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De Fit Ten
ln de
breken van
Diverse

de

waren, kon
zeer goed

organisatie kende
zelf geen problemen en met grote
king van bijna alle leden van de vereniging
is er voor de zoveelste keer een eminent
evenement rreergezet. rile mogen trots zijn
op het organisatie comité en op alle vrijwil-
ligers, waarvan de meesten lid zijn van de

vereniging.

Vorig jaar hielden we de informatie avond
voor de CPC Loopgroepen 1996. Het weer

op die avond was niet slecht en de verwach-
tingen waren dan ook, dat we een redelijk
aantal geinteresseerden zouden kunnen
informeren. Het tegendeel was waar; de

opkomst was matig en we konden ook dit
jaar niet met gerust gemoed de eerste zater-
dag van 1996 afwachten. De deelnemers
willen kennelijk direct aktie en kwamen in
grote getale op, zo'n kleine 200. De vaste

sponsors zijn weer bereid gevonden om een

behoorlijk financiele bijdrage te leveren en

nu al kan het project CPC Loopgroepen
1996 als een succes beschouwd worden.

Anne van Schuppen kwam bij de Marathon
van Lissabon slechts 45 seconden tekort om

HOT CLL'E3 TNFO

voor
werd in

heeft Anne al
prestaties neergezet en

Anne is zich op dit moment aan het voorbe-
reiden op de Rotterdam Marathon die de

plaats zou moeten zijn om onder de tijd van
2 uur en 32 minuten te duiken. Anne is op
dit moment al de snelste vrouw in
Nederland en het enige wat nog ontbreekt is
een prestatie in Rotterdam. Anne, wij leven
bijzonder met je mee de komende tijd en

vertrouwen erop dat alles meewerkt om je
in Rotterdam voor Atlanta te kwalificeren.
Aan ons zal het niet liggen, wij duimen
(o.a.) voor jel

Ton Vermolen, vootz

en

werden dit
de verande-

op een zaterdag
georganiseerd. Deze
dag is voor som-
mige leden
ongelukkig
gekozen omdat
ze een zaak
moeten
bemensen of
weekenddienst hebben. Hier is over nage-

dacht en men is tot de conclusie gekomen
dat de nieuwjaarsloop/receptie gewoon
weer op een zondag wordt gehouden.
De nieuwjaarsloop, georganiseerd door de
groep van Heidi, was weer geslaagd
ondanks de barre weersomstandigheden. +
60 deelnemers hebben het 5 km parcours in
het glibberige Clingendael verkend.
Aan de winnaars, Wim Paardekooper en

Ineke Schnitzler, werden ludieke pijzerr
uitgereikt: een "weekend" voor twee perso-
nen en "diner" voor twee. Verder werden er

nog diverse prijzen onder de

deelnemers verloot.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
vloeide voor de aarwezige
leden de champagne rijkelijk
die door het bestuur van de

CLUB VAN 100 werd aange-
boden. Waarvoor wij het
bestuur van de CLUB VAN
100 bij deze hartelijk bedan-
ken.

is uitge-
met het HRR trai-

in de HRR clubkleu-
ren. Dit pak zal standaard in
de kledingcollectie worden
opgenomen van de HRR.
Merk: Brooks,
Kleur : bordeauxrood./zwart,
Prijs: / 198,-.
Verder worden de leden en

trainers verzocht indien zij loopkleding
voor een groep willen aanschaffen waar een r
(club)sponsor mee is gemoeid (Zier
Running, Runnersworld of anderen) dit aan

het bestuur te melden in verband met de

afstemming van andere activiteiten m.b.t.
sponsoring.

pa*eerterrcin
parkeerterrein is voor de vereniging

steeds terugkerende ergenis, zodra
geregend heeft. Men vraagt zich

keer weer af waarom er niets aan

wordt gedaan. Het probleem met het par-

keeÍerrein is dat het binnen een grondwa-
terbeschermingsgebied ligt. Dit betekent dat
het een vloeistof dichte bodemafsluiting
moet hebben om er een parkeerterrein van
te maken (dit is de laatste jaren bij alle ben-
zinestations aangelegd). Maar dat is een

kostbare aangelegenheid voor de gemeente.

De gemeente heeft te kennen gegeven er
voorlopig niets aan te doen, omdat de toe-
komst onzeker is in verband met de ontwik-
keling van het gehele gebied rond Duindigt.
Hier is onlangs een nota over verschenen.
De enige oplossing op korte termijn is het
terrein te voorzien van greppels zodat het
water kan worden afgevoerd naar de sloten.
Door de voetbalvereniging JAC is + ander-

half jaar geleden gravel op het parkeerter-

rein gestort dat zonder toestemming van de

eigenaar is gebeurd. De eigenaar eist nu een

schoongrondverklaring van het opgebrachte
materiaal. De gemeente heeft meegedeeld
dat dit op een boete voor JAC zal uitdraai-
en.. Dit probleem moet eerst worden opge-

lost voordat wij iets kunnen ondernemen en

de eerder voorgestelde oplossing tot uitvoe-
ring kunnen brengen.
informatie: lelle v.d. Veen

SC}ilLDERUTEEKEND MET BBQ OP 20
EN 2Í APRIL ÀS.

GEZOCHT
1995 is door een aantal leden

gemaakt met het schilderen van
van het clubgebouw. De

en deuren staan op dit moment in
ieder geval in de grondverf. Maar er moet
nog veel meer gebeuren.
In het voorjaar worden deze schilderwerk-
zaamheden hervat. De gehele buitenkant
van het clubhuis zal moeten worden afge-
werkt,
Deze schilderwerkzaamheden worden
gepland in het weekend van 20 en2l apri,l
4.s..

Hiervoor zoeken we een aantal vrijwilligers.
Hoe meer vrijwilligers des te sneller de klus
geklaard is.

We beginnen 's ochtends om 09.30 uur.
Voor eten en drinken wordt gezorgd en alle
schildersbenodigdheden zullen aanwezig
zijn. Je hoeft alleen een stel oude kleren aan

te trekken.
Zondag zal na afloop van de klus om 17.00
uur een barbecue worden georganiseerd
voor de leden die hebben meegeholpen.
Wil je je hiervoor opgeven dan kan je dat
doen op de intekenlijst die aan het medede-
lingenbord hangt naast de

het clubhuis.

Jelte v.d. Veen
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Van de Onderhoudscommissie

KOT.JD HÈ
Dat vonden de meeste mensen de afgelopen tijd. Het was dan ook geen pretje

buiten ieÍs moest doen De meeste mafkezen gingen nog hardlopen ook!

van de onderhoudscommissie zijn
het overleefd te hebben. Zeker
de laatste strenge vorst was het

De club staat natuurlijk nogal geï-

soleerd, en met harde wind koelt hij wij snel

af. De schrik van ons is dat de kachels het dan

begeven. Gelukkig hebben wij maar 1 keer te

maken gehad met een beworen waterleiding.

Rinus Innemee en Rodi Druif konden deze

vrij snel ontdooien en bewapenen tegen ver-

der bevriezingsgevíur. Er was gelukkig geen

verdere schade. Dat deze Koning winter een

aanslag zal zijn op de gasrekening, is een

ding wat zeker is. Ook de club zal niet
gespaard blijven, en hoewel het niet meer zo

extreem koud is wil ik U toch allen wagen

mee te helpen. Ik hoor het al! V/at kan ik er

dan aan doen? veel natuurlijk, nl:
l.De deuren van de kleedkamers niet onno-

dig open laten staan, ook de verwarming
hier kost geld.

VAN DE PR-COIVIIVIISSIE
Onze commissie denkt na. Dat is niet veel anders dan bij alle andere commis-
sies van de HRR. Waarover we praten, daarin zit het verschil.

reerst is dat de onderlinge

2. niet onnodig kranen of douches laten lopen.
3.uw wordt verzocht niet de douchekoppen

los te draaien en te verwijderen. Deze kop
kost geld en het kost energie.

4.u mag gerust als u als laatste de kleedkamer
uitgaat de kleedkamer afsluiten en het licht
uitdoen. Lichtknop en sleutel bij de bar.

Dan nog dit, wat speciaal de sleuteldragers

aatrrgaat. Vergeet niet te confioleren of de bui-
tendeur van het Fusthok op slot zit. Ook de

binnendeur moet dicht zijn voor u de code

intoetst.

Mag ik u allen hartelijk danken voor uw
medewerking, en vergeet 20 en 2l april niet,
want dan organiseert Jelle van Veen het schil-
derweekend, dus aanmelden graag.

Marcel den Dulh namens de

Onderhoudscommissie.

unicatie in de vereniging
de deelname aan de trai-

Omdat we de mening van de
willen weten over activiteiten,

over de berichtgeving binnen de ver-
eniging en over nog veel meer, hou-
den we een enquète. We roepen
iedereen op: vul hem in!
Verder zijn we bezig met het in kaart
brengen van de werving, introductie
en begeleiding van nieuwe leden. ln
het vervolg zullen nieuwe leden als
welkom o.a. een sticker krijgen.
Overigens, heb jij er al een op je
autoruit, je brievenbus of je caravan?;
Ed Zijl verkoopt ze je graag voor één
gulden.
Enkele leden wezen ons erop dat het
telefoonnummer van het clubhuis en
de club alleen onder Wassenaar zijn
te vinden. We zullen de bereikbaar-

heid en vindbaarheid van de HRR ver-
beteren door ons telefoonnummer
ook in de Haagse gids te laten opne-
men.
We werken door aan het thema spon-
soring. Er wordt een promotiemap
van de vereniging samengesteld.
Tot slot: de strandlopen. Ook in 1996
worden die weer gehouden. Dit keer
rekenen de organisatoren op een
grotere belangstelling vanuit de ver-
eniging. Onze commissie zal deze
lopen zo6veel mogelijk promoten.
Noteer vast: vrijdag 17 mei, Zwarte
Pad, Scheveningen. Nadere informa-
tie op de club.
Wilje meedenken? Bel dan even (bui-
ten kantooruren) naar Noor Alberts ,
354.06.90. Elk idee en elke reactie is

welkom!

léjé Groot.

Nieuwe leden van 1 november 1995
t/m 31 januari 1996
yourn(mm yuon, athternaam ammelddala voonuiln voon, achterruam asnmeWdafi

I

Theo Bentvelzen

Jacques Ekkels

Mark Verheijen

Nynke Ongena

Jan Letsch

Willy de Bruin

Anja de Greef

Els vander Schoot

Jolanda Moerkerk

Antoinette Ploeg

05-l l-1995

2t-Í-t995
2t-lL-t995
2t-lL-1995

24-n-1995

28-12-1995

28-12-1995

28-t2-1995

28-12-1995

28-12-1995

Hans

Annique

Ron

Sjouke

Paulien

Ernmy

Arnoud

René

Monique van Drjk

09-01-1996

t2-01-1996

20-01-1996

20-01-1996

20-01-r996

20-01-1996

20-0r-1996

20-01-1996

28-01-1996

Hemmes

van den Boogaart-v.d. Poel

Frank

Mulder

Rijke

Heida

Vos

Harrcwijn

Alle nieuwe leden van harte welkom!

Gezocht M.A.G. Kager!

Op 27 december 1995 ontving ik via Gi
t.n.v. M.A.G. Kager. Maar helaas komt d
stand. lk kan dit bedrag bij niemand
naam gebruikt zich bij mij melden, onder
nummer.

Guus Zijdenbos (tei.071 532 21 79)

Fortrot - Eng,wals-Tango -Cha-cha

Rumba- live - Samba- Rock'nRoll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEERVAN GEMAKKELIJK IN

DE GROÏE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIIEULEN. I,YESS ELING

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI
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sinds 1935
Laan van Ítleerdervooft 50 - Den Haag
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was voor mij geen onbekende, toen

de HRR kwam. Integendeel, zij

in zekere zin mijn collega, want wij
beiden bij het ministerie van WVC.
nog steeds, al heet dit ministerie

sinds augustus '93 OCW. In de loop der tijd
heeft ze al heel wat banen gehad binnen dat

departement. "Ik hou er van om steeds weer iets

anders te doen", zegt ze. "Vastroesten is niets

voor mij. Het is ook leuk om er steeds weer iets

nieuws bij te leren. Dit jaar verhuizen wij trou-

wens met onze afdeling naar Zoetermeer, waar

OCW is gevestigd." Momenteel heeft zij een

financiële functie bij de Stafdirectie

Bedrijfsvoering Cultuur.

Hellen is vanaf 1988 lid van de vereniging.

Waarom gekozen voor de hardloopsport? "Op

de middelbare school wilde ik al aan atletiek

doen, in ieder geval sprak mij dat erg aan. Dat

kwam zo: er zat een meisje in mijn klas die in
het Nederlandse sprint-team zat. Dat vond ik
heel leuk! Voor balsporten - handbal en zo - had

ik namelijk totaal geen gevoel. Ik vond er dus

ook "geen bal" aan. Maar ja, toen ik nog thuis

woonde kwam er weinig van atletiek. Naderhand

werd ik wel lid van een ski-vereniging.

Aanvankelijk werd er op een buitentraject in
Rijswijk geoefend, maar naderhand zijn wij ver-

huisd naar Den Haag. Er zaten mensen bij die

vereniging die ook lid van de HRR waren: Ruud

de Ruyter, Jos de Waard. Het hardlopen kwam
eens ter sprake en toen vroegen ze mij om eens

te komen kijken.

Zodoende! De trainingen waren indertijd alleen

op zondag en woensdag. Ik liep in de groep van

Anton Porcu. Mijn allereerste wedstrijdloop in
clubverband - de Babylonloop - Iiep ik op naam

van iemand anders; dat was Adri Lieftink, die

zich wel had ingeschreven, maaÍ uiteindelijk niet

meeliep".

Het goede gevoel van Hellen Hauser

tanuari 1996: een maand die nog lang in ons collectieve geheugen gegrift zal blijven.
Het jaar waarin de Elfstedenkoorts hoger dan ooit oplaaide maar dit oer-hollandse

evenement tàch niet doorging, een lange periode van strenge vorst ten spijt.
Op een van die kille januari-avonden, die het broeikaseffect weer even deden verge-

ten, begaf ik mij naar het huis van één van de actiefste leden van de vereniging,
Hellen Hauser. Samen met echtgenoot loop en haar katten Sjorc en Sjimmie bewoont
ze een van die fraaie eensgezinswoningen aan de Leidschendamse Frits Slompstraat.

Kruidje Roer-Mij-Niet
Afwisseling is voor Hellen, rechtgeaarde

Tweelingen die zij nu eenmaal is, een "must".
Die zin om te veranderen komt niet alleen tot

uiting in haar werk, maar ook binnen de

gmg.

"Het begon toen Loes Aafts

Hellen desgevraagd. "Ik ben toen

het clubblad. Dat heb ik enige tijd
toen Astrid Pieterse ook
het bestuur dus een "vacature"

vrijkwam, heb ik daar voor

Als secretaris voelt ze zich

water. "Mijn ervaring is dat

een bepaalde positie hebt

aanwenden. Je bent als het

web. Er komt van alles op

leuk te proberen dat dingen

ging goed lopen. Je moet van

regelen. Hetjq.ok van het

overal je luisteren

niet om

probeer naar

wacht ook

Minder leuk vindt
gen. Ook heeftze .

neringen aan

het vorige

Zuchtend:
gaan bij zo'

game". Maar

het bestuur

verbaasd dat ik
wantje ervaart het

trouwen van een deel van

wel als heel positief ervaren heb, lvas

Hellen is ook vol lof over alle activiteiten en ini-
tlatieven

den.

die ontplooid wor-

"Vorig

we

wÍts

Ben

wij

toen

voor

privé houdt Hellen

zijn Joop en ik naar

mij was dat de eerste keer

kwam. onverge-

woorden

later, toen

kast opdiepte

albums bleken

's van rood-geel-

grizzly-beren, wapiti-

Jaar gaan wu naar

dat zij
heeft.

haar bestuurlijke activiteiten binnen de

en haar drukke baan, is Hellen niet vergeten

zij eigenlijk lid van de vereniging is

sporten! "Ik ben niet zo fanatiek"
zij. "Dat wil zeggen: ik train best wel

en als ik Íum een wedsfijd meedoe,

ik mijn uiterste best, maar ik mis het heilige

om tot de besten te willen behoren, nog

van de vraag of ik daar het talent voor
heb." Maar ook bij het sporten blijh Hellens

behoefte aan afuisseling. "Een enkele keer loop

ik met Joop, vooral 's-zomers. Maar de prahijk is

toch dat we ieder voor zich lopen. We hebben

allebei een ander ritÍne, bovendien komt het qua

tijd niet altijd goed uit. Een enkele maal gebeurt

het wel dat wij bij elkaar in de groep lopen. Wij
houden wel allebei het meeste van rustige lopen.

Liever zo'n regionaal loopje ergens in een dorpje

achteraf, wÍurÍum enkele tientallen mensen me€-

doen dan zo'n groot spektakel met duizenden

deelnemen."

INTERVIEW

noemt ze

erg

van.

mooi!"
uitgedrukt

aantal

ter

geluld met

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.

r.ïïïïiil'il::tJiïi' ö
wilje meer weten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MStOtrt
VOOI je. q9NTA6TLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

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

Momenteel legl ze zich iets meer toe op triathlons en

schaatsen. "Zn gatkiedere dinsdagavond met Georgette

Brugman, Theo Timmermans, Eugène van den Berg en

Nico Droppert zwemmen bij WZK in Wassenaar in het

Stenenbad. 'Wij trainen daar dan met Jan van Egmond

en zijn fi-team.

Amor op bezoek
Over Joop gesproken ... Joop en Hellen zijn een van de

clubstellen die onze vereniging rijk is. Nieuwsgierig als

ik ben, vroeg ik hoe zij elkaar zo "ontdekt" hebben en of
er sprake wÍs van liefde-op-het-eerste-gezicht. Hellen:

"Ik onfnoette Joop op het parcours van een van onze

welbekende time-aials.

Ik de.ed hier ook aan mee. Joop was toen parcours-wach-

ter en ik weet nog dat hij mij bars toeriep: "Heidaar, je

moet de stoep op!". Ik dacht nog: wat een sfienge man is

dat! Later raahe ik met hem aan de praat bij de bar. Na

die tijd zochren we elkaar steeds op. Je kunt wel zeggen

dat er toen iets moois tussen ons is opgebloeid! Wij zijn

naderhand ook samen op reis geweest met de club, zoals

de 20 kilometer van Parijs. Dat was ook meteen mijn
eerste 20 kilometer! 1ja, zo is het gekomen ....".

Marathons he.eft Hellen tot dusver niet gelopen. "Dat is
mij te lang. Misschien dat ik een uitzondering ga maken

voor de Haagse marathon, die in 1997 zal worden

gehouden. Ia als echte Hagenaar moet je daar eigentjk
wel aan meedoen!"

CousCous

Hobbys heeft Hellen te over. Over haar sportieve en

organisatorische kwaliteiten hebben wij het al gehad.

Daamaast mag z,e graag een goed boek lezen. "Vooral

reisverhalen lezen, zoals Cees Nooteboom en Adriaan

van Dis die hebben geschreven. Of gewoon lekkere ver-

halen, zoals "De Verhaging" van Tim Krabbé. Een van

mijn favoriete boeken blijft overigens "Cirkel in het

gras" van Oek de Jong.

Tja , en verder ... Ik ben gek op koken. Ik heb ook voor

de kookubriek in het clubblad de nodige bijdragen gele-

verd". Joop, instemmend: "7.e kan erg goed koken."

Even later kon ik dit - letterlijk volmondig - beamen,

toen mij een bord met overheerlijke cous-cous werd

voorgeschoteld, "Wij gaan ook regelmatig buiten de

deur eten. "Wij zijn ook echte wijnlieftrebbers. Zo nu en

dan gaan wij naar zo'n wijnproeverij bij Emile van der

Vaart".

Het berld van echte levensgenieters werd gecompleteerd

door de muziekvoorkeur

die Hellen uitspreek en die gekenmerk wordt door -

alweer - veel afwisseling: "Znwel klassiek als populair.

Van Simply Red tot Afrikaanse muzielq zoals bijvoor-

beeld die van Zap Mama".

Aan het eind van het gesprek zegt Hellen het sociale

aspect van de vereniging heel belangrijk te vinden. "Het
gaat niet alleen om de prestaties. Met name na het lopen,

aan de bar bijvoorbeeld of tijdens uitstapjes, blijkt dat

het een heel gezellige vereniging is waarbij opvallend is

dat ieder elkaar in zijn of haar wnrdelaaf'.
En de uitsmijter: "Ik heb een heel goed gevoel over de

vereniging. Ik weet niet wat dat is, want het is pas janu-

ari. Maar we zijn nu in een rustiger periode beland en ik
heb zin om er tegen aan te gaan!"

Wij vertrouwen erop dat Hellens

plaatst zal blijken te zijn....

Fred van der Gon /Vetscher ' i:,., ': :. 
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riteit binnen het bestuur. Wij hebben toen duide-
lijk tegen elkaar gezegd: öf wij gaan met z'n
allen "onder" of wij gaan met z'n allen "door".

Dat geeft wel aan hoe de sfeer is.

Maar goed, volgens mij zrjn wij nu in een wat

rustiger vaarwater verzeild geraakt." Hellen wil
toch nog éón kleine kanttekening maken. "lffat
mij betreft, zou het bestuur zich wel meer

mogen profileren. Voor veel mensen is alleen

Ton Vermolen het bestuur."

kunt

het

en
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TECHNISCH JAARPLAN 1995

de bedoeling om in een drie-
(bij-)scholing aan te bieden.

richtingen zal intern door de

ïerzorgt worden, de andere twee wor-
den verzorgt via de opleidingen van de

KNAU.

Interne opleidingen
In 1996 zullen er net als in 1995 minimaal
twee trainersdagen worden georganiseerd.

Hierin staan, naast een aantal andere onder-

werpen, het trainingsschema en de samen-

werking tussen de trainers centraal.
De doelgroep zal zijn: de vaste trainers met
hun vaste vervangers, trainers bij de Fit ten

miles- en de CPC-loopgroepenactie, trai-
ners die op dit moment niet actief zijn en

andere belangstellenden.
Daamaast zullen vlak voor de Fit Ten
miles- en de CPC-loopgroepenactie de

betrokken trainers een avond bij elkaar

komen om zich voor deze acties op trai-
nings-technisch gebied voor te bereiden.

Scholing vaste trainers
Vaste trainers zonder diploma zullen wor-
den gestimuleerd om toch een diploma te

gaan halen door middel van een opleiding
bij de KNAU (conform het gestelde in het

algemene technisch beleidsplan). Dit bevor-
dert de eenheid binnen het trainerskorps op

trainings-technisch gebied.

Tevens wordt deze groep gestimuleerd deel

te nemen aan door de KNAU georganiseer-

de bijscholingen.
Daamaast wil de Technische Commissie de

kwaliteit versterken door gerichte deelname
aan de cursus "coach-b" te stimuleren.

Yerbreding trainerskader
Om de basis aan trainers te versterken zul-
len leden worden gestimuleerd om aan

cursussen van de KNAU deel te nemen.
Het gaat dan om de cursus assistent- trai-
ner loopgroepen en de cursus trainer loop-
groepen.

Vergoeding cursussen
Ten aanzien van vergoedingen hanteren

wij het volgende uitgangspunt: doet een lid
van de HRR een cursus uit zich zelf dan

wordt de helft van de cursuskosten ver-
goed na overleg met de TC.
Wordt een lid van de HRR door de TC
verzocht (m.a.w. direct in het belang voor
de vereniging) een cursus te volgen dan

worden de gehele cursuskosten vergoed
(excl. verblijfkosten)

Algemene looptrainers vereniging
(ALV)
In 1995 is de (landelijke) Algemene loop-
trainers vereniging (ALV) opgericht. Deze

stelt zich o.a. het volgende ten doel:
(bij)scholing van looptrainers, overdracht
van kennis en informatie.
De TC adviseert alle trainers om lid te

worden van deze ALV.

STRUCTUUR
In 1996 wordt er aan gewerkt om de struc-
tuur te versterken.
Het gaat dan om het, waar nodig, stimule-
ren en verbeteren van de samenwerking
fussen de trainers Deze samenwerking
moet in eerste instantie per laag gestalte

krijgen.

De trainers dienen meer dan voorheen hun
trainingsschema's gezamenlijk op te zetten,
samen te werken in het toewerken naar

wedstrijden en eventueel tijdelijk
aan te passen als dat voor
gewenst is.

Gekeken wordt of er lacunes zijn in het trai-
ningsaanbod. Deze worden dan, indien
mogelijk, opgevuld.
In eerste instantie wordt gedacht om in laag

4 een groep toe te voegen.
Daarnaast wordt bekeken of, en hoe, de

meer "wedstrijdgerichte"lopers/loopsters
beter begeleid kunnen worden. Dit heeft

voomamelijk betrekking op de leden uit de

groepen 1 en 2.

(PARA, MEDISCH BELEID
In 1996 wil de Technische Commissie de

ervaringen en expertise van het (para,-

)medische (fysiotherapeut en masseurs)

korps integreren binnen het trainings-tech-
nischbeleid op twee niveau's.

Driehoek
Tot op heden wordt de kennis bij blessures

op beperkte wijze ingepast in de driehoek
die wordt gevormd door de atleet, trainer en

de para-medicus.

Bij goede communicatie onderling wordt
hierdoor meer inzicht gegeven in de aard

van een blessure bij een atleet.

Het gevolg is dat er na overleg tussen trai-
ner, para-medicus en atleet een individueel
aangepast trainingsschema kan worden
opgesteld, dat de atleet bij zijn revalidatie
kan ondersteunen.

Tevens kan dit overleg een evaluatiemo-
ment voor de trainer zijn.

Statistiek
Op een ander niveau is de TC meer geihte-

resseerd in de wat grotere gehelen vnl. als

feed-back voor het algehele technisch
beleid.
Dan gaat het meer om statistische gegevens.

Medische tesíkeuringen
Hiernaast wil de TC het laten afleggen
van een medische test promoten.
Belangrijk hierbij is het laten afnemen van

een inspannings ECG (en dan vnl. voor de

"oudere" atleten. Als grens kan gelden:

vanaf 35 jaar).

Dit geldt ook voor nieuwe leden zonder
een sportachtergrond.

ONKOSTEN VERGOEDING
Vanaf I januari 1996 ontvangen de trai-
ners FL.750.- perjaar als onkostenvergoe-
ding.
Deze vergoeding komt in de plaats van de

verschillende andere vergoedingen die tot
dat moment verstrekt worden (o.a. bar-
kaarten, massagebonnen, cadeaubon en

vergoeding van declaraties voor bv. een

bezoek aan de houtrusthal)
Eind 1996 zal het een en ander met de

trainers geëvalueerd worden.

AFSTEMMEN (EIGEN) WEDSTRIJDEN
In 1996 moeten de verschillende wedstrij-
den, die door de vereniging worden geor-
ganiseerd, beter op elkaar afgestemd wor-
den. De data van de time-trials zullen
worden vastgesteld waarbij nauwkeurig
rekening zal worden gehouden met
belangrijke wedstrijden in de regio.
Hiervoor treed de TC in contact met de

wedstrijd organisatie commissie (WOC).

TOPPERS EN TALENTEN
In 1996 zal bekeken worden of het beleid
t.a.v. de toppers en talenten aangepast
moet worden.
Daarnaast wordt er bekeken hoe in de

hogere groepen een wat meer gedifferen-
tieerde training aangeboden kan worden.
(zie ook: Structuur)
Op deze manier kunnen de toppers en

talenten beter tot hun recht komen.

Succes is geen toeval !

op.zet zet ik deze lijfspreuk
het verslag. Het succes

de eerste Fit Ten Miles
jaar geleden), noch van de

en de derde, maar zeker het succes

van die van 1995 was geen toeval.

Neem bijvoorbeeld de organisatie.
Natuurlijk is het altijd spannend als je wis-
selingen in de ploeg hebt: nieuwe leden
van het organisatie-team en ook nieuwe
blokhoofden. Maar gelukkig bleek halver-
wege het jaar dat de nieuwe 'Fitters' het

es
werk prima oppakten. Dan zie je toch dat
een vereniging ervaring krijgt en dat je op
de kwaliteit van je collega's en hun
enthousiasme kunt bouwen.
Dat vind ik trouwens toch ieder jaar een

mirakel om te zien. Meer dan 250 mede-
werkers die I dag in het jaar aan de Fit 10

EM meewerken en dat zo'la'ad hoc' orga-
nisatie gewoon een perfekt evenement
Í]eeÍzet.
V/ij hebben het later nog wel eens tegen
elkaar gezegd. Ik moet er niet aan denken
dat mijn werkgever een keer in het jaar
250 mensen inzet en dat het dan even
gesmeerd loopt als op de lTde december.

Fi[ Ten lvl

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

o Orthopedische en

Sem i-orthoped ische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle spoltschoenen

. Steunzolen en sportinlays

r Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen
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Ik denk niet dat wij dat op kan-
toor kunnen.
Vier keer de Fit 10 Miles, met
het overgrote deel van de vereni-
ging in touw en succes is geen

toeval.

Neem dan de atleten en de kwa-
liteit van het deelnemersveld. Je

weet dat je daarvan weinig kunt
zeggen Wie je ook contracteert,
je bent gewoon niet zeker of ze

komen. Een blessure, een andere
wedstrijd bij nader inzien (met
wat meer geld) en een collectieve griep
slaat toe, die overigens niet zo erg is om
niet elders mee te doen.
Het blijft onzeker, alle contracten ten spijt.
En toch de wedstrijd was prima. Spannend,
met een fraai slot en met de beloning van
een uitzending in Studio Sport. Daar had-
den we van tevoren graag voor getekend.

De jarenlange samenwerking met Wim
Verhoorn, die ons als atletenmakelaar
steeds van een goed veld voorziet, mede
omdat hij een zwak heeft voor de HRR,
wierp zijn vruchten af. Ook dat is geen toe-
val.

Evengoed de financien. Een strenge pen-

ningmeester, die en het saldo en de kwali-
teit van het evenement goed bewaakte,
hield de kosten scherp in de gaten. Toen in
september de spanning opliep en wij niet
zeker wisten of wij de FIT financieel rond
zouden kunnen krijgen, hebben wij van

alle kanten hulp gehad. De vereniging, de

club van honderd, de leden, het leek wel
alsof het geld binnenstroomde !

Uiteindelijk zijn wij met een (zeer klein)
positief saldo 'gefinished'. Met alle steun
(die komt uit het hart en niet uit de poÍe-
monnaie) was ook dat geen toeval.

Het is goed dat wij kunnen terug zien op
een prima jaar. ondanks de onzekerheden
gaande de rit. Dat wij terug kunnen kijken

Voonitter in discussie met staatssecretaris over de aanschaí

van een nieuwe auto?!, Binnenkort contributie verhoging?

De kopgroep op 6 km met in derde positie Worku Bikila,

de latere winnaar. Onder hat alziend oog van de N.O.B. camera.

op een evenement dat iedereen met plezier
heeft neergezet, op een vereniging die
trots is op de prestatie, op een spannende

De echte mannen onderweg naar de Koifie

Nog echtere mannen krijgen hun instrucÍies van Han

"Nee jongens jullie mogen niet achterop,

maar als je lief bent mag je straks even m'n helm op."

Trouw lid bekijkt de cracks aan de start

É§ tr\)

Geen camera maar wel een peloton "soldaten" en

een direne aubade voor de laatste held.

De start die voor sommigen blijkbaar net een

paar centimeter te dichtbii ligt.

Voor deze vrijwilliger duurde de dag iets te lang, hoewel
hij 's-avonds op het feest ook weer zijn steentje bijdroeg.

lustus de Bruijn
(namens Georgette, Cor, Ronald, Willem-lan,
Lydia en de honderden

§ot(!
=!
íU

È
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wedstrijd die het nationale sportnieuws
haalde, op een evenement met een batig
saldo en een groot en tevreden deelne-

mersveld.
Hague Road Runners, van harte gefeilici-
teerd !

RUNNERSWORLD DEN HAAG
Schoolstraat 35 25íí AW DEN HAAG
tel:070-3625417
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CPC-loopgroepen 1996

richttijd, zowel voor de 2l
als voor de 10 kilometer.
die een testloop wilden

doen werden daartoe in de mogelijkheid
gesteld. Dat deze opzet meer aansprak

bleek wel uit het feit dat slechts ca. l5%o

van alle deelnemers een testloop wilde
doen.
Zoals gezegd hebben zich 190 deelnemers

ingeschreven. In tegenstelling tot vorigjaar
was de verhouding tussen de inschrijving
voor de 10 kilometer en de 2l kilometer
nagenoeg gelijk. Vooral de beginnersgroep
voor de l0 kilometer bleek veel groter dan

verwacht, zodat deze groep na drie weken

is gesplitst in twee groepen. In totaal zijn
thans elf loopgroepen geformeerd, met

ieder minstens twee trainers. Minstens
twee, omdat ook het aantal trainers dit jaar
is uitgebreid ten opzichte van vorig jaar.

Besloten is namelijk, in overleg met
Norbert, om iedereen die zich had opgege-
ven als trainer ook daadwerkelijk in te

delen. In totaal is het aantal trainers ditjaar
uitgekomen op 24 personen. In eerste

instantie telden daardoor vier groepen drie
trainers. De uitbreiding van het aantal trai-
ners had als bijkomend voordeel dat de

splitsing van de beginnersgroep hierdoor
gemakkelijk kon worden opgevangen.

Ook de invulling van de bardiensten op
zaterdagochtend is dit jaar gewijzigd. Werd
voorheen steeds getracht op voor de gehele
periode vaste barmensen te vinden (het-

geen vaak, begrijpelijk, lastig was), nu is er

slechts één vaste kracht met wisselende
aanvulling. Dat ook deze opzet eenvoudi-
ger is moge blijken dat al na twee weken

de bardienst voor nagenoeg de gehele

periode van dertien weken al gevuld was.
De organisatie van de CPC-loopgroepen
ten slotte was uiteraard niet mogelijk
geweest zonder de steun van sponsors. Ook
dit jaar hebben weer drie (inmiddels zeer
trouwe) sponsors zich bereid verklaard
geld te willen steken in de CPCloopgroe-
pen, te weten Bongaertz, Zier Running en

Kees Knaap.
Reeds na zes weken kan dus al van een

geslaagde CPC-loopgroep 1996
gesproken. Zowel wat betreft het
deelnemers als wat betreft de

vanuit de club. Dit laatste geldt dan de inzet
van de trainers, de mensen die bardienst
willen doen als, en dit is zeker niet het min-
ste, de steun van de sponsors. Al deze men-
sen al bij voorbaat onze hartelijke dank.

De organisatie: Noor Alberts, Boy Gailjaard,

Michel Roverc

SPORTMEDISCHE
BEGELEID!NG
KNAU IN
199s11996

De bondsarts, Els Stolk, is belast net de (coör-

dinatie van de) sportmedrsche begeleiding van
de selectíe-atleten. Zijwerkt op dinsdagen op
de afdeling sportgeneeskunde van IVOC*íUSF

op Papendal (te[.025 N3M). Selectie-atle-

ten kunnen op kantoordagen met de secreta-

resse van de afdeling Sportgeneeskunde een

afspraak maken bijEls Stolk.

(wedstrijd)atleten dienen in

met hun sportmedische proble-

naar de reguliere (sport-)gezond-

of naar de sportmedische begelei-

ders van de vereniging te gaan. Als de blesure
van dien aard is dat er behoefte is aan een
'second opinion'door de bondsarts, kan daar-

voor (na voorafgaand contact met de bonds-

arts) een afspraak gemaakt worden. Slechts in

uitzonderingsgevallen, waarvoor dan vooraf
contact opgenomen dient te worden met de

bondsarts, bestaat de mogelijkheid om een

afspraak te maken voor een sportmedisch

onderzoek of een maximale inspanningstest.

Voor de genoemde verrichtingen zal het'volle-
dige'tarief worden doorberekend, Deze tarie-
ven zijn als volgt:

Op 6 januari jl. zijn de CPC-loopgroepen weer van start gegaan. ln totaal 190
deelnemers hebben zich tot dusverre ingeschreven, zodat zeker weer van een
succes kan worden gesproken. De opzet van de loopgroepen is ook dit jaar
ongewijzigd gebleven, alleen de inschrijvingsprocedure was veranderd. ln
plaats van de testloop op de eerste dag konden de deelnemers zich ditmaal
rechtstreeks inschrijven voor een bepaalde groep.

groepen waren onderverdeeld

CROSSEN IS LEUKER DAN
EEN MARATHON
(korte afstand is leuker dan een duurloop, vind ik)

de zomervakantie verlang ik
naar het cross-seizoen (sep-

ím januari). Crossen is het
er is. Het liefst door de mod-

der, over hekjes of strobalen en veel heu-
vels. Eind september is de Alphen Noord-
cross. Daarna volgen de Flora-cross

Boskoop, de Gouda-cross, de Reeuwijk-
cross, etc.

Inmiddels heb ik er al acht crossen opzit-
ten. Het is jammer dat de Duindigt-cross
niet meer doorgaat. Een van de mooiste en

gezelligste is de Flora-cross in Boskoop.
Zowel voor trimmers als atleten. Ik schrijf
me altijd in voor de veteranenwedstrijd. Er
zijn in deze klasse meestal zo'n 50 deelne-
mers. Vaak is het een aantal ronden over
mooide paden, door greppels en over stro-
balen (zie foto's). Mijn tijd over 9 km was
39.31; in Gouda 37.48.IÍt Gouda kun je na

aÍloop heerlijk pannekoeken eten.

- blessureconsult: / 68,-
- sportmedisch onderzoek met beperkt labo-

ratorium onderzoek (BSE/Hb): Í 100,-.

Aanvullend laboratorium onderzoek is voor
eigen rekening.

- sportmedisch onderzoek idem met ECG,

longfunctie/ogentest: I 1 50,-
- sportmedisch onderzoek idem met maximale

inspanningstest: I 300,-

- alleen een maximale inspanningstest:l 150,-

- Cybex-krachtmetingstest: I 75,-.

Op al die crossen heb ik geen enkele club-
genoot gezien, o ja toch nog één, Hellen
Hauser bij de cross in Gouda. Misschien
zíjn er lieftrebbers die volgend jaar een

keer met mij mee willen. We kunnen er
desnoods op woensdagavond speciaal voor
trainen. Het zou leuk zijn als er meer
H.R.R.-lopers meedoen. Crossen moet je
wel (meestal) op spikes doen.
Op woensdagavond kun je mij altijd aan-

spreken.

I fen passende

t nbouht

keuken kan geen
confectie zijn

Daarorn vindt u in onzc .100 m, dat dc keuken perÍect wordt grin.
sho*'room ruim 25 opstellingen stalleerd. Al rsim 60 iarÍ zun wii
v*o bckrnde merken keukens. aktieÍ in keukens, voor u de garal"
Onze deskundi$r àdviseurs gevel u ri€ dat het resultaat geztcn mag

graag alle io(ormrtie zodat us wordcn. Een droom van een keu-

heuze wordt vergcmakkclijkt. Naar kcn w{sris u nsàr híÍteluga kunt
wens maken wii rcn ofíerte en een kokkerellen. §n voor elke vraag
nntwerp zodat u vooraf wcet waar hebbcn wii een passendc oplossing.

u voor kiest. Màrr wii dosn nëer. Gecn conÍectie maat maatwerk dat

C)nze installsteurs zorgen ervoo, bij u pa$l.

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

HRR clubleden speciale korting.

DE
-rm;mff oRorrEr.l A§§

Ed ziil

i
{

4:

{
['

I
Í

i

!

.t i
-]

t*l§;
p



Hor Roln Rrvrrw PAGIT{A 7

LI ESKLACHTEN EBIJ HARDLOPERS Strandlopen 1996
Pijnklachten in de liesstreek zijn vooral bij voetballerc bekend. De oorzaak ligt vaak bij
het schieten van de bal met de hinnenkant van de voet en de vele draaibewegingen
bij het voetbalspel. Menig hardloper heeft er dan ook moeite rnee te begrijpen waar-
om liesklachten ook bij hem of haar voorkomen. Aan de binnenzijde van het
bovenbeen loopt vanuit de schaamstreek een aantal spieren naar de binnenkant van
de knie. Deze liesspieren maken het mogelijk de benen te sluiten en de benen tijdens
de loopbeweging naar binnen te zwaaien.

denken dat tijdens de loopbe- juiste behandeling noodzakelijk. Een liesbreuk

bijvoorbeeld door een verzwakking van de

buikwandspieren kan zich uiten als een chroni-

sche pijn in de liesstreek, doch de klachten zijn
over het algemeen niet zo gekoppeld aan het

hardlopen. Een overbelasting van de buikspie-

ren door te intensieve buikspieroefeningen

wordt vaak aangegeven aan de bovenzijde van

het schaambeen en is steeds weer opmerkbaar

door de buikspieroefeningen. Bij een forse,

acute belasting van de liesspieren kan het bot in
de liesstreek beschadigd raken met chronische

klachten als gevolg. Een rontgenfoto en verder

specialistisch onderzoek is nodig om deze aan-

doening op te sporen.

de benen recht naar voren wor-

gezwaaid. In werkelijkheid wordt
naar binnen gezwaaid, zodat de

voet na de landing bijna volledig voor de andere

DE BEHANDEL!NG

Het is belangrijk om allereerst de trainingsbe-

lasting dusdanig te beperken dat er geen klach-

ten ontstaan. Soms betekent dit dat de looptrai-
ning gestaakt moet worden. Er zijn genoeg

altematieve sportvormen die geen klachten ver-

oorzaken, zoals fietsen en zwemmen (geen

schoolslag). Is een trainingsaanpassing niet

afdoende, dan dient verdere behandeling door

de fysiotherapeut plaats te vinden. Deze behan-

deling bestaat uit massage van de verharde spie-

ren, fricties en ultra geluid op de peesaanhech-

tingen in de lies. Uiteraard is het belangrijk de

oorzaak van de klachten te achterhalen. Men

kan kijken naar afwijkingen in het looppatroon,

een beenlengteverschil en trainingsfouten, zoals

altijd zeer intensief trainen en lopen aan een

kant van een verharde weg. Is de blessure weer

hersteld, dan dient de training in overleg met

fysiotherapeut en de trainer voorzichtig

te worden.

Dannis van den Berg,

(17 mei,14 juni, 12 juli,9 augustus)

de strandlopen 1995 verre van een

waren proberen we het dit jaar

De eerste strandloop is ditjaar vrij-
17 mei. We proberen een andere loka-

tie te regelen, die meer kan bieden dan afgelo-
pen jaar het geval was. Het is dit jaar tevens de

bedoeling dat de strandlopen worden opgeno-

men in de trainingsschema's. Dit vereist uiter-
aard de medewerking (en enthousiasme) van de

trainers !! \ile staan ook open voor iedere sug-

gestie, idee, kitiek of aanbeveling om de strand-

lopen aantrekkelijker en leuker te maken.

Kortom, heb je een idee, laat dan wat van je
horen !!

Twee zaken zijn in ieder geval van belang om de

strandlopen tot een succes te maken. In de eerste

plaats zrjn dit medewerkers. Gebleken is in ieder

geval dat de organisatie vorig jaar te smal was

om alles goed te kunnen regelen. Dit betekent

dat we dit jaar mensen zoeken die een of meer-

dere keren bereid zijn te helpen met het uitzetten

van het parcours, de inschrijvingen etc. Iedereen

die zich hiervoor wil opgeven kan dit melden bij
de PR-commissie. Daarnaast zaler een lijst wor-
den opgehangen op het mededelingenbord. In de

tweede plaats staat of valt een succesvolle

strandloop natuurlijk met het enthousiasme van

de leden. De strandloop kijgt pas uitstraling
(zowel naar buitenstaanders als naar de pers) als

er regelmatig voldoende deelnemers zijn. Vooral
in de beginperiode zal dit dus vanuit de club

moeten komen. Kortom, wij hopen op een actie-

ve deelname vanuit de club ! ! !

Mocht je een zinvolle suggestie hebben of
mocht je willen helpen bij de organisatie, meld
je dan bij de PR-commissie.

voet wordt neergezet. Dit zwaaien gebeurt voor-

al door de liesspieren. Het is duidelijk dat de

liesspieren mede door het feit dat het bekken tij-
dens hardlopen ook nog bij iedere stap gedraaid

wordt, fors belast worden. Een overbelasting

van deze spiergroep ligt bij intensievere loop-

training op de loer.

DE KLACHÏEN
De pijnklachten in de liesstreek ontstaan vaak

geleidelijk. Meestal merkt men na een zware

training of wedstrijd voor het eerst een stijf en

pijnlijk gevoel in de lies. Na een rustperiode lij-
ken de klachten weer verdwenen te zijn, doch

bij een volgende (zware) training komen de pro-

blemen weer terug. Als men onvoldoende met

de klachten rekening houdt, kunnen de pijn en

stijfteid steeds sneller bij een training optreden,

waardoor de liesblessure chronisch wordt. De

pijn bevindt zich vooral in de buurt van het

schaambeen en straalt soms uit naar de onder-

buik. In het dagelijks leven kunnen draaibewe-

gingen, het heffen van het been tijdens zitten, en

zijdelingse afzetbewegingen pijnlijk zijn, aÍhan-

kelijk van de spieren die geïrriteerd zijn in de

liesstreek. Er zijn ook nog andere oorzaken van

liesklachten en een goede diagnose is voor een

DE ZE\/ENHEUVELEN.LOOP
VAN 19 NOVEMBER 1995

19 november 1995 was het dan

Een aantal van de groep van
van Kan (Mariëtte, Marijke,

vonne, Jaap, Lucas, Wim en ik -

gastloper) zouden die dag de
Zevenheuvelen-loop (15km) in Nijmegen
gaan doen. We hadden voor die zondag-
morgen afgesproken in de hal van het
Centraal Station. Ofschoon het voor som-
migen voor de zondag nogal aan de vroege
kant was (10 uur), was iedereen in opper-
beste stemming en vol goede moed. Voor
dit evenement waren exffa treinen ingezet.
Ik wist niet dat er zoveel lopers in één trein
konden. Ik maakte dit voor de eerste keer
mee en het beviel me wel. De heenreis
vloog om. Onderweg kregen wij van Ben
nog wat wijze raad mee. Zoals: doe de eer-
ste vijf kilometer rustig aan; ga met korte
pasjes de heuvels op; zwaai flink met je
annen; ga niet te snel de heuvels af en luis-
ter naar je lichaam. Ik luisterde goed en

dacht 'mij kan niet veel meer gebeuren.'

We waren ruimschoots op tijd, zodat we
ons op ons gemak konden omkleden -
hiervoor was een school gereserveerd - en

op de wedstrijd voorbereiden, zoals de
warming-up en inlopen. De mentale voor-
bereiding hadden we al achter de rug. Het
douchen zou een probleem zijn, maar voor
mij is schone kleding lekkerder dan een

schoon lichaam.

De start verliep voorbeeldig. Iedereen
stond in het voor hem./haar bestemde vak.
Het ging meteen al heuvelopwaarts. Het
was een machti! mooi gezicht om die go1-

vende mensenmassa te zien. Zeker in het
begin toen iedereen nog bij elkaar liep. De
raad van Ben opvolgend, liep ik de eerste

vijf kilometer rustig. Ik kon toen ook de

omgeving goed in mij opnemen. Geloof het
of niet; die was echt mooi. Bosrijk ook.

Wim was de enige die ik in het vizier kon
houden ('lange Willem' stak er goed

bovenuit). Bij het verfrissingspunt op 9,8
kilometer kwam ik langs Wim. Het lukte
mij, omdat ik tegen het advies van Ben in
de heuvels snel afdaalde. Dit kostte mij
overigens wel snelheid bij het naar boven
gaan! Niet doen dus. Wim keek wat ver-
baasd toen ik hem op zijn schouder tikte.
Vermande zich (of is het vermenste) en
ging er gelijk als een raket vandoor. De
steile heuvel op die toen opdoemde.
Daarbij ging hij, uiterst links lopend, nage-
noeg iedereen op die heuvel voorbij. Mij
frustrerend achterlatend. Een tikje op zijn
schouder bij hem is er voor mij natuurlijk
niet meer bij ! Die snelle actie van hem was
ook omstanders opgevallen, vertelde Vy'im

mij later. Dat nam die frustratie overigens

bij mij niet weg. Ik kom terug!

In deze wedstrijd lukte het mij niet meer.
Hoe hard ik voor mijn gevoel ook de laat-
ste drie kilometer ging. Ik zag hem pas

weer toen hij al ruim twee minuten binnen
bleek te zijn. De anderen zijn er ook al,
riep Wim, maar dat vermoedde ik al. Bij
terugkeer in de (heren)kleedruimten bleek
er geld verdwenen te zijn. Jaap was één

van de slachtoffers. Lucas en ik hadden
geluk, omdat wij op het laatste moment
hadden besloten geen geld achter te laten.

De terugreis verliep voorspoedig. Iedereen
voelde zich voldaan. Het was de moeite
waard geweest en zeker voor
baar! Als Wim gaat, ga
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CPC feest
31 maart aanvang 24.40 uur.

Wederom na de fukede loop.

bn en gntis hapju voor f 1 0,-.

En natuurlijk meteen live band, maar dit
wordt nader aangekondigd in het clubhuis.

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§. Maar alleen al dit laatste tan wonderen doen.
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Tights lang zwarírood f
Sweaters rood met opdruk f

49,95

38,95
24,95
L9,95

19,95

32,50
37,50
39,95
21,95
15,00
20,00

199,00

zijt.

zwarírood
met korte mouwen f

Í

f
met opdruk Í

.R.R.
met opdruk

met lange mouwen f
met korte mouwen f

Trainingstechnische
rubriek voor kruk en krak ALLEMAAL DUIMEN VOOR ATTANTA 1996!!!!!!
(veruolg)

Hendriks)

warming-up
worden de cominante spiergroepen in training of

specifiek belast. De (deel-)bewegingen worden met
een belasting uitgevoerd. Door het uitvoeren van
specifieke oefenstof wordt tevens het centraal zenuwstelsel inge-
steld op de komende bewegingen. Het centrale zenuwstelsel
wordt op 'scherp' gesteld en daardoor bereidt de loper of loopster
zich psychisch voor op de komende kerntraining of wedstrijd.

Effecten van de warming-up

- Hartfunctie
In rust bedraagt de gemiddelde hartslag van een gemiddelde
prestatieloper 50-60 slagen per minuut. Tijdens trainingen of
wedstrijden loopt de hartfrequentie op tot 120-160 slagen per
minuut. Bij intensieve inspanningen zelfs tot boven de 180 sla-
gen per minuut. Door een warming-up wordt de hartfrequentie
geleidelijk opgevoerd vanaf het rustniveau naar het trainings- of
wedstrijdniveau. Naast de frequentie neemt ook de inhoud van
het hart toe. Het slagvolume (de hoeveelheid bloed die per hart-
slag uit het hart wordt gepompt) wordt groter. Hierdoor wordt
het hartminuutvolume (HF x SV) groter. Realiseer de nogmaals
dat de veranderingen in de hartfunctie tijd kosten. Het wordt pas
na enige minuten door middel van redelijk intensieve arbeid
bereikt.

- Longfunctie
Ook de ventilatie en de ademhaling worden op de grote vraag
af,gestemd. De ademhalingsspieren gaan meer arbeid verrichten,
waardoor het ventilatievolume toeneemt. Door een betere door-
bloeding rond de longblaasjes neemt ook de diffusiecapaciteit
(tritwisseling van zuurstof en koolzuurgas) toe.

- Warmteregulatie
Door een hogere lichaamstemperatuur verlopen allerlei proces-
sen beter. Door de warmte kunnen de spieren beter werken. Ook
vindt een betere afstemming plaats van warmteproduktie en
warmteafgifte. De haarvaten in de huid gaan openstaan, waar-
door warmte aan de omgeving kan worden afgegeven. Tevens
komt de zweetproduktie op gang. Hierdoor wordt een warmtestu-
wing tegengegaan die door een plotselinge maximale arbeid zou
kunnen ontstaan.

Cooling-down

Cooling down - van arbeids- naar rustniveau - is belangrijk om
de afvalstoffen in de werkende spieren af te voeren. Wanneer de
training abrupt wordt afgebroken, wat maar al te vaak gebeurt,
blijven de afvalstoffen achter met als gevolg stijfheid (spierkater)
en een vertraging van het herstel.
Zoals we in de warming-up het lichaam voorbereid hebben op de
training, zo moeten we het lichaam ook weer de kans geven om
af te bouwen.
Ook hier is weer een duidelijk verschil tussen intensievere trai-
ningsvormen en bijvoorbeeld een lange duurloop. In het laatste
geval zal men kunnen volstaan met lichte dynamische en ont-
spannende oefeningen en/of statische rekoefeningen. Aangezien
de spanning na de training vaak wat hoger is dan aan het begin
van de training, is voorzichtigheid bij het aanspannen geboden.

laatste lopen we nog even rustig uit. Een actief herstel is dus

Onze Anne van Schuppen is
hard bezig met haar voorberei-
dingen voor de marathon van
Rotterdam, want ze doet
opnieuw een poging de
Olympische limiet te halen voor
de marathon van Atlanta. En

deze limiet is zo dichtbij! Bij
een eerdere poging eind vorig
jaar tijdens de marathon van
Lissabon in Poftugal zat zii
enkele seconden boven deze
limiet van 2.32 uur.

Anne heeft haar voorbereiding voor de marathon van Rotterdam
volgt gepland:

3 februari Apeldoorn Asselronde 21,5 km*
*zij is in deze wedstrijd 1e dame geworden met een tijd van
1 :36:49. Een nieuw parcoursrecord !

l3februari-4maart

24Íebruari

2 maart

13 april of 21 april

10 maart
31 maart

28 april
27 iuli (?)

:e Anne, menigeen
jaloers zijn op je

oorzettingsvermo-
e hopen samen met

jou dat je de limiet zal gaan
halen. We zullen allemaal
voor je duimen en we wen-
sen je natuurlijk heel veel
succes. Want we weten dat
je het kan!
Om te laten zien dat we als
vereniging achter je staan,
roepen we bij deze alle
leden op om op 28 april a.s.
tijdens de Marathon van
Rotterdam Anne van
Schuppen aan te moedigen
om haar limiet voor de
Olympische Spelen van
Atlanta te behalen.

VITRINE DER ONSTERFELIJKEN
verkrijgen onsterfelijkheid als zij, door

van eminente prestaties op letterkun-
worden uitverkoren tot lid van de

Frangaise. Zij treden dan toe tot de rijen
van Les Immortels (De Onsterfelijken). Leden van
The Hague Road Runners verkrijgen, in het meer
beperkte universum van onze club, onsterfelijkheid
door het leveren van eminente loopprestaties. Hun
prestatie wordt, als deze superieur is bevonden, tot
hun meerdere eer en glorie opgenomen in de record-
vitrine, de HRR-versie van de rijen der onsterfelij-
ken. Na jaren van ledigheid is de vitrine sinds begin
dit jaar in ere en actualiteit hersteld. Voor de meest
gebruikelijke wedstrijdafstanden worden in de vitri-
ne, per wedstrijdcategorie, de vijf leden vermeld met
de beste prestatie aller tijden op dit onderdeel.
Ontplooi dus jouw looptalent, train noest jouw loop-
verÍnogen, en ga op jacht naar één van de beschikba-
re plaatsen in de vitrine, teneinde onsterfelijkheid te
verweryen binnen onze club! En wanhoop daarbij
niet. Er zijn nog vele lege plaatsen in de vitrine waar-
op jouw naam kan prijken. Vooral op de atletiekbaan
(800, 1500, 3000, 5000 en 10.000 meter), en in het
bijzonder door onze vrouwen en veteranen, is tot op
heden nauwelijks of niet gepresteerd. Neem komend
seizoen eens de moeite je in te schrijven voor een

baanwedstrijd en bijna moeiteloos neem je daarmee

een optie op een van de beschikbare vitrine-plaatsen.
Bij diverse wegafstanden in de veteranenklassen is
het met enige inzet mogelijk om nu nog glorieus in
de vitrine pronkende (oud-)leden tot vergane glorie
en terugkeer naar de sterfelijken te degraderen. Eis
hun plaats in de vitrine op door hun tijd te overtref-
fen. Bij de vrouwen van 45 jaar en ouder (V45) is de

eerste plaats bijna overal stevig in handen van Els
Bloemen, maar de anderen zitten toch op een soort
schopstoel; wie wipt hen een plaatsje naar beneden,

of uit de vitrine? Op de 20 km zijn bij de vrouwen
senioren (VSE) plaats 4 et 5, en bij de vrouwen van

35-44 jaar (V35) plaats 2 tlm 5 weinig sterk tot rond-
uit zwak bezet. Bij de impopulaire 25 km liggen er
nog volop kansen.

Bij de mannen is het een wat ander verhaal. Mannen
senioren (MSE) en mannen van 40-49 jaar (M40)
moeten van goeden huize komen om een ereplaats in
de vitrine voor zich op te eisen. Bij de mannen van
50 jaar en ouder liggen er op alle afstanden echter
nog vele mogelijkheden. Aan het werk dus. Ga de

competitie aan en probeer het licht op jouw naam te

laten schijnen door in de vitrine te klimmen; op tot
de rijen van de HRR-onsterfelijken!

boven een passief herstel. (lacques Beljon, wedstrij dsecretaris)

verblijf in Gainesville
Florida voor stage

Tampa,Florida Gasparilla 15 km
Distance Classic

Winter Haven, Foundation '10 km
Florida Citrus Classic
Tilburg 30 km
Berlijn of halve marathon/CPC
Den Haag
Kopenhagen WK Ekiden of 10 km
of Brunssum Parelloop
Rotterdam NK marathon
Atlanta marathon
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met Rob Kramer
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ln m'n vorige stukje, voorafgaand aan de marathon, schreef ik dat de
marathon een feest zou worden voor Maria, Helène en ondergetekende. Nou
dat is uitgekomen. Het was rondweg fantéààstisch!!!

met ons vertrek op Schiphol.

nietsvermoedend naar de balie

we verrast door een groot

mel "Conditio's doen het op hun

gemak, maar na afloop wel koffie met gebak!"

Jan, Harm, Els en een enorme afvaardiging con-

ditio's zijn ons komen uitzwaaien! In het vlieg-

tuig zet het feest zich voort. We worden ver-

wend met pastamaaltijden en hardloopfilms.

Het aantal magere, pezige typetjes met liefst

zeer korte aerodynamische kapsels ligt ver

boven het Nederlands gemiddelde.

Acclimatiseren
In New York staat alles in het teken van de

marathon. Overal borden die marathonlopers

van uit de hele wereld verwelkomen. Ons hotel

kioelt van mensen in trainingspakken uit
Frankrijk, Venezuela, Mexico, etc. etc., die nog

even een zeer koude avondloop van een paar
'miles' over Manhattan's brede trottoirs gaan

afleggen.

Gelukkig hebben we een paar dagen om te

acclimatiseren voordat we zondag de marathon

lopen. Wat een bruisende, opwindende en bij
tijd en wijle zeer romantische plek is Manhattan

toch! Onze trainingsloop door Central Park is
indrukwekkend mooi, een prachtig heuvelachtig

park met een waas van veÍïe spitse, spiralerende

torens en daken die achter de bomen van het

park schemeren.

Met volle teugen genieten we van het culturele

leven (niet echt bevorderlijk voor de conditie

maar wel leuk) met als klap op de vuurpijl een

prachtige Broadway musical 'Miss Saigon'.

NEVI, YORK 1995: Toch wel een heel eind lopen---!

-r
*

hard, dat de organisatie vreest dat we onder de

tent worden bedolven. Onze rustige mentale

voorbereiding ligt overhoop! We trekken alles

aan wàt we hebben en kijken ontzet naar de

stakkers in korte broek met blote benen. Het

lijk meer op een voorbereiding van een hoogal-

pine toertocht dan een marathon. Op het aller-

laatste moment brengen we onze kleren naar de

bagagebus en hollen naar de start. Onderweg

liggen al overal uitgetrokken trainingsbroeken

en truien die we veÍukt oppakken en aantrek-

ken. Helène maakt zich zorgen dat ze niet
genoeg heeft gedronken. Gelukkig ziet ze nog
een flesje met drinken staan. Zn neemt snel een

slok, maar merkt dan dat het lauw is en een ver-

dacht gele kleur heeft! Goddank had ik geen

dorst.

You're looking good... !

Dan klinkt het startschot en onder luid gejuich

beginnen ruim 27.000 mensen aan hun mara-

thon vanaf de Venazanobrug. Met vlinders in

mijn maag ren ik mee op de muziek van

Vivaldi's Vier Jaargetijden. In het begin gaat

het nog langzaam, maar dan steeds sneller. Als
we de brug aÍkomen, ligt Brooklyn aan onze

voeten.

Overal staan nu mensen te juichen, onvoorstel-

baar in die kou. Kinderen en volwassenen ste-

ken hun handen uit om op de handen van de

lopers te klappen onder de uitroep van: "You're
looking good!" Ik heb reuze lol met opmerkin-

gen over en weer. Het eerste stuk gaat over de

kilometerslange 4th Avenue, Overal staan klok-
ken en drinkposten. Langs de weg staan allerlei

bands te swingen, waardoorje opeens ïveer een

stuk lichter en sneller gaat. Voor me zie ik dui-

zenden mensen, maaÍ gelukkig achter me ook

en gerustgesteld loop ik door. Het blijft ver-

schrikkelijk koud, zo koud zelfs dat ik de hele

weg in m'n trui en jack blijf lopen. Het oranje

loophemd over m'n jack valt geweldig op. Zo

ziet iedereen tenminste waar ik vandaan kom en

word ik herkend door andere Nederlandse

lopers uit dezelfde reisgroep, Onderweg klinkt
regelmatig de aanmoediging "Hup Holland" en

af en toe loop ik een eindje op met andere oran-
je hemden. Het helpt.

Lange baarden en zwarte hoeden
Voor ik het weet, doemt de tweede brug op. De

Polanskibrug ligt halverwege het parcours. Hier
ligt Queens met de Joodse wijk waar het opeens

een stuk stiller is. Overal langs de straat zie je

mannen met lange baarden en zwarte hoeden en

keurig aangeklede kinderen die je aanstaren

zonder iets te zeggen. Dit in tegenstelling tot de

andere wijken waar de mensen zich de longen

uit hun lijf schreeuwen voor je. Ik raak een

beetje de tel van het aantal mijlen kwijt. Het is
toch wel een heel eind lopen en mijn benen voe-

len stijf aan.

Manhattan
Weer een brug, de Queensboroughbrug, een

hoge en steile klim die veel energie vergt, maar

eenmaal boven volgt er een prachtige beloning.

Heel Manhattan ligt aan onze voeten. Snel na de

brug draait het parcours de First Avenue op.

Hier staat het rijendik van de mensen. Overal

gegil en gejuich. Als ik het Nederlandpunt pas-

seer, hoor ik iemand luid m'n naam roepen en

me aanmoedigen. ïjee, wat kan ik dat nu goed

gebruiken! Nog ongeveer tien kilometer.

Voorbij First Avenue komen de Bronx en

Harlem. Hier staan misschien minder mensen,

maar het enthousiasme is niet minder. Iets ver-

derop zie ik een toeschouwster een loper aan-

moedigen. Ze loopt met hem mee onder het uif
roepen van: "Your hips baby, I wanna see you

move your hips!", terwijl ze overdreven met

haar heupen wiegt. Het lopen gaat gelijk weer

wat beter.

De laatste loodjes
Een paar kilometer en een brug verder moet ik
echter toegeven, dat de uitroep "You're looking
good', minder dan ooit van toepassing is op mij.
De accu is bijna leeg. Een gebietste banaan bij
de EHBO-post brengt uitkomst. Vol goede

moed ren ik Central Park in voor de laatste paar

zware, heuvelige kilometers. Links en rechts zie

ik volledig uitgeputte lopers. Velen zijn gaan

wandelen of dribbelen nog maar langzaam

vooruit. Dat geeft wel een kich heb ik toch m'n
kachten goed verdeeld. Twee kilometer voor
de finish word ik opeens aangemoedigd door

Wim Verhoom: "Goed zo, nog twee kilometers

en dan ben je er." Nog heel even gaat het mak-

kelijk en dan, omdat ik weet dat ik er bijna ben,

duurt het zóó lang...en is het toch nog zóó

zwaar, Dan voorbij de bocht het laatste rechte

stuk en ... de finish. Emotie. Jan! Harm!...Ik ben

er, het is gelukt!! Geen toptijd, maar wel de hele

weg blijven hardlopen en zonder blessures bin-
nengekomen.

Met m'n rode roos en medaille arriveer ik een

klein uurtje later in het hotel waar de zware

geuren van Dr. Kneipp al uit de badkamer

opst{gen. Onder luid gejoel omhelzen Maria en

Helène, die al eerder zijn gearriveerd, en ik
elkaar. We hebben het allemaal gehaald en zijn
voorgoed verslaafd aan marathons. New York,
we komen terug, maar nu eerst lekker uitrusten!

loyce Heckman

Klappertanden
En dan is het zo ver! Zondagochtend....eindelijk

gaat de wekker!

Alle wijze raad opvolgend van onze trainers

stouwen we extra tassen vol met warme kle-
ding, dassen en een groot stuk plastic om over

ons heen te trekken voor het wachten tot de

start. In vol ornaat met startnummers stoÍen we

ons in het gewoel.

Na een flinke busrit komen we op het met men-

sen samengepakte startterrein aan. We treffen

het niet: deze marathon zal als de koudste tot nu

toe worden bijgeschreven. Het is ijs- en ijskoud

met een gemene snerpende wind, waardoor de

temperatuur gevaarlijk dicht het vriespunt

nadeÍ en we moeten nog minstens twee uur

wachten! Later horen we van Rob en Leon,

twee andere H.R.R.Jopers, dat ze samen een

uur lang op een chemisch toiletje hebben geze-

tenll Zo koud hadden ze het. Als wij rillend van

de kou onze toevlucht hebben gezocht in een

van de grote tenten, worden we al snel weer

naar buiten gezet. Het waait zo verschrikkelijk

SLOOPHAMERS TRILBLOI(I(ET
ASBESTVERWIJDERITGSPR

Ins

Dehaco 8.V., Kruisbaak 25, 2165 fu Lisserbroek. Telefoon 0252

DEHACo^

T«o n
d-oÍg

teÍi
n

m
I

I

e

HV Den

mobiel:
E-mail:

ru
I IIp

Prins
Tel:

rl
§d

XT

'tr?14

Oplossingen op Ínaat,

nauwkeurig toegesneden

op uw Jpecifieke situatie.

Daar draaít het oÍnl

Met eigen servicewagens.

rÉparatiefaciliteiten,

'n verhuurafdeling en een

uitgebreid raagazijn voor

Íevering à la rninute.

Slopen, trillen, vergruizen

en asflestverwljderen met

Dehaco in uw achterhooFd:

zorgelazer kunt u de klus

niet klarenl
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Op de Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar wordt gehouden, dit jaar op maandag 13 mei, wordt

een aantal bekers en prijzen uitgereikt. Twee daaruan zijn de prestatiebekers 1995. Deze bekers gaan naar
naar de vrouw die vorig jaar de meeste punten hebben verzameld in het HRR-prestatieklassement. Punten

worden behaald in een aantal daartoe aangewezen klassementslopen; zie verderop.

tlm 1994,
op plaatscijfers

Tot en met 1994 was de puntentel-
ling voor het prestatieklassement
gebaseerd op het plaatscijfer in de
wedstrijduitslag. Er was een groot
aantal wedstrijden aangewezen (in
1994: 36 wedstrijden) waarin punten
konden worden verdiend. Deze pun-
ten (P) werden in elke loop toege-
kend volgens de formule P = N + 1 H.
- Daarbij is N het aantal HRR-leden

dat voorkwam in de uitslag van de
loop, en H het volgnummer als
HRR-lid in de uitslag.

Deden er aan een bepaalde loop
bijv. 50 HRR-leden mee, dan verdien-
de het eerste HRR-lid 50 punten en
de laatste 1 punt.

Deze puntentelling heeft een aantal
bezwaren:
- Het aantal punten is sterk afhanke-

lijk van het aantal wedstrijden;
iemand die veel wedstrijden loopt
verdient veel punten, ook met
matige tijden.

- Het aantal te verdienen punten is

sterk afhankelijk van het aantal
HRR-leden dat deelneemt; in de
CPC en HRR-TimeTrials zijn meer
punten te verdienen dan in andere
lopen.

- Tijdsverschillen in de wedstrijd
komen niet tot uitdrukking in de
puntentelling.

Puntentelling m.i.v. I 995,
gebaseerd op behaalde tijd
Om tegemoet te komen aan boven-
vermelde bezwaren is een nieuw sys-
teem voor puntentelling ontwikkeld,
gebaseerd op de behaalde tijd en
berekend volgens navolgende crite-
ria.
- Alle aangewezen wedstrijden (met

een P) waaraan iemand in het
betreffende jaar heeft deelgeno-
men, kunnen meetellen voor het
klassement.

- Het klassement wordt samenge-
steld op basis van maximaal de vijf
beste prestaties, waarvan hoog-
stens twee HRR-TimeTrials mogen
zijn.

- Het aantal behaalde punten van
een HRR-lid in een wedstrijd wordt
berekend via de verhouding tussen
de referentietijd van de wedstrijd
en de zelf gerealiseerde tijd. Beide
tijden worden uitgedrukt in secon-
den.
Vervolgens wordt de referentietijd
berekend als promillage van de
eigen tijd. Dit promillage geeft het
aantal behaalde punten. Hoe dich-
ter de eigen tijd bij de referentie-
tijd ligt, des te hoger het promilla-
ge, en dus het aantal behaalde
punten.

- Als referentietijd van een wedstrijd
geldt het clubrecord bij de mannen
senioren over de wedstrijdafstand.

De referentietijden staan hieron-
der vermeld bij de voor het klasse-
ment meetellende wedstrijden.

- Rekenvoorbeeld: De referentietijd
van de CPC-94 zou 1:05:56 (3956
sec.) zijn geweest; Albert
Beekhuizen liep die wedstrijd in
1:09:38 (4178 sec.); de referentie-
tijd is 947 promille (395614178) van
Albert's tijd; Albert zou met deze
prestatie dus 947 punten hebben
verdiend.

Het voordeel van de nieuwe punten-
telling is ook dat prestaties in wed-
strijden over verschillende lengte en
onder verschillende condities gehou-
den, goed met elkaar te vergelijken
zijn. Een naar verhouding goede
prestatie op een marathon levert
evenveel punten op als een naar ver-
houding even goede prestatie in een
HRR-TimeTrial.

Klassementslopen in 1995
Voor het HRR-Prestatieklassement
1995 zullen de onderstaande lopen
meetellen. ln de HRR-wedstrijdkalen-
der waren ze gemerkt met een P. De
wedstrijdafstand en referentietijd
staan er achter tussen haakjes ver-
meld.
- alle HRR-Time Trials (5500 m;

0:17:36)
- alle Een van de Vier lopen (10 km;

0:29:45)

- 8 jan, Halve Marathon van
Egmond aan Zee (21,1 km;
1:05:56)

- 11 mrt, Twintig van Alphen (15
km; 0:46:26; 20 km; 1:01:29)

- 26 mrt, City-Pier-City loop (21,1
km; 1:05:56)

- 23 apr, Marathon van Rotterdam
(42,2 km;2:22:57)

- 21 mei, BFI Golden Ten in Delft
(10 km; 0:29:45)

- 3 sep, Vlietloop in Voorschoten
(2'1,1 km; 1 :05:56)

- 17 sep, Van Dam tot Damloop (10
EM;0:49:35)

- 29 okt, Halve Marathon van
Etten-Leur (21,1 km; 1:05:56)

- 19 nov, Zevenheuvelenloop in
Nijmegen ('15 km; 0:46:26)

ln het eerste clubblad dat uitkomt
na de Algemene Ledenvergadering
van '13 mei a.s. zullen de nrs. 1 t/m
25 van het Prestatieklassement
'l 995 worden gepubliceerd.

Klassementslopen in 1996
Voor het prestatieklassement over
1996 zijn dezelfde wedstrijden
geselecteerd als in '1995. Niet van
alle lopen is op dit moment al
bekend op welke datum ze in 1996
plaatsvinden. Zodra dit wel het
geval is zullen ze worden opgeno-
men in de HRR-wedstrijdkalender.
Deze wordt in het clubblad gepu-
bliceerd (zie elders in dit blad).
Bovendien zullen meeneem-exem-
plaren worden opgehangen op het
prikbord van de wedstrijdsecreta-
ris.

(t acq u es Be lj o n, wedstrijdsecreta ri s)

DRUKWERK
VAN FORMAAT!

BROCHURES

TAARVERSLAGEN

HU'SSÍIILEN

POSTERS

LANDKAARTEN

rOKA

HRR EVENEMENTENKALENDER 1996
MAART

31

APRIT

MEI

7

l1

l3
IT

27

JUNI

14

JULI

12

ALV
HRR

AUGUSTUS

20 -21 zailzondag

29 maandag

zondag

dinsdag

zaterdag

maandag

vrijdag

maandag

vrijdag

HRRSTRANDLOOP

SCMVENINGEN

ITALIAANSE A

ALV CLUB VAN

TRAINTERSDAG

14

BER

zaterdag

zondag

DECEMSER

?11 ?1?

JANUARI1997

5 zondag

TRAINERSDAG

ALV NAJAAR

CLUBREIS NAAR PRAAG

COMMISSIE-AVOND

SINTERKLAASFEEST

CROSS + RECEPTIE

VOORJAAR

STRANDLOOP aÀ

SCHEVENINGEN

(2e

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behondeling
'E.C,G. beoordeling
* Bloeddrukmeting
'Yo2 mox bepoling
'Vetpercentoge meting
' Mobiliteitsondezoek* Viïole copiciteit
' Tro lnings/bewegings odviezen
'groepskorting

soe;stdqksekocreó84 O7O r 3884634257,4 EA Den Hoog

clstrlicl kalencler
Inop

Twintig van Alphen(SWAN) P

1 vd 4 Sparta P

OCE Ikiden
NK Weg Veteranen

City Pier Cityloop (SWAN) P

Westland Marathon

HRR Timetrial
Parelloop

Rotterdam Marathon (NK) P

Lenteloop

NK Ekiden

HRR Timetrial
HRR Strandloop

Utrecht Marathon

NK Baan Senioren

KM Tijd InlichtingenPlaats

16-03-96

17-03-96

24-03-96

3 l-03-96
13-04-96

15-04-96

2t-04-96
28-04-96

1 l-05-96
t2-05-96
13-05-96

t7-05-96
19-05-96

3 I -05-96

Alphen ad Rijn
Den Haag

Vught
Velzen

Den Haag

Naaldwijk
Clingendael

Brunssum

Rotterdam

Papendrecht

Dordrecht

Clingendael

Scheveningen

Utrecht

Den Haag

St 20 v Alphen

Sparta

Pr. Hendrik
Atilla
St Promotie Den Haag

0r74-414052
3853694

Stg Parelloop

010-4172886

Papendrecht

Hercules

070-3853694

070-3540690
stg. Marathon

Haag Atl.

t5-20
l0
42

10-15

2t
2t-42
5550m

l0
42

l0
42

5500m

5-10

2t-42

14.00

19.00

13.00

19.00

19.00

tili,lnBlobeb! (rrl ll.,.rl\,',] I ll,.'ll'ln rll,r
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Stratenloop Han[ 7500m op l6/0U95

Plaafr CaL fN lÍaam

I MSE 0rl:36 ,{zizBouga(Marokto)

I VSE 0:2528 lYilmavan0nna(PAC)

4 VSE 0:26:13 AnnevanSchuppn

ltltuathon ffiavik (lJíand), op 20/08/95

PÍaatl Cat lld llnn
I MSE 21936 Hu$Jones(Engeland)

23 MSE 313:ll An&eBlot

Singlloop Breda, Hahe mantron op 01/10/95

Ptaat Cal fN iham

I MSE l:0258 ïIomas0sano(lknia)

I M40 l:0857 CesKraayeveld

(AV34Apldoom)

I M50 lr23l Ptctyenleien(§piÍidor)

25 M40 l:2435 \YinVillemsen

28 M40 l:25:48 JoopVuhoeven

l 5 l:2ó5ó lolenJansen(Spado)

104 MSE ljl:0? IohHaÍman

l0 Vl5 l:4334 MananneKoopman

Í I'Í50 l:4ó:24 PietMeinders

64 lí150 158J6 HentDemmers

WK llalve Marathon'1995, Montbeliad (tr),

op 0l/10/95

?lat Cat lN ilaam

I M§E l:01í5 MosesTanui(Kenu)

I V§E 1:058 Valentna

23 V§E 1:13:09 Annevan

Yegemva (Rusland)

Schuppn

Baggermolenloop, Sliedrerht 10 EM op l{/10/95

Plaats Gf lid lÍaanr

I MSE 0Jl:33 RachidBenMeziane(hlta)

25 MSE 056:28 RenevanWissen

WolÍskamedoop, }luizen, l0 km op2U10/95

ilnB hL Tid lllaam

ó9 MSE 03733 RmlvandenErjnde

}ler{Ímarathon Etten-leur, Hahe manthon

op 29/10/95

Pha6 Gt [ï ltlant

I MSE l:053ó MHilhh(GÀCH'sum)

fi M40 l:12:12 HGibring(HAC)

36 VSE l:14:19 MiekeHonbergen(PÀC)

45 M§E l:15:15 Rémonvanlunzen

73 M50 l:17Í7 JBaaremans(Achilles)

ln MSE 1r0r8 HamBlokker

112 V35 lJl52 JennyCommandeir(HaagAtl)

241 MSE lJ4:22 MaanmSchanoo

1i5 MSE 11459 Lmn&Priuter

n0 MSE l:25:06 OuusZijdenhs

3M M40 l:25:48 NicnDmppeí

359 MSE 11656 lohnHutnan

361, MSE lJ7:14 MarmldenDulk

3ó8 M45 l:27:14 TonTmt

462 M40 1:28J5 HenkMullekes

$3 MSE 1:30:49 PeterGoen

143 MSE 1:3218 ManBonhom

841 V40 133:49 ConievanEgmond

921 M15 l:34Í9 l"ex&bral

962 V{I, l:35:28 InekeSchnitzhr

9l lví50 135J3 PreterdeGraaf

l2ffi M40 137:56 hetTn\ailt
005 MSE 13759 RenéMerler

1284 M40 1:38:49 CreorgevanWissen

1304 M45 l:39:01 TonHertens

135& M40 1J930 MichielTuit

ItS MSE l:405? Johnvan&rWmle

l4m V§E l:41:07 MagretHo*sna

15ö MiO l:41:fi Corvan&rHant

1102 M40 l:43:25 loopden0uden

1755 M45 l:44:09 HansvanToor

MSE 1:4ó:45 tudréPqilala

2:01:06 RiavandeBug

2:013,l LucasdeKrultu

2:fr2:12 Helenvan&rPml

2:fr2:40 BenyKramu

2:0354 BenBardolf

2048 M40

2180 M55

2182 M45

2188 M40

ny v40

n45 M45

2n5 M40

21i3 MSE

?Ít4 M45

26t1 M45

263t VSE

267t V45

2ó80 V55

2853 V45

1112 M50

2W V50

2fL9 M45

M3 M45

lleístnaathon Etten.lrur, Manthon op 29/10/95

PhaB Cat liid llaan

1 MSE 22452 RPtCIsens(Adida)

2'lltfr 2:.24:56 WstembuÍg(Padeoon)

4,l MSE 2:44:42 Willemde0raaf

l3l V35 255:03 HenyEverhudus(Noordkop)

152 M40 25ó:43 Win\Villemsen

631 MSE 3:30:ffi StevenPmt

6Y M40 330:07 loopVedroewn

684 V40 3:3435 MuianneKoopman

883 M40 355i7 PieterHulskmp

ïïeo Srijen

Henkhmmen

Roel Gort

Aad van §taalen

LirshffWels

JaapvanDijk

Id Reinicke

FramPerdijk

l{alteÍdeLing

Ben van Kan

YvonneSmit

Jam Hansra

§onjavanAs

Grcg vanHmt (§chuunnan$

Rien vdWilt (Clyoneus)

RenévanWissn

Rien0ele

Suze Gmen inlWoud (Bataven)

HansBloku

CorievanEpond

Joop&n0u&n

Nol0veÍvliet

José\Yillemse

Hans van Toor

Hellen Hauser

EdReinicke

Jeryvan&oOudt

Andevan Heinhgen

hrienJongenel

Frama van Tessel

l:41.23

l:49.22

l:49.23

l:49,21

150:02

l:50:13

IJOJS

150:45

156:12

1Jó:16

15635

lJ7:08

157:18

Coeneooploop,

PhaE Cat I

I MSE

l9 M40

4I MSE

80 lvt50

143 V35

M M§E

m v40

n9 M40

3il M50

33r V35

381 M45

M REC

495 M40

52Í REC

554 R[t
555 RIC

582 r[C

Waddinxven, l0 km op 29/10/95

fN rtlaam

0:2751

0Jl:12

0J239

034r,l

0:3718

0:39:15

039:15

0:41:40

0:42:13

0:4251

0:44:34

0:46:23

0:47:45

0:48:45

0:S:07

0:50:09

05t12

Rabo/tlon.(ross 9000m, hskoop, op 04/Íl/95

PhaB Cat, lN llÍam

I MSE 0;30:15 EdvanCameren(Phoenix)

I M40 0i130 HenkvanVdzrn(Bataven)

35 M40 039:4ó EddyZijl

l(PI{ l(amp, Cross l$5 5 km, thpeet op 04/ll/95

Plnt CaL lN llaan

1 M 0:1651 Jooplusthof(Gmuw)

4 M40 011:08 HansvanderVecht

1 lt40 0:22:,22 HansZuuÍrnond

Naan

Jan Di* Hazrleger (Bataven)

AmevanSchuppn

Anlilope

Plat
I

I

l0ltl l(amp. (ross l$5 l0 km, Ehpeet, op 04/ll/95

ilnE At fN lÍaam

3 MSE 03130 AlhrtBekhuizen

Santpoort, 15 km op 05/'l t/95

tild
0:4$:42

05118

Pim Muliedoop,

PíaaE Cat

I MSEI
I y35r

r 0oss 9(Mm, lÏaddinxveen, op Íl/lí/95
Cat fN ilaam

MSE 032:fi FrdvanZoest(AV47)

M40 0:34:01'CrenitvanRottcrdam

(AVGoda)

n YW 0Íli7 [ddyÏjl

I Ols$oomloop, Monster, }lalve marafion

op l1/11/95

Phat Cat fiid lhan
1 M§E l:08:ll \YamnPettenon(Z-Afiika)

7 M40 l:ll5ó Jan&Lange(Stat78)

48 lvl50 lr3:03 WimBÍuh0&Boin(VetNd)

59 MSE l:2458 BartColijn

62 M40 l:fi:24 WimlYillemsen

n 'i/Iq lró:21 FnnstenBriil

80 M40 l:2ó:4? PaulvandenBug

129 M40 l:30:18 PaulGrewnstette

2ll REC l:35:13 HansvanVliet

358 M50 lí1:11 PietMeinden

359 M40 1:41:12 NicovanGri*en

W [{50 l:44:12 HenkBrcugom

411 M50 l:4520 JohnAgemf

525 M50 1:47J6 Cees0ielud

618 REC 152:33 CtarlesdeRoo

htteóloemloop, Zoehrmer,15 km op 12/ll/95

ilnB CÀt lid Naan

I MSE 0Í8:08 Pieterluijendijk(hergre)

6

l0

l8

n
2t

32

46

53

54

63

65

12

83

ilaa§ CÀt lid
I M§E 2:ll:ffi

fl VSE 2:28:06

ól0l V35 3:4ó:40

8038 M40 355:08

8130 M40 35532

8132 M40 355J3

0 MSE 4:12:44

0 MSE 4119Í5

O MSE 4:24J1

0 MSE 414:31

0 V40 4:21í5

0 M40 4:29:09

0 V35 4:30:49

0 YSE 4:41J2

0 V35 5:0837

M40 0:4955 JanCamnemal([lor)

MSE 05132 RedvanWisscn

M50 053Í2 ïedDoomhs(SVAVRAP)
M40 0:Í:ffi HermnvanderStijl

MSE 0J4:ll DtkJanSmid

M40 057:02

M40 lrffi3ó

V40 1:01:33

MSE 1:01:34

V35 1:035?

M40 1:05:41

[{50 1:0713

I't50 l:ll:16

Zier§chaap

HenkMullekes

ComevanEpond

Hans Blokku

Joscl{illemse

Michiel Tuit

Nol 0vervliet

JanNieuwenburg

llew Yo* Marathon, op 12/11/95

lhan
funanSilva(Mexim)

Te$alamup (Kenia)

Ineke Sctrnitler

Rob §taats

JoopVuhoeven

TonHmkens

Peter ran Kessel

Frans Perdijk

Rob§mk$a

LeonCnmr

Muiavanftn

Ad van Stralen

HélàreGmen

Ingrd Annokke

JoymHmknan

Havenlooddoop 
.1995, 

Rottedam, 10 km op 18/11/95

Plat At fijd llaan

I MSE 0i059 PieteÍtuijendiÈ(hergie)

l0 M40 0:3155 RuudOnland(lhon)

90 M40 0:35:28 HermanvanderStijl

»Í MSE 0J9:12 MamldenDulk

Zevenhewelenloop, I'rlijmegen, 15 km op l9/Íl/95
llaa! Cat ljd Naan

I MSE 0Í213 losphatMachuh(Kema)

I M40 0:46:44 KipubaiKoskei(Kenia)

I VSE 0:49:44 HdenKnniyo(Kenia)

I M50 05153 BertSrcumer(Hellas)

16l MSE 0:5455 Z.alnahlre,

2n MSE 0Jó52 ManhnScharmo

0 MSI 05750 AllardKappetern

361 MSE 058:07 GuusZijdenbos

448 MSE 059:10 RmlvandenEijnde

l 5 059:14 Lenyvm&rPlas(Batave$

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

KOK ASSURANilËN

!nlichtingen: John AgteroÍ KOK ASSURANflËN

a

a

aa"'ao
aaaaaaa

a
a

NVA tO Lid

7
^a\

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

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

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

Riavande Bug

lnez van der Wal

M5
503 MSE

I MóO

349 M40

12 v40

14ó M55

l4ó8 MSE

l7l M50

l0N M40

89 V40

1870 MSE

I V55

tn4 M45

296 M50

158 VSE

2M M§E

1fl5 M45

38ó M$

1613 M45

t16 V40

2t3 VSE

218 V§E

1735 M45

83 V45

1880 M45

280 VSE

96 V45

98 V45

64 M60

558 lvt55

2124 M45

nó v50

184 V45

059:18

059Í3

1:0118

1:0258

1:03:09

l:0753

l:08:25

1:08:49

1:09J8

l:10:40

t:1152

fiZ:A
l:12:ll

l:12:49

l:1458

l:15:05

l:15:45

l:15:4ó

lrl550

l:1556

l: l7:03

l:17:12

l:11.42

l:1951

l:1952

l'.N:ts

l:21:18

l:21.21

l:22.59

l:24'.13

1:29:48

130:04

l:31:42

Tillyvan& Iaar(\Ymrt)

Ireondehiester

WimDenen(Achil87)

Jmvanl,pond(WÀTdTam)

Conievan Egnond

John AgteÍof

PehrKempkar

Cor van der Harst

FÍitsWihEÍ

Muianm Koopman

0mtJanMols

tukeBand(VetNed)

JéjéGmot

Toon de Graaur,

CamlheDubhld

Lmhmmanschet

JaapvanDjk

Lucas de Kruijter

hhrLmgsfa

MunaKal&nbarh

Paula van Niqrwenhuizen

Yvonne Smí

l{alterdeLing

HemaKessler

Ben van Kan

Manëlle Nieutvenhuis

WillemMeijer

Koos & Crroot

NiclvanGdeten

Mariame van Grieken

MaijkePmnk

Gouda (rms, 8700m, Gouda, op 25/ll/95

Plaa9 Qt ijd Naan

1 MSE 0J9:10 EdvanGemercn(Phmnix)

1 M40 030:32 WimSteruburg(Panhenon)

33 M45 037:48 EdZjl

Maadlon Lissabon (hrt), op26/11/95

PldaB Cat fN Naan

I VSE 228:02 Birgitlerschahk(Duitsland)

3 V35 232:45 AnnevanSchuppn

ïulploop, Alkemade, l0 km op 25/11/95

Stein Jaspen Memorial 5000m, Velsen, op 03/lUg5

Phatr Cat li[ Nam
I VSE 0:17132 YvonnevdKolkft'damAtl)

5 V35 0:18:19 Annevan§chuppn

Reuwiik Oos, 100fl)m, Reeuwij[ op 09/12/95

lhaB Cat fN ÍÍaam

I MSE 03253 FdvanZoest(AV4?)

Plaa6 Cil fN flaam

I MSE 031:07 JanKonekaas(Bataven)

16 M40 0:34:02 JaapValentgoed(Altis)

2l MSE 0:343ó ïïeoTimmermans

42 V35 03652 SuzeGmenin't\Voud(Bahven)

43 M40 03653 WimlYillemsen

53 VSE 037J9 Junneiansen(DES)

105 MSE 0:41:42 Lrondehiestu

n5 $5 0:495ó trÍarjanlYillemsen

310 V§E 0Jl:18 DonenJongenel

0oshduinloop, l{oodwiikerhout, l0 EM op 29/ll/95

PíaE Cat Íld llaam

I MSE 05357 EricBatku(hSpartaan)

6 M40 05714 RuudPorck§uoni)

16 MSE .05953 HansBlokker

22 M50 l:01:33 WillemvdAar(NSl)

45 MSE l:fr7:02 BlBienteker

58 V40 l:07:40 CorievanEgmond

74 lvt50 l:l[:04 Nol0venliet

94 M40 l:13:19 JekvanderVeen

Inez van derl[al

I

22

45ó M55

542 BR

554 M45

631 M50

ó56 M45

682 M40

141 BR

flo M45

DelÍt l0 km op Í0/12/95

Illaaar

Een vd Vier Koplopen

Phas At fiid
1 MSE 0:32:09

M40 0:34:34 OeritvanRotterdam(Gouda)

M45 0írJ8 Edzjr

ïïomas Pieper

HansYmlijk(Sparta)

1:11:09 PietMeinders

|1438 InekeSchnitzler

1;14J7 TonHeskens

l:1837 RrnusStolk

l:1937 JaapvanDrlk

1ll:ll RalfvanPegen

IJ7:13 Julio LasienaMartrnu

13236 BenBaaÍdolf

HenkBnugom

Margnet Hoeksta

Jan Nieuwenburg

4 M40 03239

5 MSE 033:CI

ll tr{§E 0:34:l?

14 MSE 0:34:27

2l M40 0:34:49

29 MSE 03537

32 MSE 0:35Í8

37 MSE 036:15

4l MSE 03631

43 M40 0:3ó:34

44 M§E 03ó:40

4? M40 036:44

48 M40 0:3ó58

53 M50 03732

56 MSE 0:37:36

59 M40 0i738

6ó M40 038;12

ó7 M40 0:38:15

?1 MSE 03817

73 MSE 0J8:40

80 M40 039:28

81 M45 0:39í1

82 VSE 0J9:45

8ó M§E 0:40:02

88 MSE 0:40:33

92 Mfl 0:40:44

99 M40 0:41:03

lm !Í55 0:41:0ó

lll M45 0:4158

ll8 M40 0:42:42

120 M45 0:425ó

tzt M50 0Í257

131 V40 0:43:49

133 M50 0í355

142 V§E 0:443ó

143 Il50 0:4456

145 V40 0:45:10

141 M45 0:45:18

149 M§E 0:4550

l5l ltl55 0:45J6

lÍ M45 0:4ó54

158 M§E 0:47:11

ló0 MSE 0:47:20

162 M40 0:47:47

168 MSE 0:48:16

175 V35 0:48:45

178 VSE 0:48:58

l?9 M40 0:4859

183 MSI 0Í9:17

185 VSE 0Í9/9

188 V45 0:4957

189 VSE 05017

190 Mfl 050142

195 V45 0jl:l?
l9 M45 051:45

20l V55 052:tí

w M55 05251

2W V45 053:15

2t2 VSE 054fl

WegwedsÍijd Marum, Manum,10 km op 30/,lU95

ilaa! CÀt lid llaaÍt

I MSE 032:42 ErikNegerman(Argo)

I V35 0:44:24 AnnekeKloos[a(1]K)

2 V40 0:45:49 InekeSchnitlu

HRR tlieuwjaanloop, 5000m, (lingendael,

op 05/01/95

tN
0:155ó

0:ló:06

0:l?:03

0:17:40

0r0ir
0r036

0J0:41

0:20:4?

0:2053

0:21:07

0:21:19

0:2131

0:21:37

0r2l:44

0:21:48

0:21:52

0:22:,12

0:22:ll

0J2:15

0:22:ïl

0:22:30

0:22:33

0r2:38

0:22:44

0:23:19

0:24:ffi

01458

0:25:1ó

0:2536

0:fi:39

0:25:41

0r552

0J6:17

0:26:37

0J6:40

0:1Í,49

0:26.52

0:26J7

0:2ó59

0:21'.02

0:ï1,14

0:ïl:11

0.ïl:29

0.21:39

0:21:41

0:21:44

0:fi:03

0:28:12

0r815

019:08

0:29:22

0r939

0:37:10

03757

llion Cross, I 1000m, Zoetermer, op 13/01/96

l(erstloop, Dronten, llalve marailron op'16/Í2/95

PlnB Cat, lN llaam

I MSE l:03:18 PetervdVdden(PSV)

21 YSE l:15:Í MiekeHomhrgen(PAC)

l0i VSE l:42:33 MaÍgÍretHoeksta

PietoÍ tu{endrjk (Emrgi,!)

Win Steinnbug (Pathenon)

19 MSE 0:51:03Rénonvanl,unzen

25 lvt50 05tS5DickvanSanten(RRA)

7l MSE 056:2lHmsBlokker

lll M40 05SjSHenkMullekes

214 M50 l:0óS5Nol0vervliet

2?Í M50 l:08:4SlanNieuwenbug

n8 M40 l:0:DJoopden0uden

flTIen Miles, Den Hag, 10 EM op í7112/95

P,aab Cat lid tlan
I MSE 0Í7Í5WorkuBekila(Edriopie)

052:45Henl van Velzrn

(Bataver)

052í8Alhn Bekhuizen

0J421 René var Wissen

054:40Aniela Niteil (Pole$

056:lSRonald Breugom

057:lóhrtJanSmid

0J7:37lYillem de Craaf

05?:42Heman van du Stijl

0J9: l0G Smrnk (Triathlon)

059:25BarColijn

0j936Zakaria Ezim

l:ffi:11H Zantin$ (AV 55)

1:0:42ZierSchaap

l:0l30Steven Post

l:02:021*nie vd Plas (Bataven)

t:0235Michel Rovers

l:02:45Rinus Pols

l:M:0óPaul vanden Bug

l:05:45Hansvan Vliet

1:06:4SlanvanEpond

(WKTnTeam)

1:08:ffiEsther Halman

l:08Í?CesPut

Rémon huzel van

ïïmTimmqmns

RonaldBnugon

HemanvanderStijl

Hans Blokker

BaÍ Col'Jr

Roel vandenEijnde

Willem&Cruf

Irans ton Bdnk

Maaru$hÍmo

Rinus Pols

NicoDroppst

Ia van Koppn (0lympus 70)

GuusQdenhs

Paul van denBug

Joop Seitzrnger

Joop Veiloeven

Lron de Priester

Hans vanYliet

HentMullekes

Paul Grevenstete

Madam Hoogeórugge (§puta)

Peter Groen

Remko §chamo

Fransvan Vmn (HaagAd)

Ceshrt

ïlmHmnrfutamp

RinusWrlna

George van Wis*n

Paul van Dunné

PieterdeGmaf

In*e §chnitzlu

MuianneKoopman

Jos&Wurdt

trdltonPlet .

PietMeinden

\YalMdeLing

FmnsPedijk

Andre Paplala

RalfvanPeren

Don van Ruiten

Annie van Heiningen

Hellen Hauser

loop den 0uden

RonAmdts

Paula van Nieuwenhuizen

Carolien Ttoenis (Haag Atl)

Yvonne §nm

lVillemMeiju

H€rmaKessleÍ

Ben van Kan

Sonjavan As

KoosdeGmot

Lucie Hoenderkamp

Mug MolenkampvanDijt

Plaat Cat,

I MSE

2 MSE

3 M§E

4 M§E

5 MSE

6 M45

? lvt50

8 M§E

9 M40

l0 M40

ll M40

u M40

13 M50

14 M50

t5 M40

1ó V40

17 MSE

U M§E

19 VSE

20M
2t M40

22 M45

23 M45

24 V§E

ö M45

26 M55

27 M40

28 M40

29 M45

30 M60

3I VSE

T M45

T MSE

34 M55

35 V35

36 lvt50

37 VSE

38 VSE

39 VSE

40 IvÍ50

4l M

42 V40

43 V40

44 VSE

45 V40

4ó VSE

41 I
48 VSE

49 VSE

50 v4{

5l M40

52 V45

53V
54V

Naun

\VrmPaaftkoopr

ïheo Timnermns

HansBloker

JohvanderZmuw

MBienteker

rdzijr

laquesBeljon

Marco Borsboom

JandeNp

Cees Put

Cms Rip

hlhvanderVen

Jan Nieuwenburg

Henk Breugom

MeindenAhma

Ineke Schnitzler

GuusZijdenbos

Maarten Schanoo

EstherHuman

FÍits ???

Joopden Ouden

JaapvanDjk

HamvanduVecht

MargretHoehna

Bery Kmmer

PietMehden

Simon Sroo

Hans Zuunmnd

Frcd val der Cron Netrcher

\YillemMeiju

BdgrreSchalhlk

CesMidde

Ronald Boekkanp

Toon Stom

huisevanDelft

Paul Engelen

Yvonne Smit

l.onneke Poels

liÍag Molentanpval D1k

Ni'mGaljaad

??? Hemmes

CoraMidde

KrttyOruppn

Anke Bastiaan

Riavan Geffen

Hellen Heldennan

ïïijs Kramu

LydiavanMeoenn

AsrrdKopprt

ArienMaas

KesKnaap

Tndy de t ange

AttieVeltkmp

,u1o:..
op 16/12/95

Naan

l(entloop, Rhoon, 15 km

Plaas Car liid
I MSE 0:47:33

8 M40 0:4912 Voogt (llion)

rderWilt(Clytonzu$

Plat Ot Íjd llan
I M§E 0J7:13 Erlcode

I M40 03?31 Rienvan

21 M45 0í8:30 ldz'll

l{ike Halve Maadton, Egmond aan Ze, op 14/01/96

/naB CaL fN ilam
t MSE t:03:10 Elijal4at(Keota)

I M{ l:1t26 Sipsral(Hellas)

CI M§E l:13:54 AlhrtBedhuizen

I VSE l:15:19 Teglal"oruop(Kema)

I M45 l:15:29 BoukePitsta(Hollandia)

I Iví50 l:1ó28 BeÍtSteumeÍ(Hellas)

René van Wisstn93 MSE l:17:12

1 V35 l:2150

I tr155 l:2321

112 MSE l:23:49

t14 MSE 1135,I

I

I

306

3t2

3t7

0

438

445

0

N2

0

40

0

0

^i
n4

38

30 M40

32 M§E

42 M§E

48 VSE

$ MSE

79 MSE

85 MSE

87 M40

r07 M50

il3 MSE

lló MsE

t29 V35

145 M40

161 BR

180 v45

Iq MSE

199 M40

u3 M40

285 MSE

316 M40

JohnAgtemf

Jaques 0vergaauw

Pieter Hulskamp

M60 11416

v45 tr655

MSE l:32r9

MSE 132í3

MSE I32JO

REC l:41:40

M§E l:43:02

MSE l:4413

REC l:46:28

M40 l:47:07

REC l:47:15

M55 l:49:2?

REC 1:49:38

REC 151:09

Hetty Everhudus (Noordkop)

Han Hurpr(HCA)

hhÀt:tÀFtilN

WillemdeGraaf

Siem Hulau(D[M)

Leny vd Plas (Bataven)

GuusZijdenbos

Marco Borsboom

trÍaanenSchsmo

WilhmMaadand

GrudlYesml

Karcl§tolk

Meindet Alsma

Fris Witmu

SmonSroo

1J211 RonM40

M40

3fi VSE

315 M40

d
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BOUW. EN AANNEA'I!NGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# san itaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

r€l

Cr-

Komt u iets tekort?
Wu c=u-r ADyrEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het Eebruik van sportbandages.

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

Voon =rr tlRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelenl

tr oeldroSisf

í
Homeopatheek

\,
.r) r

Laan van MeerdervootlXTg a, 2517 AZ Den Haag

Tel070 -3452210 Fax070 -3463706

SHtELoMARKBVRoTTERDAM,MaTHENESSERLAAN34O,PosTBUs25III,SOO! HCRoTTERDAM.TELEFooNOIO4TTS5I l,FaxOlO47697A5

A.C.M. VERMoLEN, MR J.A.F. CoNsIDINE, MR A.E.G. SLABBAERÏ, MR K. BECKS, MR M.A. BOUMA, MR G.J.C.M. WESTGEEST,

L.J. VALENBREDER, E. SLOOTMAKER

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, HACQUARTSTRAAT 30, PoSTBUS 756A3, TOTO AR AMSTERDAM. TELEFOON O2O 664433I, FAX O2O 676AA00
MR B.A. KISÍ, DRS L.C.J. VAN GERVEN, MR S.O.J. MOLHUYSEN

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SHIELD MANK

t

BARCOMMISS/,E

2287 VC

Noortje Àlberts
Heidi v.d.

2522LW

(& penningmeested

Tandzeggelaan 153




