 Fnts Boudewijn (Haag Atl)

5 M40 0:33:28 Frans ten Brink

12 M40 0:34:00 Joop Verhoeven

2l M45 0:36:24 Bert Vingerhoed

26 M45 0:37:33 Eddy Zijl
15 M50 1:00:30 Toon de Graauw

Duindigt Cross op 2210111995, Wassenaar, 5Í00 m

Plaats CaL Tiid Naam

I V35 0:19:31 Els Raap (Blauw-Wit)

6 V40 0:23:50 Marianne Koopman

Duindigt Cross op 2210111995, Wassenaar, 3000 m

Biesheuvelloop op 22101 11995, Maassluis, Halve mar.

Plaats Cat Tiid Naam

I MSE l:08:29 Rachid Ben Meziane (Delta SpoÍ)

9 MSE l:13:15 René van Wissen

Bataven Cross op 2910111995, Wassenaar, 8625 m

Plaats Cat. Tiid Naam

I M40 0:30:14 Sip Stal (Hella$

48 M45 0:38:14 Eddy Zijl

Bataven Cross op 2910111995, WassenaaÍ,6125 m

Plaats Cat. Tiid Naam

1 VSE 0:22:53 Linda Milo (Belgie)

9 V35 0:26:03 Marja Hogenboom (Bataven)

27 V40 0:30:25 Marianne Koopman

MJ§N§R§
tI

Een van de Vier op0311211994, Sparta DH, l0 km

PlaaB Cat. Tiid Naam

I M40 0:32:33 Hans Vrolijk (Sparta)

2 MSE 0:32:45 Marc Wijsman (Sparta)

l0 MSE 0:34:20 Piene van lpeuwen

16 MSE 0:34:50 Ronald Breugom

20 VSE 0:35:11 Mieke Aanen (Haag AA)

23 M40 0:35:25 Herman van der Stijl

27 M40 0:35:44 Piet Roestenburg

34 M40 0:36:29 Frans ten Brink

35 M40 0:36:30 Joop Verhoeven

36 M50 0:36:32 Mart van Manewijk (Olympus 70)

45 M40 0:37:01 Rinus Pols

46 MSE 0:37:05 Michiel Heijden

49 MSE 0:37:12 Hans Blokter

52 M40 0:37:25 Nico Droppert

55 MSE 0:3'l:44 Maarten Schanoo

59 M40 0:37:56 Paul Grevenstette

63 M40 0:38:15 Wim Willemsen

78 MSE 0:39:06 Leon de Priester

79 MSE 0:39:14 Henk Mullekes

80 MSE 0:39:18 Ed Biersteker

85 M45 0:39:48 Jan van Egmond

89 M50 0:40:21 Jan Nieuwenburg

92 V40 0:40:29 Conie van Egmond

101 MSE 0:41:21 John HaÍman

103 VSE 0:41:25 Margriet Hoekstra

104 M45 0:41:28 Paul van Dunné

108 M40 0:41:37 Jelle van der Veen

1l 1 M45 0:41:47 Eddy Zijl
113 M50 0:41:49 Theo Hoenderkamp

ll8 MSE 0:42:13 Gerard Wessel

119 M45 0:42:14 Jacques Overgaauw

129 M40 0:43:04 George van Wissen

144 V40 0:44:01 Marianne Koopman

152 MSE 0:44:57 John van der Weele

153 M50 0:44:58 Nol Overvliet

162 MSE 0:45:36 Eugène van de Berg

163 M45 0:45:37 Rob van der Bilt
168 MSE 0:46:15 Frank van Lier

l7l M55 0:46:28 Pieter van Daalen

173 M40 0:46:33 Eric Kerklaan

175 M45 0:46:t6 Hans van Toor

181 VSE 0:47:33 EstherKranenburg

189 M55 0:49:31 Henk Demmen

193 VSE 0:49:34 Yvonne Smit

070 r 345 94 94 I 345 35 73
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Komt u iets tekott?
Wu ceyer ADvrGs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

Wm u wEïEil welke vitamines en of mineralen uw
lichaam echt tekort heeft, laat dan bij ons een
LEVEND BLOED ANALYSE doen (alleen op afspraak).

YooR crr HRR r.lo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

TECHNISCHE COMMISSIE
Norbert Groenewegen (trainings-coördinator)

Allard Kappetein (voorz.) 070-34ó1820
MarÍineHoogeveen(secr.) 070-3253585
Hans Zuurmond
Willem Hoogstad

TRAINERS

Ronald Boekkamp
Pieter de Graaf
Ton Heerkens
Henk Hoogeveen
Willem Hoogstad
Ben van Kan
Joop den Ouden

Jacques Overgaauw
Frans Perdijk
Herman van de Stiil
Heidi van der Veer
Gerrit van der Veer

ACCO M M ODATI E COM M I S SI E
Marcel den Dulk 070-3549920

oeldroírst'

1

070-3556039

01736-97732

010-397328t
a7L768370
070-3961717

070-3550173

01136-97132

070-34702W
070-32M095
070-3479234

070-3472420

070-3939485

070-3901597

010-3901597

\
-r)

Homeopatheek

r
Laan van Meerdervoott'179 a, 2517 AZ Den Haag

Te! 070 - 34522'10 Fax 070 - 3463706

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg
Maandagav. na 20.00 uur
Kosten per consult f 3,50
Masseurs:
maandagavond :

woensdagavond:

donderdagavond:

Kosten per behandeling: / 10.-.

Pedicure:
woensdagavond I x per 4 weken

Kosten per behandeling: f I 0,-

070-3839884(werk)

070-3866082 (privé)

Trudy de Lange
Gijs Kievith
Anne-Marie Verhage

Wilma
079-6r"

van der Toorn
3152

THEHAGUE ROAD RUNNERS
Buurtweg 128,2244 AJ Wassenaar

tel. 070-328 1025

Patrijslaan I I

2566 XL DEN HAAG A70-34626{7
Muurbloemweg 97

2555 ND DenHaag 070-3236092
Frits Slompstraat 29

2264 DW t eidschendam

0?0-3204095

Nachtegaallaan 9

BESTUUR

Het bestuur van

Ton Vermolen
(voorzitter)

Jelle v.d. Veen
(vice-voorzitter)
Hellen Hauser
(secretaris)

Ed Biersteker
(1e penningmeester) 2224IC Katwijk 01

giro 263695 I
VSB-bank 88.55.95.823

Aad Overdevest Katwijkseweg l9a
(2e penningmee ster) 2242 PB 'Wassenaar 0l'7 5l-12466

Jacques Beljon Zandzeggelau 153

(wedstrijdsecr.) 2554 HM Den Haag 070-3681097
giro 5699215

t.n.v. wed.sec. HRR te Den Haag

Noortje Alberts A. Duyckstraat 100

(commissaris) 2582 TN Den Haag 0?0-3540690

Guus Zijdenbos J.J. Heggestraat 76

(ledenadministratie) ?552 GZ Den Haag 070-3976 I 06

Imerkenbu
MERKEN MODELLEN

en advise
van nie

Onde

aabtt
a

verpa,
Bem

tterdom
AMEN LICENTIES

tie,

efit logo's
n e.d,

en
g

l\rlerkenbureou Rotterdom
Mothenesserloon 340

Postbus 25.lI I
300] HC Rotterdom

TeleÍoon 0.l0 - 477 35 I I
Fox 0.|0 - 476 37 85

Ielex26741telec NL

de keuze

fi.

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

V

telefooni O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 33246874
( post: 2244 BN Wassenaar )

CLUB VAN lOO

Ben Hermans
(Voorzitter)

John Agterof
(secretaris0

+ corr. adres)

Miranda Pronk
(ass. secretaris)

Zier Schaap
(penningmeester)

Rob Krahmer
(P.R)

REDACNE
Redactie
Hellen Helderman
(Voorzitter)

De Sillestraat 266
2593 VE DEN HAA6 A70-3473873
L.v.N. Oosteinde 169

2274CA DEN HAAG 070-3871250

Pellenaerstraat l9
258ó EK DEN HAAG 070-3552785

Frederik Hendriklaan I 39

258282 DEN HAAG 070-3523336
Soesterbergstraat 156

2546XX DEN HAAG 070-3298767

HOT ROAD REVIEW
Pluvierstraat 290

2583 KD Den Haag

070-3s49920

Savelsbos 186

2716ÍTT ZOETERMEER
079-514826
L. de Colignystraat 132

2595 ST Denllaag
tel. + fax 07G.3853499

Fred v.d. Gon Netscher Puttensestraat 37

2583 PA Den Haag

070-3524715

Peter Magnee

(035-72175 I, werk)
Uilebomen 92

2511 CS Den Haag

070-3638140
(070-3522541, werk)

Vermiljoenstraat 53
2284Gv Rijswijk
070-3943193

Renée van der Roest

Sandra v.d. Berg

Ben van Kolen
(Illustrator)
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