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De T-shirts met HRR-

koop voor f 19,95 per stuk. Wil je
dat Ed op een andere trainingsavond
langs n: 071-

HOT CLUB INFO
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de achterkant de
Road Runners kost

Het rt Í 59,95
kost f 99,95

tighVpants kost f 69,95
esr n de kleuren bordeaux/grijs.

Wie hart heeft voor de club laat zien
waar die voor staat!!!
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De dader is onbekend, maar volgens
ons wel in ons midden.
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Als wedstrijdloper ben je verplicht
clubkleding te dragen (KNAU). Dat is

een vaste , maar het is zo wie We adviseren dan ook een klui
zo ook
eniging
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voordeel

Bij de
world,
kleding in alle maten te koop.
De functionele kleding is gemaakt
van superieure materialen.

dan of
Samen een

natuurlijk ook.
Voor meer informatie:
Jacques Beljon: 070-3681 097
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ln het vorige voorwoord ben ik vrij uituoerig ingegaan op de plaats gehad
hebbende Algemene Ledenvergadring van de Club van 100. De voorzitters-
hamer werd toen - ik herhaal het maar even - op een zeer bijzondere,

en humoristische wijze door Ben Hermans gehanteérd.

Club van 100 aan de vereniging. Het
bestuur heeft een verzoek neergelegd bij
het bestuur van de Club van 100 om iets
bij te dragen in de kosten gemoeid met het
vervangen van de boiler van de warmwa-
tervoorziening. Wij hebben hiervoor bij
diverse de vereniging vriendelijk gezinde
bedrijven offertes opgevraagd voor ver-
vanging van de boiler die lekt, bonkt, ster-
ke kalkaanzetting heeft en weinig rende-
ment meer heeft. Het geld om het werk aan

derden uit te besteden hebben wij echter
niet en onze onderhouds-commissie met
aan het hoofd Marcel den Dulk is bereid
gevonden om de warmwatervoorziening
aan te pakken voor een geschat bedrag van
ongeveer / 8.000,-. Het bestuur heeft
toen bij de Club van 100 het verzoek neer-
gelegd om een deel van deze kosten te dra-
gen en de Club van 100 is bereid gebleken
om een bedrag ter beschikking te stellen
van f 2500,-. Met Conditio gaat het bijzonder goed.

Zoals bekend is dit een dagsportproject.
Op dinsdag- , donderdag- en soms zater-
dagochtend wordt op de club onder leiding
van Harm Hendriks, Jan van der Roest en
Marianne Koopman een algemene condi-
tie- en bewegingstraining gegeven. Het
aantal deelnemers neemt toe en de sfeer is

bijzonder goed. Het bestuur zal proberen

om zo nu en dan op de dinsdag- of de don-
derdagochtend aanwezig te zljn om de

beslist aanwezige interesse te tonen en

voeling te hebben en te houden met de

deelnemers.

To n Ve r mol en, v oorziÍter

heeft betekend, mag blijken uit
bijdrage uit de kas van de

kunnen volgen van televisie programma's,
zoals voetbalwedstrijden op de woensdag-

avonden.

De Club van 100 en de bestuursleden in
privé worden haÍelijk dank gezegd voor
het toekomstige warme douchen en het

Te zelfder tijd heeft het bestuur van de ver-
eniging de slechte televisie ontvangst met
de Club van 100 besproken en gevraagd of
hiervoor een oplossing gevonden zou kun-
nen worden. Het bestuur van de Club van
100 heeft hierop razendsnel gereageerd en

in privé wat geld bij elkaar gelegd hetgeen
heeft geresulteerd in de installatie van een

schotelantenne en een zeer goed werkend
televisietoestel met videorecorder.

Met Anne van Schuppen gaat het gelukkig
wat beter. Op het moment dat ik dit schrijf
(halfjuni) staat zij op het punt te vertrek-
ken naar Amerika voor een.trainingsstage

en vakantie. Anne doet weer aan wedstrij-
den mee en behaalt weer mooie resultaten.

Het organisatiecomité van de Fit Ten
Miles heeft enige wijzigingen ondergaan.
De nieuwe voorzitter is Justus de Bruyn
die leiding geeft aan het team. Ook dit jaar

lijkt er geen "overall" sponsor aangetrok-
ken te kunnen worden.

En ook dit jaar zalhet grote inspanningen
kosten om de sponsoring rond te krijgen.
Wij wensen het organisatiecomité veel
succes toe en hopen dat het lukt om enige
sponsorgelden te verkrijgen om een goede

wedstrijd te organiseren.

Club van 100 ook op een

manier iets voor de vereni-
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EEN GOED VERHAAL VOOR DE LOPER MET MOEILIJKE VOETEN
Dikwíjls is het nog 20, dat hadlopen naat llfiecht gaan wannèèr ze prp,blèínen krijgen ,net hun voetèn, waatdoor otthopedis.he a.npassingcn aan het
s.tbeisel nodzakelijk bliiken. wat ,r@rigeen nog niet weet is dat in Den Haag een .er eryarcn otthopeed zit die g*pecialiseerd is op sprtgebtèd.
ZiiD naam is Henny DuyvestF.in yaD dè íima Huykman & Duryesbin. Hu!*man doet lÉt "normate' orthopeditche we* èn ziii cornpagnon. zèll een íanatièk

heeft zich gespecialiseerd op

was de firma gevestigd

het gebied van sportschoeisel.

de havenkade, maar daar
ide het bedrijf allengs uit

Sinds kort hebben de heren
een nieuw pand betrokken aan de
Zilverstraat, waar een speciale ruimte is
gecreeërd voor sportschoenen; daar
staat ook de nodige testapparatuur,
video-apparatuur, een loopband, enzo-
voorts.
Duyvestein: "Wij putten kennis uit een
9-jarige opleiding, een ruime ervaring -
ikzelf zit al 25 jaar in het vak - en veel
samenwerking en overleg met chirur-
gen en fysiotherapeuten. lk deed aan-
vankelijk ook het meer gangbare
orthopedische werk. Zo'n vijftien jaar
geleden ben ik mij meer gaan speciali-
seren op het gebied van sportschoeisel.
lk ben toen een keer gaan kijken bij
Olympus, daartoe uitgenodigd door
een trainer. "Het bleek namelijk dat er
nogal wat hardlopers waren die pro-
blemen hadden met hun voeten; pro-
blemen die al te vaak veroorzaakt wer-
den door voor hen ondeugdelijk
schoeisel. lk heb toen samen met die
trainer orthopedische aanpassingen
aan die sportschoenen gemaakt. Dat
bleek succesvol. Toen ben ik mij meer
in deze materie gaan verdiepen; van
lieverlee is het een heel serieuze zaak
geworden."

Duyvestein is inmiddels uitgegroeid
tot een autoriteit op het gebied van
sportschoeisel, hetgeen ook blijkt uit
het feit dat hij cursussen aan collega's
geeft en in Papendal ook menigmaal
"college" geeft. Tevens bezoekt hij
revalidatiecentra, waar mensen zitten
met ernstige voetafwijkingen en ver-
wondingen. "Het is ontzettend dank-
baar werk. Het is toch leuk te kunnen
constateren dat je in de meeste geval-

"Wij kunnen modern, orthopedisch
schoeisel op tafel zetten. Daar zijn wij
trots op, ook al omdat veel nieuwe
materialen eerst door de lopers zelf
zijn uitgetest. Daar doen wij ons voor-
deel mee, maar in de eerste plaats -
uiteraard - onze klanten!"

Fred van der Gon Netscher

len een prima aangepaste sportschoen
voor ze kunt maken, waarmee ze weer
behoorlijk voor de dag kunnen
komen".
Aan de Zilverstraat komen - nadat een
afspraak is gemaakt - hardlopers die
problemen hebben met hun voeten. Er
vindt dan een onafhankelijk voeton-
derzoek plaats. Aan de hand daarvan
en van een loop-analyse wordt beke-
ken wat de meest geschikte schoen is.

Daarnaast komen er ook mensen die
simpelweg willen weten welke sport-
schoenen het meest geschikt voor ze
zijn. Aan de hand van video-opnamen,
eerder gedragen sportschoenen komt
hij tot een advies. ln dat kader werkt
hij ook veel samen met Zier Running,
waarbij Duyvestein de zaak meer van-
uit zijn kennis als orthopeed bekijkt.
Vervolgens kan een zogeheten "inlay"
worden gemaakt en deze kan nader-
hand ook weer worden aangepast.
Deze inlay wordt pas gemaakt op het
moment dat ze eerst schoenen hebben
gekocht bij een sportzaak als Zier
Running. Als er problemen zijn, kan
men altijd weer terugkomen.

Duyvestein houdt zich ook bezig met
het repareren van sportschoenen. Hij
was de eerst in Nederland die hakjes
aanzette. Ook kan hij putten uit een
groot asssortiment buitenzolen van
bekende merken.

o Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

Jacques, Frits, Ad, Ron,
a, Marijke, Pieter, Nico,

en Frans. Na de koffie
aan zijnlhaar eigen serie

dingsrituelen. (ln een ande-
re context wellicht een heel dubieuze
verzameling handel ingen.)
Om er maar even een paar te noe-
men. Het smeren met vaseline.
Plassen. Het pellen der bananen. Nog
meer plassen. Het aftappen der
bepaalde gevoelige delen. Toch nog
maar even plassen. Het slijpen der
veil igheidsspelden, etcetera.

Stuk voor stuk ogenschijnlijk te ver-
waarlozen, maar oh zo belangrijk,
want een goede voorbereiding is het
halve werk. En daarom liepen wij die
dag dus eigenlijk een halve mara-
thon, weliswaar één van ruim 42 kilo-
meter, maar toch...

Over het lopen zelf hoef ik u niet zo
veel te vertellen. Zij die het ooit
gedaan hebben, weten hoe het is en
de rest komt daar misschien ooit nog
eens achter en anders maar niet.

Alles liep voor ons precies volgens
lanning. Jacques als haas voorop

s met de rode lantaarn de boel

GROEP 4 GOES ROTTERDAM
(en via Bangkok weer terug)

kersenbonbons en Thaise kinderwa-
gens. M.a.w. een prachtige afsluitíng
van een prachtige dag. Rotterdam,
tot volgend jaar.

P.S. ln het volgende nummer: Groep
4 ontzet(tend) Leiden, met uniek
fotomateriaal.

Frans Martens

Wat kon er nog mis gaanT Gelukkig wisten wij het niet. Alle ingrediënten
wezen richting onvergetelijk. Wij waren er klaar voor. Dankzij-good old'John

een privé kleedkamer met alle mogelijk denkbare faciliteiten op steenworp
afstand van starVfinish. Daar was het waar wij ons verzamelden.

Toeziend dat niemand van de groep
zou uitstappen en er genoeg p.r.'s
mee terug naar Den Haag konden.

Beide doelstellingen zonder noe-
menswaardige problemen gereali-
seerd en daarom namens de groep
even een verzoek aan Jacques. 'Beste

Jacques, wil je even bukken, dan
schuiven wij er nog even een welver-
diende pluim bij. Bedankt voor de
prima trainingen.'

Nu vragen de oplettende lezertjes
onder u zich natuurlijk terecht af hoe
dat nou zit met Bangkok. Omdat
lopen in onze groep, in tegenstelling
tot de meeste gangbare theorieën,
een sociale aangelegenheid is, wor-
den wedstrijddagen als deze met alle
handen aangegrepen om er geza-
menlijk uit te halen wat er in zit. En

dat eindigt bijna nooit bij het finish-

doek. Dus na met z'n allen de goed
gevulde ijskast van Kok Assurantiën
tot op de laatste druppel te hebben
geïnspecteerd, was het tijd voor een
hapje. Een Thais hapje in dit geval;
bij restaurant Bangkok in Voorburg.
Daar werden we meteen nadat de
eigenaresse Johan in haar Aziatische
viziertje kreeg, met gezwinde spoed
zover mogelijk bij de overige gasten
vandaan gedirigeerd.

Tot op de dag van vandaag blijft
deze actie voor mij een groot raadsel
waar John weinig helderheid in kan,
mag of wil brengen. Hoe het ook zij,
op de eerste etage hebben we
gesmuld dat de honden er moe van
werden (oud Thaise zegswijze). Naar
hartelust werd luidruchtig eindeloos
geëvalueerd en de sterkste verhalen
vlogen in grote aantallen met dezelf-
de vaart over de dis als de servetten,

DRUKWERK
VAN FORMAAT!

BROCHURE§

IAARVERSLAGÉN

HUISSTIILEN
posïËRs

LANDKAARTEN

IFOKA
tiiok.r slobe bvin de gaten houdend
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ALLER, ALLER, ALLERLAATSTE
e Pinksterdag, 5 juni

coNtDlTlo
toog een klein, maar

gezelschap verte-
igers van de loop-

groep van Willem Hoogstad,
richting Vredespaleis. De dames
en heren van onze groep hebben
de 5 of '10 kilometer gelopen. Dit
met 'Leiden' in het vooruitzicht.
De tijden die op de klokken kwa-
men, stemden de trainer tevre-
den. Complimentjes alom.

Volgens de organisatie overtrof
het aantal deelnemers dit jaar
alle voorgaande jaren.
Waarschijnlijk was de allesover-
heersende gedachte 'nog een-
maal'. Jammer dat deze voor
Den Haag vreselijk leuke loop,
waarin voor elk wat wils zat, ver-
dwijnt.

De loopsterc en loperc van

Willem Hoogstad

Deelder vatte het lopen als
samen: 'Na ons jarenlang

te hebben het lopen tot
mum te beperken, voelt men

z n u geroepen het goed te maken
Lopen tot heil van de gezondheid in
het algemeen en de conditie in het bij-
zonder. Een collectieve gekte, overge-
waaid uit Duitsland en Amerika, waar
al sinds de jazz niks goeds meer van-
daan is gekomen.'

Ho, Ho, wie sprak daar over gezond-
heid en conditie? U, mevrouw of
meneer, mag ik u een paar vragen stel-
len? Fietst u wel eens? Nee, wandelt u
wel eens? Nee, hoe vaak sport u per
week? Ja, ik heb eigenlijk weinig tijd,
maar éénmaal per week of twee weken
lukt het wel, pfff! Verstandige en eer-
lijke trainers zeggen dan:
"Mevrouw/mijnheer, uw bewegingspa-
troon is niet gezond, maar ongezond
en verbetering van uw conditie kunt u
echt helemaal vergeten. Nog erger, u
neemt zelfs risico's met betrekking tot
blessures en beschadiging van vitale
organen."

Heeft Jules Deelder dan toch gelijk.
'Men loopt zich de pleuris met een ver-
beten trek op het verkrampte gèlaat.
Lopen tegen de dood, een bij voorbaat
verloren wedstrijd!'

De rode draad door dit verhaal. De uit-
schakeling van de simpelste bewegings-
vormen ín onze huidige consumptie-
maatschappij verplicht ons tot frequen-

te, veelzijdige bewegingspatronen,
gebouwd op een loopfundament.

Wat is bewegingsarmoede? Een paar
voorbeelden:
- tandenpoetsen
- slagroom kloppen
- koffie malen
- groenten snijden
- zagen
- spijkeren en schroeven
- schuren
- de was doen
- en drogen (niet ophangen)

Alles geautomatiseerd en resulterend
in het uitschakelen van beweging =
spierafbraak. Neem niet altijd de weg
van de minste weerstand! Dus: wande-
len in plaats van fietsen, in plaats van
de auto; de trap in plaats van de lift.

Reeds in de periode 1975-1985 werd ik
als reisleider geconfronteerd met het
conditionele verval van de gemiddelde
mens. Wandelen werd na tien minuten
al een probleem. Bij alles wat enige
lichamelijke inspanning kostte, haakte
men subiet af. Skiën zonder enige
gerichte fysieke voorbereiding, zeker
op oudere leeftijd, is ook zeer populair..
En gelachen dat we hebben in de gips
express!

Een wijze raad: TRAIN GEVARIEERD EN

REGELMATTG (MTNSTENS DRTEMAAL
PER WEEK) EN KOM EENS OP DE FtEïS!

Harm Hendriks

Regelmaat moeiliik, maar \ruel gezond
Een sporfrrrouw of dito man mag best tevreden zijn over haar of zijn sportieve activi-
teiten, maar vaak komt men niet verder dan'beter iets dan niets'. Alle commerciële
slogans over'buikje weg' en'de kilo's vliegen eraf' bieden weinig soe/aas al was het
maar vanwege de lage oefenfrequentie en de vreemdsoortige therapieën.

,,GEBOREN"

Namens de redactie lelbíterenwijhet jonge echtpwr en de trotse

oudtrs en wensen hen veel gemndheid en geluk toe,

(

lultallonicaRenee
op 4 mei 1995

Dochter van Gijs en Eveline

Kievith.

outove rhuur
Een auto huren ...
Achilles biedt nogal wat keus. Personenauto's, kombil, en

personenbussen. Veel uiwoeringen zijn met of zonder
automaat en in benzine- en/of
dieseluiwoering. Voor vrije tiid
en vakantie tegen heel speciale

tarieven. Trouwens ook voor
SHORT LEASE en LEASING
van personen- en bedrijfswagens
kunt u bij Achilles terecht

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

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

vervoeft u al grote zaken.

Met een groot rijbewijs kunt u

denken aan de weggiganten met
volumes van l9-46m1

Alle voorzien van

hydraulische laadklep.

een vakantie of zomaaÍ een weekend ...
Motorfietsen en 4x4's
zijn nieuw in het
Achilles programma.

Een bilzonder
aantrekkelijke

Al vele jaren is

Achilles toonaangevend
in kampeerwagenverhuur.
Vele komÍortabele
4- en 6-pers.

uitvoeringen
van het merk
PILOTE.

... kost bij Achilles minder dan u denkt !

.@-
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070r 3 8Í1 811
Den Hug, Prinses Beatrixlaan, 070-3.81 l.8l I -

Rotterdam-N, WalenburghoÍ, 010-465.64.00 - Rotterdam-2, Tandwielsraat, 010-423.20.22
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HRR heet de
volgende nieuwe
leden welkom.
Henk Boogaart
Lydia van Meeteren
Franca van ïessel

Amato Fazzi

Lydia Korbee

Christopher Watson

Remon van Lunzen

Kerry Hones

Edwin Perdijk

Leon Cramer

Frank Huijsmans

Majorie van de Bunt

Piet Zeevaart

Anja Hofland
Adre Papilaja

Lonneke Poels

loke van Berkel

Marjolijn van Rotterdam

Willem Mesters

lngrid Stevens

Nellie Verpoofr
Anette Hinloopen
Hans Jansen

ACHILLES

-m-:

TÏ
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Goh, wat waren we gewaarschuwd. Het zou zwaar en koud ziin.
EEN AANSLAG OP lE LEVEN. Het N.R.C. vergeleek het zelfs met een bevalling.
En hehben gelijk gekregen, tenminste, het was zwaar.

', en dat had ik nog niet
het was ook heel leuk,

lerleukst waren toch de vele
rters! Overal doken die koppies

weer op uit de mensenmassa. Dan
weer in de bocht Jan en Renee, op de
Willemsbrug Marjan en Willen, een
harde schreeuw van Ben, Trudy die
een stukje meerende. Ed en ziin
vrouw die je naar de finish kletste en
tenslotte Thea (van Nico) die haar
handen stuk klapte. Zelfs mensen die
je wel kende van gezicht, maar niet
van naam bleken ineens jouw naam
wel te weten en brulden die al als je
van verre in zicht kwam.
Je wist ineens weer waarom je lid
was van een hardloopclub en je was
(herkenbaar en) trots op je clubkle-
ding. En s'avonds thuis voelde je
(bijna) niet je spieren, maar wel de
clubliefde.

Nettotijd 4.22 uur
Leeftijd 48 jaar

Carry van Teijlingen.

feestdag, wat een sfeer en
een mensen langs de route.
al die HRR fans die ineens

et publiek opdoken en je aan-
moedigden. Die laatste kilome-
ters....als je voelt dat je het gaat
halen! Een onvergetelijke belevenis,
zo'n eerste marathon. Maar, de trai-
ning ervoor, het met elkaar afzien en
het met elkaar genieten, ook met de
mensen die helaas af moesten haken,
levert een minstens zo goede herin-
nering op! Bedankt Heidi, bedankt
Marja, bedankt lot- en groepsgeno-
ten voor de peptalk en de gezellig-
heid; zonder jullie had ik dit nooit
gered! Wat mij betreft op naar een
volgende, maar wel met jullie!

lnez van der Wal.

derde marathon, die ik
er de 4 uur wilde lopen!

streven na een tijd in 1990
23 uur en in

New York ('91 ) 4.08.55. Dit moest ik
toch kunnen??????
Tijdens onze trainingsperiode is alles
op de kiek vastgelegd door onze
eigen hoffotografe Marja van west-
ervoort. Af en toe dacht ik wel eens:
daar is ze weer met haar fototoe-,
stel! !

Niet wetende dat iedereen uit onze
groep die de marathon liep een
prachtig fotoboek met bijbehorend
commentaar heeft gekregen. Een te
gekke herinnering. Marja: nogmaals
bedankt! ! !

Goed, maar nu de marathon: vol
goede moed gestart, veel gedronken,
want het was tenslotte aardig warm,
en tot een kilometer of 30 aardig op
schema. Zou het dan toch lukken?
Nee dus!
Niet de man met d ehamer heb ik
ezien, amar wel alle hokjes waar je

plassen. Had ik maar niet zoveel

Mijn tijd was toch nog wel sneller
dan de eerste keer in Rotterdam,
maar ja een mens wil altijd meer c.q.
minder!
Verder wil ik nog even de taktiek van
lnez bespreken:
twee dagen voor de marathon kreeg
ze een blessure. Op de dag van de
marathon zei ze al blij te zijn als ze 5
km zou kunnen lopen. Er was zelfs
sprake dat ze niet zou starten!!
Ja, Ja! Want wie kwam mij op de 35
km stralend voorbij: jawel lnez. En

wie wachtte ons bij de finish op ( niet
na 5 km maar na 42.195 km): lnez!
Hartstikke fijn natuurlijk, maar wij
willenm toch wel effe weten hoe zij
dat klaargespeeld heeft!
( Geintje! ).
Verder iedereen bedankt voor de
aanmoedigingen langs het parcours,
de drankjes, stukjes banaan etc. etc.
en Heidi bedankt voor haar inzet tij-
dens de trainingsperiode.

Ria van den Berg.

maanden trainen, lange
rlopen etc. stonden we dan

k op de Coolsingel tussen dui-
mensen. Er klonk muziek,

bazuingeschal en het was warm. Te
warm voor mij, de moed zonk in mijn
hardloopschoenen met chip. En dan
het startshot, ik kreeg er kippevel
van en overal clubleden die je aan-
moedigen langs de kant en op de
fiets meereden. Dat was dus de belo-
ning van het trainen met elkaar. We
hebben een geweldige tijd gehad die
Marja Westervoort op de foto vast
heeft gelegd. Ze was er vaak bij en
maakt een uniek fotoboek voor de
marathonlopers. Jammer dat Rodi
het na 30 km op moest geven, zijn
onderdanen wilden niet meer. Maar
verder heeft iedereen het binnen de
limiet gelopen. De voor- en tegen-
standers van ons avontuur bedankt,
dank zij jullie hebben we laten zien
dat als je niet zo snel bent toch veel
plezier kan beleven aan een mara-
thon.

Heidi van der Veer.

Van Marathon in Griekenland naar
De rathon in Rotterdam

ik op zondag 1 augustus
een bezoek bracht aan de
arathon' in Griekenland en

ontzag een foto maakte van de
gedenksteen, had ik er absoluut geen
idee van dat ik bijna dertig jaar later,
in april 1995, de marathon als
afstand in Rotterdam zelf zou lopen.
Zelfs een jaar geleden zou ik daaraan
niet hebben gedacht, ware het niet
dat, toen ik in augustus weer in de
groep van Heidi ging meelopen, de
marathon van Rotterdam ter sprake
kwam. "Waarom niet", dacht ik rede-
lijk overmoedig. "Eenmaal in je leven
'die afstand' lopen? Het is nu of
nooit". Het werd nu!
lk heb er veel plezier en kameraad-

en

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. III/ESSEI, IIIIG

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

fl

srnds 1935
Laan van ltleerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

DANSTES

070 r 345 94 94 I 345 35 73

nken !

MARAÏHON ROTTERDAM
fantastische herinnering.
'Genoten' heb ik van
regen, wind, diepte- en
hoogtepunten, van de
'rondjes Menken', de
Rijksstraatweg en het
kilometers vreten. lk had
er niets van willen missen.
Groot(s) was het aantal
supporters in Rotterdam.
Wat een geweldige sti-
mulans was dat! De nei-
ging om gewoon bij een
van jullie in de armen te
vallen en zo te blijven
staan, bekroop me nogal
eens. Maar het 'nu-of-
nooit' speelde een grote-
re rol, vandaar dat ik de
eindstreep toch - zowaar
binnen de tijd - heb
gehaald.
De plak is binnen en de
voldoening is groot. lk
beloof al diegenen die
volgend jaar in
Rotterdam gaan lopen
dat ik aanwezig ben om

schap ervaren. Bedankt! Ook een
pluim voor onze fiets- en camera-
ploeg. Het marathon-fotoboek is een

aan te moedigen

Marianne van Grieken-Bàr

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Inbourd
kan geen
confectie zí Jn

ffi)
mff

DEh=§r

D*rsm víndi u in onze 3O0 mI dar de keuken perÍect werdt gein-

showmm ruim 25 op*tellingen stallecrd. Al roim 60 iarÍ zrin wii
vrn belende msken kculcns, aktieÍ in keukens, vmr u de garan.

Onze dcrkundige edviseuÍs grvm u tie det het resultut Sezien mag

6ra*g dle inÍomatie zodat uw wordcn. Een droom van een kcu-

hme vordt vergemakkeliikt, Nur ken waarin u rsr hsrtclxt kunt
wmc maken wii een offerte tn een kokkerellen. Eu voor elke vraag

ontwerp zodat u vooral weet «aat hebtro wil een parsende oplossing,

u ymr ldest. Maar uii dwn meer. Geen conÍectie maar maatwer& dst

Ome ingtallatcurs zortcn enoor bii u past.

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

HRR clubleden speciale koÍing.

onoilEN

I NTEKEN LIJSTEN WEDSTRIJ DEN.
Onlangs hoorde ik een klacht. Op mijn prikbord hadden geen inteken-
lijsten gehangen van de 3M-Marathon in Leiden. Klopt. Want de 3M-
organisatie wil dat jullie zelf inschrijven, buiten mij om, en daarbij

maken van hun eigen inschrijf-formulier.

ze vooral willen,
jullie vooral

ik bemoei rne er
mee. En als ze mij uit

zic}:zelf geen uitslag toesturen,
zoals de afgelopen drie jaar
is gebeurd omdat ik geen deelne-
mer was, dan weet ik dus van niks.
Jullie hebben dan een goede kans
dat je in het clubblad bij de uitsla-
gen ook niks van zo'n wedstrijd
terugzieÍ. Trouwens, bij de 3M is
alleen de hele marathon een
I(NAU-wedstrijd; de halve mara-
thon en de 1O km loop zijn presta-
tielopen. Daar zou ik sowieso geen
intekenlijst voor hebben opgehan-
gen.

Je kunt intekenen wat je wilt,
maar als je wedstrijdsaldo niet
hoog genoeg is dan schrijf ik je
in principe niet in. Soms doe ik
dat uit coulantie wel, maar daar-
aan kun je geen enkel recht ont-
lenen. Op avonden dat ik de A-
formulieren voor grote wedstrij-
den moet verzorgeta bel ik me
wezenloos om iedereen eraan te
herinneren zijn/haar wedstrijds-
aldo aan te vullen. Ik heb daar
eigenlijk wel genoeg van; ik
wou daar maar mee stoppen.
Zorg er dus voor dat je wed-
strijdsaldo hoog genoeg is. Op
het prikbord hangt een waar-
schuwingslijst van degenen bij
wie het saldo lager dan 2O gul-
den is.

Ik hang niet voor elke wedstrijd
een intekenlijst op. Bovendien zie
ik er wel eens eentje over het
hoofd. Wi1 je voor-inschrijven op
een wedstrijd waarvoor er geen
intekenlijst hangt, dan kun je mij
altijd even bellen (werk:3375696;
thuis:3681o97). Ik hang dan als-
nog een intekenlijst op, of maak je
voor-inschrijving in orde.

lacques Beljon

Trainingsschema's worden door iedere trainer
gemaakt, maar de wijze waarop, loopt uiteen.
Norbert gaf theorie over trainingsmethoden en -
middelen. Hiema werd in groepen een schema

gemaakt voor een 2S-jarige atlete. In vier perio-
den moest zij naar een l'28" op de halve mara-
thon worden getraind. Sommige trainers vonden

dat z|j daar maar keihard aaÍl moest werken en

vergaten dat zij ook nog €uill haar nachtrust moest

toekomen. Andere trainers maakten tijd voor haar

ontspanning en gunde haar een dagie in de sauna.

Tot slot werden de schema's besproken en ont-

stond er een discussie.

Als afsluiting zei NorbeÍ, dat ideeën voor een

volgende trainersdag welkom zijn en hopelijk
zijn er dan meer gernteresseerden.

Oh ja, Berry, de lunch was voortreffelijk.
Bedankt!

namens de Technische Commissie,

Maftine Hoogeveentr/f

09.30 uur werd onder
genot van een kopje koffie

thee, de theorie over loop-
uitgelegd. Een en ander werd

ondersteund met een video. Na de

pauze ging het regenen, hard regenen

en dus werd het tijd de looptechniek

Leuk, leerzaam en een
§oede sfeèr kenmerkte de
zaterdag van de 13e mei jl.
De eerste in een reeks trai-
nersdagen werd door 22
trainers bijgewoond.
Trainers en hun veruangers
uit de reguliere groepen als-
mede trainers van de FIT- en
CPC-groepen kregen enkele
weken geleden een uitnodi-

buiten in praktijk te gaan brengen.
Allard maakte video-opnamen van de

oefeningen die door een ieder vol over-
gave werden uitgevoerd. Dat een aantal

oefeningen voor sommigen nieuw
waren, bleek uit klachten over spierpijn
de volgende dag.

zijn het verantwoord training geven.

ledereen heeft tijdens zijn leven wel
eens last van spierkramp. Sporters kun-
nen in de spier krijgen tijdens of

Kramp rs een samen-
spier.

nnen zijn.
ng in de spier t.g.v. overbe-

lasting, ophoping melkzuur.
Alle gevallen waar sprake is van een
slechte circulatie in de spier.
Verminderde bloedsomloop tgv strak
zittende sokken of schoenen.
Ernstig vochtverlies na langdurige
inspanning kan leiden tot zout tekort,
met als gevolg kramp.
Slechte conditie door onvoldoende
training kunnen een rol spelen
Koude.

Het bestrijden van kramp is er op geba-
seerd om de prikkel te onderbreken.
1. Schudden

(de lichtste vorm van krampbestrij-
ding, is echter niet altijd effectief)

Met schudden wordt bedoeld het heen
en weer bewegen van een spiergroep.
Het beste resultaat wordt verkregen door

de spiergroep in de dwarse richting te
schudden. We kennen het direct schud-
den van de spier en een indirect schud-
den via een lager gelegen gewricht.
Tevens kan men cold-spray gebruiken op
de verkrampte spiergroep, laat deze '10

seconden inwerken en schud de spier
gedurende enkele minuten los.
2. Rekmethode
De verkrampte spier zachtjes oprekken is

een effectieve methode v.b. kramp in de
kuitspier kan bestreden worden door de
teen naar je toe te trekken) Het gevaar
bestaat dat wanneer de spier te krachtig
wordt gerekt er scheurtjes in de spierve-
zels ontstaan.

Ter preventie kunnen de volgende maat-
regelen genomen worden:
. Op de juiste manier trainen, waarbij

een warming up en een cooling down
een essentieel onderdeel zijn.

. Een goede uitrusting gebruiken waar-
bij vooral het schoeisel belangrijk is.

Aandacht besteden aan
vocht en goede voed

Dannis v.d. Berg ïHEHÀGUE

RT'ilNER§
§

FY&@ Spierkramp

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behondeling
* E.C.G, beoordellng
* Bloeddrukmetlng
* Vo2 mox bepoling
'Vetpercentoge meting
' Mobiliteitsondezoek
* Vitole copiclteit* Trolnlngs/beweglngs odviezen
- groepskortlng

070 r 3884634Soestd tjkse k<-t cl t: 684
257AEA Derr Hoog

keuken

TECHNISCHE COMMISSIE

Voor de intekenlijsten gelden in
het algemeen de volgende regels:
- Alleen voor I(NAU-wedstrij-

den, dus niet voor prestatiel-
open.

- Alleen voor wedstrijden waarbij
de voor-inschrijving op A-for-
mulier door de wedstrijdsecreta-
ris moet gebeuren, dus niet voor
wedstrijden zoals 3M, Rotter-
dam Marathon en Zevenheuve-
lenloop waarbij de deelnemers
zelf rechtstreeks moeten in-
schrijven.

ging voor deze dag. Norbert zou iets vertellen over zaken die nuttig
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DRIEKAMP JUSTITIE
Op vrijdag 2 juni 1995 vond voor de elfde maal een Uithoudingsvermogen Driekamp plaats, georganiseerd door de
Personeelsvereniging van het ministerie van lustitie en de Regio Mid-West. Er werd ook deelgenomen door een groot
aantal HRR-leden, in de rolvan deelnemer danwel organisator.
's-Ochtends toch nog maar even het weerbericht van de Haagsche Courant geraadpleegd. Zonnige perioden, het blijft
de hele dag droog en het wordt een graad of 17. Dus dat beloofde een mooie sportdag te worden.

Om 9.30 uur werd het startschot gelost door
Erica Terpstra. Er moest 1 kilometer wor-
den gezwommen. Onder de deelnemers
bevond zich ook Winnie Sorgdrager. Zij
wist als derde dame te finishen. Dit gebeur-
de onder luide en enthousiaste aanmoedi-
ging van Erica Terpstra vanaf het droge.

Met het tweede gedeelte, 30 kilometer fiet-
sen, werd om 12.00 uur gestart bij de

Scheveningse Watertoren. Een fietstocht
die voerde door de duinen naar Katwijk en
weer terug. Ondanks kapotte kettingen en
een lekke band wist een ieder toch nog te
finishen. (Of zou de fietsenmaker, die zijn
winkel bij het keerpunt in Katwijk heeft, op

een of andere wijze hier een bijdrage aan

hebben geleverd.)

Het loopspektakel vond om 15.00 uur
plaats in het Scheveningse Bos. Het par-
cours bestond uit vier rondes van 2,5 kilo-
meter. Tenslotte volgde een diner met
diploma- en prijsuitreiking.

De driekamp werd uiteindelijk een span-
nende strijd tussen het Divisie CRI-team

(Kap Nah) (met o.a. Eugène van den Berg,
Rinus Pols, Rinus Innemee, Paul van
Dunné, Paul Grevenstette, Richard Touw
en Jim de Gool) en het A-team (met o.a.
Louis Brugman, Marcel den Dulk, Theo
Timmermans, Hans van Toor, Leo
IJspelder en Joop Seitzinger). De strijd
werd in het voordeel van het team Kap Nah
beslecht.

Een deelnemer

8.30 uur verzamelden zich t 90

Mid-
in de kantine van de

West aan de Laan van
Den Haag. De kantinete

de gehele dag als uifvalsbasis
gebruikt. Nadat de inschrijving daar had
plaatsgevonden, werden we per gevange-
nisbus naar het zwembad Overbosch ver-
voerd.

John van Zweden r
VERF. EN BEHANGSPECIAAIZAAK

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

Bij aankoop van uw behang plakken wij dit er

voor slechts Í 75r00per kamer vooru op.r

(max. 8 rollen patroon en vinylbehang Í 100,-l
Gaan er rneer dan 8 rol in wy kanrer dan berukenen wi, ,10,- por rol €xtÍa

Voor een gang, keuken, hal, of IítíC berekenen wij /Í5,- per rol
en voor een tÍ.pgot /t7,50 per rc|.

J
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AÍs u een possie voor
@ lopen heeft.

De snelste route fiaar beste

Meerdervoort:

hoenen, -kleöi

loopt naar de Laan van Zier Running, al jarèn de

cialigt vOOr'.h,a rd I oop-sc ng en -accessolres. De

de proÍessionele aa n het deskundige ad,vies. En met uiteraard het

uitgebreide assortiment schoenen. pos*ie is Í

Ep

ts

=
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o
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De hardloo
Laan rvoort 630, 2564 AK Den Haag (naast ln+Out). TeleÍoon 070 - 368 86 L2. Telefax 010 - 323 66 71

fr

vragen wij iemand die per-

op de zaterdagochtend aan-
wil zijn van 9.00 tot _ 13.00

uur om koffie, broodjes, etc. te verzor-

Niet aflatend roepen wijwederom
vrijwilligers op die eens in de zeven weken
op maandag-, woensdag- of donderdag-
avond een bardienst willen draaien.

bar te openen en te sluiten en de totale
verantwoordelijkheid hiervoor wil
nemen.

Graag willen wij nogmaals de barmede-
werkers of anderen motiveren om op de

trainingsavonden het initiatief te nemen
een waÍm gerecht voor de lopers te berei-
den. Inkoop en uitvoering dan graag even
in overleg met de barcommissie. Ook ini-
tiatieven voor het organiseren van specia-
le avonden zoals: barbecue, kaasavonden,
etc. worden hogelijk op prijs gesteld.

VAN DE BARCOMMISSIE

gen. Dit moet iemand zijn die beslist niet
loopt op die ochtend. Wij denken aan een

familielid of kennis die consequent per-
manent aanwezig is en het leuk vindt de

IvIEDEDELING, ME ELING

Alles

oude

alleen
.,46SË'
:M-'

AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 1OO.

(particulier/bedrijf) doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijdrage: Hfl ................

Betaling: O contant

O storting op banknr.: 88.95.87.345

gironr. van de bank 3946

VSB bank Den Haag

Onder vermelding van:

"The Hague Road Runners Club van 100".

Na betaling zalhet "Club van 100 " ceÍificaat aan u uitgereikt of toegezonden worden.

Wenst kwitantie: jalnee (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam:

Voorletters:

Adres

Postcode: ........Woonplaats:

HRR

Rt,
I

RAÏTLESNAKE
RECIPE

Srherbrd cur in 3".d a- d.6,
Foll h nlruÉolfleÍ,@m n.d,frill
.d .09, gfi.nd FCF. Oep íry in

CLUE

Eerst een

was
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NorbeÍ Groenewegen (36),

een jaar trainingscoördinator
The Hague Road Runners en

om in HRR's clubblad een

tussenstand op te maken. Wat is zijn func-
tie in de vereniging, hoe wil hij zijn taak

invullen, wat zijn totnogtoe zijn ervaringen
en, vooral, hoe staat de vereniging er naar

zijn mening voor?
Eerst de trainingscoördinator zelf: wie is

Norbert Groenewegen? "Ik ben sinds 1977

actief atleet. Vooral op de middenafstan-
den. In 1984 behaalde . ik bij de

Nederlandse indoor-kampioenschappen een

derde plaats op de 800 meter. Mijn beste

tijd op die afstand is 1.51.23. Op de 1500

meter liep ik 3.50.43. Ik trainde in die jaren

soms acht keer per week en behoorde tot de

subtop. Mijn grote voorbeeld is nog steeds

de Brit Sebastian Coe, die al vijftien jaar

houder is van het wereldrecord op de 800
meter: 1.41.73. Een ongenaakbare atleet

die op alle middenafstanden domineerde.

Eén van de allermooiste lopers die ik heb
gekend. Hij zit nu voor de Britse
Conqervatieven in het Lagerhuis."

Cursussen
NorbeÍ, onder meer werkzaam als infor-
matie-adviseur bij het Academisch
Ziekenhuis Leiden en lid van atletiekver-
eniging Bataven, stopte in 1989 met de

wedstrijdatletiek en begon enkele jaren

geleden bij de KNAU trainerscursussen te
volgen. "Eerst de regionale basiscursus,
daama de landelijke op Papendal voor trai-
ner/coach B en ten slotte de C-cursus die
klaarstoomt voor de coaching en training
van topsporters. Daarnaast ben ik 3 tot 4
keer per week blijven trainen."
Bij de HRR, die op een gelukkige -
'Olympische' - uitzondering na vooral
recreatief is ingesteld, wil Norbert Groene-

Bedankje aan
voornamelijk de
groep van Henk
Hoogeveen.

I jullie allemaal bedanken en
ik even via dit clubblad,

moet ik iedereen apart
mensen hebben wat

voor mu gedaan, van hele kleine din-
gen (thee dragen) tot grote dingen
(mij de hele dag op sleeptouw
nemen). lk denk dat de mensen die
zich aangesproken voelen het wel
weten. Natuurlijk tellen de "kleine"
dingen vaak even zwaar al de
"grote" dingen. lk kom voorlopig
niet op de club (voor vele misschien
wel een opluchting) maar loop voor
zover het kan voor mezelf omdat ik
opgenomen ben in Atlantis en dit te
ver weg van de club is om te trainen.
Af en toe kom ik even langs om te
kijken of Henk zijn groep al op het
erepodium heeft gezet. Of ik kom
naar een wedstrijd kijken of deze zelf
lopen. lk hou wel van bezoek krijgen
(dat jullie dat weten!). Meer informa-
tie hierover kan je vragen bij Peer
Leegstra, Henk Hoogeveen, Hellen
Helderman, Brigitte of Albert
Schalkwijk.

Intenzieuz
Trainingscoördinator Norbert Groenewegen

'lk ken geen loper die bij de
finish niet op z'n horloge kijkt'

Hij is er'alleen'voor de trainers, gaat een prettig gesprek met de'gewone
leden' niet uit de weg, loopt elke week met een andere groep mee, wil 'abso-
luut' niet worden beschouwd als degene die vindt dat het allemaal anders en

beter moet, is er rotsvast van overtuigd dat de prestaties van menigeen
omhoog kunnen en dat het aantalblessures door betere schema's sterk kan

verminderen.

goed moment een

aantal lopers besluit
een marathon te gaan

doen? Iedereen weet
dat die afstand een

hele specifieke trai-

individuele lopers kunnen toesnijden."
Heeft hij ook tips voor de andere groepen,

die hoe laag en recreatief ingesteld toch
beter willen presteren? Groenewegen:
"Veel leden zijn ouder dan dertig, veertig
en vijftig jaar. Onder hen komen relatief
veel blessures voor. Met behulp van even-
wichtiger schema's kan het lopen van een

groot aantal mensen sterk worden veraan-
genaamd.
In zijn algemeenheid: loop liever zodanig
dat je jezelf ondervraagt dan dat je twee
kilometer lang overvraagt. Ik denk dat
negentig procent van alle blessures een

kwestie is van overbelasting en dus te ver-
mijden was geweest. Het gaat erom dat
men ervan doordrongen raakt dat lopen in
wezen lange termijnbeleid is. Als ik zie
hoeveel mensen met blessures tobben, dan
denk ik dat er nog veel kan verbeteren."

aan. Meer uitwisselen
"k zeg er onmiddellijk bij dat dit vooral
aan de lopers zelf ligt. De trainers waar-
schuwen vaak genoeg, maaÍ er zijn er altijd
die het herstelloopje die avond of ochtend
nu net willen beschouwen als hun wed-
strijd. De meesten weten het best en nege-
ren hun pijnen en pijntjes.
Maar - en daar duidde ik al op - blessures
hebben ook te maken met het niveauver-
schil in de groep zelf. Het hoeft van mij
dus niet, maar het zou misschien helemaal
niet zo slecht zijn om wat meer uit te wis-
selen, door te stromen of zelfs een stapje
terug te doen. Werkelijk, er zijn genoeg
lopers die niet twee keer per week trainen
maar twee keer per week een wedstrijd
lopen en dan klagen dat het op de wed-
strijddag zelf zo ellendig ging. Dat is niet
alleen jammer, maar het is ook te voorko-
men. Ik hoop dat ik daar als trainingscoör-
dinator, via de trainers, het mijne aan kan
bijdragen."

Nico van Grieken

EEN TELEURGESTELDE LOOPSTER
Hoezo zult u zich afuragen.
Lopen bijde HRR en dan teleurgesteld zijn ?

Nu heb ík het bij de trainingen o.l.v. de bezielende leiding van Ben goed naar
mijn zin en ook toen ik een paar maanden als gast bij Heidi liep, ging alles
naar wens.
De reden voor /e teleurstelling is de volgende.

had de H.R.R. een jubileum

wegen zich ten dien-
ste stellen van de

'Haags-Vy'assenaarse'

roadrunners-vereni-
ging. Hij realiseert
zich volledig dat veel
van de

en

grotetfeels verdwenen, vermoedt Norbert,
die benadrukt dat hij er voor alle lopers en

loopsters wil zijn, maar ook dat hij zijn
trainingscoördinatie enkel en alleen via de

trainers wil uitvoeren. Met die 'doelgroep'
heeft hij een trainingsplan ontworpen, heeft
hij zeer regelmatig overleg, waarbij werken
aan kwaliteitsverbetering hoog in het vaan-
del staat. "Pottekijkers kan ik daar niet bij
gebruiken. We praten binnenskamers en

willen dat gÍaagzo houden."
Niettemin licht Groenewegen tegenover
'Hot Road Review' graag toe wat hij nu
precies beoogt met zijn opzet. "Om met de

deur in huis te vallen en om allerlei misver-
standen te voorkomen: mijn hoofddoelstel-
ling is niet de structuur van de diverse
loopgroepen te veranderen. Voor mij staat

dat niet primair. Ik wil wel bereiken dat de

trainers beter beseffen dat er meer uitwisse-
ling moet zijn. Ik ben bang dat de vereni-
ging anders, in alle gezelligheid, in allerlei
eilandjes dreigt te verzanden. Iedereen
vindt zijn of haar clubje nu eenmaal het
prettigst en het leukst. Natuurlijk wil ik aan

dat gevoel niets toe of af doen. Maar, zeg

ik erbij, weet dan ook dat onvoldoende
onderlinge samenhang in werkelijkheid een

belemmering voor de ontwikkeling van de

vereniging kan betekenen. Wat ik dus wil
is dat er meer uitwisseling komt, dat er
meer bruggetjes worden geslagen tussen de
groepen en dat er meer doorstromingsmo-
gelijkheden ontstaan".
"Ik bedoel: er zijn in een en dezelfde groep
soms grote verschillen in loopniveau. Hoe
ga je daar bijvoorbeeld mee om als op een

en deed dat o.a. met een

foto's had ik ook het'oude'
dames HRR running setje (donkerblauw
broekje, lichtblauflwit shirte) voor deze

tentoonstelling ter beschikking gesteld. Ik
zie nog de 'paskamer' van destijds voor
mij: achter een auto op de parkeerplaats bij
de boerderij Meijendell.
Inmiddels is het tenue voor de dames van
kleur veranderd, waardoor de HRR mij toch
al tot extra investeringen heeft verplicht,
want het oude looptenue (door sommigen
ook wel 'kruippakje' genoemd), vond ik
persoonlijk mooier, maar het nieuwe werd
ons van hogerhand opgelegd.
Maar nu ter zake.
Na verloop van de tentoonstelling kreeg ik
een aantal foto's terug. Maar nu komt het:
waar zijn de andere foto's en mijn nostalgi-
sche loopkleding gebleven?

Ondanks nijvere naspeuringen, waarbij mij
telkens een andere persoon genoemd werd
tot wie ik mij moest richten, hebben deze
persoonlijke onderzoekingen geen positieve

resultaten opgeleverd.
Begin mei 1995, tijdens een gesprek met de

laatste contactpersoon, werd mij meege-
deeld dat men destijds alle goederen ergens

had neergelegd, opdat een ieder zijnl haar
eigendommen kon meenemen.
Ik vind dit een kwalijke afhandeling van
zaken. Ik heb destijds deze goederen ter
beschikking gesteld en ik verwacht dan ook
dat deze goederen persoonlijk worden
terugbezorgd.
Of is er misschien iemand die mijn eigen-
dommen'abusievelijk' heeft meegenomen
of heeft veilig gesteld?

Het gevolg van bovenstaand relaas is, dat ik
mij bij een volgende tentoonstelling moge-
lijk wel tweemaal zal bedenken om iets ter
beschikking te stellen. Eigenlijk behoef ik
mij daar geen zorgen meer over te maken,
want wat heb ik nog aan te bieden voor een

tentoonstelling?
Mocht iemand er meer van afweten of iets
in bewaring hebben, dan gaame bericht aan
of retour aan:

gauw
Straver. Sonja van As

I

dingen praten wij tij-
dens het ffainersover-

oP,

runners.
daarvan
KNAU

60.000

Mijn
iederoen die van
atletiekvereniging
wordt om daar onder
leiding van een trainer
hard te wil

op. Oök
hecht

andere zeker
maken

Scepsis
Een jaar

Zo'n
zijn bij

minstens
doel

bete-
geen

mogen

in de hoogste
strijd
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NVA IO L'd

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

Als u voor een P.R. gaat, zorgen wij
voor een verzekering op maat.

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

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

lnlichtingen: John AgteroÍ KOK ASSURANTIËN 7
^a\Westblaak 196,3012 KN Rotterdam, Telefoon 010 - 401 85 01

HRR SNELT DE BAAN OP
Wil ook jijje basissnelheid verhogen? Wie wil er geen prestatieverbetering?!
Niet altijd die eeuwige duurloop op het trainingsschema! Een ronde van

vierhonderd meter brengt uitkomst: de baan!

niet direct dat het onderstaan-
bestemd is voor de rapste

van HRR. Het tegendeel is
juist minder snelle lopers zullen

aanvankeldk het grootste profijt hebben van

baantrainingen. Van recreant tot wedstrij-
datleet, van jong tot oud.
De baanatletiek is een grote onbekende voor
vele leden van HRR. Wegatletiek en baan-
trainingen lijken twee onverenigbare com-
ponenten. De baanatletiek wordt al snel

geassocieerd met prestatiedrang en fanatis-
me. Dit is echter onterecht en juist voor
velen van HRR zouden baantrainingen tot
een positief effect kunnen bijdragen. Wie
wel eens op één van beide atletiekbanen van

Den Haag komt, zal opmerken dat er atleten
van allerlei pluimage rondlopen met even-
zovele doelen. De één traint op de baan om
zijn p.r. op de 100 meter met een honderdste
van een seconde te verbeteren, maar een

ander komt er om zijn tempogevoel te trai-
nen, of om zijn basissnelheid te verbeteren.

Ons lichaam raakt door de vele trainingen
met het accent op het duurvermogen in een

staat van gewenning. Gevolg is dat er geen

vooruitgang meer mogelijk is en dat op den

duur de trainingen als saai worden ervaren.

Want zeg nu eens eerlijk; week in week uit
verschillende duurlopen over 10 km ofmeer
over één bepaald parcours gaan al snel ver-
velen, hoe mooi de omgeving waarin je
loopt ook is. Ik wil hier niet beweren dat

duurlopen maar moeten worden afgeschaft,
maar enige variatie in trainingsarbeid zou
geen kwaad kunnen. Baantrainingen vor-
men een mooi altematief!
Bij HRR zijn slechts een paar trainingsgroe-
pen waarbij regelmatig baantrainingen op
het programma staan. Een zeer beperkt aan-

tal atleten uit deze groepen doet mee aan

baanwedstrijden. Waarom zou je, zullen
velen denken?

Ik wil graag een paar Íugumenten aandragen

die pleiten voor baantrainingen. Het lopen
op de baan maakt je veel bewuster van je
motoriek. Dit zal een efficiëntere loopstijl
tot gevolg hebben. Door het keer op keer

afleggen van dezelfde ronde leer je je tempo
in te schatten en verbeteÍ het tempogevoel.

Gevolg van één en ander is dat de basissnel-
heid zal toenemen. De kem van de trainin-
gen is niet lang en laat zich goed combine-
ren met techniektrainingen. Als je na een

periode van baantrainingen een weg- of
baanwedstrijd loopt, zal deze veelal vlakker
gelopen worden dan voorheen, d.w.z. een

wedstrijd met kilometertijden die onderling
slechts gering van elkaar verschillen. Nu
zetten velen het bij het vallen van het staÍ-
schot op een lopen, zonder te weten hoe

lang zij het ingezette tempo kunnen volhou-
den. Een wedstrijd wordt zo een lijdensweg
en daarvoor doe je toch niet aan hardlopen?
Je kan ook met een voldaan gevoel over de

finish komen, zonder alles van jezelf gever-
gd te hebben en mogelijk in het bezit van
een nieuw p.r. op de koop toe.

Dit klinkt natuurlijk allemaal zeer veelbelo-
vend en verleidelijk, maar in de trainingen
zal er regelmatig een zweetdruppeltje val-
len!
Het toeval wil dat HRR in de luxe positie
verkeert een trainingscoördinator te hebben
die vroeger zelf baanatleet is geweest. Een
betere informatiebron kan menig trainer
zich niet wensen. Maak er gebruik van,
want NorbeÍ Groenewegen is nooit te

beroerd om je te helpen bij trainingstechni-
sche vragen.

Bovenstaande heb ik zelf dit baanseizoen
kunnen ervaren. Voorgaande jaren had ik al
voorzichtig van de baanatletiek geproefd,

maar dit jaar heb ik in overleg met Ton
Heerkens besloten om mijn hele wedstrijd-
programma op de baanatletiek af te stem-
men. ZakariaEzz;ne en Thomas Pieper vol-
gen hetzeHde traject.
Op 20 april trad een vijftal HRR-atleten aan

bij een 1500 meter-wedstrijd in het kader
van de Lievaert Loopcompetitie, georgani-
seerd door Olympus '70 in Naaldwijk. Een
groot aantal atleten uit de wijde omgeving
was op hetzelfde idee gekomen, zodat de

organisatie zich geen betere start had kun-
nen wensen. Voor ons was het de eerste

baanwedstrijd van het nog zeer prille baan-
seizoen. De benen zijnna een enkele baan-
training nog nauwelijks aan het lopen op
deze ondergrond gewend. De verwachtin-
gen zijn derhalve ook niet erg hoog gespan-

nen, maar de resultaten des te verrassender.

Met name Thomas geeft de doorgewinterde
baanatleten het nakijken. In de snelste serie

neemt hij na een tweetal ronden brutaal de

leiding om deze tot een meter voor de finish
te behouden. Een atleet van Haag Atletiek
weet zich nog net met een neuslengte voor-
sprong over de finishlijn te werpen, in een

tijd van 4.06 minuten. In de volgende serie

is het de beurt aan Zakaria en mij. Ook wij
mogen niet klagen met respectievelijk een

eerste en tweede plaats en tijden die sneller
zijn dan die van een aantal atleten uit de eer-
ste serie. Herman v.d. Stijl en René Meijer
onderstrepen met tijden ruimschoots binnen
de vijf minuten, dat wegatleten wel degelijk
op de baan uit de voeten kunnen. HRR baart
hiermee opzien en gedurende de avond
wordt door deze en gene gekscherend opge-
merkt dat "die wegatleten yan HRR voor-
taan verboden moet worden om aan baan-

wedstrijden deel te nemen".

Na deze voortvarende start heb ik de smaak
te pakken. Een tweetal clubtrainingen per

week worden afgewisseld met twee baan-

trainingen en/of een duurloop. Gemiddeld
415 trainngen per week. Dat is iets waar je
je lichaam langaam aan moet laten wennen.
Preventief laat ik mij wekelijks door Trudy
de Lange masseren en bij een vage pijn-
klacht staat Dannis v.d. Berg altijd voor je
klaar. Massage blijkt een goed middel om
eventuele blessures te kunnen voorkomen.
Zelf ben ik dikwijls in de veronderstelling
dat mijn benen goed voelen, maar Trudy
wijst mij dan weer op kleine verhardingen
die bij verwaarlozing wel eens tot proble-
men zouden kunnen leiden. HRR kan trots
zljn op haar uitgebreide paramedische

corps, want menig atletiekvereniging zal
hierjaloers op zijn.
Op het moment dat je dit leest, hebben
Zakaria en ik zo'n acht wedstrijden - ver-
deeld over 1500, 3000 en 5000 meter - gelo-
pen. Menig p.r. is genoteerd. Persoonlijk
geeft het lopen van baanwedstrijden mij
meer voldoening dan vele wegwedstrijden.
Je beleeft een wedstrijd veel intenser. In een

relatief kort tijdsbestek gebeurt er zeer veel.

Hopelijk is bovenstaande aanleiding om
eens bij een baanwedstrijd te gaan kijken en

kunnen wij volgend jaar met een grotere
groep HRR-atleten aan baanwedstrijden
deelnemen.

OPROEP UITSLAG
MARATHON
ROTTERDAM Í 995
Het verzorgen van de uitslag van de
Rotterdamse Marathon in dit
clubblad was voor mij een rotklus.
Als uitslag kreeg ik een exemplaar
van het loopblad RUNNERS
toegezonden. De 7500 gefinishte
deelnemers staan daarin netjes op
een rij, van de eerste tot de laatste,
met hun achternaam, de eersfe letter
van hun voornaam, en een stelletje
tijden: brutotijd, nettotijd, en de
beide tijden over elke helft van de
marathon. Verder niks.
Geen voornaam, geen
verenigingsnaam. En zoek het nou
maar uit!

isatie is apetrots dat ze
tijden kunnen geven

van de ChampionChip
maken. Van mij hadden ze

a de netto eindtijd mogen
geven, en de vrijkomende ruimte
mogen gebruiken voor de voornaam
en de verenigingsnaam van de deel-
nemers.
Met deze uitslag voor ogen, en de
ledenlijst zo goed als mogelijk in mijn
achterhoofd ben ik aan de slag
gegaan. Het resultaat zien jullie in de
uitslagenrubriek van dit clubblad.
Wie dus zijn naam in de uitslag mist
weet nu waar dat aan ligt. Niet aan
mij, want ik heb gezocht en gekeken
tot ik er tureluurs van werd, maar
aan het gebrek aan lopers-gegevens
in de uitslag; gegevens die mijn zoek-
partij sterk hadden kunnen vereen-
voudigen.
Wie dus zijn uitslag mist: stuur mij
even een briefje, of doe mij even een
belletje (werk: 3375696; thuis:
3681097), dan zorg ik ervoor dat
jouw uitslag alsnog in het clublad en
in mijn grote database komt.
Deze oproep geldt niet alleen voor
de laatste Rotterdamse Marathon,
maar voor elke WEDSTRIJD waarvan
jij jouw uitslag in het clu
gemist.
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LOGIGRAIVI
Tijdens de eerste vergadering van de
trainerscommissie dit jaar, vroeg de
Tra i n i ng scoörd i n ator aa n I acq u es,
Heidi en Ton hoe de training
vanavond verlopen was. Ze
begonnen allemaal honderduit te
praten, maar daar kon de
Trainingcoördinator geen touw aan
vastknopen. "Stop", riep hij"als alle
vergaderingen zo gaan verlopen,
komt er nooit een Technisch Plan,
laten we de zaken eens goed op een
rijtje zetten."

1. Degene onder jullie die een duurloop
deed was ook het laatste terug.

2. Kees liep met één van jullie mee naar
Scheveningen.

3. Heidi kwam niet als eerste, maar als

tweede in het clubhuis terug.

4. Harry assisteerde één van jullie met
het inpassen van versnellingen in de
training.

5. Ellen liep deze keer niet mee met
Jacques.
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6. Ton was niet via Meyendell maar via
Duinrelgelopen.

7. Dit keer ging één van jullie uitlopen
op het Scheveningsestrand en was
ook als eerste terug voor een biertje.

Met deze aanwijzigingen wist de
Trainingscoördinator precies waar elke
trainer was geweest, welke cursist van
de trainingscursus met welke trainer
was meegelopen, wat voor soort trai-
ning er gegeven was en de volgorde
waarin de trainers terug in het clubhuis
waren gekomen. Daarop was hij vast
aangenomen! Wie doet dit hem na?

Lees alle aanwijzingen door en streep
de mogelijkheden weg door een min in
het overeenkomende hokje te plaatsen.
Als je een goede combinatie hebt
gevonden, zet je een kruisje. In de eer-
ste aanwijzing staat bijvoorbeeld dat
degene die een duurloop deed het laat-
ste terug was. Je zet dan een kruisje in
het vakje duurloop/laatste. Je kunt tege-
lijkertijd minnen zetten in de hokjes
duurloop/eerste, tweede, omdat bekend
is dat de duurlopers als laatste terug
waÍen.
Succes! Oplossing staat verderop in
dit clubblad.

3 juni: vertrek vanaf de
om 06.00 uur

10 uur want Noor was 10
te laat. Deze tien minuut-
n we ruimschoots ingelo-

pen!
Onderweg bij de eerste sanitaire stop
een ontmoeting met Gerard
(Karaoke) Joling en een onaardige
kerel (volgens Carrie een hufter) die
ondergetekende als het ware niet
zag staan bij de koffieautomaat. Bij
onze aankomst rond 18.00 uur in
Anduze was daar net een 15 km.
hardloopwedstríjd bezig ! Jammer dat
Heidi twee linkerschoenen bij zich
had en Noortje een linker- en rech-
terschoen maar van twee verschillen-

zondag 4 juni: gelopen van Anduze
naar Colognac; een pittige wandeling
waar we Noor even kwijt waren; een
Romaans kerkje bezochten (het was
tenslotte zondag) en belandde in een
zeer luxe gite d'etappe. Luxe wil zeg-
gen: ligbad, t.v., afwasmachine (die
we natuurlijk gebruikt hebben) en
magnetron.
Verder twee andere Nederlandse
dames ontmoet die ons gedrag ( lees
gelach) niet zo konden waarderen en
zich dus maar snel verwijderden (lees:
naar bed gingen). Nooit geweten dat
Noor een aura heeft dat honden op
afstand houdtl

primitieve gite.
Geen electriciteit, geen douche, maar
wel een open haard die door monsi-
eur George voor ons werd aangesto-
ken.
Ons diner werd aan huis bezorgd in
een houten kratje (a, dat is iets
anders dan de jongens van de pizza-
service). Het smaakte voortreffelijk
en de wijn (ongeveer 4 flessen?
ook!).

Maar ja: eerst moest er door monsi-
eur (vegetarier, yogha-leraar en mis-
schien ook wel antroposoof) gekookt
worden; alles vers uit eigen tuin werd
ons door zijn vriendin meerdere
malen verkondigd. Misschien dat het
daarom 3 uur duurde voordat we een
overheerlijke vegetarische maaltijd
voorgeschoteld kregen.
Dit vergoede natuurlijk alles.

woensdag 7 juni: Marqueres-Bar de
Cevennes-Florac.
Aan het begin van deze dag wist ik
nog niet dat we 24,5 km zouden
lopen begon voor Heidi het drama
waar elke wandelaar bang voor is;

BLAREN!

Bij de tussenstop in Bar de Cevennes
dachten we een lift te krijgen maar
dit ging helaas niet niet door. Onze
lift c.q de auto ging kapot zodat w
toch door moesten lopen. Maar we
lieten ons niet kennen en na onge-
veer 3 uur zwoegen kwam Florac in
zicht. We werden al opgewacht door
de madame van de gite (alsof ze ons
rook!). Deze madame zijn we tot ons
vertrek op vrijdagochten niet meer
kwijtgeraakt. Ze was a.h.w. een scha-
duw die ons achtervolgde met vra-
gen, goede raad, gezwets etc. etc.

donderdag 8 juni: rustdag in Florac!
Alles wat er te bekijken viel in dit
schitterende plaatsje werd door ons
bekeken: een kasteeltje ( dat geres-
taureerd werd), een park, een forel-
lenkwekerij, de maandelijkse markt (

wat een geluk voor ons ).
Wel geprobeerd de madame van de
gite te ontwijken door allerlei cirkel-
vormige bewegingen om de gite te
maken.
's Avonds met twee andere gitebe-
woners ( Philippe - een Belg tres
mechante en Ben-Engelsman, blijven
steken in het Woodstock tijdperk) op
het terras van madame lekker op z'n
frans gegeten; wijn, pate en stok-
brood. Om 22.00 uur werd ons door
madame te kennen gegeven om
maar eens naar bed te gaan en niet

ln korte bewoordingen en per dag volgen nu de belevenissen van 4 HRR sters
al wandelend in de Cevennen, te weten:
Heidi, Carrie, Noortje en Ria ( v.d. Berg).

11 ne e

dinsdag 6 jÈni: Besseve - Marqueres.
Het wordt eentonig maar ook deze
tocht bood ons schitterende verge-
zichten/panorama's. Het pad dat naar
de gite leidde was een sprookje:
alleen maar bloeiende bloemen,
bomen en struiken.
Natuurlijk eerst wijn voor de dorstige 

_

kelen en dan: eten!

merken!!
hadden de dames zeker mee-

maandag 5 juni: Colognac-Besseve.
Na een schitterende wandeling door
de draille (pad waar de schapen
lopen) terecht gekomen in een zeeren.
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Perfect
geregeld!
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.
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Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MSION
voor je. 66NTACTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002

Verslag van de
tweede HRR
Strandloop met de
wind uit zee.

je als puur recreatief loopster maar
een eerste plaats bij de

versie van de HRR strandloop.
regen en een behoorlijke zeewind

voÍnen het decor voor de tweede strandloop.
Maar niet getreurd, want bij de eerste editie was
het zo nodig nog slechter weer. Dus niet getreu-
zeld en mijn supercar gepakt op naar strandtent
OASE. Wat schetst mijn verbazing als ik daar
aankom en het complete organisatiecomite aan-

tref, slechts drie lopers. Ze nuttigden een

bekend drankje. Niets vermoedend kijk ik nog
op mijn horloge om te zien of ik mij soms in de
tijd vergist heb, maar nee hoor ik ben stipt op
tijd. Wedstrijd afgelast te veel voorbereiding
voor een krap handje lopers. Ontstemd merk ik
op dat ik zeer teleurgesteld ben en hier kom om
te lopen. Ik krijg hierbij steun van Ed Zijl.
Kortom twee leden van de HRR lopen hun
eigen strandloop.
Uitslag: le (en enige) dame Trudy de Lange

2e (en enige) heer Ed Zijl.
Hierbij wil ik de organisatie bedanken voor
deze unieke ervaring.

' zoveel lawaai te maken! Dit
zou haar goede naam onrecht
aan kunnen doen. Kortom: ze
was jaloers dat we het gezellig
hadden en dat zij er niet bij
mocht zitten!

Vrijdag 9 juni: met de bus van
Florac naar Ales( 1,5 uur door
een schitterende omgeving) en
van Ales lopen naar Anduze (

13 km.) Na de gezellige don-
derdagavond had Philippe
besloten om maar een stukje
met die vier gezellige
Nederlandse dames mee te rei-
zen, ln Ales scheidden onze
wegen zich.
Bij aankomst in Anduze stond
ons vervoermiddel nog keurig
geparkeerd voor de gite waar
onze tocht ook begonnen was.
Natuurlijk hebben we toen
nog even een wijnkelder en
een kaasboerderijtje bezocht.
Er moesten natuurlijke produk-
ten uit de streek meegenomen

worden voor de thuisblijvers.
Welke prdoukten dit waren
laat zich raden !

Zaterdag 10 juni: Anduze-Den
Haag.
Je kunt ook zeggen: van 27
graden Celsius naar 1'l graden
Celsius.
De terugtocht stond in het
teken van belgische friten. Wat
kan een mens gefixeerd raken
door iets: wij wilden frites, hoe
dan ook! Al met al hebben we
er ongeveer twee uur op moe-
ten wachten voordat we er als
aasgieren op aanvielen. Ja
want reizen maakt tenslotte
hongerig!!
Rond 20.00 uur terug in een
koud en regenachtig Den
Haag: moe en voldaan en
terugkijkend op een heerlijke
week in een schitterende
omgeving.

Ria van der Berg.

Trudy de Lange.

OPROEP UITSLAG
MARATHON
ROTTERDAM 1995
Jullie zouden mij trouwens een plezier
doen als jullie wedstrijden zouden boy-
cotten die mij geen uitslag toesturen, of
mij pas een uitslag toesturen nadat ik er
om ben gaan zeuren, of die een uitslag
opmaken waarin de verenigingsnaam
van de deelnemers ontbreekt. Voor deze
boycot kan ik van harte aanbevelen:
Marathon Rotterdam, Midwinter-
marathon Apeldoorn, Amsterdam
Marathon, TROS-Ioop Haarlem.

lacques Beljon

VERVOLG VAN PAG.9

WEDSTRIJDKALENDER
HRR-Wedstrijdkalender 1995 (versie 1 juni 1995);
P = telt mee voor HRR-Prestatieklassement

Racedag Sel Naam loop Plaats Afst Start lnlichtingen
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WEDSTRIJDKALENDER
H&R-Wedstrijdkalender 1995 (versie 1 juni 1995);
P = telt mee voor HRR-Prestatieklassement

Racedag Sel Naam loop Plaats Afst Start lnlichtingen

12.07.95
13.07.95
14.07.95

15.07.95
16.07.95
16.07.95
21.07.95
22.07.95

5.08.95
16.08.95
19.08.95
19.08.9s
20.08.95
25.08.95
25.08.95
26.08.95
26.08.95
26.O8.95

26.08.95
27.08.95
27.08.95
27.08.95

Domburg
Naaldwijk
Bergen op Zoom
Bergen opZoom
Noordwijk
Bergen op Zoom
Den Haag
A'foort
Wolphaartsdijk
Hank
De Lier
Giethoom
Best
Oud-Beijerl
Den Haag
Haamstede
Naaldwijk
Sneek
Leersum
Dinant
Hem

Heerlen

070-3540690
033-611359
01 198-1385
01622-2994
01740-20733

04998-72281
01860-16952
070-3540690
01 1 12-1780
01740-20733
05t40-4991
03434-5t445
82224553
02284-2654
045-723t98

30.08.9s
31.08.95

2.09.95
2.09.95
2.09.95
3.09.95
4.09.9s
7.09.9s
8.09.95
9.09.95
9.09.95
9.09.95

10.09.95
10.09.95
10.09.95
16.09.95
16.09.95
17.09.95
17.09.95
2t.09.95
22.09.95
23.09.95

01823-82250
03480-19434
01832-1812
05270-15880
05150-20965
071-177656
070-3681097
01740-20733
01820-8891 l
033-61t359
Suomi
Aquilo
020-6999189
010-4225439
070-3694312
Aquilo
03402-46560
085-621009

Stratenloop
LievaaÍ Comp 4
NK Baan Senior
NK Baan Senioren
Lipton Ice Run
NK Baan Sen

HRR Strandloop
NK Halve Marathon Sen

wegwdstr wolphaartsdijk
Stratenloop Hank
Bradelier loop
Punterloop
Ronde van Naestenbest
Fiat-Ronde loop '
HRR Strandloop
Halve Marathon
Rijk Zwaan-M.E.Y. Loop
Sneek-Bolsward-Sneek
Uilentorenloop
Descente de la Lesse

Hemmeromloop
Telematicaloop (SWAN)

5-10
2t
15

7.5
10

StaÍ
15

2t
5-10
2t
t6
20
2t
t2-2t
10

l6

r8.45
18.30
14.30

20.00
13.30

78

14.30
19.00
18.45

12.00
13.30
17.00
13.30
00 32
11.30
t2.00

2t
15

100

l5

l0
100

t0-20
l6
t6

1500 m

19.15

20.00
14.15

r6.30
14.30

12.00
18.45

19.00

11.00

11.00

12.30

5

20.00
19.30

01 180-15084
01740-20733

10 13.00 02523-74991

Uurloop Schoonhoven
Singelloop Woerden
ABM Loop Meeuwen
Fish-Potatoe-Run (Urk-E'oord) Urk
Hanzeloop Wamsveld
P Vlietloop Voorschoten
P 4e HRR TimeTrial Clingendael
LievaaÍ Competitie 5 Naaldwijk
Singelloop Gouda
Halve Marathon Amersfoort
Pierloop Santpoort
RUN Winschoten ??? Winschoten
Jo Moermanloop Amsterdam
Konmar Oosterhofloop Rotterdam
Molenloop Voorburg
RUN Winschoten ??? \Vinschoten
Sluizenloop Nieuwegein-Zuid
Bridge-to-Bridge Loop Amhem
P Dam tot Damlp (SWAN) Amsterdam
Lievaart Competitie 6 Naaldwijk
HRR Strandloop Den Haag
Halve Marathon Katwijk

15

10

15

r3
2t
2t
5

J

15.00
13.00
13.45

t9 740-20733
5-
2t

;;;;ffi,fls*of9o.
li1:Ë$f?{i&28059,

§ x

d
fl

d
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WEDSTRIJDKALENDER
HRR-Wedstrijdkalender 1995 (versie 1 iuni 1995);
P = telt mee voor HRR-Prestatieklassement

Racedag Sel Naam loop Plaats Afst Start lnlichtingen

23.09.95
24.09.95
24.09.95
24.09.95
24.09.95
24.09.95

1.10.95
r.10.95
1.10.95
1.10.95

7.to.95
7.t0.95
7.10.95

7.t0.95
7.10.95
8.10.95
8.10.95
8.10.95
8.10.95
8.10.95

14.10.95
14.10.95
14.10.95
r5.10.95
21.r0.95
21.10.95
21.10.95
22.10.95
22.t0.95
28.10.95
28.t0.95
29.r0.95
4.tt.95
5.1 I .95

1 I .1 1.95

11.11.95
11.11.95
t2.|t.95
12.11.95
19.11.95
19.11.95
25.tt.95
25.1r.95
26.11.95
26.1r.95

2.12.95
2.12.95
3.12.95
9.t2.95

16.t2.95
t6.12.95
t7.t2.95
3t.t2.95
3t.t2.95
6.01.96
7.0t.96

14.0t.96
20.ot.96
21.0t.96
2t.0t.96
28.01.96

Jubileumloop
Amsterdam City Marathon
Bowie RML Stadsloop
Route du Vin
Singelloop
Stadshartloop
Bloemendaalloop
Rabo Zilveren Tulploop
Singelloop
WK Halve Marathon
Herfstloop
Olympus Ekiden
Omloop van Nrdwijkerht
Rottemeren Kringloop
Tien Engelse Mijlen
30 km loop
4 Mijl van Groningen
5e Oce Ekiden
Marathon Eindhoven
Tien Engelse Mijlen
Baggermolenloop
Tien Engelse Mijlen
Zeeuwse Ekiden
TROS-loop
Coenecooploop
Dijktoop
Wipmolenloop
Gildehuysloop
P De Haagse Tien
Alphen Noord Cross
Geultechniekloop
P NK Marathon Veteranen
Erasmus Ronde
Halve Marathon
Jan Olsthoom loop
Ultraloop om Haarlem.mr
Wantijparkloop
Heliomare Cross
Kabinet Road Run
Blankers Wisseltrofee
P Zevenheuvelenloop
Gouda Cross
Halve Marathon Swartbrk
Oosterduinloop
Warandeloop
Halve Marathon
Sint Nicolaasloop
Zandboscross
Salvatorhoeveloop
Houtwijk Kerstloop
Kerstloop
FIT Ten Miles
Oudejaarsloop
Sylvester Cross
Polderloop
Nieuwenbergloop
P Nike Halve Marathon
Goed-Beter-Bestloop
Sporteon-Biesheuvellp
Sprint Cross
Duinrell Bataven Cross

Middelhamis
Amsterdam
Maastricht
Remich (Lux)
Utrecht
Zoetermeer
Gouda
Mijdrecht
Breda
Belfort (Fr)
Barendrecht
De Lier
Noordwijkerhout
Bleiswijk
Alblasserdam
Dordrecht
Groningen
Utrecht
Eindhoven
Alkmaar
Sliedrecht
Barendrecht
Vlissingen
Haarlem
Waddinxveen
Schoonhoven
Gorinchem
Beverwijk
Den Haag
Alphen a/d Rijn
Vlaardingen
Etten-[-eur
Rotterdam
Warmenhuizen
Monster
Badhoevedorp
Dordrecht
Wijk aan Zee
Wijk bij Duurstede
Amsterdam
Nijmegen
Gouda

Weert
Noordwijkerhout
Tilburg
Nijeveen
Bleiswijk
Deume
Zierikzee
Dronten
Rhoon
Den Haag

Den Helder
Soest

Piershil
z,egge
Egmond aanZ,ee
Best
Maassluis
Breda
Wassenaar

14.00 01870-83545
11.15 020-6630781
10.00 043-476826
Duursportkal.95
11.30 03403-73347
12.00 079-21t854
13.30 01820-39962
12.00 02979-82243
14.00 076-652365

FFA
14.00 01806-17023
13.00 01740-20733
14.00 02522-17392
14.00 0r892-14306
14.30 01859-15903
13.00 078-181406

l uur 14.30
20 11.00
10

030-935057
040-387775
072-6t2652
0t846-14170
01864-1820
01 184-18006
023-276767
01727-13073
01823-82250
01830-21481
o25to-24107

15

2t-42
2t
2t
t2
l0
0
t0-21
2l
2t
16

42
15

10-21
16

30

6.4
42
2t-42
t6
16

16

42
2t
10

20

15

2r-42
2t
2t
2t
6l
10

l0
10

16

l5
9

2t
16

21

5-15

12.30
12.30
11.00
14.00
14.00
t2.00

14.00
t4.15

t4.30
t2.00
12.00
11.00
11.00
15.00
10.00

12.00
r4.00
12.30
t2.N
11.00
4.00
09.30
13.30
11.00
12.00
13.00
13.00
15.00
11.00
11.00
10.30
t2.t5
13.30
13.30
14.30
t4.t5

13.00
tt.45

20
2l
15

16

10

11

10

2t
2l
2t
2t
t2

01720-20265
010-4744969
0r62r-t7302
ot0-4032720
02269-2339
01749-46901
02503-29341
078-181406
02510-24107
03435-71990
020-6428668
080-603877
01820-30632
04955-1823
02s22-17392
013-676178
052t5-r976
01892-14306
04930-t6412
0l 1 12-1780
032t0-15964
01890-16791

070-3973281
02230-20208
02155-r7370
01860-16952
01652-15981
03200-3t042
04998-372281
01899-22948
076-416863
071-177656

UITSLAGEN
Midwintermarathon, Apeldoorn op 04102195

Plaats Cat. Ud Naam

0 M45 3:08:00 BertVingerhoed

Kopixloop, Delft,5 km op DMl95
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:16:43 Sander Creman

25 VSE 0:23:31 CynthiaBoekkamp

Kopjedoop, Delft,10 kn op 1210Y95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:34:53 TakmaEzzine

6 M40 0:37:03 JoopVerhoeven

l0 MSE 0:37:38 Maarten Schanoo

37 M50 0:46:43 Rinus Stolk

M M55 0:48:43 Pieter van Daalen

Kopjedoop, Delft,15 km op 12103195

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:52:42 Peter de Visser

36 V40 l:ll:00 GeorgetteBrugman

37 MSE l:ll:16 EugènevdBerg

Kopjesloop, Delft,30 km op \zfrWs
Plaats Gt. Tiid Naam

I MSE 1:52:28 Jaap den Boer

12 M40 2:02:03 Nico Droppert

11 MSE 2:02:03 CorZwut

17 M40 2:l 1:05 Rinus Pols

20 MSE 2:13:16 JonFolleso

47 M45 2:27:03 Hans van Toor

Ve*ade Sultanaloop, Zaandam,30 km op 19fr3/95

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 1:44:36 Nick Doom (Zaanland)

1 M40 l:47:38 Jan Lazet (Astylo$

l.5 l:57:00 HettyEverhardus(Noordkop)

I M50 l:59:38 JohnYoung(Lycurgus)

2l M40 2:01:51 JoopVerhoeven

69 MSE 2:17:55 Guus Zijdenbos

7 V40 2:22:52 Manattrre Koopman

22 V35 2:48:46 LiesbethWeijs

38 M55 2:48:47 HenkDemmers

Zilveren Molenloop, Rijpweteing,20 kn op 01M195

Plaat Cat. .Tijd Naam

I MSE 1:04:43 JaapvDuyvenvoorde(Bataven)

5 MSE l:07:10 Albet Beekhuizpn

I M40 l:08:17 Janlazet(Astylos)

2 M40 l:14:25 Herman van der Stijl

1 V35 1:31:14 ConyHeemskerk(Bataven)

3 V40 1:36:52 Marianne Koopman

London Marathon 1995 op 02104195

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 2:08:30 Dionicio Ceron (Mexico)

ZM MSE 2:36:37 Thomas Pieper

3332 MSE 3:16:31 AndreBlok

Westland Manthon, Naaldwijk, Manthon op 0U04D5

Plaats Cat. Trjd Naam

1 MSE 2:15:40 Ronny Ligneel (Belgie)

15 M40 2:29:50 Ryszard Marczak (Polen)

37 M40 2:48:08 Frans Brink ten

82 M40 3:04:05 Paul Berg van den

2W M40 3:35:33 Pieter Hulskamp

UITSLAGEN
0 M40 4:48:70 Herman van der Stijl

Rotte rd a n M a r atho n op 23fr4195

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 2:08:57 Martin Fiz (Spanje)

4l M40 2:30:25 MichelvdLuytgaarden(PH)

l.E 2:30:34 MonicaPont(Spanje)

85 M50 2:38:36 AJones(lerland)

100 MSE 2:39:5ó AlbeÍBeekhuizen

6 V35 2:43:29 Ciska Maton (Belgie)

25 V45 3:ll:57 RSleutjes(PrinsHendrik)

1229 Mq 3:14:35 Nico Droppert

1272 M45 3:15:07 JacquesOvergaauw

1520 MSE 3:19:05 CorZwaÍ

1905 MSE 3:24:43 Guus Zijdenbos

1973 M40 3:25:27 PaulGrevenstette

2324 MSE 3:29:33 Andre Btok

2378 M45 3:30:00 lanvanEgmond

2&l M4 3:33:21 Paul van Dunné

2f/'2 M50 3:33:21 Jan Nieuwenburg

2702 M40 3:34:M PieterHulskamp

3135 MSE 3:39:47 PeterKempkes

3246 MSE 3:41:11 Michiel Tuit

34ó9 MSE 3:43:54 Rob Walterbos

3534 M45 3:44:36 lValterdeLing

3603 MSE 3:45:15 AdFousert

3823 M40 3:47:54 Fred Kick

3824 M45 3:47:54 Nico van Grieken

4981 M40 4:01:23 Frits Witmer

263 V35 4:02:06 Marijke Besselink

5039 M55 4:02:07 JohnAgterof

273 V45 4:03:34 Sophie van Geenhuizen

264 V40 4:03:40 MastiaKaldenbach

370 V45 4:15:05 InezvanderWal

5887 M55 4:17:11 Henk Demmers

405 V40 4:19:56 RiavandeBerg

431 V35 4:23:19 Liesbeth Weijs

M3 V45 4:26:08 Carry van Teylingen

482 V40 4:34:20 LoesReeve

6572 M50 4:35:26 Henk Mollema

5?0 V55 4:39:21 SonjavanAs

6714 M50 4:41:15 Nico Galjaard

527 V50 4:41:15 HeidivanderVeer

554 V45 4:47:34 JaneHamsra

566 V50 4:51:36 Helen van der Poel

578 V50 4:56:05 Marianne van Grieken

Havenloop 1995, Vlaardingen, 5 kn op 29fi4195

Plaats Cat. Tijd Naam

l.E 0:18:09 InekeVis(Bataven)

1 V35 0:19:09 AnnekeKloostra(LPK)

3 V40 0:22:53 Ineke Schnitzler

0plossing LOGIGRAM

lacques en Í(ees zijn met de groep gaan uitlopen

op Scheveningen enwaren als eerste terug,

Ton heeft met Ellen en ztin groep een duurloop

via Duinrellgedaan en was als laatste terug,

Heidi en Harry hebben de groep versnellingen laten

doen in lleyendell en kwamen als tweede terug in het clubhuis,

Westland Marathon, Naaldwijk,2l km op 0ffi4195

Plaats Gt. Trjd Naam

I MSE

90 MSE

118 MSE

187 M45

2U V40

286 M50

381 M40

490 M45

489 V40

l:16:15

l:27:N

l:?7:56

l:30:57

l:31:49

l:34:29

l:37:36

l:40:19

l:40:19

Cor Bezemer (R'dam Atl)

Hans Konemans

Henk Mullekes

Jan van Egmond

Conie van Egmond

Jan Nieuwenburg

Joop den Ouden

I*x Cabral

Marianne Koopman

Lievaartloop (1), Naaldwiik 15Nn op 20fr4/95

PlaaB Cat. Tijd Naam

MSE

MSE

MSE

MSE

MSE

4:0ó:60

4:07:00

4:17:80

4:21:50

4:47:N

Edgar Vermaas (Haag Att)

Thomas Piepei

TakanaEzzine

Sander Creman

René Meijer

HRR fimeTilal (1 ), Clingendael, 55Nm op 01 /05195

Plaat Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:18:06 Thomas Piepr

2 MSE 0:18:20 Sander Creman

3 MSE 0:18:20 Wim van Maanen

4 MSE 0:18:34 ZakariaEzzine

5 MSE 0:18:35 Wim Paudekooper

6 MSE 0:18:52 TheoTimmermans

7 M40 0:18:53 Herman van der Stijl

8 MSE 0:18:56 RenéMeijer

9 MSE 0:19:06 MichielHeijden

l0 MSE 0:19:23 StevenPost

I I M40 0:19:49 Frans ten Brink

12 MSE 0:20:02 Willem de Graaf

13 MSE 0:20:13 Hans van Vliet

14 MSE 0:20:20 Frans Martens

15 MSE 0:20:23 Guus Zijdenbos

16 M40 0:20:24 PietRoestenburg

l7 MSE 0:20:28 Peter de Ruitu

l8 MSE 0:20:28 Maarten Schanoo

19 MSE 0:20:29 Rob Stevens

20 MSE 0:20:34 LeondePriester

21 MSE 0:20:44 HenkMullekes

22 MSE 0:21:40 Maarten Dirkzwager

23 MSE 0:22:00 Peter Groen

24 MSE 0:22:16 Jaap Bemhard

25 M§E 0:22:19 EugènevandeBerg

26 MSE 0:22:21 Hans von der Linde

27 M50 0:22:25 Jan Nieuwenburg

28 M50 0:22:29 Ric van Dijk

29 M55 0:22:50 Piet Meinden

30 MSE 0:23:05 John Hartman

31 M40 0:23:07 Fred Kick

J
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UITSLAGEN
32 MSE

33 M50

34 M45

35 M50

36 M40

37

38 M40

39 V40

40 MSE

41

42 M45

43 MSE

4 M45

45 MSE

46 M40

47 M45

48 MSE

49 MSE

50 MSE

51 M45

52 MSE

53 VSE

54 M40

55 M45

56 MSE

57 M50

58 VSE

59 MSE

61 M55

60 MSE

62 M45

63 M45

U MSE

66 MSE

65 M45

67 MSE

68 M40

69 M45

TO M45

71 M50

72 M55

73

74 M45

75 M40

76 V35

77 V40

78 M60

79 VSE

80 M45

8l M40

82

83 VSE

84

85 V35

86 V45

87 M55

88 M45

UITSLAGEN UlTSLAGEN
0:23:09

0:23:14

0:23:18

0'.23:27

0:23:36

0:23:41

0:23:43

0:23:58

0:24:00

0:24:00

0:24:ll

0:24:ll

0:24:1 1

0:24:18

0:24:34

0:24:35

0:24:42

0:24:M

0:24:49

0:24:56

0:25:03

0:25:1 1

0:25:12

0:25:13

0:25:14

0:25:19

0:25.25

0:25.,26

0:25.28

0:25.,28

0:25:35

0:25:38

0:25:45

0:25:46

0:25:46

0:25:4'l

0:25:50

0:25:56

0:25:58

0:26:03

0:26:12

0:26:13

0:26:34

0:26:38

0:26:43

0:27:09

0:27:18

0:27:20

0:27:27

0:27:27

0:27:30

0:27:40

0:27:41

0:27:46

0:27:47

0:27:48

0:27:48

Boy Gailjaard

Cor van der HaÍ$

kx Cabral

Pieter de Graaf

George van Wissen

Frank Huijsmans (gasdoper)

MeindeÍ Alsma

Marianne Koopman

RonAmdts

Marjorie v d Bunt (gastloper)

Fred Hoogwoud

Peter de Rooij

BeÍ van Viegen

Peter Kempkes

Job Baak

Jéjé Groot

AlbeÍ Schalkwrjk

Don van Ruiten

Joop de Gier

Hans van Toor

Martien van keuwen

Jolanda van Leeuwen

Eric Kerklaan

Han Elkerbout

Robèrt Bonte

Nico Galjaard

Margriet Hoekstra

Peter van Houdt

Toon Storm

Michel den Heijer

Irenderd Kleijn

Iaap van Dijk

Peter van Iperen

[d Reinicke

Roel Gort

Frans Perdijk

Frits Jacobs

lvalter de Ling

Rob van der Bilt

Lucas de Kruijter

Henk Dernmers

Margreet v Dijk (gasdoper)

Julio Lasiena MaÍinez

Jerry van den Oordt

Liesbeth \Veijs

Anette Hinloopen

Rodi Druif

Anje Kruiter

Paul Engelen

Ben van Koten

Sjouke Mulder (gastloper)

Annette Straver

Lonneke Poels (gastloper)

knie Gelauf

Herma Kessler

Koos de Groot

Ben van Kan

Inez van der Wal

Jane Harnstra

Sonja van As

Edwin Perdijk

Jos de Graaf

Mirjam Drlkman

Daan Verbaan

Franca van Tesel

Ria van Geffen

Fred Groen (gastloper)

Astrid Koppet

Ria van de Berg

Carry van Teylingen

Manjke honk

Emma Spaans

Egbert Darwinkel

Heidi van der Veer

Helen van der Poel

Petra Wegdam

Wim Gottlieb

Picolette Pieters (gastloper)

Said Alloui (gastloper)

Ingrid Stevens

Marlies van Grinsven

Anja Kuit

89 V45

90 v45

91 V55

92 MSE

93 M40

94 VSE

95 M40

96 VSE

97 V40

98

99 VSE
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0:34.,37

0:34:43

0:35:33

0:36:53
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0:37:09
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0:37:35
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0:39:42

0:40:33
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0:40:55

0:dA:09

0:44:40
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Haagse Beemdenloop, Breda, 10 km op 07/05/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:31:09 Robin Punt (LPK)

l E 0:35:13 MariannevdLinde(AVH)

2 VSE 0:36:22 Anne van Schuppen

Bataven lnstuií (l), Leiden,1500m op 10/05/95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 4:07:30 Ad vd Plas (Bataven)

9 MSE 4:17:50 ZakotraEzzïne

l0 MSE 4:17:60 SanderCreman

Lievaartloop Q), Naaldwijk 3Wn op 11fr5195

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 8:57:00 Erik v Heyningen (Olympus 70)

0 MSE 9:46:50 Theo Timmermans

0 M40 9:55:10 Herman van der Stijl

Lenteloop, PapendrechL 15 kn op 1y05/95

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 0:44:34 Hizcon 0twori (Kenia)

257 MSE l:07:47 André Blok

BFI Golden Ten, Delft, 10 km op 21/05/95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:30:40 Rik Bisschop (AV 40)

6 MSE 0:31:52 Alhrt Beekhuizen

ll M40 0:32:01 Henkvan Velzen (onbekend)

20 MSE 0:32:57 René van Wissen

48 M50 0:34:28 Frits Boudewrln (Haag Atl)

49 MSE 0:34:29 Theo Timmermans

Utrecht Marathon, Marathon op 21/05/95

Plaats Cat. ïrjd Naam

1 MSE 2:20:39 Chris Penny (Engeland)

1 M40 2:31:02 JoFerket(Bataven)

18 M40 3:10:52 Henk Mullekes

Utrecht Marathon, 21 km op 21/05/95

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE l:05:10 Aart Stigter (Hellas)

1 M40 1:18:36 lVim van Doom (FIT)

28 M45 l:46:20 Jéjé Groot

Vestloop, Alkmaar, Halve marathon op 2y05/95

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 1:04:41 Gerard Kappert (Daventria)

26 M50 l:17:40 Jan van Ammers (Zaanland)

112 M50 1:36:41 Ric Dijk van

Veerse Torenloop, Raamsdonkveer, 10 km op 2A05/95

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:29:32 \Voldemeskel (PSV)

I VSE 0:35:18 Anne van Schuppen

HRRTimeTrial (2), Clingendael, 55Nm op 29105195

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:18:14 SanderCreman

2 MSE 0:18.,27 ZakariaBzzirc

3 MSE 0:18:29 Theo Timmermans

4 MSE 0:18:54 Michiel Heijden

5 MSE 0:19:(M Piene van Leeuwen

6 MSE 0:19:25 StevenPost

7 MSE 0:19:52 Maarten Schanoo

8 MSE 0: 19:59 Roel van den Eijnde

9 MSE 0:20:16 GuusZijdenbos

10 MSE 0:20:22 Hans Blokker

l1 M40 0:21:04 Henk Mullekes

12 M45 0:21:15 TonHeerkens

\3 M40 0:21:17 ZierSchaap

Het beste advies bij de aanschaf van
sportschoenen krijg 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 Iopen 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.

SPECIÀAtZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

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

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

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nijmegen, Rotterdanr, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Running Indoor Tennis Triathlon Fitn ess Wal king
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Remko Schanoo

Peter Groen

Jan Nieuwenburg

John Hartman

Maarten Dirkzwager

Fred Kick

Eugène van de Betg

Lex Cabral

Pieter de Graaf

Cor van der Harst

Piet Meinders

Michel den Heijer

Joop Verhoeven

Mariame Koopman

Joop de Gier

Albert Schalkwrlk

Pieter van Daalen

George van Wissen

Frank Huijsmans (gastloper)

Max Bourgonje

Margriet Hoekstra

Bram van Westbroek

Ben van Kan

I"eenderd Kleijn

Roel GoÍ

Dorien Jongeneel

Liesbeth Weijs

Lucas de Kruijter

Jetteke Sjouke

Jolanda van Leeuwen

Iaap van Dijk

Nico Galjaard

Thea Klijn

Koen Klijn

Jerry van den 0ordt

Aad van Straalen

Yvonne Smit

Theo Strijers

Rob van der Bilt

Julio Lasiena Martinez

Henk Demmers

Sonja van As

Walter de Ling

Annette Straver

Koos de Groot

Andre Papilaja (gasttoper)

tenie Getauf

Lucie Hoenderkamp

C D Poels (gastloper)

Daan Verbaan

Milton Plet

S aid Alloui (gastloper)

Pieter van der Poort

Franca van Tessel

Ingrid Annokkee (gastloper)

Monique van Dijk (gastloper)

John de Gier

Anita Klijn

Marianne van Grieken

Kitty Gruppen

Ben Baardolf

Marijke Pronk

Cora Midde

F P Heida (gastloper)

Ingrid Stevens

Anne van F*uwijk

Helen van der Poel

Annet Manders

Hofpoort-Tunnelloop, Woerden, 15 km op 03/06/95

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:51:48 Fred Sluys (Clytoneu$

2 M40 0:51:56 RienvdWilt(Clytoneu$

25 M45 1:03:55 Eddy Ztll

lan Knijnenburgloop, Maasdïjk,15 km op 10106/95

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE

15 M40

4I VSE

105 MSE

120 M40

r22 M40

t29 V35

Z Nadolski (Polen)

Leo Brusselmans (Belgie)

Mieke Hombergen (DAK)

Hans Konemans

Paul van den Berg

0:59:55 Rinus Pols

l:00:12 Ine

"d

Barbara Kamp (PAC)

Herman van der Stijl

Michiel Heijden

Paul van den Berg

MaaÍen Schanoo

Rinus Pols

Suze Groen in't Woud (Bataven)

Guus Zijdenbos

Roel van den Eijnde

Hans Blokker

Eddy Zijl

Ed Bier$eker

Remko Schanoo

John Hartman

Jan Nieuwenburg

Geert-Jan Mols

Margriet Hoekstra

Marianne Koopman
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HET BESTE ADYTES YAN DEN HAAG
KRIIG IE BII RUNNERSWORTI)
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Komt u iets tekott?
Wu c=v=r ADyrEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

Wrrr u w-r=r welke vitamines en of mineralen uw
lichaam echt tekort heeft, laat dan bij ons een
LEVEND BLOED ANALYSE doen (alleen op afspraak).

Uoon =lx IIRR uo ligt bíj ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

-r)

orldrositf
aHomeopatheek

r
Laan van Meerdervoort 179 a, 2517 AZ Den Haag

Tel 070 - 34522'10 Fax 070 - 3463706

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B V

Lid n.v.o.b.

telefoon: O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Waísenaar

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

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

SHtELDMARKBVRoTTERDAM,MaTHENEssERLAAN34O,PosTtsUs2SIII,SOOI HCRoïïERDAM,TELEFooNOlO4TTSSl t,FaxOlO47637As

A.C.M. VERMoLEN, MR J.A.F. CoNSIDINE, MR A.E.G. SLABBAERT, MR K. BECKS, MR M.A. BOUMA, MR G.J.C.M. ljvESTGEEST,

L.J. VALENBREDER, E. SLOOTMAKER

SHIELD MARK BV AMSTERoAM, HACQUARTSTRAAT 30, POSTBUS 75643, 
'O7O 

AR AMSTERDAM. TELEFOON O2O 664433I, FAX O2O 676AA00
MR B.A. KIST, DRS L.C.J. VAN GERVEN, MR S.D.J. MOLHUYSEN

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HINDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SnIELD MANK
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