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VERSLAG P.R. COMMISSIE
.De P.R. commissie heeft zich de afgelopen periode hoofdzakelijk heziggehou-
den met de CPC loopgroepen.llía een aarzelende start van 100 mensen zijn
het er tenslotte 190 geworden.

Í f et is een leuke periode
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ners. De trainers waren dit jaar aan-
gesteld door de trainerscoördinator.
Bijna iedere groep had een gediplo-
meerde trainer. De trainingsschema's
waren samengesteld door ïon
Heerkens. Via deze weg willen wij
hem hiervoor nog hartelijk danken.
Er waren vijÍ 2'l km groepen en vijf
10 km groepen. Na de training was
het erg gezellig in het clubhuis. De
mensen achter de bar hebben het
iedere week erg druk gehad en ze
hebben een enorm hoge baromzet

NFO

e ledenvergade-
zijn de prestatie-

en aanm bekers en de
Simon Tuyt wisselbeker van verdien-
ste u

Joop

Aanmoedigingsprijs mannen
Cor Hoekstra
Aanmoedi
Yvonne Sm

gemaakt. We danken hierbij Berry,
Cor en Janine Zwart en vooral Anja
Langeveld. Zij loopt zelf niet meer,
maar kwam om de week. De trainers
hebben dit jaar een schitterende trai-
ners outfit gekregen, dankzij een
financiële ondersteuning van Zier
Running, Kees Knaap, Bongaertsz en
een relatie van Ben, Krupe-Bomatex,
Fantastisch !

Van de trainers en iedere groep zijn
foto's gemaakt door Sicco van
Grieken. Ze waren klasse.

Op de trainingsschema's stonden aan
de achter:kant acht adverteerders. Dit
waren Zier Running, Kees Knaap,
HRR, Sportkeuringen, Schoonmaak-
bedrijf Vidian (Ron Penning), Jacques
de Schilder (Jacques Overgauw)
Runnersworld en Bongaertsz (Ben
Hermans). Hartelijk dank hiervoor.
De dag voor de CPC hebben we een
ontbijtloop georganiseerd. De
broodjes waren gratis geleverd door
Tarvo. De training was te kort maar
wel intensief. Er werd gelopen naar
het Willem Royaardsplein waar foto's
werden genomen. Terug in het club-
huis stond het ontbijt klaar. Het was
een enorm succes. Als klap op de
vuurpijl 'kwam Wim Verhoorn nog
even langs voor een kort praatje. Na
de CPC was er, zoals ieder jaar, weer
een groot feest op het clubhuis. De
band en disco was van Nico
Droppert. Er werd enorm gehoused.
Heerlijk, het was een
gezellige avond.

De Simon
dienste is

HRR STRANDLOPEN

Vrijda g 12 mei a.s. í e strandloop bii
strandtent OASIS op het

Noorderstrand te Scheveningen
(Zwarte Pad)

AANVANG: 18.45 uur.
2 km voor de kindereh, 5 en Í0 km

voor de volwassenen.

Meer informatie: Noortje Alberts

Noteren dus!
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gadering van de vereniging stond in het
teken van het jaar 1994: een verslag van
het bestuur en van de commissies en een

financiële verantwoording en een met
algemene stemmen herbenoemde vice-
voorzitter Jelle van der Veen. In het vol-
gende clubblad zullen ongetwijfeld de

notulen van'de voorjaarsvergadering gepu-

bliceerd worden. De vergadering zelf duur-
de zo'n twee uren inclusief pauze. Hieruit
kan al geconcludeerd worden, dat er niet of
nauwelijks problemen aan de orde waren.

Het was een normale, positieve, vlot
lopende vergadering.

waarin prettig en efficiënt met elkaar
omgegaan wordt. Recent is het Business
Plan Loopatletiek door de Unieraad geac-
cepteerd op grond waarvan de KNAU uit-
voering wil geven aan de primaire doel-
stelling van de KNAU: de toegankelijk-
heid van de KNAU-verenigingen vergro-
ten voor de ongebonden lopers. Om dit
plan van de grond te krijgen en het beoog-
de resultaat te bereiken, is het een besliste
noodzaak om de structuur van de KNAU
aan te passen en een voorstel daartoe is
vastgelegd in een tweede concept-rapport.

Heel anders dan de Algemene
Ledenvergadering van de Club van 100.

Het concept was allereerst divers. Eerst

ontvangst, daama koud buffet, vervolgens
de Algemene lrdenvergadering en tenslot-
te een discussie met de KNAU. Het
bestuur van de Club van 100 heeft er iets
bijzonders van gemaakt. Onder leiding van

Ben Hermans werden de aanwezigen op
zeer humoristische wijze door de stukken
geloodst. Ben heeft hierin iets onnavolg-
baars. De vergadering leek hierdoor een

humoristische voorstelling en alleen daar-
voor zou je al aanwezig moeten zijn. De
serieuze aspecten kwamen natuurlijk ook
aan de orde en met name John Agterof gaf
hieraan invulling. Al met al een bijzonder
geslaagd deel van de avond.

De invoering ervan zou de vergadercultuur
binnen de KNAU moeten doorbreken en
de verhoudingen tussen de KNAU en de

vereniging moeten optimaliseren. Naar
mijn mening zal de nieuwe organisatie-
vorm niet eerder werkeh, dan nadat voor
bepaalde, cruciale functies nieuwe mensen
worden aangezocht met affïniteit, kennis
en hart voor datgene waÍ ze binnen die
functie moeten effectueren. ln de nieuwe
organisatievorm wordt m.i. hierin evenwel
niet of onvoldoende voorzien.

Bijzonder jammer is ook, dat het tweede
concept-rappoÍ niet de gedachte heeft
overgenomen die leeft binnen de wegatle-
tiek, namelijk de instelling van een apaÍe
wegsectie, met een eigen beleid, budget en
uiwoering. Dat geldt natuurlijk eveneens

voor een aparte baansectie. Een gemiste

kans. Hierdoor zal het naar mijn mening
veel moeilijker worden om een goed resul-
taat uit het Business Plan Loopatletiek te
halen en bovendien zalhet veel langzamer
gaan.

nlangs

Ton Ve rmolen, voo rzitter.
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Hierna kwam de KNAU aan bod. Arie
Kauffmann, algemeen directeur van het
Bondsbureau van de KNAU en Enno
Tjepkema, beleidsmedewerker op het
Bondsbureau, mochten toelichten wat de

KNAU betekent voor een wegatletiekver-
eniging als The Hague Road Runners. Al

gadering van de vereniging
die van de Club van 100. De
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De redactie heeft het recht redactionele stukken in te korten.

, Inform,atie <rvàl adVertentietarieveÉ verkrij gbaa r bij :

l-*élrl'en H'é'tdermàn, Pluvierstraat 29O. 2583 KD, DEN I4AAG
tel. O7O-354.99.2O (na. 18.O0 uur)
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Artikelen in het clubblad geplaatst onder persoonlijke titel, komen inhou-

delijk niet onder verantwogrding van bestuur en/of redactie.

Uiterste inleverdatum copy en advertenties:

I

14 juni 1995! lnleveren bij Hellen Helderman,
zie adrés hierboven.
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De P.R. commissie gaat na even uit-
gerust te hebben, door. We begin-
nen - samen met enkele mensen uit
de groep van Jacques Overgauw -
zes strandlopen te organiseren. Zes
vrijdagavonden met start om 18.45
uur. Een loop die naar we hopen
door vele HRR mensen gelopen gaat

worden. De start is bij Oasis, een
strandtent op het Noorderstrand. De
afstanden zijn 2 km voor de kinde-
ren, 5 en 10 km voor de volwasse-
nen. Daarna een duik in het water,
lekker eten op het terras etc. etc. De
eerste loop is op 12 mei a.s, noteer
meteen in de agenda.

Als laatste punt vragen we nogmaals
om versterking. Je hoeft alleen maar
heel enthousiast te zijn.

P.R, Commissie:

Michel Rooverc, Nooftje Alberts

VERSTU I Kl NG (d istorsie)

Fortrot - Eng, wals - Tango - Cha-cha

Rumba- live - Samba - Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEERVAN GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIEULEN, [/I/ESS ELING
sinds 1e3s Laan van lrleerdervoort 50 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

te bereiken mettram 3- 7- 8 - 10 en bus 4 - 5: 13- 22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

f0

DANSLES

070,345 94 94 I 345 35 73

Een verstuiking is de toestand waarbij voor een zeer korte tijd de normale
verhouding binnen een gewricht wordt verbroken (bijv. het naar binnen
draaien van de enkel). Een gewricht wordt door banden, kapsel en spieren
samengehouden en volgt een bepaald bewegingspatroon waarin hij functio-
neert. Wordt deze bewegingsuitslag met geweld overschreden, dan kan het
gewricht even uit zijn positie komen en zullen bloedvaatjes en gedeeltelijk de
banden en het kapsel op microniveau scheuren.

e bloeding zal zich in de weef-

LI ;1,:, J:l'"'fl"#:J:ll;: ! ï: I:
oorzaken die tot een verhoogde
druk op de omliggende weefsels
leidt. De verhoogde druk omspant
pijngevoelige structuren, wat pijnlijk
is. De bloeding, zwelling en de ver-
hoogde druk leiden tot de gestoorde
genezing. De verschijnselen worden
gekenmerkt door pijn in rust en tij-
dens bewegen, zwelling door bloed
en/of weefselvocht en een bewe-
gingsbeperking in het aangedane
gewricht. Het is van belang dat een
bloeding beperkt wordt, waardoor
er minder zwelling en verhoogde
druk optreedt. Oe genezing verloopt
dan in de regel sneller.

Goede eerste hulp bij een weke
delen-letsel is vaak het belangrijkste
moment bij de behandeling van

sportletsels. ln het geval van een
weke delen-letsel dient er naar
gestreefd te worden de bloeding te
beperken, daar dit tot zwelling en
pijn leidt. Naarmate de bloeding
geringer wordt, zullen pijn en zwel-
ling sneller verdwijnen. Met behulp
van de l.C.E. regel geeft u het
lichaam zelf de kans de bloeding te
beperken.
l.C.E. = lce (koelen)- Compression
(drukverband) - Elevation (omhoog
leggen).
lJs zorgt voor een samentrekken van
de bloedvaten. Het lichaam maakt
een ontstekingsreactie om te herstel-
len. Met behulp van ijs zorg je ervoor
dat deze reactie geremd wordt, dat
het lichaam niet gaat overdrijven. Je
houdt de reactie niet tegen, deze is

functioneel voor herstel. Zorg er voor
dat zich tussen de ijsapplicatie
en de huid bijvoorbeeld een [g
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HET PARAIVIEDISCH CORPS
Tegenwind in de bus, tegenwind op de gang, tegenwind in de fietstunnel.
Tijdens mijn schooltijd had ik tal van smoezen in voorraad, om te verklaren
waarom ik niet op tiid was voor de íes. Maar om een goede reden te
verzinnen waarom in hetvorige clubblad geen commissie is voorgesteld,
moet ik mijn hersens pijnigen, Laten we het maar op tegenwind in huis hou-
den. Gelukkig heb ik nu, dankzij de duimschroeven van mijn net bevallen
bazin, de tekst klaar van deel 4 van deze serie. Overigens, Fred, volgens mij is

Robert Plant wel dikker geworden.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

[ ' handdoek bevindt, omdat er
anders blaarvorming ontstaat

als gevolg van bevriezing. De ijsappli-
catie mag niet langer dan 8 minuten
op de huid aanwezig zijn. De eerste
48 uur na het letsel is van groot
belang. tn deze fase vindt genezing

van het weefsel plaats. Zou er belast
worden, dan kan er in het weefsel
opnieuw letsel ontstaan. Het toepas-
sen van de l.C.E. regel is daarom
essentieel voor een snelle genezing.

Dannis van der Berg

/

R e fysiotherapeut: Op een leeftiid
I ldat veel clubleden voor het eerst
V lers aan rrcnaÍunsDewegmg gaan
doen, heeft Dannis v.d. Berg (33) al een

heel spoÍief verleden achter zich. "Ik ben
in '79,'81 en '82 drie maal Nederlands
kampioen toesteltumen geweest. Daarna
heb ik me gestort op het minitrampsprin-
gen. Ben ik veel mee op tv geweest.
Dannis tennist net als Gijs beter dan hij
hardloopt. Hij is destijds door Kees
Wenneker bij HRR gerntroduceerd. Samen
met vrouw Jolanda is Dannis een echte
globetrotter: Indonesië, Nepal, India,
Guatemala, Mexico. In het land van taco's
en sombrero's heeft hij een kwaÍier door-
gebracht achter slot en grendel, omdat hij
een foto had gemaakt van een opperhoofd.
"De politie deed heel gewichtig." Dannis
afgestudeerd aan de HAF (onderdeel van
de HALO) heeft de studieboeken weer ter
hand genomen voor de opleidingen ortho-
pedagogie en manuele therapie.

De maandagavondmasseur: Ze heeft twee
kinderen, Pascal en Julien, en is OK-ver-
pleegkundige in een kleine kliniek en

bezig met het eennalaatste jaar van de

opleiding voetreflexmassage. Gevraagd
naar de betekenis, zegt Trudy de Lange:
"De reflexen onder je voeten responderen
met organen en spieren in je lichaam." Ze
is in '88 met sportÍnassage begonnen bij
HRR, hoewel het in eerste instantie slechts
ging om een invalbeurt. Trudy loopt in de

groep van Heidi v.d. Veer. Het 'lekker
buiten zijn' is voor haar belangrijker dan
sportieve prestaties. Daarom houdt ze ook
van zeilen en fietsen. Andere hobby's van
haar zijn: lezen ("vooral reisverhalen"),
huis opknappen, film.en toneel. Laatst
heeft ze 'Dalton's' dood' in het
Appeltheater gezien. "Het was een beetje
zwaar stuk. Maar ik ga ook vooral voor de

sfeer rià'de voorstelling. Gezellig praten
met de acteurs. Wat dat betreft, is De
Appel volgens mij uniek."

De woensdagavondmasseur: Gijs Kievith
viert net zijn verjaardag als ik hem bel. Hij

is 36 geworden. Getrouwd met Eveline en
vader van Elodie (5) en Rosalie (2). De
derde Kievith maakt zich op voor de

entree. Tegen de tijd dat u dit leest, is hij
wellicht opnieuw vader geworden. Gijs
werkt als statistisch analist bij het CBS.
Hij buigt zich daar over de structuur van
de Nederlandse economie en dan met
name de voedingsindustrie. Niet zonder
reden leest hij graag de boeken van
MaaÍen Toonder. Spreekt Olie B.
Bommel immers niet altijd over 'eenvou-
dige doch voedzame maaltijden.' Gijs
heeft sowieso een passie voor koken. Hij
draait zijn hand niet om voor haÍige taar-
ten, gebak of de Indiase keuken. Hij is
door collega en oud-bestuurslid Peter
Oomens bij de vereniging gehaald. Zijn
lopen is niet zo indrukwekkend, maar hij.
tennist des te beter. "Ik tennis al 22 jaar,

C-l niveau. Ben drie keer clubkampioen....
van mijn vereniging De Aeronauten
geweest."

De donderdagavondmassew: Anne- Marie
Verhage was helaas niet bereikbaar. Haar
stellen we in het volgende nummer voor.

De pedicure: Wilma van der loorn (33) is
door Hellen Helderman bij de vereniging
gehaald. Ze woont met echtgenoot Harry
en zoon Jordi van acht in Zoetermeer. Ze
heeft een diploma ("een zware opleiding,
want je moet elk spiertje kennen") en een

eigen praktijkje aan huis. Een sappig ver-
haal over vieze cliënten wil haar niet te
binnen schieten. "Ik kan het ook niet hel-
pen", lacht ze. Iedereen wast blijkbaar zijn
voeten heel goed vooÍ ze bij mij komen."
V/ilma combineeÍ haar werk als pedicure
met een part-time kantoorbaan bij een

ingenieursbureau. Voor haar verjaardag
heeft ze van haar man een hond gekregen.

"Een Jack Russell. Hij heet Tommy", zegt
ze boven het geblaf uit.7,e gaat graag naar
de film. "De laatste die ik gezien heb, was

'The Pellican Brief' met Julia RobeÍs en
Denzel Washington. En met mijn zoontje
ben ik natuurlijk naar de 'Lion King'
geweest."

Een

Daerom vindt oEc 300 wordt geln-
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Í-VAN-DE-4 FINALE: 4 MAART 1995
Even sloeg me de schrik om het hart, toen in op 4 maart's morgens ons clubhuis naderde. Het had flink gesneeuwd en
ik zag mezelf al met een bezem het hele parcours aanvegen. Gelukkig deed de zon in de loop van de ochtend z'n werk
en was voordat het startschot om half drie viel, nagenoeg het hele parcours weer sneeuwvrij. Alleen het stukje door
het bos was veranderd in een modderpad, waar vooral paarden zich erg op hun gemak schenen te voelen. Die ene knol
met z'n schattige amazone leek er alles aan gelegen om die irritante hardloperc eens flink dwars te zitten.

r\ e wedstriid was nog spannend

LI n:, : " #:i!L'::5Íi::" : ff :
tende demarage van Henri Havinga
van Sparta. Tweede werd Rob Smit
van de Koplopers en op de derde
plaats finishte Bruce Vreden van
Haag Atletiek.

Het deed iedereen langs de kant
goed om ook Wim Paardekooper
weer eens te zien lopen en zowaar
perste Wim er nog een lage'33' uit.
Klasse hoor!

Van de lopers heb ik na afloop alleen
maar positieve geluiden gehoord en
die wil ik graag overbrengen aan
iedereen die me die dag geholpen
heeft. Met nog een extra woord van
dank aan Frans Perdijk die op het
laatste moment de uitslagverwerking
prima had geregeld.

Hieronder volgt nog de totaal uitslag
van het seizoen '94195 in de verschil-
lende categorieën, met voor het
tweede jaar achtereen een prima
derde plek voor de HRR achter

Sparta en Haag Atletiek.

Van deze gelegenheid wil ik tevens
gebruik maken om een oproep te
plaatsen voor een enthousiast lid om
zich op te geven als afgevaardigde
van de HRR in de 1-van-de-4 commis-
sie en mijn plaats daarin over te
nemen. lk heb het vier jaar met ple-
zier gedaan en hoop een goede
opvolger te vinden.

Herman van de Stijl

Uitslag 1v.d. 4 Totaal94195

Dames:
1. Jolanda v.d. Helm
2. Marianne Hoogerbrugge
3. Margriet Hoekstra

oL'70
Sparta
HRR

VET I:
1. Hans Vrolijk
2. Herman van der Stijl
3" Frans ten Brink

Sparta
HRR
HRR

Dames Vet:
1. Corry van Egmond
2. Francien Onserdijk
3. Petra van Marrewijk

HRR
Haag
oL'70

VET II:
1. Martin v. Marrewijk
2. Bert van Dijk
3. Leo van Koppen

oL'70
Sparta
or70

Heren Sen:
1. Henri Havinga
2. Rob Smit
3. Bruce Vreden

Sparta
Koplopers
Haag

VET III:
1. Bert de Niet
2. Kees Langeveld
3. Hans Roggeveen

Haag
Haag
Sparta

John van Zweden §\

VERF- EN BEHANGSPECIAAIZ/AAK

Paul Krugerlaan 255, tel. 070 - 345 36 19
! woensdag gesloten

tlij aankoop van uw behang plakken wij dit er

voordechts Í TSrOOper kamer rooru op.'

(max. 8 rollen patroon en vinylbehang, 100,-)
Gaan er rneer dan 8 rol in uw kame dan bercl«enen wii /10,- per rcl extra

Voor een gang; keuken, hal, oÍ VUG bercl«enen wii 115,- per rcl
per rc!.en vqrí een

J

CPC feest
1995
Voor menig Haagse
Roadrunner was dit jaar de
CPC-loop weer het traditionele
sportieve hoogtepu nt. Een
ander aspekt van ongekend
niveau was het afsluitende
CPC-feest. Daar gaven vele
HRR'ers hun acte de presence.
Maar ook menig lid van de
CPC -t ra i n i n g sg roe pe n feestte
mee. Deze tra i n i ng sg roe pe n
zorgen jaarlijks voor een extra
instroom van nieuwe leden. Zo
heeft deze verbalist op het
feest persoonlijk van enkele
enthou s i aste CPC-da mes
vernomen dat zij zonder
omwegen tot de meute van de
Hague Road Runners zullen
toetreden.

loee dansmlmleK, t€l§,:'' :ffi§nig: cho,fssgraaf ja,!§1

zou zijn.

riipok het 'niet-danse*de dé§11i

van de feestgangers had een
gevarieerd avondprogramma.
Het filosofeerde I l,'óijíàrvlaklli§:,
over het ultieme doel van de
roadrunn,err of observeerde ach-
teloos omstanders of rondlo-
pers.

meer meegepikt. Maar zonder-
meer was het feest geslaagd en
alle deelnemers lieten zich van
hun beste kant zien. Ook het
clubhuis mocht er zijn met zijn
feestelijke facelift.

Van
het
tjes

Ben van Koten

ik dat

heeft deze

kaarten, bloemen,
cadeautjes etc., te
veel om op te
noemen, die ik na
mijn geboorte
mocht ontvangen.

GloetJes Casper den Dulk

enorrne

ik
Marcel en

hartelijk

mlv

hometrai-

*en advies

tót ean het

een
haar strijd tegen
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te hebt er maanden voor getraind. Vele kilometers per week gelopen. Steeds
meer en meen Alleen in bos en duinen, ver weg van de grote drukte in regen
en wind. Af en toe met de hele groep even een retourtje Katwijk vanaf de
club. Goed voor het moraal, elkaar de loef afsteken door bij iedere heuvelte
versnellen, laten zien wat je kan. De dag voor de wedstrijd loop je nog een
half uurtje: spielerei. le komt verschrikt terug, overal pijn, stramme benen en
misselijk. Hoe houd je het vol denk je en je weet: dit zijn zenuwen.

n e daq van de wedstrijd wordt
I lj" *Étt"r en kijkt naar bui-
I.-fi"n; gelukkig droog. Snel
raadpleeg je teletekst, 5 graden dat
is niet warm en NO 5 à 5. Dat is geen
windje meer in het Westland, maar
dat is storm. Redelijk op tijd kom je
in de immense veilinghal in
Naaldwijk. Je haalt je startnummer,
daar zie je de andere slachtoffers.
Dwazen die er behagen in scheppen
een Marathon te lopen. Van mijn
groep, gecoached door Herman van
der Stijl, zijn Bart Colijn, Frans ten
Brink, Paul van der Berg, Cor Zwar!
echte mannen. De een nog neryeu-
zer dan de ander, angst of vol zelf-
vertrouwen nog grapjes makend.
Startnummer op en smeren maar
met dat vet. Dan naar de start, inlo-
pen, een beetje rekken en strekken.

Daar staan we dan: spieren hard als
staal, karakter sterk als van een ban-
kier. Conditie als een paard. Van een
zwanger lichaam veranderd in een
mager mens. En een blik van wat
kunnen ze dan. Het startschot valt
en daar gaan we. Frans en Bart schie-
ten vooruit, ik consolideer met Paul
en Cor. De eerste 5 km gaan tegen
de wind, we blijven zoveel mogelijk
in een groep lopen, uit de wind, nog
maar 37 km. Dan draaien we richting
zuiden en krijgen veel wind opzij.
Toch kunnen wij een tempo handha-
ven van 4 minuten de kilometer. Bij
iedere 5 km post krijgen we lekkere
drankjes die wij gretig aannemen.
Dan klaart de wind ons 10 km in de
rug. We hopen voor Rinus Pols die
op zijn fiets zit, dat Bart en Frans
goed gaan. De km's verdwijnen
onder onze voeten, maar het is toch

al vrij zwaar. De'll2 marathon berei-
ken wij op 1.25 uur. Het ziet er nog
steeds goed uit, hoewel Cor al klaagt
over pijn in zijn knie en Paul kijkt
alsof hij moet poepen. Even later
moeten wij linksaf slaan en de schrik
slaat ons om de oren.
Noordoost pal tegen. We vormen
een trein met ons drieën. Al snel
worden wij door een grote groep
opgeslokt. Het is een lang pad tussen
de kassen doot een pad zonder
eínde. lk denk dat het het eindloos
pad heet. Om de beurt op kop
lopen, is het motto, maar niet ieder-
een wil of kan dat. lk heb voor de
tweede keer een minuut op kop
gelopen met Paul. lk loop achteraan
de groep en zie dat niemand de kop
wil overnemen van onze kleine Cor.
lk roep: "Cor zakken." Cor komt
naast me lopen en zegt: "lk stap uit
bij 30 km, m'n knie doet te veel
pijn". Achtérin roept iemand dat het
tempo zakt, ik roep heel beleefd, dat
hij dan zelf maar op kop moet gaan
lopen. Dit gebeurt uiteraard niet en
ik ben zo pissig, dat ik zelf op kop ga
lopen, het tempo verhoog en 2
minuten later ligt de groep uit
elkaar. lk weet niet of ik huilen of
lachen moet, maar mijn hamstring
links begint aardig pijn te doen. lk
heb nog wel de overtuiging dat ik
het zal redden. lk blijf bij de groep,
Cor en Paul achterlatend. Bij het 28
km punt kom ik Bart tegen die heel
langzaam loopt, hij heeft pijn in zijn
maag en ziet eruit als een spook,
even later zal ook hij uitstappen. Bij
de 30 km staan een heleboel HRR'ers
die mij aanmoedigen, hartstikke
leuk, maar op 32 km zal blijken
tevergeefs voor mij. Mijn hamstring

doet zo'n pijn, dat ik mijn been
haast niet meer kan strekken. lk hup-
pel als een aangeschoten hertje. Paul
denderde mij voorbij als een snelbus.
lk wens hem nog succes en even
later leen ik een jasje van Joop
Seitzinger en verdwiir in een afval-
lersbus.

Deze bus brengt mij naar de finish
waar ik Frans ten Brink feliciteer die
op 2.48 uur net is binnengekomen.
lk strompel naar de kleedkamer na
nog even uitgehuild te hebben bij
mijn familie, en zie Paul van den
Berg nog finishen in 3.04 uur. Even

later in de kleedkamer zie ik niet
meer de heroïeke gezichten van voor
de start. !k zie afgepeigerde, ver-
moeide 

.koppen, blij dat ze het
gehaald hebben, of teleurgesteld
omdat ze moesten opgeven om wat
voor reden ook. lk neem in ieder
geval voor iedereen die in wat voor
tijd dan ook door de finish is geko-
men, mijn petje af. Zeker in ogen-
schouw genomen, dat het een bij-
zonder zware winderige marathon
was.

Marcel den Dulk

CLUB VAN lOO

Vraag:
Wat doet de Club van Honderd met
het geld?

Antwoord:
Wij, het bestuur van de club van
Honderd beheren voor de leden van de

club van honderd (vrienden) het geld!

Het bestuur van HRR doet bij ons één

of meerdere verzoeken tot besteding
van het geld.

Wij bepalen dan of we vinden dat
deze besteding een goede invulling

geeft aan de HRR, voor alle leden van
de HRR (uiteindelijk dragen al onze
vrienden, de HRR een speciaal warm
hart toe).

Omdat de club van honderd een nog
zeer jonge vereniging is, heeft het
besfuur ervoor gekozen om een

gedeelte van het geld te sparen en een

ander gedeelte een goede bestemming
te geven.

Vroag voor de volgende keer?
Wat heeft de club van Honderd zoal
besteed? Is er op de Algemene
Ledenvergadering van de Club van
Honderd wel gelachen?

Was het buffet op de Algemene
Ledenvergadering van de Club van
Honderd wel lekker?

Heb je vragen of wil je lid worden, bel
dan met Rob Krahmer.
Prive: 070 -3298767
Zaak: 070 - 3607002

Tot de volgende keer, Rob Krahmer

HRR

Het beste advies brj de aanschaf van
sportschoenen krlg je van
mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
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.

SPECIAATZAKEN, GBRUND DOOR RUNNERS.

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

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

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrccht cn Zwollc.

Running lndoor Tennis Triathlon Fitn ess Wal king

.GEVRAAGD.

ln de medische zaal is trraag naar

twee gelijke truitte hangkastjes ter

vertranging van het huidige meubel,

ls er iemand die bijvoorbeeld een

nieuwe keuken heeft geplaatst of

nog iets in zijn srhuur heeft staan,

dan houden wij ons aanbevolen,

lrudy de l,ange

Dannrs van der Berg

I
ER§

DE TRAGIEK VAN DE WESTLAND MARATHON

a

HET BESTE ADYIES YAN DEN HAAG
KRIIG IE BII RUNNERSI,ïTORLI)
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LOPEN EN 5H(: is dat bespreekbaar?

fT ij loopt bij The Hague Road

í.Runners. Gaat heel goed en

L/gezellig. lk kom ze wel eens

tegen in de duinen. Ze wordt er wel
eens wat moe van en slaaPt dan

slecht of juist heel diep, maar in het

algemeen gaat alles prima (netjes

uitgedrukt, nietwaaí).

Nu bereidt ze zich voor op haar eer-

ste Marathon. De organisatie uit
Rotterdam stuurde een envelqP vol

lUet als iedere echtgenooí voel ik Írre een beetie mede-verantwoordetiik voor het lichameliike (en ook het geesteliike)

welzijn van mijn iederhetft. Dat moet ook voigens de bijbet, kijk maar na. Soms dcnk ik daarbii ook aan miin eigen

welzijn. Dat moet tegenwoordig toch ook kunnen?

papier, waaronder een 'Medische

Voorlichting'. Veel drinken dus, geen kof-
fie, bruine boterhammen, goede warming-
up. Allemaal geen probleem. Maar één

onderwerp blijft onbesproken. U raadt het
al. Nu speelden wij vroeger veel tennis,

ook wedstrijden. Daarvoor hadden we een

boekje gekocht, geschreven door een echte
prof; Pancho Gonzalez. Daar stond het -
temidden van allerlei nuttige wenken over

de geestelijke en lichamelijfie vporberei.
ding - heel duidelijk in: voor een belangrij-
ke matgh ge6n sex. Eerlijk gezegd, lijkt dat
ook redel[k. Sex heeft toch heel wat te
maken met je lichamelijke gesteldheid, je

hartslag, je bloedluiker, noem maa!' pp.

Het heeft zeker te maken met je geestelij-

ke gesteldheid, je concentratie, je scherpte.

Het kan bijna niet anders of het heeft ook
iets te maken met het lopen van een

Marathon. ls dat in Nederland anno nu dan
niet bespreekbaar? Of is het soms zo dat
de onvermijdelijke conclusie: geen sex, niet
bespreekbaar is. ls dat ook het geval bij de
HRR?

Van het één komt natuurlijk het ander. lk
bedoel dat, als je je kunt afvragen of sex

het lopen beïnvloedt, dan kun je je ook
afvragen of lopen de sex beïnvloedt. Ook
een interessant ondenrverp met misschien

verreikende gevolgen voor het PR beleid
van de club. Ziet u het al voor zich? Dat
onderwerp wilde ik echter maar even laten
rusten. Voorlopig staat de optimale voor-
bereiding op de eerste Marathon van mijn
echtgenote centraal.

De vraag is dus: bestaat er binnen de HRR

inzicht en ervaring die aanvullend zou kun-
nen zijn op de medische voorlichting van
de Marathon Rotterdam? Ons adres is bij
de redactie bekend. lk veronderstel dat zij
uw reacties confidentieel zullen behande-
len, tenzij die erg interessant zijn, natuur-
rijk.

K.G. van der Poel

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventle en behondeling
* E,C.G. beoordeling. Bloeddrukmetlng
* Yo2 mox bepgling* Vetpercentoge metlng
' Moblllteitsondezoek
* Vitole copicltelt. Trolnlngs/beweglngs odviezen
'groepskot'tlng

Westblaak 196. 3012 KN Rotterdam. Telefoon 010 - 401 85 01

KOK ASSURANflËN

KOK ASSURANflËNlnlichtingen: John AgteroÍ 7
^ö.

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.a

attttta
aoooaaa

a
a

§[f,'oo Lid
Als u voor een P.R. gaat, uorgen wij
voor een verzekering op maat,

Je moet van goede verzekeringshuize
komen, om lld van de NVA te worden.

het adres voor: verzekeringen, financieringen,
hypotheken en pensioenen.

J

en heeft een hoge voedingswaarde. Met deze

variant leg ik altijd veel eer in bij mijn gasten.

Beslist aan te raden om ook eens te proberen.

Hel enige probleem is, dat je verschillende

winkels zult moeten aandoen. om alle ingre-
diënten te vergaren. Verder is een grote paella-
pan of een wok van belang; We,gaan uit van 4
personen.

2 paprika's (rood/groen)

2 grote tomaten
peterselie

citroen
artisjokharten (uit blik)
knoflook (verse), 2 tenen

kippeboutjes (drumsticks)
stukje chorizo
rauwe ham (blokjes, 1/3 kop)
kabeljauwfilet (verse, 1 groot stuk)
bakje mosselen of 8 verse mosselen in schelp
circa 12 diepvriesg;rnalen
(eventueel nog inktvisringen, schelpdiertjes,
zoals venusschelpen e.d.)
Verder: zilvervliesrijst (2 grote koppen)

olijfolie (4 eetl.)
zout
paprikapoeder (l thl)
verse zwarte peper

oregano {ï/2tot I theelepel)
kippebouillonblokje

(voor 2 kop bouillon)

in een mengsel van boÍer en (zonne-

Wanneer je mosselen in de schaal
je die eerst even in een gesloten

pan me! wat water aan de kook brengen. Je

haalt de mosselen uit de schelpen dip open zijn
gegaan en houd ze apart. Bewaar ook iets (114

kopje) van het vocht. De schelpen bewaar je
voor de garnering. De olijfolie gaat in de pan

en daarin bak je de in plakken gesneden chori-
zoworsten en de blokjes rauwe ham even aan

met en snufje zout. Daar voeg je na enkele
minuten de repen paprikar,,qper8ie$lrnen, geper-

ste knoflooktenen en in stukjes gesneden

tomaat aan toe. Bak het geheel, af en toe

omscheppend, totdat alles glanst van de olie.
Rijst erbij en weer omscheppen. Daama gaat

het lepeltje paprikapoeder erbij en vervolgens
het mosselnat-bouillonvochÍ. Breng het geheel

snel aan de kook en draai het vuur dan lager
zodaÍ het zachtjes blijft bubbelen. Laat de rijst

en gaar worden in ca. 40 minuten.
kan ook een uur in een voorverwarmde

160' C)) staan. Wanneer het te droog
wat heet 'rvater toe. Schep het

pepeÍ, oregano en eventueel de inktvis toe.

Schep alles weer om. Pel de gamalen en leg ze

in de pan. Keer ze als één kant roze is gewor-
den. Doe de mosselen erbij. de artisjokharten,
de erwtjes en de kippebouton., Gallreer de scho-
tel met schelpen. mosselschalen, gehakte peter-

selie en partjes (en/of schijven.l citroen. Zet de

pan zo op tafel (op een réoàaud'of rieten mat)
en schep de rijst en toebehoren zo uit de pan in
de borden.

Lekker met vers stokbrook met knoflookboter,
een frisse salade en een lekkere wijn (dat kan

zowel rood, rose als wit zijn). Een wat mousse-
koele rosé (b.v. Matthaeus) of een goede

Eet smakelijk!
Fred van de Gon ÀIetscóer

vis, een snufje zout,weer enom voeg

(3 eetl)
(lDkop, gebroken)

apaÍ, ongeveer twintig

rioja zijn aan te bevelen.

Paella om mee
weg te lopen

Dit fameuze
Spaanse gerecht
ziet er feestelijk
uit, smaakt heerlijk

So{,íci Jks(:l.i( -1(1, : t',t)., 07 O r 3884 6342l;/ ,A Ei\ Dr:t r Hou g
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coNDlrlo
Verantwoord sporten

Het ís grapnig da| wanneer je op medische gronden de mogelijkheden
en onmagclltkheden van oudere sporters aangeeft, er altiji mensen
gewolsmatlg reagenen met:'waar bemoei je je mee., Voór de goede
orde, ik geef in opdracht van de afdeting opteidingen van de KNAII
samen met een sportarts al jaren de zogenoemde veteranen-applicatie-
module voor bevoegde looptraincrc. wij hesteden, de dokter uiteraard
medisch en ik trainingstcchnísch, vooral aandacht aan de voor- en nade-
len van het prertatleue Gn recrea tieve sporten boven de 40 jaar in relatie
tot trainln$leaftud en de soort discípline in de atletiek.

HRR . PRESTATIEKLASSEMENT
Elk iaar wordt op de in het voorjaar te houden Algemene Ledenvergadering een
aantal bekerc en prijzen uitgereikt, waaronder ook de prestatiebekers. Deze gaan
naar de man en de vrouw die in het voorafgaande jaar de meeste punten hebben
vezameld in een aantal door de TC aangewezen klassementslopen.

Klassementslopen in 1994

Voor het HRR-Prestatieklassement 1 994
konden punten worden verdiend in de
navolgende lopen. Ze waren met een P
gemerkt in de HRR-wedstrijdkalender.

O;:#,kÏ"."*:r:
ge klanten van enze bar: naarmate je
quder wordt, zul je ook eens aan
afbouwen moeten denken v.w.b. het
gebruik van alcohol. Hetzolfde geldt
voor een cyoliseho beweging als het
lgpon met vrijwel uitsluitend over-
belastingsblessures, waarbij het aan-
tal kilometers, aftrankelijk van de
trainingsleeftijd, zeker rond de 55-
60 jaar moet worden afgebouwd en
mag worden vervangen door wande-
len, fietsen e.d. Samenvatteqd; de
eentonigheid van uitslUitend lopen,
kan worden gmgezet in een mxture
vaÍl §gwggingsvelr-qen mgt aen lage-
re intensiteit zondor verzuringsver-
schlinselen.'ïVannoer iemand v/at meer wil
wetgn over deze materie, dan heb ik
voldoende literatuur voorhanden,
dus: wie meldt zich?

Waar ook jongeren mee te makon
hebben, is de invloed van de com-
mercie op loopgebigd, T,a.v. deolna-
me aan halve en hele marathons
denk tk, dat wij vroeger verstandi-
ger opereerden dan velen tegen-
woordig. Mijn credo is een halve
marathon in maximaal 2 uur en de
marathon in 4 uur. Wie dat niet
haalt, en ik zeur niet over een paar
minuten meer, is onverstandig
bezig!! Kom niet met Voorbe-elden

dat het goed ging in 5 uur, er zijn
meer voorbeelden dat het slecht
ging en vaak gepaard met zware en
onherstelbare blessures.

Ten slotte een opmerking over de
ouderen met een hoge trainingsleef-
tijd. Van jongs af aan veel gesport,
kunnen deze mensen vaak op basis
van een betere algemene conditie
veel meer aan en zijn meestal min-
der kwetsbaar yoor blessures. Deze
laatste aategorie is bij de HRR
matig bezet, vandaar! Bij de afde-
ling Conditio waar zowel jongeren
als ouderen instromen, proberen we
met alle vorengenoemde verschillen
zo goed mogelijk om te gtum en
gelukkig hebben we de nodige des-
kundigheid in huis. Wij verheugen
ons over het feit dat onze afdeling in
de maand april is gegroeid van 20
naar 30 leden. Overigens, hebben
jullie een 60-plusser wel eens aero-
bics zien doen?

Namens Marianne en Jan, kom eens
kijken op dinsdag- of donderdag-
morgen. Start: 09.30 uur, koffiedrin-
kenomcirca 11.0Ouur.

P.S. In de maand nevember a.s.
gaan vier redelijk Jonge blommen
van Conditlo naar NEV/ YORK-
malathon, hoe zit dat nou...?

Harm Handrlks

Halve Marathon, Egmond aZee
HRR - Cross
Een van de Vier, Sparta
Bataven Cross, Wassenaar
Midwintermarathon,
Apeldoorn
Twintig van Alphen
Westland Marathon
City-Pier-Cityloop
Zilveren Molenloop,
Rijpwetering
Een-van-de-Vier, HRR
Rotterdam Marathon
Havenloop, Vlaard ingen
HRR TimeTrial
Utrecht Marathon
BFI Golden Tenloop, Delft
HRR TimeTrial
Jan Knijnenburgloop, Maasdijk
3M Marathon, Leiden
Halve marathon,
Wolphaartsdijk
HRR TimeTrial
Singelloop, Woerden
Vl ietloop, Voorschoten
HRR TimeTrial
Singelloop, Gouda
Konmar oosterhofloop, R'dam
Van Dam tot Damloop,
Amsterdam
Stadshartloop, Zoetermeer
Singelloop, Breda
Hanze Marathon, Zwolle
De Haagse Tien, Haag Atletiek
Herfstmarathon, Etten-Leur
Jan Olsthoornloop, Monster
Wantijparkloop, Dordrecht
Zevenheuvelen loop, Nijmegen
Een-va n-de-Vier, Delft
Kerstloop, Rhoon

12 mrt
19 mrt
27 mrt

2 apr

9 apr
17 apr
30 apr
9 mei

15 mei
29 mei

6 jun
11 jun
12 jun
23 jul

9 jan
16 jan
29 jan
30 jan
5 feb

8 aug
18 aug

4 sep
5 sep
9 sep

11 sep
18 sep

18 sep
2 okt
2 okt

23 okt
30 okt
12 nov
12 nov
20 nov

3 dec
17 dec

Punten werden in elke loop toegekend
volgens de formule
P = N + 1 - H, waarbij N het aantal HRR-
leden is dat deelnam aan de loop, en H
het plaatsnummer als HRR-lid in de
wedstrijduitslag. Deden er aan een
bepaalde loop bijv. 50 HRR-leden mee,
dan verdiende het eerste HRR-lid 50
punten en de laatste 1 punt. Op deze
manier kwam de volgende rangschik-
king tot stand voor de beste 25 mannen
en vrouwen.

H RR-Prestatieklassement 1 994

Mannen
Joop Verhoeven
Hans Blokker
Willem de Graaf
Maarten Scharroo
Fred Kick
Jan Nieuwenburg
Thomas Pieper
Jon Folleso
Henk Mullekes
Peter v Leeuwen
Jacques Overgaauw
Theo Hoenderkamp
René Meijer
Karel Stolk
Joop den Ouden
John Hartman
Ronald Breugom
Marco Borsboom
André Blok
Rinus Pols
Paul Grevenstette
Michiel Heijden
Guus Zijdenbos
Peter Groen
René v Wissen

Vrouwen
Margriet Hoekstra
Marianne Koopman
Anneke Kloostra
Corrie v Egmond
Jetteke Sjouke
lneke Schnitzler
lnez v d Wal
Brigitte Schalkwijk
Noortje Alberts
Yvonne Smit
Gineke Bunk
Sophie v Geenhuizen
Sonja van As
Els Bloemen
lnez Stàrk
Lucie Hoenderkamp
Willy Don
Marja v Westervoort
Mastia Kaldenbach
Jane Hamstra
Dorien Jongeneel
Rachel Tocklu
Cynthia Boekkamp
Lydia Hendriksen
Hellen Hauser

Pnt
857
630
587
567
495
475
458
4M
425
418
41',|
400
399
396
382
382
370
367
361
358
355
351
344
324
322

Pnt
371
271
2s3
228
't42
131
't23
't 11

105
104
94
83

56
66
65
64
62
61

58
57
52
44
43
41

71

Joop en Margriet worden met hun eer-
ste plaats in het klassement beloond
voor de zeer verdienstelijke prestaties
die ze hebben neergezet in het grote
aantal wedstrijden waaraan ze hebben
deelgenomen.

THEHAGUE

RUNNERIT
,

Uiterste inleverdatum copy en advertenties: I4 juni 1995!
lnleveren bij Hellen Helderman,

Pluvierstraat 29O, 2583 KD DEN HAAG - tel. O7O-354.99.2O (na. t8.OO uur)

Perfect
geregeld!
Met FreshVieion is het dragen van contact-
lenzen perfeet geregeld. Voor een vast

bedrag kriig ie elk jaar, elke maand
gf zelÍs elke week nieuwe lenzen. En een

com plBet vloeistoffen pakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïiliïiilj;ï::tJïLl' ö
wilje meerweten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSIOtrt
voor je. coNTAcTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93

2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002

LEES VERDER OP PAG. 8
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Geen alledaagse onderneming. Niet iets dat zomaar bij u op komt. Toch behoort
dit nu tot de mogelijkheden. Reisclub'De Argonauten' biedt deze sportreizen
aan. Wijwerken in deze samen met het Russrsch-íVederlands echtpaar Boris en
Klazien. Zij vezorgen de transfers in Moskou voor onze andere, avontuurlijke
reizen.
Beiden zijn enthousiaste marathonlopers. Bovendien geven zij het eerste en
enige Russrsche hardloopmagazine uit. Daarom zouden zij het erg op prijs stellen
als er vanuit Nederland belangstelling is voor marathons in Rusland. Zij willen u
graag ontvangen.

HRR heet de
volgende nieuwe
leden welkom:

Cees Midde
Marielle Nieuwenhuis
Pieter van der Poort
Willem Meijer
Margreet Molenkamp - van Dijk
Suze Berkens
Caroline Dubbeld
Frits Jacobs
Marlies van Grinsven
Barthy Vegter
Lot Verpoort
Marieke Korperaal
Ton Weber
Anke Bastiaan
Jeje Groot
Peter Barnard
Ron Arndts
Robert Bonte
Aad van Straalen
Jasper Geurts
Anita van der Stijl
Lisa Koppe
Annet Manders

VERVOLG VAN PAG.7

Klassementslopen in'1995

IVTAFT.ATHONS I N R.IJSLAN D

Í Íet is de bedoeling om deel-
IJ name aan een marathon te
I. I""pperen aan een weeK1e
de toerist uithangen. De globale
indeling van een 1O-daagse mara-
thonreis is als volgt. Vliegen naar
Moskou. Opvang en transfer naar
de plaats van bestemming. 'l à 2
dagen acclimatiseren en verken-
ning van de omgeving. De wed-
strijd. Een week sight seeing.
Terugvlucht. Natuurlijk bestaat de
mogelijkheid om langer te blijven
om meer van Rusland te zien.

De kosten voor het verblijf, deelna-
me en begeleiding zijn afhankelijk
van wat men zelf wil. Overnachting
bij particulieren, in een pension of
hotel. De gemiddqlde prijs komt
neer op $ tsO tot $ 300. U betaalt

contant het vooraf afgesproken
bedrag aan Boris en Klazien.
Daarbij komen nog de kosten voor
uw vliegticket (f 780,-) en visum (f
145,-) die de reisclub 'De

Argonauten' zal verzorgen. Wilt u
dit liever zelf regelen, dan betaalt
u 'De Argonauten' f 75,- bemidde-
lingskosten.

Allereerst was daar de halve mara-
thon van Niznji Novgorod op 23
april. Voor wie de laatste twee jaar
steeds onder de 1.03.00 heeft gelo-
pen, is deelname gratis; ook reis-
kosten worden vergoed. De eerste
prijs is een auto. Verder zijn er aan-
trekkelijke geldprijzen in dollars te
verdienen voor de snelle lopers. De
organisatie werkt er hard aan om
een sterk deelnemersveld bijeen te
brengen. Recreatieve lopers kun-
nen meedoen aan de 5 km.
Nizjni Novgorod behoort tot de
oude Russische steden, gesticht in
122'1. Het is voor ons een onbeken-
de stad. Tot enkele jaren geleden
was Niznji beter bekend als Gorki,
de verboden stad en verbannings-
oord voor dissidenten, o.à.
Sacharov. De stad heeft een eigen

Kremlin.

Op de eerste zaterdag in juni, de
3e, kunt u uw hardloopkwaliteiten
testen in de marathon van
Vladimir. Deze stad met zijn vele
monumenten behoort tot de zoge-
noemde GoudenRing, oude en bij-
zonder fraaie Russische steden ten
noordoosten van Moskou.
Wat dacht u van rennen over het
Rode Plein. Dat kan op 3 septem-
ber bij de stadsmarathon van
Moskou. Na zo'n vluchtige kennis-
making met deze stad heeft u nog
een week de tijd om op uw gemak
het Kremlin en andere beziens-
waardigheden te bezoeken.

Tot slot is er de marathon van
Kaliningrad, een kleine stad in de
bosrijke omgeving van de regio
Moskou. De laatste zondag van
september (de 30ste) kunt u al
lopend hiervan genieten.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met reisclub 'De

Argonauten', tel. 020-662 85 45.

Cok Oostveen

Namens de redactie feliciteren wij de trotse ouders en wensen hen veel
gezondheid en geluk toe.

GEBOREN

Otto Michiel Krans
op 5 april '1995.

Zoon van Marja Hofland en
Vincent Krans.

Casper den Dulk
op 17 maart 1995.

Zoon van Hellen Helderman en
Marcel den Dulk.

Voor het HRR-Prestatieklassement 1995
kunnen in de onderstaande lopen punten
worden verdiend. ln de HRR-wedstrijdka-
lender zijn ze gemerkt met een P. De
kalender hangt als afscheurblaadjes op
het prikbord van de wedstrijdsecretaris.
- alle HRR TimeTrials (op '115, 2915,718,

4te)
- alle HRR-Crossen (data nog vast te stel-

len)
- alle Een-van-de-Vier lopen
- Halve Marathon, Egmond aZee
- Twintig van Alphen
- City-Pier-Cityloop
- Rotterdam Marathon
- BFI Golden Tenloop, Delft (op 2115)
- Vlietloop, Voorschoten (op 3/9)
- Dam-tot-Damloop (op'1719)
- Herfstmarathon, Etten-Leur (op 29110)
- Zevenheuvelenloop, Nijmegen (op

'l9l't1)

Puntentelling 1995

De puntentelling voor het HRR-
Prestatieklassement 1995 zal, in vergelij-
king met voorgaande jaren, op enkele
onderdelen worden aangepast:
- alleen de vijf beste prestaties tellen

mee,
- hoogstens twee HRR-TimeTrials tellen

mee,
- hoogstens twee HRR-Crossen tellen

mee,
- het aantal behaalde punten in een

rijd zal worden gebaseerd op de

J
tijd.

van nie

merkenbu
MERKEN MODELLEN

en advise

Onde

bii

verpa
Bem

a

tterdom
MEN LICENTIES

,

de keuze
efit logo's
n e.d,

Merkenbureou Rotterdom
Mothenesserloon 340

Postbus 25.lI I
300] HC Rqtterdom

Telefoon 0]0 - 477 35 I I
Fox 0.l0 - 476 37 85

Ielex26741telec NL

gen

HRR-au&mobilisten
die vanaf de

Er staat daar

uitschrijft.

een
een

r
A.C.N/. Vermolen

Mr, J.A.F. Considine
l\t1r. A. E.G. Slobboert

Mr. K. Becks
L.J. Volenbreder

t. Sloormoker

a t

a

a a



Her Rem Rrwnw PAGIIIA 9

miflmale reisgezelschap

(Pwsage, f 29,10)

EB l- \tR.E Nl
Veel mensen hebben weleens de pijn onderuonden van een blaar, want blaren zíjn *n van de rneest voorkomen-
de sportblessures. Niemand kan optimaal functioneren wanneer men een irriterende en pijnlijke blaar heeft op de
voeL veroorzaakt door intensief lopen.

Hoe ontstaat een blaar?

De huid heeft een natuurlijke
beschermende werking en bestaat
uit een opperhuid en een onderlig-
gende lederhuid. Een blaar is een
ruimte met vocht en/of bloed
gevuld tussen bovengenoemde
oppervlakkige huidlagen.

Blaren ontstaan onder andere
door mechanische wrijving, bij-
voorbeeld bij een paar nieuwe
schoenen die knellen en schuren.
Beruchte plaatsen zijn de hiel, de
bal van de voet en de grote teen.
lndien een blaar is ontstaan, is het
van belang deze zo goed mogelijk
te verzorgen, waarbij gelet moet
worden op de hygiene in verband
met infectiegevaar. Er dient een
zodanige behandeling gegeven te
worden dat voortzetten van de
tocht mogelijk is. Het is daarbij
niet van belang of de blaar stuk is
of niet.

De behandeling

Een volle blaar kan het beste,
nadat deze is gereinigd met jodi-
um of sterilon, worden doorge-
prikt met een hete of steriele
naald. De enige uitzondering
vormt de bloedblaar; het doorprik-
ken zou infectie in de hand kun-
nen werken. Hier kan beter wor-
den volstaan met steriel verband.

Na het doorprikken en verwijderen
van het vocht neemt de druk van
de blaar af en daarmee vaak ook
de pijn. Hierna kunnen we de
blaar afpÍakken met breed leuko-
plast. Er bestaan op de markt vele
soorten wondpleisters die direct
hechten op de wond en als een
tweede huid blijven zitten; duo-
derm, comfeel, compeed, cutinova,
second skin. Ze zijn makkelijk aan

te brengen, in verschillende soor-
ten en groottes te verkrijgen, maar
duur. Nadeel is dat bij verwijdering
van de pleister nogal eens een los
stuk huid wordt meegenomen en
de wond zo wat groter wordt. Bij
ernstig ontstoken blaren en drei-
gende wondroos zijn vanzelfspre-
kend antibiotica geïndiceerd.

De preventie

Beter is het blaren te voorkomen:
. Draag goed passende en goed

ingelopen schoenen. Loop nieu-
we schoenen geleidelijk in.

harden van de huid door een
week voor de tocht de voeten
in te smeren met kamfer.

. Profylactisch aanbrengen van
tape of breed leukoplast op de
meest voorkomende plaatsen.
Zorg dat er geen kreukels ont-
staan.

. Tijdens de tocht de voeten na
een wandeling goed wassen,
drogen en schone sokken aan-
doen. Ook de schoenen hebben
aandacht nodig. Drogen en
eventueel talkpoeder in aan-
brengen.

o Let op dat er tijdens het lopen

geen gruis of kleine steentjes in
de schoen terecht komen.

Overigens zijn er vele wegen te
bewandelen naar Rome, maar ook
naar de behandelingsvoorkeur van
blaren !

3.ldÈIr
gÉc

a

//fu.. . r' '--i iè'i- -':.í<"€qtr@ddryr?

a

a

Draag goed passende sokken
zonder overdadige randjes of
stiksels. Overigens zouden sok-
ken met acrylvezels minder bla-
ren geven dan katoenen sok-
ken.
Een oud probaat middel is het

Lifota glóbc bv Oude Haagweg 4 2552 EP Den Haag
Tel (070) 397 10 5'l Fax lOTOt 397 57 28
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! os ïolboom (28), atleet op de mid-

I dellange afstand, schreef na zijn eer-

f n, verhalenbundel 'De loper' de

ioman'Het minimale reisgezelschap'.

De titel symboliseert de autistische

karaktertrekken van hoofdpersoon en

Ysbrand Diepenbrók.,

relatie met atlete Anna

breekt na een wandelvakantíe op

Corsica, Hij gaat in gedachten terug

naar de oorzaak van deze catastroÍe,

Herkenning is er bij de trainingssche-

mat die Ysbrand zichzelf en Anna

oplegt. De strekking van het verhaal

dat hardlooprelaties onmogelijk

wordt vanzelf tegengesproken door de

HRR!

BROCHURES

TAARVERSLAGEN

HU'SSTULEN

LANDKAARÍEN

e.i.a,a,le,a loopt n r de Laau',:van Meei rÍo,oft Zier Runn&, al jaren de
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UITSLAGEN

Oosterduinloop, Noordwijk, 10 EM op 27111194

UITSLAGEN
Nike Halve Marathon, Egmond alZ, op 08/01/95

UITSLAGEN
Asselronde, Apeldoorn,27.8 km op 04/02/95

Plaats

1

5

t7

20

38

54

5T

67

88

98

112

t24

Cat.

MSE

M40

M50

VSE

MSE

MSE

v40

VSE

M50

M50

MSE

M40

Tiid
0:54:20

0:55:35

0:59:28

l:00:05

l:02:41

l:05:14

l:05:18

l:06:26

l:08:29

l:09:51

l: I 1:15

l:12:58

Tiid
l:03:56

l:10:39

l:1 1:57

l:14:56

1:17:57

1:19:16

l:23:31

l:24:45

l:25:34

l:26:M
l:30:12

l:30:59

l:31:45

l:32:46

l:33:55

l:34:17

1:35:40

l:38:49

l:39:24-

l:40:40

l:43:20.

l:43:37

Plaats

201

531

l8l
116

27

t94
127

Cat.

M40

MSE

M45

M55

v45

M45

M50

Tiid
l:51:15

l:54:00

l:54:23

l:57:18

l:57:18

2:N:M
2:16:22

Naam

Peter Zwiers (Haarlemmermeer)

Conne du Fosse (Suomi)

Martv Manewijk (Olympus 70)

Carla Ophorst (Olympus 70)

Hans Blokker

Ed Biersteker

Conie van Egmond

Margriet Hoekstra

Jan Nieuwenburg

Nol Overvliet

Michiel Tuit

Joop den Ouden

Naam

Getaneh Tessema (Ethiopie)

Sip Stal (Hellas)

Tecla Loroupe (Kenia)

Steef Kijne (R'dam Atl)

Cor Messing (Zuidwal)

Albert Beekhuizen

ZakuraEzzine

Jon Folleso

Willem de Graaf

Joop Verhoeven

Guus Zijdenbos

Greet Wamaar (Hera)

Marco Borsboom

Gerard Wessel

Jan van Egmond

Karel Stolk

Ton He.erkens

Maarten Schanoo

John Agterof

Cor van der Harst

Simon Suoo

André Blok

Naam

BeÍus Zwanikken

Remko Schanoo

Jaques Overgaauw

Henk Demmers

Inez van der Wal

Walter de Ling

John de Gier

Plaats Cat

1255 M45

I34O MSE

1524 M55

1528 M45

1561 V40

1562 V45

1572 M50

1574 V40

1575 V35

1625 V55

1626 M60

1629 V45

t64t v50

1642 V45

1667 V50

1670 v50

1672 V45

Tiid
2:22:59

2:25:53

2:34:24

2:34:34

2:36:56

2:36:56

2:37:36

2:37:47

2:37:49

2:42:42

2:42:43

2:43:M

2:45:21

2:45:21

2:49:47

2:51:52

2:52:27

Naam

Lex Cabral

Pieter Hulskamp

Henk Demmers

Ben Baardolf

Ria van de Berg

Inez van der Wal

Nico Galjaard

Mastia Kaldenbach

Marijke Besselink

Sonja van As

RodiDruif
Marja van Westervoort

Heidi van der Veer

Jane Hamstra

Helen van der Poel

Marianne van Grieken

Carry van Teylingen

Nike Halve Marathon, Egmond alz, op 08/01/95

Plaats

Minimarathon, Apeldoorn, Í8.6 km op04102195

Tiid
0:56:53

l:03:45

l:07:45

l:24:15

l:24:38

l:26:09

1:26:57

l:27:21

l:28:41

l:30:22

l:33:28

1:4 1:5 I
l:47:ll
l:48:03

l:49:23

l:53:03

1:54:09

2:04:03

Plaats Cat

1 MSE

21 MSE

66 VSE

621 MSE

65I MSE

145 M40

800 MsE

825 M45

931 V40

1069 M45

1350 M45

2011 M45

2298 M45

2328 V40

2399 M45

25fi M40

2540 M40

2685 M50

Naam

Martin Horacek (Tsjechie)

Simona Staicu (Roemenie)

Anne van Schuppen

MaaÍen Dirkzwager

Hans Blokker

Hans van der Vecht

Henk Mullekes

Berry Kramer

Ineke Schnitzler

Jan van Egmond

Rob van der Bilt
Roel Gort

Henk Hoogeveen

Ria van Geffen

Ben Baardolf

Frits Jacobs

Jos de Graaf

John de Gier

Cat.

MSE

M40

VSE

M45

M50

MSE

MSE

MSE

MSE

M40

MSE

v45

MSE

MSE

M45

MSE

M45

MSE

M55

M50

M40

MSE

118

18r

196

221

44

3t9
1

338

356

79

371

90

426

54

62

165

461

Asselronde, Apeldoorn, 27.8 km op 04/02/95

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE l:23:05 Rene Godlieb (Zuidwal)

19 VSE l:37:22 Linda Milo (Belgie)

429 M40 2:01.20 Wim Willemsen

767 M50 2:10:44 Jan Nieuwenburg

983 M40 2:15:56 Fred Kick

1045 M45 2:17:23 Walter de Ling

Tien Engelse Mijlen, Uithoorn, Í0 EM op 05/02/95

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:51:28 Alex Florijn (DEM)

80 MSE 1:04:53 Steven Post

Marquetteloop, Heemskerk, 21.Í km op 12102195

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 1:08:34 Ronald Schut (PSV)

8 MSE l:ll:29 Albert Beekhuizen

Groenhoven Plusloop, Gouda, 21.Í km op 12102195

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE l:07:51 Peter vd Velden (PSV)

15 M40 1:13:56 Jan Cammeraat (Ilion)

47 M40 l:19:57 Frans ten Brink

Marathon Schoorl, Schoorl,30 km op 19102195

PJaats Cat. Tiid Naam

1 MSE l:37:52 Rene Godlieb (Zuidwal)

2 MSE l:44:46 Albert Beekhuizen

174 MSE 2:18:16 André Blok

Doe MEE

-

{D

JU§TDOlI.

ACHILLES

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

personenbussen. Veel uiwoeringen ziln met of zonder

een vakantie of zomaaÍ een weekend ...
Motorfietsen en 4x4's Al vele iaren is

zijn nieuw in het Achilles toonaangevend

... kost bij Achilles minder dan u denkt !

Oen Haa8, Prinses Beatrixlaan, 070-3 .8 I I .8 I I -
Rotterdam-N, WalenburShoí 010-465.64.00 - Rotterdam-2, Tandwielstraat,0l0-423.20.22

070r381Í81 1

outove rhuur

in kampeerwagenverhuur.

automaat en in benzine- en/of
dieseluiwoering. Voor vrile tijd
en vakantie tegen heel speciale
tarieven. Trouwens ook voor
SHORT LEASE en LEASING
van personen- en bedrijfswagens
kunt u bil Achilles terecht.

of gewoon iets vervoeÍen ...
Achilles heeft een groot aanbod in

bestel-, vrachOrvagens en trekkers.
Zelfs met een klein rijbewijs

vervoert u al grote zaken.

Met een groot rilbewils kunt u

denken aan de weggiganten met
volumes van l9-46m1

Alle voorzien van

hydraulische laadklep.

Achilles programma.

Een bijzonder
aantrekkelilke

Vele komfortabele
4- en 6-pers.
uiwoeringen
van het merk
PILOTE.

HIEI prqtrèm

SAN DENKENI
NATUUFLIJK
DOEN.
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Marathon Schoorl, Schoorl, 2Í.Í km op 19102195

Plaats

1

36

370

Cat.

MSE

M50

M50

Tiid
l:07:08

l:19:20

1:34:06

Naam

Ron van Diepen (Hera)

K. Elzinga (SC Voome)

Ric van Dijk

Decohome 10 EM, Winterswijk, op 04/03/95

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:52:39 Guido Sasse (Haaksbergen)

14 VSE 0:56:24 Anne van Schuppen

Een vd Vier HRR, Wassenaar,

r,id
0:32:39

0:33:00

0:33:27

0:34:06

0:34:33

0:34:58

0:35:10

0:35:31

0:35:54

0:36:10

0:36:l I
0:36:25

0:36:26

0:37:29

0:37:30

0:38:30

0:39:16

0:39:25

0:39:36

0:39:39

0:39:52

0:40:37

0:41:12

0:41:14

0:41:23

0:41:24

0:41:39

0:41:47

0:42:26

0:42:48

0:43:34

0:46:58

0:47:01

0:48:21

0:49:02

0:49:32

0:49:46

0:50:53

0:53:25

0:53:58

Í0 km op 04/03/95

Naam

Henri Havinga (Sparta)

René van Wissen

Wim Paardekooper

Hans Vrolijk (Sparta)

ZakaiaEzzine

Frans ten Brink

Marcel den Dulk

Genit van Pelt

Bert Vingerhoed

BaÍ Colijn

Jon Folleso

Paul van den Berg

MaÍ v MaÍrewijk (Olympus 70)

Guus Zijdenbos

Rinus Pols

Hans van Miet
Henk Mullekes

[,eon de hiester

Ed Biersteker

FÀdyZijl
Remko Schanoo

Joop Seitzinger

Jolanda vd Heln (Olympus 70)

Jan Nieuwenburg

Rob \Yalterbos

Jan Roos

Pera v Manewijk (Olympus 70)

Eric van der Loos

Henk Breugom

Eugène van de Berg

Paul van Dunné

Margriet Hoekstra

Frank van Lier

Jolanda van l,eeuwen

John de Gier

Dorien Jongeneel

Alberr schalkwijk

Yvonne Smit

knie Gelauf

HenkMollema

Naam

Marco Gielen (Scopias)

Kipsubai Koskey (Kenia)

Albert Beekhuizen

Ronald Breugom

H vd Bilt (Atvemi)

Bart Colijn

Frans ten Brink

Herman van der Stijl

Joop Verhoeven

Hans Konemans

Paul van den Berg

Henk Mullekes

Guus Zijdenbos

Paul Grevenstette

Jan Nieuwenburg

Piet Meinders

Berry Kramer

Eddy Zijl
Paul van Dunné

Henk Breugom

Jan Roos

John Agterof

Walter de Ling

PlaaB Cat.

1 MSE

6 MSE

9 MSE

15 M40

19 MSE

2t M40

23 MSE

25 MSE

29 M45

33 MSE

34 MSE

35 M40

36 M50

45 MSE

46 M40

53 MSE

63 MSE

65 MSE

68 MSE

70 M45

72 MSE

82 M40

85 VSE

86 M50

90 MSE

9I MSE

95 V35

98 M40

108 M50

1r5 MSE

t24 M45

15I VSE

152 MSE

158 VSE

163 M50

167 VSE

168 MSE

170 VSE

175 V35

177 M50

Plaats Cat.

I MSE

_ 18 M40

35 MSE

89 MSE

108 M50

122 MSE

t3?. M40

135 M40

141 M40

158 MSE

195 M40

343 MSE

357 MSE

399 M40

435 M50

452 M55

481 M45

486 M45

498 M45

508 M50

s23 fiss
542 M55

581 M45

Twintig v Alphen, Alphen ad R,20 km op 1Í103/95

Tiid
0:58:52

l:02:10

1:06:40

l:12.21

l:13:39

l:14:22

1:15:00

l:15:10

-l:15:29

l:16:t7
l:18:42

l:25:09

l:25:51

l:28:12

l:29:40

l:30:26

l:32:18

l:32:32

l:33:04

l:34:M
l:35:33

l:37:52

l:49:17

Twintig v Alphen, Alphen ad R, 15 km op 11/03/95

Plaats Cat. fiid Naam

1 VSE 0:49:4'7 Kahin Wessel (Duitsland)

10 VSE 0:52:M Anne Schuppen van

20 V35 0:57:21 Ineke Vis (Bataven)

45 V40 l:08:37 Marianne Koopman

UITSLAGEN

City-Pier-Cityloop, Den Haag, 21.í km op 26/03/95

Tiid

1:08:48

l:12:23

l:01:42

l:06:M
1:10:31

l:10:58

l:12:51

l:13:27

1:15:01

l:15:29

1:17:09

t:17:16

l:17:41

l:18:14

l: l8: l9
l:19:27

l: l9:31

l:19:56

1:19:59

l:20:26

l:20:32

l:20:34

l:20:47

l:20:59

l:21:04

l:21:54

1:22:00

l:22:37

l:24:M
l:24:29

l:25:00

l:25:03

l:25,,23

l:25:2'l

l:25:47

l:26:27

l:26:27

l:2'l:02

l:2'l:25

l:2'l:44

l:28:06

l:28:54

l:29:22

l:29:34

l:29:38

1:30:07

l:30:M
l:31:07

1:3 l:13

l:31:22

l:31:46

l:32:06

l:32:10

l:32:48

l:32:54

l:33:01

l:33:03

l:33:24

l:33:58

l:34:01

1:34:23

l:34:35

l:34:39

1:34:57

1:34:59

1:35:M

1:35:25

l:35:28

l:35:28

1:36:08

l:36:12

1:36:18

l:36:38

l:36:57

l:37:52

1:37:59

l:38:14

l:38:47

1:39:38

l:39:53

1:40:30

l:40:45

l:40:46

l:41:28

UITSLAGEN

City-Pier-Cityloop, Den Haag,2Í.Í km op 26/03/95

Tiid
l:41:44

l:42:01

l:42:W

l:42:52

l:42:59

l:43:04

l:43:07

l:43:08

l:43:23

l:43:57

l:44:05

l:44:10

l:44:10

fi7.A4
l:44:20

l:tA:25

l:M:26
l:M:21
l:M:50
1:45:04

l:45:11

l:46:@

l:46.,31

l:47,,32

l:47,.34

l:48:00

1:48:38

1:48:43

l:48:49

l:49:2'l

1:50:03

1:50:35

l:51:06

l:51:10

l:51:14

l:51:20

l:51:20

l:51:32

l:51:35

l:51:38

1:52:00

l:52:22

l:52:37

l:52:48

l:52:56

l:53:07

l:53:07

l:53:17

l:53:37

l:53:56

l:55:16

1:55:34

l:56:36

l:56:40

l:57:M
l:57:06

l:57:22

l:57,.23

l:57:24

l:57:26

l:58:36

l:59:56

l:59:56

2:01:13

2:A:47

2:03:00

2:04:58

2:07:10

2:09:18

2:10:27

2:11,.38

2:15:40

Plaats

I
5

9

13

60

66

74

Cat.

MSE

MSE

M40

M40

MSE

v35

v40

nid
1:M:43

1:07:10

1:08:17

l:14.,25

Zilveren Molenloop, Rijpwetering,20 km op 01104195

Plaats CaL

2145 MSE

2177 V40

2195 M45

2296 REC

2314 M45

2324 M45

2333 REC

2334 M45

2372 REC

2461 M45

2488 REC

2499 M50

2500 M50

660 M40

2523 REC

2536 M40

2540 M40

2542 M40

2608 M45

2646 M55

2667 M45

2808 V50

2849 M55

2996 M40

3N2 MSE

3075 M55

3155 REC

3163 M50

3179 BT

3264 REC

3346 V35

3415 REC

3494 REC

3502 M45

3507 MSE

3521 M45

3522 V40

3543 VSE

3553 M45

3562 V45

3626 VSE

3685 MSE

3723 MSE

3743 M50

3764 M55

37W V45

3789 V40

3810 MSE

3864 M50

3899 REC

4025 M45

4452 M45

4165 V45

4t74 M45

42t5 REC

4219 REC

4243 M45

4246 VSE

4249 BT

4254 VSE

4350 V50

M5t V40

4450 M45

4540 REC

4650 V45

4663 V40

4756 VSE

4861 V50

4931 M40

4964 M50

4994 REC

5058 M60

Plaats Cat

46 VSE

55 V40

I MSE

2t M40

5I MSE

56 VSE

14 MSE

82 VSE

ltz MsE

n1 MSE

142 M40

146 MSE

156 M40

165 MSE

168 M40

193 MSE

196 MSE

214 MSE

219 M45

239 MSE

246 M40

247 M50

254 MSE

256 MSE

258 M40

272 REC

275 MSE

305 MSE

369 MSE

389 MSE

4II MSE

413 BT

430 MSE

432 V35

452 M40

50r MsE

502 MSE

540 MSE

5« M40

581 MSE

605 TTW

662 REC

697 MSE

718 M45

727 REC

765 MSE

803 MSE

839 MSE

845 M50

858 M50

887 MSE

925 M50

934 MSE

989 MSE

1OOO REC

1010 M45

1015 MSE

1055 M40

1131 M55

II37 MSE

1178 MSE

r97 M50

1207 M40

1243 M40

1246 M40

1260 M40

1315 V40

1320 M45

t32t M50

1405 M40

t4t6 M45

1430 M50

1468 M45

1504 M40

1610 REC

t62t vsE
1il7 M40

1730 v35

1834 M40

1865 M45

1943 M45

1983 M55

1986 M45

2106 REC

Naam

Esther Hartman

Ineke Schnitzler

Simon Lopuyet (Kenia)

Kipsubai Koskei (Kenia)

Albert Beekhuizen

Simone Staicu (Roemenie)

Thomas Pieper

Anne van Schuppen

Ronald Breugom

Piene van Leeuwen

Frans ten Brink

BaÍ Colijn

Joop Verhoeven

Hans Konemans

Herman van der Stijl

René Meijer

Jon Folleso

Steven Post

Bert Vingerhoed

Willem de Graaf

Paul van den Berg

John Young (Lycurgu$

Theo Timmermans

Michiel Heijden

Nico Droppert

Derk Jan Smid

Guus Zjdenbos

Allard Kappetein

Peter de Ruiler

Christiaan den Hertog

Hans Blokker

Ton Heerkens

Frans Martens

Annette van Tholen (Ned)

Paul Grevenstette

Léon de Priester

Marcel den Dulk

Maarten Schanoo

Barry Dyke

Henk Mullekes

Jan van Egmond

lVim van Maanen

Marco Borsboom

Jacques Overgaauw

Piet Roestenburg

André Blok

Karel Stolk

Ad Fousert

Jan Nieuwenburg

Jacques Beljon

Michiel Tuit

Theo Hoenderkamp

Henk Arwert

Ron Amdts

Fred vd Gon Netscher

Eddy Zijl
Leo Dommanschet

Jelle van der Veen

Piet Meinders

Jaap Bemhard

Ed Biersteker

Ric van Dijk

Ron Penning

Fred Kick

Zier Schaap

George van ïVissen

Marianne Koopman

Lex Cabml

Henk Breugom

Meindert Alsma

Berry Kramer

John Agerof
Paul van Dunné

Pieter Hulskamp

Chris Blokdijk

Esther Kranenburg

Daan Verbaan

José Willemse

Hans van der Vecht

Pieter van Rijn

Anton Dijkmans

Bram van Westbroek

Ton Toet

Conie van Egmond

Naam

John van der lVeele

Ineke Schnitzler

Hans van Toor

Milton Plet

Han Elkerbout

Jos de Waardt

Herman Oldenburg

Nico van Wijk
Eric Kerklaan

Wim Roozenburg

Rinus Stolk

Toon de Graauw

Cor van der Harst

Simon Sftoo

Gineke Bunk

Job Baak

Bertus Zwanikken

Lrenderd Kleijn

Bert van Viegen

Pieter van Daalen

Peter Leegsha

Noortje Alberts

HenkDemmen

Aad van Sfiaalen

Robèrt Bonte

Knut Christensen

John Vleugel

Genit van der Veer

Hans Zuurmond

Peter Magnee

Liesbeth Weijs

Theo Srijers

Anita Keus

Cees Midde

Ed Reinicke

Walter de Ling

Janny Tanis

Brigitte Schalkwijk

Rinus Innemee

Inez van der lVal

Yvonne Smit

Don van Ruiten

Albert Schalkwijk

Henk 'Klompen' Mollema

Ben Hermans

Jane Hamsfia

Ria van de Berg

Frank van Lier

Lucas de Krurjter

Nico Galjaard

Albert Romani

Roel Gort

Lucie Hoenderkamp

Paul Engelen

Joop Seitzinger

Lydia Blok

Ben van Kan

Caroline Dubbeld

Sonja van As

Mariëlle Nieuwenhuis

Heidi van der Veer

Loes Reeve

André Westerhuis

Hans Habraken

Carry van Teylingen

Ria van Geffen

Anke Bastiaan

Marianne van Grieken

WimWillemsen

John de Gier

Jan van der Roest

Jan van der Linden

Naam

Jaap van Duijvenbode (Baaven)

Albert Beekhuizen

Jan Lzet (Astylos)

Herman van der Stijl

l:29:32 Jan Roos

l:31:14 Corry Heemskerk

l:36:52 Marianne

I

IHEHIIGUE

/
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BOUW. EN AANNE'NINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

# n ieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

Trainers 18.45 uur 18.45 uur 09.00 uur
Herman v.d.Stijl maandag woensdag

Ton Heerkens maandag donderdag

Pieter de Graaf maandag woensdag zondag

Joop den Ouden maandag woensdag zondag

Jacques Overgaauw maandag donderdag zaterdag

Frans Perdijk maandag donderdag zondag

Gerrit v.d. Veer maandag woensdag zaterdag

Ronald Boekkamp maandag woensdag zondag

Heidi v.d. Veer maandag woensdag zaterdag

Ben van Kan maandag donderdag zaterdag

Henk Hoogeveen maandag woensdag zondag

Willem Hoogstad maandag donderdag zaterdag

Komt u iets tekott?

.o

c--

UZ-'*

Wu c:vrr ADUTEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

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

Yoon =rr llRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

Kessler

r I Homeopatheek

Laan van Meerdervoott 179 a, 25'17 AZ Den Haag

Tel070 -3452210 Fax070 -346370G

\-,
J/

,,2566 XL DEN HAAG 010-3462607

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-323ffi92

2224 JC KatwrJk 01?18-13074,

giro 263ó95 I

VSB-bar* 88.55.95.823

Katwijkseweg 19a

2242 ?B Wassenaar 017 5 | -17466

Zandzeggelaan 153

2554 HM Den Haag 070-3681097

giro 5699215 :

t.n.v. wed.sec. I{RR te Den Haag

258282 DEN HAÀG 070-3523336

Soesterbergstraat 156

2546XX DEN HAAG 070-3298161,

r {035-721751, werk)

Uilebomen 92

251 1 CS Den Haag 070-3638140

(070-3522541, werk)

Vermiljoenstraat 53

2184 GV Rijswiik 070--1943193

Savelsbos 186

2116HJ ZOETERMEER

079-5 r 482ó

HAGUE ROAD

070-3461820

070"3253585

070-3556039

TRAINERS

TonHeerkens

07&3550173

01736-97732,

07a3470284

070-320485
010-3419234

wa-341NA}
070-3939485

Pedicure:

BESTUUR

Het bestuur yan

Yeen

{secretaris)

i, ti:,iirfrih SlOrupstraat 29
' 2264DW'Leidscheqdam

Nachtegaallaan 9

A. Duyckstraat 100

2582 ïN Den §aag

J.J. Heggestraat 76

VAN lOO

De Sillestraat 266

secrearis)

REDACTE .i:.,

HOT ROAD REVIElry'

(Voozitter)

0u36-97732

070-3549920 .,

x per4 weken

L. de,Colignystraat 132

2595 §T Den llàag

tel. + fax 070-3853499

070-3204095

979-613152

2552G2 Den Haag

070,354ffi90 

,,,.,,.

070-3976106




