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H.R.R.?" zal je je misschien afuragen. tazeker, sinds 2 jaar is dit mogelijk met het H.R.R. tri-team.

wel eens mee aan een 1/4 of 1/8 triathlon. Een aantal leden zijn wat fanatieker en die vercchij-

bijde vercchillende thriathlons in het land. De triathlon van Delft is meestal de wedstrijd, waar

van het H.R.R. tri-team aan de start verschijnen. Met name leden van groep 1 maken er hier een

resultaten

binnen
vele

voor rruJ

zinderende volleybal finale
Nederland en Italië met,

bekend, de eerste plek en dus een

gouden plak voor Nederland.
Een ander hoogtepunt - en dat zal

niemand verbazen - was de bin-
nenkomst van ons ere-lid Anne
van Schuppen. Het weer viel op de

vrouwen marathondag wel mee,

althans in vergelijking met wat
ervan verwacht kon worden, maar

het parcours was bekend zwaar

heuvelachtig en Anne kwam in
een meer dan acceptabele tijd zeer
gelukkig binnen.
Miljoenen hebben uitgebreid de

binnenkomst van Anne in het

Olympisch stadion van Atlanta
gedurende ruim een halve minuut
kunnen aanschouwen. let doet je
toch wel wat: een lid van de club
in zo'n evenement uit zien komen
en dan nog redelijk fris en bevrijd
te zien finishen. Deelname aan de

Olympische Spelen is voor Anne
erg belangrijk geweest en dat

straalde ook bij de finish van haar

af.
Het was een mooi moment.

De Fit Ten Miles gaat dit jaar niet
door. Personele, financiële en

andere oorzaken liggen hieraan ten
grondslag. Een aantal maanden

terug is er op de club een brain-
storm sessie geweest. Toen al

overheerste de gedachte, dat het

beter was om het eYenement naar

een meer zomers tijdstip te ver-
plaatsen en als die verplaatsing

zou geschieden om ook naar het

Fir
Ten Miles heeft zich bereid ver-
klaard om het nieuwe evenement
op te zetten en daar moeten wij als

vereniging ontzettend blij mee

zijn. Het nieuwe evenement zal
alle ervaring, know-how, inzet en

enthousiasme van de huidige orga-
nisatoren nodig hebben.

Maandenlang zijn we al op zoek
naar versterking van de

Technische Commissie (TC).

Steeds weer hebben wij kandida-
ten benaderd en hen gevraagd om
in de TC, die toch bezig is met
kerntaken, zitting te nemen.
Tot op heden zijn wij er niet in
geslaagd om aanvulling voor de

TC te bewerkstelligen. Op dit
moment hebben wij een onvol-
doende bezette TC en geen trai-
ningscoördinator. Zoals bekend is
Norbert Groenewegen niet meer in
functie vanaf I september jl.

van.

het

25-08-r 995

dus weer

de Delft
stond op het pro-

gramma. Bij AV '40 moes-

ten we ons melden. Daar

kregen we de startnum-
mers en badmuts. Het

H.R.R. tri-team bestond dit
keer uit Georgette, Hellen,

Rinus, Steeí Nico, Marcel

en ondergetekende. Na het maken

van een groepsÍoto gingen we naar

de start in het Delftse Hout, waar de

thriathlon om 11,30 uur zou begin-

nen met 1 km zwemmen, vervolgens

40 km fietsen en tenslotte '10 km

lopen.

den. Na t 16 min en 40 seconden

kwam ik als 10e uit het water. 0p
ongeveer 1 minuut werd ik toch nog
gevolgd door Marcel en daarna door
de anderen.

nen voor alle trainingsgroepen (maan-

dag-, woensdag-, donderdagavond en

zaÍerdag- en zondagmorgen).

Voor Conditio is dat de dinsdag- en

donderdagmorgen.

bij het betreden van hèt clubhuis dient

de alarmin$allatie uitgezet te worden

en bij het verlaten van het clubhuis

dient de alarminstallatie geactiveerd te

worden. Bij het tijdelijk uitlenen van de

sleutel aan een vervanger, dient de

sleutelbezitter duidelijk door te geven

hoe de alarminstallatie werkt. Gelieve

alleen in uiterste noodzaak hiervan

gebruik te maken.

buiten de normale trainingsdagen kan

het clubhuis gebruikt worden voor

andere activiteiten, zoals barbecue's,

familiedagen of feesten, maar alleen als

clubactiviteit en niet voor individuele

groepen. Indien een (trainings)groep

toch gebruik wenst te maken van het

clubhuis dient dit vooraf aan het

bestuur te worden gemeld. Het bestuur

zal daarop dan zonodig gereageren.

Tenminste de voorzitter, vice-voorzit-

ter en secretaris moeten hiervan op de

hoogte worden gesteld. De activiteiten

dienen in overleg met de barcommissie

De één na de andere haal-

de ik in, maar dat is niet
zo verwonderlijk voor
iemand van de H.R.R. Zelfs

snelle fietser SteeÍ moest

er na 1 kilometer al aan

geloven. Dit overkwam

hem nogmaals in de 4e

ronde, wat hij niet echt

leuk vond. De klok bleef
voor mij stilstaan op 2 uur

en 12 minuten, Marcel finishte ook in

een redelijk tijd. Hij kwam na 2 uur

en 18 minuten binnen. De anderen

waren allang blij dat ze konden

finishen, na hun vakanties en andere

beslommeringen Rinus finishte in 2
Nico in 2

uur en

in

minuten. Overigens

2 H.R.R. leden mee, te
van Wissen, die in een

2 uur en 10 minuten
in 2 uur

een herkansing dit jaar

dag 8 september in
Da hoop er meer

Delft. Want

den nog maar

te worden georganiseerd.

het clubhuis wordt niet verhuurd of

anderszins gebruih voor commerciële

activiteiten en niet verhuurd aan indivi-

duele leden voor het geven van feesten

contributie 1996

De volgende personen hebben de contri-

butie voor 1996 nog niet voldaan:

Michel Aarts

Kosta Antoniou

Willem Augustijn

Ton van Blijswijk

Ric van Dijk
Anton Dijkmans

Alex de Hes

Anje IGuiter

Jeanette Molhoek

Wijnand van Panhuys

Peter de Rooij

Cees Jan Rotgans

Neil Saunders

Annette Scholtes

Bert Schriever

Rein de Waal

Bij niet betaling 1996 wor-

den

en

Wij zijn thans vanzelfsprekend in
gesprek met kandidaten voor deze

functie en dat hopen wij binnen-
kort af te ronden. Het probleem
met betrekking tot man-/vrouw-
kracht van de TC en daarmee de

daadkracht van de TC blijft. Vanaf
deze plaats derhalve een hartstoch-

telijke oproep. Wij moeten er toch
in kunnen slagen om de TC te

bemannen?!!

Ton Vermolen, voonitter

uur eft&t-m
uur en 27

Enkele leden waren net terug van m

vakantie en hebben zich dus in al

rust kunnen voorbereiden op
Delft triathlon. Zo ook Marcel,

bekend als'de kale'. HiiÉÍffit
lijk flink aan z

gewerkt tijdens n verblijf
Spanje. Met zwemmen

uit) kun je daar

maar niet met

Na de briefing
legd hoe de

waren u

stipt om 1

was ik in de voorste gelederen te vin- Het lopen ging mij gelukkig beter af TheoTimmermans

wijziging opzegtermijn

opzeggingen van het lid-

HRR dienen 1 maand

bij de ledenadminis-

ingediend. Dat wil zeg-

gen vóór I november a.s.. De Konink-

lijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU)

heeft namelijk ook de opzegtermijn een

maand vervroegd in verband met de

gewijzigde opzet van de ledenadministra-

tie.

In verband met het aan- en afmelden van

leden aan de KNAU ontvangen alle leden

van de HRR na de najaarsvergadering in

oktober een brief waarin gevraagd wordt

of zij hun lidmaatschap in 1997 willen

vervolgen.

huisregels HRR clubhuis
Voor het beheer en het gebruik van het

clubhuis zijn enkele huisregels opgesteld

waar elke sleutelbezitter zich aan dient te

houden.

De regels zijn de volgende:

- het clubhuis mag alleen tijdens de

reguliere trainingen als vertrekpunt die-

I

2

fietsen

onderdeel is

fietst
ronde

rd.verschrikkel

metg

G

snelle

e-

Guus

\Yiltu

Runner

op en de

D

te

in Atlanta zitten

flfl §

/

een

HG)-r C EBI l\rFO
lidmaatsehap

Qzeggen van het lidmaatschap kan alleen

m.i.v, I januai. Dit dient altijd sctuituIijk te

gehuren aan de ldenadminisfatie of aan

het secretariaat 2 maanden voor 3l decem-

bu van het bereffende kalendujaar.

Noe[

k rdactie hreft het recht rqlactionele stuk-

ken in te korten. Artikelen in het clubblad

geplaatst ondu pnoonlijke titel, komen

inhoudelijk niet onder verantwoording van

besurureilof rdactie.

lnformatie over advertentietadeven

verkdjgbaar bij:

Hellen Helderman, Pluviersfaat 290,

2583 m DN IIAAG, tel. 070-354.8,20,

tenties:

30 oktober 19961 Inlevuen bij

Hellen Helderman, zie adres hierhven,

September1996
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Velen kennen hem van gezicht, slechts weinigen hehben een vermoeden van zijn onpeilhare
filosofische diepgang

Waarom maken

zen?

Welk hoger nut

Van Diik van Dichtbii.-.
(een blik op Jaap van Dijk: de man achter de baard) -

wordt er gediend met

de, ogenschijnlijk, zinloze verplaatsing

van langere duur die wij 'vakantie'ple-

gen te noemen.

Waarom verlaten zovelen van ons

gedurende de wintermaanden huis en

haard om zich van duizelingwekkende

hoogtes naar beneden te laten glijden ?

Op zoek naar een antwoord op deze

vragen vergezelde onze speciale filosu
fische reporter de illustere Jaap van

Dijk toen deze met enkele van zijn vol-

gelingen een reis naar de Franse Alpen

maakte.

ÍRR. Waarom hebt u uw volgelingen

opgeroepen tot het maken van

dcze tocht ?

JvD. Rond Kerstmis was, door de fes-

tiviteiten rond de geboorte van

het Christuskind, duidelijk spra-

ke van een 'dip'in de hardloop-

prestatiecurve van groep 7b (Ben

van Kan) Ik vond dat de tijd rijp
was voor een nieuwe sportieve

uitdaging. Daarom besloot ik tot

het organiseren van een sportief

ski-survival avontuur in de

Franse Alpen.

Al snel stroomden de aanmeldin-

mensen vakantie rei- gen binnen maar na een strenge

selectie werden slechts 17 dappe-

ren in staat geacht om deze reis te

volbrengen.

IRR. Zijn alle 17 daar ook daadwerke-

lijk in geskagd ?

JvD Nee (zie foto) door survival of
the fittesl bleven slechts de ze,er

sterken over

HRR. Wcr wzs uw meest zwaarwegen-

de verantwoordelijkhein ab reis-

leider ?

JvD Mijn pupillen te allen tijde van

drop te voorzien

HRR. Op welk fundament is uw traï
nin g sp ro gramma gebas eerd ?

JvD Eerst breken, dan bouwen.

HRR 2

JvD Ik streef emÍulr om de deelne-

mers lichametjk en geestelijk af
te breken door hen te dwingen

onophoudelijk gevaarlijke afda-

lingen te maken en hen geen pau-

zes toe te staan.

I{F.R plaspauzes ?

JvD Geen sprake van, ten sEengste

verboden

Het volgen van ski-lessen bij een kundi-
ge (goed-ogende) ski-instructeur werd

door Jaap van Dijk met klem ontraden.

Dientengevolge hebben enkele van

onze clubleden meermalen de dood in
de ogen gezien.

Zj werden geprest zich, niet gehinderd

door enige kennis van de beginselen

van de ski-kunst, van kilometers lange

buckel-pistes te storten.

(Een deelnemer verklaarde desgevraagd

ook nu nog, enkele maanden na thuis-

komst, te kampen met angstdromen en

vage buikklachten).

Ook na een lange en uiputtende ski-dag

werd men niet geacht zich in Morpheus

armen te storten.
's Avonds werden recreatief/contempla-

tieve sessies gehouden waarbij tijdens

het spelen van pictionary, risk en fi-
viant levenswijsheden en opinies

geventileerd konden worden.

Alle lichamelijke ongemakken ten spijt
verklaarden de deelnemen unaniem dat

het het ski avontuur met Jaap van Dijk
een reiservaring is geweest die hun

leven heeft verrijkt en hun blik op de

wereld heeft vemrimt.

Frans Martens

Tetlweekend woudsend 19 lln2l april 1996
uitgaansmogelijkheden, waarbij
het opvalt dat de meeste cafés zijn.
Zondagmorgen moest er gelopen
worden. De groep heeft gelopen
tot aan de zgn. meditatiesteiger.
Vervolgens na het ontbijt werd er
weer gezelld. Dit keer naar
rfforkum hierbij moesten wij
onder een paar bruggen door, o.a
een spoorbrug. Workum is een
mooi stadje, wist je dat ze daar
zelfs rondrijden op een kameel.
Het weer was prachtig. Zo'n wind-
kracht 4 6 5, later op de dag veel
zon. Rond de middag nam de wind
weer af. Terug in Woudsend had-
den wij een tegenvaller, we moch-
ten n.l. niet zeilend onder de brug
door dus dat werd mast laten zak-
ken, natuurlijk zat die muurvast en
moest er ergens gereedschap
geleend worden. Rond zo'n uuÍje
of 5 's-middags namen we, nadat

rond 16.00 uur op 19

vertrokken wij, Hans
Rinus naar Woudsend

de groep een weekendje te
zeilen.
Reeds aanwezig waren Han en
Marga, Ronald en Cyntia, Herman
en Anita, Marianne en Loes. Met
z'n tienen hebben we het weekend
in " het pronkje", een verbouwde
kerk dat nu een restaurant is, geo-
pend. Later op de avond kwamen
Don met Marianne, John met
Edith en André nog bij de groep.
Het weer was goed, droog en zon-
nig, dus wat wilden we nog meer.
Zaterdagmorgen nadat Leendert
ook gearriveerd was, en wij met
z'n allen konden genieten van een
uitgebreid ontbijt, wat verzorgd
werd door de hostessen van de
zeilschool, gingen we naar de zeil-
boten. Willekeurig hebben wij ons
verdeeld over de boten met in
iedere boot een ervaren zeiler als "

". In onze boot was dat

kracht 3, niet ongunstig voor onze
route. Het doel was Heeg en
Sloten. Door de wind was het toch
nog te fris om goed van de zon te
kunnen genieten. Op één van de
boten hadden ze een blik bier mee-
genomen en dat werd triomfante-
lijk getoond. Na de eerste stop
(tenasje) kwam de eigenaar er al
snel achter dat er tijdens de stop
iets veranderd moest zijn aan zijn
zeilboot, de boot lag minder diep,
na controle bleek al snel dat de
biervoorraad van boot was veran-
derd.
Na diverse krachttermen e.d. is
getracht het bier gelijkelijk te ver-
delen onder de lieÍhebbers. De
terugreis verliep minder vlot
omdat de wind was gaan liggen.
Met behulp van extra motorkracht
van Marianne haar boot konden de
4 zeilboten toch terug komen.
Nadat de inwendige mens weer
verzorgd was door onze hostessen,
konden we beginnen aan de
avond. Woudsend heeft zelfs zo
vroeg in het jaar al een scala aan

we marianne's
huis, een ex
bank, bewon-
derd hadden,
afscheid van
elkaar. Het zaÍ
er helaas weer
op en moesten
weer terug naar
huis. Het was
een zeer ge-
slaagd weekend
en dat niet al-
leen door het
mooie en goede

weer, doch ook
door de gezel-
ligheid die we
met z'n allen
hebben gehad.

een redelijke wind, wind- Rinus Wijma
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km 27.04 in
llinge

,5 km 23.39 in
Ystad

1e plaats 1'1.3 km 37.088 in
Tamelilla (foto)

2e plaats 5,6 km 16.58 in
Arhus (15.02 op 5

km)

De Wedstrijd in Tomilla was
een wedstrijd die zich afspeel-
de op een heuvelachtig en
winderig parcours. De wed-
strijd van 5,5 km starte gelijk
met die van de 11,3 km. lk
wilde meteen vooraan lopen.
Maar de kop kreeg ik niet
omdat één van de grootste
talenten van Zweden meed-
eed. Na 1 km vroeg ik hem in
het engels wat hij van plan
was. Met veel moeite kwam
ik erachter dat hij maar 5,6

1996

Bild:Í.nsJ!l|.6
Den \clcltgc oiwrun Wítu Padrd.&oqar tN cru, hÍamr u Clatdla Bdaadsoa,

S*gtaÍna sprang
for karleks skull

heb ik, na 10 mislukte voorbereidingen, eindelijk weer een
paar wedstrijden gelopen, met als resultaat een 3e plaats in

op de 10 km (voor mijn vakantie). Overige resulta-
mijn vakantie van een maand in Zweden zijn:

1993)

km liep. lk liet hem dus maar
gaan. Na 4 km kwam ik hem
weer tegen, hij was blijkbaar
iets te snel weggegaan. Later
vertelde hij mij dat dat inder-
daad het geval was, en dat de
eerste kilimeter in 2.50 ging.

Wim Paardekooper

P.S. lk wil toch even vermel-
den dat het niet betekent
dat ik weer helemaal
terug ben. lk bekijk het
van dag tot dag, want ik
ben niet voor niets 3 jaar
eruit geweest en ik heb
in de maand augustus al
weer 2 lichte blessures
gehad. Toch zal ik er alles
aan doen om nog een
serie goede wedstrijden
te lopen.

1

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

romEtlI.tA

kldrt.

du

§r

av

geo

brt
tréd.

slg

riti

§
*\tt

!+

-xr*
!.,

,9

\

ap

.t

dr-rt ,

?tar
gret
Dethl
t,.att-



Hor Rom Rnvrnw PAGI}IA 3

Don van Ruiten: 'Het gaat m om de uitdaging"
I

I
van Ruiten - want om

gaat het - bewoont
vriendin Marianne een

in de onmiddellijke
nabijheid van de Voorburgse
Herenstraat. Op de avond van dit
interview zou hij nog op ve{aar-
dagsvisite bij zijn moeder gaan,

reden waarom zijn broer ook even
op bezoek was. Na een - voor mij
onverwacht - hapje meegegeten te

hebben, vertelde Don over zijn
activiteiten.

Sportief is hij zeker: ooit was Don
een fanatieke voetballer. Bij
Vredenburg Rijswijk heeft hij het
nog - letterlijk - tot de derde klas
van de KNVB geschopt. Totdat
zijn knie het begaf en hij niet meer
kon dan een klein beetje hardlo-
pen. Wat nu? Hellen, ooit
(bijna) Dons schoonzus, wist
hem over te halen om met haar
mee te gaan naar de vereniging.
Dat deed hrj, op een woensdag-
avond en hij is een blijvertje
gebleken.

"Een gezellige vereniging waarbij
prestatie niet voorop staat", zo
karakteriseert Don de HRR.
Aanvankelijk liep hij bij de groep

van Astrid Pieterse - de ouderen
onder ons zullen zich haar nog
kunnen herinneren - , die de scep-

ter naderhand overgaf aan Ronald
Boekkamp. "Het niveau is steeds

hoger geworden", zegt
Don. "In het begin was
ik zo'n beetje de snel-
ste van de groep. Ik
liep 19 minuten op
de 5 kilometer,
maar dat is nu
absoluut niet
meer het geval.
Ik train te weinig en

bovendien is mijn knie
weer gaan opspelen.
Op de vraag of

Don
zich al aan een

marathon heeft gewaagd
schudt hij ontkennend het kortge-
knipte hoofd. "Dat is mij te ver",
verklaart hij. "Sterker nog: eigen-
lijk is de halve marathon mij nog
te ver. Ik heb wel halve marathons
gelopen en dat blijf ik ook doen.

Eén keer heb ik getraind voor de

marathon van Rotterdam, maar
twee weken voor de wedstrijd ben

ik gestruikeld. Mijn enkel zwelde
toen zodanig op dat ik niet kon
lopen. Ook nu merk ik dat ik meer
last krijg van mijn knie naarmate
ik meer train. Eigenljk ben ik meer
het type voor de korte afstand: fel
en snel. Bij voetbal had ik ook een

centrale rol op het middenveld,
juist vanwege die snelheid.
Hardlopen doe ik in feite alleen
maar voor de lol. Zoals 1k al zei,
heb ik wel halve marathons gelo-
pen. Ik heb 1.39 staan bij de CPC,

dus ik ben geen hoog-
vlieger op dat gebied.
Verder heb ik twee
keer de 20 kilometer
van Parijs gelopen.
De laatste keer gin-
gen we er per trein
heen, met een groep

van de HRR. Hart-
stikke leuke ervaring:

mooi weer, leuk hotel,
gezellige groep. We gaan

ook iedere zomeÍ naar
Bouillon om er een halve

marathon te lopen. Dat
gaat dan door het laag-
gebergte van de Arden-
nen. We - dat wil zeg-
gen: veel mensen uit de

rainingsgroep van Ro-
nald en een enkeling
daarbuiten, zoals laatst
bijvoorbeeld Herman
van der Stijl en Anita -

logeren dan in een

huis, dat gerund wordt
door een echt-
paar, een Bel-
gische vrouw
en een Ne-
derlandse

man. Die ma-
ken er ieder jaar

weer een groot feest van. De eer-
ste keer dat wij er kwamen zullen
ze wel gedacht hebben: Oh, lange
afstandlopers, dat zullen wel heel
sobere, serieuze sportmensen zijn.
Niet dus! Ik denk dat ze nooit een

groep in huis hebben gehad die zó
kon eten en drinken. En het zijn
allemaal verschillende mensen, dat
maakt het ook zo leuk.
Zoals gezegd: Don is altijd een

sportliefhebber geweest. Hij heeft
getennist en bindt 's-winters de

lange latten aan. "In Januari ben ik
met een groep van de HRR op
wintersport geweest. Zelden heb

ik zo'n leuke week meegemaakt

en heb ik zó gelachen. Het rare bij
dat soort gelegenheden is dat de

een de ander aansteekt. Echt, de

sfeer was optimaal, geen enkele
wanklank.
Dat geldt trouwens ook voor de

CPC-trainigsweekenden. Dat is
echt gezellig, wij kijken er altijd
naar uit^"

Don is geen stilzitter. Ook in het
dagelijks leven blijkt hij over de

nodige ondernemingslust te
beschikken: onlangs is hij zijn

nen. Ik geef nu adviezen op het
gebied van pensioen, hypotheken
en spaarvornen; dat doe ik nu een

maand zelfstandig. Kijk, het gaat
mij er vooral om de dingen te
doen die ik leuk vindt in het leven.
Daar hoort het "eigen baas zijn"
ook bij, het verschaft mij veel ple-
zier en het is ook een uitdaging.
Het is overigens geen sinecufe om
een zaak op poten te zetten en

alles goed te organiseren; daarom
is die woensdagavond bij de club
een welkome afleiding. Er zijn
tenslotte meer dingen in het leven
dan werken. Gezelligheid bij de

club bijvoorbeeld, héél belangrijk.

De hoofdpersoon van dit interuiew is mogelijk niet bij alle leden van de HRR overmatig
bekend, om de simpele reden dat hij geen deel uitmaakt van het bestuur en evenmin lid is van

de een of andere commissie. Dat neemt niet weg dat hij alweer vijf jaar lid is van de HRR en tij-
dens ons gesprek naar voren kwam als een bezig baasje, die graag - en met succes - wat dyna-

miek en kleur in zijn leven probeert te brengen

eigen bedrijf begonnen. "Nou ja,
bedrijf, het staat nog in de kinder-
schoenen", relativeert Don. Hij
vertelt dat hij zijn hele leven in de

verzekeringsbranche heeft
gewerkt. De laatste zeven jaar
heeft hij zich gespecialiseerd in
hypotheken en pensioenen. "Ik
was account-manager en bezocht
toen onder meer makelaars. Het is
een vak apart, er zitten heel veel
fiscale zaken aan. Maar ik heb mij
de laatste jaren steeds meer afge-
vraagd of ik dit werk, in loon-
dienst van een levensverzekerings-
maatschappij, tot aan mijn pen-

sioen wilde blijven doen. Begrijp
me goed, het is een interessante
branche, maar ik wilde zelf iets
doen met mijn opgedane speciali-
satie op dat terrein. Dat heeft op
een bepaald moment geresulteerd
in het opzeggen van mijn baan.

Daarna ben ik voor mijzelf begon-

Globetrotter

Dons ondernemingslust komt ook
tot uiting in de verre reizen die hij
met zijn vriendin Marianne maakt.
"Ook dat heeft te maken met het
zoeken naar uitdagingen. Reizen is
mijn lust en mijn leven. We gaan

nooit georganiseerd. Wij schaffen
ons zelfreisgidsen aan, stellen zelf
reisschema's op en vliegen naar
het land van bestemming. Daar
beginnen we gewoon de door ons-
zelf uitgestippelde route te volgen.
We gaan dan ook met het open-
baar vervoer waar de plaatselijke
bevolking zich in verplaatst. Dat is
pas reizen, dan kom je echt in het
hart van het land dat je bezoekt.
Dat is ook het avontuurlijke
ervan.Ik ben net terug uit Bolivia,
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waar ik iets wilde zien van de INCA-cul-
tuur. Het is een prachtig land met een

indrukwekkende, fraaie natuur. Het is er
ook erg bergachtig. De hoofdstad La Paz
ligt al op 4000 meter, maar er zijn bergen

van 7000 meter hoog. Ronald Naar heeft er
ook bergen beklommen en er het nodige
over geschreven. V/ij hebben er heel mooie
foto's gemaakt maar helaas zijn wij een

fotorolletje kwijtgeraakt. Vraag mij niet
hoe; misschien verloren of ergens in een

hotelkamer laten liggen. Nou ja, pech !

De Boliviaanse bevolking is overigens
straatarm, maar heel vriendelijk. Wij zijn
ook in Guatamala en Costa Rica geweest.
Maar als je mij nu vraagt wat ik het mooi-
ste land vond dat ik tot nu toe bezocht heb,
dan is dat wel Indonesië. Een paradijselijk
en heel afwisselend landschap. Ik heb ook
eens een tocht door de jungle van Sumatra
ondernomen en heb daar een aantal dagen
gebivakkeerd aan de oever van een rivier.

HYPOTHEEK.TEST. BO
Ptofrleert u al van de lage Íentc?

Stuur deze bon in een ongefrank@rde envelop an
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woonplaats:

lk heb interesse in:

tr nieuwe hypotheek

tr ovGrsluiten hypotheek

O anders nl.

SPO RTKEURI/VGE/V
" Blessure preventie en behondeling* E.C.G. beoordeling
' Bloeddrukmeting
'Vo2 mox bepoling* Vetpercentqge meting- Mobiliteitsondeaoek. Vitole copiciteit* Troinings/bewegi ngs odviezen. groepskorting

070 r 3884634Soestdijk
257,1 EA

lsekocle ó84
Den Hoog

Heel romatisch: lek gestoken door de mug-
gen, vulkanen beklommen, kortom: één
groot avontuur! 2

Broem-broem

"Het nadeel van werken is dat het zoveel
vrije tijd kost". Deze verzuchting moet wel
uit de mond komen van iemand die veel
lieftebberijen heeft. Dat klopt. Don is sinds
een jaar of drie gek van motorrijden. De
fraaie Kawasaki 750 cc. voor zijn deur was
mij bij binnenkomst al opgevallen. "Mijn
broer (die inmiddels vertrokken was, op
weg naar moeders verjaardag - red.) is ook
motorgek". Wij maken soms samen flinke
tochten." Op mijn opmerking dat motors
kennelijk moeilijk in bedwang gehouden
kunnen worden als ze eenmaal gaan "schui-
ven", reageert Don: "Motorrijden is
gewoon link, daar hoef je niet om heen te
draaien. De statistieken hebben uitgewezen
dat het 16 maal zo gevaarlijk is als autorij-
den. Sommige motorrijders vinden dat
gevaarjuist "kicken".
Ik rij zelf auto en dan erger ik mij soms wel
aan het agressieve gedrag van sommige van
die gasten .... Ik had een keer dat er eentje
mij met 140 km. per uur rakelings passeer-

de, vlak langs de vangrail! V/elja, jongens,
lap alle regels maar aan je laars! Het is
maar een klein percentage motorrijders dat
zo handelt. 10Vo of daaromtrent, maar zlj
verpesten wel het imago van motorrijden.
Ikzelf probeer het risico tot een minimum
te beperken. Op de motor kijk ik dubbel zo
goed uit. Maar het gekke is dat, juist door-
dat je zo geconcentreerd moet rijden, dat
weer heel ontspannend werkt."
Je zou zo zeggen dat Don beide hobby's

(d.w.z. motorrijden en het maken van veÍïe
reizen) goed zou kunnen combineren. Maar
datziter (vooralsnog?) niet in.
"Ik onderneem geen lange reizen met de
motor. Dat is namelijk niets voor Marianne.
Maar het lijkt mij wel een fantastische
ervaring om een keer met de motor naar
Oost-Europa te gaan, of verder nog, naar
China."

Rockin'Don

Don speelt een beetje gitaar, "maar" zegt
hij, "dat mag geen naam hebben". Hij is
wel een liefhebber van stevige rock-
muziek. Hij mag zo nu en dan graag naar
een conceÍ gaan. "Live-muziek is leuker
dan platen of CD's." Zoals zoyelen is ook
hij bij The Stones geweest. Ten tijde van
het interview vertelde hij mij dat hij ook
naar Tina Turner zou gaan, de eerste mega-
act in het recent geopende Amsterdam
Arena. Don houdt van Toto, Bon Jovi, dat
soort bands. Zljnhart gaat bovenal uit naar
gitaarvirtuozen zoals de blinde bluesgitarist
Jef Healy, Gary Moore en Toto-gitarist
Steve Lukather. En als hij gaat stappen,

zoekt hij dikwijls de muziek op. "In Delft
heb je een tent, die heet "Verderop". Daar
wordt vaak opgetreden door groepen. In
Scheveningen heb je ook tenten waar bands

spelen, zoals "Peukie". Goedkeurend con-
stateert Don dat het klimaat voor rockmu-
ziek in Den Haag verbetert. "Je merkt dat
er steeds meer bands optreden in de Haagse
binnenstad. En dat is te verklaren, omdat er
steeds meer (bruine) kroegen bijkomen,
zoals bijvoorbeeld "De Pater".

Fred van der Gon Netscher

Financieel A.lvicabuÍeau Van Ruiten
Antwoordnum mer 1@7 1 - 9970 !íB Vooöurg
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Oplossingen op maat,

nauwkeuriq toeqesneden

op uw speeÍfipke situatie.

Daar draait het om!

Met eigen servicewagens.

reparatrefaciliteiten,

'n verhuurafdeling en een

uitgebreÍd magazijn voor

leverrng à la minute.

Slopen, tritlen, vergruizen

en asbestverwlderen met

Dehaco in uw achterhoofd.

zorgeÍozer kunt u de klus

niet klarenl
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=I ETR.TJE
1 augustus jl. werd aan de voorzitter van de barcommissie"Berry Kramer" het
allereerste "Ziertje" overhandigd door Zier Schaap van Zier Running uit het
Haagsche. Mede dankzij zijn sponsoring rs een lang bedachte en gekoesterde
wens van de barcommissie in veruulling gegaan, om een consumptie-
bestedingskaart te gaan invoeren. Dit alles om de kontante geldstroom wat te
beperken en te kanaliseren.

els is reeds gebleken dat
e een succes is. Er zijn er

1 maand al ruim 250 van
t' Ziertje is gemakkelijk in

het gebruik, zowel voor de houder
als voor de barmedewerkers en geeft
bovendien een reductie van Í 2,50.
De VOLLE Ziertjes worden bij de bar
ingenomen en vervolgens wordt 1 x
per 3 maanden een kaart getrokken,
waarvan de naamhouder gratis een
NIEUWE KAART wordt aangeboden.

Dus mensen:
blijf kopen die Ziertjes!!

De verkopende leden zijn:
Gineke Bunk
Harm Hendriks
Willem Hoogstad
Ben van Kan
Berry Kramer
Ada de Kuyper
Aad Overdevest
Heidi van de Veer

Fi *

overwegingen

leent
voor een eve-

als de Fit Ten
Miles dan de laatste
weken van december.
Het weer trekt zich
doorgaans weinig van
onze wensen aan en
veel recreatielopers
laten hun deelname op

het laatste moment afhangen
van het weer. Daarbij komt nog
dat het parcours zo fraai is dat
de CPC er stukken van
"geleend" heeft, hetgeen wij
niet als een voordeel zien.
Ondanks de fraaie accommoda-
tie zou de Fit Ten Miles niet
veel verder groeien dan 3500
deelnemers, mede vanwege het
tijdstip.

IEil lfltES
Het bestuur van de HRR en het organisatie-com-
mitee van de Fit Ten Miles hebben de afgelopen
weken intensief overlegd over de toekomst van

de Fit Ten Miles. Wij hebben tezamen een aantal
zaken zorgvuldig afgewogen en besloten de Fit

Ten Miles van 1996 niet door te laten gaan.

* Sponsors vinden voor die periode is ook las-
tig. December is een maand die in het teken
van Kerstmis en de jaarwisseling staat en

niet zozeer een sportmaand. Wij verwachten
dat het wat gemakkelijker zal zijn sponsors

te vinden voor een evenement in de zomer
dan in de winter.

a

attttta

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

oooaaao
a
a

'oo LidNVA
Je moet van goede verzekeringshuize
komen, om lid van de NVA te worden.

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

KOK ASSURANilËN

^a\
lnlichtingen: John AgteroÍ

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

* De sponsoring was dit jaar extra moeilijk,
Fit Vliegvakanties was in 1994 gestopt.
Later bleek dat ook de winkeliersvereniging
van de Frederik Hendriklaan niet meer
meedeed, de nettokosten van Houtrust
omhoog gingen en de Nationale Reserve ons

belden dat haar mannen niet meer gratis ter
beschikking konden worden gesteld.
Wij hebben weliswaar voldoende budget
voor een eenvoudige KNAU- en recreatie-
wedstrijd zonder franje, maar wij wilden
niet dat na vier uitstekende edities de herin-
nering aan de Fit Ten Miles zou verbleken
door een "afgeroomde editie".

* Na het verdwijnen van de Babylonloop en

de Vredespaleisloop is er ruimte ontstaan
voor een nieuw evenement in de Haagsche
zomer. Dat sluit mooi aan bij de eerste over-
weging.

Wij hebben alle overwegingen grondig met
elkaar besproken en besloten de Fit Ten Miles
van 1996 niet door te laten gaan en onze ener-
gie te besteden aan een evenement in de zomer.
Zodra hierover meer bekend
is zal dit direkt aan de leden van de HRR wor-
den medegedeeld.

Wij rekenen ook komend jaar weer op de enor-
me inzet van de Hague Road
kelijke dragers van de Fit Ten

R§}
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Het

materiaal het halye werl is. Uiteraaíd is de

Kortom wij kunnen de serieuze triath-
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SeÍieus advies voor de serieuze
triathleet

leet rnet raad en daad biistaan in ziin of
haar strijd tegen het horloge.

nati€ met een
§(herpe priizen

De prijzen? llelemaal niet
duur- Met heel,veel SHTMAN{)

r l(orn Èsffi fansili
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PLEEIÉR

Wij kunnen u bijvoorbeeld een advies
geven over uw juiste zitpositie op de íiets.
Hoe hoog uw zadël moet staan t.o.v. het
hart van de trapas. Of hoe lang de af-
§tand moet zijn van de punt van het zadel
tot aan het stuur. OÍ hoe uw sehoen-

FRAMES &

r lErS E l.l,
VaN HtRwf RpEN.

KEsIR[! USA,
CorNAGo, CaN-
NoNoaLt, JRrx,
GraNr, Cnorx,
KoGA, BATAvus,

CoNcoRDÉ, AME-

RrcAN EaGtE.
GazrlrE, Dr Ro-

5A, Dur!r, PrNA-

REtto,'B o.RA-
cER, BraNcHr,
CHEsrNr, IooK.
MERTTN ÍrTA'
N UM, EoDY
MERcKx rN PR|N'

CIPIA,

9
ONDERDELÉN

CaMPAGNoro,
SHTMANo, Ma'
vlc_, CrNEtIt,

loitr !r\
cHRos. RtTCHtY-

RrNGrr, DT,
RocK SHox,
lvlMrzocHr,

!,f, I"jL
HurGr, Tacx,
FrTE, Rrclpa,
AIIE HARTStAG.

METERS EN IN.
S'RUMEN]EN.

BANDE N:

CoNriNENIAt,
qaNARÀctR, Vlr-
roRra, MrchEuN,

WorBER, ÍroGA
EN VREDESiETN.

GEOPEND:
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I3 00 I8.00 uut
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I 9 00.21 00 uuR

ZaTTRDAG

i{'$! zl2
227\ AG

VooRBURG

TErErooN

070/3861719
07o/3a7ó3óO

ADRES:



PAGINA ó Hor Rom Rnvrnw

SPOFI.TEBEHA.
(Els Stolk,knau)

jaren wordt meer aandacht besteed

van goede sportbeha's,
veel (pijn)klachten bij hardlopende

vrouwen kunnen worden voorkomen.

Anatomie
De vrouwenborst bestaat voornamelijk uit vet-
en klierweefsel en in geringe mate uit bindweef-
sel. De borst wordt op haar plaats gehouden door
de huid en door bindweefselstructuren (ligamen-

ten van Cooper), wazlrmee de borst aan de dieper
gelegen grote borstspier (m.Pectoralis) vastzit.
De natuurlijke ondersteuning van de borst is dus

minimaal en aftrankelijk van de kwaliteit van het

bindweefsel. De rekbaarheid van deze ligamen-
ten is in het algemeen echter groot, zodat de bor-
sten zonder kunstmatige ondersteuning snel kun-
nen gaan hangen. De borst zelf heeft geen spier-
weefsel en het is dus een fabelde dat hangborsten
door een gerichte training weer in hun oorspron-
kelijke vorm kunnen komen. Door spierverster-
kende oefeningen uit te voeren kan de grote

borstspier wel ontwikkeld worden, maar dat

heeft slechts een minimale invloed op de vorm
van de borst zelf. Wel is het zo, dat onder
invloed van hardlopen het vetpercentage bij veel
vrouwen daalt, waarmee vaak ook het vet in de

borst, en daarmee de grootte van de borst,
afneemt.

Sportbeha
Bij hardlopen gaan de borsten door hun gewicht
omhoog en omlaag, waardoor de bindweefsel-
structuren het zwaar te verduren krijgen.
Hierdoor treden bij meer den 30Vo van de vrou-
wen pijnklachten op tijdens op na het lopen. Een
goede sportbeha is in staat om deze bewegingen
van de borsten met 457o te beperken en in alle

richtingen te beperken tot minder dan 2 cm.,
waardoor de genoemde pijnklachten voorkomen
worden en de kans op beschadiging van de bin-
dweefselstructuren afneemt.

Het is natuurlijk de vraag, of iedere vrouw een

spoÍbeha moet aanschaffen om deze klachten te
voorkomen. De aanschafprijs is fors (+ f 80,-) en
vaak kunnen vrouwen met kleinere borsten uit-
stekend toe met de steun van het elastisch mate-

riaal van het topje of wat het club-tenue geeft.
Voor vrouwen met grotere borsten blijkt deze

steun vaak onvoldoende en blijkt ook de gewone
beha onvoldoende steun te geven. Dat is natuur-
lijk ook te verklaren uit het feit dat deze beha's
gemaakt zijn om in het dagelijks leven de borst
te ondersteunen, waarbij het uiterlijk van de beha

minimaal net zo belangrijk wordt gevonden als

de functionaliteit. De sportbeha daarentegen

heeft maar één doel en dat is optimale steun
geven aan de borsten tijdens spo(en. Materiaal,
vormgeving, maakwijze en afwerking dienen uit-
sluitend een functioneel doel, waarbij aan een
goede sportbeha onder andere de volgende eisen
gesteld worden:
- Het materiaal dient stevig en niet elastisch te

zijn met goede (zweet)absorptie eigenschap
pen

- Er mogen geen naden aan de binnenkant van
de sportbeha zitten, die de borsten kunnen
beschadigen.

- De sportbeha moet goed strak zitten en niet
verschuiven of schuren

- De sportbeha moet gemakkelijk schoon te
houden (te wassen) zijn.

Resumerend kan gesteld worden dat een sportbe-

ha zeker voor vrouwen met grotere borsten een
aanwinst is en (pijn)klachten kan voorkomen.

o Orlhopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sponschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

van Starrenburg

harte gefeliciteerd.

Frank

TIM

op 2 juli 1996

Namens HRR van

RKLAAS rndien wij niet

zijn van een Zwarte Pieten pak
of zich als Zwarte Piet willen ver-
kleden, even aan ons doorgeven.
Hoe meer Pieten, hoe leuker.

WIij

cl

op te

nen toe-
ons op,

in het

kinderen die in het bezit
met natuurlijk Sinte

en/of

zijn op de
eem danmiddag 24 novem-

zal voor alle HRR

een Sinterklaas-

Piet.
Vanaf 1

afhalen
geven.
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Lydia Blok & Joop
Seitzinger

PIM MECHIEL

op 2 augustus 1996
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De 20 krn varl EBrLrssel
"Het is een van de mooiste lopen, die er zijn." Zo heeft Peer mij er warm voor
gemaakt. "Samen met lob maak ik er altijd een leuke dag van", zo is zijn ver-
volg. "Na afloop een pilsje drinken en lekker eten in het centrum van Bntssel",
besluit hij zijn betoog.

met enkele andere lopers
de club geeft ik mij op bij
', want dit wil ik allemaal

ken. lk heb echter een
Pinkstervakantie. ln overleg

met mijn vrouw Joke besluiten we
om dan naar de Ardennen te gaan.
De caravan is gepakt en donderdag
voor Pinksteren vertrekken we. Onze
vakantie in de Ardennen bestaat uit
storm, kou, regen en af en toe een
beetje zon. Na een kleine week
aldaar vertrekken we richting Brussel.
We vinden er een leuke camping en
het weer slaat om. Op donderdag
genieten we beide van eindelijk eens
een hele dag luieren in de zon.
Ondertussen begint mijn geweten te
knagen, want ik heb een week lang
nog geen meter hardgelopen en "de
20 van Brussel" staat voor de deur.
Aan het einde van de middag doe ik
mijn sportkleding en loopschoenen
aan, en als een natte krant heb ik,
happend naar adem, de omgeving
afgesjokt. Gedesillusioneerd kom ik
terug op de camping. Wat moet het
zondag worden? Vrijdag loop ik met
Joke de hele dag in Brussel en terwil-
le van mijn gemoedsrust ben ik in de
vooravond toch weer wat gaan
lopen. "Ha, het gaat al wat beter, dit
geeft de burger weer wat moed."
Zondagochtend 2 juni. Onrustig heb
ik nog even de tijd om in de zon te
liggen. De zon schijnt volop, het
belooft een warme dag te worden.
Geïnformeerd door de campingbe-
heerder en gewapend met een uitge-
breide plattegrond lukt het me de
auto te parkeren in de buurt van het
startpunt. Meteen valt de ontspan-
nen drukte op, die er heerst in de
omgeving van de start. Er zijn vele
standjes en kramen met voor elk wat
wils en op de brede gazons zitten
hele families te genieten van het
mooie weer, terwijl de lopers vol
overgave de laatste voorbereidingen

treffen. Zoals afgesproken ontmoet
ik de andere lopers van de club. We
kleden ons om in het luchtvaartmuse-
um, waarbij over en weer de grappen
en grollen niet van de lucht zijn. Na
een korte inloop en wat oefeningen
gaan we naar ons startvak. De Place
de Jubileé, waar gestart wordt,
torent hoog boven het centrum van
Brussel uit met zijn majesteuze
triomfbogen. Het grote plein loopt
vol met vele duizenden lopers. Even
voor tweeèn wordt het doodstil op
het immense plein en galmt het
Belgische volkslied in volle sterkte
over ons uit. Plotseling word ik uit
deze indrukwekkende roes wakker
geschud door een luide knal, welke
het startschot betekent. Langzaam
aan gaan we met twintigduizend
man op weg, de triomfbogen onder-
door, naar beneden de brede avenu-
es op. Voor me uit zie ik een bonte,
deinende mensenmassa, die zich van
links tot rechts over de zes rijbanen
brede avenue tot aan het einde
voortbeweegt. Plotseling is er een
korte opstopping links van mij is een
loper gevallen in de voortstuwende
mensenmassa, Schrik!, want het is

clubgenote Brigitte, die echter al
hulp krijgt van Anton. Stoppen en
wachten heeft geen zin, dus loop ik
maar door. Als bij toverslag ontstaat
er een wave in de rijen der lopers. lk
word er koud van, als het zich voort-
bewegende handgeklap door de dui-
zenden lopers tegen de torenhoge
gebouwen op omhooggalmt.
Gedisciplineerd zwelt het handge-
klap van achteruit aan om voorin
weer langzaam weg te sterve. We
passeren het Koninklijk Paleis, we
gaan door tunnels, over brede lanen
en langs parken. Vanwege de warm-
te doe ik bewust rustig aan en ik
neem ruim de tijd voor water bij de
verfrissingsposten. De slechte genera-
le lijkt borg te staan voor een goede

uitvoering, want ontspannen loop ik
de kilometers onder mij weg. De laat-
ste kilometers zijn een ware apotheo-
se, want zij gaan in een klim omhoog
naar de finish toe, met veel toeschou-
wers langs het parcours. Met een
goed gevoel passeer ik de finish
bovenop het plein en ontmoet ik
mijn clubgenoten weer. We kleden
ons om en we improviseren onze
eigen, Belgische douche. We spoelen
ons af met het dorstlessende water,
dat we aan de finisch gekregen heb-
ben. Onder de voet gelopen Brigitte
heeft zwaar geblesseerd de twintig
kilometer uitgelopen, maar ze kan
nu nog maar nauwelijks de ene voet
voor de andere krijgen. We leveren
haar af bij de Rode Kruis post, waar
een eerste diagnose wordt gesteld.
De diagnose luidt, een zwaar gekeus-
de of gebroken enkel. Direkt naar
het ziekenhuis voor nader onder-
zoek. Brigitte kiest echter voor de
gezamenlijke maaltijd en voor nader

onderzoek ik een ziekenhuis in Den
Haag. Langzaam maar gestaag berei-
ken we het centrum, waar in een
aantal straten de restaurants hun
tafeltjes uitnodigend buiten hebben
uitgestald. We zoeken niet erg lang
en al snel doet het gezelschap zich
tegoed aan een heerlijke maaltijd
met een paar lekkere Belgische bier-
tjes erbij. We zitten buiten aan de
straat in een gezellige drukte.
Gezelligheid kent geen tijd en ineens
is het haasten geblazen om de trein
naar Amsterdam te nemen.
Uiteindelijk lukt alles en help ik het
gezelschap met hun bagage de trein
in. Joke en ik zwaaien vanaf het per-
ron de clubgenoten het station uit.
Wij blijven achter met de herinnerin-
gen aan een prachtige dag en met de
volgende wetenschap. Peer heeft
echt gelijk. De Twintig van Brussel is

een van de mooiste lopen.

John de Gier

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-
lenzen perfect geregeld. Voor een vast
bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïljïïitljffi::tJiÏ' ö
Wilje meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MSpfrt
voor je. g9NTACTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

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

Boniii
spoitial9

Ë

wel

\

'è te-§

{ ffit
I

-q

i

:r



PAGINA 8 Hor Rorn Rrvruw

1O vragen aan onze Olympische atlete:
Anne van Schuppen

Anne van Schuppen liep op 28 juli de marathon in Atlanta. Zijvertegenwoordigde Nederland,
en onze club ook een beetje natuurlijk, als enige atlete op die afstand. Het was de eerste keer

atlete van HRR op een Olympische Spelen aanwezig was. Reden genoeg om Anne na
te vragen naar haar eruaringen.

ruim 250 andere Nederlanders. Wat heb niets.
Wat ik ook erg vond was dat volwassen mensen (bui-
ten het dorp) een gezellig praatje met je aanknoopten
om vervolgens te vragen of je nog speldjes voor ze

had.

gemerkt? Was het een gezellige club?

pus in La Grange, een uur rijden van Atlanta. Dit was

eigenlijk een klein zo de Olympisch dorp verboden

spoÍers uit allerlei Kan vertellen over wat daar
ten en de Nederlandse heel

rustig, perfect voor

Je

Anne
De eerste 2 weken verbleef ik op een universteitscam-

In het Olympisch
De Nederlanders
dagen was ik eigenlijk
bezig.

Wat heb je de laatste weken voor de marathon precies
gedaan, als voorbereiding op de grote dag?

Anne
Ik heb niet zo hard meer getraind,

ochtends, met het oog op de

Om 5 uur 's middags liep ik los.

Daartussen een beetje lezen,

sage, bubbelbad.

In de kranten konden we lezen dat het parcours nogal
heuvelachtig was. Kan je daar iets meer over vertel-

len. Ben jij daar goed in, in heuvels?

Anne
Er was echt geen meter vlak. Het laatste stuk was het

zwaaÍste. Van tevoren hebben we het parcours goed

bestudeerd en een schema gemaakt dat rekening hield
met de heuvels. Ik ben geen kei in heuvels maar had
me hier goed op voorbereid. Ik deed soms wel 3 keer

in de week heuvelffaining.

Op de t.v. hebben we je wel zien finishen maar hebben

onderweg niet veel van je gezien om.dat de carnera
steeds bij de kopgroep bleef. Hoe is het onderweg
gegaan? Heb je steeds alleen gelopen, waren er men-

sen waar je steun aan had?

Anne
Ik ging weg op 2:40 er die tijd heb ik ook gelopen.

Het grootste gedeelte liep ik alleen. Het eerste stuk
loop je nog wel in een groepje, maar dat groepje wordt
steeds langgerekter. De sfeer was heel goed, ik kreeg

voortdurend sponzen aangeboden van concurrentes.
Veel vrouwen ingehaald. Halverwege lag ik 53ste en

bij de finish 40ste. Het is zeer motiverend om de ene

electrische treintjes. Je
'er 

ook gebruiken. Wij verbleven

bij het " center" waar zwemmen, water-
plaatsvond. Af en toe hoorde

opstijgen.
Eten in een abnormaal grote tent. Met air-

altijd een trainingspak meena-

al was het buiten 35 graden. Je

eten, naar de kapper, naar de sou-

videospelletjes doen, naar de

Nederlandse ploeg verbleefhad 4
afdeling was hier ook. Het

Comite huisde er vlak naast.

Als er een Nederlands medaille was gewonnen was er
's avonds altijd een huldiging buiten door het N.O.C.

Je finishte de Olympkche marathon in een tijd van 2
uur en 40 minuten. Dat is 9 minuten boven je persoon-

lijke record dat je in april in Rotterdam liep. Was die

tijd in Atlanta toch volgens jouw verwachtingen?

Anne
Ik had eigenlijk maar 6 weken voor de gehele mara-

thontraining. Eerst moest ik.herstellen van Rotterdam

en de laatste 3 weken voor Atlanta "taperen" en ook
acclimatiseren. Dat is veel te kort.
Ik heb wel heel veel heuveltrai-
ning kunnen doen en had dan ook
geen problemen met de heuvels,
maar hierdoor kon ik minder op
snelheid trainen. Mijn doel was
niet om hier een P.R. lopen. Ik ben

zeer tevreden.

Jouw aanwezigheid op de OS heefi
vooraf veel tijd en energie gekost.

Een paar jaar lang is je hele leven
gericht op dat ene moment. hu je
andere getalenteerde atleten advi-

'n investering te doen?

hier 6 jaar mee bezig
Het probleem is dat je

niet kan garanderen dat die
investering eruit komt. Je

geblesseerd raken, ziek wor-
of het gewoon niet redden.

is al die moeite voor niets. Ik
zou dat iemand anders nooit advi-
seren. Motivatie moet vanuit jezelf

q#ftiíiïi#ï:
dan 39 dus wie weet. Half septem-

ber is het in Sydney voorjaar dus

niet extreem heet. Wellicht wordt
dat mijn laatste marathon....

K!\À\)

alles voor running,

ïifi #ïï: iiiïJ":: j;;ï ##r
instortten en er soms helemaal mefstoptenf
Omdat ik Holland op mijn hemd\LsÉn

je je het meest geërgerd?

Anne Anng van

veel persoonlijke aanmoedigingen van het publiek.'

heb Ruud van Groeningen en Els Bloemen ook
hoord. Cees (partner) die mij met
stoep volgde ook af en toe gezien.

Wat vond jij het allerleul«te moment
OS?

Anne

baan loopt heb je het idee dat al die

voorjou zijn en alleenjou

Wat was je slechtste ervaring in Atlanta, waaraan heb

Dat was f,ha"J*atiae"d&nda, i6,46Ël
80.000 mensen binnenkwam. Als je als enige op de leuk. niemand dwingt

QÉdoet het jezelf aan. Ik denk
atíijbàan de leuke wedstrijden.

Komt er nog een Olympische

Toen ik in mijn eentje met loodzware koffer in het
Olympisch Dorp arriveerde, kon niemand van de orga-

mij vertellen waar de Nederlandse woonruimte
Treinde in, treintje uit, toen had ik wel even zin

RUNNERSWORLD DEN HAAG
Schoolstraat 35
tel:070-3625417

2511 AW DEN HAAG
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Da{rom vindt u in onze 3O0 m) dlt de keuken ,§ísct wordt getn-

showroom ruim !5 opstellingen stalleerd. Al ruim 60 irrÍ zrin wi!
yan beken& merken keukens. aktieÍ in keukens, voor u de g*r*n"
Clnze deskundigr adviseurs geven u tie dat het rcsultaat gezten mag

graag allc inÍormstie zodat uw wordeo. Een dtoom van een keu"

keuze wordt vergemakkelijkt, Naar ken waarin u naar hartelust kunt
wens makcn wii een oÍÍene eo een kokkerellen. tn voor elke vrtag
ontwerp zodat u vooraÍ weet waar hebbm wii cen parrende oplossing.

u voor kiest. Mgar wii doen meer" Cee n conÍectie mmr roatwsrh dot

Onze installateurs zorgen eryóor bii r past.

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

HRR clubleden speciale korting.
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door een macro-chao-
maaltijd, wat hadden
vlierbessen- en brand-

ist, maakten we ons op
voor de wandeling. Het zal niemand
verbazen dat de tocht van begin tot
eind was voorbereid door de heren
Elkerbout en Boekkamp; sommige
mensen gaan gewoon op zeker,
onder het motto kunnen HRR leden
ook over water lopen en zo niet hoe
nat worden ze dan.

Aangekomen bij de Semois, speelden
zich chaotische taferelen af . Berg-
schoenen, broeken, blousen gingen
uit, wappies wappies aan, Casper
werd zonder pardon uit de jogger
geplukt en in een rugzak gezet;
Kortom er was paniek. Ronald offer-
de zich op en zou peilen hoe diep het
water was (diep). Maar teruggaan
was geen optie: sommige mensen
zijn gewoon zo flexibel niet. En dus
werd er overgestoken. Verliezen aan
onze kant: twee verdronken slippers,
gered met gevaar voor eigen leven
door de heer Den Dulk (mooi dat
wapen van Scheveningen) een vroeg-
tijdig bad en veel nat ondergoed. Na
een paar uur kwam het eerste terras
in zicht en konden de onderbroeken,
bh's, T.shirts weer aangetrokken wor-
den. Rugzakken zijn goede waslijnen.
Na zes uur werd genoten van Chris'
kookkunst, zonder rauwkost voor
Marcel: sommige mensen lusten
gewoon niets.

ln de onderhandelingen over de
kamerindeling waren de mutsen als
winnaars uit de strijd gekomen: wij
de "meidenkamer" en de watjes de
overige kamers (Ronald met Han,
makkelijk konden ze de rest van het
weekend plannen), Koen met Don
("weet je wel wat voor een ochtend-
humeur die Don heeft") en Herman
(luistert ook naar Her, Herrie,
Hermie, Hermien) met Marcel en
Casper. Een combinatie voor het
Ieven.

Zaterdag werd er zeer serieus naar
de wedstrijd toegeleefd. Slechts een
kort bezoek aan Bouillon voor koffie
met gebak (waarom staan er nog
geen hekken en pijlen op de weg,
het was toch wel vandaag??) en de
rest van de dag zonnen, slapen en

die

=or.Jrr r ol\.r
Het werd juni en dus moest er gelopen worden in Bouillon. Milieubewust als
we zijn reden er 3 auto's en 1 motor richting lJcimont, bruisende stad in de
Belgische Ardennen welke we inmiddels blindelings kunnen vinden. Dat is
wel eens anders geweest......

lezen in de tuin. Gewandeld werd er
alleen door de twee reisleiders waar
ze later spijt van kregen. Marcel
kocht 's middags voor ons de start-
nummers (8x familie Den Dulk).

Don reed de bezemwagen, Marga en
Anita (van Her) bekommerden zich
om de culturele opvoeding van
Casper en deden een rondje Bouillon.
Om half zes stonden de echte die-
hards in de brandende zon aan de
startstreep. Temperatuur werd door
Hermie geschat op 26-30". Marcel en
Herrie gingen er vandoor en hebben
we niet meer teruggezien. Koen
moest opgeven na "17 km vanwege
knieproblemen, Ronald had het na
1'l km en de zoveelste hap met vlie-
gen wel gezien, en Han dacht na
over de zin van het leven en stapte
na 7 km ook in de bezemwagen. Na
11 km werd ik in Corbion opgewacht
door Anita en Hellen die de laatste
10 km zouden lopen (na 12 km daalt
de weg er 5; sommige mensen zijn
gewoon slimmer). Met haas Hellen
die als een waanzinnige afdaalde en
veel Walen de nekslag gaf, bereikten
we Bouillon waar Marcel, Ronald had
andere prioriteiten, mij over de
streep hielp. Nooit geweten dat je zo
kapot kan gaan.

Zondag werd er weer gewandeld en
de wedstrijd geanalyseerd. Conclusie:
in de Den Dulk familie zijn het de
vrouwen die karakter hebben!
Volgend jaar weer, met Marian en
Marianne (van Don) erbij. Heerlijk
want één ding is zeker; sommige din-
gen veranderen gewoon nooit......

Marathon Utrecht: perfect!
Op eem mooie Tweede Pinksterdag
werd in Utrecht voor de 19e keer de
marathon gelopen. Het was voor mij
de tweede keer dat ik daar de halve
marathon liep en ik voelde me er
dus al redelijk thuis.

Den Haag is het eenvoudig: je
de trein en vlak bij Utrecht

, namelijk in een hal van de
u EÏ utis de hele organisatie onderge,

bracht. Rondom een fikse tribune bij de
start en finish lijkt een groot familiefeest
aan de gang te zijn . Het publiek kan zich
overdekt vermaken en ook de start vindt in
de hal plaats.'Wat een verschil met die win-
derige en druilerige boulevard bij de
Haagse CPC!
Om 10.00 uur start de marathon, met een
limiet van 5 uur. Om 15.00 uur staÍen de
halve en de kwart marathon. Het slimme
van die programmering is, dat de prijsuit-
reiking van de marathon (om 14.45 uur)
plaatsvindt, als een extra groot publiek van
lopers in de startvakken aanwezig is.
Ook in Utrecht wordt de Championchip
gebruikt. Overigens ben je snel weg in deze

0rilfl

loop, omdat het deelnemersveld niet al te
groot is. Elke vijf kilometer stond er een
klok. Elke kilometer werd aangegeven en
voor de finish ontbrak zelfs het bord "Nog
I km" niet. De waterposten, sponsposten en
fruitposten wisselden elkaar in snel tempo
af.
Het zal al duidelijk zijn: ik vond het een
perfecte loop en raad dan ook onze leden
aan volgend jaar het in Utrecht eens te pro-
beren. Een leuke route, langs de Dom, de
Catharijnesingel, maar ook door het groen
van Amelisweert.

léjé Groot.

Ban iii ócht

spottio( 9
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Foxtrot - Eng, wals -Tango - Cha-cha

Rumba - live - Samba - Rock'n Roll
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ledere dag lessen
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Gratis inhaallessen

LEER GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, ilIIEULEN, UI/ESSETII'JG
sinds 1e3s Laan van Merdervoort 50 . Den Haag

(tusen l\rletropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI
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Hellen Helderman,
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Hrsr ANALYSE VAN HET LOOPPATROON
ln dit artikel tracht ik een analyse te maken van het looppatroon. Eerst wordt
het looppatroon beschreven tijdens het "gaan", dat wil zeggen lopen in het
normale wandeltempo. Daarna tracht
hardloopsituatie.

GAAN
Vfanneer we spreken over "gaan" of
wandelen, gaan we uit van een
gemiddelde stapfrequentie van 90 tot
'120 stappen per minuut. Een staP
definiëren we als volgt: de tijdsduur
tussen twee achtereenvolgende hiel-
contacten. Tijdens één stap treedt er
dus tweemaal een situatie op waarin
beide voeten tegelijk bodemcontact
maken. Wanneer beide voeten tege-
lijk aan de grond staan, spreken we
van de bipedale fase en deze bestrijkt
25o/o van de stapduur. Als we nu één
been tijdens een stap volgen, zien we
een standfase en een zwaaifase. Als
de voet wordt neergezet aan het
einde van de zwaaifase, gaat de knie
zich strekken. De knie zal in de stand-
fase niet tot het uiterste gestrekt
worden, er blijft altijd een lichte bui-
ging. Aan het einde van de standfase
als het standbeen weer zwaaibeen

deze analyse te projecteren op de

wordt, neemt de buiging in de knie
toe. Het eerste contact van de voet
gebeurt met de hiel, daarna wikkelt
de voet zich af over de buitenrand via
de tenen. Het laatste bodemcontact
geschiedt met de grote teen. Als het
zwaaibeen naar voren gehaald wordt,
volgt het bekken deze beweging
door een draaiing te maken, met het
standbeen als draaiingsmiddelpunt.
Arm- en been bewegingen aan
dezelfde zijde zijn tegengesteld. Gaat
het linkerbeen naar voren, dan gaat
de linker arm naar achteren. Dit bete-
kent dat er een draaiing van de romp
optreedt, linksom als het linkerbeen
naar voren wordt gezet, en rechtsom
als het rechterbeen naar voren wordt
gezet.

de snelheid is opgevoerd, maar ook
dat er geen bipedale fase meer
bestaat. Zodra het ene been de grond
raakt, is het andere been al met de
zwaaifase begonnen. Door een krach-
tigere afzet met het op de grond
staande been door inschakeling van
de bilspier en met name door een
duidelijke strekking van de knie,
neemt de snelheid toe. Per persoon is

de mate van strekkig van de knie ver-
schillend. Het zwaaibeen wordt
hoger geheven in de heup, wat de
tijdsduur van de zwaaifase verlengt
en tevens de stap groter maakt. Dit
mag echter niet ten koste gaan van
de snelheid. Een grotere draaiing van
de romp gaat gepaard met sterke
armzwaai, de ellebogen worden vaak
meer gebogen om de schouderbladen
krachtiger tegen de romp te fixeren
om zodoende de rompbewegingen
vanuit de schouder/armen in te zet-
ten. Juist de rompbewegingen dienen
om het lichaam als geheel in balans te
houden en daardoor de stabiliteit te
verhogen. Wanneer gelopen wordt
met de armen op de rug verlopen de

rompbewegingen moeizaam. Tijdens
de alternerende rompbeweginge
blijft het hoofd recht en stabiel. De
coördinatie en de inzet van iedere
stap wordt gereguleerd vanuit de
romp. Raadzaam is om tijdens het
lopen het bekken in een iets achter-
overgekantelde positie te houden
door inschakeling van de buikspieren.
Zo bekenen valt het op dat lopen een
samenspel is tussen armen, schouders,
romp en spieractiviteit. Bij iedere
loper zal het verschillend zijn waar hij
of zij de meeste accenten legt. Bij een
getrainde loper zoekt het lichaam
zelÍ zijn meest gunstige loopbewe-
ging. De beschrijving van het looppat-
room is hier nog maar summier weer-
gegeven. Een gegeven is wel belang-
rijk, namelijk dat iedere analyse van
een looppatroon individu-specifiek is,

samenhangt met: lengte, algemene
bouw (dik, mager of gespierd), het
eventueel doorgemaakt hebben van
blessures en de mate van getraind-
heid.

Dannis van der Berg
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HARDLOPEN
Het opvallendste verschil tussen wan-
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ïlt|lETSTROII,IENLANDstad van vïí
Net als vorig jaar startte ook deze
laatste editie van de 3M Marathon
met het oneigenlijk gebruik van onze
nationale hymne. Een plausibele ver-
klaring hieruoor werd niet gegeven.
Na de Leidse Road Runners was de
HRR de grootste afuaardiging aan de
start met zo'n 70 leden.
Hoe het hen is vergaan heeft u kun-
nen vernemen uit de'Leidse Courant'
of uit de monden van de sportieve

zelf-

ze eigen groep (Jacques

uw) werden meerdere
lopen (o.a. door Simon,

er nu nog iemand te twijfelen
aan zijn recente aanmoedigingsprijs?)
die de aanleiding vormden voor een
activiteit die bijna nog leuker is dan
het lopen zelf...

Dat begon bij het etablissement met
de toepasselijke naam 'De Spons'
alwaar enkele andere clubgenoten
reeds neergestreken waren. Het bier
smaakte daar weer als vanouds: naar
meer. Alsof er geen meter hard gelo-
pen was werd de café vloer verwend
met scherpe salsa's en pittige polka's
en weldra was 'De Spons' in een
gigantische dansende, swingende en
feestende mensenmassa veranderd.

Karel werkte met grote inzet aan de

bier en p izza
publieke relaties van de HRR; zo kon
het gebeuren dat vier leden van de
lJmuidense atletiek vereniging SUOMI
waren na twee consumpties reeds
oude bekenden waren.

Toen de dorstige kelen voldoende
waren verwend werd het tijd voor de
volgende actie: het verorberen van de
traditionele leidse pizza bij Antonio.
De reeds aanwezige gasten pakten zo
snel mogelijk hun biezen om de straat
op te vluchten. Een verstandige zet;
de escargots van Karel bleken name-
lijk over bijzondere vlieg-eigenschap-
pen te beschikken.

Ook de afdeling lJmuiden genoot met
volle teugen, althans tot het moment
dat de enige dame in hun gezelschap
een onfortuinlijke aanvaring met een
kleine kale wildebras had. Dat kwam
haar duur te staan; zij werd per
ambulance afgevoerd naar het AZL
om behandeld te worden aan een
flinke jaap in haar middelvinger
(twee pakken Always waren nog niet
voldoende geweest om het bloeden
te stelpen).

Frans Martens

L dene I

I
it

Er is enige ruis te horen in het geanimeerde geroezemoes in en buiten het
clubhuis. En dan heb ik het over de opvattingen over de aànpak van de
trainingen, misschien zelfs wel over de doelstelling van de HRR.
"We zijn toch een gezelligheidsvereniging" hoorde ik iemand roepen op de
laatste ledenvergadering. We zijn zeker een gezellige vereniging, maar daar-
mee ook een g ezel I i g heid sve ren ig i ng?

de

willen

enquëte bleek (zie
dat veel leden meer
r in de trainingen wil-
per groep duidelijke
Dat kan dan even-

een rol geven. We kunnen onder-
scheid maken tussen het doel: 5 km,
10 km, enzovoort. We kunnen
ervoor zorgen dat alle trainers dit
soort doelstellingen formuleren,
zodat alle lopers weet hebben wat
het wat en het waarom. ln dat ver-
band zijn de schema's vanzelfspre-
kend en is ook duidelijk of er wel of
niet wordt voorbereid op een wed-
strijd.
ln dat model past een topgroep. Ook
aan het veelvuldig verzoek om een
aparte groep 'ouderen' kan worden
voldaan. Kortom: dit soort zakelijk-
heid geeft helderheid, voorkomt
tweeslachtigheid en geeft daarmee
tevredenheid.

Tot zover de techniek. En hoe zit het
met de sociale kant? Komt er nog
wat van de gezelligheid? Het lijkt me
van wel. Een grote ploeg vrijwilligers
helpt in de bar, organiseert feesten
en evenementen. Wie twijfelt eraan
dat bij ons de gezelligheid tekort
komt?

léjé Groot.

sge

llingen
goed gaan om het behalen van pres-
taties als juist het níet willen preste-
ren.

Er is in onze vereniging een tweestro-
menland: techniek en sociaal. Daarin
staan we overigens niet alleen: alle
sportverenigingen kennen de span-
ning tussen speelsterkte en samen-
stelling. Spelers willen graag in het
tweede team, maar niet bij Piet of
Marie. Ligt dat bij ons ook zo moei-
lijk? lk denk dat het eenvoudiger is.
Het is niet de vraag öf technieUèf
sociaal, er is niet een strijd tussen
prestatiegericht of gezellig.

ln onze vereniging kunnen de techni-
sche en de sociale kant heel goed
samen worden georganiseerd.
We kunnen heel goed loopgroepen
vormen langs de tweedeling: wel of
niet prestatiegericht. We kunnen de
timetrials ook in dat opzicht weer

JAIVITVIEFI;
Tirne-trial 9-9-a996=
Om 18.00 uur heerst er in het clubhuis nog een volslagen rust. Niets is nog te merken van de voorbereiding op de
volgens de H RR-wedstrijdkalender laatste avond-ti me-trial va n I 996.
lk ben benieuwd hoev*l mensen uit de groep er vanavond komen om mee te doen; 8?, 10?
Diverse positieve readies van personen die de time-trial gaan lopen worden door mij opgevangen, zoals Ed Zijt:
"lekkgr vanavond weer eens speren".

f) ustig naar de kleedkamer,
I{ omkleden en om 18.30 uur
I\weer naar Drnnen net cruo-. .,,t:.. .

huis.rïn. Ook Annie en José (zelfs
op het laatste moment een oppas
moeten regelen) waren speciaal
vanavond gekomen om eindelijk
eens een keer aan een time-trial
mee te kunnen doen zoals aange-
kondigd in het schema.

Om 18.30 uur echter nog steeds
volslagen rust in het clubhuis voor
wat betreft de organisatie van de
time-trial.

Eén van de twee "wedstrijd-orga-
nisatoren" zat echter aan de bar.
Op mijn vraag: "ls er geen time-
trial" kreeg ik het zeer diploma-
tieke antwoord "Hoezo, organi-
seer jij hem dan?"

Bijzonderheden:
Weersomsta nd igheden: perfect,
motivatie van de 10 deelnemers:
perfect,
eigen organisatie: (achteraf al zeg ik
het zelf) bijna perfect.Nou ben ik van nature een rustig

persoon, maar op dat soort
momenten ontplof ik bijna.

Willekeurig: ben ik nou gek???,
wat is hier in vredesnaam allemaal
aan de hand???, wat is het nut
van het organisatie-comité,
bestaan ze eigenlijk nog wel???,
hoe kan het dat diverse trainers

de time-trial wél en andere trai-
ners (waaronder de trainer van
betreffende wedstrijd-organisa-
tor) de time-trial niet in het sche-
ma opnemen???, het stond toch in
de wedstrijdkalender???, TC???,
PR-commissie???, wedstrijdsecre-
taris???, het is toch een clubaan-
gelegenheid???, we willen toch
niet allemaal een apart eilandje
binnen de vereniging zijn???, er is
toch ook nog zoiets van informa-
tieuitwisseling???, we hebben
toch allemaal leren praten???, ik
heb toch geen vreselijk besmette-
lijke ziekte???, zijn dit nu al de
effecten van het (ik hoop tijdelijk)
post-tra in in g scoo rd in ato r-t ijd -
perk???. lk vind dit alles dus in
één woord (en nu druk ik het nog
netjes uit) JAMMER!!!

Omdat ik niet de inspiratie en de
zin had om op dat moment een
ander soort training in te lassen
heb ik besloten om dan maar zelf
de time-trial voor een beperkt
groepje te organiseren. Per slot
van rekening is door mij in het
schema voor onze groep de time-
trial opgenomen in afstemming
met de (soort van) trainingen
ervoor en erna.

Met dank aan de hazen Pieter en
Henk.

Tot slot: ik blijf positief en hoop dat
het nog (weer) eens wat wordt bin-
nen de club. Reacties???

Waas dan spoilial
an woidt hid van

da chuï van r00 !

loop den Ouden, Groep 2 laag B.

Enfin om een kort verhaal lang te
maken, zo werd het toch nog een
gezellige dag.

;;i,.

Hieronder
5,5 km

volgt de uitslag:

1 Jan de Nijs

Time-ïrial:

21',22"

2

3

4

5

6

7

8

9
't0

Jan 22',10"

22',24"

José Willemse 22'34"
Piet Zeevaart 23'04'
George van Wissen 23'09"
MichielTuit 23'22"
Piet Meinders 23'28'
Annie van Heiningen 25'06"
Pieter de Graaf 25'06"
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Komt u iets tekott?
Wu cev-r ADvrEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

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

Yoon =rr llRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

\r, J/

oeldruisf
aHomeopatheek

r
Laan van Meerdervoort 179 a, 2517 AZ Den Haag

Tel070 -3452210 Fax070 -3463706

sHIELD MARK BV RoTÏERDAM, MATHENEssERLAAN 34O, POSTBUS 25I I I, 3OOI HC ROÍYERDAM. TELEFOON OIO 477351 I, FAX OIO 47637A5
A.C.M. VERMoLEN, MR J.A.F. CoNSIoINE, MR A.E.G. SLABBAERT, MR K. BECKS, MR M.A. BOUMA, MR G.J.C.M. WESTGEEST,

L.J. VALENBREDER, E. SLOOTMAKER

SHtELD MARK BV AMSTERDAM, HACQUARTSTRAAT 30, POSTBUS 756a3, lOTO AR AMSTERDAM. TELËFOON O2O 6644331, FAX O2O 576aaOO

MR B.A. Krsr, ORs L.C.J, vaN GERvEN, MR S.D.J. MoLHUYSEN

BESCHERMING VAN
MERKEN, MOOELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SHIELD MANK
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