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ook, omdat wij vree
ambiance van het Voorhout
moeten missen.
ZeIf ben ik, dat geef ik toe,
iemand die verknocht is aan de
zee en daar een speciaal gevoel
bij heeft. Dat verklaart misschien
het tegenstrijdige in mij, maar
doet mij toch eerlijk oordelen
over de keuze van de lokatie.
De dag gaf meerdere weertypes:
afwisselend een zonnetje, wind,
regen en zelfs hagel. Niet bepaald
weer waar de organisatoren op
hadden gehoopt.

Zo alles terug ziende denk ik, dat
de organisatie er goed aan doet
om weer snel terug te keren naar
het Malieveld en het Voorhout,
ondanks de daar rninder aanwezi-
ge horeca-gelegenheden. Het was
niet meer de CPC zoals we die
hebben gekend. De organisatie
kan er voor kiezen om het evene-
ment de volgende jaren wederorn
in Scheveningen plaats te laten
hebben. Ieder vergelijk rnet de
edities vanuit de binnenstad gaat
dan mank. De organisatie kiest er
dan voor om een nieuw gebeuren
neer te zetter: met een ander,
eigen gezicÍrt en identiteit. Mocht
dat zo zijn, dan vinden wij als
The Hague Road Runners wel,
dat het parcours rrreer moet afwij-
ken van dat van de Fit Ten Miles.
Dat is voor beide evenementen
beter.

HeÈ'is nu mei en zoals jullie al
weten heeft Anne van Schuppen
zich gekwalificeerd voor Atlanta.

voorjaarsvergadering, plaats. De
gelegenheid om het bestuur te
confronteren met vragen. De
voorjaarsvergadering geeft het
bestuur de gelegenheid om reke-
ning en verantwoording af te leg-
gen over hetjaar 1995.

Tevens vindt de uitreiking van de
Simon Tuyt wisselbeker plaats,
zomede de uitreiking van de
prestatie- en aanmoedigingswis-
selbekers.
Een aantal bestuursleden heeft de
termijn erop zitten, maar stelt
zich wederom beschikbaar. Dit
kunt u ondersteunen of aangeven,
dat u een andere kant wenst op te
gaan. Laat het laatste overigens
geen uitnodiging hiertoe z1jn.

In ieder geval nodig ik u van
harte uit orn in een paar uurtjes
het wel en wee van de vereniging
te bespreken.

To n Vermol en, vootzilÍer.
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TRAIN I N GSTECH NISCH E RU BRIE K Deze laatste categorie is bij ons, en

dat is niet discriminerend bedoeld,
bepaald niet dominant.

ln het volgende clubblad een bijdra-
ge over de chaos in de wereld van de

rekkingsoefeningen.

HaHe

Aan de titel van dit artikel zou kunnen worden toegevoegd rs heel
wat moeilijker dan menigeen denkt en vraagt veel kennis en inzet
van de verantwoordelijke trainster of trainer'.

opmerkingen ofwel

onder redactie van Harm Hendriks

Het merendeel van onze actieve
leden heeft op dit gebied een grote
achterstand! lk ben mij bewust van
het feit dat zeker de afgelopen win-
terperiode een 'sta-in-de-weg' is

geweest voor een goede trainingsuit-
voering. Maar incidenteel uitwijken
naar de indoorbaan van Houtrust
was best aantrekkelijk. Ons wagen-
park observerend, zeg ik dat moet
mogelijk zijn zonder al te veel tijd-
verlies en daarna wel even gezellig

doen aan de Buurtweg. Denk er eens

aan bij de overgang 1995-1997.

Terugkomend op het leeftijdsaspect.

Een analyse van het ledenbestand

heeft uitgewezen dat de gemiddelde

leeftijd van de HRR-leden rond de 40
jaar ligt. Dat verplicht tot een aange-
paste trainingsinhoud. Alle processen

vertragen als gevolg van kwaliteits-
verlies van organen en andere
lichaamsfuncties. Lenigheid en spier-
kracht worden steeds belangrijker in
dienst van het op peil houden van
het loopvermogen. Denk daarbij aan

het spiercorset rond de wervelkolom
in relatie tot atrofie (verschrompe-

ling) van de tussenwervelschijven. En

als er dan aandacht wordt beíeed
aan looptechniek, denk dan ook eens

aan de ondergrond waarvan een

schokdempende werking kan uit-
gaan mits dit onderdeel van de trai-
ning niet op straat wordt uitgevoerd.

Herstel na een intensieve belasting
vergt bij ouderen meer tijd dan bij
jongeren. ln de praktijk ontmoet je

ie ah 'ik kom

voor de gezellig-

wil alleen maar lopen'
je een trainster of trainer

tot een carnavaleske figuur of een

imítatie haas waar de windhonden
achteraan rennen.

Gezellig is het altijd, zeker bij onze

club, maar laten we eerlijk zijn. We

komen toch ook een beetje voor
onze gezondheid en ... conditiever-

betering (?) Die laatste doelstelling

vraagt om regelmaat (2 tot 3 maal

per week) en gevarieerde trainingen,
waarbij voldoende aandacht wordt
besteed aan sportmotorische vaar-

digheden, zoals lenigheid, kracht en

reactiesnelheid met als resultaat een

beter coördinatievermogen.

Het is logisch dat vele leden niet
gecharmeerd zijn van looptechnische

oefeningen, ook wel loopABC
genoemd. Allereerst hebben we met

een groot aantal mensen te maken

die na een lange passieve periode

zich in de loopsport storten. Als we
dan alleen aandacht besteden aan

het algemene uithoudingsvermogen

en de rest vergeten, zijn we toch echt

verkeerd bezig. Met andere woor-
den: als we de beginnende loper of
loopster niet eerst fysiek in balans

brengen met ondermeer gevarieerde

lenigheids- en krachtoefeningen, dan
moeten we vrij simpel (basisoefenin-

gen) met de looptechniek omgaan,
omdat de uitvoering een hoge graad

van coördinatieve vaardigheid ver-

eist.

mensen van 30 en 50 jaar met het-
zelfde prestatieniveau. Bijvoorbeeld
19 minuten op de 5 kilometer, maar
waarbij de S0-jarige meer tijd nodig
heeft om te herstellen. Je kunt je dan
afvragen of het niet verstandiger is

om de jongere loper of loopster op
maandag en woensdag te laten trai-
nen en de oudere op maandag en

donderdag. Als dat niet mogelijk is

(om welke reden dan ook), dan zal

de trainster/trainer tenminste de

belasting en/of de uitvoering moeten
aanpassen.

Wat is nu de bedoeling van het
vorenstaande betoog. Dat trainsters
en trainers opbouwend en niet ver-
wijtend kritisch door hun pupillen

worden gevolgd. Dat pupillen vragen
om variatie van het trainingspro-
gramma. En tenslotte, dat pupillen

zelf meedenken en niet klakkeloos
alles accepteren wat hun aan trai-
ningsstof wordt voorgeschoteld.

Met een regelmatige kritische evalu-
atie door zowel trainers als pupillen

zal naar mijn mening de kwaliteit
verbeteren en onder meer het vrij
grote ledenverloop in de recreatie
loopsport zeker afnemen.

Recreatieve lopers en loopsters moti-
veer je het beste met een zeer geva-

rieerd trainingsaanbod en leuke
nevenactiviteiten.

Prestatieve atleten motiveer je vooral
met een uitgebalanceerd trainings-
schema en verbetering van persoon-

lijke records.
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Wederom een groot succes. lets minder dan 200 deelnemers, lets meer deelnemerc voor de
halve dan voor de kwart marathon. ln 1995 was dit juist andersom.
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een startnummer, een T-

en toegang tot het CPC-feest.

Dit jaar is voor een andere opzet gekozen. Men

kon de eerste keer geheel vrijwillig deelnemen
aan de time trial. De andere mogelijkheid was je

meteen in te laten schrijven voor een groep

waarin je dacht mee te kunnen lopen. Dit q6-

teem is goed bevallen. Het bleek dat de meeste

mensen liever meteen in een groep wilden
lopen.

Ook dit jaar waren de sponsors ons goed gezind.

Onze hoofdsponsors waren Zier Running,

Bongaertz en Kees Knaap. Daarnaast waren ach-

ter op de trainingsschema's verscheidene adver-

tenties afgedrukt, zoals de Sportkeuring, Video

Schoonmaakbedrijf (Ron Pennings), Kessler dro
gist (Herma Kesler) en Holland Runner (Aad van

Stralen). Ook hen zijn we zeer dankbaar.

Het weer zat ons dit jaar niet mee, We hebben

zeer koude, door de sneeuw gladde, zaterdag-

ochtenden gehad. De opkomst was dan ook wat

Michel Rovers, tevens organisator, was vaste

kracht op de zaterdagochtend. Hem en de men-

sen die hem geholpen hebben, willen we langs

deze weg bedanken.

Norbert Groenewegen had voor de indeling van
goede trainers en assistent-trainers gezorgd. Ton
Heerkens had de schema's gemaakt en besprak

deze iedere zaterdag«htend.

Als afsluiting was er de laatste zaterdagochtend,
30 maart, een korte training met veel rek-, strek-
en andere oefeningen onder de bezielende lei-

ding van Georgette Brugman. Daarna was er in
het clubhuis een ontbijt grotendeels georgani-

seerd door Berry Kramer.

ln de bestuurskamer stond een geheel in
Paasfeer gedekt tafelbuffet. Het zag er zeer

vezorgd uit. Hartelijk dank hiervoor.

Als laatste na de CPC het CPC-feest. Circa vijftig
mensen van de CPCgroepen voelden zich nog
fit genoeg om aan het feest deel te nemen. De

muziekband was in het begin een beetje tam.
maar werd gaandeweg steeds beter.
Kortom, een zeer geslaagde CP(-actie.

Foxtrot - Eng.wals -Tango - Cha-cha

Rumba - live - Samba - Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEERVAN GEMAKKELUK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIIEULEN, [/1/ESS ELING

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

t0

sinds 1935
Laan van ltlleerdervoort 50 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

te bereiken met lram 3 - 7 - 8 - 10 en bus 4 - 5. 13. 22
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Nolen, lid van het eerste

bij mij in de straat

Duyckstraat in het
Zijn vrouw Laurie

ur, w00nt
Antonie

wist mij over te halen een informatie-avond te
bezoeken bij de Haagsche Courant, Nou, dat
was best leuk, maar ik werd pas ècht enthou-
siast door Loes Aarts, die ook aanwezig was. Je

kent Loes: een gezellige, nuchtere meid, vrij
mollig, in alles het tegendeel van de fanatieke,
afgetrainde atleet. Zij vertelde zo meeslepend

over de CPC waaraan zij had deelgenomen, dat
ik dacht: "Als die het kan, moet ik het ook kun-

nen." Vanaf dat moment ben ik met Laurie
gaan trainen. Er werden destijds testlopen
gehouden bij Kijkduin, onder leiding van Keith.

Op grond van die test werd je ingedeeld bij

een groep met lopers van ongeveer hetzelfde

niveau". Zo kon het gebeuren dat Noortje, die

nog nooit had gelopen, in drie maanden tijd
werd klaargestoomd voor de CPC, die ze in een

meer dan respectabele 1,36 liep. Daarmee werd
ze de snelste vrouw van haar groep.

Maar toch: ècht fanatiek vindt ze zichzelf niet.
"lk loop puur voor mijn plezier, Maar ik ben

daarin wel dualistisch. Als ik in groepsverband

train, wil ik wel graag voorop lopen! Eén jaar

heb ik iets intensiever getraind, zo'n vier keer
per week. lk werkte toen als röntgenlaborante
in het Bethlehem ziekenhuis en ging dan hard-

lopend naar huis. ln dat jaar heb ik ook mijn

snelste CPC gelopen, in 1.31. Ook heb ik mijn

eerste en enige marathon gelopen in New

York. Een fantastische ervaring! Alles was per-

fect georganiseerd. Dat steekt schril af tegen-
over een CPC, waar ondanks alle inspanningen

van betrokkenen nog wel eens organisatori-
sche steekjes kunnen vallen. lk ging er heen

met onder andere mijn trainingsmaatje van dat
moment, Els Kempen. Nico Tetteroo was er ook
bij en verder Frank Thuys en Yvonne Gerner.

Kennelijk zat Amor ook in het vliegtuig, want
toen is het "aan" geraakt tussen die twee. De

zwartste periode als HRR-lid was het jaar dat ik
mijn enkel brak, Gewoon, een ongelukkige val

van de trap. De zaak werd bij elkaar gehouden

door draden en is toen gaan ontsteken. lk ben

er maanden zoet mee geweest!

Professor Ackerman

De laatste tijd traint Noortje weer wat intensie-

ver. Ze loopt bij een, volgens eigen zeggen,

gezellige groep onder de bezielende leiding
van Gerrit van der Veer. "Gieneke, Els Kemp,

Hellen Hauser en ik zijn aan elkaar gewaagd.

Dat 'loopt' lekker!"
Evenals laatstgenoemde, die vorige keer geïn-

terviewd is voor het clubblad, is Noortje een

Astrologische Tweelingen en doet het Professor

Ackerman-effect zich bij haar voor. "lk ben

gevraagd voor de P.R.-commissie en om in het
bestuur zitting te nemen. Daarnaast zit ik in de

barcommissie en hou ik mij bezig met het orga-

niseren van de CPC-trainingsgroepen, samen

met Boy Gailjaard en Michel Rovers. lk probeer

de kranten ertoe te bewegen iets over de HRR

en de activiteiten te schrijven. Met wisselend

succes! De Haagsche Courant plaatst meestal

wel een stukje - dat komt ook doordat er men-

sen van de H.C, bij de club lopen - maar de

Posthoorn is altijd een probleem. Of ze iets

tegen ons hebben, weet ik niet, maar ze nege-

ren ons stelselmatig. Dat vind ik wel jammer."

Mevrouw Alberts werd als Noortje Strijers

geboren in Den Haag. Een - dankzij een her-

haaldelijk van betrekking veranderende - Pa

was er de oorzaak van, dat het gezin veelvuldig

moest verhuizen. "Je werd er gèk van", ver-

Noortje Alberts: 'lk vond hardlopen maar stom!"
-Als ik woègcr DlÉ,nsen in Í,ainingspak zag holtèn op str.at dacht ik: wat zijn d.t voor debielèrr-.

Itèt kan ye*ercDt Want het is anrro 1996 nauweliik b gctovèr, dat Nooftie Arberls (sportiel type, kort haar, laàdnDcftjes ,ond grote, donkère ogen waalín
vtotiikheid èn èmst om de voorÉn1 ttriiden) ooit eon deryèliike geda(,,,ë had. Zij k arw€tr,r langé,t dal, ltèn laat d van & HRR en onyennin&rd enthousiast.

Vanwaar die ommekeer?

zucht Noortje. "Woonde je ergens, had je nèt
vriendinnetjes gemaakt, moest je weer weg."
Toen ze zeven was, gingen ze in Hulst
(Zeeland) wonen, waar Noortje naar de kost-

school ging. "Dat vonden mijn ouders een

goed idee, Ze waren ook op kostschool

geweest en wisten dat je er een goede oplei-
ding kreeg." Na enige jaren verhuisden ze naar

Brabant en weer later naar Rotterdam. Noortje
was inmiddels een vrolijke puber en ging naar

de MMS, Na haar opleiding te hebben afge-
rond, vertrok ze naar Amsterdam en ging er op

kamers wonen. "De mooiste tijd van mijn
leven, van mijn 19e tot mijn 30e, heb ik daar

doorgebracht", mijmert ze. "Het was een

Vader was arts; ik zie nog zó voor mij hoe hij

op zijn handen lopend binnenkwam en zich

aan mij voorstelde. Simon Vestdijk was trou-
wens een goede vriend van hem en kwam

regelmatig over de vloer. Xaviera's moeder was

ook, laten we zeggen, "prettig gestoord". Het

zal je niet verbazen dat Xaviera, toen nog geen
'Happy Hooker', wel altijd mannen om zich

heen verzamelde. Het waren meestal nogal

aparte typen. Ze was trouwens heel intelligent;
ze is een keer uitgeroepen tot 'Miss

Secretaresse' en, sprak vele talen vloeiend,

waaronder Spaans en ltaliaans,

Na mijn huwelijk met Derk{an zijn wij eerst in

Castricum gaan wonen en toen weer terug
naar waar mijn 'roots' liggen, Den Haag. Wij
wonen hier nu alweer 19 jaar!

Toen de kinderen groter werden, heb ik mijn
oude beroep weer opgepakt. Gelukkig maar,

want ik vind het eigenlijk vreselijk om niet te
kunnen werken. lk ben bepaald geen huismus

en bovendien erg rusteloos. lk werk nu alweer
geruime tijd als röntgenlaborante, de laatste

vijf jaar op part-time basis, drie dagen per

week".

leuke, boeiende periode. lk ging er

Duizendpoot
Die onrust vindt bij Noortje positieve uitlaat-
kleppen. Ze houdt van lezen, tuinieren, tennis-

sen, gaat graag naar het theater en is zelf ook

creatief. "Toen de kinderen nog klein waren,

deed ik van alles: kleding maken, breien, teke-
nen, noem maar op. Dat is er allemaal bij inge-

schoten. Ach ja, een mens kan ook niet àlles!"
Ze houdt ook van muziek, vooral New Age en

Opera, al is muziek meer een specialiteit van

echtvriend DerkJan. "Hij heeft - zonder over-

studeren voor analist. Want ja, ik
had dan wel MMS gedaan,

maar ik was helemaal geen

typisch MMS-meisje. lk was

sportief en ook niet zo lite-
rair ingesteld, al houd ik
wel van lezen. Maar ik was

toch meer een bèta-type,

nogal exact van aanleg. Dat

heb ik van mijn vader, die zelf
wiskundeleraar was. lk kreeg

bijles van hem, zodat ik toch
naar de analistenschool

kon. Maar ja, dat was ook
geen onverdeeld succes. lk

ben helemaal niet precies,

ondanks mijn exacte instel-

ling, en bovendien heel onrus-

tig: geen zitvlees! Naderhand

heb ik besloten röntgenlaborante te worden.
Dat is een beroep waarbij je veel moet lopen

en dat vond ik wel leuk. Amsterdam was ook
de plaats waar ik DerkJan leerde kennen. lk
hockeyde, vrij goed al zeg ik het zelf, en op

één van die wedstrijden was daar die aantrek-
kelijke, blonde scheidsrechter. De vonk sloeg

over! Naderhand ben ik met hem getrouwd en

hebben we twee kinderen gekregen, Jeroen en

Nienke. Mijn zoon is nu 22 en volgt een

management-cursus in Parijs, Nienke van 20

studeert psychologie in Leiden.

Happy Hooker

Maar oh ja, ik had het over Amsterdam, Het

was de tijd van flower power. lk liet mij ook
niet onbetuigd en liep er als een soort hippie
bij. lk raakte toen nog bevriend met Xaviera

Hollander, die ik had ontmoet bij het uitzend-
bureau. Daar bleek dat we even oud waren. Ze

nam mij een keer mee naar huis". Noortje kan

een kirrende lach niet onderdrukken bij die

herinnering. "Het was een hele rare familie.

drijving - duizenden L.P.'s en vele hon-

derden C.D.'s. Je kunt het zo gek niet
bedenken, Rock, Jazz, Klasiek. Hij

speelt ook klarinet in een klasiek
orkest. Maar hij is ook een verdien-

stelijk saxofonist en speelt net zo lief
in een jazz-combo. Alleen

. is het zoeken nog naar

h , iemand die bedreven is op

de contra-bas".

Spiritueel
Een van Noortjes opmer-

kelijkste bezigheden is

het beoefenen van

Yoga. Dat is méér dan

zomaar een lief-

@Wnu*rqótor-rl/{ hebberij. Ze heeft
een opleiding voor

Yoga-lerares gevolgd en cursussen gegeven.

"Ook bij de club!" zegt ze. "Maar ook dat doe

ik minder dan vroeger", erkent ze. "Eigenlijk is

het zo, dat hardlopen de yoga naar het tweede
plan heeft gedrukt. Lopen heeft een duidelijke
invloed op je karakter: het maakt je heel posi-

tief en sterk en je gaat

ook meer relativeren. lk
zie lopen als een soort
meditatie; je raakt hele-

maal 'leeg' bij een flinke
training en je bent ook
bewust bezig met je

ademhaling. lk zie wel
een parallel met yoga.

lk kan mij ook niet meer

zo snel over iets opwin-
den. Kwaadheid heeft uit-
eindelijk geen effect. Als

ik boosheid voel opko-
men, probeer ik enige tijd
diep in en uit te ademen.

Dan word je weer rustig.

Het werkt, probeer het maar eens!

Noortje is spiritueel ingesteld, maar ze haast

zich erbij te zeggen dat ze graag met beide

benen op de grond blijft staan. "lk ben tame-

lijk nuchter, al erken ik dat er meer is tussen

hemel en aarde. Een voorbeeld: ik heb een

boek gelezen met de titel: "De zin van het ziek

zijn". Het idee achter het boek is, dat de oor-

zaak van alle ziekten die je krijgt bij jezelf ligt.

Ach, er zit best iets in, maar aan de andere

kant vind ik - en dat heb ik van nabij meege-

maakt - het bijna misdadig om zoiets te stellen

bij een meisje van 12 met een hersentumor, dat

daaraan bezwijkt, Hoe kun je in zo'n geval nu

spreken van "eigen schuld?"

Ook staat ze niet afwijzend tegenover homeo-

pathie. "lk had een kat die jarenlang tobde

met asthma. Steeds middeltjes gekregen van de

dierenarts, maar niets hielp. Al met al een rib

uit mijn lijf! Totdat ik naar de homeopaat ging.

Onze poes kreeg een of ander poedertje en

geloof het of niet: na een half uur liep-ie als

nooit tevoren. Nooit meer last gehad en hij

heeft nog tien jaar geleefd!"

Actief
Noortje is door haar spontane karakter en

actieve instelling één van de opvallendste

leden van de HRR.

Zelf bewaart ze goede herinneringen aan haar

eerste trainingsweekend in Willingen
(Duitsland). "Heel gezellig, maar er werd veel

te veel getraind. Wij moesten drie keer per dag

hardlopen: 's-ochtends, 's-middags en 's-

avonds. Toen ik terugkwam, raakte ik meteen

geblesseerd ! "

Geen kritiek? Toch wel! "Het zijn altijd dezelf-

de mensen die zich overal voor inzetten. lk vind

het normaal dat iedereen die de club een warm

hart toedraagt daar iets voor doet. Bij de hoc-

keyvereniging, waar je drie keer zoveel betaalt

als bij een loopclub als de onze, is het doodnor-
maal dat iedereen bardienst draait. Je wordt
gewoon opgesteld via een rooster. Men vindt
dat heel gewoon!

Hoe dan ook: Noortje kan niet verweten wor-

den dat ze te weinig voor de club doet. Sterker:

haar club-activiteiten nemen een groot deel

van haar tijd in beslag. "We gaan een aanvul-

lende training doen voor degenen die deel uit-

maakten van de CPC-trainingsgroep. Zij kunnen

zich dan voorbereiden voor de halve marathon

in Leiden op 9 juni".
"Maar", besluit ze met toch iets van opluchting

in haar stem: "daarna gaan we op vakantie. Via

vrienden hebben wij een huis in Toscane; het is

de bedoeling om daar heerlijk tot rust te

komen !"

Fred van der Gon Netscher
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Een heel snel en gemakkelijk gerecht,

succes ermee

klaar.ln ovenover, de

lopersknie genoemd.

Oorzaken
De tractus iliotibialis is een peesblad
aan de buitenzijde van het boven-
been. Het peesblad ontspringt aan
het bekken en loopt via de buitenzij-
de van het bovenbeen langs het knie-
gewricht naar het scheenbeen. Het
peesblad heeft een belangríjke func-
tie bij het stabiliseren van de heup en
knie, met name tijdens de standfase.
lrritatie van het peesblad is het gevolg
van microtraumata, die ontstaan door
het herhaaldelijk schuiven van het
peesblad over de buitenzijde van de
knie, tijdens de buig- en strekbewe-
ging van de knie gedurende het
lopen. Door deze steeds herhalende
frictie ontstaat er bovendien een irri-
tatie van het botvlies en de slijmbeurs
ter plaatse.
Niet iedereen heeft last van deze bles-
sure, hetgeen betekent dat er bepaal-
de factoren moeten zijn die deze bles-
sure 'uitlokken'. Dit kunnen lichame-
lijke factoren zijn, zoals een beenleng-
teverschil, standsafwijkingen in voe-
ten en enkels en meer specifiek O-
benen, waardoor de vergrote frictie
van het peesblad ontstaat. Ook trai-

U kunt de kleding kopen

hesjesRunning
Trainingspak

DE LOPEFT.SKNIE

in en rond de knie is een veel gehoorde klacht van geblesseerde
ln dit artikel wil ik aandacht besteden aan een hlessure aan

buitenzijde van de knie, het zogenaamde iliotibiale frictiesyndroom,

ni ngsfactoren, dat het frictiesyndroom
in de hand kan werken. Een slechte
warming-up en cooling-down, een
abrupte verandering van de loopaf-
stand,
-duur, of -intensiteit zijn zulke facto-
ren. De overgang van een zachte naar
een harde onderlaag, van een vlak
naar een heuvelachtig terrein kunnen
mede bepalend zijn. Het lopen op vol-
ledig versleten schoenen is eveneens
van invloed. Ook het trainen op een
bolle weg, waarbij steeds aan dezelf-
de kant van de weg gelopen wordt.
Het binnenste been loopt dan iets
hoger dan het buitenste, hetgeen ver-
gelijkbaar is met de belasting bij een
beenlengteverschil. Het gevolg is een
extra wrijving tijdens de buig-strekbe-
weging en een verhoogde inspanning
tijdens de standfase om de stabiliteit
van het been te waarborgen. De
oplossing is om afwisselend links en
rechts of op het midden van de weg
te lopen.

Diagnose
Voor de therapeut is het van belang
kennis te hebben van de omstandig-
heden waaronder getraind wordt en
veranderingen in het trainingsschema.
De patiënt vertelt meestal dat hij na
een aantal keren door een plotse ste-
kende pijn aan de buitenzijde van de
knie gedwongen werd het tempo

drastisch te verlagen. Gaat men over
tot het onderzoek, dan levert dat in
eerste instantie vrij weinig concreets
op. Tijdens de inspectie vindt men
soms een lichte voetafwijking, O-
benen of een beenlengte-verschil.
Meestal ziet men geen verdikkingen
of verkleuring van de pijnlijke plaats.
Tijdens het bewegingsonderzoek van
de knie en aangrenzende gewrichten
wordt meestal weinig gevonden. Als
men de knie op pijnlijke plaatsen
onderzoekt, voelt men soms tijdens
het betasten van de pijnlijke buitenzij-
de van de knie een knisperend geluid.
Er is echter een test die een positieve
diagnose geeft. De sporter staat op
het aangedane been. De therapeut
legt zijn duim op de peesplaat ter
hoogte van de pijnlijke plek en laat de
patiënt licht de knie buigen. Bij onge-
veer 30_ gebogen stand zal de pijn
geprovoceerd worden die de sporter
ook tijdens het lopen voelt. Bij het
onderzoek mag een inspectie van de
loopschoenen niet vergeten worden.
Vaak is de buitenste rand van de hak
en zool afgesleten, terwijl de binnen-
zijde er nog zo goed als nieuw uitziet.

Behandeling
Hoe moeilijk het vaak ook is voor een
loper, hij zal tijdelijk zijn trainings-
schema drastisch moeten aanpassen.
Met name de loopafstand dient inge-
kort te worden. Heuveltraining en
tempo's dienen vermeden te worden.
lJsapplicaties (45 sec. ijs, 1,5 min. knie
buigen en strekken en dit vijf maal
herhalen), dwarse fricties, ultrageluid-
therapie en specifieke rekoefeningen
zullen deel uitmaken van de behande-
ling.
Over het algemeen kan men na een
week de training weer geleidelijk
opvoeren, het liefst op een zachte
ondergrond.

Dannis van den Berg

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

NIEL'\'VE LEDEN
VAN 1 FEBRUARI T/M 31 MAART 1996

voorvoegselsvooÍnaam
Annette
Marieke
Sjoerd
Annelies
Danny
Jan

Erik
Monique
Richard
Fitz
Elisabeth

Hans
Bram

achternaam aanmelddatum

Dulk 01-02-1996
Hassing 01-02-1996
Luidinga 02-02-1996
Outer 03-02- 1996

Klappe 0l-03- 1996

Nijs 0l-03-1996
Breedveld 03-03- I 996
Kruysen 10-03-1996
Pljl 10-03-1996
Beyer 10-03-1996
Knegtmans 10-03-1996
Tork 10-03-1996
Abbas 30-03-1996
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500 gr gehakt

4 theelepels gemberpoeder

4 eetlepels mango chutney

5 plakken bladerdeeg

minuten
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boter

49,95
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Petjes
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IVI-N LAATSTE
Nadat m'n vorige voorgenomen marathon, door een toch nog onverwachte
verhuizing, de mist was ingegaan (niet gestart), besloot ik om toch nog een
keer de magische 42 km en 195 m te lopen.
De keus viel op de Westland Marathon, omdat ik daar toch ooit m'n snelste
tiid heb (2.t14.20 in'87).

HRR EVENEME

dinsdag !,;1,f

11

13

zaterdag

maandag

NDER 1996

mijn vorige voorbereiding
ik al dat weken van 100 km
pijntjes tot gevolg hadden.

ik om zo min mogelijk te trai-
nen en veel rustdagen in te lassen.

Uiteindelijk heb ik één week van 100 km
en één week van 110 km gedraaid met
duurlopen van 230 en 3 uur erin. De rest
van m'n achtweekse voorbereiding kwam
ik net aan de 80 km per week.

De laatste week sloeg de onzekerheid toch
wel toe. Zou ik wel genoeg getraind hebben
en zou ik wel binnen de 3 uur kunnen
finishen. Ik had namelijk nog nooit boven
de 3 uur gelopen en dat wilde ik wel zo
houden.
Ik hield mezelf maar voor dat ik nog nooit
zo eÍg in elkaar was gestofi, dat ik öf ben
gaan wandelen öf kilometers boven de vijf
minuten ben gaan lopen tijdens een mara-
thon. Dus als het helemaal niet zou gaan en
ik zou de helft in 1.25 lopen, dan zou ik de

tweede helft toch zeker wel in 1.35 moeten
kunnen afsluiten.

Zo is het uiteindelijk ook ongeveer gegaan.

Al snel merkte ik dat een tijd onder de 2.50
er echt niet in zat en toen ik op het 20 km-
punt al boven de 4 minuut per km liep,
werd m'n doel inderdaad die 3 uur te halen.
Op het 30 km-punt liep ik toch nog maar
een half minuutje boven de 2 uur en daama

gingen de kilometertijden geleidelijk naar
de 4.30 en vervolgens naar bijna 5 minuut
per kilometer.

Gelukkig had ik wel een privé begeleider
op de fiets bij me (Rinus bedankt!) tegen
wie ik lekker aan kon schelden. Dat ik hele-
maal naar de kloten ging en dat ik er nooit
meer aan zou beginnen. Waarop Rinus ant-
woordde: "Ach, zo erg is het toch allemaal
niet."

Inmiddels voelde ik ook de kramp in m'n,
kuiten slaan en verwenste ik die hele k.
marathon nog maar eens.

Bij het 35 km-punt kreeg ik de lang ver-
wachte aanmoedigingen van familie en
clubleden wat je weer wat doet opleven.
Het laatste rondje van 6 km was verschrik-
kelijk. Maar ik zou in ieder geval binnen de

3 uur aankomen. Uiteindelijk werd het
2.56.03 en was ik met die tijd nog achtste
vet. 1 en ging naar huis met bloemen, een

beker en 100 gulden prijzengeld.

Maar afspraak is afspraak. Hierbij verklaar
ik plechtig nooit meer een marathon te zul-
len lopen. Ook al komen er nog honderd in
Den Haag. Mijn marathoncarrière zit erop.
Tien jaar na m'n eerste in Rotterdam was
dit m'n slechtste en m'n laatste.

Herman v.d. Stijl
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willen wii namens de red
Peter Magnee en Sandra v
Berg heel hartelijk danken
hun enorme inzet voor ons
blad. Zonder hun biidrage
het niet mogelijk geweest
keer weer zo'n leuk clubblad
te brengen.
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Met eigen servicewagens.

reparatiefacíliteiten,

'n verhuurafdeling en een

uitgebreid rnagazijn voor

levering à la minute,

Slopèn, trillen, vergruizen

en asbestverwuderen met

Dehaco in uw a(hterhoofd:

zorgelozer kunt u de klus

niet klarenl

Dehaco 8.V., Kruisbaak 25,2165 AJ Lisserbroek. ïelefoon 0252 417950, Eà* 2 I +t8531.

Ilr

Oplossingen op Ínaat.

nauwkeurig toegesneden

op uw specifieke situatie.
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(Els Stolk, bondsarts KNAU)

INSPANNING EN WEERSTAND TEGEN INFECTIES

bij sportmensen zijn
simpele luchtweginfec-

kan maandenlange
tra n ngsarbeid teniet doen
Sportmensen blijken vooral gevoelig
te zijn voor luchtweg- en huidinfec-
ties. Dat laatste is gemakkelijk ver-
klaarbaar. Bij veel sporten is de huid
door het vele transpireren vochtig en
daardoor kwetsbaar. ln de afgelopen
jaren is duidelijk geworden dat trai-
ning en matige intensiteit de weer-
stand verhoogt en de vorming van
afweercellen bevordert. Langdurige
intensieve en uitputtende training
verzwakt juist de weerstand.

Uit onderzoek is gebleken dat sport-
mensen die 32 km per week trainden,
minder klachten over luchtweginfec-
ties hadden dan sportmensen die
driemaal zoveel trainden. Hieruit zou
men kunnen concluderen dat licha-
melijke inspanning, met een intensi-
teit die lager ligt dan 65% van het
maximum, het immuunsysteem sti-
muleert. Hierdoor neemt de weer-
stand tegen infecties toe, maar door
inspanningen met een hogere inten-
siteit neemt de weerstand tegen
(luchtweg-)infecties juist af. Het is

nog onduidelijk hoe en waarom dit
gebeurt.

Bijkomende factoren
Mineralen en vitamines spelen bij de
opbouw van weerstand en bloedcel-
len een belangrijke rol. lJzer is onmis-
baar bij de vorming van de rode
bloedcellen, de erythrocyten. Als er
sprake is van een ijzertekort, kan
bloedarmoede ontstaan. Met name
duursporters (van het vrouwelijk
geslacht) hebben een verhoogd risico
op het ontwikkelen van een ijzerte-
kort. Een eventueel ijzertekort kan
met behulp van laboratorium-onder-
zoek (Ferritine of ijzerstatus') wor-
den vastgesteld. Als er sprake is van
een ijzertekort, kunnen voedingsad-
viezen worden gegeven of kan een

arts ijzertabletten voorschrijven (op
geleide van de uitkomst van de
bloed-uitslagen). Het is onduidelijk of
een ijzertekort zelf van invloed is op
de vatbaarheid tegen infecties, maar
waarschijnlijk is de bij een bloedar-
moede optredende vermoeidheid
hierop wel van invloed. Als iemand
ijzertabletten slikt voor een ijzerte-
kort, doet deze er verstandig aan
hier tijdens een onverhoopt optre-
dende infectie-ziekte (tijdelijk) mee
te stoppen.
Ook vitamine B-complex en vitamine
C hebben een belangrijke rol bij de
opbouw van weerstand en bloedcel-
len. Voor sporters is een goede uitge-
balanceerde voeding, waarin vol-
doende mineralen en vitamines zit-
ten dus van wezenlijk belang om
geen onnodige risico's te lopen op
een (luchtweg)infectie of bloedar-
moede. Veel sporters nemen voor de
zekerheid een (laag-gedoseerd)
multi-vitamine-mineralen tabletje,
dat bij de drogist te koop is (kosten
ongeveer Í 0,25 per tabletje).
Hiertegen is geen bezwaar.

Overtraining
Overtraining is een situatie waarin
een verstoring is opgetreden tussen
(trainings-)belasting en (trainings-
)belastbaarheid. Deze situatie wordt
vooral veroorzaakt door uitputtende
(aerobe en/of anàerobe) trainingen,
waarbij onvoldoende tijd voor herstel
wordt genomen. Daarnaast zijn voor-
al ook slaapgebrek en stress schuldig
aan overtraining. ln zulk een situatie
krijgen infecties een grotere kans.
Vaak hoor je dat een atleet al een
paar weken niet lekker 'draaide' en
vervolgens een infectie zich open-
baarde. Het is dan de vraag of dit
'niet lekker draaien'al een uiting was
van de naderende infectie of dat de
sporter al overtraind was, waardoor
de infectie een grotere kans had.

Sporten met een infectie
Sporten tijdens een koortsende ziek-

te is niet verstandig en levert nogal
wat risico's op gezondheidsproble-
men op. Bij koortsende ziekten kan
de warmte-huishouding gemakkelijk
verstoord raken en is het lichamelijk
prestatievermogen duidelijk afgeno-
men. Bij griep is er daarnaast ook het
risico dat de hartspier aangedaan is,

waardoor er met name bij of na
inspanning hartritmestoornissen kun-
nen ontstaan. Het is weliswaar zeld-
zaam, maar hartritmestoornissen met
een dodelijke afloop zijn voorgeko-
men! Sporters denken vaak, dat het
slikken van antibiotica bij infectie-
ziekten schuldig zouden zijn aan een
teruggang van de prestatie. Hierbij
worden oorzaak en gevolg echter
verward en op grond van objectieve
bevindingen kan de (koortsende)
ziekte hiervoor verantwoordelijk
gesteld worden.

Enkele dagen na het verdwijnen van
de koorts kan de training geleidelijk
weer worden opgepakt, maar de trai-
ning zal vooral qua intensiteit en
omvang aangepast dienen te wor-
den. Uitputting moet absoluut wor-
den vermeden en'luisteren naar het
lichaam' is hierbij echt noodzakelijk!
Uit onderzoek is gebleken dat het
prestatievermogen tien dagen na de
koortsende ziekte nog duidelijk afge-
nomen kan zijn. Vaak duurt het dan
ook weken voordat de sporter weer
op het 'oude' niveau kan trainen.

Preventieve maatregelen
Er is een aantal maatregelen te tref-
fen waarmee de kans op infecties
kan verminderen. De meest voor de
hand liggende is natuurlijk om de
trainingsbelasting zo te doseren, dat
de kans op overtraining zo gering
mogelijk is. Een naderende overtrai-
ning is echter niet altijd even gemak-
kelijk objectief (bijvoorbeeld door
middel van laboratoriumonderzoek)
vast te stellen. Het belangrijkste is,

dat de sporter zijn lichaam goed kent
en in de gaten houdt hoe hij zich

voelt. Als hij zich onvoldoende her-
steld voelt en eigenlijk geen zin heeft
om weer een (intensieve) training uit
te voeren, moet dat opgevat worden
als een signaal van een mogelijke
overtraining. Het is belangrijk om na
een uitputtende inspanning (bijvoor-
beeld een marathon) voldoende tijd
te nemen voor herstel. Uit onderzoek
is gebleken dat de verminderde wer-
king van het immuunsysteem slechts
tijdelijk is. Dit immuunsysteem her-
stelt zich snel bij voldoende rust,
goede en adequate voeding en even-
tueel mineralensuppletie. Bij presta-
tievermindering die samenhangt met
chronische vermoeidheidsklachten en
algemene malaise, is het altijd aan te
raden om te zoeken naar de mogelij-
ke aanwezigheid van 'focal infec-
tions' van bijvoorbeeld gebit en bij-
holtes en deze zo nodig te elimine-
ren. Bij sportactiviteiten in een tro-
pisch land, waarbij een grote(re)
kans op infecties bestaat, kan het zin-
vol zijn om naast de 'vereiste' vacci-
naties, ook een injectie met gamma-
globulines te laten zetten, waarmee
de weerstand tegen allerlei infecties
tijdelijk verhoogd is.

Conclusie
1. Uit onderzoek is gebleken dat

duurtraining die uitgevoerd wordt
tot 65% van de maximale inspan-
ning de weerstand stimuleert. Wat
betreft de duur van de inspanning
is er minder bekend. Uitputtende
vormen van inspanning onder-
drukken de weerstand tegen een
infectie, waardoor er een ver-
hoogde kans op het oplopen van
een infectie ontstaat.

2. Hygiëne, goede voeding en vol-
doende rust verkleinen de kans op
infecties.

3. Vaccinaties en mogelijk ook een
injectie met gamma-globulines
verkleinen de kans op infecties bij
toernooien en trainingsstages die
hier een verhoogd risico op heb-
ben.
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Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

a
NVA'o' Lid

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

KOK ASSURANTIËN
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drank-
U bent nog geen lid? U

gezellig druk.

Wij staan u graag te woord onder
het genot van een drankje.

Wij willen ook u als
Club van Honderd.

mei 1996 was de Algemene
Ledenvergadering van de Club
van Honderd.

over de Club van Ho
denclub van de HRR).

live music en een
je werden alle

HRR HRR

DE CPC 1996
àok dit jaar wilde ik de CPC lopen, ondanks het gewijzigde par-
cours,lk, Hanneke Dreves, al een tiidie lid van de Hague Road

Runners, in het bijzonder van Conditio, Het zou dit jaar de derde
keer worden dat ik de halve marathon zou lopen, maar toch ben
ik ieder jaar weer een beeÍ1e onzeker,
Wat wel hielp is, dat we het parcours twee weken eruoor al ver-
kend hadden, Samen met Carla, ook een loopster bij Conditio, en
trainer tan van der Roes[ hebben we de route gelopen,
hijgestaan en venntend door Renée, lan's echtgenote, die voor de
inwendige mens zorgde,
We zijn nog een stukje verkeerd gelopen, zodat ik in ieder geval
zeker was de afstand te halen.

31e maart brak aan. Het leek
lekker dagje te worden,
r bij de bushalte aangeko-

oegen de hagelstenen mij om
de oren. Even dacht ik eraan terug te
gaan, maar omdat de temperatuur
niet slecht was, besloot ik door te
zetten. Gratis reizen met de HTM! lk
liet de buschauffeur trots mijn start-
nummer zien. Deze was niet onder
de indruk en zei: "Ja, en!" Hij wist
nergens van. Toch mocht ik gratis
mee, onder schouderophalen van de
bestuurder.
Overgestapt in de tram bleek dat er
meer mensen op het idee waren
gekomen de CPC te lopen. Het zat er
vol met mensen in fel gekleurde
loopkleding. Richting Scheveningen
zag je vanuit de tram de 10 kilometer
lopers voorbij schieten. Zij kregen de
volle laag van de weergoden. lk had
met ze te doen. Op het moment dat
ik de tram uitstapte, begon echter de
zon te schijnen; een gunstig teken.

Op zoek naar het bagagedepot, wat
een chaos, iedereen wilde tegelijk
zijn spullen kwijt, de bagage-dames
tot wanhoop drijvend. lk deed nog
een poging de plek te zoeken waar
ik mijn start-kaartje kwijt kon, maar
gaf het al gauw op. Dan mijn naam

maar niet in de krant hoor! Het staat
rijen dik voor de toiletjes. Kortom,
een georganiseerde bende!

Op naar de start waar ik helemaal
achteraan ga staan. Tenslotte ben ik
een veteraan. lk was van plan op
mijn gemakje te lopen, ongeveer 6
minuten en 15 seconden per kilome-
ter. Gewoon voor mijn plezier dus.
De speaker kraait opgewonden de
namen van de profs. Overal om mij
heen zijn mensen aan het rekken en
strekken. Henk Mollema babbelt
tegen zijn dochtertje in de kinderwa-
gen. Verderop staat een menselijke
paashaas. Dan valt met een doffe
dreun het startschot. De voorhoede
zet zich in beweging. Waar ik sta,
gebeurt nog niets. Een Engelsman
vraagt hoe laat we beginnen. lk zeg
hem dat de start al geweest is en dat
hij nog even moet wachten en in
ieder geval op de klok bij het start-
punt moet letten. Verbaasd kijkt hij
mij aan. Zo doen ze dat zeker niet in
Engeland.
Om 15.03.38u. ga ik onder de start
door. Goed onthouden, denk ik bij
mezelf. De eerste '10 kilometers zijn
me te warm. De zon pal in het
gezicht, daar hou ik niet zo van. lk ga
achter een stel lopers 'hangen' dat

een chronometer bij zich heeft. Zij
bewaken de tijd. We lopen onder de
6 minuten. Zij en ik proberen wat te
vertragen, maar dat lukt niet goed.
Bij het '10-kilometerpunt blijkt dat ik
onder het uur heb gelopen. Weer
probeer ik het wat rustiger aan te
doen. Bij het 15 kilometerpunt heb ik
90 minuten gelopen.

Onderweg zie ik Henk Hoogeveen.
Hij stuift me voorbij; heeft de 10 kilo-
meterloop er al op zitten en doet nu
de halve marathon als voorbereiding
op de marathon van Rotterdam. Dat
kan niet anders dan goed gaan, zo te
zien. Een loopster uit Zoetermeer wil
met me oplopen. Zij is sneller en ik
zeg dat ik het rustig aan doe. Vindt
zij prima, want zij had al gewandeld.
lk weet genoeg en probeer mijn
eigen tempo te volgen, terwijl zij
sneller gaat. Even verderop wandelt
zij weer. lk groet haar en ga alleen
verder.
Langs de kant staat een ukkepukkie
met een kartonnen bekertje gevuld
met water. Om zijn hals een nummer
van de mini-marathon. Een vertede-
rend schouwspel. lk neem een slokje
water en zeg dat hij trots mag zijn.

Omdat we in de proefronde verkeerd
zijn gelopen, lijkt het nu sneller te
gaan. Voor ik het weet, heb ik de
grote lus bij de Thorbeckelaan gehad
en ben ik'echt' op de terugweg. Het
gaat nog steeds hartstikke lekker.
Met de zon in de rug en een heel
klein buitje motregen, kunnen de
omstandigheden niet beter.

Wat ik even vergeten had, was de
helling op weg naar de boulevard.
Waar je een beetje moe begint te
worden, krijg je ook nog eens de
hele klim naar boven. Ook een breek-
punt bij de proefronde. lk weiger
echter te gaan wandelen, zoals ik er
veel zie doen. Kom op Hanneke!
Denk aan je techniek! Het verstand
op nul gezet (in mijn geval geen pro-
bleem), zwoeg ik naar boven. Op de
boulevard aangekomen, gaat het de
helft lichter.

De laatste drie kilometers zijn het
zwaarst. De laatste 500 meters het
langst! Tijdens de laatste kilometers
passeer ik een loopster van de Road
Runners. Die heeft nog lucht genoeg
voor een praatje. lk verontschuldig
me en ga door.

Eindelijk de Finish! Helaas let ik niet
goed op mijn tijd. 2 uur '11 minuten
oÍ zo. lk lees het wel in de krant.
Suffig laat ik mij een medaille in de
hand duwen en de barcode van mijn
startnummer aflezen. Een vriendelij-
ke dame overhandigt mij een flacon
deodorant. Die zal ik zeker nodig
hebben! Voldaan loop ik nog wat
rond, en rek en strek wat. Natuurlijk
veel te weinig. Dat blijkt later. lk
wacht tot de laatste loper onder luid
applaus wordt binnengehaald. Hij
maakt een sierlijke buiging naar het
publiek.

Dan ga ik op zoek naar de gardero-
be. Mijn tas staat er verlaten bij.
ledere keer vind ik het weer een
raadsel hoe snel de boel is opge-
ruimd. Nog geen half uurtje na mijn
binnenkomst is het grootste gedeelte
van de voorzieningen al bijna weer
opgeruimd. Van de eerdere chaos is
niets meer te merken.

De tram is weer volgepakt met lopers
en dagjesmensen. ln ieder geval kun
je niet omvallen, dus gevaarlijk is het
niet. Er wordt een vrouw onwel.
Zuurstofgebrek of te veel vermoeid?
Met vereende krachten wordt zij wat
opgepept. Een mentholletje doet
wonderen. Ook weer zo'n goeie tip
van de trainerl

lk besluit niet naar het feest te gaan,
maar ga lekker uit eten met mijn
mannetje. Een goed besluit van een
welbestede dag!
's Maandags sla ik opgewonden de
krant open, maar vind mijn startnum-
mer niet terug. Jammer maar helaas,
volgende keer beter!

Hanneke Dreves

o

even bekendeop

van

Pronk

dl
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Het laatste weekeinde van februari was weer voor menig roadrunner uit Den
Haag e.o. gereserueerd voor het traditionele CPC-trainingsweekeinde. Twee
ontspannen - maar ook vermoeiende - dagen toeven in de lommerrijke en

omgeving van Bennekom.

zijn we uit Den Haag ver- Bosbeek'. ln dit fraaie oord werden we harte
lijk verwelkomd door de hoofdorganisator eer-

ste klas Henk Hoogeveen en zijn enthousiaste

secondanten. Alle geaniveerden kregen een

speciale CPC-pet en een bijbehorend sweat-

shirt.

Het was als een spannend jon-

De motor van de auto was

aan een rustig weekeinde toe, want
ze had last van anarchistische oprispingen.

Maar door het accurate en kordate handelen
van de chauffeur waren deze haperingen rap

onderdrukt, Zorgeloos werd de trip voortgezet.

Een goede kaartleester en drie paar infrarode
ogen stonden garant voor een rit zonder

omwegen en een persoonlijke record reistijd

naar de eindbestemming van het trainings-
weekeinde: het natuurvriendenhuis 'De

Na installatie op de slaapkamers betekende de

verdere vrijdagavond een informele en gezelli-
ge samenscholing in de eetzaal. Voor menig-

een hield dit een lichte alcoholische doping en

exotische dans in. Een ander had meer dan vol-

doende aan een geanimeerd gesprek met de

een of de ander.

Na een stevig ontbijt stond zaterdagochtend
een pittige loop op het programma. Het was
een aangename temperatuur om te lopen,
maar de vorst was nog niet uit de grond, Dus

een blubberige bovengrond met veel plassen

en navenante renkleding. Gelukkig deed dit
alles niet af aan het loopplezier. 's Middags
was er weer een trainingsloop door het geva-

rieerde bos- en weidegebied.
De inhoud van deze alinea werd mij toever-
trouwd door mijn kamergenoot, die van deze
trainingen met alle teugen heeft genoten. lk
sliep een gat in de dag om uitgeslapen en ver-
frisd de afgetrainden laat in de middag van
een verse bak koffie of thee te voorzien.

De avondmaaltijd was van een oosterse top-
klasse en van een copieuze omvang. Dat kon
ook van kok Roland gezegd worden.

De afwas werd collectief weggewerkt en het
bier en andere dranken stroomden rijkelijk.
Dit onder de klanken van lekkere rocknum-
mers uit het verre en prille verleden, gespeeld

door de band T0(= zero)Fourever.

Door de muziek en andere aanstekelijke ver-
makelijkheden was een breed scala van dans-
stijlen op de dansvloer te ontwaren. Van stijl-
tot een soort stijlloos dansen. Het niet-dansen-
de deel van de gasten was zeer geanimeerd

bezig. Het varieerde van een verstild solistisch

volgieten aan de bar, die ttouwens een zeer
goede omzet draaide dankzij Thea en Nico -
tot een luidruchtig gearticuleerd groepsge-

sprek,

Het feest ging tot in de kleine uurtjes door en

eindigde met een stoelendans voor een kleine
selecte meute 'diehards' met kleine oogjes.

Na een korte en intense nachtrust was het rap

opstaan met het zondagochtendgloren om

het ontbijt voor de eerste vroege vogels te
verzorgen. Die ochtend niet meegetraind,
maar een verfrissende wandeling gemaakt in
gezelschap van ondermeer het prilste HRR-lid.

's Middags wel met de rallytraining meegelo-
pen. Zo leer je nog educatief door de natuur
te banjeren. De luidste, maar de snelste groep
wist door de alternatieve berekeningen van

de jury de eerste prijs in de wacht te slepen.

Na dank aan Henk Hoogeveen en consorten
voor de soepele en goede organisatie en een

voedzame avondmaaltijd was het voor de
meesten weer tijd geworden om met hun prij-
zen, vuile was en afgetrainde lijf en geest

huiswaarts te gaan.

Henk, bij deze nogmaals hartelijk bedankt
voor dit gezellige en onvergetelijke weekein-
de.

Ben van Koten

Y:*//
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I)aarom yindt u in onze .100 mr dat de keuken prrÍect wordt gein,

showroom ruin 25 opstellingen stalleerd. Al Íulm ó0 iaar zri. wíi
vrn hekcrde merksn keukens, aktie{ in keukels, voor u de garan-

Onzc derkundige rdviseurs gevet u tie dat het resultaa( gezien ma3
graag alle isÍqtmatic zod*t uw worden" Een droom yan een keu-
keuze wordt vergemalkeliikt. N*ar ken waarin u naar hartelust kunt
wens maken wri een oÍlerte en een kokkerellen. En voor elke vraag

ontwerp lodat u voorai weet wa{r bebben wij een passende oplossing.
u voor kiest. M{aÍ wii dorn meer. Geen conÍectis maar maatwerk dat

Onze installateurs zolgen eÍvoor biiupast.

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

HRR clubleden speciale korting.
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Lopen lopen lopen het is tP(

Er was eens een meisje die liep de CPC

er liepen 2 begeleiders met haar mee

De eerste 10 kilometer gingen erg
goed

ze kreeg de drankjei op tijd zoals dat
moet
Lopen Lopen Lopen het is CPC

Na 15 kilometer sloeg de vertwijfeling
toe
Ze vroeg mag het langzamer want ik
ben moe
Maar de beide beulen van het Kees

Knaap/ Zier Running Team liepen er
naast

en zeiden wat een onzin, je word toch
niet voor niets gehaast.
Lopen Lopen Lopen het is CPC

Ze zwoegde door en leek het meest op
een stoomtrein
en wilde het liefst al bij haar lieve

Marcel den Dulk

elkaar

de boulevard

de haar tot
en niet

Door haar
Hauser

daar was
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Bennekorrr opgeschrikt door loopweekeinde CPt

"Baby, I want to funk you t p"
De modekleuren deze lente zijn groen en geel. Dat valt tenminste op te maken uit de succesvolle

presentatÍe van de nieuwe modelijn van trainer Henk Hoogeveen. Locatie voor de sportieve mode-

show: het natuurvriendenhuis De Bosbeek in het Ge/derse Bennekom.

van een hoogstaand culinair loopweekeinde.

van de RoadRunners was een cul-

voor de beheerders van de vre-
Bosbeek en het bijbehorende streek-

Onbekend met de naam, vreesden ze al

het ergste: een stel motorduivels dat met veel

geronk beziÍ. zon nemen van de natuur. Toen er

alleen maar auto's kwamen, vroeg de streekdes-

kundige van het museum dan ook waar de moto-

ren bleven.

Het was een geruststelling dat de honderd gasten

hun kick alleen uit het geruis van loopschoenen

haalden. De omgeving keek niettemin de ogen uit
naar het atletische gezelschap.

Platform
De Bosbeek

is een natuur-

vriendenhuis

van het

Nivon, een

organisatie

die al zeven-

tig jaar bestaat en 40.000 leden heeft. Officieel is

het een 'platform voor politiek-culturele en recre-

atieve evenementen. In een gids heet de Nivon ons

'duurzaam welkom' in een van de zestien natuur-

vriendenhuizen, de Bosbeek.

Belangrijkste kenmerken voor een verblijf zijn
'natuur, rust, ruimte, het gezelschap van andere

rustzoekers en voor jezelf zorgen'. De gasten van

de Bosbeek zijn meestal wandelaars die in opper-

ste staat van opwinding komen door de ontdekking
van de sporen van de Middeleuropese

Nestklopper; daarover dan ook lang kunnen napra-

ten onder het genot van een kopje Cubakoffie.
In alle respect, maar de mensen die van 23 tot 25

februari in de Bosbeek logeerden, waren toch van

hele andere slag.

Honderd man, uitgenodigd door de loopgroep van

Henk Hoogeveen, om zich in een ideale omgeving
voor te bereiden op wat eens de City-Pier-
Cityloop heette, maar nu door het leven gaat als

CPC.

Happen
Henk heeft ooit de boeken

van een groot filosoof gele-

zen (naam vergeten) die de

stelling aanhing: de mens

presteert het beste met een

bijzonder goede maaltijd in
het vooruitzicht. Geen

wonder dat de keuken
'main target' was van de

ondememende trainer. Via
een uitzendbureau werd een kok van gewicht aan-

getrokken die geheel paste in de profielschets
'culinair in mega-maaltijden'.
Deze kok, Raymond, komt zeker ooit zover als

Joop Braakhekke en Kas Spijkers. En, als de

breedbeeldtelevisie eenmaal is doorgebroken,

krijgt hij vast een eigen kookprogmÍrma.
Wat hij in Benne kom maakte was in elk geval uit
de kunst. De vrijwilligers uit de stal van Henk ren-
den af en aan met schalen.

ÉlL.*
l1Ïl

{

T

Iedereen proefde gelijk dat alles vers was

bereid, en dat er veel zorg aan was besteed

door vrijwillig keukenpersoneel. Dat overi-
gens niet alleen zweette, maar ook bloedde

tijdens het appelschillen.

Julio
In Henks loop- en bediengroep waren er lie-
den die de gasten niet alleen een bord eten,

maar ook een cabaretvoorstelling aanboden.

Niemand vergeet meer het optreden van

Julio, de geliefde loper van het Iberisch
schiereiland.

Hij voerde een aantal onnavolgbare goochel-

truuks op en gaf een heel eigen invulling aan

het drinken van sangria. Met een kan ging

hij tafels af om de drank in de monden van

vooral vrouwelijke HRRJeden te gieten.

Hoogtepunt was de opvoering met zijn
boomlange assistente. Staand op een kruk,
probeerde hij met de kan haar mond te berei-
ken. Maar zij wilde niet. Waarop Julio de

onsterfelijke woorden sprak 'mond open,

daar komt 'ie'.
Het gelach klonk nog lang na, net als de

muziek die het hele weekeinde prominent

aanwezig was.

Disco
Waar de natuurzoekers, de trouwe leden van

de Nivon, de cd Vogels in het Wild koeste-

ren, houden de lopers van de HRR veel van

disco- en funkmuziek, Dat moet iets te
maken met de ritmische klanken die over-
eenkomen met bewegingen tijdens de war-

ming-up. De beheerder was ontzet door
zoveel energie: die lopers stonden geen

moment stil. Hoe is dat mogelijk met vier
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trainingen in twee dagen en dan toch zoveel

beweging op de dansvloer?

De muziek begon bij binnenkomst en eindig-
de pas diep in de nacht. Ergens in het
gebouw is daarbij een radio gesneuveld. De

omstandigheden waaronder dat gebeurde zijn
nooit opgehelderd. Alles wat de rustzoekers

meestal laten, deden de lopers. En in alle

openheid: poloiaise over tafels, stoelendans

om drie uur 's ochtends en een huzarendans.

Om maar in beweging te blijven. Rode draad

was het nummer 'Baby, baby, I want to funk
you up', dat tot tophit is uitgeroepen van het

Ben nekomse weekeinde.

Knallend succes was tevens het optreden van

Barry's band dat de oudere jongeren prikkel-
de met nummers van de Byrds en anderen.

Het besef dat de jaren wel erg snel waren

gegaan, joeg velen naar de bar. Alle bierva-
ten waren leeg, voordat het weekeinde goed
en wel was afgelopen.

Vallen
Tussen het feesten en eten door is er toch
nog veel gelopen. En gevallen, want de bos-

paden rond de Bosbeek bleken verraderlijke
wortels te hebben. Een fiks aantal lopers is

op zijn gezicht gegaan, tijdens een versnel-

ling of goed gesprek.

De omgeving was prachtig en leende zich

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.

íïijiïitl'il::ïJiït' ë
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MSpfrt
voor je. g9NTASTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN
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dumptiek

Perfect
gerege

THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002
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Wij weten als geen ander dat goed materiaal het halve werk is. Uiteraard is de
nodige training en een dosls talant net zo belangriik als een paar strakke snelle
wielen of een iuist afgestelde fièts. MaàÍ allëen al dit laatste kan wonderen doen.

Kortom wij kunn,en de sërieu:ze triath-
Ieet met raad en daad, bijstaan in zijn of
haar strijd tegen het horloge.
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§erieus advies voor de serieuze
triathleet
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voor lange tochten. Menig beginnend loper hdeft
ergens in Bennekom zijn eigen grenzen verlegd. De
kilometervreter ging voor dat moment gelijk op met
het nieuwe HRR-lid dat het na anderhalf uur lopen
niet meer zag zitÍen maar de blaren des te meer ging
voelen. Voor hem of haar was de massagetafel van
Trudy als een oase in de woestijn. Ze had het dan
ook druk dit weekeinde.

Wat niet weggemasseerd kan worden is de zege yan

de groep van Jacques tijdens de speurtocht op de

laatste dag. Eerst gediskwalificeerd voor 'vals spel',
later toch als winnaar uitgeroepen. Maar voor ieder-
een was er de cadeautafel met gesponsorde T-shirts
en andere nuttige zaken. De hal van de Bosbeek leek
even op een weekmarkt waar kopers graaien in de

stapel met aanbiedingen.

Rozen
Los van alle sportieve
prestaties, was Henk
Hoogeveen de grote

winnaar van de

Bosbeekse dagen. Als
dank voor de culinai-
re en andere hoogte-

punten werd zijn
groep door de clubge-

noten in de rozen

gezet. En Henk had

voor iedereen veel
lovende woorden.

Dat heeft hij overi-
gens altijd. Even overheerste weer het groen en geel

van de nieuwe kledinglijn toen zijn mannequins naar
voren traden. Schorten, truien, sweaters, petjes, alle-
maal met zijn naam. De look gaat het helemaal
maken deze lente. Dus: als je iemand tegenkomt met
dit tenue aan, vraag hem dan hoe het geweest is. Er
gaat het gerucht dat Henk alweer een nieuw loop-
weekeinde voorbereidt. Zorg datje er snel bij bent!.

Hans Hemmes, kersvers lid van HRR

Naam loop Plaats

Halve Marathon Terneuzen

Parkenloop Voorschoten

Haagse Beemdenloop Breda

Nike Ladies Run Hilversum

le Lievaartloop Naaldwijk

Dijkenloop Dronten

knteloop Papendrecht

Dorintloop Badhoevedorp

Instuif Haag Atl. Den Haag

NKEkiden Dordrecht

Omloop van

Noordwijkerhout Noordw.hout

Vestloop Alkmaar

HRR-TimeTrial Clingendael

le Starshoe wedstr 7,oetemtwr

HRR-strandloop Scheveningen

Merwedeloop Hardinxveld-

Giessendam

Golden Ten loop Delft

UtrechtMarathon Ufecht
I*nteloop Den Hoom

City Run Woerden

UtrechtMarathon Unecht

2e Starshoe wedsf Zoetermeer

2e Lievaartloop Naaldwijk

Instuif AV40 Delft

NK Baan Senioren Den Haag

Drenthe Marathon

Flora Run

Hofpoorttunnelloop

NK Baan Senioren

Almere Marathon

NK Baan Senioren

Tilburg Ten Miles

Zuidersterloop

Datum

04.05

04.05

05.05

05.05

09.05

11.05

11.05

12.05

12.05

12.05

12.05

Afstand

2t
16

10-15

5

5000

I 15 esta

15

2t

800-3000

42

Start

11.00

13.00

12.30

19.30

07.00

16.00

12.50

12.00

12.00

11.00

16.30

19.00

19.00

19.00

Inl.
0115-696741

071-5616689

076-5410265

070-3208181

0174-620733

032t-315677

078-6177655

020-6597412

070-32384«

078-6165897

Datum

15.06

15.06

15.06

15.06

16.06

16.06

r6.06

21106

21.06

Den Haag

Barendrecht

Ouddorp

Dordrecht

Barendrecht

Maastricht

Enschede

De1ft

Noordw.hout

Den Haag

Haamstede

Atlanta

015-3692353

0180-410271

01 I l-420458

078-6181406

Energie

M3-3437833

St Marathon

015-2617624

Naan loop

l2-uurs estafette

Laan van Poot

NK Baan Veteranen

Port Zblande Run

Vadekaloop

NK Baan Veteranen

Observant NK

Bergloop

Twente Marathon

Instuif AV-40

Sportpunt

heland loop

Berg tot Bergrace

Schiphol Air
Road Run

WK Weg Veteranen

Delft Sportstad

Bokaal

WK Weg Veteranen

Plaats Afstand Start Inl.

09.00

12.00

16

l5 14.30

1-8-13 11.00

42

1500-3000 19.00

3l
2t
s500

5000

5-10

0252-374991

012-56t2652

070-3853694

079-32|854
070.2540690

Goes 11

Rhenen L2-23

Schiphol l0
Brugge (B)

Delft

Brugge (B)

10

3000

l6
2t
5500

19.30 0113-622109

0317-42599912.05

13.05

14.05

17.05

18.05

22.06

23.06

29.06

30.06

30.06

14.30 0112-4//;212

800-1500 11.00 015-2617624
r9.05

19.05

25.05

27.05

27.05

28.05

30.05

31.05

31.05

01.06

01.06

01.06

01.06

02.06

02.06

02.06

02.06

07.06

08.06

08.06

09.06

09.06

10.06

11.06

13.06

l0 16.00

l0 14.00

2t-42 11.00

10 14.30

10 15.00

2t-42 11.00

10.000

3000 19.30

800-3000 19.00

15.00

13.30

15.00

t4-21-42 13.00

t6 13.00

0184-614170

015-380923s

0346-266055

015-3809510

0348-419434

0346-266055

079-3211854

}tT4-620733

0t5-26t7624

Haag Atl

0591-630247

0172-2t4019

0348-419434

Haag Atl
036-5312440

Haag Atl
Mt6-362148

02.07

05.07

06.07

07.07

08.07

10.07

11.07

14.07

16.07

25.07

27.07

28.07

04.08

04.08

10.08

25.08

Singelloop Zienkzee

Instuif Haag Atletiek Den Haag

Tien Engelse Mijlen Gorinchem

NK Halve Marathon Deventer

HRR-TimeTrial Clingendael

Sratenloop Domburg Middelburg

4e Lievaartloop Naaldwijk r500-

10.000 19.30

10 14.00

800-3000

l0 20.15

Liptonicerun

Instuif Sparta

Bom Bokaal Loop

Olympische Spelen

Frans v Sprang

Tempoloop

Olympische Spelen

Veteranenwedstrijd

Te Werve

Wegwedstrijd

Wolphaartsdijk

Telematicaloop

(swAN)

Singelloop

Fiat Rondeloop

Halve Marathon

Rijk Zwaan etc.loop

0174-620733

070-3208181

070-3977385

0l I 1-420458

19.00 0255-s15160

01 l l-420458

015-3692353

0183-636932

Daventria

070-3853694

0l l8-615084

045-5712198

0348-419434

0186-616952

01 I 1-420458

0174-62W33

20.00

r9,00

15.00

19.00

20.00

12.00

15.00

Klazienaveen

Boskoop

Woerden

Den Haag

A]mere

Den Haag

Tilburg

Capelle a/d

Ussel

Middelburg

Maasdijk

Heinenoord

Leiden

Amsterdam

Clingendael

Zoetenneer

Naaldwijk

t0-21-42

t0
15

Nadorstloop

Jan Knijnenburgloop

TA vd Bergloop

3M-Marathon

Grachtenloop

HRR-TimeTrial

3e Starshoe wedstr

3e Lievaartloop

16 13.00

16

15 15.15

2t 14.30

2t-42 10.00

10-18 13.30

5500 19.00

3000 19.00

800-1500 19.30

010-2021007

0l l8-615084

0174-620733

0186-616952

071-s450655

020-6428668

070-3853694

019-32|854
0t74-620733

29.08

30.08

31.08

31.08

Rijswijk 3000 0t5-26t7352

Wolph.dijk 15 14.30 0113-581385

Sanpoort-N. 10

Atlanta

Heerlen 16

Woerden 10

Oud-Beijerland 15

Haamstede 2l
Naaldwijk 16

52 M50 0:36:13

0:36:30

0:36:43

03659

03?:02

037:12

0:37:13

UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAG
Wegwedstrijd, Estoril (Port), 25 km 0p22110195

Plaats Cat. Titd ilaam

V35 l:29:33 AnnevanSchuppen

Haagse Tien, Den Haag, I0 km op 22/10/95

Plaats Cat Tiid Naam

I MSE 0:30:51 MohamedAkoudad

(HaagAtl)

)/
61

&
ffi

71

72

3

l0

l1

t2

30

t)

46

48

MSE

MSE

MSE

M40

MSE

MSE

MSE

MSE

032:18

033:05

0:33;19

0:33J0

0:34:59

0:35:50

0:36:00

0:36:07

AlhÍtBeekhuizrr

\YillemdeGraaf

thomas Piepr

HamVrolijk($aa)

ZakadaEzine

Baí Colijn

Derk Jan Smid

RenéMeiju

M40

MSE

M40

M40

M45

M45

Hans van der Kooij

(HaagAtl)

ZiuSchaap

Maarhn Schanoo

WimWillemsen

Rinus Pols

Paul Greven$ette

Bert Vingerhoed

$f

eta

i::
ji

uitgebreide asso

Telefax
.9

organisator van het HRR

end wil ik in het bijzonder

weekend tot een succes te maken.

Hendriks bedankt voor de

Schaap bedankt voor jouw bijd
kbaar stellen van diverse

bedankt voor het beschikbaar

ng. Zonder jullie was het

bestaande uit 25 personen,

van jullie. Hopelijk tot

AIV
bedanken die zich

van het loopgebeuren

artikelen,
bedankt voor jouw

artikelen.
bedankt voor de

noten in diverse
groepsbegeleiders

was leuk om te doen.

lie 200% inzet.

bedankt voor jullie

t

.*'

I
I

Ben Hermans, tevens voorzitter van de Club

team bedankt voor jullie

Henk Hoogeveen

ls

hebben

stellen

Het

Thomsonlaan 67,
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IIoT Bcm TTUTU UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAG PACIilA II

MSE

MSE

VSE

M40

MSE

M45

M40

MSE

MSE

M60

v35

MSE

MSE

M45

V§E

MSE

MSE

MSE

M$

v40

MSE

M45

M45

MSE

VSE

v45

M45

v55

M60

VSE

VSE

t3

14

80

87

88

n
r09

ll0

tn
r30

r39

140

l6l

162

178

193

tn
2U)

2U

2M

259

285

2n

2W

309

3t2

313

323

3n

329

330

037:16

0:37:16

0:37:39

Lfundekiester

Hans Blokku

Jenny Cornmandeur

(HaaeAtl)

Paul van den Berg

Bep \Yalbutg

Ton Toet

HenkMullekes

Peter Groen

Ed Biersteku

ftans van Veen (Haag Atl)

Resi Fmnsen (Haag Atl)

MareldenDulk

ReinPijprs

Eddy Z'Jl

MugdetHoeksua

MiltmPlet

Chules de Roo

ïheo Waars

PiotMeiftn

Muianne Koopnan

Eugène van de Bug

laap van Dijk

Rob van du Bilt

Frans Perdijk

Yvonne Smit

HermaKesslel

Ben van Kan

Sonja van ,{s

\YillemMeiju

Madëlle Nieuwenhuis

CarolineDubhld

0:37:51

0:3753

038:01

039:19

0:39:24

0:40:10

0:40:14

0:40:42

0:40:45

0:41:45

0:4150

0:4254

0:44:03

0:44:12

0:44:16

0:44:17

0:44:19

0:41:29

0:49:ffi

0:49'21

050:03

05059

0:51:ffi

051:02

05233

05356

054:02

054:12

Minimanthon, Apeldoorn, Í8.6 km op 03/02/96

PíaaE Gt TiN ltlaam

I MSE 056:01 BertholdBeigu(Wolvega)

ló MSE 1:03:32 RenévanlYissen

29 VSE l:M:50 LindaMilo(Belgie)

11 MSE l:09:31 Rémonvanlunzen

114 MSE l:1558 FransMarlens

180 V35 l:16:09 IneValentin

184 MSE l:16:16 HansBlokker

Í8 M45 l:26:34 HansvanderVecht

604 M40 l:27:20 Joopden0uden

682 M40 l:28:46 llansZuurmond

119 M55 l:2917 PietMernden

165 lvl50 l:29:54 CremtvanderVeer

n8 V40 132:13 InekeSchnitzlu .

l0l5 VSE 133:40 Hellenllauser

1069 M45 13430 RobvandeiBilt

1492 M40 l:42:M Kes Knaap

l55l M50 l:43:24 JohndeGier

ló39 V35 l:45:23 MujanlVillemsen

168l V40 l:46:M RiavanCreffen

1890 V45 15539 CarryvanTeylingen

Asehonde, Apeldoom,27,5 km op 03/0U96

Plaats Cat Tiid llnn
1 MSE l:23:50 LucKrctwau(Huizen)

16 V35 l:3ó:49 AnnevanSchuppen

271 M40 1575ó lVtunlYillemen

343 MSE 2:N:26 PeterGmen

UZ MSE 2:10:40 Marco Borsbo,om

672 MSE 2:ll:31 PaulGordijn

132 M40 2:12:32 MeindertAlsma

755 MSE 2:13:28 AdFousert

835 M40 2:15:25 FritsWifinu

846 M40 2:15:36 PieterHulskamp

Een vd Vier,l'laaldwijk, l0 km op 10/0U96

flaab Cat fN Naan

I MSE 0:33:14 Eric Teumssen

(0lympusi0)

4 M40 0:34:18 HansVmlijk(Spana)

2l M40 0:37:15 FranstenBrink

23 MSE 0:3753 HansBlokker

26 MSE 0:37:57 StevenPo$

28 M45 0:38:04 PaulGrevensEtte

3l M50 0:38:18 leovanKoppen

(Olympus 70)

32 MSE 0:38:19 MaartenScharoo

33 M40 038:20 RinusPols

l E 038:21 CarlaQhont(0lympus?0)

34 M40 0:38:28 NicoDropprt

42 M40 0J9:16 PaulvandenBug

M M40 039J0 \Yim\Yillemsen

5l M40 0:40:ll HenkMulleke,s

11 MSE 0:41:16 RemkoSchanoo

85 MSE 0:4139 JohnHuhan

95 M50 0:42:23 lanNieuwenbug

98 M40 0:42:43 PietZeryaaÍ

6 VSE 0:45:19 MargriotHoeksta

145 MSE 0:4ó:39 JoopdeGier

l2 VSE 0:41:29 HellenHauser

ïhomas hepren Willemde Graaf gedupeerd dooromeglementairc start

Maquetteloop, Heemskerlc Halve maÍathon op 1l/02/96

Plaas Gt Tild Naam

I MSE l:0i:00 TeckeyGebreselassie

(0lymp.70)

l8 MSE l:1159 AlbrtBekhuizen

Stratenloop, Tampa (USA), 15 km op 24/02/96

Plaab CaL Tiid llnn
1 VSE 0:4830 Teglalmup(Kenia)

1l V35 052;03 AnnevanSchuppn

Stntenloop, Winterpark (USA), Í0 km op 02/03/96

Píaab Caí TN llnm
ME 0J3:03 Karlshoj(knemaften)

5 V35 0:34:02 AnnevanSchuppn

langs de Gouweloop, Waddinxveen, l0 km op 02/03/96

Phab Cat, TiN Naan

I MSE 0'.29:52 AndreiSchalagin(Rusland)

I M40 0:3055 RienvdWilt(Clytoneu$

7 MSE 03135 ïhomasPiepr

25 MSE 033:43 \YillemdeGraaf

3l MSE 0:34:48 BartColijn

38 MSE 0J5:43 HarBlokku

29 M40 03756 HenkMullekes

46 M40 0:4152 Joopden0u&n

Drerhtstedenloop, Dordrecht 20 km op 02/03/96

flaab Caí nil ilnn
I MSE l:04:14 RachidBenMeziane

(hltaSport)

4 M40 l:05:37 \YimStemnburg

(Panhenon)

53 M40 l:13:30 HennanvandcrStijl

Íen Engelse Mijlen, A,alsmeeÍ, l0 EM op 03/03/96

Nants Cat lN Naan

I MSE 052J7 JohnBuskermolen

(Aalsnea)

16 MSE l:01:23 StrvenPo$

Twintig van Alphen, Alphen adR, 15 km 0p 09/03/96

PlnB Cat Tild Naan

I VSE 0:50:09 loyceChephumba(Kenia)

BR 0:57.23 StevenPost

26 VSE l:05.27 Esthutlartman

REC l:06:02 EdBienteku

Twintig van Alphen, Alphen adR,20 km op 09/03/96

Plaats Cat fN Naan

1 MSE 0:58:47 PaulEvans(GB)

I M40 l:05:42 WinStemnbug

(Parthenon)

I M45 l:06:03 RienvdWilt(Clytoneus)

35 MSE 1:0ó:53 AlhíBeekhuizrn

M MSE l:08:43 ThomasPieper

Í MSE l:10:27 RonaldBreugom

58 MSE 1:11:28 WillerndeGraaf

I M50 l:1250 Marinus0ele(Fotuma)

84 MSE l:1358 DukJan Smid

86 MSE l:14:10 BaÍtcolijn

30 M40 l:18J0 JoopVerhoeven

132 MSE l:19:41 HansBlokker

2l M45 l:2058 PaulGrcvenstette

l8 M50 l:21:25 Jac4ues Beljon

45 M40 l:21:50 HenkMullekes

165 MSE l:24:27 Marm Bonhoom

REC l:25:59 PeteiKempkes

35 M50 1:26:25 Jan Nieuwenbug

l8l MSE I:27:03 GuusZrjdenbos

189 MSE l:28:34 John Hartman

81 M40 1:2850 MichielTuit

85 M40 l:?9:23 PietzeÉYaaí

94 M40 l:31:25 Joopden0uden

199 MSE 13258 LeoDomnanschet

70 M50 l:51:41 JohndeGier

87 M45 156:45 BenBaardolf

REC l:57:50 Janellamsta

Dàrtig vaoïlburg, ïilburg$ kmbp 10/03/96

Pfaab eil "Tiid'' tl/aanr

I VSE l:55"42 NadiaPrasad(Frankijk)

2 V35 157:0ó AnnevanSchuppn

Haag,

Tiid

10 km op 16/03/96

0:32:48

0:34:29

035:15

03631

037:ll

Eindklassement Een v d Vier-lopen Í995/96

I MSE HemiHavinga(Sparïa)

2 MSE ThomasPieper

Sultanaloop, Zaandam,30 km op 17/03/96

PlaaB CÀt Íild lÍaam

I V35 l:47:56 AnnevanSchuppn

lntervamJoop, Godnchem, Í0 km op 23/03/96

Plaab Cat fN Naan

I MSE 0:3054 Martin Delleman (Typhoon)

13 M40 0:32:00 WimStemnburg

(Parthenon)

9l M40 035:28 HermanvanduSttll

De Spartaanse Striid, Rijswijlc l0 km op 24/03/96

Plnts Cat Tiil Nnm

I MSE 0:32:46 HendHavinga(Sparta)

6 MSE 036:12 RocheSilvius(ex-HRR)

9 M40 0:31:42 Rinus Pols

NK Weg Vetennen, Santpoort 15 km op 24/03/96

3l

32

35

it
39

42

43

49

5l

I

57

63

6

M40

M40

MSE

MSE

M45

MSE

MSE

M40

M50

VSE

MSE

M45

vsE

0:37'.21

0:37.23

0:37:27

0:31:32

0:3739

038:02

038:10

03836

0:39:20

0:40:22

NicoDropprt

Rinus Pols

Maarten Schanoo

Peter van Leeuwen

Paul Grcven$ette

AllardKapptein

Guus Zjdenbos

Henk Mullekes

Jac4ues Beljon

Mananne Hoogeörugge

(Sparta)

JandeNijs

Eddyajl

Hellen Hauser

Een vd Vier Sparta, Den

Píaab CaL

I MSE

8 MSE

Ió MSE

23 MSE

29 MSE

Nanm

Thomas Pieper

DerkJan Smid

BaÍColijn

Hans Blokker

Skven Po$

PlaaB

I

7

12

73

78

0:41:28

0:42:39

0:43J8

TN

0:49:03

05158

0:52:24

059:08

q5e38

Cat

M40

M45

M50

M45

M50

lllaam

Cers Knayenveld (AV 34)

Jaap Vallentgoed (Alti$

Frans Forer (Noordkop)

Ton Toet

Jacquu Beljon

o Orthopedische en

Sem i-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

NTR§ ^J
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PAGI]IA 12 Ho,r Re*n Rmtntu,

.a

C-F

F

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

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

Voon m llRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelenl

tr oeldroSist'

a\r, -r/
Homeopatheek

t
Laan van Meerdervoott 179 a, 2517 AZ Den Haag

Tel070 -3452210 Fax070 -3463706

SHIELD MARX BV ROTTEROAM, MATHENESSERLAAN 34O, POSTBUS 25I I I, 3OOI HC ROTTERDAM.

A.C.M. VERMoLEN, MR J.A.F. CONSIDINE, MR A.E.G. SLABBAERT, MR K. BECKS, MR M.A
L.J. VALENBREDER, E. SLOOÏMAKER

SHtÉLD MaRK BV AMSTERDAM, HaceuaRTsTRAAT gO, PosïBUs 75643, lOTO AR AMSTERDAM. TELEFooN O2O 6644331
MR B.A, Krsr, oRs L.C.J. vaN GERvEN, MR s.D.J. MoLHUYSEN

TELEFOON OIO 477351 I FAx OIO 476374s

Fax O2O 6768800

BouMA, MR G.J.C.M. WEsïcEEsT,

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SHIELD MANK

BOUW- EN AANNE'NINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

telefoon: O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

t

F

I
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