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V OFB.\/r/()
ln dit voorwoord moeten wij helaas

van der Gon Netscher is
lang verbonden geweest
redactie van het clubblad, waar-
binnen Fred de laatste jaren hoofd-
zakelijk interviews afnam en hier-
van smakelijk leesvoer produceer-
de.

Fred heeft zijn baan ook al jaren-

lang in Hilversum en kan hierdoor
moeilijk naar de club komen en

kan helaas geen tijd meer vinden
om de interviews af te nemen en

de stukjes te schrijven. Zijn con-
tacten liepen via de interviews en

de feestelijke gelegenheden op de

club. Het zal lastig zijn om een

vervanger voor Fred te vinden,
maar vooreerst zijn we Fred dank-
baar voor het vele en langdurige
schrijfwerk tot op heden.

nemen van een

maal te

van harte welkom op de

Waar we ook afscheid van moeten
nemen, is de huidige vorm van het
clubblad. Lifoka treeft de kosten
op een rijtje gezet en ons medege-
deeld, dat bij handhaving van de

huidige vorm de kosten aanzienlijk
zouden stijgen. Dit zou resulteren
in een kostenverhoging van vele
duizenden guldens per jaar en dat
kan de clubkas niet hebben.

Vanzelfsprekend blijft het club-
blad bestaan. zij het dat de volgen-
de edities er anders uit zullen zien.
Spijtig, omdat ons clubblad er in
positieve zin uitspringt, maar wel-
licht is het. een tijdelijke zaak,
want op termijn kan het clubblad
wellicht intern zodanig voorbe-
werkt worden. dat ie drukJier zich
hiermee niet behoeft te bemoeien.
Alsdan kan het clubblad weer
terug naar het oude, aantrekkelijke
formaat.

Voor de rest geen wijzigingen: het
clubhuis staat er nog, de trainers
ziln er ook nog, de CPC trainingen
vinden op de zaterdagochtend
plaats, de TC is hard aan het werk
en het bestuur is druk in overleg
met diverse commissies.
Op naar de algemene ledenverga-
dering, de voorjaarsvergadering op
28 april a.s.

Ton Vermolen, voorzitter

OYAL

* een nieuwe KNAU wedstrijd
over 5 en 10 km,

* rondom Huize Ten Bosch,

* prachtig, snel verkeersvrij
parcours,

* georganiseerd door onze
eigen The Hague Road
Runners,

* met medewerking van
IOU-zelf ??

Onthouden en reserveren in je
agenda dus :

THE HAGUE ROYAL TEN

op 1 juni a.s.

Met dank aan :

Achilles Autoverhuur, Altrex,
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* met start en finish op het
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* op zondag 1 juni a.s.,
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Haag

Jongeneel, I

Kapper M

Konmar, Korps

Lubout, Lifoka, Martens, Noack,

Provast, RABO, Vesuvio,

Run nersworld, Sandoz/lsostar;

SHIELDMARK, V&V De Zaen,

Zier Running/Saucony

Ook van Anne van Schuppen heb-
ben wij alscheid moeten nemen.
Anne blijft natuurlijk erelid en

daarmee nauw verbonden aan de

vereniging. Anne heeft er voor
gekozen om na jarenlange eenza-
me training zich aan te sluiten bij
een groep gelijk- gestemden bij
een collega atletiekvereniging.
Het is zowel Anne als ons aan het
hart gegaan om van de kant van
Anne deze beslissing te nemen en
van onze kant om die te ontvan-
gen. Wrj hebben goed begrepen,
dat het Anne niet om de pecunia te

doen is en moeten per saldo
respect hebben voor haar keuze.
Anne bevindt zich in de najaren
van haar carrière en zoekt optima-

\
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Wie is er in staat een kleine reparatie te verrichten aan het
kopieera ppa raat.

Aanmelden bij Hellen Hauser, O7O - 3204095.

I II

De redactie heeft het recht redactionele stuk-

ken in te kortm, Artikelen in hetdubblad

geplaatst ondu persoonlijke titel. komen

inhoudelijk niet ondu verantwooding van

bestuur er/of redactie,

0pzeggen lidmaatschap

Opzeggen van hetlidmaatschap kan allem

m,i,v, 1 januari, Dit dient altijd schnftelijk te

gebeuren aan de ledenadministratie ofaan

Maartl997
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tenaamstel-

advertenties:

Wiltu bijonjuiste adressering of

Maandag 14april

g,zijdenhs @rikz,r,ws, minvenw,nl

The Hague Road Runners

ntj

2681 BD

het seuetariaat 2 maanden voor 31

van het betreffende kalenderjaar,

Mutaties

verkrijgbaar bij:

Hellen Helderman, Huenstraat 45,

MONSTER, tel 0174-240861

inleverdatum (opyen

Landeliik erkond installatour
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van Loostraat 140 2582 r<H Den Haag
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FRD

van le
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van
bezigheden binnen de Fred begrip hebben en wensen Anne het

allerbeste toe. Anne, je blijft

GAS EN WATER INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WER«

C.V. INSTALLAT!ES

DAKWERK
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EncllJeËe
Hieronder volgt het tweede deel van de enquéte die gehouden is onder de
leden van de HRR

Relaties van sponsors kunnen (onder
voorwaarden) op de club meelopen

mee eens 60Va

niet mee eens 3l7o
geen mening 9Vo

De andere lopers van de groep waar
je in loopt?

ontevreden 27o

matig tevreden 8Vo

tevreden 657o

zeer tevreden 24Vo

De trainer van de groep waar je in
loopt?

ontevreden jVo

matig tevreden 77o

tevreden 5l7o
zeer tevreden 4l7o

De opbouw van de trainingen?
ontevreden l7o
matig tevreden l77o
tevreden 607o

zeer tevreden ZlVo

Het niveau van de training?
ontevreden 27c

matig tevreden llVo
tevreden 687o

zeer tevreden 197o

Het assortiment van de bar?
ontevreden 07c

matig tevreden \Vo
tevreden 637o

zeer tevreden 28Vo

De prijzen aan de bar?
ontevreden l7o
matig tevreden 9Vo

tevreden 75Vo

zeer tevreden l57o

De aanvang van de training om 18.45
uur?

ontevreàen 87o

matig tevreden 207o

tevreden 537o

zeer tevreden lSlo

Aanvang van de training zaterdag om
09100 uur?

ontevreden 6Vo

matig tevreden 8Vo

tevreden 69lo
zeer tevreden 161o

De inhoud van het clubblad?
ontevreden 07o

matig tevreden 12Vo

tevreden llTo
zeer tevreden 167o

De medische begeleiding?
ontevreden 3Vo

matig tevreden 77o

tevreden 857o

zeer tevreden 3Vo

l(osten va n massage/fysiothera pie?
ontevreden 3Vo

matig tevreden 2Vo

tevreden 86Vo

zeer tevreden 1Vo

De ligging van de accommodatie?
ontevreden 4c/c

matig tevreden l}o/c
tevreden 58lo
zeer tevreden 287a

De kleed- en doucheruimten?
ontevreden llVo
matig tevreden 3l%o

tevreden 53Vo

zeer tevreden 47o

TEVENHEUVELENLOOP
ln de maand september opperde ik met de groep deel te nemen aan de 15
kilometer van Nijmegen, ook bekend als de Zevenheuvelenloop. Hier had
een aantal fanatiekelingen wel oren naar, zelfs ondanks meerdere malen
gewaarschuwd te zijn dat dit een zware loop is. Na het invullen en discus-
siëren le of 2de klas te reizen, het aangeven welke tijd men dacht te
finishen ítussen de 60/70 - 70/80 minuten), waren we er met z'n allen uit
om 2e klas te reizen, en te finishen tussen de 70 en de 80 minuten. Er was
ondanks dat, toch nog iemand die ver boven de groep uit stijgt, qua lengte
dan, maar meer ook niet, die le klas zou gaan reizen, gezellig met al ziin
loopvrienden.

L Ta wekenlange voorbereiding

l\ *"t het dí eincielijk zon-
.l. \ dag 17 November. 's

Morgens om 09.45 uur verzamelen
bij ons tref punt in het Centraal
Station om de trein van 10.06 uur
niet te missen. Het viel op dat er
veel groepen van de Hague Road
Runners in de trein waren om even-
eens deel te nemen aan de
Zevenheuvelenloop. De overstap op
het Centraal Station te Utrecht, om
van daar uit door te reizen naar
Nijmegen was gelukkig niet zo
druk. Het stond er zwart van de
atleten. Na eindelijk een zit-staan
plaats te hebben gevonden bij het
toilet, werd in de vertrekhal omge-

Nijmegen te brengen. Er kwam
iemand op het idee om uit de trein
te stappen, en gebruik te maken
van de service die aangeboden
werd door de NS. Van de tien per-
sonen, stapten er vier uit waaron-
der ik, de rest haalde het niet om
op tijd uit de trein te stappen,
(bedankt Ralf, ami).

Eenmaal aangekomen in het
Nijmeegse, konden we ons gaan
omkleden en mentaal gaan voorbe-
reiden. Zo moesten wij ook de zgn.
chip aan onze schoen bevestigen,
wat voor een aantal nog al moeilijk
bleek want, moest die aan je rech-
ter of aan je linker schoen? (Lekker
belangrijk). Uiteindelijk viel om
13.00 uur dan het startschot. Het
duurde wel 7 minuten voordat wij

onder het startdoek liepen. Al na
een paar kilometer werd het duide-
lijk dat dit voor een aantal atleten
een bijzonder zware opgave zou
worden, al was de omgeving waar
men liep erg mooi. Wat te denken
van de tijdregistratie bij iedere vijf
kilometer. Zo moet je over een
tweetal matten lopen waar je tijd
wordt geregistreerd. Op zich een
goede uitvinding, maar niet als je
van een paar honderd meter al die
piepende chippies hoort, om gek,
zo niet hondsdol te worden van dat
geluid. Wat ik al aanhaalde, op zich
een goede uitvinding, alleen zou
men nog iets op het geluid moeten
verzinnen.

Iedereen haalde de finish, al dan
niet naar eigen tevredenheid. De
Zevenheuvelenloop resulteerde vol-
gens mij in lovende kritieken naar
atleten en organisatie, zelfs van de
trai ner.
Nadat iedereen zich had opgefrist,
verwenden wij de inwendige mens.
Al snel kwam naar voren deze loop
volgend jaar weer te lopen (hoe
halen ze het in hun hoofd).

Op 17 november 1996:
Berend Anton Krans
zoon van Maria Hofland en Vincent
Krans en broertje van Otto

HRR

D
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THE DREA

CPC-feest:

We

hapjes en tapies.
Vanaf I

tn

10 of21 km

leiden

feest op
opgaaf

Vooral

zondag?
Vaak is ons

Berry Kramer

Uiterste inleverdatum (opy en advertenties:

Maandag 14 april 19971

Inleveren bij Hellen Helderman

Herenstraat 45 -2681BD MONSTER

Telefoon 0174-240861

epen dat er een extra trein bin-
enkele minuten zou arriveren,

\og meer atleten richting

i.i.

Eugène vd Berg
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clrukt alloÉ op a!los

iI I
,.ih.

1

.*_ {_rr,i}

,/
J

t
Prins Hendrikstaat Den Haag

Tel: 070-3454905 Fax:

Op 2 december 1996:
Mila
dochter van Paula van Nieuwenhuizen
& Frans Martens

deze

f 10,- met daarbijeen bon
voor een gratis consumptie.

I
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KERSTSTRANDLOOP
Om de leegte na het wegvallen van de Fit Ten Miles een beetje op te vangen,
leek het ons aardig om de traditionele strandloop van zwemvereniging D.S.Z.
weer op te pakken. De formule voor deze strandloop was de organisatiegraad
minimaal te houden, zodat op medewerkers hooguit 1,5 à 2 uur beslag zou
worden gelegd.

voorbereidingen gingen

creëren, slaagden we er ein
in een keetwagen van de

er niet zonder slag of
Na vele pogingen

geschikte accommod atie te
delijk

De voorzitter van D.S.Z, de heer
Heystek, bleek bereid het start-
schot te geven met behulp van
een scheepstoeter. Hij wenste de
HRR veel succes met dit evene-
ment.

De weersomstandigheden waren
schitterend. Ondanks de geringe
wind wist Berry Kramer het
geheel 'op te luisteren met zijn
spectacu la i re vl iegers.

Voor 1997 mogen we gebruik
maken van de kantine en kleed-
gelegenheid van de Aqua Sport
Vereniging, vlakbij het startpunt.

Alle medewerkers hartelijk bedankt!

Habo
te bemachtigen. Dit tot grote
vreugde van de Scheveningse
jeugd die hem een dag voor
Kerst het strand opduwde, rich-
ting brandstapel. Hij bleef hal-
verwege steken in het mulle
zand. Het interieur werd ver-
nield, maar de politie heeft nog
net voorkomen dat de wagen
geheel gesloopt werd. Met
behulp van Stadsbeheer konden
we hem naar veiliger haven lood-
sen.

5 km le prijs. Marian Koopman 23.45

le prijs 5 km. Peter Hullensleben 18.03

Uitslagen:
5 km heren
1. Peter Hallensleben

2. PietZeevaart
3. Rien de Wolf

5 km dames
1. Marjan Koopman
2. Hellen Helderman
3. Marijke Schattelijn

18.03

21.t0
21.28

23.45
25.02
?

le prijs 10 km. Herma Kessler 47.03

10 km heren
1. Jan Spaans

2. Willem de Graaf
3. Guus Zijdenbos

10 km dames
l. Herma Kessler
2. Georgette Parlevliet
3. Brigitte Rijns

38.07
39.06
39.45

47.03

ll

Foxtrot - Eng, wals - Tango - Cha-cha

Rumba - Jive - Samba-Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V.d, ilIIEULEN, I/I/ESSEI.IIIJG

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

sinds 1935

O

Laan van ltíeerdervoort 50 - Den Haag

(lussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

le bereiken met lram 3 - 7 - 8 - 10 en bus 4 -5 - 13 - 22

DANSLES

070 r 345 94 94 1345 35 73

a
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NVA 'o' L

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

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

KOK ASSURANflËN 7
^a\

lnlichtingen: John AgteroÍ

Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, TeleÍoon 010 - 401 85 01
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Je moet van goede verzekeringshuize
komen, om lid van de NVA te worden.
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SINTERKLAASFEESÏ EEN GROOT SUCCES

Ondanks de vele bezoeken die hijrnoesf afleggen, kon Sinterklaas op 5
december 1996 gelukkig ook een bezoekje afleggen bij de HRR. Om het extra
feestelijk aan te kleden, mochten de kinderen een kleurplaat inkleuren die in
het clubhuis werd opgehangen. Behalve een kleurplaat werd ook een formu-
lier uitgedeeld waarop ouders bijzonderheden over hun kind konden
schrijven. Daar werd dankbaar gehruik van gemaakt. Er waren al wat Pieten
voordat Sinterklaas arriueerde, die volop strooiden en limonade uitdeelden.
De kinderen maakten met veel plezier'Pietenpetten', waarvoor ze later het
' Pieten d i p lo ma' kregen.

Tvvijfels !!
fï indeliik kwam de Sint op z'n paard

J{ 'uun 
en werci hij onder vrolijk gàrung

I-..íbirr.ngehaald. Sinterklaas riep de

kinderen bij zich. Ze kregen zo het een en

ander te horen uit het grote boek. Wat weet

Sint toch veel! Niet iedereen durfde bij Sint

op schoot te klimmen, maar natuurlijk was
er voor iedereen een cadeau. Veel te vroeg
moesten Sint en Piet al weer vertrekken.
Onder luid gezang werden zij uitgewuifd.

plimenten voor de organisatie. We hopen
dat ook dit jaar weer zo'n gezellig feest
georganiseerd gaat worden. Bedankt alle-
maall

Het was een zeer geslaagd feest. Onze com- fam. Van HeiningenEigenlijk hadden we helemaal geen
zin in nog een Sint Nicolaas feest
voor de kinderen.
Eerst op kantoor, daarna de
crèche/school, op de loopclub en ook
nog eens thuis.
Wel een beetje veelvan het goede
voor onze twee peuters van drie en
vijf jaar.
Daarom hadden we zo onze twiifels,
wel of niet opgeven. Maar tijdens de
trainingen werd door leden van de
S i nte rkl a a s - co m m i ssi e e nth o u si a st
reclame gemaakt zodat we hesloten
onze twee koters nog maar eens toe
te vertrouwen aan een groot kinder-
feest

I I et clubhuis was leuk versierd, de kin-
I{ o.r.n K-regen DU DlnnenKomsr alle-
I I *uu, "., .r"p.pupleren nulppreten-

muts-;r. er werd op"sint Nicolaas
house"gedanst, snoep en limonade was er in
overvloed en de Sint arriveerde op een heus

(pony)paard.

Het grote boek, het hulppieten diploma en

een praade met de Sint waren voor Ferdy en

Vera het hoogtepunt van die middag. Om
15.30 uur eindigde het programma en ver-
trok de Sint uitgezwaait door kinderen,
ouders en medewerkers onder het zingen

van het afscheidslied. Nadat Sint was ver-
trokken werden de cadeautjes uitgedeeld en

de zakken nog even volgepropt met snoep

en gingen onze kinderen tevreden naar huis
om hun tandjes te poetsen.

@

De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 ! 2564 AK Den Haag

Telefoon 070 - 368 86 12 . Telefax 070 - 323 66 71

ffiiliffi-qppen i n gstijden hoeft u

d.Ming meer te missen, en

ffiffirsg beter voorbereiden
qp uvkprestqties. Alonze medewer-

Ërffir u klaar om u het best

unnrng
alle atleten die zich

CPC 1997, hebben wij
ijden aangepast. Met

.00 - 18.00 uur

.00 - 18.00 uur en van

.00 - 18.00 uur en van

.00 - 21.00 uur (extra

Maandag 13

Dinsdag 09

te

- 21.00 uur

het voorbereiden

koopavond)

.00 - 17.00 uur,

Een passende
I

I

kan geen
confectie zlJn

Drrrom vinrlt u ir on:c .100 m rllr tlc kcukcn lcriccr
showrrtom nrinr 15 r4rstcllinrcn srrllccrd. Al rtrim í'0
vrn bekcnrlc nrerkcn kcukcns.

Onzc rlcskunclige.rrlvrscrrrs gcvcn u

graag rlie iniormrtie:odrt urv

ksu:c rvrrrrlt vcrgcnrakkcliikt. Narr
rvctts tttlkcn wii cen olfcrte cn (cn

rrntr,crÍr:orht r vorrri rvcgt ullL
tr v,rrr kicst. Mr.tr s r; Joutr nrrrr
On:c rnstalhtcurs zoÍgtn cr1,(xrr

akticl iu kcukcns, voor u tlc gltan'
tic tlrt hct rcsultaat gc:rcl nrot
rvrrrJun. fcn tlrrrrrqt r'.rn r'r'n krr-
kcn wrrrin u nrar hxrtcllrst kunt
k"kkurullrn. En vr,,'r rlhu r rarrË

hrbhr'» uti crn l,arrcndr,'plls.irr6
(lccn coníectic nrlrr ntrrtu,erk dlt
hil u prst.

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

HRR clubleden speciale korting.

DETr^EN
DRof,iEN .1 *ron. *a,r*=*=

II

"m

Aan de Organisatie, het Sint Nikolaas feest

was erg geslaagd, komplimenten en bedank-
jes aan alle medewerkers van ons allebei en

tot volgendjaar!
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IAAÍ IE KEUREN DOOR NEOMED!

ADVIIS . S$OLlt{G . lllEDl§(HE KtURI}lGt}l

Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. 070 350 41 40

t

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

BROCHURES

PERIODIEKEN

I

N

ó

I

-397 5

Haagweg 4
EP Den

- 397 'tO

JAARVERSLAGEN

HUISDRUKWERK

LAN

Lifoka globe bv
drukwerk

AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 1 O().

Naam:

(particulier/bedrijf) doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijdrage: Hfl .............

Betaling: O contant

O storting op banknr.: 88.95.87.345

gironr. van de bank: 3946

VSB bank Den Haag

Onder vermelding van:
í6The Hague Road Runners Club van 100".

Na betaling zalhet "Club van 100 'o certificaat aan u uitgereikt of toegezonden worden
\ilenst kwitantie: jalnee (doorhalen wat niet van toepassing is).

Woonplaats:

Voorletters

Adres:

Postcode:

Telnr: ..........

HRR snel

N HoNDERO

die bii

komt

oP
\(t\1r)

alles voor running, triathlon,

GERUND DOORRLNÏNERS @

RUNTIIEM§ ^U

CLUB VAN H.ONDERD

AE CLUE

I l

Vragen ?

BelRob Krahmer
(zaak) 070 - 3607002
(prive) 070 - 3298767

Nog geen lid,

DOEN!!!

De contributie voor de club van 100 bedraagt
Í 1OO,- per jaar (of meer).
Het onderstaande aanmeldingsformulier toestu-
ren aan de penningmeester.

Zier Schaap
Frederik Hendriklaan 1 39
2582 BZ DEN HAAG
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CURSUS BLESSU REPREVENTI E
Op 5,12 en 19 november 1996 heh ik met enkele medeclubgenoten onder lei-
ding van Marc van de Born de cursus blessurepreventie gevolgd.

november werd behandeld (cooling down). Dit is om afvalstoffen
je blessures kunt voorko- in het lichaam af te voeren. Zo voor-

en. Twee elementen moet je kom je een hoop spierpijn en ver-
n de gaten houden, namelijk moeidheid.

de belasting (wat doe ik) en de
belastbaarheid (wat kan ik). Deze
twee elementen moeten in evenwicht
zijn. lndien dit niet het geval is, dan is

de kans op blessures aanwezig. Ook
de factoren die van invloed zijn op de
belasting/belastbaarheid werden
besproken.
De factoren die de belasting bepalen,
zijn werk (druk/rustig) hobby, sport,
emotie, voeding (overgewicht), alco-
hol, roken (minder zuurstofopname)
en weersomstand igheden.
De factoren die de belastbaarheid
bepalen, zijn aanleg, rust, techniek,
emotie, training, kleding, voeding en
weersomstandigheden. Als je een
drukke dag hebt gehad, ben je moe
en moet je een rustige training doen.
Je belastbaarheid is laag doordat je al
zwaar belast bent geweest en dus
moet je je training aanpassen.
Ook werd uitgelegd dat je je lichaam
de tijd moet geven om zich voor te
bereiden op de 'maximale' trainings-
belasting van de trainingseenheid.
Dit doe je door middel van de welbe-
kende warming up. Ook het afbou-
wen van de 'maximale' trainingsbe-
lasting naar rust is heel belangrijk

Op 12 november werd het herkennen
van verschillende (sport)blessures
behandeld en de manier waarop je ze
kunt behandelen.
Je kunt twee soorten blessures onder-
scheiden, namelijk acute blessures
(van buitenaf komend, zoals het ver-
zwikken van je enkel) en surmenage
(= overbelasti ng) blessures.

Als een atleet een blessure krijgt, dan
altijd de volgende handelingen ver-
richten:
a. Locatie blessure bepalen.
b. Aard/omvang bepalen.
c. Blessure behandelen als je weet

wat je moet doen en als het niet
te ernstig is (zoals verzwikte
en kels, schaafwondjes).
Van blessure af blijven als het
heel ernstig is en er direct des-
kundige hulp bij halen.

d. Als je niet weet wat je moet doen
dan direct deskundíge hulp erbij
halen.

e. Slachtoffer geruststellen.
Í. Niet met z'n allen erbij blijven

staan, hooguit twee personen.
g. Stoppen met sporten als je twijfel

hebt over je blessure en zo snel
mogelijk naar de huisarts gaan.

h. lndien nodig revalidatie onder-
gaan en alternatieve sporten
beoefenen die het geblesseerde
lichaamsdeel niet belasten.

De verschillende soorten blessures
zijn:
1) snij/schaafwond
2) blaren
3) bloedneus
4) brandwonden
5) kneuzing
6) verstuiking (verzwikking)
7) luxatie (ontwrichting van het bot

uit het gewricht)
8) spierkramp
9) spierscheur

10) fractuur

Volgens Marc zijn de volgende bles-
sures actueel bij onze club, namelijk:

1) kneuzingen bij de enkel en knie
en'stomp' trauma (bij vallen);

2) verstuiking (verzwikking) bij
enkel en knie (overrekking)

3) luxatie bij schouder, elleboog en
vingers (minder)

4) schaafwonden
5) spierkramp
6) spierscheur

Op 19 november werden enkele vra-
gen behandeld die waren gesteld bij
de voorgaande twee cursusavonden.
Deze vragen hadden betrekking op
shock, warmtestuwing, onderkoeling
en bevriezing.
Er werd ingegaan op de verschijnse-

len en de behandeling van de vier
bovengenoemde zaken.

Ook over de revalidatie werd nog het
een en ander uitgelegd. Revalidatie
kent vier fasen, namelijk:
a. De a-functionele fase, deze duurt

48 uur. ln deze fase mag het
geblesseerde lichaamsdeel niet
gebruikt worden.

b. De beperkt functionele fase. ln
deze fase mag het geblesseerde
lichaamsdeel weer heel voorzich-
tig gebruikt worden. Dit om de
doorbloeding te stimuleren om
zo het herstel te bevorderen.
Maar het geblesseerde lichaams-
deel mag nog absoluut niet trai-
nen.

c. De functionele fase. ln deze fase
mag het geblesseerde lichaams-
deel weer voorzichtig worden
getraind.

d. De onbeperkte fase. ln deze fase
is het geblesseerde lichaamsdeel
volledig hersteld en mag er weer
getraind worden op het niveau
van voor de blessure (hou er wel
rekening mee dat de conditie
achteruit is gegaan). Bouw rustig
op.

Dit is een kort verslag van de cursus
blessurepreventie. Degene die het
volledige verslag wil hebben, kan dit
bij mij opvragen.

Peter Barnard
tel. (070) i47 74 84 (thuis)

tel. (030) 255 16 68 (werk)

o Orthopedische en

Semi-orlhopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

. Voetprothesen en

binnenschoenen

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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EGMOND AAN ZEE DE SPAN]\II]\IG \/AN EEN PEESBLAD
Zondag 12 januari. De wekker hegint akelig te piepen. Het is acht uur. Snel
overschakelen op de radio. Dat is beter te verdragen. Weinig ijzel en het dooit.
Dat valt mee. We kunnen in ieder geval met de auto naar Egmond voor de
halve marathon. Het is dus ook een graad of tien warmer dan we de laatste
weken gewend zijn. Twee lagen kleding moet dus genoeg ziin: lange thermo
onderbroek, lange tight, pulli en windjack. lk trek het vast aan en doe een trui
en broek in de tas. En een handoek. Misschien kunnen we ergens douchen.
Nog wat eten en dan Herma en Ruud ophalen. Brigitte is al in Egmond; ze
overnacht bij een kennis.

De ontsteking van het peesblad onder de voet ls een veel voorkomende bles'
sure. Deze stevige band, bestaande uit bindpeesweefsel die grotendeels de
voetzoolvormt, loopt vanaf het hielbeen naar de tenen toe. Dit peesblad
steunt het lengtegewelf van de voet en vergroot, als aangespannen band, de
afzetkracht van de voet tijdens het hardlopen. De band is nauwelijke elastisch,
omdat anders de voetgewrichten volledig zouden doorzakken en de
voetafwikkeling verstoord zou raken.

I I et bindweefsel is zo stevig, dat

t-I vooral brj de aanhechting aan het
I I ni.tu..n pijnklachten ontstaan.
De pijn wordt veroorzaakÍ door een ont-
stekingsreactie als gevolg van overbe-
lasting van het peesblad (weefselbe-
schadiging).
Deze ontsteking uit zich in de algemene
verschijnselen van een ontsteking,
namelijk prjn, zwelling, roodheid,
warmte en een gestoorde functie. Het
afwikkelen van de voet tijdens de loop-
beweging wordt bemoeilijkt.

Ongeveer zeshonderd keer per kilome-

duinen op en dan is daar de finish.
Daar word ik begroet door Karel die
lijkbleek, gehuld in een Rode
Kruisdeken met tijgermotief zit uit te
hijgen (1u.35!). Heb jij nog iemand
van onze groep gezien?, vraagt hij.
Niet dus, geen Jacques, geen Ron
(Ron zegt dat hij wel geweest is). Na
een paar minuten komt Herma ook
aan en verzekert mij dat dit haar laat-
ste wedstrijd is geweest. Maar dat
zegt ze wel meer. Het wachten op
Ruud, die later gestart is, geven we
na een tijdje op. Het wordt te koud.
Later zien we hem weer in de sport-
hal. Douchen is er niet bij. Dus dan
maar stinkend in de kleren.
Onderweg naar de auto nog even een
paar bakken thee gedronken en dan
weer - luid ronkend - naar Den Haag.

Wie van ontberen houdt, kan ik
Egmond aanbevelen. Maar ik denk
niet dat je mij daar nog tegenkomt.

taap van Dijk

P.S. Nel, als jij Egmond gaat lopen,
kom ik natuurlijk wel kijken.

m half tien zijn we op weg
Volgens mij is je uitlaat

kapot," zegt Ruud. Eerst twíj-
fel ik nog, maar het geluid wordt
steeds harder. "Dat komt dan zeker
doordat ik gisteren door een weiland
gecrost heb," zeg ik. "lk heb nog met
Marjan geschaatst op de Meije en
moest daar in de wei parkeren."

Het is rustig op de weg en niet glad.
Om half elf zijn we al in Egmond.
Daar is het wel druk, dus zetten we
de auto aan de kant en gaan verder
lopen om de boel te verkennen. Na
vijf minuten lopen, krijg ik in de
gaten dat het nog een flink stuk is en

dat we voor de wedstrijd niet meer
bij de auto zullen komen. Dus sprint
ik terug naar de auto om m'n porte-
monnaie op te bergen; ik heb al eens
leergeld betaald. Als ik weer bij
Herma en Ruud kom, krijg ik wat ver-
wensingen te horen. Het is hartstikke
vochtig en er staat een flinke wind.
Het is een half uur lopen naar de
sporthal die bomvol en dus lekker
warm is. Daar zien we ook André, je
weet wel, die lange die dan ook nog
op z'n tenen loopt. Hij heeft er zin in,
net als wij trouwens. Nog net tijd
voor een bakkie thee en dan naar de
start. Hier en daar is het toch wel
glad, uitkijken !

Na twee kilometer blijkt dat we weer
eens wat te hard van start ziin
gegaan. Dus voorlopig maar wat
inhouden, want we weten niet wat er
nog komt. lk ga ervan uit dat het
laatste stuk over het strand wel mee
zal vallen, want het is eb en dan heb-
ben we de wind vol achter.
Het windjack kan al snel uit; we lopen
redelijk beschermd in de duinen. Het
lijkt me echt de moeite waard om
hier nog eens terug te komen voor
een rustig duurloopje. Met 7.000
deelnemers is het wel dringen op dit
paadje van een meter breed. Steeds
worden we ingehaald door snelle
businesslopers en recreanten, waarbij
nogal eens geduwd wordt. De drank
bij het 7 km punt slaan we over, geen
trek in ijswater en het weer is vochtig
genoeg. Vijf kilometer verder zien we
in de mist een paar steile duinen
opdoemen, daar moeten we over
heen en dan krijgen we lekker de
ruimte op het strand.

Als ik hoopvol van de duinen het
strand op spurt, schrik ik me rot. Het
strand is voor meer dan de helft
bedekt met ijs, een soort sneeuw
waar je tot over je enkels in zakt. De
rest is zo mul als een paardenpad na
twee maanden zonder regen. Als dit
zo doorgaat, wordt het na twee kilo-
meter wandelen. Dit is gekkenwerk.
Gelukkig blijkt er hier en daar nog
een strookje wat harder te zijn. Soms
een ijsplaat, dan weer vlak onder de
duinen. Plotseling springt er iemand
uit het publiek naar voren: Hup Jaapl
Bedankt Nel, dat had ik hard nodig.

Na ruim een half uur martelen, komt
Egmond weer in zicht. nog even de

ter komt de voet van de loper met een

belasting van drie keer het.lichaamsge-
wicht op de ondergrond terecht. Bij elke
stap rekt het peesblad onder de voet.
Toename van de trainingsfrequentie,
trainingsduur of snelheid doen de belas-
ting dusdanig toenemen, dat een ontste-
king kan ontstaan. Heuveltraining en het
lopen op verharde wegen vergroten de
belasting.

Voetafwijkingen (platvoet, stugge hol-
voet) en overproneren (naar binnen
knikken) hebben invloed op de trek-
krachten aan het peesblad en kunnen
leiden tot een ontsteking.
De loper met een ontsteking aan het
peesblad klaagt over pijn onder de voet-
boog tot aan de hiel. De eerste pijn-
klachten ontstaan vaak na een zware
training. Het is een scherpe pijn met
vaak een branderig en stijf gevoel onder
de hiel. Het begin van de klachten is
vaak plotseling en duurt weken voordat
medisch advies wordt ingewonnen.
Meestal treedt ochtendstijfheid op. De
eerste stappen uit bed zijn pijnlijk met
een stijf gevoel in de gehele voet. Na
enkele minuten verdwijnen deze klach-
ten weer. Hardlopen veroorzaakt pijn
aan het begin van de training. Deze
klachten verdwijnen snel en keren tij-
dens of na de training weer terug. Bij
ernstiger klachten verdwijnt de pijn niet
meer tijdens trainen of in het dagelijks
leven.

De pees onder de voet is gevoelig voor
druk, vooral bij de aanhechting aan het
hielbeen. Overstrekken van de grote
teen of op de tenen staan, veroorzaakt
rek en pijn van het peesblad, omdat
deze onder spanning wordt gebracht.

Perfect
gerege ld!
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,

íï:jïïiilj;ï::tJïïi' t-
Wilje meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd VIS1ON
voor je. CoNïACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93

2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Therapie
Vermindering van de belasting van de

hak is van essentieel belang. Het ver-
mijden van harde loopoppervlakken en
heuveltraining en een beperkte trai-
ningsomvang is noodzakelijk.
Zwemmen, fletsen of aquajoggen kun-
nen alternatieven zijn voor het onder-
houden van de conditie. Er dient beke-
ken te worden of er voldoende demping
in de zool aanwezig is. Tevens kan een

tijdelijk siliconen inleghekje in beide
schoenen aangebracht worden om de
schokdemping te bevorderen.

Fysiotherapeutisch kunnen met behulp
van ultra geluid, mobilisaties en oefe-
ningen ter verbetering van de stabiliteit
rond de enkel, de klachten aangepakt
worden. ln zeer chronische gevallen
worden lokale injecties met ontstekings-
remmende middelen toegepast, evenals
loopgips of een operatie.

Stabiliteitstraining van de voet en de

enkel kunnen, tezamen met een goed
passende, dempende en steunende loop-
schoen en een voorzichtige trainingsop-
bouw, veel bijdragen aan

men van deze lastige sure.

Dannis,.no"ME }IÀGUH

MJI\It{.ER§

Klokslag twaalf uur klinkt het start-
schot en binnen de minuut zijn we
vertrokken. Behalve Ruud, want die
heeft niet voor de wedstrijd inge-
schreven en moet dus in een ander
vak starten. Wat hij daar beleefd
heeft, moet je hem zelf maar eens
vragen. Het was de dag van ziin
leven !
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Deze rubriek over sport en gezondheid wordt geschreven door medewerkers
van NeoMed. NeoMed ts een bedrijf gespecialiseerd in medische keuringen en
begeleiding van sporters.
lnformatie en afspraken via Tinus longert van NeoMed, Badhuisweg 84,
2587 CL Den Haag,070 - 350 41 40 (zie advertentie op pagina 5).

Winter & Sport.
Tijdens zonnige, warme maanden is bewe-

§èn,,1in1lds buitenlucht bijna vanzelfspre-
kend. Maar ook in de wintermaanden wordt
er veel buiten gesport. NeoMed geeft een

aantal praktische tips om te zorgen dat
sporten in de kou gezond blijft. Vooral het
voorkomen van koudeletsels is belangrijk.
Een gedeelte van deze tips waren reeds te
beluisteren in een uitzending van radio
Noord.

Bij sporten of bewegen in de kou is het van
belang dat ons lichaam niet teveel warmte
verliest. Onze thermoregulatie probeert
orrze lichaamskerntemperatuur rond de

3'l"C te houden. Bij blootstelling aan kou
neemt ons lichaam maatregelen om niet
teveel warmte te verliezen.
De belangrijkste maatregel is dat de hoe-
veelheid (warm) bloed die door de huid
stroomt wordt verminderd!
In extreme kou wordt de doorbloeding in de

richting van de handen en de voeten bijna
compleet afgesloten! Dit wordt 'fysiologi-
sche amputatie' genoemd. Gelukkig is die
'amputatie' maar tijdelUk, want anders zou
iedereen op stompjes lopen. Ons lichaam
zet tegelijkertijd ook een 'noodvoorziening'
aan; om de paar minuten wordt automatisch
de 'radiatorkraan' naar o.a. de vingers,
tenen, lippen even vol opengezet. Daardoor
blijven alle weefsels onbeschadigd en op
'overlevings-temperatuur' en gaat. err. rnaàr
heel evenÍjes warmte naar buiten.

Tip 1: Zorg voor voldoende energie-opna-
me door voeding en warme dranken.

JAS AAN & PET OP
Door minder warrn bloed naar de huid te
sturen beperken we het warmteverlies'. Dit
doen we ook door ons warm aan te kleden.

Hoe meer lagen, hoe warmer. Een gevaar
bij het sporten in de kou is dat de kleding
nat wordt. Als de kleding nat wordt is het
aantal kledinglagen niet meer van belang,
want natte kleding isoleert namelijk niet.

Tip 2: Draag droge kleding, die uit zoveel
mogelijk lagen is opgebouwd.

Tip 3: Je kunt altijd iets uitdoen als je te
warm bent gekleed. Beter teveel kleding
mee dan te weinig.

Ons hoofd is een relatief grote bron van
warmteverlies omdat de doorbloeding van
de hoofdhuid niet goed afsluitbaar is. Onze
hersenen houden helemaal niet van kou en

hebben ervoor gezorgd dat ze altijd een
'warm jasje' om zich heen hebben. In
extreme kou verlies je via een onbedekt
hoofd flink veel warmte.

Tip 4: Vergeet de pet of muts dus niet!

Koudeletsels EN ONDERKOELING
Het gevoel van de mens voor kou en warm-
te is niet erg zuiver. We voelen vooral tem-
peratuurs-wisselingen. Dus je stapt naar
buiten en voelt; "Hoei, wat is het koud!"
Ben je een tijdje buiten, dan voel je de kou
veel minder. Wat nog veel belangrijker is,
is dat het moeilijk is aan te voelen of onze
handen, voeten of gezicht niet te koud wor-
den en er koudeletsels optreden. Bevrie-
zingen zijn het grootste gevaar. Je moet
goed opletten, want ze ontstaan bijna onge-
merkt. De plek wordt namelijk eerst
gevoelloos.

Tip 5: Controleer dus regelmatig het
gevoel in tenen, vingers en delen van je
gezicht. Zie je witte plekjes of is de huid
gevoelloos, dan is opwarmen noodzakelijk!

N ieuwe'Barcomm issieleden
Boy Gailjaard
Carry van Teylingen

ff oals een ieder wellicht al weet,
f raken onze consumptiekaarten

I-/ a" Ziertjes' ar aardig ingebur-
gerd voor het verbruik aan de bar. ln
een tijdsbestek van zes maanden zijn
er al bijna 900 verkocht. Sommigen
vinden het ideaal, anderen beginnen
er langzaam aan te wennen. ln de
strategie is er een jaar uitgetrokken
om een optimaal gebruik ervan te

Als je niets doet is een tijdje later je vinger,
teen of neus bevroren. Bij bevriezingen
vormen zich kristallen in de lichaamscellen
van bijvoorbeeldje vinger. Bij het ontdooi-
en van deze kristallen beschadigen celwan-
den. Gebeurt dit op grote schaal dan sterft
hierdoor weefsel af. Verlies van tenen of
vingers kan dan het gevolg zijn.

Tip 6: Vermijd zoveel mogelijk contact
van de blote huid met wind, kou en vochtig
metaal.

Komt onze lichaamskerntemperatuur onder
de 35"C dan is er sprake van onderkoeling,
wat erg gevaarlijk kan zijn. In de winter
komt onderkoeling soms voor als de kle-
ding nat is geworden.
Roep bij onderkoeling altijd hulp in (06-11)
en verwarïn de persoon door deze warm,
aan te kleden.

Als laatste geven we een tip voor een
gezonde wintersport. Sneeuw weerkaatst
het zonlicht extra. Door die weerkaatsingen
komt er veel meer UV-straling dan normaal
langs de zijkanten van een 'gewone' zonne-
bril op onze ooglenzen.

Tip 7: Draag een bril die de ogen rondom
goed afsluit.

Gerard van der Poel

Tinus longert
i nspa n n i n g sfys io I og e n

realiseren. De verkoop wordt met
opzet niet door de barmedewerkers
behartigd, daar de stagnatie tijdens
piekverkoop na de trainingen alleen
maar groter zou worden. Bovendien
is het systeem aan een gedegen regis-
tratie onderhevig. Wij willen de ruim
60 barmedewerkers niet extra belas-
ten met de verkoop. Daarom vermel-
den we hieronder nog even degenen
die de verkoop verzorgen.

Els Bloemen
Gineke Bunk
Berry Kramer
Aad Overdevest
Heidi van der Veer
Willem Hoogstad
Boy Gailjaard
Ben van Kan
Harm Hendriks

(zondag)
(ma. - woe.)
(ma.- woe.)
(ma.- woe.)
(ma.-woe.-zat.)
(ma.- dond. - zat.)
(ma.- dond. - zat.)
(ma.- dond. - zat.)
(Conditio)

Voorts staan deze namen (+ eventu-
ele wijzigingen) ook nog vermeld op
het aankondigingenbord in de kanti-
ne en achter de bar.

WIJ BEVELEN EEN IEDER HET GEBRUIK
VAN DE KAART AAN !1, DËZE GEEFT
TEVENS EEN KORTING VAN F 2,50 PER

KAART ! !

NIEUWJAARSRECEPTIE

De afgelopen Nieuwjaarsreceptie ís

weer een drukke en gezellige aange-
legenheid geweest. Voorafgegaan
door de traditionele cross - dit keer
georganiseerd door Joop den Ouden,
welke in de vrieskou doorstaan werd
door vele lopers - vond een ieder
weer gesprekstof om eens even de
stand van zaken voor het nieuwe jaar
door te nemen. Onderwijl genietend
van een glas champagne en diverse
hapjes, die werden verzorgd door
enkele leden van de barcommissie.
Aan de omzet te merken, had een
ieder het ruim naar zijn zin.

Berry Kramer
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De regio bestaat uit de volgende verenigingen: AV'40, WZK|TRI TEAM, The Hague Road Runners,

VACATURE R REGIO DEN H

Wijzoeken

De Koplopers, Haag Atletiek, Te Werue, De Delvers en Duinzigt Runners.

de atletiek en het ver-

op het vertrouwen van de

eigenschappen;

- Het onderhouden van contacten met ver-

enigingen en de rnanager regiozaken op het

bondsbureau.

- Verbeteren van de communicatie tussen de

verenigingen onderling en tussen de ver-

enigingen en het bondsbureau en

Uniebestuur.

- Het stimuleren en initiëren van activiteiten

in de regio.
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Voor de regio Den Haag zijn wijop zoek naar een

Wijbieden:
- Een dynamische. veelzijdige vrijwilligers-

functie met veel contacten (binnen en bui
ten de regio).

- De regiocoördinator kijgt (indien nodig)

de beschikking over faciliteiten om de

functie uit te kunnen oefenen (zoals een

PC, printer, fax/modem).

- Goede onkostenvergoeding.

u geïnteresseerd, of heeft u ideeën/tips voor de invulling van deze Íunctie, zoek dan
contact met,:het bestuur v&n uw vereniging of met het bondsbureau (postbus 567,

Nieuwegein). U kunt hiervoor contact opnemen met Ben Moonen, manager
(tel.: 030-6087300). Hierbij kunt u ook

taken van de regiocoördinator worden:
- Kalendercoördinatie (baan/indoor- en

weg/veldkalender).

o a

^

uitgebreid magazijn voor

levering à la minute.

Slopen, trillen, vergruizen

en asbestverwijderen met

Dehaqo in uw achterhoofd:

zorgelozer kunt u de klus

niet klarenl

Dehaco 8.V., l(rui5b<ial< 25, 2ló5 AJ trsscrbroek. Telefoon 0252 417950, Fax 0252 41853 l.

Oplossingen op maat.

nauwkeurig toegesneden

op qw §pÈcifieke §ituatie.

Daar dÍaait het om!

Met eÍgen servicewagens,

repa rati efacil iteiten,

'n verhuurafdeling en een



m tien voor acht voer de

af. De boot had ook
bar en al heel snel

meeste Road Runners
daar te vinden. De stemming zat er
gelijk heel goed in. Het bier en

overige dranken werden in grote

hoeveelheden genuttigd. Sommige
mensen hadden zelfs een glas en

een beker wijn in de hand hetgeen
ook gefilmd is. (De buurman van
Henk Hoogeveen heeft van het
hele weekend een videoverslag
gemaakt.) Helaas kwam na twee
uur een eind aan de zeer gezellige
overtocht. Henk en zijn organisa-
tieteam stonden op ons te wachten.
Met bussen werden we gebracht

naar de jeugdherberg West-
Terschelling. Toen iedereen zijn
kamers had gevonden brak het
feest direct los. Er werd gedanst

en gedronken en iedereen was vro-
lijk. Sommige mensen waren niet
meer van de dansvloer te krijgen.
Die bleven maar gaan. Om twee
uur sloot de bar en de dansvloer.
Sommige mensen gingen in kamer
5 X 5 nog verder feesten. Dit tot
zeer vroeg in de morgen.

Op zaterdagmorgen zat iedereen
op tiid (weliswaar met kleine oog-
jes) aan het ontbijt. Daarna werden
de groepen gevormd onder leiding
van diverse trainers. Henk had een

sportdag bedacht met de volgende
onderdelen, zwemmen, fietsen en

hardlopen.
Eerst ging iedereen naar het
zwembad. Elke groep moest 8

baandes trekken. Voor solnmige
mensen was dit een hele toer.
Anderen vlogen door het water.
Op een bepaald moment had Henk
gezegd dat de groepen die klaar
waren alvast mochten fietsen.
Helaas had een trainer het niet
helemaal goed begrepen (zeker

nog ietwat beneveld van het f'eest

van de avond daarvoor) en ging
vrolijk met een deel van de groep
fietsen. De rest zat nog bij het
zwernbad. Foei ! Gelukkig konden
ze nog met de andere groepen
mee, dus het probleem had zich
vanzelf opgelost. De fietstocht
was een hele mooie tocht. Deze
ging door bos- duin en heide-
landschap. Ook waren er verschil-
lende hoge duinen waar je een

mooi vergezicht had over het
eiland. Het weer werkte ook mee,
geen regen en haast geen wind.

Dit verhoogde het tietsplezier. Na
het fietsen gingen de meesten nog
hardlopen. Het rondje lag in zeer
mooi dennenbos. Sommigen gin-
gen twee rondjes, anderen één

rondje. Henk notecrde de tijden

van de betrokken groepen met een

zeer schoÍre stem. Hoe zou dat
nou komen ???

Na de loop kon iedereen bijkomen
onder het genot van een kopje thee
en een stroopwafel.

Na het douchen werd een zeer
goed cliner geserveerd. Het diner
bestond uit verschillende groenten,

vlees en vis, patat en een soort
aardappeltaart. Heerlijk. Het diner
werd begeleid door enkele goede
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wijnen. Sommigen waren zo

enthousiast over het feest dat ze

een volledige wijnkelder hadden

meegenomen. (Vandaar de kreet
op de boot dat een bepaalde rug-
zak tres delicaat (verbasterd Frans)

was. Zwaar was die ieder geval.)
Deze wijnkelder werd tijdens het

diner geheel leeggedronken. Een
goede zaak. Zo werd de EU-wijn-
plas kleiner. De betrokken tafel
werd er heel vrolijk van. Vandaar
dat de toetjes met razende snelheid

over de tafel vlogen. Eén toetje
landde op een pracht van een plek
maar de persoon in kwestie vond
het toch niet zo leuk.
Na het diner werd de dansvloer
weer vrijgemaakt en vulde zich
gelijk met zeer enthousiaste dan-

sers begeleid door uitstekende

muziek. Ook waren er verschillen-
de polonaises die werden geleid
door zeer snelle mensen. Het leek
soms meer op een zeer snelle loop
dan een polonaise.

Helaas brak toch de laatste dag

aan. Na het ontbijt werd er nog
hardgelopen onder leiding van de

trainers. Ditmaal had de trainer die
zaterdag iets vergeten had ieder-
een netjes bij elkaar. Tevens is
deze training op de video.

Anderen verkozen liever een extra
fietstocht of een wandeling. Om
half een was het afscheidsdiner.
Deze was zeer goed. Na het diner
werd het feest besloten met de

prijsuitreiking. De groep waar
Noortje bij was had de eerste prijs
gewonnen. Ook waren er enkele

waves ter ere van Henk. (zeer wel-
verdiend) Ook Peter (Barnard)

werd in het zonnetje gezet als

"weekend killer".
Yeeeaaaaaaaaaaah !!!M
Daarmee werd dit weekend offi-
cieel afgesloten. Iedereen ging
daarna met prachtige herinnerin-
gen naar huis. (Sommigen bleven
nog een dagje en hebben het

weekend nog verlengd.)

Ik wil van deze gelegenheid

gebruik maken om namens ieder-

een die aan het feest hebben mee-
gedaan Henk en zijn loopgroep
heel hartelijk te bedanken voor het

zeer geslaagde weekend.
Om in het Engels te zeggen "very
well done"

Peter Barnard

Rrvrnw

HRR Trainingsweekend 31 ianuari t/m 2
schellinger feestHet Ter

Op 31 januari togen 111 enthousraste Road Runners richting Harlingen om met de boot naar
Terschelling te gaan. Namelijk op Terschelling werd het trainingsweekend van de The Hague

Road Runners gehouden.
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Singelloop, Breda, Halve manthon op 06110196

Plaats Cat, Tiid Naam

1 MSE 1:02:10 ThomasOsano(Kenia)

36 MSE l:10:13 Renévan\Yissen

I VSE l:10;16 ioyceChepchumba(Kenia)

8 V35 l:14:55 AnnevanSchuppen

Baggermolenloop, Sliedrecht,l0 EM op 12/10R6

T1d

051:06

0:51J7

0:52:15

l:ffi:27

l:18:25

0:3i:04

0:37:08

0:37:58

0:38:21

0:38:32

0:38:45

0:3850

0:38:54

0:39:04

0:39:42

0:40:1 1

0:4026

0,,40,,21

0:41:56

0:43:02

0:43:21

0:43:21

0:44:36

0:44.49

0:44:55

0:45;02

0:46:20

0:46:48

0:46:49

0:41:32

0:47:36

0:48:47

0:49:23

0:49:35

0:49:50

0:49:56

0:51:19

Naam

Armand v d Smissen (Ciko 66)

René van Wissen

Victor Iilaliy (Haag Atl)

Herman van der Strjl

Bert de Jong

René Merler

Joop Verhoeven

Paul van den Beig

BepWalburg

Rinus Pols

MaaÍen Schanoo

Marcsl den Dulk

Nico Dropprt

Guus Zrldenbos

Ton Toet

Peter Groen

José \Yillemse

Hans Blokker

Eddy Ztl

Sylvra Bouman (Vet Ned)

Piet Zeevaart

Jan de Nrls

Jasper Geurts

Frans Pudrjk

MiltonPlet

Pieter de Graaf

Piet Meinders

Annie van Heiningen

MarynetHoekstra

Ceorgette Parlevliet

Bert de Jong

Bert van Viegen

René Hanewijn

tugène van de Berg

Ed Reinicke

Frank Dekker

Raymond Peeters

31 MSE

38 M40

48 M40

52 MSE

56 M40

59 MSE

60 MSE

62 M40

& MSE

13 M45

82 MSE

85 V3s

87 MSE

rot M50

109 v15

116 M40

IIl MSE

I4I MSE

141 M40

148 MSE

l5l M50

tlt M55

t77 V35

119 VSE

186 V45

188 M40

198 M45

206 MSE

212 MSE

218 M40

220 MSE

235 MSE

Plaats Cat.

I MSE

2 MSE

I M40

19 M40

161 M40

Manthon Eindhoven op 13110M

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 2:ll',25 Turbo Tumo (Ethiopie)

26 M40 2:26:29 Geffid Hol(Vet Ned)

98 M40 3:06:09 WimWillemsen

Eindhoven, Halve narathon op 13110196

Plaats Cat. Tiid Naam

I REC l:03:31 Martin Bremer

3323M40 2:03:21 FritsJacobs

Coenecooploop, Waddinxveen, 10 km 0p19110196

Plaats Cat. Tijd Naam

I \ÍSE 0:19:01 Kamiel Maase rleiden Atl.l

21 MSE 0:12:08 René van Wissen

HaagseTien, Den Haag,10 km op 20110196

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 0:12:24 MohamedAkoudad(HaagAtl)

2 M40 0:32:35 Vioor Maliij tHaag Atl)

2l MSE 0:35:30 TheoTimmermans

22 IÍSE 0;15:46 ZakariaEzzine

17 M50 0:3ó:l I FritsBoudewrjn (Haag Atll

18 MSE 0:36:13 PetervanLeeulen

3l MlO 0:36:20 Herman van der Stijl

Maliebaanloop, Utreàt, l0 km op 20110196

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:30j6 AbrahamZewdie(Hellas)

25 MSE 0:35:10 StevenPost

Í MSE 0:39:21 JeroenGoinga

Vlietloop, Voonchoten, Halve marathon op 01109/96

Tiid

1:10:51

1: l4:03

l:17:01

l:20:41

l:21:44

l:22:01

l:23:46

l:2ó: l3

l:26.25

1,.2119

l:2i50

l:28:58

l:32:10

1:33:58

l:34:03

l:31:M

l:31:33

l:34:49

l:35:08

1:35:18

1:36:15

1"31:46

1:38:07

1:41:14

1:41:35

l:41:35

l:43:22

l:4ó:07

l:47:0i

l:48:ll

l:48:51

1:50:28

150;28

2:ffi:53

Naam

Huub Pragt (Leiden Atl)

Ronald Breugom

Joop Bnede (Antilope)

\Yillem de Graaf

Hans Blokker

Mieke Aanen (Haag Atl)

Wim Kmmu (Haag Atl)

Joop Verhoeven

Paul van den Berg

Karel Stolk

John Hartman

Suze Groen in't Woud (Leiden Atl)

Peter Groen

Rob Walterbos

Jan van Egmond (Tri Team)

Simon Stroo

JoséWillemse

Rinus Wr.lma

Pieter de Graaf

Cerud Wessel

kxCabral

PietMeinders

Cees Rip

Jéjé Groot

Joop den Ouden

Jan Nieuwenburg

Iohn Agterol

Pieter Hulskamp

Alnie van Heiningen

Frans Pudlk

Bert van Viegen

Han Elkerbout

Ronald Boekkamp

John de Giei

Plaats Cat.

I MSE

5 MSE

10 M40

16 MSE

18 MSE

22 VSE

29 M50

38 M40

40 M40

43 MSE

M MSE

54 V35

86 MSE

9I MSE

92 M40

94 M40

96 VT

98 M50

100 M50

IM MSE

ill M45

133 M$

138 M40

1ó4 M45

170 M45

l7l M50

185 M55

208 M40

2t3 V35

2n M40

221 M45

234 M45

233 MSE

266 M50

I

130

1

133

I

l4

15

2

56

/1
AL

9

3

19

82

v35

MSE

M55

MSE

v45

M50

M50

v35

M40

M45

VSE

v45

M40

M40

0:40:09

0'40:24

0:40:25

0:40:45

0:4054

0.,4122

0:41:21

0:41:29

0:43:34

0:435ï

0:14:28

0:4555

0:18:03

0:48:53

Anneke Kloostra (LPK)

JandeNijs

Tlreo Hoendukamp

Peter Groen

Jeanette \Yeeber (Haag Atl)

Eddy Z'Jl

Jan Nieuwenburg

JoséWillemse

Piet Zeevaart

Beny Kramer

Esther Hartman

Ineke Schnitzler

Bert de Jong

Ralf van Peeren

Goudse Singelloop, Gouda, 10 km op 1i/09196

Plaats Cat, Tijd Naam

I MSE 0:29:ll Wanen Pettenon (Z-Afrika)

9 MSE 0:31:32 René van Wissen

33 MSE 0:38:33 Marcelden Dulk

11 MSE 0:43:41 Joop de Gier

Dam tot Damloop, Zaandam, 10 EM op 22109196

Tiid

0:45: l8

0:51:59

0:52:01

0:52:58

0:53:05

0:58:17

058J8

l:01:37

l:01:43

1:03:37

l:05:25

l:09:13

1:09:23

l: l0:18

l:1 lJ5

l:12:59

l:14:1 8

1:15:35

1:17: l l

1,,t7:47

1:18:51

I:19:42

ï:21:26

l:2538

l:26:20

l:27:18

l:21:19

1:31:42

l:34:04

Plaats Cat.

I MSE

r M40

I M45

1 VSE

4BR
I M50

28 BR

I V35

391 MSE

186 MSE

l \/45

235 BR

28 M50

81 M45

22 VSE

325 MSE

. t2l M45

ll v15

136 M45

t62 M40

80 M50

51 V35

t14 M40

93 M50

12 V15

7 -1 V40

12 VSE

180 M15

Í v55

Naam

Josphat Machuka (Kenia)

Cees Kraayeveld (AV 34)

Ton van Doom (Haarlem)

Tegla Loroupe (Kema)

WimPaardekoopr

HansvdBilt(Atverni)

Steven Post

Hetty Evuhardus (Noordkop)

René Merjer

Erik Breer,eld

It{anna Lukliien (Zuidrval)

Peter Smits

Rinus Wijma

Lex Cabral

Esther Hartman

Gerard \lessel

Hans van Toor

Sophie van Geenhuizen

Jaap van Drlk

Theo Stdjers

Lucas de Kruijter

MargreetMolenkamp

Ed Rernrcke

John de Grer

Marja van \Yestervoort

Ria van Geffen

Anke Bastiaan

Ben Baardolf

Sonja van As

Kwart Triathlon, W assenaar, op 08M196

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE l:56:49 M. Vickers íEngelandt

24 MSE 2:10:57 Theo Timmermans

21 VSE 2:12:32 A. Knlt (Katwrlk)

56 M45 2:19.21 JanvanEgmond(TriTeam)

78 M45 2:23:14 Steven0osterhof

ll5 MSE 2:36:44 Robert-BenTordou

120 VSE 2:39:31 HellenHauser

Stadshartloop, Zoetermeer,

Plaats Cat. Tijd

I MSE 0:29,B

l8 MSE 0:31:38

I M40 0:32:11

I M45 0:3212

29 MSE 0:32:36

1 M50 0:32:52

I VSE 0:33:13

4l MSE 0:33:41

63 MSE 0:35:10

75 MSE 0:3559

1 M55 0:3ó:31

86 MSE 0:3ó:46

91 MSE 0:3659

27 M40 0:38:45

20 M45 0:39:04

124 MSE 0:39J0

l0kmop10109196

Naam

Benson Lokonm (Kenia)

René van \Yrssen

Ruud Onland (llion)

VictorMaliy (Haag Atl)

ThomasPiepr

George van Gorkum (LP()

Luminita Zaituc (Duitsland)

Ronald Breugom

DrrkJan Smid

Bart CohJn

Wim Bruine de Bruin (VetNed)

Hans Blokker

Peter van L€eu\ven

Joop Verhoeven

Paul Grcven$ette

John Hartman
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HYPOTHEEK-TEST. BO
Profiteert u al van dc lage rente?
lk heb interesse in' nöam:. .

D nieuwe hypotheek 
adres:..

tr ov€rsluiten hypotheek

I Stuur deze bon in een ongqfrankeerde envelop an

Financieel Aclviesbureau Yan Ruiten
Antwoordnummeí 1@71 -W0 §íB VooÖurg

I

Bloemendaal-loop, Gouda, l0 km op 06110196

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 0:29:59 EdoBaart(PnnsHendrik)

I M40 0:31:13 RuudOnland(llion)

29 M50 0:40:08 EddyZrll

16 M40 0:45:54 BertdeJons

Baanwedstrrld lhon, Zoeterneer, 5000m op 06110196

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 15:51:94 Michelv d Klein (?AC)

6 MSE 16:4ó:80 StevenPo$

\a,\

I

FRAMES &

!!_!j,"f ,o!!
KrlrJÉl-u!4,
Sryo!], c^l:.

GraNï, C^DÉx

19!9919!_1§:
j,!3N Elil!
GazErrr, DË Ro-

sa, DuErr,_PrNA-

illlo:-!L9 i1,
cER, BhNcil,
CilsrNr, Ioo(.
MERTTN rtrf
NIUM, EDDY
MERc(x EN PRrN-

c tP tA.

ONDERDETEN

SHTMANo, Ma

]og!, Srl_
cIRos, RffiY
RrNcr€, DT

RocK 5Hox,
I jji ryl !1
RoNp toRK,
HuEcr, Tacx,
FrrE, RrGrpa,
AItE HARISIAG.

MfITRS EN IN.
STEUMENIEN,

--qAMl|-CoNrrNtNIAr,

ura, M,cHírN,
worBEfl, Troca
EN VREDESIEiN,

qloitN q:

)\4aaNore

l3 00.18 00 ruF

O,n**r"
VRilpac

9.00.r8.00 uw
DoNpIRDA6

19.00.2t.o0 uuR

ZATERDAG

9.00.17.00 uuR

---4T§,-PaRKwEG 75.79

DI AG
VM

-f:,1r"-sL070/38ó1719

- 070/ 387 6360

Kooa

U

1

Kom

Snelle spullen voor
snelle jongens mlv
Wij weten als geen ander dat goed materiaal het halve werk is. Uiteraard is de
nodige training en een dosis talent net zo belangrijk als een paar strakke snelle
wíelen of een juist afgestelde fiets. Maar alleen al dit laatste kan wonderen doen.

Serieus advies voor de serièuze
triathleet
Kortom wij kunnen de serieuze triath-
leet met raad en daad bijstaan in zijn oí
haar strijd tegen het horloge.

Wij kunnen u bijvoorbeeld een advies
geven over uw juiÍe zhpositie op de Íiets.
Hoe tloog uw zadel
hart van de trapas,
stand moet zijn van
tot aan het stuur.

bij
uit

ne15,

van PoLqR
hometrainer

van TAcx waarmee u zelf een Alpenrit
kunt

en monturen van OA.KTEY etc.

0ns
Triathlo

met
vork.

en

niet
heel veel

en CAMPAGNoto
zijn wij

er

al
zaken bent u

wij
wielen

kijken

Snelle wielen

paar 20 spaaks
CAMFÀGNoLo
aerowielen met

snelle

winnen er wedstri.iden mee.

met hoge aerodynami'
sche velgen monteren.
Maar liefst 10 verrchil*

is uitermàte
7 plezierig en leer-

zaam^ Eoven-
dien scl'rnken
wij een beste
bak koffie enlende soorten

snelle wielen
hebben wij
peímanent op
voorraad: Fta,

Heo; Caturlae-
NoLo, GtPlEMME,

4\
zljn de

adviezen
(behalve

UITSLAGEN

I

I

I

I

*
I

Mrvrc, Sarexcv.
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Hertstloop, Vught, Halve manthon op 20110196

Plaats Cat, Tíid Naam

I M40 1:14:ll MrchelvdLurltgaarden(PH)

1 MSE l:14:41 EdwinvdLoo(0SS78)

8 M45 l:24:54 Paul Grevenstette

Geultechniekloop, Vlaardingen, 15 kn op 261110196

Plaats Cat, Trid Naam

I MSE 0:46:30 ArmandvdSmissen(Ciko66)

4 MSE 0:48:01 Renévan\Yissen

11 M40 0:4957 FaidBourjila(Gouda)

85 M40 055:40 Human van du Stijl

Alphen tVoord Cross, Alphen ald Ri1n,8500m op 26110196

Plaats Cat. Tld Naam

I MSE 0:29:17 FredvanZoes(AV47)

I M50 0:33:47 BaukedeJong(Avantn)

3 M50 0;37:19 EddyZ'Jl

Alphen tVoord Cros '95, Alphen adR, 9000m op 28110195

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 0:30:03 FredvanZoe$(AV47)

I M40 0:31;41 HansVrohsk(Spana)

2l M45 0:38:22 Eddyftl

RabolFlora Cross, Boskoop,200Am op 02111R6

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:0i:08 SaidAhbiti(Parthenon)

3 MSE 0:07:50 TheoTimmermans

RabolFlora Cross, Eoskoop 9000m op 02111196

lan 1kthoornloop, Monster, Halve marathon op 0911196

Havenloodsloop, RotteÍdao l0 km op 16111196

Bauke de Jong (Avantri)

Joop Verhoeven

Erik Breeveld

Henk Mullekes

Eddy Zijl

Ed Biersteku

Naam

lYanen Pettenon (Zuid Aftrka)

Doeke de Jong (Olympus 70)

Herman van du Stijl

Paul van den Beig

Henk Bronsw4k (Olympu.s 70)

Paul Grevenstette

Charles de Roo

Lex Cabral

Titus Vuhagen

M50

M40

MSE

M40

M50

MSE

Plaats Cat,

1 MSE

13 M40

35 M40

Í M40

51 M50

69 M45

239 REC

281 REC

530 M50

Plaats Cat,

1 MSE

7. MSE

16 M40

98 M40

196 MSE

Plaats Cat.

1 MSE

40 M40

62 MSE

13 VSE

94 M50

113 V35

I85 MSE

2t9 MSE

259 MSE

I

3

7

9

5

l3

0:33:24

0:31: l0

0:34:43

0:36:25

0:37:48

0:37:58

ïijd

l: l0:45

l:18:13

I:24'j1

l:27:38

l:27:41

1:28:49

1 40:21

l:42:08

2:0856

Tiid

0:3 l:17

0:31:48

0i242

0:36: t0

0:38:56

Tild

0:43:06

0:47:51

0:{9:15

050:09

050:59

0:51:31

0:53:33

0:54:20

0:54:5 I

Plaats

I

I

11

13

21

Cat. Tiid

MSE 0:28;38

M40 0:30;49

M40 0:35:09

MSE 0:36:04

M10 0:36:52

Naam

Michel 0tten (Pnns Hendnk)

Rren v d Wilt (Clytoneus)

Herman van der Stijl

Guus Zijdenbos

Joop Verhoeven

losterduinloop, Noordwiikerhout, 10 EM op 17 ll 1 196

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 0:53:17 lVirn Paardekoopr

42. MSE 1:06:31 CharlesdeRoo

M MSE l:06:45 PeterGroen

ó6 MSE l:10:03 Ed Biersteker

75 M40 l:ll:10 CeesRip

Tevenheuvelenloop, Ntlmegen, 15 kn op 17l11R6

CrossComp M-Holland, Waddinxveen, 3A00m op 09/ll/96

Plaats Cat, Tiid Naam

I V10 0:16:42 MadanneKoopman

CrossComp M-Holhnd, W addinxveen, 9000m op 0911 1 196

Plaats Cat, Tijd Naam

I MSE 0:29:33 FredvanZoest(AV-17)

I M40 0:31:55 Nrco v d Heuvel (Avantri)

Naam

Josphat Machuka (Kenia)

Cees Kmar:eveld (AV 31)

Albert Beekhuizen

Marleen Renders (Belgie)

Jaap Vallentgoed (Altis)

Anne van Schuppn

Ronald Breugom

ZakariaEt.tine

Steven Post

Plaats Cat,

1 MSE

I M40

II MSE

4 M40

15 M40

17 MSE

23 M10

21 M40

291 M40

345 V35

3& MSE

454 MSE

534 M60

631 MSE

657 BR

111 MSE

1105 v50

t145 MSE

[82 M50

tffi v45

1585 MSE

1603 REC

2023 M55

2251 MSt

l3t1 M50

2553 M10

2618 M50

2&9 N{55

3017 t\,{45

3l5l M40

3406 VSE

3678 M55

l68t M15

3838 M10

3871 MSE

1260 M15

126r V15

1298 M40

4431 V40

4440 M45

4530 M15

1630 MSE

4715 MSE

5073 M50

5324 V35

5343 V35

5353 M45

5439 I\{10

5154 N{15

Í11 NISE

5876 MSE

6t51 V35

6218 REC

6261 M10

6178 V10

6919 MSE

70m M50

703r v15

7046 M$

7045 VSE

7095 M45

7152 MSE

1164 VSE

1351 VSE

1522 V50

1526 M60

7555 M50

755ó VSE

1619 V10

119t M45

0:55:20

056r05

0:56:14

0:57:18

0:58: l6

0J8:48

058;56

0:59r13

l:01:53

1:02:01

l:02:08

l:01:19

l:0351

I r03:54

l:05:32

l:06: i5

l:06:25

l:07: l0

l:07:21

l:07:11

l:08:27

1r08:45

l:09:29

l:1 0: 16

I:10: l7

l:10;48

1:10:51

1:12:01

1: l2:01

1,.t2,.07

1: 12:31

1:12:32

l:12:48

l:13:01

l:13:20

l:14:22

l:15:0ó

I r 15:09

1:15:11

l:15:28

l:15:33

l:16:35

l:17:06

I :18:l I

l:18r27

1:18:37

I't9.21

l:ll:37

t.22.06

l:2211

1"22:20

l:22r10

122.31

l;23:02

l:23:38

I:24.24

l:25:40

1,,25,A3

l:26:08

l:26:09

I:27:08

1:28:34

Joop Verhoeven

Katinka Wiltenburg (Noordkop)

Erik Breeveld

Roel van den Eijnde

Feltx Florijn (Vet Ned)

Guus Zrjdenbos

Peter Snuts

Maarten Schanoo

Manna Lukluen (Zuidwal)

Jeroen Goinga

Kerth Deathndge

Maga Vriendtles (Triag

Danny Klappe

Jan van Egmond (Tri Team)

Fritz Beyer

Koen KL.1n

Eddy Zrll

Bert de Jong

Henk Breugom

Cor van der Har$

Hans van Toor

Fmns Pudrlk

Esther Hartman

Gemt van der Veer

Job Baak

Theo Stnjers

Joop de Cier

Jaap van Drlk

Herma Kessler

Ad Fousert

Marianne Koopman

Poer Leegstra

Jójé Groot

Hans Tork

JohnvandeiWeele

Toon de Graauw

Annie van Heiningen

Margreet Molenkamp

Roel Gort

Ed Reinicke

Leenderd Klerln

Robert-Ben Tordoir

Rrchad Prll

Marjolijn van Rotterdam

Hanneke Andringa

Ralf van Peeren

Mada van 0ers

Eugène van de Berg

John de Gier

JaneHamstra

Toon Storm

Emnv Heida

AndréWeslerhuis

Edwrn Pudijk

Yvonne Smit

Anke Bastiaan

Heidi van der Veer

Jaap Peters

Ben van Kan

Annique van den Boogaart

Ria ran Ceffen

Ben Baardolf

Gouda Cross, Gouda, 9Mm op 23111 D6

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:2150 Ma* Hilbets (GAC)

I M40 0:30:44 Rien v d Wilt (Clytoneu$

I M50 0:34:01 FritsBoudewrln(VetNed)

14 M40 0:34:ll HermanvanderStijl

15 M40 0:34:17 JoopVerhoeven

8 M50 0:39:17 Eddyzijl

45 M40 0:40:44 BertdeJong

W arandeloop, filhurg, 7800m op 24ll 1 196

Plaats Cat, Tiid Naam

28 MSE 0:26:46 René van Wissen

Stijn lasperc Memorial, Velserbroek, 6ANm op 01112196

Plaats Cat. Tiid Naam

I VSE 0:20:0ó KuthrcDuletha(Ethiopie)

6 V35 0:2lrl0 AnnevanSchuppen

Stijn lasperc Memoial, Velserbroek, Wm op 01 112196

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:26:39 PhilipMossima(Kenu)

22 M40 0:30:08 TonvanDoom(Haarlem)

49 MSE 0:32:28 Petervanl.reuwen

55 M40 0:33:30 Herman van du Str.ll

CrosComp M-Holland, Reeuwiik,3500m op 07n2fi6

Plaats Cat, Tiid Naam

I VSE 0:13:22 SonpKlern(AV47)

5 V35 0:15:07 BettyPolderman(Clytoneu$

7 V40 0:15í5 MadanneKoopman

12 VSE 0:18:36 HellenHauser

CrosConp M-Holland, Reeuwijk, 1M0m op 071t2196

Tiid

0:33:32

0:33:48

0r3i;41

0:38:44

0:41:06

0:42:56

0;13:38

0:45:36

Naam

Fred van Zoest (AV 47)

RienvdWilt(Clytonzu$

Zakaria Ezzine

Joop Verhoeven

Henk Mullekes

Ed Biersteker

Herman van der Stijl

Bert de Jong

Tien Mijlen, Aalsmeer, l0 EM op 08112196

Plaats Cat, Tijd Naam

1 MSE 0:52:23 MohammadiRechid (Atos)

7 MSE 0:58:47 StevenPost

Kerst Halve Marathon, Zoeteruvoude, op 1511296

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 1:10:25 Jaap v Duivenvoorden (Leiden Atl)

5 M40 1:17:53 ManinHoogeboom(LeidenAtl)

6 MSE i:19:44 PienevanLeeuwen

8 M50 1:21:0i Wim Bruine de Bruin (VetNed)

23 VSE l:26',46 EricavdBilt(LeidenAtl)

25 MSE l:28:33 Jan de Nrls

28 V35 l',29:16 José Willemse

29 MSE l:29:11 HansBlokker

38 M55 l'.32:41 Jan Nieuwenburg

44 MSE l:34:4ó CharlesdeRoo

52 REC l:37:55 JanvanEgmond(TriTeam)

86 M50 2:04:09 JohndeGier

Ben iii
spottio( ???

Bon iii ocht
spofiie( ??

Waag dan gpoitia(,,,.,

,,,,, luoidt dan
0id van da
c0tt0 van 100 I I

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

070 r 3884634Sot;stdijkseko ck: 684
257,1 EA Den Hoog I

M'NilER§ .e

UITSLAGEN

Naam

Alex Mutsaars (Sliedrecht)

René van Wissen

Wim Stenenburg (Parthenon)

Herman van du Stijl

Jan van Raam
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Komt u iets tekort,? Joke van Berkel (voorz.)

Bert de Jong (secr.)

Willem Hoogstad

TRAINERS

Peter Barnard

Ronald Boekkamp

Harm Hendriks

Els v.d. Schoot

ONDERHOUDSCOMMISSIE

Marcel den Dulk

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Maandagav, na 20.00 uur

Kosten per consult f 3.50

Masseurs:

Trudy rte Lange maandagav.

CLUB VAN lOO

Ben Hermans

(Voozitter)

John Agterof

kecretaris+vice voorz.

+con. adres)

Miranda Pronk

(ass. secretaris)

Zier Schaap

(pennrngmeester)

Rob Krahmer

1r.R)

BARCOMMISSIE

Berry Kramer

Aad Overdevest

(pnningmeester)

Noortje Alberts

Heidi v.d. Veer

REDACTIE

Redactie

Hellen Helderman

(Voozitter)

Renée van der Roest

Ben van Koten

(lllustrato0

070-321 1505

De Sillestraat 266

2593 VE DEN HAAG 070-3473873

L.v.N. Oosteinde 1ó9

2274GA VOORBURG 070-3871250

2586EK DENHAAG

DEN HAAG

Soesteöergstraat 156

7546XX DEN HAAG 070-3298767

Zuidplaslaan 91

2743 CW Waddinxveen 0182-61 1955

L. de Colignystraat 132

2595 ST Den Haag

tel. + fax 070-3853499

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

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

Uoon rrx llRR r-ro ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

oeffaroSisf

t

Pieter de Graaf A7$7f8370

Ton Heerkens 070-39§1717

Henk Hoogeveen 070-3550173

Ben van Kan 070-3978253

Joop den Ouden 070-3204W5

Jacques Overgaauw 070-3479234

Frans Perdijk 010-3472420

Herman van de Stijl 070-3939485

Heidi van der Veer 070-3901597

Gerrit van derVeer :070-3901597

TRAINERS CONDITIO

\\, -/)l

Homeopatheek

Laan van Meerdervoort205,2517 BC Den Haag

Tel 070 - 34 52 2'10 Fax 070 - 34 63 706

I\,,)

Giis Kievith woensdagav.

BESTUUR

Het bestuur van THE IIÀGUE ROAD RUNNER§

Buurtweg 128, 2214 AJ Wassenaar

tel.070-3281025

Ton Vermolen Patrijslaan l1

(voorzitter) 2566XL DEN HAAG 070-3462607

Jelle v.d. Veen Muurbloemweg 97

(vice-voorzitter) 255-5 ND Den Haag 070-3236092

.a

C-.-

v4

BOUW- EN AANNEA'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B V

Lid n.v.o.b

telefooni 07O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( post: 2244 BN Wassen aar )

# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

SHIELD MARK tsV RoTTERDAM, MATHENESSERLAAN 34O, PoSTBUS 25I I .l, 3OOI HC ROTTERDAM.

A.C.M. VERMoLEN, MR J.A.F. CoNsIoINE, MR A.E.G. SLABBAERT, MR K. BECKS, MR M.A

L.J. VALENBREDER, E. SLOOTMAKER

sHtELo MaRK BV A.MSTERDAM, HACQUARTSTRAAT 30, POSTBUS 75683, I O7O AR AMsïERDAM. TELEFOON O2O 6644331, FAX O2O 676aaOO

MR B.A. KIST. DRS L.C.J. VAN GERVEN, MR S.O.J, MOLHUYSEN

TELEFooN OIO 477351 I FAx olo 476374s
BoUMA, MR G.J.C.M. WESTGEESTJ

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTE U RS RECHTE N

SnIELD Mnnlr

rffi f,

,t r§l

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

070-3867679

0t5-2621842

070-3549920

070-3839884 (we*)

070-3866082 (privé)

Clavecimbellaan 75

228T YC Rrlswrlk 070-3943936

Zie adres bij bestuur

r




