
ROAI}
RT't{NER§

voo
Met het
sta ik enige
Ledenverga
De Algemene
plaats vindt aan
jaar heeft
tatie van het beleid
commissies en van het
Tevens wordt de begroting
nieuwe jaar aan de leden

ningmeester behoeft dit
niet met een voorstel
een contributieverho-

komen en dat betekent dat
de vergadering op dat punt waar-
schijnlijk een rustig verloop zal heb-
ben, want de inkomsten dekken de
uitgaven.
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Een gezellige drukte van belang elke zaterdagmorgen op de club. Hoe kan het
ook anders ? Elke week weer schijnt de zon, rs hef windstil dus prachtig weer
om te lopen. 3 maanden trainen ruim 100 mensen onder begeleiding van
enthousiaste trainers. De trainers hebben zich als vrijwilliger aangemeld. Door
het ontbreken van een hoofdsponsor konden wij hen als organisatie-comité
niet veel bieden. Echter met deze wetenschap gaven 10 trainers toch hen

r

Zeker weten doe je het natuurlijk
nooit, maar ik verwacht een rustige,
positieve vergaderi ng.

Helaas zijn wij er tot op heden nog
niet in geslaagd om onze opgeslagen
gebouwen te verkopen. Een tweetal
mailings zijn uitgegaan en wij waren
ver in de onderhandelingen met
Road Runners Zoetermeer. Wij zullen
natuurlijk met kracht blijven probe-
ren om de gebouwen af te stoten.

een oproep op een

(trainings) avond Yoor
sponsor kwam door bemidde-

Running een leuk aanbod van
SAUCONY. Waarachtig, als door de blik-
sem getroffen werden de maten van de trai-

ners opgenomen en als de bliksem is Kees

Knaap onze leuke fris gekleurde SAUCO-
NY pakken gaan bedrukken. Binnen l0
dagen was alles geregeld, inclusief nieuw
ontworpen logo door een trouw HRR-lid.
De trainers vallen zoals de foto laat zien,

goed op. Bij alle grote wedstrijden zal je
ook het promotie-team van de FIT TEN
MILES (in het pak) tegen komen. (e kunt
er gewoon niet om heen) Zier Running en

Kees Knaap hartelijk dank voor de "snelle"
en fraaie aankleding ! Bedankt alle mensen

die onze vereniging een warrn hart toedra-
gen. Zonder hen is het onmogelijk om een

internationale wedstrijd als de Fit Ten

Miles te organiseren ! Voor al diegene die

ook nog gaan helpen ..... succes en bedankt.

N ame ns het F IT organisatie -c o mité,

Georgette Brugman.
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Binnenkort houden we ook onze
gebruikelijke bedankavond. De ver-
eniging kent een groot aantal mede-
werkers in tal van commissies.
Zonder deze vrijwilligers kan een
vereniging - en dus ook onze vereni-
ging - niet bestaan. Dat kan maar
niet vaak genoeg gezegd worden en
het bedankavondje is maar een zwak
aftreksel van de werkelijke waarde
die eraan toegekend moet worden.

Tenslotte de Fit Ten Miles op zondag
'17 december a.s. Het organisatieco-
mité is al enige tijd medewerkers
aan het werven voor aktiviteiten
rond deze datum en op de dag zelf.
Natuurlijk, het zou aardig zijn om
mee te lopen in een wedstrijd die
door de vereniging zelf georgani-
seerd wordt. Echter, wanneer ieder-
een er zo over denkt, dan kan de
wedstrijd niet door gaan. ledere
andere wedstrijd per jaar staat open
voor HRR-deelnemers. Bedenk dit
wanneer je benaderd wordt om mee
te werken en zeg volmondig ja.

llelhn llelderman, Pluvieffiaati90, 2583 l0 0tl,l llAAG

tel, 010.354,99,10 (na,'18,00 uur)
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Uiterste inleverdatum mpy en advertenties:

1l fehruari 19961 lnleveren bij tlellm llelderman, rie adreshierboven,

De trainingen worden 2 x per dag uitge-
voerd. De routes worden op de dag zelf
uitgedeeld aan de trainers.

Na de training is het goed vertoeven in de
Bosbeek. De organisatie staat garant voor
alle ingrediënten om met jullie medewer-
king ook een feestelijke en onvergetelijke
avond te beleven.

De verzorging is vanaf + 20.00 uur vrij-
dagavond t/m het diner op zondagavond.
Op vrijdagavond wordt een borrelhapje
geserveerd.

Zaterdag en zondag vanaf 07.30 uur is er
een doorlopend ontbijtlunch buffet tot
13.00 uur met een waÍïn gerecht rond

Kosten all-in prijs van vrijdagavond t/m
zondagavond zljn f 160,- per persoon
(uitgezonderd de drankjes aan de bar) .

Meld je aan d.m.v. het inschrijfformulier
welke in het clubhuis ligt.
Het totale bedrag kan overgemaakt wor-
den op:
gironr. 6893994 t.n.v. trainingsweekend
De Bosbeek te Den Haag, of contant aan

Henk Hoogeveen.

RESERVEER ZO SNEL MOGELIJK,
ALLEEN DAN BEN JE ZEKER VAN
EEN PLAATS.

CPC.TRAININGSWEEKEND
DE BOSBEEK

Het trainingsweekend wordt gehouden op 23-24-25 februari 1996.
De accommodatie het natuurhuis "De Bosbeek" is gelegen midden in de
bossen bij Bennekom op de Veluwe, vanwaar Nederlands beroemdste natuur-
gebied aan alle kanten open ligt.

totale capaciteit van het natuur- 12.00 uur en beide avonden een 3-gangen
diner.
De bar is steeds geopend voor de gewens-
te drankjes.

telt ruim 100 personen, die
worden in 2 en 3 per-

..-.-.

Organisatieteam

TrainingsgroepTon Vermolen, voorzitter
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MARATHON AMSTERDAM
24 SEPTEMBER 1995

coNDrrro
Henk Mollema vroeg mij of ik zin en tijd had om hem te begeleiden tijdens de
marathon Amsterdam. Hijlopend op KLOMPEN en ik zoveelmogelijk naast
hem op de fiets. Normaal gaat Kyra zijn vrouw mee, maar ja, hun baby kon
zich ieder moment aanmelden. Een marathon op sportschoenen is zwaar
genoeg, laat staan op klompen.!! lk wilde dat best eens meemaken dus ging
ik graag mee. Op de fiets met wat energiedrankjes en een paar ertra klompen
gingen we met mooi "loopweer" van start.

De bijgaande illustratie "liefhebbende vrouw drijít luie echtgenoot naar
Conditio" mag natuurlijk ook veruangen worden door "liefhebbende man
enz.enz.". Conditio is in een fase gekomen dat de weruing met alle kracht
moet worden aangepakt zowel intern binnen de HRR als buiten de deur. Wij
hebben een zeer enthousiaste selecfie van ruim 20 charmante midlife dames
en humoreske 60+ heren, maar we willen ons groepsledental zeker verdubhe-
len teneinde een hechtere financiële basrs te venilenrcn gericht op kwaliteit -
gekwalificeerde trainers - en de materieelvoorraad - springtouwen, ballen,
krachttrai ni ngsattributen en meetapparatu ur.

trainers beschikken over
r vaardigheden dan

het lopen, namelijk
-up met muziek, krachttrai-

ning met partner of materiaal, diver-
se spel- en speelse loopvormen en
uiteraard kennis van de trainingsleer
gerelateerd aan leeftijd en ervaring.
Wat het laatste betreft:
een man van zestig die z'n hele leven
verstandig heeft gesport kun je meer
belasten dan een leeftijdgenoot die
dertig jaar lang verliefd was op zijn
TV-apparaat en de auto en een actie-
radius had van 500 meter per dag!

Wij pretenderen voorts dat ons pro-
gramma completer is dan dat van de
sportscholen. Niet dat samensteller
dezes de sportschool afwijst, want in
een aantal gevallen is het een goede
aanvulling, zeker voor mensen die
min of meer regelmatig hollen maar
de lenigheids-, kracht- en looptechni-
sche oefeningen totaal verwaarlozen.

Conditio zegt iets over de kwaliteit

van hart en longen en die verbeter je
het beste met (hard)lopen liefst in de
vrije natuur. Dat is naar mijn beschei-
den mening iets aantrekkelijker dan
een half uur lang een stoofje op en
af stappen(?). Wat een gekte zeg en
mannen zie je daar bijna nooit(?).

Ook bij de HRR ofwel de avondclub
lopen voldoende mannelijke en vrou-
welijke kandidaten rond met veel
vrije tijd overdag die mede op grond
van leeftijd in aanmerking komen
voor een algemene conditietrainin-
gensprogramma, en wat let jullie om
eens op dinsdag- of donderdagmor-
gen om 09.30 uur mee te trainen en
neem een wie-wat-relatie mee. Aan
ons de taak om buiten de deur te
werven onder het grote legioen pas-
sieve mensen, waarvoor de drempel
nog steeds zo ontzettend hoog is,

helaas!

Harm Hedriks

P.5. u mag mij altijd bellen,
Tel: 070-3867679

paar kilometer afgelegd te
kwamen de eerste reac-

los, via de kant van de toe-
die - in plat amsterdams rie-

pen van "kek hem nou, die loopt op
klompen" en hem met applaus beloon-
den. Ook waren er hele leuke reacties
van lopers om hem heen die Henk
Mollema herkenden van vorige lopen.
De voorlaatste was bijv. de van Dam tot
Dam-loop.
Aangezien Henk tijdens het lopen met
een heleboel andere lopers een babbeltje
maakt weten al steeds meer mensen dat
Henk kilometers maakt voor zijn project
in Sri Lanka.

Henk, ik heb de hele weg van je geno-
ten. Wat een inzet en een volhoudings-
verïnogen heb je. Na afloop was het
voor je voeten goed bijkomen in een
paar schoenen vanje sponsor Adidas. En
ik zou zeggen op naar de volgende loop.
Mochten er mensen zijn die meer willen
weten over Henk's project in Sri Lanka,
op het mededelingenbord in het clubge-
bouw hangt hierover informatie en zijn
telefoonnummer.
Een dikke week na de marathon van
Amsterdam is Joya geboren. Henk en
Kyra van harte gefeliciteerd.

Henk Hoogeveen

EÉlrls4írJ4 19 60É»

v00R?s snruíféLí.a
»írÍn !

L.

efrN

t

John van Zweden
VERF. EN BEHANGSPECIAAIZAAK

Pau! Krugerlaan 255, tel. 070 - 345 36 19
twoensdags gesloten

Bij aankoop van uw behang plakken wij dit er

voor slechts t TSrOOpeÍ kamer rooru op.'

(max.8 rotlen patroon en vinylbehang Í 100,-)
Gaan er meer dan 8 rol in wv kame dan berel«enen wij /10,- per rcl extra

Voor een gang, keuken, hal, oÍ VllG berekenen wii /15,- per rcl
en v@Í een tÍapgat /17,50 per rc1.
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RinusWijma

Annette ScholÍes

Rils de Boer

Kees Mulder
An nie v a n Hei ni ngen- 0lsthoorn
Kosta Antoniou
Koos Rosema

lngrid Annokkee
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ARTHUR TOOMER, ONZE
s ELSTE VETERAAN M6O.

zi)n een internationaal
arde hardloopclub
leden all over the

ja, een beetje overdrijven
mag. Maar toch, een van onze actie-
ve buitenlandse leden is een Brit, de
63-jarige Arthur Toomer. ln zijn leef-
tijdscategorie M60 is hij een bovenste
beste, met prestaties waar tal van
onze leden niet aan reiken. Als het
zo uitkomt loopt hij graag een wed-
strijd in Nederland. Vorig jaar deed
hij twee 10 EM wedstrijden in ons
land. Op 29 mei de Tilburg Ten Miles
in 1:08:53 en op 28 augustus in
Heerlen de Telematicaloop in 1:08:01.
Hij zou wel vaker in ons land willen
lopen, maar de kosten zijn veelal een
probleem. Wie is bereid om hem zo
nu en dan gastvrijheid (een bed, een
maaltijd) aan te bieden? Graag wil hij
ook gastheer zijn voor clubgenoten
die in de buurt van zijn woonplaats
eens een wedstrijd willen lopen,
getuige onderstaande brief. (Jacques

Beljon).

694 Holly Hill
Bassett
Southampton (U.K.)
SO16 7ES

Bassett, ll October 1995

Dear Jacques,

Would you please send me an entry form
and information for the FIT l0 Miles. Is
there a category for Veterans over 60 this
year? I am keen to come over for the race,
though it may be dfficult to get a cheap air
ticket, as it is near Christmas.
Unfortunately I have only managed to get

to the club once this year, when Noortje
was kind enough to give me a lift from the

Hotel Petit. I was in Belgium in August and
ran the Marathon yan de Kust in
Middelkerke. It was a very hot day, which
made for poor times, but my 3 hr 20 min
was good enough to win the Over 60 cate-
gory. I hope to get to Belgium again next
monthfor the Les Cumes du Her-ve, a 33 km

race, which I'm told attracts quite a big
entry from the Netherlands.
If any of the members would like to come to
England for (t race in this area, please tell
them to contact me. I would be happy to
giv e them accommodation.

With best wishes,
Yours sincerely,

Arthur Toomer

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

NEW YORK MARATHON 1995
Het begon allemaal op een prachtige (of verschrikkelijke?!) hertstdag vorig
jaar in Meyendell. Helène en ik waren sinds jaren weer voorzichtig begonnen
met hardlopen en genoten geweldig van de kruidige geuren en kleuren van
de hertst en de herontdekking van alle "geheime" paadjes in Meyendell. Als
we moe werden, na 20 minuten pas, zetten we onze tocht wandelend voort.
Omdat wandelen en lopen ongeveer synoniem is met veelvuldig bijkleppen
(zoals ik het afgelopen jaar bij H.R.R. veelvuldig bewezen heb gezien en

kregen onze fantasieën een goede kans om aan bod te komen.

misten de uitdaging in ons
Vroeger hadden we

en griezelig spannende
ies in de Alpen doorge-

bracht. Konden we misschien middels
bijvoorbeeld een marathon niet weer
eens een nieuwe onbekende grens
verleggen? Na hier wel minstens twee
dagen over te hebben nagedacht,
besloten wij dat dit een heel leuk
idee was. Helène wist te vermelden
dat je dan niet gewoon moest hardlo-
pen, maar ook iets van intervallen
moest doen, maar wat dat precies
inhield, wisten we geen van beiden.

Door een toevallig opgemerkte raam-
advertentie van de FIT Ten Miles kwa-
men we aldus toegerust met een
overmaat aan kennis bij de Haagse
Roadrunners terecht. Dat klikte
meteen, want het was ontzettend
gezellig en bovendien kon je hier ook
nog eens overdag trainen bij de
Conditio's. Cor en Georgette brachten
ons op zaterdag de eerste beginselen
van afzien bíj en door-de-weeks werd
dat nog eens dunnetjes overgedaan
door Harm, Jan en Marian.
Toen Jan beloofde een 10 kilometer-
parcours met ons te lopen, konden
we er de hele week niet van slapen.
We waren geweldig trots toen het
lukte.
Verder werd er hard gewerkt aan
looptechnieken, pyramides gebouwd,
intervallen geoefend, algehele condi-
tie aangesproken tot en met video-
opnames van de eigen loopstijl.

Toen de FIT er aan kwam, waren we
er klaar voor! Daarna volgde al snel
de ultieme test: de halve van de C.P.C.

en ook die overleefden we! Nu wisten
we dat New York haalbaar was, maar
dat het wel iets harder werken zou
worden dan aanvankelijk gedacht.
lnmiddels was ons duo aangevuld met
nog twee loopsters van Conditio,
Corry en Maria, en waren we omge-
doopt tot de "dames van New York".

Harm en Jan haalden nu alle trucs uit
de trainershoed tevoorschijn. We wer-
den getest op de baan, omslagpunten

bepaald, duurloop 1,2 en 3-snelheid
per loopster uitgerekend, hartslagme-
ters gebruikt, logboeken uitgedeeld
en parcoursen uitgezet met kilome-
terpunten, zodat we precies volgens
de voorgeschreven snelheid konden
trainen. We moesten leren onderweg
te drinken en altijd genoeg over te
houden voor het laatste stuk.

Nog nooit in mijn leven heb ik zo
hard en trouw getraind. De hele hete
zomer doorgeploeterd met een uitge-
droogd verhemelte en het zweet in
mijn ogen. Zelfs op onze vakantie-
adressen werden we nog begeleid.
Maria werd door Harm in Frankrijk
opgezocht, en Helène en ik (helaas
zonder Corry; die moest uitvallen
wegens een blessure) hebben samen
met Maria nog een zwaar Frans (dus

met veel heuvels) trainingskamp in de
Bourgogne gehouden.

Nu is het dan november geworden en
staan we op het punt te vertrekken.
lk ben wel moe, maar dat schijnt er
bij te horen. Verder hebben Helène,
Maria en ik er ontzettend veel zin in.
Het wordt zeker een feest. Voor mij is

de eindtijd niet belangrijk, maar wel
het gevoel om in zo'n grote mensen-
massa door een feestend New York te
lopen door buurten waar je op elk
ander moment op z'n minst zeer
onveilig bent.

toyce (Heckman)

PS:Hoera, ze hebben het gehaald,
Helene, Joyce en Maria.

§

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

soesrdijksekoc,eó84 070 r 3884634257484 Den Hoog

Dansen tot

HRR)

zaalvoorverkoop

Dulk

piek in

ledereen die ons tot nu toe heeft
geholpen, ontzettend bedankt. Harm
en Jan voor al jullie inspanningen. Els

en conditio's, ik weet als ik m'n ver-
moeide lijf maar naar naar de club
weet te slepen dan trekken jullie me
verder wel mee. Frits en Eva voor het
meefietsen en de drankjes en bana-
nen. En verder iedereen die ik nog
niet heb genoemd. Corry, sterkte met
je voet!... volgende keer ben je van
de partij.
Tot na New York!!
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Trainingstechnische rubriek voor kruk en krak
(door Harm Hudrik)

lk heb Norbert Groenewegen (trainingscoördinator) aangeschoten en toestemming gevraagd met enige regelmaat
trainingstechnische artikelen te schrijven voor het clubblad en Norbert heeft daarin toegestemd mits hij vooraf kennis
mag nemen van de inhoud. Norbert en ik kennen elkaar al vrij lang. lk was als opleider getuige van zijn energieke
stappen aan het trainersfront, die inmiddels zijn uitgegroeid tot een functíe als verenigings (Bataven te leiden)- en
distridstrainer van de midden- en lange afstand. Zelf ben ik als trainer nog aktief bij het ochtendprojekt Conditio en
vijzel de conditie op van de alpinisten, maar ik ben hard bezig om opvolgers in te wijden. Mijn hart en ziel ligt bij het
opleidingsgebeuren van de KNAU en naast het jaarlijkse cursusgebeuren ben ik lid van een werkgroep dit zich o.m.
bezig houdt met het up-to date houden van de diverse cursusboeken. Zeer recent heb ik samen met KNAU-arts Els
Stolk het hoofdstuk "verantwoord lopen" van de cursus trainer loopgroepen herschreven en het leek mijeen goede
gedachte delen hiervan, beknopter, in ons clubblad te publiceren. Zie het ook als een extra steunje voor bevoegde en
niet- trainers om of hun kennis op te frissen of om de sprong te wagen naar de trainerscursus. Zijn er zaken

aarzel dan niet coördinator Norbert of mij te interpelleren.

publicatie.

- Het uitvoeren van goede warming-up en

coolingdown, waarbij voldoende aan-

dacht wordt besteed aan het uitvoeren
van dynamische en statische oefeningen.

- Voor een goede trainingsopbouw te zor-
gen

- Een goede looptechniek aan te leren
- Goede hardloopschoenen te dragen
- Een sportmedisch onderzoek te onder-

gaan.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere risi-
co factoren die later besproken worden,
deze zijn te verdelen in 2 grote groepen:

t.w. persoonsgebonden oorzakenffactoren
en uiterlijke (exteme) oorzakenfiactoren.
Meestal is een combinatie van bovenge-
noemde factoren de oorzaak van een sport-
letsel.

De Warming -Up
Een goede warming-up is als onderdeel van
een training noodzakelijk. Onder warming-
up verstaan we het uitvoeren van een aantal
oefeningen op een zodanige manier, dat alle
lichaamsfuncties langzaam aan, vanaf het
rustniveau, gebracht worden tot het niveau
waarop de trainings- of wedstrijdarbeid kan
plaatsvinden.

Opbouw warming-up
Een goed opgebouwde warming-up wordt
gekenmerkt door:
- inlopen (circulatie warming-up)
- dynamische (rek)oefeningen
- specifieke gedeelte van de warming-up

Circulatie warming-up
Na het omkleden kan, wanneer men over
een verwarmde ruimte (sportzaal op kleed-
kamer) beschikt, begonnen worden met rek
oefeningen voor kuit, bovenbeen-, heup- en

rugspieren door middel van een licht stati-
sche uitvoering. Vervolgens wordt 5 tot l0
minuten ingelopen afgewisseld met lichtdy-
namische bewegingen van aÍmen, benen en

romp. Doel: functioneren van bloedsom-
loop, longen, zenuwstelsel en spieren van
rust naar- arbeidsniveau te brengen.

Een greep uit de veelheid aan oefen-
stof:
Loopvormen
- looppas voorwaarts, achterwaaÍs en op

de plaats
- looppas met hielaanslag voorwaarts, ach-

terwaaÍs en op de plaats.
- Iooppas met knieheffen voorwaarts, ach-

terwaarts en op de plaats
- looppas voorwaarts en op de plaats met

een springtouwtje
Huppelpasvormen
- huppelpas voorwaaÍs, achterwaarts en op

de plaats
- huppelpas waarbij we armen gelijktijd

voor- en achterwaarts zwaaien

Kruispasvormen
- kruispassen of met linkerbeen of met

rechterbeen voor.
- kruispassen maken met in een cirkel,

waarbij afwisselend de armen hoog en
laag worden gestoken.

KicVSchopvormen en Sprongvormen.
- Kickbeweging voorwaarst, zijwaarts en

achterwaarts, eventueel met arm steken
of armzwaaien.

- spring-sluit-sprong op de plaats, idem
met armen heffen.

- schredestand-sprong met actieve arm-
voering

- twisten mel de armen zijwaarts
- hinken links en rechts
- schaatssprongen
- spreid-sluit-springen voorwaarst en ach-

terwaarts.

Slotopmerking
Op veel van bovenstaande bewegingsvor-
men zijn combinatie en varianten moge-
lijk. Een trainer of trainster met enig
improvisatievermogen kan zeker nog meer
bewegingsvormen bedenken en er kan ook
meer gebruik worden gemaakt van hulp-
middelen, zoals ballen, stokken en spring-
touwen.

In de volgende editie van Hot Road
Review zal verder gegaan worden met de

dynamische oefeningen.

Tien Engelse mijlen van Antwerpen
Rinus Wijma, Eugene van der Berg, Ronald en Cynthia Boekkamp, Cees Bol,
Han en Marga Elkerbout, Marianne Engelen, Hellen Helderman, Leendert en
loke Kleijn, Anita Klijn, Berry Kramer, Ed Reinicke, Hans van Toor, Theo van
Veen, Hans en Bea van der Vegt, lohn van der Weele en Koen Klijn.

24 september verzamelden wij
9.45 uur op station Hollands

scheen en het beloofde een

prachtige dag te worden. Nog even tijd
voordat de trein zou vertrekken, dus nog
even een kopje koffie. Het leek erop dat we
compleet waren, maar Ronald had zijn
schaapjes niet goed geteld want even later
arriveerde Rinus nog.
Cynthia kon haar zenuwen niet onderdruk-
ken en stond te trappelen op het perron. Na
een voorspoedige reis arriveerden we om
11.45 in een zonnig Antwerpen. Wie wel
eens in Antwerpen is geweest weet hoe
gezellig deze stad kan zijn.
Over de Keizerlei wandelden wij richting
inschrijving. Hellen, Anita, Marga, Marian
gingen voor de lady Nike 5 kilometer. Han,
Ronald, Hans, Eugene, Rinus, John,
Cynthia, Berry, Hans, Ed, Theo deden het
echte werk : de tien mijlen. Voor de aan-

moediging waren daar Bea, Joke, Leendert
en Koen.
Na de inschrijving, waar we Kees Bol tegen
het lijf liepen, zochten we een gezellig ter-
rasje op met levende muziek. Bij het opne-

men van de bestelling liep
onze seryeerster met haar
handen in het haar weer
weg en stuurde verster-
king in de vorm van haar
mannelijk collega. Hoe
komt het toch dat
HRR'ers sommige vrou-
wen de stuipen op het lijf
jagen? Heel koel werd de

bestelling opgenomen en

een halfuur later waren
broodje thee en koffie
verslonden.
Een aantal dames moest
zich nog verkleden en dit
was mogelijk in een of
andere kerk. Om 14.00

uur ging de 5 km van start. Na 10 minuten
begon het te regenen en het hield niet meer
op. Nog net niet drijfnat bereikten de dames

de finish in niet noemenswaardige tijden. In
de ruimte waar ook de inschrijving had
plaatsgevonden stonden de Belgische bier-
tjes al op de dames te wachten. De deelne-
mers aan de tien mijlen waren inmiddels
richting start gegaan. Totaal verregend
schoven zij na ongeveer drie kwartier ook
aan de lange tafels en allemaal aan het bier.
De persoonlijk records vlogen ons om de

oren!
Voor de erg hongerigen onder ons was
spaghetti bolognese verkrijgbaar. Niet
teveel eten want er werd op ons gewacht in
'het vermoeide model', een typisch gezellig
Antwerps restaurantje. Moe maar voldaan
keerden we om 20.00 terug naar het station
en om 21.00 uur vertrok de trein weer rich-
ting Den Haag. Het was zondermeer een
gezellige dag geweest waar je een volgende
keer misschien een weekend van zou moe-
ten maken, want Antwerpen is altijd,zeer de
moeite waardlA=.NDrtOitEt{

I

*m

Een passende

DE

kan geen
confectie zijn

nbot;

keuk

t'J

gn

Koen Klijn
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Hardlopen is een sport die niet aan leeftijd
en plaats gebonden is. Het is een sport die
je overal en altijd kunt beoefenen. Helaas is
(ook) hardlopen een sport waarbij veel
blessures optreden. Het is duidelijk dat
onnodige blessures te voorkomen zijn door:

Dàdrom yindt u in onze 300 m: drt de teukel pettect wordt gcin-

showroom ruim 25 opatellingel stallccrd. Al ruim óO iaa! ziio wii
van bekcndc merken keukens. akticl in keukenr, voor u de garen.

Onze deskundigc adviscurs geven u rie dsr het (esultaat gcziro mag

graag alle irrormatie zodat uw worden. Een droom var een keu-
keuze wordt rtrgemokkelilkt, Nur ken waarin u nrar hartelurr kunt
wens maken wij een oÍfcrte en een keikkerellen, Eo voor elke vraag
ontwerp zodat u voolaf weet waar hebben wií een passende oplossing.
u voor Liest. Maar wii docn meer. Geen cmÍectie mtar m*atwetk dat
Oaze installateurs zorg€n ervoo( bii u past.

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

HRR clubleden speciale korting.
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2418 vertrekken Marga en ik
Salzburgerland om de laatste zaken

zodat we zaterdag de eersten

in Radstadt.

Btj het eerste gezamenlijke avondeten
gevraagd om 14 vrijwilligers. Dit kost geen

moeite, enthousiast worden 7 koppels samen-

gesteld, waama de opdracht luidt om op ver-

zoek van thuisblijver Hellen (ammer hé) ver-

slag te doen voor het clubblad.

We staan aan het begin van een actieve en

gezellige week en hoe! !

Han Elkerbout

Zaterdag 26 augustus'1995
De eerste dag!
Gedurende de hele dag druppelde de groep het

Gasthof Brtiggler binnen.

Joop, Nico en Ronald gingen alvast de omge-

ving per mountain-bike verkennen.

De reeds aanwezige dames, Marga, Thea,

Anita K.,Anita v.d.S.,Cynthia en Lydia kunnen

het niet laten en gingen alvast "droog" shoppen

in Altenmarkt (de winkels sluiten hier helaas al

op zaterdagmiddag 12.00 uur). Herman en de

"reislijder" gingen op onderzoek uit of er op

zondag een processie zou plaats vinden???.
's-Avonds met zijn allen in het pension gege-

ten en natuurlijk vroeg naar bed want de reis-

leider Han had tijdens de maaltijd het program-

ma voor de zondag gepresenteerd en dat

beloofde "niet veel goeds".

* Noot voor de redactie
(Eventuele taalfouten zijn BEMIST gemaakt).

Zondag 27 augustus 1995
De tweede dag!
Om half 8 verzamelde de harde kern van de

HRR zich buiten voor een lste trainingsloopjel
Na een lekker ontbijtje vertrokken we voor een

inloopwandeling van slechts 5 uur over slinge-

rende bergpaadjes en nog gladdere boomwor-
tels. Marga, Anita, Toos en Thea zouden we

halverwege treffen in de Rossbrandhiitte.

Marga die hier slechts 20 jaar komt, had een

tijdelijke 'black-out' en kon de hut niet terug-
vinden. Dit leidde tot grote stress bij onze
'Reiseleiter' (later bleek dat alles in de minne

was geschikt in de slaapkamer).

De tocht was zeer mooi en zeer nat. Helaas

weinig uitzicht vanwege lage bewolking.

Maandag 28 augustus 1995
De derde dag!
's-Morgens in zwaar regenweer naar Salzburg
gereden.

In Salzburg het slot 'Hohen Salzburg'
bezocht,na een steile klim koffie gedronken bij

van Tncx waarmee u zelf een Alpenrit

Snelle
snelle

Wíj kunnen u bijvoorbeeld een advies
geven over uw juiíe zitpositie op de Íiets.
Hoe hoog uw zadel moet staan t.o.v. het
hart van de trapas. Of hoe lang de af-
stand moet zijn van de punt van het zadel
tot aan het stuur. OÍ hoe uw schoen-

spullen voor
jongens 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 oÍ een juist afgestelde fiets. MaaÍ alleen al dit laatste kan wonderen doen.

Serieus advies voor de serieuze Kledino. haÍtslaometers. hometrai-triathleet ners, héimen entrillen 
-

Kortom wij kunnen de serieuze triath- Verder kunnen wij u behulpzaam zijn met
leet met raad en daad bijstaan in zijn of een keur aan hartslagmeters van PoLAR
haar strijd tegen het horloge. oÍ de computergestuurde hometrainer

op de
dienen

in combi-

\\t

{
velg.

THE HAGUE ROAD RUNNERS OP HOOGTE STAGE

een panoramisch uitzicht en met het treintje
terug.

Han had een bergloop uitgezet van 3,5 km
waarbij de eerste kilometer licht dalend was tot
800 mtr hoogte. Hiema begon de eigenlijke
bergloop die eindigde op ca. 1350 mtr.
Onder alweer verschrikkelijke weersomstan-

digheden werd er ingelopen (lekker tempo
vond Nico) en toen het startschot klonk, scheen

eindelijk de zon.

De lste man (veteraan) was Herman, alle 'Red
Bull blikken tenspijt (nietwaar Joop) en de lste
vrouw was Georgette direct achter de groep 1

kanjers.

In het berggasthof 'Bliembauer' (Ben van Kan
zijn winterstekkie) werd de prijs voor de win-
naar uitgereikt, een orginele Oostenrijkse Koe-
bel (altijd makkelijk voor groep I als ze in het
pannebos Herman kwijt zijn) en na het nuttigen
van een eigen gestookte Obstler en het zingen

van enige liederen togen 'fle moe en voldaan

huiswaarts.

Dinsdag 29 augustus í995
De vierde dag!
We konden kiezen uit het gaan zwemmen of
eventueel wat gaan wandelen (winkelen in
Schladming). We reden daar met auto's naar

toe en besloten hier te spttsen in
zwemmers(sters) en winkel-wandelaars.

Na deze zeer ontspannende ochtend zijn we

richting dorp gegaan om gezamenlijk te gaan

lunchen.

Parallel Íu[:l dit zwemavonfuur werd
Schladming ontdekt! En hoe?! Plotseling klonk
een woest kolken in de verte. Han leidde (lijd-

de) ons naar de plek waar deze herrie vandaan

kwam. 'Ooohh!' zei Thea, 'Kun je hier ruften'.
Ruften kun je overal, Thea, maar hier kan je
raften.Zag er erg heftig uit!
Nadat we wat gegeten en gedronken hadden,

op weg naar Fageralm. Op 1610 meter hoogÍe

stonden we tot onze knieën in de sneeuw. Deze

tocht duurde 50 minuten. Op zo'n hoogte moet
je natuurlijk minimaal chocolade met rum of
gltihwein drinken en voor een enkeling was het

eenvoudig bier wat de klok luidde.

Soepel en overmoedig begaven we ons weer

naar omlaag waar we weer na 50 minuten arri-
veerden.

Wat zal de avond ons nog brengen??

Woensdag 30 augustus 1995
De vijfde dag!
07.30 uur aantreden voor ontbijt! 08.20 uur
naar buiten, waar de regen met bakken uit de

lucht viel!
Goed gekleed en gemutst de bus in naar

Obertauem.

Uit de bus gestapt, ging de bont gekleurde stoet

omhoog. Langs steile wanden, diepe ravijnen
en.... héél veeel sneeuw!!

Na een barre winterse tocht van 2.30 uur kwa-
men we in het dal bij een gezellige htitte. Hier
werd veel gegeten en nog meer gedronken.

Donderdag 31 augustus 1995
De zesde dag!
Na het ontbijt snel vertrokken naar Hallstatt.
Echter eerst wel comedy-caper taferelen met de

auto's.

Herman blinkende Audi wilde niet sÍarten. Wat
leidde tot een half uur auto-in, auto-uit, par-

keerplaats-op, parkeerplaats-af, benzinepomp-
je-in, benzinepompje-uit.

Kotsneigingen onderdrukken, eerst maar eens

een konditorei opgezocht en een taartje besteld.

Vervolgens naar de zoutmijnen. Na een korte
stijle klim wÍurna we ons in 'Kampkleding'
staken. Hiema hebben we Georgette met zijn
allen moeten geruststellen en hebben haar ver-

teld dat, net als gisteren bijna aan het eind van

de wandeling, ook nu weer in de grotten op de

'Bus' gestapt kon worden.

Na de maaltijd waarbij Louis een nieuwe

variant "paíat met' heeft uit gevonden (nl. met

suiker) zijn we in spanning van de komende

laatste dag naar bed gegaan.

Vrijdag 1 september 1995
De zevende dag!
Dit was alweer de laatste dag. 's-Morgens met

§

Foxtrot - Eng.wals -Tango - Cha-cha

Rumba - Jive - Samba-Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER VAN GEMAKKELUK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIEULEN. l/l/ESS ELING

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

0l

sinds 1 935
Laan van l|rleerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Melropole bioscoop en Anna Paulownastraal)

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

DANSLES

070 r 345 94 94 1345 35 73
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snelle

natie met een
ligstuur. Voor al

Ons eigen triathlonframe
Triathlonframes? Wij hebben een

eigen model frame ontwikkeld van
7020 aluminium, 78 graden met

een speciale lichtgewicht vork,
Vraag tees van Loon en Joke

Keuning naar hun mening. Zij
winn€n eÍ wedstrijden mee.

Scherpe prijzen
De prijzen? Helemaal niet

duur. Met heel veel Sxruaruo
en CAMTAGNoLo componentefl

zijn wij ronduit scherp
geprijsdl

Maar ook voor de andere
merken hanteren wij zeer

concurrerende prijzen.

Kom eens langs!
Koítom een bezoek aan
onze nieuwe showroom

bii ons aan het
iuiste adres,

§nelle wielen

paar 20 spaaks
Cluprcuoro
aerowielen met

met hoge aerodynami-
s<he velgen íÍontèren.
Maar liefst '10 verschil*

is uitermate
7 plezierig en leer-

zaam- Boven-
dien scl. -,nken

lende soorten
snelle wielen
hebben wij
peÍmànent op
voorraad: Frn,

Heo, Car.apae-
NoLo, GIPTEMME,

Mevrc, Serrexcv.

>
wij een beste
bak koffie en

zijn de
adviezení
{behalve

FRAMES &

-rrrrsnN,
V*, HE*trmt
KEsrRrr USA.
Corruroo, Can'
NoND^tE, TRE(,

GraNI, CApEx,
Kooa, BaIAVUS,

CoNcoNDE, AME'

RICAN EAGLE,

GazErLE, Dr Ro-

sa, DuErr, P NA.

RELro, Bro-RA-
cER. graNcHr,

CHEsrNr, Ioo(,
MERLTN r1TA.
NIUM, EDDY
MERcKx EN PRrN.

ONDERDELEN:

CaMPAGNoLo,
SHrMÀNo, Ma

CrNfLIr.
Ioox, SYN-
cHRos, RtTcHEY,

RINGtE, DT,
RocK SHox,
MaRzzocHr,
RoNp ÍoR(.
HuE6r, Tacx,
FurE, Rrcroa,
ATtT NARTSTAG-

MtTtts tN lN-
ST&UMÉNTTN

BA NDE]I
Cil,*Hr^!,
PaNARAcEi, Vrt-
roRra, MTcHEUN,

WorBER, TroGA

EN VnEDESTETN

GEOPE N D

t3.00-18.00 uuR

DINSDAG I/M

9.00 I8.00 uuR

DONDERDAG

| 9.00-2 | .00 uur

9.00,17 00 uuR

PanKwÉG 75.79

m\ AC
VooRBURG

070/3aó1719
070/ 387 ó3éO

clPtÀ

ZATERDAG

ADRESI

TErtrooN

LËVERANCIÈR VAN FISTSPL§ZIER

om met een

È

a§:ï

de
op hoogte sfage te gaan in Oostenriik,

t t ,f FTL'
Ë

.l'
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Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

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

KOK ASSURANTIËN

lnlichtingen: John AgteroÍ

P.R. Commissie
Even niets gehoord van de PR Commissie?

Dat kan, maar hier zijn we weer.
De PR Commissie, wie zijn dat eigenlijk?
Noortje Alberts is zoals altijd de hezielende
leidster. Na de zomer werd de commissie als

volgt samengesteld; Marja Hofland, Michel
Rovers, Boy Gailjaard, Ronald Kloots en téjé
Groot. Reeds twee maal werd vergaderd en
hier volgen dan enkele uitkomsten van het
denkwerk dat op zo'n avond na de training
wordt verzet.

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

KOK ASSURANTIËN

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

weer niet. De strandlopen kampten
soms met slecht weer en andere keren
met een tegenvallende deelname. De

organisatoren (Noor, Boy, Michel) had-
den het goed voor elkaar, maar ja .... als

er niet meer dan 20 deelnemers zijn.
Laten we het met elkaar in 1995 beter
doen, meer bekendheid, maar ook meer
deelname!
ln de papierwinkel is wat opgeruimd en
gemoderniseerd: het inschrijfformulier
voor nieuwe leden is verbeterd en de
bladzijde met algemene informatie, die
ook in het informatieboekje wordt

gelegd, is up to date gemaakt.

Op maandagavond 27 november 1995 is

er in het clubhuis een informatieavond
voor mensen die er over denken om
mee te doen aan de CPC-loopgroepen.
Ken je mensen in je omgeving die inte-
resse hebben of die je kunt oppeppen?
Nodig ze uit, zegt het voort!!
Het belangrijkste actiepunt voor dit
moment is het vinden van een clubspon-
sor. Gewerkt wordt aan een clubpresen-
tatie voor potentiële sponsors. Weet je

een mogelijke sponsor, laat dat dan
weten aan Ronald Kloots: 352.00.57.

evalueerden de strandlopen 1995

is een heel leuk idee, zo op vrij-
over het strand als het eb

wel te organiseren, maar het

zijn allen weer ontbeten en daama gesplitst in 3

groepen.

Groep I
Ben Heyboer met zijn vriendinnen Thea, Toos,
Lydia, Marieke en Cindy hebben een bezoekje
gebracht aan het plaatselijke marktje.

Groep 2
Joop's fiets vrienden (JFV) Nico, Aad en Herman
en de ploegleider zelf besloten 's-morgens om
ondanks het slechte weer te gaan mountainbiken.

Groep 3
Onder leiding van de 'Reiseleiter" werd de laatste

dag aangegrepen om nog een keer te kunnen wan-

delen in de sneeuw. Natuurlijk regende het maar
dat kon de pret niet drukken.

De afsluiting
Vrijdag-avond werd bij het afscheidsdiner "Sekt"
geschonken met een speech van Ronald. Met een

huldiging die bijna geen geheimen meer overliet
voor de groep werd Han bedankt voor zijn inzet en

kan ik als medewerkster (bedankt Ben) nu wel ver-
klappen dat het gewoonlijk met Han, die een bloed-
hekel heeft aan regen, niet uit te houden is. Maar
dankzij de positieve instelling van de groep,die een

fantastische sfeer creëerde, werd deze week gezellig

en succesvol afgesloten.

Zaterdag 2 september 1995 werd door Han om

07.30 de eerste vertrekkende uitgezwaaid waama
voor iedereen de reis naar huis begon, uitzondering
waren Louis en Georgette want die wilden in
Toscane toch nog even wat zonnestralen meepak-

ken.

Als medewerkster van de "Reiseleiter" bedank ik
iedereen voor deze oergezellige week.

GEHOORDE UITSPRAKEN IN
OOSTENRIJK
Han E
Ik ga een week een fiets huren want ik moet
nog iets regelen (Wat!!!)
Joop S

Witte wijn - vrouwenplas geef mij maar bloe-
menvazen (proost! !!)
Aad O
Mij hoor je niet vanavond (lekker rustig!!!)
Anita K
Lipstick doorgespoeld in het toilet (ging de

telefoon???)

Cynthia B
Je hebt wel een beetje lopen mutsen (voor
Louis!!!)
Louis B
Ik heb volle ballen (Wie!!!)
Nico G
We lijken wel twee poten (in gezelschap met
Aad???)

Georgette B
Als je bij een bergloop vraagt op het parcours

vlak is, mankeer je iets aan je radijsje (was

belangstelling niet waar Ben!!!)
Georgette B
'Red Bull'?? Krijg je daar borsten van?? Ga ik
halen!!!
Louis B
Ik wil ook zo'n wit poesje! (schattig hé)

Joop S

Moet je nog 40 jaar wachten! (Maak jij dat nog
mee???)

Ben H

Í 128,- voor 4 pakken zout (hoe zat dat met die
uitgedraaide poot! ! !)
Anita vd S

Dat zijn geen billen, dat is één vlakke ellende
(broodje bal Herman?)

. Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

Elkerbout

r. .'N,$.llllD:H,.. Hl,.N I S H
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Afvallen en de Ruststofwisseling
ln

vinden zichzelf ie zwaaÍ eÍr
om (weer) te gaan afval-

het atletiekseizoen er weer
van het dieet dat

wordt, raken ze de oveÍollige pon-
den al dan niet snel kwijt. Maar zo gauw de

oude (eet)gewoonten weer aangenomen
worden, vliegen de kilo's er weer aan. Het
zogenaamde jojo-effect dreigt. Afvallen,
aankomen, weer eens afvallen, weer aanko-
men. Dit jojo-effect, wordt veroorzaakt,
doordat de meeste atleten, eigenlijk niet te
dik zijn en dus met het 'dieten' onder hun
'optimale' lichaamsgewicht willen gaan

zitten. Zij vergeten
dat er ook een gevaar
dreigt aan het afval-
len, want vaak zal
afvallen gepaard
gaan met verlies van
spiermassa! Iets wat
voor de meeste spor-
ters zeer nadelig is.

Energiebalans
Bij een gezond per-

soon die gezond eet

zal het energiever-
bruik gelijk zijn aan
de energie-opname.
Energie kan gehaald

worden uit koolhy-
draten (4 kcaVgram),
vetten (9 kcaVgram),
eiwitten (4

kcafgram), maar ook
uit alcohol (7

kcaVgram). De hoeveelheid energie die
nodig is, verschilt van mens tot mens en is
van verschillende factoren afhankelijk. Niet
alleen is de lichaamsbouw van belang,
maar ook of iemand zittend werk heeft of
bijvoorbeeld de hele dag met stenen sjouwt.
Maar natuurlijk is ook de mate waarin aan

sport gedaan wordt belangrijk. Ook de rust-
stofwisseling is van belang.

Ruststofwisseling
De ruststofwisseling is de energie-omzet-
ting in je lichaam in volledige rust bij een
neutrale temperatuur. Het is een gemiddel-
de van de stofwisseling gedurende de nacht
en gedurende rustperioden overdag, wan-
neer het lichaam niet blootgesteld is aan

koude. In het algemeen heeft een lichaam
zo'n 800 kcal. nodig voor deze ruststofwis-

seling. Bij steeds (weer opnieuw) afvallen
blijkt de ruststofwisseling te dalen. Dat
betekent dat het lichaam steeds zuiniger
met de beschikbare energie omgaat. Om bij
een lijnpoging nog gewicht te verliezen, zul
je steeds minder moeten gaan eten. Je komt
dan in een vicieuze cirkel terecht, waardoor
afvallen uiteindelijk (bijna) niet meer zal
lukken. Wel kun je door extra te bewegen
de ruststofwisseling weer (wat) verhogen.
Uit onderzoek is gebleken dat de ruststof-
wisseling bij mensen die (weer meer gaan)
bewegen hoger is (of weer wordt). Dit
wordt al bereikt als je minimaal 3 keer per
week 20-30 minuten (naar je werk toe)

fietst, wandelt of
hardloopt!

$4h\{.a

Afvallen
Als je minder ener-
gie met de voeding
opneemt en extra
beweegt, verlies je
gewicht en wordt je
ruststofwisseling
hoger. Verder hoef
je geen speciale
kuur te volgen om
gewicht te verliezen.
De meeste mensen
verliezen al gewicht
door alle suiker- en

vetrijke tussendoor-
tjes weg te laten en
verder normaal te

eten. rily'il je op een

gezonde manier
gewicht verliezen,

zoÍg eÍ dan voor dat je in plaats van vette
'volle' produkten kiest voor 'halfvolle' of
'magere' produkten, zoals 40+ kaas, half-
volle melk, magere yoghurt, magere kwark,
halvajam, halvarine, volkoren of bruin
brood, aardappelen, ruime porties groenten
zonder boter of saus), magere bouillon,
magere ontvette jus, mager vlees en magere
vleeswaren. Het is een fabeltje dat mensen
van koolhydraten dik zouden worden. Van
aardappelen wordt je niet dik, maar wel van
de hoeveelheid jus die je erover doet. Van
brood wordt je niet dik, maar wel van de
hoeveelheid beleg of smeersel die je erop
doet. Van pasta en rijst wordt je niet dik,
maar wel van de hoeveelheid en soort saus

die er overheen gaat.

Els Stolk bondsarts KNAU

CLUBKLEDING CL LEDING
is de

Een greep uit zijn assortiment:

Zoals ook in ons
daarom

T-Shirts
Poloshirts
Tights

op

Enl not
m

Er is ook
broekjes van

Ed Zijl, tel info 071-766494.

enorm,

n gaan

roene sport-
maat S en M.

f
zwart/rood

broek

o1
log

Wedstriidkalender
Hn Wedstijdkalender 1995 (venie 1 juni 1995) P telt mee voor HRR hestatr'eklassement

datum Naam Loop Plaats KM Trjd tnlichtingen

December

02.12 Halve Marathon

02.12 Sint Nicolaasloop

03.12 Zandboscross

09.12 Salvatorhoeveloop

16.12 Houtwijk Kerstloop

16.12 Kerstloop

17,12 FIT TEN MILES

31.12 Oudejaarsloop

31.12 Sylvester Cross

1996 1996 1996 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 Í996 1996 1996 1996

21

5-1 5

12.15

13.30

13.30

14.30

14.15

0521 s-1 975

01 892-1 4306

04930-1 641 2

01112-1780

032't0-'t 5964

01 890-1 5791

070-3973281

02230-20208

02155-17370

Nijeveen

Bleiswijk

Deurne

Zierikzee

Dronten

Rhoon

Den Haag

Den Helder

Soest

20

21

15

16

10

1'l

13.00

11.45

Januari

06.1

07.1

14.1

20.1

21.1

21.1

28.1

Piershil

Zegge

Egmond a Zee

Best

Maassluis

Breda

Wassenaar

10

21

21

21

21

12

14.30

12.00

12.00

1 1.00

11.00

15.00

10.00

0't860-16952

01652-1 5981

03200-31042

04998-372281

01 899-22948

075-41 6863

071-177656

Polderloop

Nieuwenbergloop

P Nike Halve Marathon

Goed Beter Bestloop

Sporteon-B iesheuvel loo

Sprint-cross

Duirell Bataven Cross

f

,95
f 38,95

:

Hza lEd

,9s
,9539

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.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen! ) in topconditie. ö
wil je meer weten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSION
voor je. 66NTACTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

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

I
t ro(

Dit moet weg voor Í
met HRR

"F

Hoor je me niet

lkhehie geroepenin de golven

je naamgeschonken aan dewind

ik stamp mrln voetspoor in het zand

enfluister datikvan 1e hou

luid hrult de zee met duizend tongen

likt mtln afdrukvan het strand

ik iaag voort, luister miin kind

hoor 1e,ne nÍet, ikhebhet tegeniou

(Strandloper)

Gedicht
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HRR

hoeveelheid copy in het vorige
plaatsen wij dit keer

NIKE ONTBIJTLOOP
Zondagochtend 23 juli jl. prachtig weer
en een enorme drukte bij het clubhuis
van de Hague Road Runners. Nike
organiseerde in samenwerking met Zier
Running en de wedstrijdcommissie van
de HRR een ontbijtloop met uiteraard
als doel promotie van het merk Nike.

I\ eze zomer is Nike begonnen met

lJ ; :Ii:: ffffiï ï"" i,1 :$:,i"ï
en de gewone lopers weer eens aan te
halen. Helemaal geen gek idee als je

dat de massa gewone lopers het
in het laatje moet brengen. Zoals

Road Runners, wordt Nike tegenwoor-
dig vooral geassocieerd met dure recla-
mes op televisie en het sponsorschap bij
grote sportevenementen. De schoenen
en kleding raakten een beetje op de
achtergrond.
Nike wilde graag weten wat mensen
goed en slecht vonden aan het kleding-
en schoenenaanbod van Nike. Vele
Road Runners werd het hemd van het
lijf gevraagd door medewerkers van
Nike, waaronder Haico Scharn, een
oude bekende voor de jongere ouderen
bij de HRR. Om deels begrijpelijke rede-
nen, Joop en Haico kennen elkaar nog
uit de diensttijd, werd de heer
Seitzinger gevraagd voor een promo-
team van Nike. Naar verluidt omdat

een kledinglijn voor zwangere
op de markt wil gaan bren-

deze reden werd waarschijnlijk
Kleyweg door Nike ingezet.

met haar echtgenoot Huub
Pragt probeerde zij mensen hun mening
over Nike te ontfutselen.

Nike had massa's schoenen meegeno-
men, zodat leden eens een andere
(Nike)schoen konden uitproberen. Het
enthousiasme hiervoor bleek niet groot.
Groter was het enthousiasme voor de
fraaie T-shirts, die men na invulling van
een eenvoudig vragenformulier in ont-
vangst mocht nemen en voor het uitste-
kend verzorgde ontbijtbuffet.

Het was jammer dat Nike, ondanks de
igheid van Scharn, Pragt en

ng-up en de loop zelf. Deze loop

op een ï-shirt. Bovendien vond de loop
plaats ver van de overige activiteiten.
Overigens heeft Maarten Scharroo met
enkele andere HRR-leden zich uitste-
kend gekweten van zijn taak als organi-
sator van de loop. De loop had de
finishing touch van Nike geweest kun-
nen zijn van een gezellige ochtend,
waarop door die gezonde drankjes van
Extran de wespen ook bijzonder promi-
nent aanwezig waren.
En nu maar hopen dat men bij Nike op
23 juli iets wijzer is geworden en op
veler aandrang haar schoenen eens wat
goedkoper maakt.

en voorslander van een T-shirt i.p.v. een

medaille na afloop van een wedstrijd.

e dn su book veelmensen, ij

Om

soorteen nuicht mermverp
n iteactivite enn leeka dere

tdbedoe rechtom krite J9en

verslag.

Meijer

Als u een pt ssíe voor

De snelste route naaí 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. Ren 'ns blnnen, als logen uw possie is ...

Laan van Meerdervoort 630, 2564 AK Den Haag {naast ln+Out}, ïeleÍoon 070 - 368 86 12. Telefax 070 - 323 66 7L.
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De ha rdloop-speciaa lzaak

@ lopefi heeft,

t.t2(\,' l

"I995
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wijhen veel

van

Road Runners,

op

C

6 november jl.
,efs wat e€n

De club van

o blijft de Club gewoon
van 100" heten en

"Club van 200". Die
namelijk met f 100.-

maken en niet met het
de vriendenclub
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niet iets meer werk had
van haar bemoeienis met de
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Groelc 4 ontzeË(ferrcl) l-eiclen-
Meer dan 3 maanden geleden was ik zo onverstandig om een stukie in het

clubblad over de Rotterdam marathon af te sluiten met de aankondiging van
een verslag van de 3M marathon, inclusief exclusief foto-materiaal.

verschijnen in de volgende
e van de Hot Road Review.
toen volgend was is nu

g, mijn perfect werkend
se eve geheugen had zichzelÍ
wederom overtroffen. Een attente
clubgenoot was gelukkig zo behulp-
zaam om met wat gedoceerd geweld
de doofpot waar e.e.a. in dreigde
onder te sneeuwen over mijn schaars
behaarde schedelpannetje leeg te

schudden. Daar zat ik toen, als een
Jantje van Leiden in last. Geen paniek
het is pas 31 oktober, Hellen hoeft
pas volgende maand de copij voor dit
nummer te hebben. lk heb nog 24
uur. De foto's waar zijn de foto's? Na
een bliksem zoekactie van sporttas
via ijskast naar bureaula en omge-
keerd dito versa terug (2x) kwam er
godzijdank een filmrolletje boven
water. Tegelijkertijd de vraag is dit

het juiste rolletje.
Geen woorden
maar fietsen, in
vliegende vaart
richting 1-uurs foto
service.
Nagelbijtend, klam
zwetend, ijsbe-
rend, schietgebed-
jes prevelend de
wijzers van de klok
opjagend wachtte
ik rustig op de 36
plaatjes. Nagelloos,
koud bezweet en
met een droge bek
slaakte ik een
zucht van verlich-
ting. Nooit eerder
was ik zo blij het
gespierde postuur
van Simon in een
kooi uit een enve-
lop te zien komen
(foto). Wat er ver-
der gebeurde die
dag, al slaat u me
dood. Te oordelen
naar de foto was
het een geslaagde
dag, laat alleen
nooit meer een
burgemeester het
in z'n botte hoofd
halen een heel deelnemersveld te
martelen met het Wilhelmus anders
komen we niet en dat vindt de plaat-

selijke horeca vast heel jammer

Frans Martens

Til}1A
$§§t

ACHILLES

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

personenbussen. Veel uitvoeringen zijn met oí zonder

een vakantie of zomaaÍ een weekend ...

... kost bij Achilles minder dan u denkt !

Den Haat, Prinses Beatrixlaan,070-3.8I L8I I -
Rotterdam-N, Walenburghof,0l0-465.64.00 - Rotterdam-2, Tandwielstraat,0l0-423.20.22

070-381 181 1

of gewoon iets veÍvoeren ...

-
outove rhuur

Achilles heeft een groot aanbod in

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

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.

Al vele jaren is

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

uiwoeringen
van het merk
PILOTE.

automaat en in benzine- en/oí
dieseluitvoering. Voor vrije tijd
en vakantie tegen heel speciale

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

Motorfietsen en 4x4's
zijn nieuw in het
Achilles programma.

Een bijzonder
aantrekkelijke
vrije-tijds-bestedi

VITAIVIINEN EN IVIINERALEN
"lk eet gezond en heb daarom geen extra vitamines nodig" is een gedachtengang die
door velen gebezigd wordt. ln de praktijk blijkt dat weinig mensen weten wat
gezond eten is en dat een zeer grote groep koopt en eet wat ze lekker vindt, zonder
aandacht te schenken aan de voedingswaarde.

heeft aangetoond dat essentiële behoefte aan bepaalde vitaminen is gewijzigd.

het lichaam beschermen.

de vitaminen en mineralen nemen Wist u dat elke sigaret minsten25 mg vitamine C

vemietigt? en dat bij het slikken van de pil de

beschikbaarheid van vitamine 86, Bl2, folium-
zuur en vitamine C in het gedrang kan komen. Het

zijn vaak de sluimerende tekoÍen die langzaam

het lichaam verzwakken en de kans op ziekte en

blessure vergroten. Voedingssupplementen, zoals

vitamine- en mineralenpreparaten kunnen een uit-
komst bieden om onze tekorten aan te vullen.

plaats in. Voorbeelden zijn dat

Vitaminen en mineralen zijn onmisbaar voor een

goede stofwisseling en daarmee voor het goed

functioneren vaÍr ons lichaam. We weten echter

ook, dat in perioden van spanning en stress extra
vitaminen B en C verbruikt worden, en dat bij
lichamelijke inspanning veel mineralen verloren
gaan.

vitamine B, C en E en de mineralen, calcium en

magnesium een gunstige invloed hebben op hart
en vaten en dat vitamine A, C en selenium een

beschermende werking hebben tegen vrije radica-
len en de gevolgen ervan.

Een goed uitgebalanceerde voeding is van groot

belang. De meeste produkten die we tegenwoor-
dig eten zijn industrieel bewerkt, waardoor vele

essentiële voedingsstoffen verloren gaan.

Vy'anneer groente wordt geconserveerd is het

moeiJijk meer dat 507o van het vitamine C te

behouden. Ook bij het koken van bv. bladgroente
gaat minstens 50Vo van het vitamine C-gehalte
verloren, ook al wordt er normaal gekookt.

Daamaast is de belasting van ons lichaam enorm
toegenomen door langdurige stress en niet te ver-
geten de invloed van schadelijke stoffen uit lucht,
water en bodem.

De keuze welke vitaminen of mineralen voor de

individuele mens op zijn plaats zijn, is niet een-

voudig. In de praktijk blijkt namelijk dat door
allerlei penoonlijke omstandigheden, zoals bv.
extra inspanningen, verkoudheid, sport, stress, pil-
gebruik, zwangerschap, roken en alcohol, de

VTIAMINEN zijn voedingsstoffen die nodig zijn
voor een normale groei en een goede lichamelijke
conditie. 7-e worden op een enkele uitzondering

na, niet door het lichaam zelf aangemaakt. (vita-

mine B door darmbacterie en vitamine D door
zonnestralen) Belangrijke vitamines zijn bv. : B, C
DenE.

MINERALEN zijn nodig voor groei, herstel en

een goede conditie van weefsel en botten.

Belangrijke mineralen zijn bv.: Calcium,
Magaesium enZ,ink.
Vitaminen en mineralen zijn in hun werking vaak

afhankelijk van elkaar.

MLIL-I-VTIAMINEN bevatten alle vitaminen en

mineralen die het lichaam kunnen ondersteunen in
de gezondheid. Uniek is de hoeveelheid vitamine

B (waaronder recentelijk wetenschappelijk onder-

zochte foliumzuur, dat behalve voor celopbouw

ook goed blijkt te zijn voor vrouwen die net zwan-
ger zijn of dit willen worden) en vitamine C die

een volledig aanvulling
lijkse voeding.

Dannis van den Berg

,

FtBz,rf&
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FiË'T'en lVIiles a995
leder'Fit' jaar is anders.
Het ene jaar overheerst de euforie vanwege de sponsor die is binnengehaald,
de financiele armslag, die daarbij hoort en de kwaliteit van het evenement die
wij met zijn allen hebben neergezet. Het andere jaar is dat al weer een beetje
gewoon en kun je met minder spanning de Fit neerzetten. Het jaar daarop
vertrekt de sponsor en komen de zorgen van weleer terug.

r is ook weer een bijzonder
r. Een jaar met problemen en

ijkertijd een jaar met oplos-
niers als Rene Meijer en

Cynthia Boekkamp vertrekken, nieuwe
mensen als Lydia Blok en WillemJan
Metsers dienen zich aan.

De Fit Ten Miles van 1995 komt eraan
en het wordt weer een goed evene-
ment.

lk wil graag even stilstaan bij de uitda-
gingen van dit jaar :

De sponsoring
Verreweg de meeste energie is gaan
zitten in de sponsoring. Het is gewoon
verdomde moeilijk om de FIT Ten Miles
financieel rond te krijgen. Eerst wilden
we een nieuwe hoofdsponsor, maar
dat is zeeÍ lastig. Half sportief
Nederland is op zoek naar een sponsor.
Je mag al blij zijn als je brief uit de
postbak wordt gehaald en je springt
een gat in de lucht als je mag komen
praten.
ln overleg met het bestuur van de HRR

en de Club van Honderd hebben we de
koers verlegd en zijn wij op zoek
gegaan naar veel kleine sponsors in
plaats van een grote.
Dat lukt vrij goed.
Niet in het minst omdat trouwe leden
van de HRR geld in de FIT hebben
gestoken.
Financieel zitten we goed en er is de
armslag voor een aantrekkelijk top-
persveld.

De organisatie
Organisatorisch loopt de FIT goed. Het
parcours is rond, verreweg de meeste
contracten zijn gesloten en reeds nu
hebben veel leden zich aangemeld om
te komen helpen. De blokhoofden en
de vrijwilligers vormen de stille kracht
achter de FlT. Vooral omdat onze men-

sen inmiddels ervaring hebben. De
enorme steun en inzet van meer dan
200 vrijwilligers is gewoon hartverwar-
mend.
Dat maakt dat de FIT naar ons gevoel
een evenement van ons allemaal is en
niet van zestal hobbyisten.

De SWAN
De stichting Wegatletiek Nederland
moet het ook al een paar jaar zonder
sponsor doen. Toch blijven de leden
van het circuit bij elkaar. Het is echter
moeilijk om binnen het SWAN aan
enige vernieuwing van de wegatletiek
te werken. De KNAU steunt de SWAN
van harte maar kan geen ijzer met
handen breken. Als gevolg daarvan is

er geen SWAN-klassement.

Het open jeugdkampioenschap
Dit jaar krijgt de FIT een primeur. Voor
het eerst in Nederland wordt een
open, zij het officieus jeugdkampioen-
schap op de 10 EM gehouden. Het is

een officieus kampioenschap omdat de
KNAU ons niet de status van een offi-
cieel kampioenschap kon geven. Zoiets
moet verschillende 'gremia' van de
KNAU passeren en daarvoor ontbrak
de tijd. Niettemin hebben wij een stuk
vern ieuwing kunnen neerzetten.

Tot SIot
Het ziet er goed uit voor de FIT TEN

MILES. Organisatorisch zijn wij vrijwel
rond. Financieel ook, dankzij de enor-
me steun van het bestuur van de HRR,

de Club van Honderd, Zier, Kramer,
Bongaertz en de vele adverteerders
annex sponsors.

Als je dat op een rij zet word je gewaar
dat de FIT voor en door ons allen wordt
gemaakt.
Op naar'17 december !

lustus de Bruijn, Voonitter

lnstuif UAV Vitesse, Utrecht,
1500m op 25/08195

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 3:55.7 Andre Klappe (PEC 1910)

40 MSE 4:44.6 Steven Post

RijkZwaan, ME&Yloop, Naaldwijk,
I km op 26/0A95

Plaats Cat. Tild Naam

1 MSE 0:28:03 Maurice van Veldhoven

(Olympus 70)

22 M45 0:35:04 Eddy ZUI

Telematicaloop, Heerlen, 10 EM op 27/0A95
Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:47:27 Sammy Maritim (Kenia)

39 M40 0:54:17 lVim Stenenburg

(Parthenon)

16T M40 I:04:43 Joop Verhoeven

189 V35 1:05:16 Marlie Marutiak (Geulle)

301 M45 l:08:15 Ton Heerkens

675 V40 l:18:10 Marianne Koopman

Julius Ondieki (Kenia)

Kees de Munck (llion)

Herman van der Stijl

Ingrid Coster (Atog

Conie van Egmond

10 km op 31/0il!rs
Naam

Michael Stiemer (Altis)

Henk Landman (BAV)

Steven Post

Chris Holdorp (Blauw \Vit)

Léon de Priester

Mia Schaper (Clytoneus)

Bram Lindhout (Antilope)

Jaap van Dr.1k

Lucas de Kruijter

Marg Molenkamp-van Dijk

Yvonne Smit

Sonja van As

Ben van Kan

Willem Meijer

Mariëlle Nieuwenhuis

Herma Kessler

1 MSE

1 M40

9 M40

I V35

2 Y40

UITSLAGEN
Liptonice Run, Noordwijk, l0 km op 1il07/95
Plaats Cat. Tijd Naam

UITSLAGEN
V lietloop, V oorschoten,

Halve marathon op 03/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

9 MSE 1: 14:38 Rémon van Lunzen

10 MSE 1:14:42 Ronald Breugom

16 MSE 1:16:52 Willem de Graaf

2l M40 1: 18:00 Herman van der Stijl
27 VSE l:19:40 Mieke Aanen (Haag Atl)
29 M50 l:20:18 WimBruinedeBruin

(Vet Ned)

48 M40 1:23:15 Joop Verhoeven

53 M40 l:24:59 Wim ïVillemsen

67 V40 l:27:26 Conie van Egmond

66 MSE l:27:26 Hans Blokker

70 MSE 1:27:36 Guus Zijdenbos

16 MSE 1:28:06 John Hartman

77 M60 l:28:10 JacobusTeuthof(RTC)

78 MSE l:28:11 PeterGroen

95 M45 l:29:35 Jan van Egmond

109 M50 l:32:59 Rob Roelfsema

I 10 M45 l:33:11 Paul van Dunné

111 M45 l:33:16 NicovanGrieken

114 M55 l:33:24 John Agterof

125 M50 l:34:02 Jan Nieuwenburg

l3T M45 1:35.21 Lex Cabral

142 M50 1:35:55 Nol Overvliet

161 M50 1:37:28 Pieter de Graaf

166 M50 1:38:14 Henk Breugom

169 V40 l:38:26 Ineke Schnitzler

l9l V40 l:41.,31 Marianne Koopman

202 M45 l:43:38 Jos de Waardt

283 M55 1:57:09 Henk Demmers

282 M45 1:57:09 Albert Romani

Vlietloop (trimloop), Voorschoten,
10 km op 03/09/95

Plaats Cat. Tiid Naam

18 M40 0:37:59 Piet Roestenburg

19 MSE 0:38:07 Roelvan den Eijnde

26 MSE 0:39: 12 Léon de Priester

40 MSE 0:40:56 Hans van Vliet

48 MSE 0:41:42 Ed Biersteker

53 MSE 0:42:27 Aad Overdevest

54 M40 0:42:30 PietZeevaart

6l M40 0:42:46 Cees Put

T4 MSE 0:43:26 Peter Kempkes

97 M45 0:45:05 Berry Kramer

98 M50 0:45:15 CorvanderHarst

103 V35 0:45:23 José Willemse

ll4 MSE 0:45:56 John van der Weele

135 M45 0:46:56 Amato Fazzi

139 VSE 0:47:08 Paula van Nieuwenhuizen

149 MSE 0:47:35 Frans Perdr.yk

164 M45 0:48:05 Hans van Toor

183 M55 0:49:10 Knut Christensen

0:28:52

0:32:46

0:36:14

0:40:17

0:41:47

Singelloop, Woerden,
Plaats Cat. Tijd

I MSE 0:29:30

14 M40 0:30:07

44 MSE 0:35:43

50 M50 0:35:51

87 MSE 0:37:50

n2
tT3

205

207

2t0
2t1
2t2
2t3
214

217

218

VSE 0:39:08

M60 0:42:45

M45 0:47:31

M50 0:48:10

VSE 0:48;55

VSE 0:49:17

V55 0:49:18

M45 0:49:27

M60 0:49:40

VSE 0:50:46

V45 0:53:53

V I ietl oop, V oo rschote n,

Halve marathon op 03/0985
Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 1:08:59 Raymond Schippers (llion)

4 M40 1:10:56 Jo Ferket (Bataven)

l
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Uiterste inleverdatum copy en
advertenties: 12 februari 1996!
lnleveren bij Hellen Helderman

Pluvierstraat 29O,
2583 KD DEN HAAG
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§
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zeeÍdruk

HET BESTE ADYIBS YAN DEN HAAG
KRIIG IE BII RUNNERSWORTI)

Hct beste advies bil de aanschafv.n^:^, 
.,sportschoenen krlg je ,

rnensen dre zelt sp,rren. \. . t#*al..i-",,,,. D-.-, r^^..- >i--N§.-..,l
die de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en die bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en urt eigen
ervaring spreken. En die gebruik maken van
een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus
Waar 1e het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen brj Runnersworld.

IrttrlrrFpcttrrlF, Il

Running Indoor Tenn is Triath

SPECIAATZAKEN, GIRUND DOOR RUNNERS.
*:

Schoolstraat 35, 25lL AW Den Haag
Tel.: O70-3625417

Runnertworltl vind 1e rn: Alkrnaar, Anrrrsíoort,
Ansrcirlan. Anrwcrpen, ApeLlo,,rn, Arnhenr, Breda, Bruggc,

Den Bosch. f)en Haag, EinJh.ruen, Enschede, Groningen,
Haarlcm, Nilnrrgen, Rottcrdanr Trlhurg, (lrrecht en Zwolle

on Fitn ess Wal king

ffi.,.+

E

..,
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UITSLAGEN
Vlietloop (tri mloop), Voorschoten,

10 km op 03/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

233 M45 0:51:20 Walter de Ling

263 V35 0:52:54 Marjan Willemsen

268 M50 0:53:22 Lucas de Kruijter

278 M55 0:53:41 Toon Storm

282 M45 0:53:48 Ben van Kan

287 VSE 0:54:05 Mariëlle Nieuwenhuis

288 M45 0:54:05 Jaap van Dijk

295 M60 0:54:25 Willem Meijer

303 V45 0:54:51 Jane Hamstra

311 VSE 0:55:1 I Hellen Helderman

329 V40 0:55:54 Ria van Geffen

338 VSE 0:57:05 Jacky van Tilborg

340 V50 0:57:16 Marianne van Grieken

341 M50 0:57:29 John de Gier

352 V45 0:58:54 Trudy de Lange

Konma rOosterhof loop, Rollerd am,

10 km op 03/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:28:45 Getaneh Tessema (Ethiopie)

2l VSE 0:33:39 Anne van Schuppen

27 M50 0:34:12 Ad Herldens

212 MSE 0:46:56 André Blok

238 M50 0:52:26 Henk Mollema

HRR TimeTrial sep, Clingendael,

5500m op 04/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:17:53 Thomas Pieper

2 MSE 0:19:01 Steven Post

3 M45 0:20:42 Ton Toet

4 MSE 0:20:52 léon de Priester

5 M40 0:20:55 Joop Seitzinger

6 MSE 0:21:12 Rob Stevens

7 M40 0:21:21 Joop Verhoeven

8 MSE 0:21:26 Karel Stolk

9 MSE 0:22:05 Maarten Dirkzwager

l0 MSE 0:22: 12 Hans von der Linde

I 1 MSE 0:22: 16 Paul Gordrjn

12 M45 0:22:21 Eddy Zijl
13 M50 0:22:25 Jaques Overgaauw

14 MSE 0:22:34 Guus Zijdenbos

15 MSE 0:22:36 Gerard Wessel

16 MSE 0:22:58 André Blok

17 M45 0:23:00 Lex Cabral

18 M40 0:23:09 Joop den Ouden

19 M55 0:23:10 Theo Hoenderkamp

20 M40 0;23: I 1 George van Wissen

2l MSE 0:23:23 Jasper Geurts

22 M40 0:23:25 Meindert Alsma

23 M40 0:23:28 Frits Witrner

24 V35 0:23:56 Willy Don

25 VSE 0:24:02 Margriet Hoekstra

26 M45 0:24:13 Rinus Wrjma

27 M40 0:24:15 Simon Stroo

28 M40 0:24:18 Eric Kerklaan

29 M50 0:24:35 Jan Nieuwenburg

30 MSE 0:24:49 Charles de Roo

31 M 0:24:53 Amout Vos (geen lid)

32 MSE 0:24:57 Peter Kempkes

33 M40 0:25:16 iob Baak

34 VSE 0:25:17 Majorie van de Bunt

35 V 0:25:19 Elisabeth Knegtmans

(geen lid)

Roel Gort

Wim Roozenburg

Anton Dijkmans

Fred Hoogwoud

Ed Reinicke

Hellen Hauser

Rickie Roelofsen

Marg Molenkamp-van Dijk

Ralf van Peeren

Walter de Ling

Yvonne Smit

Sjouke Mulder (geen lid)

Kees Ifuaap

Willem Meijer

Nico Galjaard

Theo Strijers

Paula van Nieuwenhuizen

Shahim Hojo An (geen lid)

Paul Engelen

M45 0:25:30

M45 0:25:37

M45 0:25:49

M50 0:25:57

MSE 0;26:06

VSE 0;26:17

M45 0:26:19

VSE 0:26:21

M40 0:26:33

M45 0:26:39

VSE 0:26:42

M 0:26.49

M40 0:27:12

M60 0:27:15

M50 0:27:lT

M40 0:27:52

VSE 0:27:54

M 0:28:16

M45 0:28:27

36

3t
38

39

40

41

42

43

44

45

46

4T

48

49

50

51

52

53

54

UITSLAGEN
HRR TimeTri al sep, Cli nge n dael,

5500m op 04/098s
Plaats Cat. Tijd Naam

55 V45 0:28:48 Lucie Hoenderkamp

56 M60 0:28:52 Wim Gottlieb

57 M45 0:28:54 Ben van Kan

58 V 0:29:12 Monique van Dijk
(geen lid)

59 VSE 0:29:39 Mariëlle Nieuwenhuis

60 M50 0:30:16 Lucas de Kruijter

6l V55 0:30:58 Sonja van As

63 V 0:31:21 Emmy Heida (geen lid)

64 V40 0:31:22 Marijke Pronk

65 VSE 0:31:33 Annette Scholtes

66 VSE 0:32:18 Charlotte Tielemans

67 VSE 0:32:29 Ingrid Stevens

68 V 0:33:06 Yolanda Pronk (geen lid)

62 V45 0:33:11 HermaKessler

69 V 0:33:30 Pauline Zandvliet (geen lid)

1l VSE 0:34:13 Miranda Pronk

72 M 0:35:00 Kees Mulder (geen lid)

73 M45 0:37:44 Egbert Darwinkel

74 V35 0;39:09 Annet Manders

75 V45 0:39.26 Ineke Hoogstad

Lievaartloop (5), Naaldwiik, 3000m op 07/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 8:44.6 Eric van Heyningen

(0lympus 70)

31 MSE 9:53.5 Theo Timmermans

35 M40 9:58.8 Herman van der Stijl

Singelloop, Gouda, 10 km op 0A09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:28:40 Greg van Hest

(Schuurmans)

l8 MSE 0:33:33 Rémon van Lunzen

I VSE 0:34:24 I Lebedinskaya

(Rusland)

31 MSE 0:35:43 Hans Blokker

53 MSE 0:37:59 Lóon de Priester

66 MSE 0:40:19 Marcelden Dulk

8 VSE 0:42:45 Margriet Hoekstra

Kwart Triathlon, Wassenaar, op 10/09n5
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE l:55:47 M Vickers (Engeland)

9 M45 2:09:09 Jan van Egmond

l7 M40 2:ll:47 Piet Roestenburg

30 MSE 2:15:03 RobeÍ-Ben Tordoir

39 M40 2:18:31 Nico Droppert

42 MSE 2:18:58 Hans van Vliet

81 M45 2:26:29 Steven Oosterhof

139 V45 2:42:44 Georgette Brugman

152 VSE 2:56:35 Hellen Hauser

Loopgala, Den Bosch, l0 km op 17/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:30:59 Koos Verwey (Oss-Volo)

I M40 0:35:29 Henk Cretier (PH)

4 M45 0:38:46 Paul Grevenstette

Lievaartloop(6), Naaldwijk, 1 500m op 21 /09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 3:58.2 Thomas Pieper

10 MSE 4:15.9 ZakwiaBzzine

25 MSE 4:32.5 Theo Timmermans

26 MSE 4:34.9 Steven Post

30 M40 4:37.T Herman van der Stijl

Halve marathon, Katwijk, op 23/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE l:13:23 H Oosterwijk (llion)

48 M40 l:31:40 Paulvan den Berg

49 M40 1:31:41 Rinus Pols

94 MSE 1:37:44 Ed Biersteker

108 M45 1:40:05 Paul Grevenstette

W egwedstrijd, Zev enbergen,

25 km op 23/09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE l:20:54 Rene Stam (Scorpio)

I M40 l:29,,22 Ad de Rooy (LADB)

12 MSE l:31:56 Willem de Graaf

9 M40 l:36:29 Herman van der Stijl

trim MSE l:57:09 Leon Cramer

UITSLAGEN
Dam tot Damloop, Amsterdam,

10 EM op 17/09195

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:45:50 Paul Tergat (Kenia)

1 VSE 0:51:49 Helen Kimaiyo (Kenia)

I M40 0:53:21 Sip Stal (Hella$

I M45 0:56:58 Bouke Pitstra (Hollandia)

I M50 0:57:07 Hans v d Bilt (Atvemi)

I V35 l:02:37 Hetty Everhardus

(Noordkop)

0 BR l:02.43 StevenPost

1 V45 l:02:59 Els Raap (Blauw Wit)

27 M40 l:03:36 Wim lVillemsen

158 MSE l:04:50 Hans Blokker

3T M55 l:10:48 John Agterof

9l M40 l:11:42 PielZeevaart

30 VSE l:12:29 Margriet Hoekstra

59 M50 l:14:10 Rob Roelfsema

92 M45 l:15:00 Lex Cabral

T 4 M50 l:17:13 Cor van der Harst

35 V40 l:19:29 Marianne Koopman

152 M40 l:22:2'l Theo Strijers

136 M45 1:24:18 Jaap van Dijk

137 M45 l:24,59 Peter lregstra

l5T M40 1:25:09 Job Baak

26 V45 l:25:33 Ria van de Berg

139 M45 l:26,,23 Han Elkerbout

10 VSE l:26:41 Mariëlle Nieuwenhuis

141 M45 l:26:55 Ben van Kan

104 M50 l:2'l:00 Henk Mollema

30 V45 1:28:58 Inez van der Wal

3l V45 l:28:59 Jane Hamstra

33 V55 l:32:30 Sonja van As

7T VSE l:32:54 Paula van Nieuwenhuizen

I l0 M50 l:33:43 Lucas de Kruijter

T9 VSE l:33:43 Caroline Dubbeld

1ll M55 1:34:19 HenkDemmers

166 M40 1:34:32 Ed Reinicke

382 MSE 1:34:35 Eugène van de Berg

I 15 M50 1:44:50 John de Gier

Stadshartloop, Zoetermeer, 10 km op 2U09/95

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:28:34 Thomas Lotik (Kenia)

1 M40 0:31:38 Victor Maliy (Haag Atl)
23 MSE 0:32:38 René van Wissen

29 MSE 0:34:13 Ronald Breugom

1 M50 0:34:47 ïjeerd Doombos (GVAV)

48 MSE 0:36:04 Hans Blokker

54 MSE 0:37;03 Derk Jan Smid

22 M40 0:37:36 Wim Willemsen

M MSE 0:38:11 LéondePriester

1 V35 0:38:19 Suze Groen in't \Voud

(Bataven)

24 M40 0:38:22 Joop Verhoeven

67 MSE 0:39:04 John Hartman

T5 MSE 0:40:24 Peter Groen

42 M40 0:41:17 Henk Mullekes

45 M40 0:41:37 PietZ*evaafi

17 M50 0:42:48 Henk Breugom

48 M40 0:43:07 Joop den Ouden

3 V40 0:43:09 Ineke Schnitzler

19 M50 0:43:29 Pieter de Graaf

20 M50 0:43:43 Jan Nieuwenburg

5l M45 0:45:32 Jéjé Groot

Zi lveren T u rtloo p, Mi jd recht,

21.1 kn op 01/10/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 1:11:39 Johan Buskermolen

(AVA 64)

20 MSE 1:23:03 Steven Post

B aa nwedstri j d I I io n, Zoete rmee r,

800m op 0410R5
Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 1:56.6 Erwin Treebusch (Sparta)

2 MSE 1:57.4 Thomas Pieper

Nationale 30 km loop, Dordrecht, op 0A10/95

Plaats Cat. Tijd Naam

I M40 l:43:14 Victor Maliy (Haag Atl)
4 MSE 1:47:18 Raymond Schippers (llion)

26 MSE 1:59:36 Willem de Graaf

44 VSE 2:05:23 Anne van Schuppen

54 M40 2:08:04 Joop Verhoeven

komt zo l,l
eens 2 atleten samen door de nacht,

en Marcel den Dulk hadden tot 2

en donker op 24 september,

allway's remember

aan de ander hoe lang duurt het

toen te zingen en wel dit ref-

Refrein:
De finish komt zol (21x)

Iedere 4 minuten een kilometer,

maar op eens had Marcel een losse veter.

De eerste 10 kilometer ging het nog wel,

maar dat is pas de helft weet je wel.

Ton Toet stond in het donker naar zijn tele-
gram te turen,

en ik was achter het 15 km bordje een fax

aan het versfuren.

De laatste zes kilometer naar de Delftse

spoÍhal leken een hel, maar uiteindelijk
stonden we binnen: de lichten schenen fel.

We waren om exact 02.00 uur voor 21 km
vertrokken

Aan de finish lieten wij ons om 02.27 uur

uitklokken.

Refrein:
De finish komt zo! (2lx)

Marcel den Dulk

Ton

De f n

reln.

aan de

1995

Er liepen

komt zo,

(21x)

we er zijn,

eventjes geduld nog

finish komt zo.

UITSLAGEN
Nationale 30 km loop, Dordrecht, op 0A10/95

Plaats Cat. Tijd Naam

58 M40 2:10:27 Herman van der St4l

63 M40 2:11:22 Wim Willemsen

90 V35 2:19:07 Gerda de Voor (Spirit)

145 V40 2:33:17 Ineke Schnitzler

181 MSE 2:39:26 Peter van Kessel

184 MSE 2:39:43 Peter Groen

186 M50 2:40:16 Pieter de Graaf

Hertstloop PH, Vught,

Halve marathon op 15/10t95

Plaats Cat. Tijd Naam

I M40 l:12:36 MichelLuytgaarden (PH)

I MSE 1:14:14 Jan van Lieshout (AVV)

16 M45 1:33:38 Paul Grevenstette

Halve Marathon, Eindhoven, op 0A10/95

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 1:07:17 Ronald Schut (PSV)

28 MSE 1:16:15 Albert Beekhuizen

§
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SHIELDMARKBVROITERDAM.MATHENESSERLAAN34O.POSTBUS25III.3OOT HCRoÍÍERoAM.TELEFooNO1O47735II.FAxOIO47637a5
A.C.M. VERMOLEN. MR J.A.F. CONSIOINE. MR A.E.G. SLABBAERÍ. MR K. BECKS. MR M.A. BOUMA. MR G.J.C.M. \,vESfGEEST.

L.J. VaLENBREoER. E. SLooÍMAKER

SHIELO MARK BV AMSTERDAM. HACQUARTSÍRAAT 3O. PoSÍBUS 756A3. IOTO AR AMsÍERoAM. TELEFooN 02O 564433I. FAx c|2O 67688oo
MR B.A. KIST. DR5 L.C.J. VAN GEFVEN. MR S.O.J. MOLHUYSEN

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSREcHTEN

SHIELD ManK

TECHNISCHE CAMM$SIE
Norbert Groenewegen (trainings-coördinator)

AllardKappetein(voorz.) 070-3461820

Martine Hoogeveen (secr.) 070-3253585

Willem Hoogstad 01736-91732

TRAINERS
Ronald Boekkamp 010-39'13281

Pieter de Graaf 071-168370

Ton Heerkens 070-3961717

Henk Hoogeveen 070-3550173

Willem Hoogstad 01736-97732
Ben van Kan 070-347A284

Joop den Ouden 070-3204095

Jacques Overgaauw 070-3479234

Frans Perdijk 010-3412420
Herman van de Stijl 070-3939485

Heidi van der Veer 070-1901597

Gerrit van der Veer 070-3901597

TRAINERS CONDITIO
Harm Hendriks 070-386T679

Marjan Koopmans 0T0-3476131

Jan van der Roest 070-3943193
ACCO M M O DAT I ECO M M I S S I E
Marcel den Dulk 010-3549920

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg 070-3839884 (werk)

Maandagav. na 20.00 uur 070-3866082 (privé)

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

Komt u iets tekott?
maandagavond:

woensdagavond:

donderdagavond:

Kosten per behandeling: /
Pedicure:
woensdagavond 1 xper4
Kosten per behandeling: f
BESTUUR
Het bestuur van

Ton Vermolen
(voorzitter)

Jelle v.d. Yeen

(vice-voorzitter)

Hellen Hauser
(secretaris)

Ed Biersteker
(1e penningmeester)

Aad Overdevest
(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

Noortje Alberts
(commissaris)

Guus Zijdenbos
(ledenadministratie)

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

CLUB VAN fiO
Ben Hermans
(Vooziner)

John Agerof
(secretaris+vice vooz.

+con. adres)

Berry Kramer

Aad Overdevest
(penningmeeshr)

Ada de Kulper

Waltraud Vingerhoed

Noortje Alberts
REDACNE
RedacÍie

Hellen Helderman
(Vootzitt€Í)

Frtd v.d. Gon Nehcher

Trudy de Lange

Gijs Kievith

Muurbloemweg

2555 ND Den Haag 070-3236092

Frits Slompstraat 29

22@ DW tcidschendam 070-3204095

Nachtegaallaan 9

2224 JC Katwijk 01718-13074.

giro 2ó36951

VSB-bank 88.55.95.823

Katwijkseweg l9a
2242 PB Wassenaar 017 5 1 -12466

Zandzeggelaan 153

2554 HM Den Haag 070-3681097

giro 5699215

L.v.N.

227 4 G A VOORBURG 070-387 l 250

Pellenaerstraat 19

2586 EK DEN HAAG 070-3552785

Frederik Hendriklaan 139

258282 DEN HAAC 070-3s23336

Soesterbergstraat 156

2546XX DEN HAAG 070-3298767

Clavecimbellaan 75

228T VC Rrjswrlk 070-3943936

2564 CL Den Haag 070-3258600

(035-721751, werk)

Vermiljoenstraat 53

2284 GV Rijswijk 070-3943193

Savelsbos 186

2'716W ZOETERMEER

079-514826
L. de Colignystraat 132

2595 ST Den Haag

tel. + fax 070-38534D

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

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

UooR erx HRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

Deu,:,?,í:'r
aHomeopatheek

\r.,
.J/

\r) r
Laan van Meerdervoort 179 a, 2517 AZ Den Haag

Tel 070 - 3452210 Fax 070 - 3463706

.a

Cr-

.f

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRII F

C.BONGAERTZ B

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

V

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

2566XL DEN HAAG

Zier Schaap

(penningmeester)

Rob Krahmer
(P.R)

BARCOMMISSIE

Renée van der Roest

Ben van Koten
(Illustrator)

Boterbloem 32

267 t WS Naaldwijk 01740-21 148

Roerstraat 29a

2584 TS Den Haag 070-3559774

Zie adres bij bestuur

HOTROADREVIIW
Pluvierstraat 290

2583 KD Den Haag 070-3549920

Tomatenstraat 47

t.n.v.

E




