
Anne van
voorwoord
na behaalt zij
Halve
gefeliciteerd

en de
leden met

rijf of ieder die
P.R. gelden. Onze ei

n Miles heeft grote behoeften
aan nieuwe sponsors. leder jaar weer
is het knokken om de begroting rond
te krijgen en bij het wegvallen van
de hoofd- en over-all sponsor is het
dit jaar nog veel lastiger. Het hoeven
niet altijd duizenden guldens te zijn.
Vraag naar de mogelijkheden. Alles
helpt om de grote wedstrijd te kun-
nen blijven organiseren.

doende
niveau te
Wim, zijn

weer wat kunt trai-
nen, op de club komt en je wedstrijd-
je meepakt. Wie weet hoe het zich
voor je zal gaan ontwikkelen. De
wonderen zijn de wereld nog niet
uit.

De zomer is voorbij en we kunnen
ons in het reguliere clubleven en de -
activiteiten storten. De Fit ïen Miles
loopgroepen gaan van start en

Lange tijd hebben wij in de uitslagen
Wim Paardekooper gemist. Wim
werd geveld door een ernstige bles-
sure. Net toen hij aansluiting kreeg
bij de sub-top. Ontzettend sneu voor
Wim dat hij door die blessure zijn
veel belovende hardloopcarriëre niet
kon voortzetten. Op dit moment kan
Wim weer enige trainingsarbeid aan,

menig lid is zich aan het voorberei-
den op een najaarsmarathon. Zo ook
Anne van Schuppen, die zich in het
najaar hoopt te kwalificeren voor de
Olympische Spelen. We duimen voor
je Anne en hebben er alle vertrou-
wen in.

Ton Vermolen, voorzitter

CLUBKLEDING
meer ziet bijde vereniging is de belangstelling voor clubkle-

wil Ed Zijl zijn collectie uit gaan breiden.Een greep uit zijn
o.a.

Windjacks rood met opdruk
T-Shirts rood met opdruk
Poloshirts rood met opdruk

Wedstrijdkleding is verkrijgbaar bij Runnersworld
(zie showmodel bij Ed Zijl, tel info 07'l-766494)

f 49,9s
f 19,95
Í 44,95

Tights kort en lang zijn in bestelling. Maar tijdens de verschijning van dit club-
blad heeft Ed ze al in zijn assortiment.

Er is ook nog een oude voorraad. Dit moet weg voor f 10,- o.a. Groene sport-
broekjes van New Balance, Wedstrijdshirts met HRR logo alleen
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bij Hellen Helderman, zie adres

zijn er maar naar zijn
om weer op zíjn
komen.

lidmaatschap
alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient

of aan
het betreffende

onjuiste adressering naar:
A. Romeinsingel - 5322179

De redactie heeft het

lnformatie over
Hellen Helderman, 290,2583 KD DEN HAAG

tel. 070-354.99.20 (na. 18.00 uur)
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coNDrilo
Marathon neemt
Ioopje met
geheugelr.
Mannen die ouder zijn dan 50 jaar
kunnen door het lopen van mara-
thons vergeetachtig worden, zo
bliikt uit een onderzoek van het
Max Planck lnstituut voor psychia-
trie in Miinchen.

undigen onderzochten
actieve duurlopers van 50

en ouder

erom de Fit Ten Miles
en. Deze loop is bij

van H.R.R. bekend en
staat te boek als gezellig, sfeervol
en goed georganiseerd.

Als onderdeel van deze loop wordt
al een aantal jaren de Business-Run
gehouden. Hieraan kunnen bedrijfs-
teams meedoen, bestaande uit mini-
maal 3 en maximaal 10 deelnemers.

Zij lopen als team de Fit Ten Miles
en van de resultaten wordt een
aparte uitslag opgemaakt.

De faciliteiten zijn prima en de
begeleiding is uit de kunst.
Ook zijn er prima mogelijkheden tot
promotie van het bedrijf.
Kortom deelnemen aan de Business-
Run van de Fit Ten Miles staat gelijk
aan een sportieve uitdaging voor
sportieve bedrijven, die zichzelf als

dusdanig willen promoten voor een
groot publiek. Niet missen dus.
De kosten zijn Í1. 500,- voor een
team en fl. 250,- voor elk volgend
team van hetzelfde bedrijf.

Voor meer informatie, neem kon-
takt op met het informatie nummer
van de Business-Run : 01748- 14549
(na 1 oktober 0174-414549).

Loes Aarts.

Schrijf een bedrijfsteam in voor de Business-run van de Fit Ten Miles ! Ben je werkgever of werknemer van een
sportief ingestelde onderneming of instelling, lees dan verder en bepaal of je met onderstaande informatie aan de
slag gaat.

17 december a.s. wordt

lsabelle
Volgens

Heuser
hun geheugen minder goed

te functioneren dan bij gelijktijdig
onderzochte mannen die niet aan
sport deden. Dat komt volgens
Heuser door een overproduktie van
het stresshormoon cortisol, dat tij-
dens de ruim 42 kilometer lange
marathon overmatig wordt aange-
maakt in de bijnieren. De verhoog-
de hormoonspiegel kan op den
duur tot een vervroegde veroude-
ring van hersenen leiden, zoals
reeds bij experimenten op ratten is
geconstateerd. Het Max Planck
lnstituut schotelde de marathonlo-
pers begrippen voor, die zij een
half uur later veel slechter bleken
te herhalen dan de a-sportievelin-
gen. De proefpersonen in het
onderzoek waren al lange tijd als
marathonlopers actief. Zij liepen
minstens 120 kilometer per week
en werkten per jaar twee mara-
thons af. De onderzoekers stelden
vast dat het lichaam van een man
boven de 50 jaar nog wel in staat is

tot langdurige inspanningen, maar
hormonaal en neurologisch niet is

ingesteld op voortdurende belas-
ti ng.

Bron:
Vrouw

De Telegraaf, redactie

P.S. Dus meer gevarieerd trainen en
minder kilometers.

Harm Hendriks

),

VOETSCHIMMEL BEGINT BIJNA ALTIJD TUSSEN DE KTEINE TEEN EN DIE ERNAAST. JE MERKT ER NIET VEET VAN, TOTDAT HET DOORGAAT

TUSSEN DE ANDERE TENEN OF DE REST VAN DE HUID. SOMS JEUKT HET OF BEGINNEN DE VOETEN ONAANGENAAM TE RUIKEN. EN UIT-

Uitsluitend vcrkrijgbaar
bij drogist en apothcck.

EINDELIJK XUNNEN ER PIJNLIJKE KLOOFJES VERSCHIJNEN. MAAR ER IS BESLIST WAT AAN TE DOEN...

1 op de 3 Nederlanders heeft last van voetschimmel, soms zonder dat zelf tc merken.
Alleen Dermacure doodt de schimmel die de klachten veroorzaakt.

Dermacure@ geneest voetschimmel, snel en doeltreffend.
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Uiterste inleverdatum
copy en advertenties:

1 november 1995!
lnleveren bij Hellen Helderman

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.

íïïïïi['il::tJiLi' ö
Wil je meer weten? FngSX
We nemen graag de tijd VtS1gf.t
voor je. coNTAcTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek

Perfect
geregeld!

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

*

I
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HRR heet de

volgende nieuwe

leden welkom.
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! nterviernr
Ton 'Toet? \Í\/lro tlre f is Ton Tbet?l

wie kent de eigenaar van bovengenoem-

niet, joviaal atleel gedoodvufde

- een kwalificaie waadn hij zich

dele kan vinden - en behorend tot de

"harde kem" van de club; Altijd op maandag en woens-

dag te vinden aan of achter de bar, waarvan zijn sterke

polsspieren getuigen. Drnaal echter ontving hij mij in

zijn eigen omgeving, een gezellige woning in de

Scheveningse Menninclsn:aat.

"Mag ik dit nog even afÀen?" met een hmfdhrik
gebaarde Ton naar de TV, waarop beelden van goudge-

le stranden, Eopische en indiaanse men-

sen elkaar afivisselden. "Deze film werd gisteren op

Duisland uitgezonden. We hebben 'm opgenomen en

zien hem nu voor het eent''. Het bleek om Ecuador te

gaaq het land dat Ton en zijn vrouw Krien - Deo

Volente - in novernber arllen gaan bezoeken. "Wrj zijn

gek op reizen". zeg Ton. "Vong jaar zijn wij met een

gezelschap naar Costa Rica gegaan. Dat is ons m goed

bevallen, dat wij dit jaar weer gaa& mèt dezelfde men-

sen! Een bont gezelschap houwens: twee vriendirmen,

Paul, een miljonair die de promotie vmr beuzen ver-

zorgt Nota Bene een hardlopr uit Haarlem en een jon-

gen uit Utecht, ene Goof, metzipwiendin."

Op dat moment klonk er wat gestommel op de rap en

even later kwam een bevallige jongedame de kamer

birnengelopen. "k gzi' , zer ze. "J4 doeg", antwoordden

Ton en IGien inkoor.

"Dat was Suzanne, onze dochtel', verklaart Ton even

Deze swingende koptekst een suggestie van onze hoofdredactrice Hellen H.,
mag dan een aardige blikvanger zijn, maar de kans dat je een kreet als deze in

ons clubhuis zult horen, lijkt miniem.

ten klauteren. We kwamen toen ook nog een vulkaan

tegen Maarhet lmnt de moeite, want uiteindelijk zie je

wèl een waÍerval!"

Zo te horcn, lijh Ton wel iemand voor overlevingstoch-

ten. Deze suggestie werd voknondig beaamd

"Dat klopl Ik ben wel eens meegegÍum op een echte

ovulevingstocht in Zweden. Dat was met een vriend

van mij, eenjongerenwerker, en een steljongens van De

Meeuw (een clubhuis voor jongercn in Scheveningen -

red.). DaÍ was een hele ervaring: Zweden wordt mk wel

het land van de 1000 meren genoem( en dal is wel een

mooie typring; er zijn veel en uitgesuekte bossen, grote

mercn, kortom: er is een overvloed aan nafuunchoon,

waar je niunand tegenkomt! We warcn een keer aan het

kancËq stellen die gast€n voor om ergens aan te meÍen

om een pilsje te pakken. Moet je voontellerl midden in

de wildemisl Goede raad was duur. Heel toevallig

kwam er een timmer langs, aan wie we gewaagd heb-

ben waar de dichtstbijzijnde koeg was. Dat bleek zo'n

twintig kilometer verderop te zijn! "Wacht maar even"

zei die man" Hij naar huis, da zal wel ugens in het bos

geweest zijn. Kwam-ie drie kwartiu later terug met alle-

maal bLikjas pils! De gastwi.fteid is mij altijd bijgeble-

ven."

Ton vertelt ooknog overeen van zijn eente vakantierei-

zen met zijn vrouw. Dat was in JoegoSlavië, zo'n vijf-

tien jaar geledeq toen er geen oorlog was. "W!1' hebben

later. Met enige frots:

"achfiien lentes jorg".

Ton blijh mk nog een

zmn van eenennrintig te

hebberl nram die had tij-

dens dit interview bezighe-

den buitenshuis.

Zoals gewmn[\ zit Ton

op zijn praalstoel. Met hem

"never a dull moment"

Enthousiast veÍelt hij over

zijn reis naar Costa Rica"

'Een heel mooi land met

veel nafi.rurschoon en wel-

vaart Het is zo'n beetje het

rijhte land van Zuid-

Amerika" Armoede is er

nauwelijls, iedereen maalc

er een gelukkige indnrk

Heel anders dan Ecuador,

zoals je mk op de film
kunt zien."

Ton herinnert zich enkele

wedenvaardigheden tij-

dens zijn vorige vakantie,

zoals die keer dat hij ging

wildwalervaren met eeÍr

rubberboot. "Rafting", zo

heet dat.'Dat ging gigan-

tisch hard. Er waren ver-

schillende categodeÈh. Ik
koos categorie 2, de op

een na zwaante. Een

onvergetelijke ervaÍing

was dal" Ook wel Ink!
Maar ja je hebt wel enige

bescherming: je hijgt een

helrn op m als je omslaat,

moet je je achterover laten

vallen in een foetushou-

ding. Je kunt dan de scha-

de nog bepertt houden".

OokhebbenTonen Krien

eens een waterval

bezochr "Daar moast je

m'n M kilometer vmr
rijderl dan nog eeÍs een

heel sflrk door de jungle

lopen en ook nog gedeel-

Getrouurd
Op 31 augustus 1995

Ton Vermolen en Rita Kooper

Namens The Hague Road Runners
wensen wij Ton en Rita
veel geluk en gezondheid toe.

I
Een passende

#n 30tJt'l

euken kan geen
confectie zijn

L)aarom vindr u in onzc .300 rn, dat de keuken perÍect wt:rdt geín,

showroom ruim 25 opsrellingen stalleerd, Àl ruirn 60 iààr zitn wrj
ven bckcnde mcrken keukens. aktieÍ in keukens, voor u de garan"

Onze deskund§ *r{viseurs gcven u rie dst her resultaat gezrrn mag

gtaag alle ínlormatie rodat uu wordcn, Een dloom van eco keu-

keuze wordt vcrgcmakkelijkt. Naar ken waarin u naar hartelust kunt
wens maken wil een oí{crte en een kokkerellen. En voor elke vraag

ontwerp zodat u yooraÍ reet waar hcbben wil eel parsendc $plossing_

u voor kiest. Maar wii doen mccr. Cern conlecfie ntalr maatwerk dat
Onze installatcurs zorgcn erÍoor brj u past.

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

HRR clubleden speciale korting.

DE*'ífr
mff

OBOTI'EN AH^x

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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er een vreselijke vakantie gehad JoegoSlavië kan - of moet

iknu zeggen: kon - heel mmi zijn, maarwij kwanren taecht

in eengoot appartunentenmmplex, ugens inlstië. Hetwas

weliswaargeen dwe vakantie, je kenthet wel pas gefrouw(

nog in de opbouw voor een gezin, maar wat we daar aanmof-

fen tarÍte ieden vmntellingsvermogen. Er was geen pan,

geen kmktoestel, de gordijnen waren vies en kapog ga zo

maar door. Een en al armoe! Tot oveÍmaat van ramp wed
Iftien door een bij gestoken." Ton wijs de afrnetingen van

een fon uitgevallen vcrutfulun,'2.ó'n been!"

"En dan het stand. Het was bloedheel We waren al uit

Nederland vetokken toen er een hifiegolf was en het wud,

naaÍÍnate je mstelijka kwarq alleen nog mur warmer en

benzuwder. Jekon dus weinig anden doen dan de hele dag in

het water liggen En het su'and was niet zo'n mmi glad zand-

straÍd, nee, het waren allemaal van die kleine scherpe pok-

kesteen$es, dus echt lekker lagje daar niet

En een stank! Naast ons wö een sooÍt woonwagenkaÍnp.

Iedere morgen kwam er een vliegfirig ovuvliegen die besnij-

dingsmiddelen ovu het kamp uistorue om de boel te d€sin-

fecteren. Toen we da ding de eerste keer hoorden overvlie-

gen, schrokken we ons ÍoL We dachten da u mlog uitge-

broken was! Enfin, het is toch nog leuk geworden \Ve ont-

moetten iemand dieeenkledingzaak in de Wagensma bleek

te beziuen Hij vond het mk allernaal maar een grote bende.

Een paar dagen eeder dan gepland was, verfrokken we. Toen

we Oostunilk binnerueduq leek het wel of we in tret Paradijs

terecht kwamen. A]les was zo schoon en mooi. We hebben

daar nog een heel leuk feestje gebrouwen en trebben we de

nodige Kellergeister Schwarze Kagen naar binrrcn gesla-

gen!"

tÉulq al die vakantieverhalen, maar ik wilde het toch nog

even ovulrctlopn hebben

"Ik loop al zo'n tien jaar brj de club' zegt Ton. 'Yroeger

trainde ik ied€Íe zondag met een zwager van mij. Noem het

rïnr eep wekelijkse kat€rcÍoss. Nadeftard kwam ik Frank

Hmgendijk tegen die mij overhaalde eens brj de vueniging

tegaanlopen"

HeJ zal de trouwe leden niet ontgaan zijn dat Ton deel uit-

maakt van een vast goepje, waaruit met de regelrnaat van de

klok luide lachsalvo's weeftlinkerl welke onmiskenbaar vru
lijke geluiden uit de richting van de bar komen. 'Marcel den

Duilq Joop SeiEinger, l,ouis Brugmanen ikvormeneenvast

goepje. We trainen dikwijls samen, alhoewel daar de laatste

tijd watmeerde klad in is gekomen. tngisc[ wantMarcel is

weer vader geworden, Jmp investeert de nodige tijd in zijn

nieuwe relatie en touis raint mk wat uregelmatiger. Toch

hebben we een goede band en komen regelrnatig bij elkaar

over de vloer, mnder elkaar te ovulopen."

Hebben die tainingen nog positieve resultaten

watTonbeteft?
"lk mag niet klagen. Viu jaar geleden - ik was toen 42 - liep

ik mijn snelste tijden. 34'50" op de tien kilometer, 16'30" op

de 5 en 9'30" op de 3.Ik heb toen de halve maratron gelo

pn in I'19"40"'. DaI haal ik nu niet mea, alhoewel het in

de tijd was onder het stenge bewind van llarm Hen&ils.

Vuleden jaar in Lriden liep ik dmr de relaxe taining van

Hennan van der Stijl nog l'22".
Namijnvakantie in CostaRicakeeg ikopeens lastvan mijn

knie. Misschien wel doordat ik te enhousiast bur begonnen"

Krien: "Nee, dat kwam dmdat je ging klussen in huis. Je zat

toen ah.w, vmrtdurend op je hietn"

DatTon gnaag klust, mag geen venvondering wekken, gezien

zijn beroep. Hij is beddjfsleidu in een d0e-het-zelf-zaak.

Daarvoor weftt€ hij in de Horcca achter de bar, en 's-winters

schildede hij. "Ik heb gelukkig nooit zonder wuk gezeten.

Dr'laalste22 jaar weft ik bij dezelfde wukgever! Het is ook

heel leukwedq vmral verkmp vind ikheel leuk om te doen.

Ik merk ook dat doorde service die ik veÍleeÍl en de adviezen

die ik geef, klanten gmag bij mij terugkomen. Dat geeft veel

voldoening. Ook kijg je dmr je vak bepaalde inzichten hoe

je eenkamumoet inrichtenen hoe je je huis kunt verfraaien.

Het is een drukke baan, dus hadlopn is vmr Ton puur ont-

sparudng. "De avonden op de club zijn voor mij een'litje",
zeg Ton. Toen ik een keer geblesseerd was en ik zag dejon-

gas loprl stond het huilen mij nader dan het lachen.

Gewoon de wetmschap da ik op dat moment domweg niet

in staat was om te lopen! En al die leuke uitstapjes. Zo'n rai-
ningsweekend als in Nijmegea staat mij nog helder voor de

geest. Dat was lachen! We gingen daar nog zwefllmen en

Joop tekt een badmuts helemaal over zijn kop, doet ie een

na of zoiets. Het was geen gezicht! En dan die keer

in Dinslaken; we waÍen uitgenodigd door ene

fainingsmaatp van [,ouis, om aan een wiend-

schappelilke wedstijd met een plaatselijke atletiekvereniging

mee te doen. We hebben met onze ploeg alle prijzen die er

maar te veÍgeven warerl weggesleepl Niet zo ge( want er

liepn een par kanunen mee zoals }lazeleger en

Paardekopr.

Ton is, zoals lttj zelf zega geen "duurmens." Alhoewel hij

nog steeds tot de beste lopn van de vereniging behoort,

heeft hrJ nog nmit eeÍl marallmn gelopen. "Een keer heb ik
me a,an een 30 kilometer-lmp gewaagd Twee uur lang

lopn.... Ik verveelde me een ongeluk! Ik ben meer een speel-

se lopr, hou uvanom onderweg wat te dollerl heenen weer

lopn, tussentijds te vennellen ofjuis te gaan wandelen. Da
laatste heb ik mlangs ook in Leiden gedaaÍL op het 17 kilo
Íneler-punl Het was niet zo dat ik niet meer kon, welnee, ik
had daar gewoon zin in. Mijn eirdtijd was daardmr niet

geweldig mardaarzit ik nietzo mee."

De leukste lopen vindt Ton het uosseru Hij mag zich ook

veteraneÍFkampioen van de club noenren.

Ton is mk een fervent wandelaar en fietser. Hij fietst dikwijls

in een groepje met Jmp SeiUingu, Steef Oosteöos, Nico

Galjaad en Tlpo TimmerÍnaÍ§.

Op de waag of Ton nog andere hobby's heeft, wijst hij op

zijn polsspieren. "krnemen!" Dan, serieuzer: "lk zit niet

alleen vór, Ínaar sta ook vaak achter de bar, om te helpen.

Dat is echt heel leuk werk. Oh ja langs deze weg zou ik een

oproep willen doen aan de leden om eens een keer een bar-

dienst te draaien Het is erg gezelhg,je kuntje eigen cassette-

bandjes met muziek meenemer; ies koken of brakken, koÍ-
om: zelf ideoën aandragen. Nogrnaals, het is leuk werk en zo

doe.ie ook nog eens iets positiefs voor de club."

Over muziek geqproken: Waar houd Ton van?

"lk ga binrrcnkot met mijn zoon - of misschien mijn vrouw,

als hij geen tijd heeft - naar de Stones. Rinus Pols heeft voor

kaaten gezorgd Ik mag graag naar zo'n popconceÍt gaan Zn

ben ik naar U2 geweest en heb conceÍten bezocht van onder

meer Eric Clapton en Ptnk Floyd. Maar als F mij nu waagt

wat mijn favoriete aÍtiqst is, dan is dat Joe Cocker. Otr, ik heb

nog een leuk verhaal. Krien was vÍoeger op school op het

gebied van muziek een klein beetje buitenbeentje. Iedereen

ging in die tijd voor Cliff, Elvis of The Beatles, mÍur vmr
IGien ging erniets bovenJohnny [Ialliday."

Nu kwam ik erachter da hij dit jaar opu.ad in Paradiso. Iftien
wist van niks. Nu was het geval dat lftien jarig was en ik heb

haar onder valse voorwendselen meegelokt naar Amsterdanr

we zouden daar wat &inken en eten, wal uitgaan. Zj voelde

wel nariglrcid" maar ik gaf geen kimp; had een of ander

smoesje dat haar moeder strals zou komen Enfiq op het

laatst gingen we een snrki wandelen en kwamen we - nadat

ik iemand de weg hadgewaagd - bij Pamdiso teÍecht Op dat

mornent heeg ze het door. Zr vand het wel helernaal te

gek!"

Kriens stalende gezicht sgeekt boekdelen.

Hoe trcbbenjullie elkaar leren kennen?

"h de toenmalige Bearclub in Scheveningen!" zegt Ton Met

een ondeugende nvinkeling in zijn ogen. "Daarheb ik nrezelf

in een wat la*ig parket gebractrf Op een goede avond ont-

moetle ik Krien daar en ik raalde aan de praat 7E Íffialríe

bepaald ineuk op mij! Ik uoeg haar aan het eind van de

avond of ze de volgurde week weer zou komen.Tnrcagwr-

de heelpositief.

Dat zat dus wel goed! Maar ja er zat wel meu
goed, wart ik had op diezelfde avond nog nret

twee meisjes afgCIproken. Ik had dus met &ie

vÍouwen een afryraak en ze waÍen u de week

daarop allunaal! Hoe ik me uit dre netelige si[ratie

heb gerc{ weetiknietmeerprecies, maarhoe dan

ook vanaf dat moment hadden Krien en ik verke-

ring. Dat hebben we vljfjaar volgehoudur en toen

zijnwij getouwd."

Ton zeg echter dat hij niet ongevoelig is vmr
vrouwelijk schoon. Daarvan geuigt al het intieme

t€te-à-tete met Nelh C-mrnan (zie foto). Of hij door

een vooöijfietsende dame werd afgelei( zal altiif
onopgehelderd blijven, maar feit is dat Ton enige

tijd geleden slachtoffer werd van een wij ernstig

ongeluk Tijdam eentainingopde Sportlaan werd

hij aangereden. Hij kwam lelijk ten val, weet nog

dat hij even op de teeplank van die autrc heeft

gezeten en is vervolgurs buiten westen geraakr Al

rnet al heeft enkele weken in het ziekenhuis gele-

gen. "lk leek ner Quasimodo",zrglTut "lk weet

nog dat touis Brugman op bezoek kwam. Hij

lachte zicheen ongeluk toen hij mij zag. Hetklinkt

misschien wat cru, want ik had overal pijÍL mijn

bereÍL mijn hmfd... Maar ja het zal best een stom

gezicht zijn geweesf mijn ogen zaten dicht en miln

hele kop was opgezwollen en bont en blauw."

Dat Ton er al weer helemaal bovenop is, daar lrcb-

ben we inmiddels genrige van kunnen zijn Hij ver-

vult zijn rol als een van de positieve stemmingma-

kers van de club weeÍmet velïe.

Alhoewet "Als je eens een keetje aan de bar een

normaal, wat langu gesprek hebt met iemand,

hoor je al gauw: "\ilat lcrijgen we nou? Gaan we

serieus doen?" Alsof 
"È 

altijd de lolbroek uit zou

moeten hangen! " 7n ts daL

FrdvanderGon Ne8rdlr;r
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ACHILLES
outoye rhuur

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

personenbussen. Veel uitvoeringen ziin met of zonder
automaat en in benzine- en/of
dieseluitvoering. Voor vrije 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 veÍvoeren ...
Achilles heeft een troot aanbod in

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

vervoert u al grote zaken.

Met een groot rijbewijs kunt u

denken aan de weggiganten met
volumes van l9-46mr

Alle voorzien van

hydraulische laadklep.

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

Een bijzonder
aantrekkelilke
vrije-ti jds-besteding.

Al vele jaren is

Achilles toonaangevend
in kampeerwagenverhuur.
Vele komfortabele
4- en 6-pers.
uiwoeringen
van het merk
PILOTE.

... kost bij Achilles minder dan u denkt !

070-381181 Í
Den Haat, Prinses Beatrixlaan, 070-3.8 I I .8 I I -

Rotterdam-N, WalenburghoÍ, 0l 0-465.64.00 - Rorterdam-2, Tandwielstraar, Ol0-423.20.22
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speurtocht via de Engelse

in Amsterdam (British Tourist
rity BTA) kwam ik uiteindelijk

bij een touroperator terecht, die
zijn hoofdkantoor nota bene in

Manchester heeft (strange, isn't it ?). Voor
luttele vijftig Engelse ponden (130 NLG)

mocht ik me inschrijven.

Vrijdagavond voor de wedstrijd maakte ik
op de gangway kennis met de droge
Engelse humeur. Door de ramen van de
gangway zagen de passagiers, die op
grond van de al opgelopen vertraging al

wat ongeduldig werden, hoe de beman-

ning op het tochtige vliegveld voor het
vliegtuig, ging poseren als een voetbal-elf-
tal voor een finalewedstrijd, terwijl een

hectische fotograaf met waaiend trench-

coat met tripoid, flits en een hoop objec-

tieven zijn fototoestel hanteerde.
Commentaar van een Engelsman ; "Here

you see the crew of flight TV007 just befo-
re they got lynched by the passengers".

Met ruime vertraging gingen we uiteinde-
lijk in een wat uitgewoond toestel de lucht
in en na enkele minuten meldde de gezag-

voerder zich via de luidsprekers om excuses

aan te bieden :"Deze foto's zijn gemaakt

als herinnering omdat dit vanavond de

laatste vlucht van dit toestel is ". Gelach bij

de passagiers. "Dit vliegtuig is aan het bui-
tenland verkocht". Krijg je dit soort situ-
aties ook tijdens een georganiseerde

tocht?
Zaterdagochtend scheen in de hoofdstad

door de mist de zon. Een kleurrijke en

opgetogen menigte werd van een perfect

georganiseerde (geen geintje, geen sta-

king) Undergroud naar Kensington station
vervoerd, waar je je startbewijs kon afha-
len. Helaas stonden er lange rijen wachten-
de bij de balie "overseas" en de buiten-
landse lopers bleken weinig gecharmeerd

van het tijdverlies, niet alleen vanwege het
goede weer. Ook de expositie, vaak een

uitstekende kans om het materiaal, dat je

tijdens de voorbereiding had versleten, te
vervangen. was echter een teleurstelling.
Goed, genoeg gemopperd en de rest van

de dag van zonnig London genieten.

Wie zoals ik een hekel heeft aan vroeg
opstaan, moet voor de London marathon
de eerste overwinning op zich zelf al voor
de start vieren. Om 9:00 zal het startschot
worden gelost en om op tijd bij het start-
gebied in de buurt van Greenwich ten zui-

den van London te zijn, moet je rond een

uur of half zeven

uit je mandje krui-
pen.

De ongeveer
25.000 deelne-
mers zijn, behalve

de genodigde

lopers, in drie
groepen inge-
deeld. Elk groep
start in een start-

vuik van pakweg

8000 man ! De

organisatie heeft
in elk startvak
borden met
beoogde finishtij-
den geplaatst met de veronderstelling dat
de deelnemers zich in de buurt van het
bord, dat hun finishtijd aangeeft, zullen
opstellen. Bij een zodanige startprocedure
moet men echt Engelse beleefdheid en

fairness verwachten en ik zie KNAU offi-
cials en FIT-organisatie huiveren bij het
gedachte een start op deze manier uit te
voeren.

Als de enige toegang van mijn startvak
wordt geopend, stroomt het vaak echter
gauw vol en alles staat door elkaar.

Pretentieuse lopers in coolmax-shirt naast
pure hobby-lopers in T-shirt, die op hun
buurt iemand in een gekke verkleding op
de tenen staan.

Het goede doel
Behalve een hardloop-wedstrijd is de

London-marathon tevens een wedstrijd om

op de televisie te verschijnen en om spon-

sorgelden te werven. Vele deelnemers

lopen ten bate van een goed doel, zoals

kankerbestrijding of gehandicaptenzorg.

Vaak is het als opdruk op de T-shirts van de

vedetten aangegeven. (Een Haagse Harry

zou hier nog wat voor zijn schel'dwoorden-

schat kunnen opsteken, mits hij de opdruk-
ken kon lezen).

ln de verte, waar ik ergens de startlijn ver-

moed, wordt het startschot gelost maar

het duurt enkele
tientallen secon-

den voordat de

menigte voeten-
schuivend op
gang komt. Als

ik de eerste mijl
passeer toont
het horloge al

7:30 minuten.
"Tempo is iets

anders", denk ik
bij mezelf. Maar
na wat reken-
werk blijkt dat
het tempo van

4:40 minuten
voor de eerste kilometer meevalt. Het zal

wat duren tot dat je als niet-engelse loper
bent gewend aan het rekenen met mijlen :

Nog 25 mijlen te lopen.
Na enkele kilometers en wat minder mijlen
is het veld voldoende uitgerekt om fat-
soenlijk te kunnen lopen. Op een groot
kruispunt stromen de drie startgroepen
samen en nu is de wedstrijd pas echt
begonnen.
Publiek uit alle uithoeken van het voorma-
lige Engelse Empire zoomt het parcours.

Uit een kroeg dreunt "Knock on wood" in

de swingende stijl van Maceo Parker.

Verderop draait "Keep on running".
We naderen ons eerste toeristische hoogte-
punt de "Cutty Sark", een oud zeilschip dat
de recente Sail in Amsterdam zeker niet
had misstaan. Het parcours gaat in een

haarspeldbocht om de boeg van het schip

heen, terwijl het publiek op een aantal
meter hoger gelegen kade een arena

vormt en met een hels kabaal de helden
van de dag op de resterende 20 mijlen lan-

ceert.

Het gaat steeds beter met de berekening
van het tempo. 4 mijlen zijn bijna 5 kilome-
ter en deze ezelsbrug biedt wat houvast.

Dan loop je de Tower Bridge op, die het
publiek behalve het parcours geheel in

beslag heeft genomen. Maar niet alleen

London Marathon 1995
London hoort zeker bij de reeks prestigieuse marathonwedstrijden, die de
,neesten van ons, tenminste een enkele willen hebben gelopen. Vaak ver-
kopen gespecialiseerde reisbureaus paketten inclusief startbewijs, vliegtic-

ket, hotel etc. Als eigenwijze reiziger met logeermogelijkheid in de
Engelse hoofstad, wilde ik de inschrijving zelf regelen.

het publiek zorgt voor ondersteuning, ook lopers

steken de rolstoelrijders die het op de oprit van de

brug bijzonder moeilijk hebben een een riem onder
het hart. "Go , go Íor il " , roepen zij. Het is een van

de indrukwekkendste momenten van deze dag.

Aan het eind van de brug staat een parkeergarage.

Supporters hebben deze met spandoeken en vlag-
gen zodanig veranderd dat ze eerder op een tribu-
ne lijkt. Een fraai gezicht!

Op de roes bij de historische punten volgt de kater
van de Docklands. Via brede wegen met 4 of meer
rijstroken komen wij langs kantoren die nu in het
weekend verlaten zijn. De hoge gebouwen vormen

een soort windtunnel waar je flink tegenwind hebt
en er is haast geen publiek te verkennen. De zon

brandt onbarmhartig en ik voel de kleur van mijn
hoofd veranderen naar clubkleuren.
Ter hoogte van de "Canery Warf Tower", het
grootste gebouw in de Docklands, zal ik later van

de verslaggever van de krant "lndependent" te
horen krijgen, dat de Mexicaan Dionicio Ceron met

een tijd van 2:08:30 uur net was gefinished. Mijn
hardlopende collega beseft dat hij de race heeft
verloren en zal van deze klap niet meer bijkomen.
ln de maandageditie laat hij zijn lezers weten, dat
hij op de resterende 10 mijlen door kanjers als Fred

Flintstone, luipaarden (minder erg) en op het laat-

ste nippertje door een stoet pinguins (heel erg)

werd verslagen.

De lopers bereiken voor de tweede keer de "Tower
Bridge". Deze keer gaat dit langs de oever van de

rivier de Thames onder de brug door. Het wegdek
van de oeverpromenade bestaat uit grote kinder-
kopjes. De organisatie had hier dikke rubbermatten
laten leggen, vermoedelijk om het oppervlak te
egaliseren en dus het hardlopen te vergemakkelij-
ken. Het rubber is echter zo zacht, dat je het gevoel

hebt door modder te lopen. De meerderheid loopt
bij voorkeur naast de matten en het tempo gaat

duidelijk omlaag. Waar gisteren duizenden toeris-
ten elkaar verdrongen bij de entree van het kasteel

staat nu een juichende meute om met name de rol-
stoelrijders tijdens hun klim op de "Tower Hill" aan

te moedigen.
De laatste 4 mijlen (of 5 kilometers) betekent voor
vele deelnemers de viering van hun prestatie, soms

een zegetocht na een veldslag tegen mijlen en

hitte. Met name langzame lopers die na 5 uur bin-
nenkomen zijn toch (on)behoorlijk gesloopt. Big

Ben geeft een mijl voor de finishstreep iedereen

een voorproefje op de finishtijd bij "Buckingham

Palace", en dan ben je er.

London is een snelle race, waar ik met 2:36:35 op
de 204e plaats belandde. Meer dan 1400 deelne-
mers hebben op deze dag de marathon binnen de

drie uur gelopen. Dit is zeker te danken aan het

enthousiaste publiek en aan de grote hoeveelheid
lopers wat ervoor zorgt, dat tijdens de race vele

groepen van lopers ontstaan die elkaar uit de wind
helpen of elkaar sponzen aangeven. London mara-

thon zou je toch een keer moeten lopen.

Thomas Pieper

Het beste advies bij de aan
sportschoenen krijg je va:

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.;e het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen bij Runnersworld.

schaf van

'%o

FIIrIrIFFCII"IFI It
SPECIAATZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

Schoolstraat 35, 2511 AW Den Haag
Tel; O7O-3625417

Runncrs*orld vind je tn: Alkrnaar, Anrersloort,
Anrsrerdonr. Antwerpen, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Bruggc

Den Bosch, l)rn Haag, Eindhoven. Enschede, Groningen,
Haarlenr. Ni.jnrcgcrr, Rotrerdanr. Tilburg, Lltrecht en Zwolle.
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EBFRAZ.ILIE Marathon van Monschou
Refugio meninos de Rua/ Vluchtplaats voor straatkinderen
ln het afgelopen jaar van eigen blessureleed heb ik gewerkt aan het verlichten
van het leed van straatkinderen.
Deze kinderen vormen een wereldomvattend probleem. Zo jong als ze zijn,
komen ze door armoedige omstandigheden, ruzie en misbruik op straat terecht.
Naar schatting zijn er op de wereld honderd miljoen straatkinderen. Ze leven in
de meest mensonterende omstandigheden en hun enige zorg is de vraag;'hoe
overleef ik vandaag?'

r 1994 kwam ik in contact
een groep jongeren die een
wilden gaan bouwen voor

nderen in Brazilië. lk was
on de indruk van hun idealistische
doelstelling en besloot mee te gaan.
Na maanden van acties (oliebollen
verkopen, statiegeld flessen ophalen,
24-uurs fietsaktie en lezingen) hadden
wij de benodigde / 40.000,- voor het
bouwproject bij elkaar.

ln Rio de Janeiro maakte ik kennis
met de Nederlander Robert Smits die,
ondanks tegenwerking van overheid
en politie en met gevaar voor eigen
leven, een goed draaiend project voor
de straatkinderen heeft opgezet.
10 Jaar geleden begon hij met het uit-
delen van voedsel op straat. Dit is nu
overgenomen door twee mensen die
indrukwekkend vertelden over hun
band met de kinderen. Ze ontmoeten
zoveel dankbaarheid maar in eerste
contacten vaak wantrouwen. Het
straatwerk is uitgebreid met een
opvanghuis waar kinderen tijdelijk
kunnen verblijven en van waar uit
contact met de familie wordt gezocht.
Omdat dit huis volraakte, kocht
Robert 150 km onder Rio een lap
grond waarop hij een huis voor zich-
zelf en vrijwilligers bouwde. Voor de
toekomst staan hier '10 huizen
gepland waar in totaal 80 Braziliaanse
straatkinderen onder normale
omstandigheden kunnen opgroeien.

Rio is een stad van tegenstellingen. lk
liep er op de wijdbezongen
Copacabana maar ook door krotten-
wijken. lk had echt een tweespalt van
gevoelens, de arme mensen zijn zo
gelukkig met kleine dingen, maar aan
de andere kant is er veel geweldadig-
heid. Rio heeft 1'1,3 miljoen inwoners
en 400 krottenwijken. Het noorderlijk
gedeelte van de stad is het armoe-
digst. ln de beruchte krottenwijk
Baiaza Fuminsense, waar 800.000
mensen leven, worden jaarlijks 9.000
moorden gepleegd. Het is daarmee
het meest geweldadige stukje aarde
ter wereld. Ook in de andere krotten-

kun je je beter 's nachts niet

Een krottenwijk kent een sterk hierar-
chische structuur. De drugsbazen
beschermen de krottenwijk in ruil
voor'wederdiensten'. Moeders sturen
hun zoon de drugswereld in om het
gezin te kunnen onderhouden. De
drugsbenden zien (straat)kinderen
graag f ungeren als drugskoerier,
omdat kinderlevens hier toch niets
waard zijn. Eenmaal verslaafd aan
drugs en geld en bang voor represail-
les, is het te laat voor opvang van
deze kinderen. Ze worden gevreesd
en gehaat, omdat ze ongestraft kun-
nen stelen en moorden. Volgens de
Braziliaanse wet mogen kinderen
namelijk niet de gevangenis in. De
middenstand huurt daarom doodses-
kaders in die moordend door de stra-
ten trekken. Per maand worden in Rio
de Janeiro 50 kinderen vermoord.

ln Sitio Shalom in Pequiri bouwden
we in elf dagen het derde huis.
Geheel verstoken van electrisch
gereedschap maakten we met de
hand cement, beton en bewapening.
Het was in bouwtechnisch opzicht
heel leerzaam en we waren wat trots
toen ons huis blakend in de winter-
zon stond.

Met de 14 ex-straatkinderen die nu in
de Sitio wonen, kregen we een bij-
zondere band. Hun geweldadig verle-
den is afschuwelijk. Vaak hebben ze
bloot gestaan aan incest, gedwongen

prostitutie, mishandeling en kleeft er
aan hun kinderhanden ook bloed. ln
de familiaire omgeving van de Sitio
worden deze 'straatvolwassenen'
weer 'kind'. Ze krijgen professionele
psychische en maatschappelijke bege-
leiding. Ze leren lezen en schrijven en
werken rond de Sitio. Als ze achttien
worden, moeten ze op eigen benen
kunnen staan.

ln december zal ons huis bewoond
worden door acht kleine straatschof-
fies die de mogelijkheid hebben
gekregen om aan de genadeloze
straat te ontkomen.

weken geleden kwam ik tij-
mijn lunchpauze in het

gang van za

rm Henk Mollema weer
Na een gesprek over de

ken en de loopactiviteiten
bleek, dat zowel Henk als ik de laatste
tijd weinig gelopen hadden. lk vertel-
de dat de trainingen met de groep
zich, gezien de warmte, beperkten tot
een loopje naar het strand en een duik
in het frisse zeewater. Eigenlijk zou
het echter wel weer eens leuk zijn een
wat langere duurloop te doen. Na een
uitnodiging om op zaterdagmorgen
om 6.00 uur een lange duurloop te
gaan doen te hebben overgeslagen
besloot ik Henk vrijdagavond 11

augustus weer te bellen om een duur-
loop te doen. Henk vertelde mij echter
dat dit niet mogelijk was omdat hij op
zondag de Marathon van Monschou
wilde lopen en vroeg mij of ik geen zin
had mee te lopen. Mijn eerste reactie
was, gezien de trainingsactiviteiten in
de afgelopen periode en de zwaarte
van het parcours en de warmte, nogal
bedenkelijk. Volgens Henk was dit ech-
ter geen probleem omdat de mara-
thon in een rustig tempo zou worden
gelopen en ik sterk genoeg was.
Kortom, ik heb mij door hem laten
overhalen en op zondagochtend om
4.00 uur vertrokken wij naar
Monschou (wij, dat zijn Henk, Kyra de
vrouw van Henk, mijn verloofde Maria
Luz en ik). Gelukkig was het nog vrij
fris toen wij aankwamen en om 8.00
uur precies werd dan ook vol goede

moed gestart. Monschou is een hele
mooie plaats in het Eiffelgebergte in
Duitsland. De Marathon startte iets
buiten Monschou en de eerste kilome-
ters ging het steil naar beneden het
plaatsje Monschou in. ln Monschou
aangekomen ging het vervolgens
langs een bergbeekje verder tot en
met de zevende kilometer. Hier wer-
den wij plotseling geconfronteerd met
een sterk stijgend bergpad. Later bleek
dat dergelijke steile hellingen zich nog
een aantal keren zouden herhalen
afgewisseld met heel sterk dalende
stukken. Enkele van jullie zouden dit
waarschijnlijk als een welkome afwis-
seling beschouwen maar een sterk
dalend parcours kan net zoveel proble-
men veroorzaken als een sterk stijgend
parcours. Gedurende de gehele mara-
thon werden echter wij geconfron-
teerd met een prachtig landschap.
Alleen dit is al voldoende om deze
marathon bij een ieder aan te bevelen.
Daarna is er een feest voor de liefheb-
bers en voor alle deelnemers, waar
naar hartelust gegeten en gedronken
kan worden. Vandaar dat wij, na deze
marathon succesvol te hebben afge-
rond, met een voldaan gevoel naar
Nederland afreisden. Op de terugweg
zijn we nog even langsgegaan bij de
internationale 1 2-uursestafette om van
de uitputtingsverschijnselen bij ande-
ren te kunnen genieten voordat we
om circa 18.00 weer thuis arriveerden.

Pieter Hulskamp

Snelle spullen uoor
snelle iongens mlv
Wij weten als geen ander dat goed materiaal het halve werk is. Uiteraard is de
nodige training en een dosis talent net zo belangrijk als een paar strakke snelle
wielen of een juist afgestelde fiet§. MaaÍ allecn al dit laàtste kan wonderen doen.

§erieus advies
triathleet

voor de serieuze

Kortom wij kunnen de serieuze triath-
leet met raad en daad bijstaan in zijn of
haar strijd tegen het horloge.

wij

de trapas. of hoe lang de af-

u zelÍ een Alpenrit

van de punt'
Of hoe

van het zadel
uw schoen-

en monturen

Ons

van
met

§nelle
U
AI

vanwege de drugsguerilla Sandra van den Berg

tot aàn

natie met eeÍl
ligstuur. Voor al

een advies

een keur aan van

snelle

is uiteímàtè

bii ons aan het
iuiste adres,

Srherpe prijzen
De prijzen? Helemaal niet

duur. Met heel veel Suruaruo
en Ceupaenolo componentèn

zijn wij ronduit scherp
geprijsdl

Maar ook voor de andere

paar 20 spaaks
Cnrrlpl6r.tot-o

lende soorten

Hro, Cal,lnae'
NoLo, GIPTEMME,

met hogè aerodynami-
s<he velgen monteren.
Maar liefst 10 verschil-

plezierig en leer-
zaam^ Eoven-

merken hanteren wij zeer
concurrerende pri.jzen.

dien scl *nken

FRAMES &

FIEïSEN:
V*, Hmmm!
KE5rREr USA,
CoLNAGo, CaN-

NoNDAIE, TREK,

GraNr, CapEx,
KoGA, Baravus,
CoNcoRp6, AMt-
RtcaN EAcLt,
GAzErrE, DE Ro-

sa, DuEt!, PrNÀ-

RErto, Bro-RÀ-
cER, BrANcHr,
CHisrNr, [oo(,
MERttN ttTA
NIUM, EDDY
MERc(x EN PRrN-

ONDERDETEN

C*^PÀ6-o,
SH MANo, Ma-
v- c,-_CrNEttr,
LooK, SYN
(HRos, R TcHEY,

RrNcrE, DÍ,
RocK SHox,
MaRzzocar,
RoNp For(,
HuEGr, Tacx,
FrrTE, RrGrDÀ,
ALTE AÀRTSTAG.

SIRUMENTEN,

BANDEN.
C*r* ,t^t,
PaNÀRAcER, VtT-

roRrA. MrcHEilN,

WoTBER- ïroca
EN VREotsrErN

GEO PEI.I L.
MAANDAG

t3.00.18.00 uuR

D"§oAG I/"
VRUDAG

9.00-18 00 uuR

DoNDERDAG

r9.00-21.00 uuR

ZaTfRDÀG

9.00-17 00 uuR

AD{Ei
PaRKwEc 75 79

VooRBURc

T**
070/38ót7t9
070 / 387 ó360

2271 AG

I

1

MAVrc, SBNERGY.

VÀÀ} FIETSP IEN
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alleen voortelrou&n aan & leden van de

Boekkamp ÍnaaÍ na sttnge selectie ook

vooÍ een hperh aanal '\,,reernde leden uit

her weekendp Bourllon. Wat mit rs hgon-

nen in caravas met als hppunt & halve marafhon van

Bouillon is nu een weekurdje Bouillon ineen annoposofische

(terug naar de nauur) barderij met als toppunt o.a de halve

maratlrcn van Bouillon. AÍtrÍe hoogteptnten zijn & wande-

lingen ondu leiding van de uitsteken& gftlsen Ronald

Boekkamp en Han Ekubout & wijn en lpr wife bier, &
sterke verlmlen en & fantastisctre maaltiJden bercid dooÍ

N{arcel en Cfris (gasttrcer en - wouw).

Tijdens zo'n weekmd kunp omemmd veel van elkaar leren.

Van koohip van Herman tcr & beste plek op aa& om zuur-

tjes (E211, E2l0 erc.), te kopn: Aldi Vuhijgbar in o.a &
smaken wctend en een mix van glorix en toiler-air. Deze

zuut§, rilkelilk rutgdeeld docr Hellen Heldenna& doen

wonderen tijdens een insprurrcnde warÈltochr

OÍnsteeks 12.30 uu 0p vÍiilaC 16 juni ariveer&.n we in

Ucimont en wer&n venvelkonrd dooÍ CtrÍis en lt4arpel met

een heeilifie maaltiit bestaaÍtr uit een Giekse salade met

brood en diverse soorten zelfgemaakte jam. Vooal e pÍde-
bloemjam is een aanradu!

De eeÍst wandeling van dit weekend ving diec na de maaltilt

aan. KlautererL klimmerl zweten, genieten van & pracltige

omgeving, verwijter/mmplinrenten maken aan het adÍ€s van

& gidsen: het hoorde allemaal bij deze eerste war&ling waar

om 19.30 uur een eind aan kwam. De maaltijd bestond die

avond uit uiensoep vooraf, gevolgd door kipfilet nret een ovu-

heedijke saftaansaus, warme komkommeren rijs en als des-

seÍ aardbeienbavarois (puur fuit). Echt, ik ova&ijf niet, mam

dit snnakte voorfreffelijk Na de maaltijrt Íouwurs mk tij-

der», kwamen de ve*ralen los over de andsÍ€ weekeÍxbÍl

Bouillorl hoe het alleÍnaal is begonnen enz. Rond twaalven

werd door de heren bemrgd gemformoerd naar de vermoeid-

heid van de dames: werd het nieJ eens bdiil? Gehuzaam

verdween & ene na & arderc darne richting sladiameÍ.

Vanwaar die behoefte aan 'mannen onder elkaar'? Nou dar
hn ik de volgende avond achter gekonrcn four rk onopge-

meda als enige danre in een hoekje ha bliien ziuen.

Nahudijk roddeleÍ\ rcd&len en nog eens ÍodebrL typisch

mannen.

John van Zweden ..\'

VERF. EN BEHANGSPECIAAIZAAK

Paul Krugerlaan 255, tel. 070 - 345 36 19
'swoensdag gesloten

Bij aankoop van uw behang plakken wij dit er

voor slecht" Í 75,00 peÍ kamer roo, u op.'

(max.8 rollen patroon en vinylbehang Í 100,-l
Gaan er meer dan I rol in uar karner dan berekenen wij /1Q- per rol extra

Voor een gang, keuken, hal, d WC berekenen wii Í1í-- per rcl
en rrooÍ een tÍapgot /17,50 per ml.

Hoplijk JaaÍ een

Foxtrot- Eng,wals -Tango - Cha-cha

Rumba - live -Samba-Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER VAN GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V.d. IIIEULEN, l/l/ESS ELING
sinds 1e35 Laan van ltlleerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

0l

DAtrtstEs

070 r 345 94 94 1345 35 73

Orn nog even op Aldi temg te komen: wist.le da wigr, run-
t§, wavniddel, douchegel en diverse soorten kaas dar vou

aftraa§rijzen worden vukocht? Denk je in eers'te instantie: ik

ben de enige die in die armoedige tent "afen toe" een bood-

schaplo doe. In Bouillon kwam ik erachter dat er meer slimme

inkops bestaan. blfs mijn tandenbontel kreeg tret $empel

"zeku een aldietjel". Ik kon het niet ontkennen

Na een rusteloze nacht gesnw( stokken& ademhaling enz.

vencheen idereen mnd 9.00 uur op het urtbijt

Zatudag 17 juni: de dag van de halve maraïlron van Bouillon

De lopen: Aliena Leijendekkers, Han Elkerbout en naturdiJk

Herman van rhr Sti.fl en vooreenklein sflrkjehalve maraÍ]ron:

Hellen Heldeman, Marga Elkubout en on&rgelekmde.

Eerst die ochtad nog eens flink wan&lq flink lunchen om

daama koqs Ie zÈtraÍt richting Bouillon Onderweg nar
Bouillon plotseling luid getoeter jawel we pssercn hier een

lrcuze Aldi suprmaft. Helaas geen tij( zin om hiereen $op

temaken

Om 16.00 urr met staÍfuÍnmem en al in een naar zweterÈ

Belgen stinken«b bus op weg naar & staÍ in Bouillon

Na een priode van twifel besloten Hellerl Marga en orÈr-
getekende d0 I laatste 5 a l0 hn mee te lopn Blj & staÍt

geaniveerd vencholen we ons in de auto van lvÍarian Engelen

om dmr een hertjl van het raam aan te moedigen in koor

"Hup Herman, Hup Herman" (2x) en iets later "Hup 4i*
Hup Han" (3x). Verbaas& gezichten, waar komen die aar-

moedigingen in gotlsnaam vandaan? Dit klinh voor ge€n

meten hou dan je mond helemaal maar! Iuist ja!

Hellen, MargaenAniaK. achterin(opde bo&m van& arto

rneegesmokkeld) en voorin Marian en t es ÍiJdend langs trt
prcoun. Waa zijn ze nou? Ja daar lopen Ilan en Alina'TIoe

gaat'ie?". GzichÍen spreken boek«lelen:"doonijden!". Voorin

namurlilk onze Hurnan, watkan die gozerlopen!

Bij het l0 kilometerpunt stappen wij schiclrtig uit & auto om

achta de gordijnen binnen in een tlotel-restamnt ftee te gaan

&inkenenwachten q& lopers. kr een an&re auto bevir&n

zich de sportievelingen Ronald Boekkamp en Kour Klijn" Zj
voorzien HeÍman van water en wij doen dauelf& vmr [Ian

en Alina Wie van ons? Goq{ Hellen dan maar, ze kan dan

rneteen & laalste 10 kilometer rneelopen. (Waar waen

Clnthia Boekkamp en Anita van da Stijl q da monrnt)
Als Hellen l0 hlometer kan lopen dan kunnfl Ania en

Marga da toch ook wel?, En rcgenen dat het deed! 0p hef br-

ras van lret Hotehestauant volg een korte mar lreftige dis-

cusie. Ondergetekende heeft eigurlilk geen tek meer om

zelfs maar#nkilometerte lopn. Hellen Hel&rman; "Anit4

je trbt geen karalder, wat ben je eigenlifi een karakexloze

h....".

Padon? (vmr insidem: mag ik even vsrwijzen naar & tinre

nial van maardag 3 juli daarcpvolgend) Dus.... Ilpn die l0
kilometertps in de stomende regen! NieI aansÍ€llen! En wat

ging he lekku..... brjna alleen rnaar afdalen, Hellen stapt na 7

kiloÍneter uit Ínet oen prjnli:ke larie. Marga en Anita K. gaan

vuda, nu een tandje srplla. Onder luide aanmoediging wor-

&n vervolgens eerst Hennan dan Han en Alina en vervolgens

Marga en Ania binnengehaald

Doonveeh maarvoldaan wodt de terugtochtnaaÍ onze anffG

poeofisch paradip ingezet alwaar & maaltijd dit kea hsuat

uit vooraf heldfle tomaÍEÍsoep (met echte pmodore), als

hmfgerccht gegilde zlmforel met salade en ardapplgatn

en toe een ovuàeolilke ongirrle tiramisu. De schokters

proppur u zelfs nog een twee& snrk rn en eur jonge moder

ortrr us zelfs daama nog een hkje met alleen de crune. Is

goedvoori, doenna, ikblijf wel slank!

Nog nagenret€Írd van & nnalti|l wonhn de problunen van

deze wueld besproken en als vanzelfeindigen we toch weer

bij de sterke vutralen c.q. rod&ls.

'Dames, ttebben jullie nog geen slaap?". Sommige dames

gaan dircct (& meer volgzme) anderen houden stq hun

$ml vast UiteirÈlifi ffiuén ovu, wrus aanwezi$eid

tot tH bireÍe eind voor lief wordt genomen Met 'ïo& oor-

tjes" en "s[rliken wijze/' haakt ondergetekende uitein&liJk

mk af om vervolgens in een in mmplete rust verkercnde

daÍn€§slaapzaal haar luiken t0 sluiten. Qnieuw gesmuh

"Alina! MaÍiaÍr sruÍlq doe sr even wat vanl", Vol artoma-

tisch lnalt Alina uit stilte.

Zondag 18 lux. Aan lrct ontbijt rcgent het smoezen. Nee, echt

niet we gaan niet mee wandelen. lekker even in Bouillon

rundkiJker, vlaaieÍL wusten en rozijnenbrood kopen. Dus: we

spliben

In Bouillon willen & dames en heu (welke heer?)natuu[k

iets nnigerL In & eentc de hste gelegotnid wordt ons bot

nreegdoeld dat er toch echt geen ruimte voor ons is. Plaats

zat! We woden ds gewmn geweigerd. b kennen ors dar
toch niel! Hoewel.... [,oes en Mdan h#Ír de dag daanmr

mk reeds een bezoek gebracht aan deze K....tent Van«lar!

Ond€r luid potest en een niel voor hululing vathrc oprner-

king ovu w*"zr dax konden kijgen (luidrucltig huinald

dmr twee '«lames) vulaten we de zaak en ploffen aan de

oved<ant neer. D boys (en misschien ook nog een enkele girl:

ik weet lrct niet nrcer) zijn inmidels uitgewan&ld en het lot

breng orn weerbilrn Nog wat worst gekocht: lrct hlgische

geld moef op! We vertpkken voor een laatste anurposofische

lunch naar Cïris en lvlarcel. Zalige salade met spk§ wacht

op ons. 'Totaal uitgelmgerd" vallen we aarL flink eten want

tenslotre muden we die avond'ps" om 18.30 uur weer kun-

Ípn eien in & Bon Vivant in het llaagse.

Md fan€n in & ogen ÍpÍnen we afsctreid van Chris en

lvÍrcel. Tot volgmd jaar!

Wedlden terug en in Ndaiand aangekomen schijnt daareen

heeitlk zonrntje, Dat hebben we toch

wel een beetje gunk in Bouillon.

Maar ondanks het weer het was een

onveryeteliJk weekend waar een

Mans werd gevonden hnsen haat en

liefrb, hongu en propvol, Aldr en

.......enz.

De laaÍste maaltijd in de Bon Vivant

had voor ortrrgetekende nog eeÍl

vervelend $aaÍje, Ilangend over de

wc-bril ziuend op de wc-bril wad

lnt maandagochtend 19 juni. Een

heedlk weekud geha( maar wu-

ken... nogevenniet!

huhaling!
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Als u een psssíe voor

De snelste route naar de beste hardloop-spe-

ciaalzaak loopt naar de Laan van Meerdervoort: Zier Running, al jaren de onbe-

twiste specialist voor hardloop-schoenen, -kleding en -accessoires. De zaak met

de professionele aanpak en het deskundige advies. En met uiteraard het meest

uitgebreide assortiment schoenen. f,en 'ns bínnen, als lopen uw possie is .,.

Laan van Meerdervoort 630, 2564 AK Den Haag {naast ln+Outl. TeleÍoon 070 - 368 86 12. Telefax 070 - 323 66 7L.

-
a
o

.9

a
9
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De ha rdloo p-speciaa lzaak

)

@ lopen heeft,

Fyso@ And now something completely different

een dag besloten Jolanda
ik de Kiliman jaro in

nzania te gaan beklim-
: wet end wat ons te wach-

ten stond, begonnen wij in
Nederland aan een gedegen voor-
bereiding. Vele weekenden zwier-
ven wij langs de kust en door de
duinen, om de rest van de week
met spierpijn rond te lopen. lk zal
nooit meer neerbuigend over wan-
delaars denken, het is een sport op
zich. Het enige onderdeel dat we
niet konden trainen was de hoogte.
Zelfs de hoogste duin komt nauwe-
lijks boven zeeniveau uit. Om hoog-
teziekte tegen te gaan hadden we
van de huisarts pillen (diamox)
gekregen. Na een week safari en
vele dieren in het wild gezien te
hebben, begonnen wij aan de
beklimming van de Kilimanjaro. Wij
besloten de Marangu-route te
lopen. Deze wordt ook wel de
Coca-cola route genoemd, omdat
de meesten toeristen deze weg
naar de top volgen. Bij de ingang
van het nationaal park regelden we
vijf dragers, een gids en een assis-

tent-gids. Met dit kleurrijke gezel-
schap begonnen we aan de klim.

De eerste dag liepen we door dicht
regenwoud. Het pad was goed
begaanbaar, soms wat glad, met
veel rotsblokken en stronken van
de vele hoge bomen. Na 3,5 uur
lopen bereikten we de eerste hut
waar we de nacht doorbrachten,
hier begonnen we met de medicij-
nen tegen hoogteziekte. Het resul-
taat was dat ik die nacht zeven keer
mijn hut moest verlaten om te pla-
5en.

De tweede dag liepen we gestaag
bergopwaarts over de heidevelden.
)e zag hier heide van wel zes meter
hoog en andere bijzondere soorten
vegetatie. Van mensen die al aan
het afdalen waren kregen we veel
handige tips, veel drinken (mini-
maal 3 liter per dag) en vooral pole-

pole, dat in het swahili zeer lang-
zaam lopen betekent. Na 7 uur
klimmen bereikten we de volgende
hut. Het uitzicht was uniek, staand
boven de wolken genieten we van
de prachtige vergezichten op de
top van de kilimanjaro.

De derde dag gebruikten we om te
acclimatiseren. Dit was nodig
omdat de hoeveelheid zuurstof in
de lucht steeds minder werd, terwijl
de inspanningen steeds zwaarder
werden. Het eten tijdens onze tocht
was zeer eentonig. 's-Morgens was
ei favoriet, waardoor ons choleste-
rol met stip steeg en 's-avonds
bedacht de kok elke mogelijke
variatie met peen en vette aardap-
pels.

De vierde dag belanden we op de
kale vlakten dat deed denken aan
een maanlandschap. ln een beek
vulden we onze waterflessen
omdat vanaf hier de komende twee
dagen geen water meer voorradig
was. Het klimmen ging ons steeds
moeilijker af en hijgen en vooral
pole-pole bereikten wij de hoogste
hut.

De vijfde dag
werden wij 's-
nachts om
half een uit
ons bed
gehaald voor
de laatste
klim naar de
top. ln ganze-
pas liepen wij
achter ons
gids naar
boven. De
temperatuur
daalde met
stip tot 15'C
onder nul.
We liepen
door mul
zand en puinsteen constant 45'C
omhoog. En bij elke twee stappen

naar boven gleed je er een terug.
Naarmate we hoger kwamen kre-
gen we steeds meer last van hoofd-
pijn en een misselijk gevoel in onze
magen. Alle tips in de wind slaand,
hebben we hierdoor niets genomen
van de meegezeulde energiedran-
ken en energierepen. Na zes uur
ploeteren bereikten we Gilmann's
point en genoten van een prachtige
zonsopgang. Hier besloten we door
te gaan naar de absolute top,
Uhuru peak. Dit werd vooral voor
mij een echte hel. Om de 100 meter
moest ik op adem komen omdat de
zuurstof in mijn lichaam op was. Na
ruim een uur klimmen bereikten we
dan eindelijk de hoogste top van
Afrika, op 5895 meter hoogte. Het
uitzicht was wederom uniek. D
krater, een gletsjer, ijsmuren vanr
wel 100 meter hoog. Genietend van
het resultaat en de kick dat we dit
volbracht hebben (10% haalt de
top) begonnen we aan de terug-
weg. Hier kwam onze training goed
van pas. Want dalen is fysiek veel
zwaarder dan stijgen. Na twaalf uur
gelopen te hebben kwamen we
weer bij de middelste hut aan.
Misselijk, moe maar voldaan vielen

we als een blok in slaap.

De zesde dag moesten
we alleen nog maar 30
km afdalen naar de poort
van het park waar we
een certificaat kregen
omdat we Uhuru peak
gehaald hadden. Trots en
vooral zeer vies (drie
dagen niet kunnen was-
sen) reden we terug naar
Moshi waar we een hotel
namen met een "\ruarme"
douche. De laatste week
hebben we in de buurt
van Mombassa heerlijk
aan het strand gelegen
en uitgerust van de vele
vermoeienissen.

lolanda en Dannis van der Berg.

Een tropische
Holland Triathlon
Almere.
19 augustus j.l. was het zover na maanden
van voorbereiding moest ik eraan. De dag
eruoor had ik al mijn triathlonbenodigdhe-
den moeten inleveren inclusief mijn fiets,
ook al een druk dagje dus. Elke zak voor
elk onderdeel2 maal nagekeken of ik niets
vergeten was er in te doen en daarna
ingeleverd. Hier kreeg ik ook te lezen en
te horen dat er de volgende dag zonder
wetsuit gezwommen zou worden vanwe-
ge de hoge watertemperatuur (gem:24,5c)
over het hele zwemparcours van 3,8 km.
Niet verder over nadenken en doorgaan
met de verdere voorbereiding, fiets en
helm laten keuren en achterlaten in het
parcferme met I ege banden (vanwege de

05.00 uur de wekker loopt af
dag begint. Een licht ontbijt en 06.15

naar almere. 07.00 uur aankomst
haven, het eerste wat er gebeurd is dat

er een triathleet naar mij toekomt en mij vertelt
dat er gezwommen wordt met wetsuit, dat is een

voordeel voor mij als slechte zwemmer, mijn tas
met wetsuit gepakt en verdere zwemspullen en op
naar de starttent. Eenmaal binnen in het startge-
bied kan je er niet meer uit, presentielijst afteke-
nen naar de fiets deze in orde maken voor de ver-
dere dag (banden oppompen en voeding bevesti-
gen), een praatje maken met collega triathleten.
Een half uur voor de start beginnen met omkleden
voor het zwemmen, bril afgeven voor bij het wis-
selen en je wetsuit dicht laten maken waarbij
vooral de rits en het openingsmechanisme goed
moeten zitten vanwege schuurplekken in de nek.

Het zwemmen.
Condities waren zeer goed het water rimpelloos
en een goede watertemperatuur.De start, hiervoor
was ik al gewaarschuwd dat deze chaotisch zou
zijn het devies was dan ook de eerste 200 mtr vol-
uit gaan om uit de drukte te komen. Inderdaad het
is vechten voor je leven lijkt het wel, je moet
slaan en schoppen om je heen wil je niet over-
zwommen en weggezwommen worden. Zo gauw
er een stukje licht is in het peleton kun je je eigen
tempo gaan zwemmen en je richting gaan bepalen,
dat was voor mij constant langs de lijn en boeien
zwemmen (korste route?). Gedachten onderweg
zijn er niet, je moet je concentreren op het zwem-
men en een eventuele groep waar je in zwemt.
Dan komt de starttent in zicht maar het duurt nog

lang voordat je
op het strand
bent, vaste grond
onder de voeten
en de klok staat

op 1.18.09 een

zwemtijd die ik
van te voren niet
had durven voor-
spellen. Snel je
wetsuit uit in de

starttent, je helm
en bril op, schoe-
nen aan en weg-
wezen.

Het fietsen.
Een nieuw par-
cours (van te
voren verkend en
gereden) over de

ringweg A6 van
almere 4 baans

en een stukje
polder. Dit par-
cours heeft tot
gevolg dat eÍ
goede fietstijden
gerealiseerd kun-

.
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nen worden. Mijn fietsschema was gebaseerd

op een gemiddelde fietssnelheid van 33 km/u.
Deze snelheid even een afstand van 180 km
had ik nog niet eerder op de fiets gerealiseerd

dus het was koffiedik kijken hoe het zou gaan,

maar wel positief blijven denken. Mijn vrouw
Paulien zou op de coachplaats mijn eten (vloei-
baar) aangeven, dit ging goed tot de laatste
ronde toen ik mis greep. Geen paniek onder-
weg zijn er ook nog verzorgingsposten dus

daar kan men ook wat pakken. Gezien de oplo-
pende temperatuur tijdens het fietsen was het

ook nodig om te zorgen dat je water onderweg
pakte op de posten. Ten eerste om extra te drin-
ken en te zorgen voor de nodige afkoeling.
Verder totaal geen problemen met het fietsen
zodat ik precies na 7 uur wedstrijd in het stad-
huis van almere arriveerde.

Het lopen.
Eerst rustig kleding verwisselen en een sanitai-

re stop maken, dan op weg voor de marathon
ondertussen was de temperatuur opgelopen tot
grote hoogte 30c in de schaduw. Bij het begin
van het lopen een beetje last van pijn in de milt
dit was na 2 kilometer verdwenen, ondertussen
was ook Jacques

Beljon bij me
komen fietsen om
mij van dienst te
zljn tijdens het
lopen. Wel oppas-
sen geblazen voor
juryleden want offi-
cieel is verzorging
niet toegestaan, (het

bleek dat de organi-
satie verzorging
had toegestaan

helaas was dit te

laat dorgegeven aan

het jurycoqps). Na 5
kilometer had ik
zelf al in de gaten
dat ik vanwege de

stijfheid in mijn
bovenbenen geen

voldoende loop-
snelheid kon ont-
wikkelen om een

tijd te lopen van
3.30 op de mara-
thon. Alles waar
water uitkwam was
welkom liefst koud
om te koelen, want
waÍm (bloedheet)

was het. Het l0
kilometerpunt werd
redelijk snel zonder
problemen bereikt, daar stond Johan Koopman
foto's te nemen en gaf ook aan dat Marianne
Koopman en Joop Verhoeven boven aan de

dijk stonden te wachten op mij, om mee te
lopen. Het looptraject over de dijk was onge-
veer 12 kilometer lang, dit zou ook later blijken
het zwaarste stuk van de marathon te zijn, of
zoals sommigen na afloop hebben gezegd dit
was de hel van almere, totaal geen beschutting
tegen de zon en een wind van voren die meer
weg had van een fohnwind. Op dit gedeelte van
het parcours is er door mijn begeleiders enorïn
goed werk verricht, een uitstekende verzorging
ik had niets te klagen. Op het halve marathon-
punt stonden Nico Droppert en Georgette
Brugman, echter veel respons van mijn kant
hebben zij niet gehad alleen even mijn duimpje
omhoog. Voor de rest alleen het hoognodige
zeggen ofvragen. Bij het 24 km punt even wat
eten en daama gelijk weer verder de benen nog
steeds stijf dit zou ik als gewoon moeten aan-
vaarden, mijn geplande schema van 3.30 op de

marathon had ik op dit moment al geheel uit
mijn hoofd gezet voor mijzelf was finishen het
primaire doel geworden. Problemen geen,

alleen het tempo was wat onder de maat voor
mijzelf. Op naar het stadion voor de eerste

doorkomst en het laatste looptraject, nog even

een lekkere koude douche. Bij het stadion
gekomen dacht ik even een rondje te lopen om
daama weer terug te komen bij mijn begelei-
ders. Tot mijn grote verbazing kwam marianne
opeens langszij gelopen ook zij was door het

stadion gelopen, en die mensen maar denken
wat ziet die er fris uit. Wat had ik tot dan

gebruikt tijdens het lopen 3 zakjes geconcen-

treerde koolhydraten, 20 bidons van I ltr met
water, sponzen en de verdere bekertjes met

drinken. En nu nog het laatste stukje van 12 km
in principe een doodsaai loopgedeelte, maar ja
de drie musketiers waren nog steeds present,

Jacques als pendeldienst die ook de toeschou-
wers waarschuwde dat Piet eraan kwam. Ineke
en Wim Hoogstad kwamen wij tegen op het 32

km punt dit gedeelte kruiste ook de terugkeren-
de triatleten op weg naar de finish. Positief blij-
ven denken en voortgaan. Wat zie ik na 37

kilometer lopen? TRIATHLETEN! Eindelijk
weer een mooi richtpunt vooral als het gespon-

sord wordt door Runnersworld Den Haag dat
geeft de triatleet weer moed vooral bij het pas-

seren, en een vreugdekreet om de aggressie

kwijt te raken. Daar komt het keerpunt en we
gaan weer terug naar het stadion in Almere-

Stad. Het gaat nu snel. Nog even langs Ineke
en Wim die hadden gewacht op het 40 km
punt, verder op weg naar de finish, van verre
kon je de heksenketel al horen dat beloofde
wat, ja hoor het hele stadion stond op zijn kop
alsof er een wereldkampioen kwam binnenlo-
pen. Geweldig. Nog een rondje in het stadion
dan over het finishplateau en de tijd stond stil
op 11.30.58. Moe? Nee niet echt maar wel die
stijve benen, die hadden wel rust verdiend.
Voor mezelf heb ik ook nooit het gevoel gehad

dat ik een marathon aan het lopen was, ik denk
dat de afleiding van de begeleiders je gedach-

ten in positieve zin beinvloeden. Snel nog wat
foto's nemen, dan douchen, fiets en andere

zaken ophalen en daarna terug naar huis. Op de

terugweg heb ik een gigantische honger, wat er
wellicht op wijst dat ik tijdens de wedstrijd
toch te weinig gegeten heb. Thuis op de weeg-
schaal blijkt dat ook door het gewichtsverlies, 6
kg minder dan het ochtend gewicht en dat na
alweer wat gegeten en gedronken te hebben en
dan naar bed. Een dag om niet gauw te verge-
ten, en zeker om hem nog een keer in Almere
over te doen maar dan wel met een nieuw per-
soonlijk record van onder de I 1 uur.

Alrnere TriaËlalon
Voorbereid i ng Tri athlon Al mere Piet Roestenburg.

begin april met basis-
itie verder uitbouwen
I aan het f ietsen

ndacht besteed, waarbij
rhand de langere duur-

ritten er bij komen, ook i.v.m de
halve triathlons die gedaan moe-
ten worden. Tevens wordt er 2x
per week korte en lange interval-
training gedaan op de fiets.
Koppeltraining fietsen-lopen'lx
per week. Het zwemmen gaat ook
uitgebreid worden met lange
duurtrainingen van 2 tot 2,5 km.
Het lopen blijft op het normale
niveau gezien de duurtrainingen
op de fiets. ln de maand mei volgt
er een test van 100 km op de fiets
verwerkt in een tijdrit. Hierna
begint het eigenlijke schema voor
Almere. Hoe ziet een trainings-
week er uit in de maand juli.
Maandag zwemmen 2,5 km, fiet-
sen 60 km, lopen 10-15 km club.
Dinsdag fietsen 75-100 km, lopen
9 km. Woensdag zwemmen 2,5
km, fietsen 125 km, lopen 15 km.
Donderdag fietsen 60 km, lopen
10-15 km. Vrijdag lopen 10 km,
zwemmen duurtraining 4 km.
Zaterdag lopen duurtraining 30
km, fietsen 60 km. Zondag fietsen
duurtraining 200 km, Zwemmen
duurtraining 4km. Totale training-
stijd in deze week 28-30 uur.
Tijdens lange duurtrainingen op
de fiets wordt gebruik gemaakt

VO
DE

angzame

van vloeibare voeding. Dit wordt
gedaan om te zien of dit goed
werkt en hoe men dit verdraagt.
ln de voorbereidingsperiode naar
Almere heb ik 1 kwart en t halve
triathlon gedaan. Dit is wellicht te
weinig om je wedstrijdritme te
behouden. Twee weken voor
Almere volgt een afsluitende tijd-
rit.Dit is een test van weer 100 km
op het zelfde parcours en ook de
weersomstandigheden waren
gelijk. Tijd van deze tijdrit 2.50.41
een gem: van 35 km/u. Over deze
gehele voorbereidings periode
was het gemiddelde per week
van, zwemmen 5.5 km, fietsen 325
km, lopen 50 km, dit inclusief de
weken dat ik vanwege griep en
een valpartij op de fiets niet heb
kunnen trainen. Tevens wil ik
hierbij mijn trainers Ton, Tim, en
Patrick bedanken voor hun bege-
leiding en adviezen tijdens de
voorbereidingen voor Almere.

Piet Roestenburg.
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NVA'o' Lid

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

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

KOK ASSURANTIËN
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

natuurlijk Peer die ook geen week

overslaat, Het t-shirt met alle namen

in de kleuren van de tight van de

groep van Henk. Verder kan ik nog

niet veel zeggen. 0h ja, Van der Bilt
gefeliciteerd met Mike z'n

kaartjes en

lk wiljullie

en Sonja die elke

om met mij hard te

en medailles, klasse

aren, behoorlijke strenge coaching

van Carry. Ria beperkte haar deelname tot
de laatste dag, want van wandelen slijt je,
volgens Ria (eens was zij 1.80 m ?) Een
geweldige ervaring die Nijmeegse!

Vï/EDSTRIJDKALENDER
Hrr Wedstrijdkalender 1995 (versie 1 juni 1995) P telt mee voor HRR Prestatieklassement.

datum Naam Loop Plaats KM Tiid lnlichtingen

oktober
01.10
01.10

Bloemendaalloop
Rabo Zilveren
Tulp loop
Singelloop
WK Halve Marathon
Herfstloop
Olympus Ekiden
Omloop v Noordwijkerhout
Rottemeren Kringloop
Tien Eng. 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
Dijkloop
Wipmolenloop
Gildehuysloop
P. De Haagse Tien
Alphen Noord Cross
Geultechniekloop
P NK Marathon Veteranen

Gouda 10 13.30 01820-39962

01 .10
01.10
07.1 0
07.1 0
07.10
07.1 0
07.10
08.1 0
08.1 0
08.1 0
08.1 0
08.1 0
14.10
14.10
14.10
1 5.10
21.10
21.10
21.10
22.10
22.10
28.1 0
28.10
29.',t0

Mijdrecht
Breda
Belfort
Barendrecht
De Lier
Noordwijkerh
Bleiswijk
Alblasserd
Dordrecht
Groningen
Utrecht
Eindhoven
Alkmaar
Sliedrecht
Barendrecht
Vlissingen
Haarlem
Waddinxveen
Schoonhoven
Gorinchem
Beverwijk
Den Haag
Alphen ad Rijn
Vlaardingen
Etten-Leur

10-21
21

21
16
42
15
10-21
16
30
6.4
42
21-42
't5
16
16
42
21
'10

20
10
20
10

12.00
14.00

14.00
't3.00
14.00
14.00
14.30
13.00

12.30
12.30
11.00
14.00
14.00
12.00

14.00
14.15
14.30
1 1.00

02979-82243
076-65236s
FFA (Fr)
01 806-1 7023
01740-20733
02522-17392
0r892-14306
01 859-1 s903
078-181406

030-935057
040-387775
072-6126s2
01846-14170
0'1864-1820
01 184-18006
023-276767
01727-13073
01 823-822s0
01 830-21 481
02510-24107

November
o4.1'.|
05.11
11.11
't1.11
'l't.1'l
12.11
12.11
't 9.1 'l

19.11
25.11
25.11
26.11
26.11

December
02.12
02.12
03.12
09.12
16.12
16.12
17.12
31.12
31.12

Rotterdam
Warmenhuizen
Monster
Badhoevedorp
Dordrecht
Wijk a Zee
Wijk b Duurst
Amsterdam
Nijmegen
Gouda
Weert
Noordwijkerh
Tilburg

21
21

21

61
10
10
10
16
15
9
21

16
't0.30

12.OO
11.00
14.00
09.30
13.30
1',t.00
12.00
't3.00
13.00
15.00
1 1.00
11.00

01720-20265
010-4744969
01621-17302

010-4032720
02269-2339
01749-46901
02503-29341
078-1 81 406
02510-24107
03435-7 1 990
020-6428668
080-603877
01 820-30632
04955-1 823
02522-17392
013-676178

0s21s-1976
01 892-1 4306
04930-16412
01 1 12-1780
032't0-'l 5964
01 890-1 6791
070-3973281
02230-20208
02155-17370

15
21-42

12.00
14.00
12.30

Erasmus ronde
Halve marathon
Jan Olsthoornloop
Ultraloop om Haarlemerm.
Wantijparkloop
Heliomare Cross
Kabinet Road Run
Blankers Wisseltrofee
P. Zevenheuvelenloop
Gouda Cross
Halve Marthon Swartbroek
Oosterduinloop
Warandeloop

Halve Marathon
Sint Nicolaasloop
Zandboscross
Salvatorhoeveloop
Houtwijk Kerstloop
Kerstloop
FIT TEN MILES
Oudejaarsloop
Sylvester Cross

Nijeveen
Bleiswijk
Deurne
Zierikzee
Dronten
Rhoon
Den Haag
Den Helder
Soest

21

5-1 5

12.15
13.30
13.30
14.30
14.15

20
21
15
16
10
11

13.00
11.45

1996 "1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
Januari
06.1 Polderloop Piershil 10 14.30 01860-15952
07.1 Nieuwenbergloop Zegge 21 12.00 01652-15981
14.1 P Nike Halve Marathon Egmond a Zee 21 12.00 03200-31042
20.1 Goed Beter Bestloop Best 21 11.00 04998-372281
21 .1 Sporteon-Biesheuvelloo Maassluis 21 1 1.00 01899-22948
21.1 Sprint-cross Breda 12 15.00 076-416863
28.1 Duirell Bataven Cross Wassenaar 10.00 071-177656

I

AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN Í OO.

Naam:

(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 " certificaat aan u uitgereikt of toegezonden worden.
Wenst kwitantie: jalnee (doorhalen wat niet van toepassing is).

.......Woonplaats

Voorletters

Adres: ......

Postcode:

Telnr: ..........

,de Marathon naar de Nijmeegse
is maar een kleine stap,

Helen, Ria en Inez, onder

1()()

Schaap
Hendriklaan 139
DEN HAAG
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UITSLAGEN
Haagse Beemdenloop, Breda,

10 km op 07105195

Plaats Cat. Tijd Naam

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

16 VSE 0:35:13 Marianne vd Linde
(AV Haarlem)

23 VSE 0:36:22 Anne Schuppen van

Starshoe Comp (1), Zoetermeer,

3000 m op Í6105/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 8:46:40 Eelco de Voogt
(llion)

4 MSE 9:08:30 Albert Beekhuizen

13 MSE 9:45:00 René van Wissen

Starshoe Comp (2), ZoeteÍmeer,

5000 m op 30/05/95

Plaats Cat. Tijd

1 MSE 14:56:60

4 MSE

MSE

15:44:70

16:17:2O10

Starshoe Comp (3), Zoetermeer,

10.000 m op 13/06/95

Plaats Cat. Tijd

1 MSE 31:25:60

Naam

Eelco de Voogt
(llion)

Albert Beekhuizen

René van Wissen

32:18:90

33:09:30

Naam

Eelco de Voogt
(llion)

Albert Beekhuizen

René van Wissen10

Ci§foop Sisu, Almelo, 10 km op 27lOSl95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:33:17 R Kempers (LAAC)

72 M50 0:56:18 John de Gier

Veerse Torenloop, Raamsdonksveer,
'10 km op 28lOSl95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MsE o:2e:32 
Jii,ïïï",*",
(Ethiopie)

I VSE 0:35:18 Anne van Schuppen

Pinkstermeeting, Alphen ad Rijn,

3000 m op 05/06/95

Plaats Cat. Tijd
'l MSE 8'.47:31

7

2

37

7

16

5

MSE

MSE

10

16

MSE

MSE

9:10:53

9:24:41

0:34:19

0:35:30

0:40:39

0:44:32

VSE 0:53:09

MSE 1 :00:1 2

Naam

Richard v Eekelen

(Groene Ster)

Sander Creman

Zakaria Ezzine

Naam

Gennadi Panin

(RuslaND)

Albert Beekhuizen

René van Wissen

Gabrielle Vijverberg
(Caesar)

Anne van Schuppen

Herman van der Stijl

Corrie van Egmond

Margriet Hoekstra

Zbigniew Nadolski
(Polen)

Mieke Hombergen
(PAC)

lne Valentin

Vredespaleisloop, Den Haag,

10 km op 05/06/95

Plaats Cat. Tiid

1 M 0:29:38

0:32:21

0:34:10

0:34:1 3

10

21

1

M

M

M

Jan Knijnenburgloop, Maasdijk,

15 km op 10106195

Plaats Cat. Tijd Naam

MSE 0:45:39

3M Marathon, Leiden, 10 km op 11106195

Plaats Cat. Trld Naam

1 MSE 0:30:37 Gennady Panin

(Rusland)

14 MSE 0:32:55 Albert Beekhuizen

3M Marathon, Leiden,

Halve marathon op '11105/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE l:08:18 Jerry Mc Carthy (GB)

UITSLAGEN
25

I
7

MSE

VSE

v40

1:19:18

1:22:59
'l.,28:47

Michiel Heijden

Kim Mazzucca (GB)

Corrie van Egmond

lnstuif AV40, Delft, 1500m op 16/06/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 4:07:60 Jan Kortekaas
(Bataven)

4 MSE 4:13:00 Sander Creman

6 MSE 4:18:30 Zakaria Ezzine

Twente Marathon, Enschede,

Halve marathon op 18/06/95

Plaats Cat. Tajd Naam

1 MSE 1 :1 0:39 Johan ten Kate
(AV 34)

169 MSE 1:32:30 André Blok

Schiphol Road Air Run, Schiphol,

10 km op 25106195

Plaats Cat. ïijd Naam

1 MSE 0:28:20 C Ndome (Kenia)

153 MSE 0:46:14 Ron Arndts

HRR TimeTrial jul 1995, Clingendael,

5500m op 03107195

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:18:56 Willem de Graaf

2 MSE 0:19:23 Wim van Maanen

3 MSE 0:19:24 Ronald Breugom

4 MSE 0:.l9:45 Allard Kappetein

5 MSE 0:19:54 Steven Post

6 MSE 0:20:07 Maarten Scharroo

7 MSE 0:20:48 Guus Zijdenbos

8 M45 0:21:11 Ton Heerkens

9 M40 0:21:38 Joop Verhoeven

10 MSE 0:21:38 Peter Groen
'11 MSE 0:21:39 Maarten Dirkzwager
12 M50 0:22:'15 Jan Nieuwenburg
13 MSE 0:22'.15 Karel Stolk
14 MSE 0:22:32 Michiel Tuit
16 M55 0:22:39 Theo Hoenderkamp

15 MSE 0:22:39 Hans von der Linde
17 MSE O:22:40 John Hartman
18 MSE O:22:45 Peter Smits

19 M40 0:23:09 Fred Kick

20 M55 0:23:11 Piet Meinders

21 M50 0:23:15 Pieter de Graaf

22 M40 0:23:23 Joop den Ouden
23 V40 0:23:24 lneke Schnitzler
24 M45 0:23:32 Lex Cabral

25 M55 0:24:02 John Agterof
26 M45 O:24:.11 Jaques Overgaauw
2l MSE 0:24:12 Jasper Geurts
28 M40 0:24'.13 Meindert Alsma

29 M50 0:24:21 Nico Galjaard
30 VSE 0:24:36 Margriet Hoekstra

31 M40 O:24:37 Frits Witmer
33 M55 0:24:40 Pieter van Daalen
34 M40 0:24'.41 Simon Stroo

35 M40 0:25:03 Willem Maasland

36 MSE 0:25:12 Joop de Gier
37 M40 0:25:17 Eric Kerklaan

38 MSE 0:25:35 Koen Klijn
39 M50 0:25:35 Lucas de Kruijter
40 M45 0:25:39 André Westerhuis

41 M40 0:25:43 Jerry van den Oordt
42 VSE 0:25:44 Jolanda van

Leeuwen

43 M45 0:25:47 Wim Roozenburg
43 M45 O:25:47 Julio Lasierra

Martinez
45 MSE 0:26:06 Michel den Heijer
46 M45 0:26:12 Walter de Ling

47 MSE 0:26:12 Eugène van de Berg

48 0:26:53 Henk Boogaart
49 M45 O:27:09 Han Elkerbout
50 M45 O:27'.17 Leenderd Kleijn

51 VSE 0:27:30 Thea Klijn
52 M40 0:27:30 Henk van Leeuwen
53 VSE O:27:38 Cynthia Boekkamp

54 O:27:49 Lonneke Poels

55 MSE 0:28:11 Paul Gordijn
56 M40 0:28:30 Ron Penning

57 V45 0:28:39 Lucie Hoenderkamp
58 M55 0:28:58 Koos de Groot

UITSLAGEN
59

60

61

62

53

64

55

66

67

58

69

70

7',!

V5E

V5E

VSE

v40

0:29:13

0:29:25

0:30:08

0:30:19

0:30:32

0:30:33

0:30:53

0:31 :1 2

0:31:35

0:33:03

0:38:04

0:38:13

0:38:21

v35
M45

V5E

M45

VSE

v45

Monique van Dijk

Anita Klijn
Mirjam Dijkman

Franca van Tessel

Marijke Pronk

A Said

Picolette Peeters

Lenie Gelauf

Ben van Kan

Miranda Pronk

Egbert Darwinkel

Annet Manders

lneke Hoogstad

lnstuif AV Holland, Leiden, 1500m op 06107l95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 4:00:30 Eelco de Voogt
(llion)

20 MSE 4:14:20 Zakaria Ezzine

47 MSE 4:42:80 Steven Post

Lievaart Comp, Naaldwijk, 5000 m op 13/07/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 15:06:70 Eric Teunissen

(Olympus 70)

25 M40 l7:08:90 Herman van der Stijl

29 MSE 17:30:90 Steven Post

NK Baan Senioren, Bergen op Zoom,

10.000 m op 14107195

Plaats Cat. Tijd Naam

1 VSE 34:16:01 Anne van Schuppen

Velserbroekloop 1995, Í0 km op 14107195

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:31:59 Gert van Bergen
(AAC)

36 MSE 0:39:21 Alex de Hes

Liptonice Run, Noordwijk, 10 km op 16107195

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 0:28:52 Julius Ondieki
(Kenia)

1 M40 0:32:46 Kees de Munck
(llion)

9 M40 0:36:14 Herman van der Stijl
45 MSE 0:36:19 Theo Timmermans

1 M50 0:36:29 Jan van Ammers

52 MSE 0:37:15 Bart Colijn

53 MSE 0:37:16 René Meijer
'14 M40 0:38:31 Joop Verhoeven

1 V35 0:40:'17 lngrid Coster

2 V40 0:41:47 Corrie van Egmond

107 MSE 0:50:01 Léon de Priester

22 M50 0:53:50 Lucas de Kruijter

NK Halve Marathon, Amersfoort op 22107195

Plaats Cat. Tijd Naam

1 VSE 1:13:09 Anne van Schuppen

Open Haagse Kamp, Den Haag,

1500m op 2OlOBl95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 4:02:42 Eelco de Voogt
(llion)

2 MSE 4:04:46 Thomas Pieper

Uiterste inl atum

c0 e5:

P

2583 KD N HAAG

DRUKWERK
VAN FORMAAT!

tiÍole |ilobc bv ( lkL, I l.r.r!s,,r I l5-l I l' I br I l.r.tr
ll,1)tir, I): l{) ll Í.r\ l):O, j(,7 li lit

HUISSTIILEN

PIOSTERS

LANDKAARTEN

Bereiding
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Komt u iets tekott?
Wu cev=u ADvrEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

llUrr.r u wETEr welke vitamines en of mineralen uw
lichaam echt tekort heeft, laat dan bij ons een
LEVEND BLoED ANALYSE doen (alleen op afspraak).

Voon erx HRR r.ro ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

\r, J/

OelAroSist'

a CORPS

\t)

Homeopatheekr
Laan van Meerdervoorl lT9 a, 2517 AZ Den Haag

Tel070 -3452210 Fax070 -3463706

Marcel den Dulk
PARAMEDISCH
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

maandagavond:

woensdagavond:

donderdagavond:

Kosten per behandeling:

Pedicure:

woensdagavond I xper4weken

Anne-Marie Verhage

/ 10.

070-3866082

ïrudy de Lange

GijsKievith

Wilma van der Toorn

079-6r 3 r52Kosten per behandeling: f 10.-

BESTUUR

Het bestuur van THE HAGUE ROÀD RUNNE,RS

Ton Yermolen

Buurtweg 128,2244 AJ Wassenaar

tel. 070-32lJ I 025

Patrijslaan I I

2566}(, DENHAAG 0't0-3462607

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-3236092

Frits Slompstraat 29

(voozitter)

Jelle v.d. Veen

(vice-voorzitter)

Hellen Hauser

(secretaris) 2264DW Leidschendam 070-3204095

Ed Biersteker Nachtegaallaan 9
([e penningmeeslerl 2224 JC Katwijk 01718-13074.

giro 263695 I

VSB-bank 88.55.95.823

Aad Overdevest Katwijkseweg 19a

12e penningmeesterl 2242 PB Wassenaar 01751-12466

JacquesBetjon Zndzeggelaanl53
(wedstrijdsecr.) 2554 HM Den Haag 070-3681097

giro 5699215

BOUW. EN AANN E'I'TINGSBEDRIJ F

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

# nieuwbouw
# re n ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

SHIELD MARK BV RoTTERDAM. MATHENESSERLAAN 34O. POSTBUS 25I I I. 3OOI HC ROTTEROAM. TELEFOON OIO 4.77351 I. FAX OIO 4763745
A.C.M. VERMoLEN. MR J.A.F. CoNSIDINE. MR A.E.G. SLABBAERT. MR K. BEcK5. MR M.A. BOUMA. MR G.J.C.M. \^r'ESÍGEEST.

L.J. VALENBREDER. E. SLooÍMAKER

SHIELo MARK BV AMSTERDAM. HAcQUARTSTRAAT 3O. POSÍBUS 75683. IOTO AR AMSÍERDAM. TELEFOON O2O 6644331. FAX O20 676AAOO

MR B.A. KIST. DRS L.C.J. VAN GERvEN. MR S.O.J. MOLHUYSEN

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSREcHTEN

SHIELD MANK

Guus Zijdenbos
(ledenadminisratie)

m.i.v.01-08-1995:

2331 SV Leiden

tel.07 l-53221'19

CLUB VAN lOO

Ben Hermans De Sillestraat 266

lVooziueg 2593 \E DEN HAAG 070-.1473873

John Agterof L.v.N. Oosteinde 169

(secretaris+corr. adres) 1274 GA VOORBURG 070-387 1250

Miranda Pronk Pellenaerstraat l9
(ass.secretaris) 2586EKDENHAAG070-3552785
Zier Schaap Frederil< Hendriklaan 139

(penningmeester) 2582F.2 DEN HAAG 070-3523336

Rob Krahmer Soesterbergstraat 156

tP.Rt 2546 XX DEN HAAG 070-3298767
BARCOMMISSIE
Berry Kramer Clavecimbellaan 75

2287 VC Rijswijk 070-3943936

Àad Overdevest Zie adres bij bestuur

(penningmeester)

Ada de Kuyper Boterbloem J2

2671 WS Naaldwijk 01740-21 148

\{altraudVingerhoed Roentraat29a

2584 TS Den Haag070-3559774

Noortje Alberts Zie adres bij bestuur

REDACNE
Redactie HOT ROAD REVIEW

Hellen Helderman Pluvientraat 290

íVoozitter) 2583 KD Den Haag 070-3549920

Fred v.d. Gon Netscher Tomatenstraat 47

2564 CL Den Haag 070-3258600

(035-721751, werk)

Renée van der Roest Vermiljoenstraat 53

Sandra v.d. Berg

228a CV Rijswijk 070-3943193

Savelsbos I 86

27I6 HJ ZOETERMEER

079-5 r 4826

L. de Coligny:traat 132

2595 ST Den Haag

tel. + fax 070-3853499

Ben van Koten
(Illustrator)




