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* " Ziertjes", Kaarten zijn te koop bij
de volgende leden; Berry Kramer,

Heidi v.d,Veer, Ada de Kuiper, Aad

Overdevest, Gineke Bunk. De bar-

medewerkers kunnen je op deze
personen wijzen.

barcommissie heeft het recht

kaarten van een bepaalde datum
ongeldig te verklaren. Dit wordt
ruim van tevoren aangekondigd,

* Ontbreekt een van bovengenoem-

de zaken dan kan deze kaart door
het barpersoneel worden gewei-
gerd.

* Bij misbruik kan de houder door de

barcommissie worden aangespro-

ken,

1996 is het concept
getiteld "Op weg naar

van de

welk concept
in feite een voorlopige eindrappor-
tage is van de Stuurgroep Structuur
aan het Uniebestuur van de

KNAU. Het ligt in de verwachting
dat de eindrapportage door eenie-

der gefiateerd gaat worden en der-
halve op redelijk korte termijn,
denk aan het einde van dit jaar, in
werking zal treden.
Al eerder heb ik over de structuur-

wijziging gezegd, dat het jammer

is dat er niet besloten is tot oprich-
ting van een wegsectie. Zulk een

sectie zou naar mijn mening beter
en sneller kunnen inspelen op de

wensen en behoeftes van de weg-
atletiek(verenigingen).

Nu dit niet zo is, dient de onderha-
vige eindrapportage als zodanig
beoordeeld te worden en het moet
gezegd worden, dat het een door-
timmerd stuk is, dat, wanneer het
werkt, in een betere communicatie
tussen verenigingen en KNAU zal
resulteren.
Ik pak er twee belangrijke punten

uit.
Allereerst de omvorming van het
Bondsbureau in een uitvoerende
lijnorganisatie met resultaatverant-
woordelijkheid. De betaalde (lees:

professionele) krachten op het
Bondsbureau ntllen tezamen met
het vrijwillige kader werken aan

beleidsvoorbereiding èn uitvoering
en hierop aangesproken kunnen
worden.

Een tweede belangrijke wijziging
is de opheffing van de districten,
waarvoor in de plaats komen de

regio's en regiocoördinatoren. In
onze regio, de regio Den Haag met
totaal zo'n 3500 leden, wordt er
een regiocoördinator benoemd)Íie
onze belangen dient te behartigen
en die als communicatiekanaal zal
fungeren met de KNAU. Er komt
overigens geen regio orgaan. De
verenigingen zijn ingedeeld in re-
gio's waarin een regiocoördinator
werkzaam is. De regiocoördinator
heeft een groot en belangrijk ta-
kenpakket, zodat de regiocoördina-
tor als een meer dan belangrijke
schakel in de relatie vereniging/-
KNAU gezien moet worden.

Het zal afgewacht moeten worden
hoe de nieuwe structuur werkt. Er
is met inzet en toch ook deskundig-
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Hague Roadis reeds twee

verlaten vanwege uit-

breiding van atletiekvereniging De Bataven. Bij
gelegenheid na a.s. voor de vereniging beschikbaar zijn

voor het geven op het gebied van trainingstechnische zaken.

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Welk clublid is er gespecialiseerd in het

programÍrreren van vooral vlrP 5.1.
Gaarne met Hellen Helderman contact opnemen.

E
D

fl t

drukt alles op allo6

Prins Hendrikstaat 76-2518 HV Den Haag
Tel: 070-3454905 Fax: 070-3451 868

mobiel: 06-52700406
E-mail: kk2 @euronet.nl
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beginnen met de fantastische prestatie van ons erelid Anne van Schuppen.

Anne zich in de marathon van Rotterdam gekwalificeerd voor de
in Atlanta.

sterk lopend, met onverwachte hulp van Albert (Appie) Beekhuizen, finishte
binnen de richttijd en kwalificeerde zich ermee voor Atlanta. Even duimen dat de

uithlijven, de vorm behouden blijft en we zitten over een aantal weken met z'n
de buis om nenteus Anne in Atlanta te aanschouwen. Dit clubblad verschiint nog

de Olympische Spelen, dus zal ik in Clubblad nr.4 hier uiteraard meer over schiiven

heid gewerkt aan de nieuwe struc-
tuur en alleen dat al verdient de

nodige loyaliteit.
Onze vereniging zal dan ook loyaal
tegenover het rapport staan en haar
medewerking geven om te trachten
het beoogde resultaat te bereiken.

Dat er aan de wegatletiek gedacht
wordt, blijkt uit een door de

KNAU te starten offensief om de

ongebonden loper te bereiken. Eeh
publikatie hierover vindt u terug in
Atletiekwereld nr. 5 van 8 juni
1996. Het wordt met nogal veel
ophef gepresenteerd en bovendien
in een vorm alsof het "nieuw" zou
zijn. Het offensief bestaat uit twee
fasen. De eerste fase bestaat uit een

ondersteuning van de vereniging-
(en) middels loopcursussen en test-
punten. De tweede fase bestaat uit
het rechtstreeks benaderen van
lopers door de KNAU. Over het
laatste kan ik kort zijn: hierover
ben ik niet erg enthousiast. Iedere
loper die zich rechtstreeks wendt
tot de KNAU Yoor een direct lid-
maatschap buiten een vereniging
om wordt geen lid van een vereni-
ging. Beter is het naar mijn mening
om een constructie binnen de ver-
enigingen te introduceren, waar-
door de ongebonden loper geihte-
resseerd kan worden in een lid-
maatschap toegespitst op de be-

De akties van de KNAU zijn
bedoeld om de wegatletiek meer
aandacht te geven, maar ik hoop
oprecht dat het hier niet bij blijft.
Natuurlijk, de wegatletiek moet
geholpen worden en loopcursus-
sen als de onderhavige zijn daar
een goed middel voor. Maar wan-
neer de wegatletiek de support
moet krijgen alleen via het onder-
havige offensief dan kan dit als

wel erg mager naar een aantal
verenigingen toe, welke al jaren

hiermee bezig zljn, beschouwd
worden. Onze vereniging verzorgt
van den beginne haar eigen mar-
keting en PR en er is juist in
wegatletiekkringen grote belang-
stelling voor een 'overall' plan
met natuurlijk de daaraan gekop-
pelde uitvoering. In ieder geval
hoop ik dat het niet bij dit offen-
sief blijft en dat de KNAU gauw
met andere plannen komt om ver-
enigingen als de onze te onder-
steunen.

Ik schrijf dit een dag voor mijn
vakantie en vertrek voor enige
weken naar het buitenland. Half
juli ben ik weer op de club en ver-
wacht uit de zomerperikelen te
komen en alsdan weer veel aktie-
ve leden aan te treffen.

Ton Vermolen, voorzitter.

hoefte van de betreffende
loper.
Dan terug naar fase 1,

waarin de KNAU vereni-
gingen ondersteunt door
het organiseren van loop-
cursussen en het benaderen

van een vijftal verenigin-
gen voor het laten plaats-
vinden van testen voor on-
gebonden lopers voor het
doen van een fitheidstest.

De loopcursussen zijn bij
onze vereniging al sedert
jaar en dag bekend. Wij
doen dat al zo'n 14 jaar,
met veel deskundigheid,
kennis en enthousiasme, de

laatste jaren twee keer per
jaar. De KNAU had bij ons

kunnen winkelen en kun-
nen horen hoe zoiets op te
zetten en uit te voeren. Ten
aanzien van de Fittest-pun-
Íen zal er een vijftal vereni-
gingen benaderd worden.
Dit is iets nieuws en mis-
schien interessant voor
onze vereniging.
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Officieel ch,tborgaa.n aa.n de "Tbe lfague Road Ru.nners"

*

HEEFT U AL EEN'?IËRïJE" ?? !I
(voor een biertje)

* PRIJS f 25,-llWaardeÍ27,50.

* De kaart is na koop niet
baar voor kontant geld, ook
voor een deel.

* Een vergroot voorbeeld van

kaart hangt achter de bar.
* De kaart is penoonlijk; uw

wordt door het verkopend lid

de kaart ingevuld,
* Bij besteding aan de bar worden

op de kaart alleen de witte
bedragen door de barmedewer-

ker duidelijk afgestreept.
* Een volle kaart,wordt

bij de bar en bewaard. 1 x per

maanden wordt door Zier

kaart uit de "pot" getrokken.

lntroductie en voonó/aaden
gebruik;

Trainingscoördi
Per 1 september a.s. gaat hij onze

Juli 1995

12e jaargang, nummer3

O 1996, The Hague Road Runners

0pzEgen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan

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

schriftelijk te gebeuren aan de ledenadmi-

nistratie ofaan het secretariaat 4 weken

voor 31 december van het beneffende

kalende{aar.

Mutaties

Wilt u bij onjuiste adressering of tenaam-

selling dejuiste gegevens sturcn naar:

Cuus Zgdenbos, A. Romeinsingel 38.

233 I SV Leiden. Tel. 01 I - 5322119

E-mail zijdenbos @rikz.rws. minvenw.nl

Noot
De redactie heeft het recht redactionele

stukken in te korten. Artikelen in het

clubblad geplaatst ondu persoonlijke

titel, komen inhoudelijk niet onder veranr

woording van bestuur edof redactie.

lnformatie over advertentietari+
ven verkrijgbaar bij:

Hellen Helderman, Pluvierstraat 290,

2583 KD DEN tlAAG. tel.07G

354.99.20.

Uiterste inleverdatum

copy en advertenties:

29 augustus 1996 ! Inleveren bij

Hellen Helderman, zie adres hieóoven.
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H et Leidsc handamse K r a ntj e

ten over, Vcor beiden was het
(c2.422 km) liepen.

9MEI 1 lden Ten, Delft

Leidschendamse moeders volbrengen
marathon RotterdÍrm
Vorige week zondag liepen de Leidschendam$ mo€ders en zussen, Annie
van Heiningen-Olsthoorn (39) en José tVlllemse-()lsthoorÍ (37) de mara-
thon van Rolterdam. Zowel Annie, moeder van vier kinderen. als José.
meder van drie kinderen, liepen de ruim 42 km lange tocht uit. Jocé deed
dat in een tijd van 3 uur en 32 minuten en Annie dced er 4 uur en I I minu-

An*ie Van Heiningu-Ol:itkoorn hod nog nooít meer dan
u'ist in de nwtath<tn van Roilerdom -na ruim 42 km- tach
tutr4 uuren ll nrinuten.

19 mei, volgens mij een of twee weken
dan andere jaren, vond de Golden Ten

in Delft. Voor mij de eerste keer dat ik
evenement deelnam en tevens mijn eerste

wedstrijd sinds de Haagse Tien in oktober
jaar. Het plan was geweest goed voorbereid

aan de start te komen en zo rond de 36 minuten te
lopen, maar toen ik mij via de clublijst had opgege-
ven was ik even vergeten dat ik op 16 mei 150 km in
Limburg zou gÍuut fietsen. Zoals heel veel andere
Hague Road Runners zou ik daar aan de Amstel
Gold Race (officieel "Limburgs Mooiste") deelne-
men. Wanneer alle leden van de HRR zich voor deze
tocht onder de clubnaam hadden ingeschreven, dan

'was de prijs voor de club met de meeste deelnemers
de Amstel Gold Race moeiteloos naar de HRR

een hardloopclub notabene. Na afloop van
150 km had ik behoorlijk zere benen (de kramp
nog net niet toegeslagen), wat uiteraard het erg-
deed wezen voor de Golden Ten op zondag.

was de Amstel Gold Race bijzonder de
waard geweest met lekker steile hellingen,

prachtige omgeving en prettig weer.
zondagochtend, de dag van de Golden Ten, voel-
de benen nog steeds niet soepel aan, maar een

inlopen zou misschien wonderen doen. En
bij de start zat de moed er weer goed in, want

pijn was uit de benen verdwenen! Helaas bleek de
moed bij de staÍ na 5 van de 10 km overmoed te zijn
geweest. Een snelle eerste kilometer in3.20 was al te
hoog gegrepen en mijn pogingen om bij Hans
Blokker in het spoor te blijven mislukten jammerlijk.
Al na twee kilometer zag ik hem in de verte verdwij-
nen. De eerste ronde (5km) liep ik nog in 17.25 en

van Leeuwen leek niet onbereikbaar. Echter na
eerste ronde ging het licht uit en bekroop mij

gevoel dat ik eigenlijk geen zin had in nog eens 5
, Toch maar doorgelopen en uiteindelijk in 37.02

Peter van Leeuwen zag ik helaas pas na
fïnish. Volgende keer beter! Het gebrek aan wed-

heeft me de das omgedaan, omdat je dan
goed kan inschatten hoe hardje bij het begin van
wedstrijd kan gaan, zonder halverwege of tegen

einde van de race in te storten.

de organisatie van de wedstrijd was niets aan te
Doordat er in Delft ook roeiwedstrijden

werden gehouden, moest de organisatie op het laatste
moment een nieuw parcours uitzetten. Dit parcours
was volgens velen zwaarder dan het parcours van de
vorige edities doordat vier maal een viadukt geno-
men moest worden. Voor mij een schrale troost. Dat
met minimale middelen een leuke loop kan worden
georganiseerd, wordt door de organisatie van de
Golden Ten dubbel en dwars bewezen. Geen specia-
le bouwconstructies voor VIP's en speakers! De

rvind er was en of het nu rcgende nf
ineeuwde, gingen wij dus lopen,
Gelukkig stond mijn man, die zelÍ
ook 

-hardloopt. 

helemaal ach-
ter me. zodat het oppassen op de kin-
dercn altijd wel geregeld kon worden.
Vooraf hadden we aÍgesproken dat il

keer dat zii ern héle marathon

Ziek geweesl tijdens v<xrrbereiding
De dames hebben serieus voor de
marathon getraind en hielden zich
nauwgezet aan een trainingsschema
van de Road Runnes. Bovendien
werd vanaf een week voor de mara-
thon iedere dag cxtra veel
om het lichaam daar aan re
rrcn, zodal er tijdens de wedstrijd
geen problemen
Verder werd op

waÍen

een week

kunnen
nooit
José

zouden ontslaan.
de dagen vooraf-

aan de marathon zoveel moge-
voedsel gegeten.
voorbereidingen

niet helcmaal
Annie van

zijn allebei

dan 32 km en
km. En dar

ecn ring zou krijgcn als ik de mara- medrte ik tijdens de tocht.

tosé Willemse-Olsthoorn *,ist de morathon.tan Ronerdam, huar ullereerste
in «n mooit tijd run ,1 uur en -12 minut<,n tt vilbrcugtn

Toen ik 33 km gelopen had. realiseer-
de ik me dat ik eigenlijk n<rg nooir
méér had gelopen en dat werkt toch
dmr in je htxrfd. Bovendien hevond
ik me toen op her mocilijksre sluk
rond het Kralingsebos, waar bijna
niemand langs het parcotrs stond. ln
principe liepen we atlebei alleen,
omdat José lichter en beter getraind is
en we venehillende tcmpo's loprn.
Gelukkig liepcn met mij wel gedu-
rende de hele mararhan zogenaamde
'hazen' van de. Road Runners mee.
Die liepen 'lwàn' mee rer begelei-
ding, om l.rstèt aalt le gt:vsn en om
mc een beetje uit de wind le houden.
Maar op o4gqreer,35 km knn ik maar
niet snel genoeg het spandoek zien
waamp werd irangeteven hrr lang
het nog lopen wa;. Tol de 40 km had
ik het ook echt behoorlijk zwaar.
Maar na hei 40 km-doek werd je naar
de linish toegeschÍeuwd dór her
publiek. Die laatsc kilometen warrn
daardnor zó vmrbij".

OnbeschrijÍlijlt triomfrnrelijk
gevoel
Terugkijkend op de marathon van
Rotlerdam is Annie een onvergetelij-
ke ervaring rijker. "Sowieso was het
een hele gebeunenis om deel te
nemen aan zo'n grote marathon. Vlak
voor de stan en de eenle kilometers
ben je ook enoÍrn gespannsn. Je hebt
er zó naaí<x geleefd. Maar het is tij-
dens het loJrn hanverwarmend dat
zóveel mensen je langs de roule staan
aan te mrrdigen cn je rtxrruit

wtchue José, die al
hinnen rvas. Annie : '

ttxn zijn we íuar eeÍt
op gegaan, waaÍ we mct

wanl
druk.

dat terras hebben we een mrdje
ven om in her
der om

Achteraí meegevallen
"Achteraf is het me
vallen". conslateen

steeds

voelcn. "Vooral de ècÍ§le
kwam ik echt ah een oude vrouw
trap af. Maar
dm ik het
rustig aan. José is
vakantie si rusï

zelfs een weekje

voer ik.het woord ook alleen".
0f ze nog eens e€n marathon

lekker

En de winnaar isrrr
t Ya het verzamelen en tellen van

\l alle binnengekomen formulie-
J. \ ren bleken er 32 vrouwen en
72 mannen de moeite te hebben

winr toch nict". speaker van de Golden Ten stond gewoon drie kwar-
tier te wiebelen op een houten keukentrapje. Na
afloop kreeg iedere deelnemer bovendien een t-shirt.
Een mooiere afsluiting had ik niet kunnen bedenken.
De organisatie van de Golden Ten kan bij mij niet
meer stuk.

Rene Meijer.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

genomen om mee te doen aan de uit-
gebreide HRR enqu,ète. Daarbij heb-
ben opvallend veel leden van de gele-
genheid gebruik gemaakt om allerlei
geschreven opmerkingen aan het
papier toe te vertrouwen. ledereen
willen wij hiervoor heel hartelijk
bedanken.

Het is de bedoeling om het bestuur
en alle commissies zoveel mogelijk
gegevens te verstrekken, zodat zij
met de resultaten en suggesties hun
voordeel kunnen doen. Het zal ons
echter nog wel enige uurtjes kosten

en opvallende suggesties publiceren

Op maandagavond 3 juni is Jacky van
Tilburg zo vriendelijk geweest om uit
de stapel met 103 reacties een formu-
lier te trekken met het winnende
nummer. Een formulier hebben wij
uit de stapel moeten halen omdat
deze Road Runner blijkbaar niet hele-
maal had begrepen hoe je dit formu-
lier moest invullen...!?
Op het winnende formulier is no. 2
geschreven, en is daarmee de win-
naar van het prachtige HRR trainings-
pak van Brooks geworden.

Uiterste inleverdatum
copy en advertenties:

29 augustus 1996 |
lnleveren bij Hellen Helderman

om al deze reacties in de com puter te
pen. ln een volgende Hot Road

Om het trainingspak te kunnen over-
handigen verzoeken wij de winnaar
contact op te nemen met Ronald
Kloots (070-355.59.3 1 )

J
zullen wij enkele resultaten Ronald Kloots (PR commissie)
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José is

en Annie

schre*uwen"-
Bij de finish
minukn.. een

lvaCh$c na 4 uuÍ cn
\dlaÍïne

een nxle ,oos en

In de hal waar
konden

onze
leden

na vier
kan

aan

een

en

naar

maar m'n man heeft
toch wel krijg

en hebben t<xn
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lOO faar BOSTON Ímarathe)n
de voorbereiding liep

behalve voorspoedig. Een

harde winter velde
', die met griep in het bed

moest blijven. Zijn vorm raakte ach-

teruit. Nu was het echter te laat om

alles af te blazen, De CPC kwam als

oeÍenwedstrijd op onze agenda's. lk

heb nog nooit iemand gehaast, en

de aanpassing aan het tempo van

een andere loper viel in het begin

niet mee. Op de eerste kilometer was

er een zeker jojo-effect. Ook voor
vele clubleden was het wennen, mij

in het peloton te zien en niet ergens

verderop. Meteen werd ik ervan ver-

dacht te laat bij de start te zijn aan-
gekomen, net als maanden geleden

tijdens een 1 van de 4 wedstrijd in
Naaldwijk waar Willem de Graaf en

ik de dupe waren van een onregle-
mentaire start. "Nou, Thomas weer
te laat geweest bij de start?" "Nee

hoor, ik haas mijn vader" en

om de mensen op de wanhopige
situatie in Griekenland attent te
maken en geld in te zamelen). Van

de eerste dame op de marathon (
.t967, Kathrine Schweitzer, die zich

als K. Schweitzer had ingeschreven;

een official die poogde haar van het
parcours te verwijderen, werd door
haar vriendje k,o, geslagen ).

Het is het verhaal van zeges met

twee (2 ! ) secondes verschil (ln 1982,

Salazar voor Beardsley), van een win-
nares, die bleek te hebben gesjoe-

door zo dicht mogelijk bij de start op

het parcours te stappen. Deze zwart-
lopers worden "bandits" genoemd,

en zijn ook een van de tradities van

deze wedstrijd.

De tijden van officiële deelnemers

werden met behulp van een chip+ys-

teem geklokt. Net als voor vele ande-

re lopers was dit voor ons een nieu-

we ervaring. 0p de marathon-Expo

was in het midden van een grote

zaal een computer geïnstalleerd, die

de functie van deze chips ieder-

tering voorspelde. Maandagochtend

was het zo ver. De hoteldirectie had

het ontbijt al om zes uur laten opdie-
nen. Buiten was geen wolk aan de

hemel te zien toen we naar het cen-

trale plein liepen, alwaar bussen

gereed stonden om de meute naar

Hoptkinton te vervoeren. De organi-
satie liep vlekkeloos en een einde-

loos lijkend lint van gele schoolbus
sen trok langzaam op afgezette rij-
stroken richting west.

De gigantische tenten, die in

Hoptkinton waren neergezet om de

6
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lopers, indien nodig, voor neerslag te
beschermen, waren meteen vol. De

meerderheid moest op de grasvelden

een droog plekje vinden, en had het
vandaag geregend was de viering
van 100 jaar Boston marathon uitge-
lopen tot een modderige catastroÍe.

Wie ooit de film over het Woodstock

festival, dat niet ver hier vandaan

had plaats gevonden, heeft gezien,

kan zich een beeld vormen, over de

modder in New-England na dagen

van regen.

Toch de zon scheen en we zaten

vreedzaam te niksen tot tegen 11:00

uur. Langzamerhand schuifelden we

naar onze startvakken. Mijn vader in

vak zeven, ik zelf in vak een. Gezien

de vele mede- en tegenstanders in

mijn startvak vond ik het tijdens het
wachten wel jammer vandaag geen

echte wedstrijd te lopen.

Bij het vijfkilometerpunt zou ik aan

de rechterkant van de weg wachten.

Een beetje plechtigheid (volkslied en

zo) en toen was het stip 12:00 uur,

High Noon.

Met het startschot rolde een lawine
van sportievelingen de heuvel af.

Omdat de eerste mijlen heuvelaf
lopen, is het heel verleidelijk deze

marathon met een te scherp tempo
te beginnen,

We hadden afgesproken dat ik bij

vijf kilometer aan de rechterkant zou

wachten. Na 22 minuten was mijn
pupil er en we konden nu samen aan

de slag. Nog was het tempo hoog en

de weg liep door prachtige bossen

en langs grote meren. Het is een

andere ervaring dan een typische

stadmarathon als Rotterdam of
Berlijn.

We passeerden uitgerekte dorpjes

met hun karakteristieke wit geschil-

derde houten huizen. De bewoners

waren massaal op de been. De geur

van barbecue hing in de lucht en de

mensen waren in feeststemming.

Toen ik aan een huis een gigantisch

spandoek met

Al langer hadden mijn vader en ik het plan wel eens samen een wedstrijd te lopen, en naarmate mijn
vader op de marathon de magische grens van drie uur naderde, hoe beter. Noodzakelijker leek dat ik hem

als haas bij een recordpoging zou begeleiden. Vorig jaar verbeterde hij zijn pr tijdens de marathon in
Pariis op 3:06 en de tijd was rijp voor een gezamenlijke aanval op de drie uur. Niets leek ons beter
geschikt dan dit jaar bij de 100ste editie van de Boston marathon een poging te doen. Zo spoedig

mogelijk werden inschrijving,vlucht en hotel door mijn moeder geregeld, en in September 1995 bleek het
boeken van hotelkamers al moeilijk te zijn. Al zeven maanden voor de wedstrijd was de hotelcapacíteit

van Boston bijna vol geboekt.

op mijn pupil achter me. "

Guten ïag Herr Pieper. Wie
gehts?" en van achter hoorde

ik hem roepen "Gut, danke".
lnderdaad verliep de oefen-

wedstrijd gunstig en met 'l:28

over de halve marathon
we best tevreden

zijn. 0m over de

hele afstand onder
de drie te kunnen

lopen waren we

echter4à5minu-
ten te langzaam.

Een poging ertoe
leek ons te riskant

omdat het parcours in Boston best ''..1,,i

zwaar ts.
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Toen we woensdag voor de grote
gebeurtenis in

teisterde een

hand steeg de temperatuur toch'
en de voorspelling voor
de wedstrijddag, blijft som

Boston was al op woensdag honderd
procent op.het grote verjaardags-

feest voorbereid. De affiches van de

grote sponsoren Adidas en de verze-

keringsmaatschappij Hancock waren

overal vertegenwoordigd en met elk

uur nam de dichtheid van trainings-
pakken overal in de stad toe, tot zelf
voor een Hagenaar ongekende

hoogte.

Boston marathon is de marathon met

de langste geschiedenis in het mo-

derne tijdperk. 100 jaar geleden

werd in Ashland, een klein dorpje 25

mijlen buiten de stad met een hak

een streep in de modder van de

dorpstraat getrokken, en daarmee

was de startlijn voor de 26 deelne-

mers van de eerste Boston marathon

klaar. Het was het startschot van de

wedstrijd die over de hele wereld
beroemd is, die vaak wordt samenge-

vat onder het motto: Blood, sweat

and cheers.

Het is het verhaal van vedetten uit
de hardloopwereld ( Rob de Castella,

Ron Hill, lngrid Kristiansen, Rosa

Motta ) van outsiders, die liepen om

de honger in hun thuisland te bestrij-

den (ln 1946 won de Griek Kryiakides

meld (ln
1980, Rosie Ruiz

stapte pas enkele mijlen voor de

finish op het parcours). De reeks spe-

ciale gebeurtenissen vullen hele boe-

ken.

Een van de dingen die zo zeer tot
verbeelding spreken is het feit dat
het parcours slechts één enkele
(Gemeente Den Haag let goed op)

keer werd gewijzigd. ln '1923 werd
de start van Ashland verplaatst naar

Hoptkinton omdat wegverleggingen
het parcours hadden verkort ( Hoe

zit dat met de CPC ? ).

24,000 deelnemers waren ondanks

de scherpe limieten, b,v. 3:10 voor de

hoofdklasse mannen, als wedstrijdlo-
pers ingeschreven en de organisatie

deed zelfs de moeite de opgegeven

tijden na te trekken, Verder werden
14.000 startbewijzen geloot zo dat
het totaal aantal deelnemers op liep

tot 38.000. Ondanks dit enorme aan-

tal zijn vele kandidaten door de

mand gevallen. Menigeen probeerde

via een advertentie zich een start-

nummer te bemachtigen. Andere lie-

ten weten, in elk geval, mee te lopen

w

een kontroleerde. Men moest de

chip over een rubbermat zwaaien, en

meteen verscheen op het beeld-

scherm een lijstje met naam, voor-
naam, leeftijd etc.

Mijn vader keek wantrouwig toen hij

zijn chip over de mat zwaaide.

Een dame van de organisatie vroeg

in een breed Amerikaans aan hem :

"Are you sad?"

"Waarom zou ik triest zijn?", vroeg

hij aan ons.

"Why should I be sad?"

"No, are you set in the computer?"
Ja, daar stonden zijn gegevens op

het scherm :

Pieper, Hans 14-03-34 German 3:06

Gerustgesteld konden we verder met

ons programma, een van duurloopjes
doen en het weerbericht in de gaten

houden, die voor de racedag verbe-

ken

leuze "Run for peace" zag hangen,

moest ik weer aan de modder en aan

Woodstok denken.

Na drie kwartier lopen was het nog

steeds druk om ons heen en we wer-
den steeds vaker ingehaald, hoewel

dat in deze drukte iets moeilijker
werd. Gelukkig was echt iedereen in
feeststemming en sportief. Een

poging een pr te lopen was absoluut
kansloos ondanks de snelle eerste

kilometers.

Kort voor de helft van de hele af-

stand ligt een ander symbool van de

Boston marathon: Wellesley College.

Het is een meisjesschool die het aan-

moedigen van de lopers traditioneel
hoog in haar vaandel heeft staan. ln

de beginjaren zwaaiden de jonge da-

mes met hun handdoeken vanuit de

ramen van het deftige bakstenen

gebouw.

ln de moderne tijd sta

aan

maken

geluid,
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+> Een hele rijvan scholieren had

op blote buiken letters ge-

schreven, die bij elkaar zeiden

"YOU ARE LOOKING GOOD".

Viervoudig winnaar Bill

Rodgers, genoemd "Boston

Billy" had in de wedstrijdkrant
voor die enorme kick van het

Screaming Tunnel gewaar-

schuwd. Het zwaarst lag nog

voor ons. ln 1:40 passeerden

we de helft. Een tijd onder

drie uur was natuurlijk niet

meer haalbaar.
'De heuvels werden met elke

mijl hoger. Het lijkt niet alleen

in de verbeelding van een

marathonloper zo te zijn, ze

zijn het ook inderdaad. Net als

zwaar beladen vrachtwagens

zakt het tempo van vele lopers

op wandeltempo. Soms ont-

sende demarrages plaatsvin-

den.

Daarna gaat het heuvelaf naar

de finish die door een miljoe-
nenpubliek tot een onvergete-
lijke gebeurtenis wordt
gemaakt. Na 3:31 lopen we
gezamenlijk als 8971 en 8978

over de finishstreep, Hoewel

we het oorspronkelijke doel

ruim hebben gemist, was het
de moeite waard aan de vie-

ring van de 100ste Boston

marathon deel te nemen.

Epiloog :

Het volgende staat in de lokale
krant. De voorlopige uitslagen-
lijst, doch Hans Pieper werd er

niet vermeld. Heeft de chip
niet goed gewerkt ? Verslagen

zat hij aan de ontbijttafel en

moet in de krant lezen, dat de winnaar in zijn leef-
tijdscategorie nota bene een landgenoot was in
een tijd van 2:58, die met deze knappe prestatie

een premie van 4000 Dollar verdiende.

De chip werkte wel. ln de officiële uitslagenlijst,
die via lnternet afroepbaar was, staat hij keurig
vermeld. Boston marathon, een klasieker in de

moderne tijd.
En in Berlijn gaat iemand op recordjacht,..

Thomas Pieper.

staan er zelfs opstoppingen hoewel het publiek

zijn best doet om iedereen weer aan het lopen te
krijgen, Hier wordt trainingsachterstand of een te
flinke start meedogenloos afgestraft. De veteraan

in mijn kielzoog heeft het zwaar maar hij wandelt
niet.
Het hoogtepunt is "Heartbreak Hill", en deze

naam is terecht. Het publiek staat hier, in the mid-

dle of nowhere acht mijlen buiten Boston zo dicht

op elkaar als bij de finish op de Coolsingel. Men

weet dat op de hellingen van deze berg de beslis-

ROPARUN 1996
vragen mijwel eens, wat is dat

die ROPARUN. Hier is het

ls:
non stop estafetteloop ter wereld

- 36 uur afzien (voor de winnaar 3l uur, voor
de laatst aankomende 45 uur)

- Twee dagen stappen in Parijs
- Voor het goede doel
- Kamperen in de blubber (tenminste dit jaar)

- Lopen in het donker
- 514 kilomete
- Mueslibollen eten
- Tien minuten lopen, twintig minuten rust
- Hazeslaapjes
- Finishen met de tranen in je ogen
- Voor de Daniël den Hoedkliniek
- Lopen door uitgestorven dorpjes
- 80 deelnemers teams (dit jaar)
- Champagne aan de finish

- Lopen over de Noordfranse heuvels
- acht lopers/zes chauffeurs, kaartlezers/vier

fietsers/twee masseurs/twee cateringmede-
werkers

- Eén miljoen gulden voor het goede doel
- Spierpijn
- Finishen in Parijs
- Aankomen met het hele team
- Een gemiddelde van 14.35 km
- Lopen dooreen donkerbos
- 27 keer tien minuten lopen (ongeveer)

- Niet voor klagers
- Veertien checkpoints
- Een geweldige organisatie
- Improviseren
- Lopen in de regen
- Als tiende aankomen
- Lopen in de ochtendnevel
EEN FANTASTISCH EVENEMENT

Herman v.d. Stijl

Fortrot - Eng,wals -Tango - Cha-cha

Rumba - live - Samba - Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER VAN GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIIEULEN . [/I/ESS ELING

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

0l

sinds 1935
Laanvan lrleerdervoortS0 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

DANSLES

070 r 345 94 94 I 345 35 73

J

ROTTERDAM MARATHON
llondag 28 april was het eindehlk zo ver. De

/ notterOam Marathon waar il< vier maanden

hintensief voor getraind had. Zou het luk'ken?

Zou ik onder de 2:32 lopen? Een goede voorberei-

ding is geen garantie. Zaken die je niet in de hand

hebt, zoals het weer of ecn valpartij, kunnen roet in

het eten gooien. Het werd 2:31:26.Fnn persoonlijk

record en kwalificatie voor de 0lympische Spelen.

A dream come true!

Ik wil de clubleden bedanken voor hun steun. Het

leek wel of de hele club langs het parcoun stond.

Nooit eerder kerg ik zo veel aanmoedigrngen. En

geloof me, het helpt! En natuurlijk hartelijk dank

voor de bloemen en de envelop die ik uit handen van

Ton Vermolen ontving.

Wat ik nu ga doen? Eerst een week niet aan lopen

denken - die heb ik gelukkig alwea achter de rug -

en dan de draad voorzichtig weer oppakken. Pas drie

weken na de marathon weeÍ wat snelheidsfraining.

Toch maar niet meedoen aan het Nederlands kam-

pioenschap 10 km op de baan. Wel kijken natuurlijk,

het is tenslone bij mij om de hoek. Dan een halve

marathon in Bergen op 8 juni, en misschien het NK

halve marathon op 7juli.

Ik zal veel Eainen op de heuvels van de Veluwe. Het

paÍcous van de Olympische marathon is nogal heu-

velachtig, afgezien van de hitte en vochtigheid. Cees

en ik verftekken em kleine drie weken voor de

marathon (die op 28 juli is) naar Atlanta zodat mijn

lichaam alle tijd heft om aan het warme, vochtige

klimaat te wennen. 0f liever gezegd, naar de omge-

ving van Atlanta, want de sad zelf is mij veel te

druk.

Wat ik van de marathon verwacht? In ieder geval geen

P.R.! dat zit er onder die omstandi$eden voor nie-

mand in. Ik wil hem goed uitlopn. Het blangrijkste

is je hoofd erbij houden, niet te hard van staÍt gaan en

zeer veel drinken onderueg. Ik denk dat een slimme

loper hier verder komt dan een op papia supersnelle.

Ik wil dit stukje afsluiten met een gedichq dat aÍkorr

stig is van Jac Beljon. Het was #n van de vele reacties

die ik onMng na Rotterdam en waar ik zeer van onder

deindrukwas.

Arutc

voetje voor voetje

weliswoar

nicttemin gezwinl

eenhinde

emguelk
sneller snelbrd

brokjes brekendvoor

stokjes stekcndvoor

dt onverbiddclijke tijd

overdrotentik*md

voort, voorl

gauw, gauw,

w ant ow erdr ota w ikl<end

krmtmwegerPaaw

die dc secondentelt

lwrk!Atlann

lure slu conus

uiteinddijkAmt

superrwid

Tot ziens, veel loopplezier,

AnnevanSdrurryrln

SPO RTKEURI/VGE/V
' Blessure preventie en behondellng* E.C.G. beoordeling
* Bloeddrukmetlng
'Yo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting. Mobiliteitsondezoek* Vitole copiciteit* Troinings/bewegings- groepskortlng

odviezen

so,:stcilksek< rck,; ó84 07 O r 3884 634257AEA Den Hoog
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C[uh vani f 0
Daar was de
algemene
ledenvergade-

ring van de
Club van
Honderd

Het was weer
gezellig druk

aan de
Buurtweg in

Wassenaar op .7

Al met al was het
weer een drukke dag
+ gaat het alweer een
beetje Hr. Dröge (Rob
Krahmer)

iedereen
was er.

voor elke methode eigenlijk een goede training is.

Zeker omdat wij hier in de duinen kunnen trainen,

is dit voor ons ideaal.

Saillant detail was dat er voor de lunch werd

gezorgd endeze zag er uitstekend verzorgd uit. Ik
begin steeds meer te geloven dat wij een hard-

loopclub in bonus aan het worden zijn, zo al wij
het niet reeds zijn. Voor de niet ingewijden, ik
mocht de tijd aan de Doomiksestraat ook meema-

ken en wanneer ik deze vergelijk met nu dan is er

toch wel een verschil te constateren, al was het

alleen maar in financieel opzicht.

Na de lunch kegen we gedurende anderhalf uur

praktijk van datgene dat wij eerst hadden aange-

hoord. waaruit bleek dat een pendelloop een heel

belangrijke van het loop-ABC is. Deze moet je
gebruiken wanneer je de heuvel afdaalt, opdat je

niet op de hakken landt, maar op de midden-voor-

voet. Ook bleek dat heuvel af moeilijker is dan

heuvel op. Heuvel op gebruik je alleen kacht, ter-

wijl afdalend de ter beschikking staande motoriek

van hardloper/Joopster heel belangrijk is!

Mijn groep had een l0 km loper in zijn derde

voorbereidingsperiode (3e VPI). De andere groe-

pen hadden een marathonloper en een baanatleet,

welke zij moesten uitwerken. Voor mij bleek toen

dat de trainers van onze club een behoorlijke klus

hebben aan het maken van een trainingsschema.

Nadat elke groep via hun vertegenwoordiger/-ster

zijn case had uitgewerkt en verdedigd voor de

hele groep, sloot Norbert deze al

derde trainersdag af.

Paul Engelen. ïHEHAGUE

RUilt{ER§

mei1996.

ln de kleine
uurtjes ontsond

er een wat
levendige dis-

cussie

Even
lachen

voor de
foto

Er werden wat
. contacten

gelegd.

was
er ook
weer.

De oudjes deden
het nog best.

Hij

Er werd een
harinkje
gehapt.

DE DERDE
TRAINERS.
DAG

ik bijna zeven jaar lid ben van

Hague Road Runners, besloot ik om

te bekijken wat het is om een loop
trainen voor bijvoorbeeld een CPC-

afstand. Bij een l0 km groep was een plaats vrij.
Omdat ik geen trainersdiploma heb, mocht ik als

assistent trainer de groep samen met Peter

Barnard leiden. Dit is uitstekend bevallen en ik
keeg een uitnodiging om een trainersdag mee te

maken onder de bezielende leiding van de trai-

ningscoördinator Norbert Groenewegen.

Voor mij bleek later, dat deze trainersdag op l1
mei 1996 al voor de derde keer werd gehouden.

Er was een behoorlijke opkomst. Nadat Norbert

ons welkom had geheten, Iegde hij ons het pro-

graÍrma voor en dit bleek de gehele dag te gaan

duren. Nadat wij de videoband van de vorige trai-

nersdagen hadden aanschouwd, hield Norbert een

college over wat trainen van een groep mensen nu

feitelijk inhoudt.

Het blijkt dat er voor een trainer trainingsmetho-

den en trainingsmiddelen ter beschikking staan.

Deze twee worden vaak ten onrechte door elkaar
gehaald. Een trainingsmethode is bijvoorbeeld

een duurmethode die je met een trainingsmiddel,

bijvoorbeeld heuveltraining , kan gaan trainen. De

these van deze zitttng was dat een heuveltraining
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Serieus advies voor de serieuze
triathleet

Wij kunnen u bijvoorbeeld een advies kunt inprogrammeren.
geven over uw juíste zitpositie op de Íiets- Speciaaf ondergoed en thermo-isolerende
Hoe hoog uw zadel moet stàan t.o.v. het íietskleding, triàthlon loopsëtjes, snellë
hart van de trapas. Of hoe lang de aï- pakken, wetsui§ helmen, decompletecot
stand moet zijn van de punt van het zadel lectie brilten en monturen van OA«rEy etc.
tot aan het stuur. of hoe uw schoen-

nati€ met e€n
ligstutrr. Voor al

bli:onE aàn tlot
Iuirtë àdr i

§nelle wielen

t 
lëtÍdË :s. o.rtën 

: : : :, :,ài
,§iigllÉi$iiÉlÉ$,,, i:i.:.,.l,',
.Heö, ,wii:,,::,
pèfiëiïerlt ëp
{bóilaad;Ír[:]
llé-Di Csttrae,::ir
N§to,rGtPrÈràME,i
MÀvtC:SiNeR§Y"

aan

van TAcx waàrmee u ëen ÀlpÉnÍit

triathlonfrarne

Scherp€ prijzen
De pr§zen? llelemaal niet

duur. Met heel veel Snruamo
en CAMPAGNoLo componenten

ziln wij ronduit scherp
geprísdl

Maar ook voor de andere

TRAMES &

VaN HERwERptN.

KIsrREi USA,
CorNAco, CaN-

NoNDA!E, ïREX,

GraNr, CApEx,
KoGA, BATAVUS,

CoNCoRpE, AME-

RrcaN EAGtE,
GazELrE, Dr Ro-

sa, DUE[, P|NA-

Rf rro, Bro-RÀ-
cER, BtaNcHt,
CHEsrNr, IooK,
MtRtrN IITA-

ONDERDETEN

CaMPAGNoro,
SHTMANo, Ma-
vrc, CrNErrr,
LooK. SYN
cHRos, R rcHEY,

RrNcrÉ, DT,
Roc( SHox,
MaRzzocHr,
RoND FoRK,
HuEGr, Íacx,
tr rE, R Grpa,
AiIE IARIStAG'
Mf ITRS EN N'
SIRUMENTLN,

CoNrrNtNrat
PANARAcER, Vrr-
loRta, MrcHEuN,

WorBER, TroGa
EN VREDEsrtrN.

GEOPE N D:

MAANDAG

13 00 t8 00 uun

Drrsoao r/u

9 00 18 00 uuR

DoNDERDAG

l9 00 21 00 uuR

ZATERDAG

9 00-17 00 uuR

ADRES:

P/r@
a rrr) AG

VooRBURG

TELEFooN

07a/38ó1719
07o/3a7ó3óA

FIETSEN:

BANDEN

EDDY

I

Na 42 weken binnenpret 
I

is hij op 26 april 1996 op 
I

de wereld g"ràt 
I

Heet blii en dankbaar ziin 
I

wii met de geboorte van 
I

onze zoon I

:,:Alexander Nicolaas

",Alex 
weegt 3990 gram en is 52

'cm lang

lan en Thea Westerveld

I E R :i\T A N f ] E T s P t E z I E R
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De Lijderrrlueg ofwel de weg naar Leiden

Mh.r:ï*+.'35r.ï

WRATTEN
weerri€ts toegevoegd aan haar toch
al uitgebreide activiteitenscala.
Vandaar dat vanaf Zaterdag 13

April ruim 70 enthousiaste lopers
zich, onder leiding van 9 niet min-
der enthousiaste trainers, klaar
hebben laten stomen voor de 10 of
de 2l km. Voor de l0 was ditmaal
de grootste belangstelling met 45
deelnemers. Je kan dus zeker stel-
len dat deze groepen voorzien in
een grote behoefte, zeker zolang er
nog geen oplossing is in de vorm
van een zaterdagochtend club
abonnement. Deze lopers kwamen
bijna allen voort uit de CPC-loop-
groepen, dus met gerichte promo-
tie naar buiten, zou dit aantal aan-

zienlijk hoger geweest zijn. Veel
lopers vallen nadatze voor de The
Hague Ten Miles en de C.P.C.
getraind hebben, in een soort trai-
ningsgat van zo'n vijf à zes maan-
den, waarin hun conditie dan juist
in tegengestelde richting loopt.
Om dat te voorkomen hebben
Noortje Alberts en ik toen gekeken

naar een loop die niet al te lang na
de C.P.C.ligt, niet te ver uit de

buurt van Den Haag is, en die
bovenal ook nog erg gezellig is.

Met de hulp van Ronald Kloots, de

trainers, de vijwilligers voor de

bar en natuurlijk de lopers, zijn
ook deze loopgroepen een succes

geworden, die mijns inziens in de

komende jaren nog verder uit kun-
nen groeien. Dat het op de zater-
dagochtend een gezellige boel

was, bewijzen de foto's die om
praktische redenen bij het verslag
van de ALV van de club van 100

geplaatst moesten worden. Juist
omdat deze groepen zo'n succes

waren, vind ik het zo jammer, dat
er vanuit de club zo gauw negatie-
ve reacties komen als er eens iets
nieuws wordt georganiseerd. Men
moet daarbij niet vergeten dat
bijna alles wat er op de club
gebeurt door vrijwilligers wordt
geregeld, dus door en voor de

leden.Helaas is vorig jaar de HRR
strandloop, waar ik ook bij betrok-
ken was, een vroege dood gestor-
ven. Natuurlijk is het nooit onze
bedoeling geweest om een loop
voor de club te organiseren, maar
als er al geen clubleden komen en
je dus geen deelnemersveld hebt,
kun je ook geen gerichte promotie
maken, bijv, met aantallen deelne-
mers. We hadden de clubleden dus

nodig als basis om uit te groeien
naar een niet specifiek op de club
gericht evenement. Op deze plaats
wil ik graag even al diegenen
bedanken die een of meerdere
keren zijn komen lopen c.q. hel-
pen.

Probeer als er weer eens iets
nieuws georganiseerd wordt er
ook eens van de positieve kant
tegen aan te kijken, dat doen de

organisatoren uiteindelijk ook. Ik
hoop daarom dat jullie ook alle-
maal op 22 juni naar het midzo-
mernachtfeest zijn geweest. 

.

Boy Gaillard.

Watzijn wratten?
Wratten zijn verheven, bloem-
koolachtige en vast aanvoelende
uitgroeisels van de huid, die met
een sterke verhoorning gepaard
gaan. Wratten worden veroor-
zaakt door besmetting met een
virus. De tijd die verloopt tussen

een besmetting met een virus en

het ontstaan van een wrat, kan 3-

6 maanden of zelfs langer duren.
Er zijn verschillende soorten wrat-
ten, waarvan vooral de voetwrat-
ten voor atleten heel vervelend
kunnen zijn. Deze voetwratten
worden onderscheiden in twee ty-
pen: de mozakwrat (die zich op-
pervlakkig uit-
breidt) en de
doornwrat (pijn-
lijk en in de
diepte groei-
end). De afwij-
kingen zijn meestal zo
kenmerkend, dat de arts de diag-
nose direct kan stellen.

Behandelingsmogelijkheden
Bij het merendeel van de men-
sen vindt spontane genezing
binnen 2-3 )aar plaats. ln veel
gevallen kan daarom ook afge-
wacht worden. Als behandeling
noodzakelijk is, is deze erop
gericht het weefsel te vernietigen,
zodanig dat alle virusdeeltjes
kapot gemaakt worden. Dit kan
op verschillende manieren.

- Aanstipvla eistaffen/ulv en

Van oudsher worden aanstipvloei-
stoffen/zalven met sal icylzuur, for-

maldehyde of glutaaraldehyde ge-
bruikt, met wisselend resultaat.
Deze middelen hebben vooral een

hoornvenarekende werking, maar
zijn tevens etsend. Daarom moet
de omringende gezonde huid met
zinkolie of zinkzalf worden be-
schermd. Daarnaast kunnen som-
mige produkten een overgevoe-
ligheidsreactie veroorzaken. De

aanstipvloeistoffen/zalven dienen
1-2 maal daags te worden aange-
bracht, meestal onder een pleister.
Voetwratten reageren soms ver-
rassend
goed op
cigno-
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line 3o/o bevattende tincturen.
Effect van de therapie is bij al

deze smeersels pas na 2-3 maan-
den te verwachten.

- Weibare stilutof
Dit is de behandeling van eerste
keuze bij wratten. Ten gevolge
van de bevriezing vindt weefsel-

beschadiging plaats. Er ontstaat
hierbij meestal een blaasje onder
de wrat. Nadelen van de behande-
ling zijn pijn direct na of tijdens de
behandeling en de blaren, die
vele dagen hinder kunnen geven.
Bevriezing in de buurt van de
nagels kan erg pijnlijk zijn en soms
tot blijvende beschadiging van de
nagels (nagelgroeiplaats) leiden.

- Divene therapiëen

Wegbranden en/of uitlepelen
kunnen ook effectief zijn, maar

laten een pijnlijke wond ach-
ter en zijn daarom min-
der geschikt (voor atle-

ten). Bij wratten die niet
op een andere behandeling

reageren, kan lasertherapie
worden overwogen. Deze the-

rapie staat nog in de kinderschoe-
nen, maar lijkt succesvolte zijn. ln
uitzonderlijke gevallen kan een
behandeling worden overwogen,
waarbij een celremmer zoals bleo-
mycine in de wrat wordt gespo-
ten. Nieuw en experimenteel zijn
de behandelingen met interferon
of diphencyprone. Dit zijn stoffen
die op de plaats van de wrat een
verhoogde afweer opwekken.

Voorkomen
Het voorkomen van voetwratten
is dus belangrijk. De kans op een
infectie met het wratvirus kan zo
gering mogelijk gehouden wor-
den door niet op blote voeten te
lopen in gemeenschappelijke

ruimten, zoals een kleedkamer of
een doucheruimte.

(Els Stolk, bondsarts)

Haag

Voorschoten

996Wedstrijdka 1lender

Vlietloop

Datum

28.07

10.07

.07

25.07

.0127

Instuif SpaÍa

BokaalBom Loop

SpelenOlympische

Frans Tempoloop

05.09

0255-515160

0l l8-615084

0255-s3 1909

074-3977385

0174-620733

079-3168m9

15.00

5000 19.00

19.005000

l5
r6

l5
21-42

t5
2t
2t

Naaldwijk

Zoetermeer

Amsterdam

Brielle

Amsterdam

Utrecht

Maastricht

Mallorca

Start

19.30

14.00

20.15

19.00

ats-2617352

14.30 0113-581385

045-5712198

20.00 a348-419434

0186-616952

12.00 0111-420458

15.00 0174-620733

11.00 070-3238464

13.00 47t3414992
19.30 0t14-620733

010-4125081

19.00 070-3853694

lnl.

0l r8-615084

0174-620733

070-3208181

070-3977385

01 I l-420458

09.09

14.09

5e Lievaartloop

Konmar oosterhofl

HnTimetrial P

Halve M. Altis

Halve M.Oranjep

Pierloop

Instuif Sparta

Naam loop

Stratenloop Domburg

4e Lievaartloop

Liptonicerun

Atlanta

Rijswijk
Wolph.dijk

Heerlen

Woerden

Oud-Beijerland

Haamstede

Naaldwijk

I
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(eu (en kan geen
confectie zijn

Daarom vindt u in onze 300 m, dat de keuken perfect wordt ggIn-

showroom ruim 25 opstcllingen stalleerd. Al ruim 60 iraÍ riin wii
van bckende merken keukens. aktieÍ in keukens, voor u de &qtn-
Onzc deskundige adviseurs geven u tie dat het resultat Bezie! msg
graag alle inÍormatie zodat uw worden. Een droom van een liau-
keuze wordt veÍgemakkeliikt. Ner kcn waatin u naar hartelust kuni
wcns maken wii een ofÍcrte en een kokkerellcn. En vmr elke vraag
ontwerp zodat u vooraÍ w€et waaÍ bebben wii eea passcnde oplossing.

u voor kiest. Maar wii doen meer. Geen conÍectie mar ruatwerk d{t
C)nzc installeteuÍa zorgen ervooÍ bii u past.

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25
HRR clubleden speciale korting.
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laatste week wil ik liever
al te veel meer doen. 2.1

besluit ik nog wat rondjes

te gaan in het Zuiderpark. Als ik
bij de vijver kom zitten daar drie vis-

sers en een reiger op een rijtje alle vier
strak naar het water te furen. Wat een

leuk gezicht. Als ik voor de derde keer

voorbij kom draven roept een van de

vissers me in onvervalst plat haags na:

"bèjje an 't langlaife, je loop al zo

lang". Ik grijns maar wat. Ik kan me

wel voorstellen dat er mensen zijn die

het een wat vreemde lieftrebberij vin-
den, maar om nou vanaf vijf uur 's

morgens ofzo in de sloot te staren zou

mij niets lijken.
De dag van de marathon word ik om

een uur of 8 wakker, ik blijf nog een

halfuurtje liggen om maaÍ zo uitgerust

mogelijk aan de start te verschijnen.

Om 10.30 uur word ik gehaald, door

Peter Groen die ook de marathon gaat

lopen, en Jan van Raam, die me vanaf

het 25 km punt zal hazen en Sjoerd
gaat mee om foto's te maken. We

gaan naar een kantoor van de PTT
waar Peet werkt en waar wij ons

mogen omkleden en waar we onze

spullen kunnen laten. Dit gebouw is
vlak bij de start dus reuze handig.

Om 12 uur begeven we ons richting de

start, eerst lopen we nog even in. om _
12.30 uur moeten

we toch echt in de

rij gaan staan. We

staan helemaal ach-

terin, dat bevalt me

niets en ik ben al zo

zenuwachtig. Ik kan

nog wat voordrin-
gen tot ongeveer l._
minuut van het

startdoek.

Het staÍschot gaat

en de meute zetzích

kant die me aanmoedigen. Ik word
wat overmoedig en versnel iets. Ik
kom weer iemand tegen met wie ik _
10 km oploop. Helaas drink ik niet
genoeg, hier zal ik erg veel spijt van

krijgen, maar dat weet ik nog niet op

het 25 km punt waar Jan instapt. Dan
gaat het allemaal nog prima, Jan past

z\chaan aan mijn tempo, 5 minuten de

km haal ik dan nog steeds. Hij is een

fantastische haas, hij holt vooruit en

naar de overkant om drinken voor me

te halen, want ik begin dan toch wel
erg veel dorst te krijgen. Het wordt
steeds erger, op het laatst blijf ik bij
iedere drankpost staan om twee bekers

water te drinken, het leed is dan echter

al geschied. Maar Jan blijft volhouden

dat ik een PR kan lopen (de laatste

keer in New York liep ik 3.46) dus ik
ga door. Bij _ 35 km vind ik het alle-

maal niet meer zo heel erg amusant. Ik
wil niet meer, waarom doe ik mezelf

dit aan, wat was hier nou ook alweer

zo leuk aan. In trans ga ik door. Op

een gegeven moment hoor ik lan zeg-

gen: "nog 1500 meter, ik moet er nu

uit, wel doorgaan hoor!". Ja, ik beloof
het. O wat erg, nog heel even, ik pro-

beer nergens meer aan te denken, nog

even bijten en dan, ja ik ben er 3.40.19

niet het PR waar ik op gehoopt had,

maar toch 6 minuten eraf.

Waggelend en zwalkend ga ik door de

finish, aan allebei de kanten word ik
ondersteund en afgevoerd naar de

dichtstbijzijnde EHBO-post. Ik schijn

te zijn uitgedroogd, ik moet meteen

aan het infuus. Na 3 zakken vocht ver-

toon ik weer wat kleur en kom ik een

beetje bij. Dan durven ze me wel weer

te laten gaan. Al met al heeft het toch

een uurtje geduurd. M'n begeleiders

hebben gelukkig op me gewacht. Ze

vroegen of ik de weg kwijt was. Ja dat

was zo, alleen niet op die manier als

zij dachten. Het was vreselijk stom en

ik heb er weer wat van geleerd. In
november probeer ik het nog een keer

ik wil een keer 3.30 halen. Zodra ik
geen PR meer loop hou ik er mee op.

Ik weet niet meer op welk punt Jos de

Waardt deze foto heeft gemaakt maar

hij beweeÍ dat het toen al helemaal

mis met me was omdat ik hem daar

Jan noemde, maar dat geloof ik niet.

lneke Schnitzler

ROTTERDAM MARATHON
Na drie keer de marathon van New York gelopen te hehben vond ik het wel eens tiid worden voor een
Nederlandse 42 km-run. Het moest dan wel een leuke zijn absoluut geen Etten-Leur of Westland, want

die lijken me veel te saai met die lange kale rechte stukken en bijna geen toeschouwers. lk heb veel
bewonde-ring voor mensen die deze marathons wel lopen, maar ik heb wat meer drukte nodig.

Rotterdam dan maar, dat leek me nog wel wat, veel publiek en een snel parcours.

in beweging. Wat is het toch span-

nend. Het begin gaat lekker, ik loop

met een man en zijn zoon die ik heb

horen zeggen dat ze 5 minuten de km
gaan doen. Dat wil ik ook. Na l0 km
zijn we nog op schema en het gaat nog

steeds goed, overal bekenden aan de
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Algemene Ledenvergadering van 13 mei j.l. zijn de prestatie-
'1995 uitgereikt. Winnaars daarvan waren Thomas Pieper bij

de mannen en Corrie van Egmond, voor de tweede keer al weer, bij

de vrouwen. Hoewel Anne van Schuppen buiten kijf onze best presterende

vrouw is, won zij toch niet de prestatiebeker. Dat komt door de puntentel-

ling voor het klasement. Die doe ik hieronder nog even kort uit de doe-

ken. Maar Anne is natuurlijk ook een buiten-categorie soort loopwonder.

Haar plaatsen we op een apart ereschavotje, en haar lauweren we bij gele-

genheid op bijzondere wijze. ln het prestatieklassement zoeken wij, gewo-

ne loopkoelies, wel ons plekje. De tien besten uit het klasement 1995

worden hieronder genoemd.

PU NTENTELTING VOOR HET PRESTATIEKI.ASSEMENT 1 995

De prestatiebekers gaan naar de man en naar de vrouw die vorig jaar de

meeste punten hebben verzameld in het HRR-prestatieklassement. Punten

daarvoor konden worden behaald in een aantal daarvoor aangewezen

klasementslopen. Dat Anne het klassement niet gewonnen heeft komt,

doordat ze maar aan twee van de zeventien klassementslopen heeft mee-

gedaan.

De puntentelling is gebaseerd op de behaalde tijd en is als volgt berekend:

- Er kunnen alleen punten worden verdiend door als wedstrijdloper mee

te doen aan de voor het klasement meetellende wedstrijden. Deze zijn

in de HRR-wedstrijdkalender gemarkeerd met een P. Voor de ïimeïrials

en de Een van de Vier-lopen geldt dat alle deelnemers ak wedstrijdlo-

pers worden beschouwd.

Het klasement wordt samengesteld op basis van maximaal de vijf beste

prestaties, waarvan er hoogstens twee TimeTrials mogen zijn.

Het aantal behaalde punten van Pietje in een klasementsloop is gelijk

aan het clubrecord bij de mannen voor de betreffende wedstrijdafstand

gedeeld door Pietje's eigen tijd. Beide tijden worden daarvoor uitge-

drukt in seconden. Het resultaat van de deling wordt vermenigvuldigd

met 1000 en vervolgens afgerond. Hoe dichter Pietjes tijd bij het

clubrecord komt, des te hoger is zijn aantal behaalde punten. Voor

Marietje geldt hetzelfde.

De clubrecords zoals die voor'1995 gelden, zijn ah volgt:

, TimeTrials (5500 m) 0:17:36 1056 sec.

. l0 km 0:29:45 '1785 sec.

. 15 km 0:46:26 2786 sec.

. l0 EM 0:49:35 2975 sec,

. 20 km l:01:29 3689 sec.

.2'l,l km 1:05:56 3955sec.

.42,2kn 2:22:57 8577 sec,

KTASSEMENTSLOPEN IN 1995

Voor het prestatieklasement 1995 konden punten worden verdiend in de

volgende wedstrijden.

- alle HRR-Time Trials (5500 m)

- alle Een van de Vier lopen (10 km)

- Halve Marathon van Egmond aan Zee (2'1,'l km)

- Twintig van Alphen (15 km; 20 km)

- City-Pier-City loop (21,1 km)

- Marathon van Rotterdam (42,2 km)

- BFI Golden Ten in Delft (10 km)

- Vlietloop in Voorschoten (21,'l km)

- Van Dam tot Damloop ('10 EM)

- Herfstmarathon in Etten-Leur (21,1 km;42,2 km)

- Zevenheuvelenloop in Nijmegen (15 km)

KLASSEMENTSLOPEN IN 1 996

Voor het HRR-PreÍatieklassement 1996 zijn dezelfde wedstrijden geselec-

teerd als in 1995. ln de HRR-wedstrijdkalender zijn ze ook weer gemar-

keerd met een P. De kalender wordt in het clubblad gepubliceerd en

wordt bovendien als meeneem-exemplaar opgehangen op het publicatie-

bord van de wedstrijdsecretaris. 

-

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

KOK ASSURANTIËN

lnlichtingen: John Agterof KOK ASSURANflËN

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 vezekeringshuize
komen, om lid van de NVA te worden,

het adres voor: verzekeringen, financieringen,
hypotheken en pensioenen.
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lapril t/m 31 mei

Í 996

lan Peter Boelena

Anton Davids

lngrid Brouwer

lrlai@ denDulk

Jos Campfens

HRR heet deze nieuwe leden

van harte welkom,
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DINERS. EN ER V/ORDEN DIVERSE

ZIJN IN
ONTBIJT ENDE PRIJS voor verdere inlichtingen:

Gerrit v.d. Veer 070-3901 597

HRR-PRESTATIEKLASSEMENT 1995 (nrs. 1 Vm 1O)p->
Vrcuwen
Nr Num
1 Corrie van Egmond
2 Marianne Koopman
3 Margriet Hoekstra
4 lneke Schnitzler
5 Liesbeth Weijs
5 Yvonne Smit
7 Sonja van As
8 Lucie Hoenderkamp
9 Herma Kessler
10 lnez van der Wal

Corrie van Egmond
Vlietloop
THeuvel
1vd4 Sparta
Etten-Leur
cPc

1

Pnt
4679
462A
4459
4434
4432
4383
4356
4330
4243
4199

Pnt
3557
3499
3491
3438
31 36
3105
2965
2932
2908
2907

1:27'.26
1:03:09
O:41:36
1:33:49
1:41:28

0:23:58
O:24:14
1:35:25
1:08:37
O:44:19

O:25:54
Oi26:43
0:49:39
1:50:02
1:5O:O3

754
735
7',15
703
650

734
726
691
677
671

752
691
679
670
646

680
6s9
599
599
599

664
659
501
592
s89

651
618
s68
566
562

627
614
567
565
559

633
583
542
580
530

623
591
571
562
560

OVERZICHT PRESTATIES VAN KLASSEMENTSBESTEN

rze n
Ezzine
de Graaf

5 Theo Timmermans
6 Ronald Breugom
7 Steven Post
8 Herman v.d stijl
9 Frans ten Brink
10 Maarten 5charroo

Thoms Pielrcr
TmTrial sep
TmTrial apr
1vd4 Kopl
cPc
1vd4 Haag

Albert Beekhuiren
CPC
GoldenTen
Alphen
1vd4 Haag
1vd4 Sparta

z,ukatia Ezzine
TmTrial mei
TmTrial apr
1vd4 HRR
1vd4 Haag
THeuvel

Willem de Graaf
TmTÍial jul
1vd4 Haag
TmTrial apr
Etten-Leur
Vlietloop

ThoTilmemam
TmTrial mei
TmTrial apr
1vd4 Kopl
GoldenTen
cPc

Ronald Breugom
TmTrial jul
Vlietloop
cPc
1vd4 Kopl
Alphen

Steven Post
TmTrial sep
ÍmTrial apr
cPc
Dam-Dam
Etten-Leur

Heman van der Stiil
ÍmTrial apr
GoldenTen
1vd4 Kopl
Vlietloop

5500m
5500m
10OO0m
z',lo97m
10000m

0:1 7:53
0:18:06
0:32:09
l:12:51
0:33:19

21O97m
IOOOOm
2O000m
1 0000m
1 0000m

1 :10:31
0:31:52
1:06:40
0:32:1 I
O:32i28

93s
934
922
921
916

O:18:27
O:18:34
0:34:33
0:34:59
O:54:55

55O0m
10000m
5500m
42195m
21097m

0:1 8:56
0:33:05
0:2O:02
2144:42
1:16:52

930
899
479
868
858

984
972
925
905
893

21097m
1 5000m
1OO00m
21O97m
21O97m

5500m
5500m
2't097m
1 5000m
10000m

5500m
5500m
lOOO0m
10000m
1 5000m

5500m
5500m
10000m
l0000m
21097m

5500m
21097m
21097m
10000m
20O00m

5500m
5500m
21O97m
16090m
42',t95m

5500m
21O97m
'10000m

1 0000m
20000m

0:19:01
Oi19t23
1 :19:56
1:O2i43
3:30:OO

5500m
55O0m
1OO00m
'15090m

10000m

55O0m
55O0m
1 5000m
10000m
21097m

5500m
5500m
10000m
10000m
21O97m

5500m
55O0m
1OO00m
21O97m
10000m

0:26:31
0:26:42
1:17'.12
0:50:17
1:52:O0

O:27:03
0:28:30
O:52i25
0:52:33
1:57:1 8

O:18:29
0:1 8:52
O:34:17
O:34129
1:20:47

9s2
933
868
863
816

O:19i24
1i14:42
1:1 5:01
O:34:27
1:12i21

Marianne Koopman
TmTrial apr
TmTrial mei
cPc
Alphen
1vd4 Haag

Margriet H@kstra
TmTrial sep
TmTrialjul
ívd4 Haag
Dam-Dam
1vd4 Kopl

Ineke Schnitzler
TmTrial jul
Etten-Leur
1vd4 Kopl
Vlietloop
cPc

Li6beth Weiis
TmTrial mei
ÍmTrial apr
'lvd4 Sparta
Etten-Leur
cPc

Yvotrne Smit
TmTrial mei
TmTrial sep
THeuvel
1vd4 Kopl
cPc

Soqia vsn As
TmTrial mei
TmTrial apr
1vd4 Kopl
1vd4 Haag
Etten-Leur

Lucie Hoenderkamp
TmTrial mei
TmTrlal jul
1vd4 Sparta
cPc
1vd4 Kopl

Hema Ksler
TmTrial apr
1vd4 Haag
THeuvel
lvd4 Kopl
TmTrial sep

TmTrial apr
cPc
THeuvel
Egmond
R'damMar

O:24:02
O:24:36
0'.42:54
1:'12:29
0:44:36

5500m
21097m
10000m
2lO97m
21097m

O:23:24
1:35:28
O:43:49
1:38:26
1:42iO1

55OOm
550Om
10000m
21097m
21O97m

954
948
861
850
446

732
715
693
684
667 feest in

het idee
om met een groepje een naar de

Ardennen te gaan. Hij zou acti-

mountainbiken, varen in idee
viel in goede aarde Henk
aan het werk om het
Na verloop van
weekend van 31 togen
17 mensen

naar het plaatsje
loos, sportief
kwam om kwart
de auto van Jan-

een Mobil
had gekregen en

meer aan de gang

hemeltje, wat nu
gedacht hebben,

cies waar ze stonden.
nestatlon was mu op
vallen). Tevens was
Maastricht was
ze te halen. Na een v
het betrokken
overgeladen worden.
Koen, Rene, Jan-Peter
door enorme
te eten, te frisbiën (en

ens. Om één uur waren
komen alwaar ons een zeer
wachtte. Tevens hebben
mooi feestje gebouwd en

tjes gingen fluiten, ging
De een rustig, de ander
rumoer en tromgeroffel en

gegiechel en na enige bedden verbouwd te
hebben (ongeacht of de bedden bezet waren
of niet).

De volgende morgen toog iedereen welge-
moed na het ontbijt naar La Roche waar
Henk kano's had besproken. Na een mooie,
maar toch ietwat snelle rit kwamen we heel-

huids in La Roche aan. Nu bleek dat toch

niet iedereen zin had om te kanoën en liever
gingen wandelen, musea bekijken enz.

Uiteindelijk bleven er vijf mensen over voor
de kano's. Deze konden na enig heen en

weer gepraat met de kanobaas toch gehuurd
worden. Het te water laten, ging voor mij
niet helemaal probleemloos ondanks de

goede raad van Trudy en dus belandde ik
met mijn gat in het water. Maar niet
getreurd, uiteindelijk lukte het mij ook. Het
weer werkte bijzonder mee, het hield op met
regenen en de zon kwam tevoorschijn. Het
was een bijzonder mooie tocht door een

schitterend landschap en de stroomversnel-
linkjes maakten het spannend. Vooral bij
één ging je zeker een meter naar beneden.

Dat ging prima bij iedereen, maar de kano
had zoveel vaart dat hij voor duikbootje
ging spelen, zodat iedereen een natte broek
had. Pas om kwart over vier werden we met
een busje teruggebracht naar La Roche. Om
vijf uur waren wij in Prelle, maar konden
het huis niet in, want de sleutel was bij de

andere groep. Gelukkig na enige acrobati-
sche toeren en het loshalen van een raampje
kon iedereen toch naar binnen. Na een half
uurtje kwam de rest ook thuis.

Na het douchen (deze waren bijzonder
goed) en een heerlijke spagetti maaltijd is er

half één feest gevierd. Daarna is iedereen
k naar bed gegaan om te genieten van

goede nachtrust.
volgende morgen besloten we te gaan

Om kwart over negen gin-
we met z'n allen naar La Roche. Om

over tien had iedereen die wilde fiet-
mountainbike. De anderen gingen

wandelen. Het eerste stuk was vlak en mak-
kelijk, maar daarna gingen we de heuvel op.
Voor sommigen was dit erg zwaar, doordat
ze te vlug de heuvel op gingen en niet wis-
ten wanneer ze moesten schakelen. Maar. , ,1,,,

uiteindelijk kwamen we boven en konden
genieten van een prachtig vergezichl :,:r,l,t::

Daarna zijn we via ruige paden het bos inge-
gaan. Ook de afdaling door het bos was

cPc

FraN ten Brink

5500m
1OO00m
'10000m

21O97m
21097m

0:1 8;53
O:34:43
0:34:49
1:18:00
1:18:19

0:1 9:49
1:17:O9
0:34:58
0:35:52
'l :1 5:00

5500m
5500m
'15000m

10000m
10000m

0:1 9:52
O:20:O7
O:56:52
O:35:40
0:36:43

886
475
417
811
810

907
883
a79
864
850

926
908
825
791
681

932
457
854
845
442

888
855
851
829
820

0:28:04
O:28:39
Q:52:27
1:56:36
0:53:1 5

TmTrial apr
cPc
1vd4 HRR
1vd4 Sparta
Alphen

Maarten Schanm
TmTrial mei
TmTrial jul
THeuvel
1vd4 Kopl
1vd4 Haag

Inez van der \[al

55O0m
10000m
1 5000m
1 0000m
5500m

0:27i47
0:51:00
1:19:5Í
O:51i17
O:33:1 1

5500m
21097m
1 5000m
21097m
42195m

0:28:16
1:51:38
1,21i21
1:57:1 8
4:1 5:05
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DE HRR CLUBREIS GAA
DIT JAAR NAAR

. ,.,|,

PER PERSOON INCLU.

PRAAG. PARDUBICE
met een 10 km
hardloopwedstrijd op
20 oKTOBER 1996

EËN 6 DAAGSE BUSREIS §,q.§ft,,, 
,,I

PRAAG VAN
17 OKTOBER T/M 22 OKTOBER 1996

CULTURELE EXCURSIES GEORGAM-
SEERD, DUS OOK NIET-LOPERS ZIJN
VAN HARTE UITGENODIGD.
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je wel eens verha-
"Twee weken nadat

zijla enkel was
hij weer als een kievit"

Op zich komt dat voor, maar de

vraag blijft of er werkelijk herstel
is opgetreden. NEE, dat kan nog
niet het geval zijn. Het proces van
weefselherstel kost nu eenmaal tijd
en de tijdsfasering ligt onder nor-
male omstandigheden duideldk
vast. Het bewegingsapparaat ligt
onder normale omstandigheden
duidelijk vast. Het bewegingsappa-
raat kenmerkt zich door spontaan

en vrijwel volledig herstel na een

blessure of een breuk. Een bot-
breuk of een verstuikte enkel
geneest spontaan in de daarvoor
gestelde tijd, mits gedurende de

tijd van herstel de breuk of de

enkel niet wordt overbelast. VOL-
DOENDE RUST IS NODIG OM
TOT EEN GOED HERSTEL TE
KOMEN. Pijn is geen goede

graadmeter, omdat een aantal fasen
van herstel zich juist kenmerkt

door afwezigheid van pijn. Het
probleem dat zich veelvuldig voor-
doet bij blessure is het feit, dat het
spontane herstel slechts gedeelte-

lijk optreedt. Er zijn altijd versto-
rende fakÍoren, die het spontane

herstel in de weg staan. Doordat de

belastbaarheid in het gebied van
het letsel is afgenomen, kunnen
gemakkelijk opnieuw blessures

ontstaan. Een van de belangrijkste
doelstellingen van de behandeling
van blessures is het normaliseren
van de situatie in de aangedane

weefsels, zodat het proces van her-
stel op gang gebracht wordt.

HERSTETPROCES

Het proces van weefselherstel ken-
merkt zich door een aantal sterk
overlappende fasen.

De ontstekingsfase

In deze fase ontstaat er op de

plaats van de blessure een verwij-
ding van de bloedvaten en een toe-
name van de doorlaatbaarheid van

de bloedvaten. Het gevolg is een

zwelling, met als bedoeling het
beschadigde gebied schoon te

spoelen door weefselresten af te

voeren. In de ontstekingsfase zijn
de pijnzenuwen door allerlei stof-
fen gevoelig gemaakt. Spontaan bij
rust of tijdens kleine mechanische
krachten worden de pijnzenuwen
geprikkeld, waardoor in rust of tij-
dens bewegen pijnscheuten optre-
den, Deze prjn is een sooÍ
bescherming tegen overbelasting,
waardoor verdere beschadiging
wordt voorkomen. De duur van de

ontsteking is normaal 24 tot 72
uur, afhankelijk van de ernst van
de beschadiging.

De herstelfase

Deze herstelfase is onder te verde-
len in drie subfasen:

De fase van deling van cellen

Dit zijn cellen die later nieuwe
bloedvaten en nieuw weefsel gaan

vorÍnen en duurt twee tot vier
dagen.

De fase van produktie door cellen

De cellen die in de vorige fase zijn
ontstaan, gaan nieuw materiaal
produceren voor het nieuw te vor-
men weefsel en dit duurt vier
dagen tot drie weken. Voor een

liesblessure betekent dit b.v., dat
na een blessure er circa 72 ur
pijnklachten bestaan obv de ontste-
kingsreactie. Vervolgens wordt de
pijn minder of verdwijnt ze geheel.

Er is echter nog geen sprake van
herstel. Zelfs na drie weken is er
nog geen werkelijk stabiele situatie
opgetreden. Het beschadigde weef-
sel is na drie weken ten hoogste
107o sterker geworden. Omdat er
weinig tot geen pijnklachten zijn,
is de kans groot dat er overbelas-
ting optreedt, en er opnieuw een

blessure ontstaat.

De fase van remodellering
In deze fase, die drie weken tot
drie maanden duurt, wordt het
materiaal dat in de produktiefase is
gevormd omgebouwd tot gestruc-

tureerd weefsel. Dit weefsel is van
goede kwaliteit en bestand tegen
de gewenste belasting. In deze

periode van het herstel is het zaak
om geleidelijk meer te gaan belas-
ten om nieuw weefsel van vol-
doende sterkte te krijgen.
Het totale proces van weefselher-
stel duurt dus geruime tijd. De
kortste tijd voor volledig herstel is
circa vier weken.

Prjn

Pijn is dus alleen in de ontstekings-
fase een goede graadmeter, maar
daarna niet meer. Het optreden van
pijn, soms pas enkele uren na het
oefenen, is een teken van overbe-
lasting en is in feite een ontste-
kingsreactie van het overbelaste
weefsel. In de fase van remodelle-
ring, dus na een periode van drie
weken zonder pijn van enige bete-
kenis, kan bij een blessure worden
begonnen met het geleidelijk op-
voeren van de belasting. Oefenen
is dan nuttig en noodzakelijk. Het
respecteren van de tijd, die nodig
is voor herstel, is de eerste voor-
waarde om tot werkelijk herstel
van een blessure te komen.

Dannis van den Berg

efselherstel een langdurige zaak

:AÍg u een passíe vo,or

lopen heeft.@

De snelste route naar de beste

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

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

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

uitgebreide assortiment schoenen. f,en 'ns bíanen, ols lopen ow poss,Íie i

De hardloop-speciaalzaak

s -

E
.q

F

-
,!?

Laan van Meerdervoort 630, 2564 AK Den Haag ( naast ln +Outl. TeleÍoon 070 - 368 86 12. Telefax 070 - 323 66 7L. ö
o
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5 zondag NIEUWJAARSTOOP/.

CROSS + RECEPTIE

ruig, veel rotsblokken en kuilen. Hier kreeg ik
het voor elkaar om bij mijn

de van mijn jas er tussen te
teras was omwikkeld met
konden Koen en Boy, nadat
stuk had los gekregen, de rest
den we de tocht vervolgen. In
hebben we wat gedronken

die naam een hilarisch
het café is
de wc was nog open. Dus
doen van je behoefte had
met een gigantische

en om kwart over een

Roche. Daar
gedronken en

Prelle.

Na

in La
wat

naar

pannekoeken hebben
en zijn naar huis gegaan.

om het weekend af te slui-

deze gelegenheid wil ik gebruik
namens iedereen je heel hartelijk te

voor het schitterende weekend.

het touw-
ach-

een

kon-
Beffe

had
van
van

bij het
zijn we
gegaan

#

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

com pleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

'.ï:Jïïitljil::iJiil' ö
Wilje meerweten? FngSft
We nemen graag de tijd MSION
VOOr je, g9NTASTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek

Perfect
geregeld!

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

tUER§
I

Peter Barnard.
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CLUBRTIS NAAR

PRAAG
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COMMIS§IE.AVOND

SINTERKTAAS TETSÏ

VOOR HRR.
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NAAR DE tlllARATHOl\I VAN BERLII]\I

Ook dit jaar wordt door de Lange AÍstand Atletiek Club (LAAC) uit Enschede
een (niet-commercièle) vierdaagse reis naar de marathon van Berlijn georga-
niseerd: vrijdag 27 september tot en met maandag 30 september 1996.
De reis staat open voor lopers en niet-lopers. Sluiting inschrijving: 15 juli
1996.
De prijs bedraagt f 3OO,- per persoon en omvat busreis, hotel met ontbijt,
fooi chauffeur, stads- en lichttour Berlijn, vervoer naar diverse evenementen
en afscheidsdiner, echter exclusief deelnamekosten marathon (DM 70.-).

Gerard ter E*k, Van Heydenstraat 4,7631 JD Ootmarsum
ïelefoon 0546 - 83 25 93 (werk) 0545 - 29 18 20 (privé)

D

lnlichtingen:

É\\ 1r)

Was de marathon in Londen van 21

april 1996 de moeite waard? Aan de

hand van mijn relaas hoop ik daar
een antwoord op te kunnen geven.

I I et zou mijn eerste marathon worden.

El Onder leiding van Henk Hoogeveen

I l rou ik me eiop gaan voorbereiden.

Met het schema zou rekening worden

gehouden met mijn nog niet zo lange loop-

ervaring. Het schema ging uit van een eind-

trjd tussen 4 en 4,5 uur.

Tijdens de vele loopsessies hield Henk

opbeurende verhalen over de hoogtepunten

van het leven. Ik moet daar nog vaak aan

terugdenken. Na een kleine vier maanden

was ik er klaar voor. Het verblijf in Londen

was geregeld via de reisorganisatie Holland

Runner. Dat was goed voor elkaar.

Vrijdag 19 april was het dan zover. Ik had

met Henk om 9 uur afgesproken op het

Centraal Station. Sonja Hoogeveen had

voor ons uitgezocht wat de goedkoopste

manier was om in Londen te komen. Het

bleek een buspendel te zijn die vertrok van

het Amstel Station in Amsterdam met een

vertrek om 8 uur 's ochtends en om 23.30

uur 's avonds. lVij zouden met de nachtbus

gaan. In Calais aangekomen, hadden we

nog even gelegenheid om wat tax-free

inkopen te doen. We kwamen net op tijd

terug; de bus reed al. Het zag er naar uit dat

we niet werden gemist. De Shuttle was een

belevenis; je hoorde en zag niets en was

binnen 40 minuten aan de overkant.

Na aankomst op Victoria Station namen we

eerst een Engels ontbijt. Vervolgens gingen

we met de ondergrondse richting hotel. Het

bleek dat ons hotel (National Royal Hotel)

met 1000 kamer(!) redelijk dicht bij het

centrum lag. We hadden echter niet veel

tijd te verliezen, want we moesten ons

dezelfde dag nog laten registreren voor de

wedstrijd.

Het registreren was snel gebeurd.

Terug in het hotel rustten we een paaÍ uur

uit en gebruikten het avondeten in het

hotel. We hadden besloten niet meer weg te

gaan. De volgende morgen zouden we om

half vijf gewekt worden. De bus die ons

naar de startplaats zou brengen, zou om 6

uur verfekken. De start zelf zou om half

tien zijn.

Zondagmorgen ging alles naar wens. Ik had

goed geslapen en Henk ook. Hij had

beloofd niet langer dan een uur te snurken;

daar had hij zich aan gehouden.

Het vervoer was goed geregeld en ruim op

tijd kwamen we op de plaats van bestem-

ming aan (Blackheath of zo). Wij zouden

starten in de zogenoemde blauwe zone. Er

werd op drie verschillende plaatsen gestart.

Er was volop drinken. De sfeer was on!
spannen. De gespannenheid van de lopers

nam toe bij het naderen van het belangrijk-

ste moment. Op de startplaats zelf was een

enorme mensenmassa, van overal vandaan

en sommigen prachtig uitgedost. Je keeg

daar echt een kick van. Omdat Henk dat

niet direkt aan mij zag, ben ik voor hem

even op en neer gaan springen. Dat deed

hem goed. Exact half tien ging het start-

schot. Het duurde zo'n acht minuten voor-

dat wij de startlijn passeerden. Het beteken-

de het begin van een enerverende en zware

tocht. We hadden namelijk de pech dat de

temperatuur ging oplopen, het werd zelfs

echt warm. Het is dit jaar nog niet z0 warm

geweest. Dit betekende vele keren stoppen

om te drinken (ook nu weer drinken in

overvloed; om de drie kilometer was er wel

een mogelijkheid).

Het parcours was zeker gevarieerd en de

toeschouwers enorm enthousiast. Van alle

kanten werd je aangemoedigd. Henk en ik
hadden afgesproken dat we de hele weg bij

elkaar zouden blijven. Hij had me al van te

voren gewaarschuwd dat wij na zo'n 25

kilometer met veel wandelaars te maken

zouden krijgen, en dat kwam uit. Het pro-

bleem is dan wel dat je veel energie kwijt
raakt bij het passeren, vooral als ze ook nog

naast elkaar blijven lopen in plaats van naar

de zrlkant van de weg te gaan. Ik keeg het

steeds zwaarder. Op een bepaald moment

voel je de kacht uit je lichaam wegtrekken.

Aan het eind tel je elke kilometer. Duizelig

en op weke benen kwam ik samen met

Henk na 5 uur aan. Henk zag er voor zijn

komt

alles voor,nrnning,

o

DOOR

/

DE LONDEN MARATHON

I

*; -.1 .. i - -

RUNNERSWORLD DEN HAAG
Schoolstraat 35 2511 AW DEN HAAG
tel:070-3625417

5

S<H I I D E FR.\ 
'I: 

I: I<E l\.I D

,

a

a--§lr
a

I

I §[l

l>ll+--i-Jd#r

I
I

-
{

l
I

Hierbiien,ge

fotoS van het

gezellige

datin Apriljl,

plaatsvond,

Nogmaals

bedankt

allemaal.

i
à

I

o

I sl;
,F',-
I

E

:: '

§''
i{iIt

,



Hor Renn REvlEw' PAGII{A I I

lníuiíl.eidmAdetjel, hidm, 3000nrop0Í05/96

lllam

l(onnrroleilmp, loetnmr, 15 hn op 0l/05/t6

lfaat tt frt líiant

I RIC 05113 Rudflagemts(ltu)

8 RIC 0:5ó:2? lqYdmvm

li ruC l0lÍl fttrÍlftmptm

m XEC l:1355 }ÍmfleBmrliil

l2l l[C llí:15 Trudydelruge

15:149 }lennHavirgr(Spala)

ló:10.9 ïhomasHryr

§brhoe(omp,

PíaaE 0t

lnírriÍ hiden Aletie[ Lriden, ffir op 13/05/96

lruiÍ A'/.40, Delít ï10 m op 3l/05/96

flaat Cat lN lllam

I MSE 8:Í0 A Bdtlu(R'dmAtl)

19 }íSI 10:034 Prrrvarknwm

lmfiiÍ teiden Adeti*, hiden, fll0n op 0{/06/96

flaab 0t fN ftam

I MSI lió.0 llmhlk(0lppu70)

28 MSI 1',]rí,,2 Strvmht

ïhtrmmcrím

Srvmhl

ZierSiup

TonTm

Manm}{altedf(0lympu70)

MilrrltuDdl

tuCme[,lt

Janvankam

tutltur van Drjk (0lppus i0)

ïhomaiPiepr

VictmMaliy (llugAtl)

ZihtuEdo

ZiuSIul

SrvenPrm

IImnvmtuSujl

Mardtuhlt

Malruillmifl(0ly4or70)

JalvarRun

JqsMtm

I{SI 9Í2.3

Ms[ 9J8,?

M40 10$8.3

}{45 1CI16.8

}.ÍS rCI2j.o

i{§E rCI2ír

I{50 [03"3

M§[ [il,I

3llildatort,

lfaat Cat

rlls[
14 Ysx

íó MSI

l0l M40

r10 v40

Levaart (31 tlaaldwiil,

flaab 0t fN

TmToet

r [ls[ 3i4.3

2 Ms[ 4ilil

r0 M40 4r8l

13 tr,I§[ 4:22,1

29 lt,Í40 43?.8

3r M§[ 4J8i

I M40 4i9.2

43 MSI 4]532

49 }ífl 4:58.2

J2 [l§[ 5tró

J] I{50 5i?.7

54 M45 5#,0

25

3ó

4I

41

s
53

?0

i0

Rotterdam lJarafi m, Rottrdam, líaalhon op 18/0{/96

flaat 0t lN llaam

I MSI 2:10:30 BdapdDmsamo(Miqir)

38 V§E 2;28:06 lieveSlcgm(klgr)

49 tríSE 2Jl:18 Alhnkfirutur

50 V15 23lló Amru$lrupr

ll [{SE lói5.2 ïhmfimmsnanr

ló M§E 16i44,8 Zdarialzin

3l M§E 17i5,3 Pffivarl^oorrwer

38 M40 l?Í76 Ziu§chup

4l tr{SI l,ii3.9 §tvenPmt

19 MSE l8:ló.ó Mml&nhlt

62 }l50 1914,8 Jm4umBdp

Zoelenner, 5ffi m op l{/05196

lN líaant

14:50.4 lelm&Vqt([rm)

ló$2i Renrvalflusm

tiatn

Itlm&Ymgl([rm)

ïïromPtepr

lenrultssm

ftat 0t Í/
I }l§[ 15í3.9

2 il$ 1511.9

il N[ l6í]ii

tieraarl (l), taildwiL mrn op 30/05/96

frab Gt lN ilaam

I }l§[ Ml.l ïïomasPlryr

6 }i,Í40 8:54.ó Victn},laliy(IlugÀt|)

l7 MSB 9:32,1 Zatrialaim

CpffhBmtlq

,{dval§rulm

i{uUuMolmlmp

}Irmlhds

fr?$hiltl

Slq'totrlder

Manuml@nran
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doen nog monter uit. Na ontyangst van

mijn medaille en T-shiÍ moest ik gauw

even gíxm zitten. Ik had inmiddels ook last

van maagkampen. het water kwam zowat

mijn neusgaten uit. "goed gedaan, jongen,

zei Henk, 'ik ben trots op je. Neem nu maar

een lekkere sandwich." Ik dacht, dat ik
strkte. Elke hap bleef wel ergens steken. Ik
keek nog een beetje verdwaasd voor me uit.

Toen ben ik naast Henk naar het hotel

gestrompeld. Het karwei zat er op. Een

watuijsje (f 2,66!) was ook niet aan mij

besteed. Henk vond dat niet zo erg. Het

was lekker, zie 'ie.

's Avonds ging het wat beter en de volgen-

de dag een stuk beter. Die maandag hebben

we de hele dag het centrum doorkruist. Het

vele lopen na de wedshijd heeft blessures

voorkomen. De reis terug is zonder proble-

men verlopen, maar duurde na het ver[ek
van het Amstel Station wat langer dan ver-

wacht. Op mijn aanraden zijn we via

Utrecht naar Leiden gegaan, omdat ik dacht

dat het wat sneller zou gaan. Ik had me ver-

gist. Henk vatte het sportief op en zei "naar

jou luister ik nooit meer " Toen ik zie, dat

het vanwege mijn leeftijd was, zie 'ie "oke,

voorlopig niet meer." Heeft toch een goed

hart, die Henk. Het afscheid deed mij pijn,
je gaat je toch aan elkaar hechten.

0p het moment dat ik mijn relaas schrijf,

29 mei 1996, ben ik nog steeds wat futloos.

Toch heb ik er geen moment spijt van

gehad, dat ik het gedaan heb. Is er nog een

volgende keer? Ja, alleen weet ik nog niet

wanneer.

De Londen Marathon was de moeite waard.

Ik beveel hem u aan. Tenslotte wil ik Henk

bedanken voor alles wat hij voor mij
gedaan heeft en de wijze waarop. Henk het

was grote klasse!
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Komt u iets tekott?
Wu cev=r ADyrEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

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

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

THE HAGUE ROAD RUNNERS

(rainings-coördinator)

(vmrz.) 070-3461820

070-3253585

015-3697132

(secr.)

0'10-39'73281

Pieter

Ton Heerkens

Henk Hoogeveen

Willem Hoogstad

Ben van Kan

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw
Frans Perdijk
Herman van de §tijl
Heidi van der Veer

Gerrit van der Yeer
TRAINERS CANDffIO
Ilarm Hendriks 070-3867619

Elsv.d.Schoot 015-2627842

JanvanderRoest 070-3943193

ONDERHAUDSCOMMISSIE
Marcel den Dulk 070-3549920

PA,RA,MEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:
Dannisv.d.Berg 070-3839884(werD

Maandagav. na 20.00 uur 070-3866082 (privé)

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:
maandagavond: Trudy de Lange
woensdagavond: Gijs Kievith
donderdagavond: Anne-Marie Verhage

Kosten per behandeling: / 10.-.

Pedicure:
woensdagavond 1 xper4weken WihnavanilerToorn
Kosten per behandeling: f 10,- 079-3613152

BESTUUR
Het bestuur van THE HAGUE ROAD RUNNERS

Buuíweg 128,2244 AJ Wassenaar

tel.070-3281025

Ton Vermolen Patrijslaan 11

(voorzitter) 2566XL DENHAAG 010-3462607

Jelle v.d. Yeen Muurbloemweg 97

Aad Overdevest
(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

2555 |VD Den Haag 010-3236092

Frits Slompstraat 29

2264 DW Leidschendam 070-3204095

Nachtegaallaan 9

2224 lC Y:atw tSk 0'l 1 - 40 1307 4,

giro263695t

VSB-bank 88.55.95.823

Katwijkseweg 19a

2242 PB Wassenaar ffi A-5112466

Noorlje Alberts
(commissaris)

Guus Ziidenbos
(ledenadminisratie)

e-mailadres

CLUB VAN lOO

Ben Hernans De Sillestraat 266

2593 VE DEN HAAG 070-3473873

L.v.N.0osteinde 169

227 4 G A VOORBURG 070-387 I 250

Pellenaerstraat 19

2586 EK DEN HAAG 070-3552785

Frederik Hendriklaan 139

2s82BZ DEN HAAG 070-3523336

Soesteöergstraat 15ó

2546 XX DEN HAAG 07G32981 67

Berry lftamer

Aad Overdevest
(pnningmeester)

Ada de Kuyper

Nmrtje Alberts
Heidi v.d. Veer

REDACNE
Redactie IIOTROAD

Pluvientaat 290

2583 KD Den Haag WU354»20
Tomatenstraat 47

2564 CL Den Haag 070-3258600 + fax

(035{721751, werk)

Vermiljoenstraat 53

2284 Gv Rijswijk 07 0-3943193

L. de Colignystraat 132

2595 ST Den Haag

tel. + fax 070-3853499

tr,

\.,
.J/

]aroSist
a

De

Homeopatheekr
Laan van Meerdervoort 179 a, 2517 AZ Den Haag

Tel 070 - 3452210 Fax 070 - 3453706

BOUW. EN AANNE'I'T!NGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( post: 2244 BN Wassenaar )

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

SHTELDMARKBVRoTTERDAM,MaTHENESSERLAAN34O,PosTBUs25ItI,3OOI HCRoTTERDAM.ÍELEFooNOlO47735l l,FAxOlO47637As

A.C.M. vERMoLEN, MR J.A.F. CoNsIDINE, MR A.E.G. SLABBAERT, MR K. BECKS, MR M.A. tsOUMA, MR G.J.C.M. WESTGEEST,

L.J. VALENBREDER, E. SLOOTMAKER

SHTELD MARK BV AMSTERDAM, HACeUARTSTRAAÍ 30, PosTBUs 75643, tOTO AR AMSTERDAM. TELEFooN O2O 6644331, FAx O2O 676AA00
MR B.A. KIST, E)RS L.C.J. VAN GERVEN, MR S.D.J. MOLHUYSEN

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSREcHTEN

SHIELD MANK

'€i

+con. adres)

Miranda Pronk

Hellen Heldennan
(Voozitter)

070-3204095

a70-34"t9234

0't0-3472420

070-3939485

070-3901597

070,390 I 597

2554 HM Den Haag 070-3681097

giro 5699215

t.n.v. wed.sec. HRR te Den Haag

A. Duyckstraat 100

2582 TN Den Haag 0?0-3540690

A. Romeinsingel 38

2331 SV Leiden

tel.07 l -5372179

zijdenbos@rikz.rws.minvenw.nl

Clavecimbellaan 75

2287 YC Rijswijk 070-3943936

Zie adres bij bestuur

Boterbloem 32 , 1

2671 WS Naaldw{k 0174-621 148

Zie adres bij bertuur

De Genestetlaan 268,

7522LW Den Haag 070'3901597

t




