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Op 7 juni
genaamd
loop over

het dan

menigeen goede herinneringen. De
voorloper van de Babylon-loop was
overigens de Vredesloop (niet te ver-
warren met de Vredespaleisloop) met
start en finish naast het poffertjeshuis
op het Malieveld. Heel hardlopend
Den Haag kijkt zonder twijfel op zijn
minst met grote belangstelling naar
de "The Hague RoyalTen". De'vereni-
ging en het organisatiecomité voegen
er een spanningsveld aan toe: slaat
het evenement het eerste jaar al
direct aan of zal het toch een kwestie
van investeren en opbouwen zijn.
Namens ongetwijfeld alle leden van
de vereniging wens ik het organisa-
tiecomité op 1 juni veel succes toe
met §'oed weer, veel deelnemers en
een vlekkeloze organisatie.

TRAINI NGSCOORDII.IATOR
De laatste maanden heeft het bestuur
uitgebreid overleg gehad met de
Technische Commissie en met de trai-
ners. ln het bijzonder ging dit over
een nieuw aan te stellen trainings-
coördinator en de tot standkoming
van een wedstrijdgroep. Hieraan is

invulling gegeven, zij het dat de func-
tie trainingscoördinator is omgebo-
gen tot trainingsadviseur. Wij hebben
een oude bekende, Rogier Silvius,
bereid gevonden om trainer te wor-
den van een inmiddels geformeerde
wedstrijdgroep. Zonder twijfel zal
Rogier Silvius in dit of in een verder
nummer nader geïntroduceerd wor-
den. Rogier Silvius is twee avonden
per week ter beschikking en zal als

de trainers, waaronder advisering
over technische zaken, zoals trai-
ningsschema's. Voorts begeleidt
Rogier Silvius trainers bij het volgen
van een trainerscursus en inventari-
seert hij de wensen van de trainers op
technisch gebied en bekijkt of deze
wensen te relaliseren zijn.
Zoals eerder geschreven is Rogier een
oud-lid en hij heeft indertijd in groep
1 een aantal jaren getraind. Rogier
heeft de HALO aan de Laan van Poot
doorlopen en studeert op dit moment
inspanningsfysiologie aan de VU te
Amsterdam.
Hij hoopt binnenkort af te studeren.
Naar de mening van het Bestuur
heeft Rogier alle kwalificaties en kwa-
liteiten om beide functíes aan te kun-
nen. Van harte welkom, Rogier.

CLUBBIAD
Tenslotte nog een goed bericht over
het clubblad.
Eerder schreef ik, dat de huidige vorm
veranderd zou moeten worden. lk
nam wel een voorschot op wat later
zou gaan gebeuren, namelijk een
terugkeer naar het huidige formaat.
Er is nu een oplossing gevonden
waardoor er in het geheel niets ver-
anderd behoeft te worden zonder dat
dit een kostenverhoging met zich
meebrengt. De complimenten in dit
verband gaan naar de redaktie-com-
missie die dit heeft bewerkstelligd.

Ton Vermolen, voorzitter.
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Opzeggen al-

leen m.i.v. 1 januari. Dit
telijk te gebeuren aan de
tratie het secretariaat 2 maanden

van het betreffende

adressering of tenaam- Hellen den Du tk,

dejuiste gegevens sturen naar:

Heb je zin en tiid,

meld je dan aan bij Lydia Blok.

Tel.: (070) 350 59 77.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

FLrrnraers
Noot
De redactie heeft het recht redactionele
stukken in te korten. Artikelen in het club-
blad geplaatst onder persoonlijke titel,
komen inhoudelijk niet onder verant-
woording van bestuur en/of redactie.
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ïhe llague Road Rurtrters ar'e 0n.Line!

rime tijd vragen enkele
zich af wanneer de HRR

home-page krijgt, maar
maart is het een feit en zijn

we ook op de digitale snelweg te vin-
den. We zijn aangesloten bij De
Digitale Hofstad en hebben voor 55
gulden per jaar 5 Mb ter beschikking
met een E-mailadres.
Momenteel zijn er enkele pagina's
beschikbaar met de volgende gege-
vens:
. algemene clubinfo
. trainingsinformatie
. wedstrijdkalender
. informatie over The Royal Ten met

inschrijfformulier

reclame worden gemaakt of een ver-
wijzing naar een commercieel bedrijf
worden gemaakt. Maar andersom
kan natuurlijk wel, dus als je de
mogelijkheid hebt om een verwijzing
op een internetpagina te zetten,
neem deze dan op.

Onze homepage is te vinden op
http ://rrwrnru. den haa g. o r gl -hrr
en ons
E-mailadres is: hrr@denhaag.org

Guus Zijdenbos

De vijf voetwortels bestaan uit de middenvoets-
beentjes en tenen. Het bot van de grote teen is
tweemaal zo dik als dat van de andere tenen om
de grotere belasting te kunnen opvangen. Onder
de bal van de voet bevinden zich onder het grote

teengewricht twee sesambotjes om de afzetkacht
van dit teengewricht te verbeteren. In onbelaste

toestand staan de binnenste voetwortels iets

omhoog ten opzichte van de kleinere teenge-

wrichten. Bij belasting wordt de voet naar binnen
gestuurd (pronatie), waardoor ook de eerste en

tweede voetstraal worden belast. Het makkelijk
of moeilijk proneren van de voet bepaalt de kans

op voorvoetblessures. Op de voetrug bevinden
zich de strekpezen van de tenen en de voetzool
wordt onder andere gevormd door de buigpezen.

Bindweefsel zorgt voor onderlinge samenhang

van de voetbeenderen en hun gewrichten. Tussen

de botdelen van de tenen bevinden zich de bloed-
vaten en zenuwen. Vooral de zenuwsffengen

kunnen beschadigd worden en voetklachten
geven.

Bal van de grote teen
De grote teen wordt fors belast. Indien de trai-
ningsomvang wordt vergroot, de loopsnelheid

toeneemt en een harde ondergrond of heuvelach-

tig tenein wordt gebruikt, dan kunnen de sesam-

botjes een beschadiging oplopen. Er is lichte
zwelling, maar vooral lokale drukpijn op deze

botjes. Buiten fysiotherapie kan rust, een groter

dempend vermogen in schoen en loopondergrond
zinvol zijn. Een ring van vilt of schuimrubber
vermindeÍ de lokale druk. Een goede afwikke-
ling, beginnend met een hiellanding, vermindert
de belasting van de voorvoet.

stijfheid
Bij sommige lopers is het grote teengewricht stijf
en pijnlijk. Bij röntgenonderzoek vindt men vaak
afwijkingen in het gewricht tussen de gote teen

en het middenvoetsbeen. Dit belemmert - mede

door een ontstekingsreactie van het gewricht -

een normale functie van de grote teen. De stijf-

Zenuwbeschadiging
Deze klacht kenmerkt zich door pijn en een bran-
derig gevoel tussen voornamelijk de derde en

vierde middenvoetsbeentjes die tot in de tenen

uitstraalt. Zwelling of afwijking op röntgenfoto's
is niet zichtbaar. De zenuwpijnen komen steeds

bij belasting terug en uiten zich soms ook in een

lokale gevoelloosheid. IJsbehandeling, lopen op

zachte ondergrond, schoenaanpassingen en soms

lokale injecties leiden tot klachtenvermindering.

Buitenste tenen
Bevindt de voorvoet in rust zich in een meer naar

buiten gedraaide positie, dan wordt tijdens hard-
lopen het buitenste deel van de voet het meest

belast. Dit kan leiden tot een iÍritatie van de bui-
tenste gewrichten. Een correctie in de schoen in
combinatie met een goede schokdemping kunnen
de voorvoet aan de buitenkant ontlasten.

Dannis van den Berg

OORVOETKLACHTE]\I
de grote belasting die de voet tijdens heid leidt tot lokale pijn. Deze afwijking is niet

meer te herstellen, alleen een afwikkelbalkje in
de zool kan de initatie beperken.

ondergaat, is het niet vreemd
de onderste ledematen regelmatig tot

aanleiding geven. In dit artikel wil ik
aandacht besteden aan de voorvoet. Hallux valgus

Bij deze standsafwijking van de grote teen staan

de teenbotten naar de kleinere teen toe, waardoor
dit gewricht extra belast wordt. De teenknokkel
aan de binnenzijde van de voet drukt tegen de

schoen aan, waardoor er irritatie van het grote

teengewricht kan optreden. Een stukje schuim-
rubber tussen de eerste en de tweede teen kan al
voldoende zijn om de stand te verbeteren.

Mortonse voet
Bij vele mensen zien we dat de tweede teen lan-
ger is dan de eerste, wat veroorzaakt wordt door
een verkort eerste middenvoetsbeentje. Bij hard-
lopen zet men met de eerste en tweede teen af.

De eerste kan zijn aandeel van het gewricht niet
aan. Hierdoor wordt de binnenzijde van de voet
meer belast, waardoor allerlei compensatiemaat-

regelen in de voet en het lichaam ontstaan. Door
de grotere belasting van de tweede teen ontstaat

vaak extra eelt. Indien dit voetklachten geeft,

verdient het aanbeveling dit met zool- en of
schoenaanpassingen te bestrijden.

t

De site is aangemeld bij diverse zoek-
machines met als gevolg dat al een
flink aantal mensen onze site hebben
bezocht; er heeft zelfs al iemand uit
Ameríka onze home-page benaderd,
terwijl de tekst in het Nederlands is.

Of komt het door onze Engelse
naam?

De huidige opzet en invulling is een
eenmansactie van ondergetekende
geweest, maar het is de bedoeling
dat iedereen die informatie over de
club kwijt wil, dit via hem aan de
digitale wereld bekend kan maken.
Denk hierbij aan loopgroepen en
wedstrijdinformatie. Aangezien we
het tarief voor een non-profitorgani-
satie betalen kan er echter geen
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Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

Als u voor een P.R. gaat, zorgen wij
voor een verzekering op maat.
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NVA'o' Lid
Je moet van goede verzekeringshuize
komen, om Iid van de NVA te worden.

KOK ASSURANT!ËN
het adres voor: verzekeringen, financieringen,
hypotheken en pensioenen.

KOK ASSURANflËN 7
^a\

lnlichtingen: John Agterof

Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, TeteÍoon 010 - 401 85 01
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Uiterste inleverdatum copy en advertenties:
18 juni 1997! lnleveren bij

Hellen den Dulk,
Herenstraat 45, 2681 BD MONSTER

tel. 0174-240861

CPC. Beze traditie is nog steeds terugrl* vinden in
de CP0-loopgroepen die elk jaar begíh'jànuàrivan

,: Heefiu t{agen of opmerkingen naar aanlei-
ding van deze site; stuur dan Ben E-mail

de CF*.,,.,Bn andere

wedsFildkal*nd*r

slart gaan,

,: ïhe Hague
leden. Het

Buurtweg in Wassenaar
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l,...l:,l::l.:.l.l.l:.l.,..ll00§§roepen:

Noortje Albefis, prcommissiB

Loop mee met

The Hague Royal Ten!
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dat het hardlopen hem
beviel, werd hij in l98l
van de Leidse Bataven,
veel aan baantrainingen

deed. Daar liep hij de 5 kilometer
in 18:26, anno 1997 18:04, dus
volgens Ed, maakt leeftijd weinig
uit.
In 1982 liep hij zijn eerste halve
marathon tijdens de C.P.C. in een

tijd van 1 uur en 27 minuten.
Al snel bleek hij uiteindelijk op de

kortere afstand sneller te zijn en is
hier toen ook specifiek voor gaan

trainen. In die tijd is hij veel gaan

crossen om zo meer kracht te krij-
gen, want dat is toch belangrijk op
een kortere afstand.

Duidelijk is dat Ed van uitdagin-
gen hield, zo is hij in 1983 gaan

deelnemen aan een driekamp (later
werden dit de triatlons).
Kort na deze periode is hij trainer
geworden van een dames voetbal-
team en heeft dit toch nog drie sei-
zoenen uitgehouden.

Echter het bloed kruipt waar het
niet gaan kan en zo ontmoette hij
in 1984 tijdens de marathon van
Rotterdam, Jolien Pas. Zij
stond folders uit te delen
van de H.R.R. en Ed werd
dus lid van de wervelende
(volgens hem een super-
trimclub) vereniging The
Hague Road Runners,
voor de oudjes onder ons

toen nog in de Doornikse-
straat, waar als het regen-
de je de douches uit kon
laten. In 1985 heeft hij
ook nog deelgenomen aan

een aantal triatlons en

heeft hier aardige succes-

sen mee geboekt, een paaÍ
maal tweede, derde e.d..
Later vond hij het triatlon-
wereldje te professioneel
worden en heeft toen zijn
fiets en zijn zwembroek
aan de wilgen gehangen.

Ook heeft hij nog drie
marathons gelopen, een

stelling van Ed is dat je
voor je vijftigste aan marathons
moet deelnemen, daarna word
alles teveel, herstel de opbouw en

afbouw.
Nog een stelling van Ed is, iemand
heeft talent of geen talent om te

kunnen hardlopen (interviewer
stopt er dus gelijk mee) d.w.z.
iemand heeft een basissnelheid als

beginner waarje nog veel aan kunt
verbeteren, een geoefende loper
kan nog weinig bij leren.

Momenteel is hij erg in de ban van
het crossen, heeft aan een aantal
wedstrijden meegedaan zoals NK-

veldloop en is momenteel bezig
voor de Europese Kampioen-
schappen l0 kilometer op 0l-06-
1997. Voor Ed geldt meedoen is
belangrijker dan winnen.

Ook zit Ed nog in de organisatie
van de vlietloop te Voorschoten,
wat hij ontzettend leuk vindt om te
doen, hij is er voor de lopers.
In 1996 heeft hij met een aantal
personen meegedaan aan de

ROPARUN, waar hij Herman v.d.
Stijl tegen is gekomen.

Daarnaast geeft hij nog iedere
maandag training aan een aantal
collega's, waar zij zich momenteel
aan het voorbereiden zijn voor de

LEIPARUN, op 5 en 6 juri 1997,
een voortvloeisel van de ROPA-
RUN waar Ed erg van in de ban is.
De LEIPARUN is een loop van
Leiden naar Papendal, oftewel 120

kilometer, met zes personen af te
Ieggen, van deze zes personen is

hij de coach.
Buiten deze activiteiten geeft
hij iedere donderdag training
aan een groep gemeente
ambtenaren te Zoeterwoude.
Tevens begeleidt hij Paula
Dongelmans, lid van H.R.R.,
zij wil graag de halve mara-
thon lopen van Leiden, en

ooit eens een marathon.
Ed is geen man van trai-
ningsschema's, alles zit bij
hem in het koppetje, zo loopt
hij ieder weekend wel een
prestatieloop ergens in de

Nederlanden.
Hij is niet erg honkvast bin-
nen een loopgroep, om de
paar jaar loopt hij wel weer
in een andere groep om zo
weer nieuwe mensen te leren
kennen.

Even iets anders dan het
hardlopen Weet u dat Ed de

persoon is die de clubkleding aan

de man brengt. Nog even voor
allen, Ed heeft geen winkel, dit is
pure clubliefde.
Hoe hij hier aan begonnen is komt
voort uit het volgende.
Tijdens wedstrijden zag Ed vele
clubleden lopen, zonder enige her-
kenbaarheid van de vereniging.
Hier ergerde hij zich nog al aan,

want clubleden van Haagatletiek
en Sparta e.a. waren wel duidelijk
herkenbaar.
Hij ging er wat aan doen, en kocht
zo'n vijftig T-shirts, deze waren in
een mum van tijd uit verkocht. Dit
is uitgelopen tot een hele vitrine
vol, met H.R.R. kleding en andere

hebbedingetjes.

De laatste vraag aan Ed is hoe hij
de toekomst zietvan de club.
Hij ziet de toekomst goed in,
alleen zijn er wel wat punten die
volgens hem verbeterd kunnen
worden.
Om meer leden te werven zou de

club meer kenbaarheid in de om-
geving moeten geven.

Ook zou hij de time trials weer
wat vaker op het schema willen
zien.
Wat de loopgroepen betreft zal hij
wat meer verschuiving van de

lopers willen zien.
Sommige lopen al jaren in de zelf-
de groep, terwijl men hoger zou
kunnen lopen.

Wat ik aan het begin al zei is dui-
delijk, Ed is een zeer veelzijdig
mens. Ik denk dat Ed in de loop
der jaren nog wel wat uitdagingen
aan zal gaan en

alle sterkte

n lnteruieuy met Ed Ziilin een zeer koude Bongaertsruimte.
Ed Zijl, 50 jaar, gehuwd, twee kinderen woonachtig in Voorschoten.

Een zeer veelzijdig men; die voorlopig nog niet is uitgeblust.

Ed is zijn sportieve cafiière als voetballer begonnen in Voorcchoten.
Waar hij als spits, de verdedigers nog wel eens op het verkeerde heen zette.

Een soort Ma* Overmars, maar dan anders,
Maar als spits, had hijtoch wel eens last van een l«wetsure (Vlaams voor hlessurQ, en om dan toch in vorm te bliiven

ging hijwat joggen.

Later groeide dit uit in de prestatielopen op de Laan van Poot, waar hii al aardige fijden neezette.

ÉNÀ\)

HITGUE

RUNNERSWORLD DEN HAAG
Schoolstraat 35 2511 AW DEN HAAG
tel:070-3625417
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HET ALTERNATIEVE HRR.TRAININGSWEEKEND!
(MIDWINTER MARATHON Apeldoorn op 1febr. '97)

Henk Uoogeveen had het natuuíliik weer helernaal fottt gepland lnl€t zh HRR-t.a'iningsweekend op ferschellirrgf Precies san enva end rnet de MtDWtNfER
MARAÍHON in Apeldoom. Tetwijl HU daat toch óók al hÉD heeÀgiag ei altiid in dè leugdQ)her,étg tèrplaaBe owrnachtte- voor het #.st sinds ia,En (zo'n

stuk oí 8) dus NlEf mee ,,Ét ons vaste HRR-uith. I,ltaar.,,,..niet getreutd: WU hebbèn ons eigen alwnatieve trainingswgekend! En wat bleek?
Nog ,rréét kilorneters gelopen dan de "boyt and girts" op TeÉ.helling, die veel spe eties (hè7 wat?r?) hebben gedaan,

, de lui van het "serieuze huisje"
kennen ons als "De

, gingen er écht voor!
de 2 ex-Roadrunners Nico

Tetteroo (wie kent hem niet vaÍr z'Ít stukjes
in de "Hot Road Review" enkele jaren

terug?) en zljnlonze vriend Herman

BeÍelink. Op vrijdagmiddag 3l januari ver-
trok ik per motor vanuit de Koninklijke
Militaire School (KMS) in Weert, waar ik
een week OPC(Opvolgend Pelotons

Commandant)-cursus had gevolgd voor het
Korps Nationale Reserve, naar het PTT-
kamp "De Stakenberg" in Elspeet. Daar had

zwager Hans voor de vijftiende keer (of
veertiende, we zijn de tel kwijt!) twee huis-
jes gehuurd. Precies op tijd voor een (eerste)

bienje en nog even wachten op vrouw Bea,
die per auto uit Leiden zou komen. De fami-
lie Zuurmond was al eerder gearriveerd, had

bedden opgemaakt en heerlijke spagetti en

macaroni bereid. Nadat Bea gearriveerd was

van een zalig diner genoten. Helaas hoorden
we dat Nico en Rineke's "kleine mannefie"
Menno ademhalingsproblemen had en in het
ziekenhuis was opgenomen. Derhalve zou-

den zij dus niet komen. Wel zou Nico zater-

dagmorgen komen om de Asselronde (27.7

km) te lopen. Dót zouden wij dus ook doen.

Alleen Herman zou de kortste afstand, de

18,6 km, lopen.

Na een goede nachtrust opgestaan voor de
"match". De vrouwen en kinderen gingen

zoals gebruikelijk samen op stap en de man-
nen (yes!) zouden gaan hollen. Gezamelijk
per auto naar het kantoor van het Kadaster in
Apeldoom, alwaar we ons melden bij de
portier en per busje naar de start werden
gebracht. Dit "arrangement" had Nico voor
de 3e maal voor ons geregeld via zijn
Mininsterie (VROM). In de Kadaster-kanti-
ne ontvingen we ons jaarlijkse (gratis) T-
shiÍ met opdruk en dronken een (gratis)
kopje koffie als voorbereiding. Even later
kwam ook Nico en vertelde, dat het met- z'n
zoon alweer een stuk beter ging. Stukje inlo-
pen en nog 2 pakken inschrijfformulieren
voor de CPC (alsjeblieft, Ralf. Nee, graag

gedaanl) in diverse kantine's en bij de

inschrijving neergelegd. Kort voor het staÍ-
schot (om 12.00 uur) naar de start, waar we
als VIP's in het vak achter de toplopers maar
voor de recreanten/wedstrijdlopers werden
geloodst. Gestart en als afgesproken vertrok
ik samen met Hans (Hans had nog nooit zó
ver gelopen!) op een rustig schema van 5
min/km. Nico, een snelle starter van nature,
ging er al na I km vandoor. "Die zien we
later wel weer" zei Hans en dat was wat hem
betreft inderdaad zo. Ik moest me écht
inhouden! Een prima vlak schema: 5 km ->
25 min en bij 10 km -> 50 min. Bij de 15 km
-> 1 uur 16 min moest Hans even een korte
sanitaire stop maken. Daarna via een onver-
hard pad en een fietspad verder. Maar bij
zo'n lJ km kwamen bij mrj de problemenl
Ik kon het tempo niet meer bijbenen en

moest een paar keer een klein gaatje laten
vallen. Een oude kwaal, waar ik al enkele
jaren mee sukkel, stak weer de kop op. Dus
blijkbaar toch nog niet overl Bij 19 km Hans
echt laten gaan en moest af en toe (kreupel
van de pijn) wandelen. Bij het 20 km-punt
werd ik zelfs aangeschoten door een (colle-
ga-)Rode Kruizer, die me het advies gaf
maar te stoppen, want het zag er niet best uit
volgens hem. Dus stoppen? Natuurlijk niet!
Nog enkele kilometers door, al strompelend,
dribbelend en wandelend. Tot er bij zo'n23
km een tweetal Kadaster-mensen (zelfde T-
shirt) voorbij kwamen. Mezelf bijeen
geraapt en door de pijn heen weer heel lang-
zaam gaarl hardlopen. Hééllangzaam kwam
ik bij ze en...... even later liep ik zelfs weer
op ze uit! Blijkbaar met het wandelen toch
wat hersteld. De laatste kilometer (vals plat)
wat versneld (hoe is het mogelijk!) en mijn
gebruikelijke sprintje naar de finish na de

bocht. Tijd: 2 lur.tr,23 min. en wat sec. Dat
bleek zo'n 8 min. nó Hans en 7 min. nó
Nico. Die had Hans in de laatste kilometer
(d'r op en d'r over!) voor de finish inge-
haald!

Heerlijk (en volledig kapot!) uitblazen in de
kantine en genoten van de erwtensoep,
broodjes en bier. Uitlopen? Wat is dat? Dat
ging aan mij voorbij. Na het vertrek van
Nico naar Den Haag en diverse hapjes, met
een busje weer naar het Kadaster gebracht,
samen met Hans Zuurmond jr., die mijn

"langsflitsen" op de laatst kilometer zag.

Met z'n vieren naar onze "stamkroeg nó de
loop". Daar met z'n vieren geklaverjast,
onder het genot van...... juist!... een biertje!.
Om 17.30 uur weer richting Elspeet voor een
douche en de gezamelijke maaltijd met de
hele familie in een pannekoekenhuis in
Elspeet. De maaltijd was matig, de maaltijd-
keuze en het restaurant lopen in de loop der
jaren erg terug qua bediening en keuze/kwa-
liteit. Dus volgend jaar ergens anders eten.

Nunspeet?

Na de (bijzonder) goede nachtrust werd er,

zoals gebruikelijk, 's-morgens weer een uur-

de in de omliggende bossen uitgelopen.
Ditmaal alleen door Hans sr. en Hans jr. Ik
was helemaal afgestoffeerd en heb die zon-
dag weinig méér gedaan dan op de bank lig-
gen. Zéker niet uitgelopen! Zwemmen, wan-
delen, etc., anders altijd erg leuk, ging volle-
dig aan mij voorbij. Na het diner (de gebrui-
kelijke chinees) alles weer ingepakt en ik op
de motor naar Den Haag en Bea per auto.
Daar plofte ik bekaf in bed. Voor mij stond
vast: voorlopig even géén lange afstanden
(boven de 15 km) meer!
En terug naar de groep van Ronald! Jammer,
Joop, misschien later in het jaar weer naar je
terug? En de officile uitslag? Een puinhoop,
de organisatie van de MIDWINTER heeft
d66rmee een hele slechte beurt gemaaktl

Hans van der Vecht

gef ehciteu d en heel rleel

geluktoegewensI
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LAAÍ IE KEUREN DOOR NEOil//ED!

ADVItS . S(H0LlllG . ÍlltDlS(HE lGUnlNGtil

Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. O70 350 41 40

lnlormatie over

adveÉentietarieven

uerkrijghau hij:

Hellen den Dulk,

Herenstraat45,

2681 BD ]llIO]\lSÏER

tel, 0'174.240861

Landalilk erkend installatsur

L O O D G I E TE R I N S TAL LA T EU R

van Loostràat 140 2582,{II Don Haag
telefoon 070 3524388 / 06 54332579

M,ffiffi

0p 20 april 1997:

Enthe lacsba filathtlde

dochter van Karel en

Miranda Pronk

Arthur Bran

HRR feliciteeft beide ouders van harte!

ClJ rslJs
Deze cursus zal op dinsdag 4 november

Ioke
getrouwd,

Guus
I

' ,§§,

van

GAS EN WATER INSTALLATTES

SANITAIRE TNSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

RIOLERINGS WERI<

DAKWERK

C.V. INSTALLATTES
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De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag

Telefoon 070 - 368 86 12 rTeleíax 070 - 323 66 71

BAANATLETEN
OPGELET!!!

weer mei. Het zonnetje begint
te schijnen. Kortom, het
kan weer beginnen! !

Buiten onze gewone collectie spikes hebben
wij nog een ruime collectie zeer aantrekke-
lijk geprijsde Adidas spikes.
Deze Adidas spikes kunnen wij u aanbieden
voor de fantastisch lage prijs van / 60,- per
paar.

Kom gerust eens kijken of er nog een paar

voor u bij staat en laat niets een

baanseizoen meer in de weg staan. Wees er
snel bij want

OP = OP.

Tot ziens!
Zier Running / ln+Out

Openingstijden:

nadert 20 arpil en stijgt de
nning: Annie heeft een

ar dagen van te voren lichte
ng en pijn in de keel, Harrie is

gearriveerd, moet over zijn jetlag
heen en wennen aan het klimaatsver-
schil. lk heb twee grieperige kinderen
thuis, en ben bang zelf ook ziek te
worden.

Gelukkig zitten we dan toch op de
20ste met zijn drieen in de trein naar
Rotterdam. Harrie wijst tot zijn grote
schik op de natte sneeuw, die op de
weilanden neerdwarrelt!! Het scena-
rio van korte broek verandert ter
plekke naar lange tight, 3 bovenlagen

en handschoentjes. Bij de start laat de
zon zich even zien: hebben wij nu de
goede kleren aan? Hoe doen die snel-
le jongens dat met alleen singlet en
korte broek?? Onderweg met stukken
tegenwind ben ik blij met wat ik aan
heb.

lk had het 12 weekse marathonsche-
ma zonder al te veel moeite doorlo-
pen en voelde me goed voorbereid. lk
wilde graag 3.20 lopen maar was er
niet zeker van of dit haalbaar was.
Omdat er 9.000 andere meelopen, en
wij dus slecht wegkomen in het
begin, verlies ik 2 minuten op de eer-
ste 5 km en moet dat onderweg zien

Op een terrasje hoor ik de ervaringen
van de andere marathonners van de
club (Lex, Piet, Michiel, Rein, Charles,
lneke) en besef dat een marathon
lopen een onvoorspelbaar avontuur
is. Annie wilde 3.45 maar door haar
lichte keelontsteking finishte ze in
3.59 (toch nog 12 minuten sneller dan
verleden jaar). Broertje Harrie had het
veel te koud gehad onderweg en
kwam in 3.'12 binnen, terwijl hij bin-
nen 3 uur wilde halen. Hij doet het
nooit meer, naar Nederland komen
voor een marathon. Het enige leuke
vond hij de massage van een jonge
meid, na de finish.

losé Willemse.

ROTTERDAM, 20 apr 1997
Het begon in de zomer van 1996, zussies, als jullie gaan trainen voor de marathon van Rotterdam, dan kom ik over uit
Florida voor een week en loop met jullie mee, aldus ons broer(tie) Harrie. Die afspraak stond en alledrie begonnen wij
aan de vele duurlopen. Annie en ik af en toe in barre kou en Harrie lekker in de tropische zon.

in te halen. Op het 12 km punt krijg
ik hulp van Haas Henk en vanaf 25
km speelt Hans Haasje over.
Hardlopen wordt dan een luxe: Water
of spons worden aangedragen, uit de
wind lopen en niet te vergeten, de
motiverende woorden!

lk geniet van de sfeer onderweg, dui-
zenden mensen langs de kant.
Kendeng, kedeng.....Santana....En van
je hela hola... De man met de hamer
staat niet naar mij te kijken, en
onderhand haal ik langzaam mijn ver-
loren 2 minuten in!! lk kan op de
Coolsingel nog versnellen (dan maar
een dag langer herstel) en zeer tevre-
den mag ik een tijd van 3.20.28 klok-
ken.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

vrijdag
zaterdag

13.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
19.00 - 21.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur

0o0i otzE REoAcrlÉ Ecollol{llE
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HYPOTHEEK.TEST. BON
Profiteert u al Yan dG lage rente?
lk heb interesse in:

tr nieuwe hypotl'reek

tr ovcrsluiten hlpotheek

D anders nl.

Stuur deze bon in een ongefranl<eer& qkelop en

Financiecl A.tvlesbuÍGau Van Ruiten
Antwoordmrnmq 1@71 - 9970 \0íB Vooöurg
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COLïIL\THu(iscflr
r$ Toals u kunt lezen is dit artikel uit de

Haagsche (ourartt ualt zaterdag

De wedstrijdsecretaris Jacques Beljon gaat de

rlereniging hiervan gebruik kunnen gaan rrraken,

Diegene die hieraan mee willen doen kunnen zich intekenen op de lijst die hangt in het

clubhuis op het prikbord van de rlvedstrijdsecretaris, of schrijven een briefje naar

Jacques Beljon, Archimedessttraat 68, 2517 RX DEN 1iAAG, 070-4273887,
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1 1 e VOLKSHUISVESTERS-100P op 25 april 1997
de Katholieke Bouwvereniging

uit Delft met een hard-

d, specifiek voor woningbouwcor-
poraties en aanverwantte bedrijven. Deze loop,
over 5 en l0 kilometer, werd (en wordt) altijd
gehouden op een vrijdagmiddag, omdat de

corporaties op die middag gesloten zljn. Zíj
organiseerden dit tot en met de 8e editie in
1993. Toen was het parkoers door bebouwing
in Delft niet meer bruikbaar en werd de orga-

nisatie door de Haagse corporatie "De Goede

Woning" overgenomen.In1994 en 1995 von-
den de lopen plaats bij onze Haagse hardloop-
collega "HAAG-ATLETIEK" aan de Laan

van Poot. Dit nieuwe en zwaardere parkoers

voerde door de duinen van het Westduinpark.
In 1996 bleef de informatie over de loop uit.
Door reorganisatie-problemen bij "De Goede

Woning" bleek men, ondanks de toezegging in
1995, óók in 1996 de loop wéér te organise-

ren, niet in staat dit te doen. Ook mijn verzoek
tot info hierover aan de deelnemers van 1995

bleek te moeilijk! Een maand vóór de verÍnoe-
delijke datum van de loop (meestal begin mei)

werd ik benaderd door "De Goede Woning"
voor de organisatie van de loop. Gezien de

grote hoeveelheid werk en de korte termijn
een absolute onmogelijkheid! Wel zegde ik
toe om, mits de Directie van "PATRIMONI-
UM's-GRAVENHAGE", mijn werkgever,
mij toestemming en financiële ondersteuning

zou geven, de loop in 1997 te willen organise-

ren. En zo geschiedde!

De voorbereiding
Eind 1996 werd door mij gestart met de voor-
bereidingen.
Het oude adressenbestand van "De Goede

Woning" werd aan mij overgedragen. Na een

eerste mailing bleek, dat dit een héél oud

bestand was, want méér dan 15 brieven kwa-
men retour. Na een grootscheepse opscho-

nings-operatie werden er door mij ruim 200

woningbouwverenigingen (met een bezit van

méér dan 1000 woningen) in Zuid Holland
aangeschreven voor deze loop. Tevens werden

de gegevens naar twee z.g. koepelbladen van

de NCIV en NWR gezonden, waarvan er één

(NWR-Magazine) een stukje plaatste. Ook
werd er door mij naar sponsors gezocht en

gelukkig ook gevonden. De AWV én

Patrimonium's-Gravenhage bleken bereid
geld in de loop te steken. Tezamen met

de te ontvangen inschrijfgelden was de

organisatie nu ook financieel mogelijk.
Voor de organisatie op parkoers, etc.

waren 22 mensen + 4 blokhoofden
nodig. De 4 blokhoofden moesten erva-

ren mensen zijn en werden door mij
gevonden binnen de hardloopgroep van

Ronald Boekkamp: Parkoers -> Han

Elkerbout; Start/finish -> Ronald Boek-
kamp; Inschrijving/drankjes/verloting -

> Hellen den Dulk en Kantine -> Berry
Kramer. De 22 helpers werden gevormd

door personeel en PV-leden van

Patrimonium en AWV (en m'n schoon-

zus!). Door mij werd bij het Bestuur
van de "The Hague Road Runners" toe-

stemming gevraagd tot gebruik van het
clubhuis en gelukkig ook verkregen.

Vergunningen bij zowel Gemeente 's-

Gravenhage als Gemeente Wassenaar

werden aangevraagd en verleend. Cor
Fromberg werd bereid gevonden met

zijn klok en startpistool present te zijn.
RUNNERSWORLD bleek bereid tot
beschikbaar stellen van de benodigde

startnummers en het start- en finish-
doek. De Voorzitter van de Raad van

en nog vele kleine andere zaken moesten door
mij geregeld en afgesproken worden.

Vóór 1 april moesten de inschrijfformulieren
retour zijn. Al snel bleek, dat het verwachte

aantal van 70-80 deelnemers ruim zou worden
overschreden! (Met de laatste loop in 1995

waren er precies 60 deelnemers gewwest!)
Uiteindelijk schreven zich 169 deelnemers

zich voor de loop in, verdeeld over 26 bedrij-
ven.

Voor de loterij op startnummer stelden diverse

onderaannemers van Patrimonium prijzen ter

beschikking: van vleesbonnen tot planten, etc.

Op woensdagavond 23 april bij bewoners aan

de BuurtwegAMaalsdorperlaan/Van Brienen-
laan brieven in de bus gedaan om ze over de

loop te informeren en op donderdagavotd 24

april de start- en finishstreep op de Buurtweg
geschilderd met afwasbare muurverf.

DE dag!
Vrijdag 25 april: was het zover! De I le
Volkshuisvesters-loop kon die dag van start
gaan, want alle voorbereidingen waren vol-
tooid. 's-Morgens werden door mij de mega-

foon, de bananen, de bekers, T-shirts, pnjzen
en andere zaken opgehaald en/of meegeno-

men. Vanaf 12.00 togen 4 Blokhoofden, 22

helpers en vele hardlopers naar de Buurtweg
128 in Wassenaar voor deze lle Volkshuis-
vestersloop. Het weer was niet echt mooi, een

beetje miezer-regen, maar om te lopen toch
wel lekker weer (zuurstofrijk). Ook een

Promotietafel voor de "The Hague Royal Ten"
werd bemenst door Willem-Jan en Anita (en

later Georgette). Zo rond 13.30 uur was er bij
het afhalen van de startnummers file-vorming!
Voor een aantal lopers bleek de staÍtijd van

14.00 uur een probleem en verschenen zonder

hun startnummer aan de start! Met wat kunst
en vliegwerk kon dit later bij de uitslagverwer-
king tóch nog worden achterhaald. Mijn prin-
ter werkte helaas niet op het programma, zodat

bij Ben Hermans een andere printer werd
gehaald, doch ook die kreeg Ronald niet draai-
end. Dan de uitslagenlijsten maar nagestuurdl

Totaal stonden er 126 lopers/-sters aan de start

om 14.00 uur. Na een klein probleem op het
parkoers, werd deze wijgegeven door Han en

viel om ongeveer 14.03 uur het startschot.

Nadat alle lopers in beweging waren, sloot ik

met startnummer 9l bij de laatste lopers aan

om e.e.a. te kunnen controleren/corrigeren op

het eerste stuk. Op de Waalsdorperlaan, na de

lopers gemaand te hebben RECHTS te blijven
lopen, langzaam gas gegeven. Af en toe een

praatje makend met de lopers en loopsters het

tempo opgeschroefd. Bij zo'n 4 km liep ik
m'n zwager Hans, die de l0 km liep, achterop.
Bij de draai naar links, weer de Buurtweg op,
geen loper meer voor me, dus langzaam ver-
sneld op de laatste 200 meter tot de finish.
Daama met de megafoon de lopers op de 5 en

10 km binnen gepraat. De registratie van tijd
en startnr's tussen Ronald en Herman verliep
gesmeerd. Na een 25 min. keeg het het koud
en ben naar het clubhuis gegaan voor een

heerlijke warÍne douche. Bij een snelle blik
binnen bleek, dat het inleveren van de startnr's
voor de verloting en de uitgifte van tasjes met

drankje/banaan/sleutelhanger prima verliep.
Hellen even wegwijs gemaakt met de spullen

voor de verloting en gaan douchen.

Bij terugkomst was de uitslagverwerking al in
volle gang, evenals de verloting. Nadat ieder-
een wat op zijn startnummer had ontvangen,

was de uitslag (in de computer) gereed en kon
door mij worden overgegaan tot de prijsuitrei-
king. Verrassend was het, dat bij alle alle
afstanden/categorieën de Veteranen (boven de

40 jaar) sneller waren dan de jongere

Senioren! Met een snelste tijd van 18 min. en

10 seconden op de 5 km (HV!) en 36 min. 26

sec op de l0 km (HV!) bleek dat er prima
gelopen was. Helaas 2 uitvallers met bles-

sures, alsmede enkele 10 km-lopers, die 5 km
toch eigenlijk wel ver genoeg vonden! Alléén
in de categorie Dames Veteranen op de l0 km
kon geen prijs (beker/bloemen/fles wijn/waar-
debon RUNNERSïVORLD) worden uitge-
reikt, omdat de enige vóóringescheven loop-
ster niet kwam opdagen! Na alle helpers en

sponsors bedankt te hebben (onderstreept met

applaus van de lopers!) iedereen een goed

week-end gewenst en gemeld, dat de uitsla-
genlijsten zo spoedig mogelijk zullen worden
opgestuurd naar de contactpersonen.

Daarna de spullen opgeruimd en de kleedka-
mers nagelopen op spullen (gevonden: een

trainingspak, paaÍ nette schoenen en hardloop-
goed) en achtergebleven rommel opgeruimd.
Rond 17.00 uur, na een biertje huiswaarts
gegaan met een tevreden gevoel en heel erg
moe. Ontlading van de spanning, denk ik.

De dag(-en) erna
Eigenlijk zouden Bea (15 km) en ik (40 km)
de Rode Kruis Bloesemtocht in Geldermalsen
lopen, maar algehele vermoeidheid deden ons

lekker thuis blijven. Vy'el even naar de club om
m'n portemonee op te halen, die ik in het

kluisje had laten liggen. Thuis de spullen
opgeruimd. Zondags van Ronald de voorlopi-
ge uitslag gehad, uitgeprint en op schijf. Bij
controle bleken er nog enkele kleine foudes in
te zitten. Maandagmorgen de megafoon naar

de Sport-O-theek teruggebracht. Dinsdagmor-
gen op kantoor door Henny Kamp het pro-
gramma omgezet, aangepast en uitgeprint en

aan het eind van de middag het start- en finish-
doek teruggebracht naar RUNNERSWORLD.
Gebeld door iemand uit Zevenaar, die z'n

schoenen (aha!) vergeten was en afgesproken,

dat ik ze (onder rembours) opstuur naar hem.

Na het opsturen van de uitslagenlijsten is het
tijd om de loop te evalueren en verbeteringen
voor volgend jaar te overdenken.

Of ik het volgend jaar weer doe? Met dezelfde

support van sponsors en helpers durf ik het
zéker wel weer aan!

Dus........ tot vrijdagmiddag 24 april 1998?
Want dan doe jij met je bedrijf toch zeker óók
mee?

Hans van der Vecht

I
Een passende

I

:

keuken kan geen
confectie zijn

Dralom vindt u in onze 3O0 m: dat de keuken peÍíecr wordt srjtr-
rhowroom ruim 2,5 opstellingen stalleerd. Al ruim 60 iÀaÍ ail! wil
van behende metken keukens. aktief in keukens, voor u rie g*ran,
Onze ileskundige adviseurs gevm u rie dat het resultalt $eries ma§
graag alle inro.matie zodat uw wordeo, Een droom van cen keu.
keuze wordt vergcmakkelijkt. Nar ken waario u oaar hartelust kant
wen; mskcn wii een oÍÍerte en eea kokkerellen. Lo voor elke vraag
outwerp zodat u vooraÍ weet waar hebben wii een passeode oplmeing.
u voor kiest. Maer wii doen mecr. Ceeo confectie maar maatwerk dat

Onze inst:llateurs zorgen eÍvoor bii u past.

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

HRR clubleden speciale korting.

DE
""ft}v-NW OR(,IIEN AH.Nvan PATRIMONIUM,

Hans Lanser, werd bereid
om het startschot lossen. Dit,

KBHS KNAAP
drukt alles op

Prins Hendrikstaat 76-2518 HËen Haag
Tel: 070-3454905 Fax: 070-3ï51 868
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U U heur,cl op. Ireuvel ul. tempo s erl

duurlopen waal' geen eind aan lijkt te

komen. 's Middags op de bank en het hele

weekend spierpijn. En de volgende week

weer opnieuw. De Endorfine giert door je
lijf en douchen wordt een Íèest. Al dat
geploeter eindigt dan in de CPC 2l km.

Was dit nu leuk'.) Ja. dit was erg leuk. We

hebben een Íijne tijd gehad met deze groep

die het toch maar weer deed. Ze n.raakte als

dank dit rijm.

Carry en Heidi

PNffTAIÏI\/ERBETERING?

En ook al hebben jullie ons la.ten lijden
toch bedankt hoor, meiden!

namens ons allemaal

Ton Toet en ik hebben meegedaan
aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen Veldlopen voor veteranen te
Lisse. Ruim 200 veteranen streden om
de nationale titels. Het Keukenhof
fungeerde daarbij als decor. Het was
een geweldige ervaring voor ons en
we waren nog lang niet de laatste.
Ton hoort nog bij de jonkies en moest
iets meer lopen dan ik. Zijn tijd over
de '12 km was 45.43; goed voor een
27e plaats. Klasse Ton. Daar ik ietsje
ouder ben dan Ton, mocht ik 9,5 km
lopen. De tijd was 38.39; goed voor
een 23e plaats.

Door het crossen en anders gaan trai-
nen en veel wegstrijden lopen, ben ik
sterker geworden op de korte afstan-
den. Op de 10 km zit ik weer onder
de 40 min.

Prestatieverbetering is het gevolg van
een juiste afwisseling tussen inspan-
ning en herstel. Herstel is m.i. onmis-
baar. Wanneer we te veel trainen of
wedstrijdlopen, raken we vermoeid.
Het gevolg van deze vermoeidheid is,

dat het prestatievermogen daalt. We
zullen dit verschijnsel allemaal kun-
nen herkennen. Tijdens wedstrijden
voelen we ons aan het begin beter in
staat om het tempo aan te houden
dan aan het eind. Het lichaam heeft
herstel nodig. Gedurende deze her-
stelperiode past het lichaam zich aan
om eventuele volgende vermoeienis-
sen beter aan te kunnen.

Het principe om inspanning en ont-
spanning met elkaar af te wisselen,
kan m.i. op verschillende manieren.

1. variatie in trainingen
2. afwisseling van training en rust
3. afwisseling van zware en lichte

trainingen
4. zwemmen of fietsen

5. wat wil een loper eigenlijk, alleen
trainen of ook wedstrijden lopen.

Het crossen is helaas afgelopen. We kunnen ons weer op de weg
concentreren. Gelukkig hebben we hier in de buurt duinen, bossen en strand.
Naar mijn mening is heuveltraining de beste krachttraining. Daar krijg je ook
zware spieren van. De harde ondergrond is eigenlijk niet gezond voor je
voeten en spieren.
De vorige keer heb ik geschreven dat ik geen enkele clubgenoot heb gezien
bij het crossen, maar deze keer waren er veel HRR-lopers bij de open cross-
competitie regio Midden Holland. Vier wedstrijden o.a. in Waddinxveen,
Reeuwijk, Gouda en Zoetermeer.

anne Koopman was de
bij de dames vetera-

Joop Verhogven derde
ranen l. Ed Biersteker,

Zakaria Ezzine zaten bij de eerste tien
senioren. Hellen Hauser, Bert de Jong
en Eric Breeveld waren ook een keer
van de partij. lkzelf werd vierde bij de
veteranen ll.

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

com pleet vloeistoffen pakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïiJïïiiljïï::ïJiïl' t-
Wil je meer weten? FngSH
We nemen graag de tijd MSpf.t
voor je. 69NTASTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

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

Te veel hersteltijd tussen twee trainin-
gen heeft echter tot gevolg, dat de
stijging van het prestatieniveau weer
wegvloeit. Natuurlijk kunnen er tal
van factoren zijn de prestatie, die uit-
eindelijk geleverd wordt, beïnvloe-
den.
Goede of slechte prestaties mogen
echter niet verklaard worden met het
hebben van een goede of slechte dag.

Ed zijl

irMàan 1997

Met een dicpe zucht
zijn we toch een beetje opgelucht.
Het trqinen zit erop. Het trainen k

gedaan.

We nemen ofscheid nrct een kweel)truon
wanl na vele v,eken van hard truinen
bezitten wii nu ijzersterke benen.

Door deze twee supervrouwen
kunnen we nu nret getnak Gebreselassie

e n Kip ke tè r b ij ho uu' e n.

Op onze eigen wijze breken we op 23

maat't orts

persoonlijk record
Door tle uitstekende wekeliikse begelei-

ding
komen we dan fluitertd en nog immer.fit

de finish door
Ook al was het Twoegen

het was ons (jullie ook?) een waar
genoegen.

Aà

d
* ,/
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;
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3
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Henk Mollema
Loek Kessler
Edith Mulder
Charles Lugt
Marion van Nooijen
Sandra Bisschops
Nico Pattiwael
Marijke Schatte Peiin
Heidivan Zeijl

Nieuwe
januari tlm

Kees Schalkwijk
Cor van Niel

Henk op
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ilffffiilI ,.,LIE\IER NIEÏ sÏREÏCHEN!
Ruim vier jaar geleden opende
professor Bert van Wingerden de
aanvalop het statische rekken, met
name in de warming-up. Kort daarna
gaf Van Wingerden een lezing in het
sportcentrum Papendal voor een
groot aantal docenten en trainers om
het een en ander te verduidelijken.
Veruolgens verschenen in het
vakblad voor trainers -Sportgericht'

nog enkele artikelen van zijn hand
dit onderwerp.

n verzoek zijn de trainers
docenten van de TLG-cur-

nogmaals in Apeldoorn
om een gezamenlijk

standpunt in te nemen. De uitslag
laat zich raden: 'weg met het stati-
sche rekken in de warming-up'. lk zal
ook uitleggen waarom, daarbij
gebruik makend van stukjes tekst uit
de artikelen van Van Wingerden.

Om een duidelijke beschrijving van
het doel en de effecten van rekken te
geven, is een verdeling noodzakelijk
in twee hoofdgebieden, te weten:
a. therapeutisch rekken;
b. rekken als voorbereiding voor trai-

ning en wedstrijd.

Therapeutisch rekken is bedoeld om
immobilisatie (spierverkorting) op te
heffen of te verminderen. Met immo-
bilisatie bedoelen we bewegingsar-
moede, eenzijdig bewegen (vooral
lange afstand) of immobilisatie door
pijn. Veelal zullen fysiotherapeuten
met verbazing de verrichtingen van
sporters in hun trainings- en/of wed-
strijdvoorbereiding gadeslaan. Zij zul
len zich evenwel moeten afvragen
wat het doel van de uitvoering is met
terzijde de stelling van hun medische
achtergrond.

Rekken als voorbereiding op wed-
strijd en training

Het voornaamste doel is hier de tonu-
snormalisering ofwel het opbouwen

van de juiste spierspanning met een
verschil tussen explosieve en minder
explosieve onderdelen van de loop-
sport. Statisch rekken verlaagt de
spierspanning en wordt derhalve in
de warming-up afgeraden, zeker
wanneer er aandacht wordt besteed
aan looptechniek-oefeningen en/of
interval-, tempoloop en intensieve
vaartspeltrainingen. Dus de spierspan-
ning opvoeren tijdens de warming-up
door middel van dynamische oefenin-
gen afgestemd op het kernprogram-
ma. Nogmaals geen kwaad woord
over het statisch rekken, maar wel
alleen tijdens de cooling-down. En

nog iets ... alsjeblieft geen rekkings-
oefening met de benen gekruist en
met de handen naar de grond reiken.
Een verboden oefening!! Zeer slecht
voor de onderrug (wervels en tussen-
wervelschijven).

Er is de laatste jaren veel geschreven
over het rekken, maar weinig gericht
op de sportpraktijk en daarom ook
zeer verwarrend voor en twijfel zaai-
end bij veel atleten en trainers.

Tenslotte nog iets over het tijdstip
van de warming-up voorafgaande
aan een wedstrijd. Laatst bij de CPC

weer genoteerd. Mensen doen een
goede warming-up van circa 15120
minuten en zijn daarna 15-30 minu-
ten passief in het startvak. Het effect
van de warming-up werkt hoogstens
5-10 minuten na. M.a.w. probeer tot
kort voor het startschot in beweging
te blijven. Desnoods met lopen op de
plaats. Anders heeft de - overigens
uitstekende - warming-up geen enkel
nut meer. Het lijkt nuttig om in HRR-
verband de puntjes nog eens op de'i'
te zetten. Dat werkt niet alleen bles-
surepreventief, maar dan kan Dannis
van den Berg het ook wat rustiger
aan doen.

Tot de volgende keer,
Harm Hendriks
(opleidingen KNAU)

je mij helpen bij het trainen
een Fit 10 miles groepje,

mijn trainster Heid van
Het kost je een paar zaterda-

gen en je steekt er altijd iets van op. Dit
bleek een understatement. Al enige
jaren huppel ik achter mijn trainster
aan zonder een gedachte, maar, sinds
mijn ervaring als hulptrainer begrijp ik
iets meer van DE TRAINER. Het lijkt zo
simpel, maar je moet er altijd zijn. Soms
hoor je gemopper, te koud, te warm,
geen zin. De een wil de duinen in, de
ander de Horsten, maken we het niet te

0n IIan D[ Iilllil[fl
lang? En dan het motiveren van de
groep, open staan voor ideeen daarbij
het schema volgend. Een luisterend oor
voor iedereen en nog de boel soms
oppeppen met een groot gevoel van
verantwoordelijkheid. Of het in elke
groep zo gaat weet ik niet, maar
opeens begreep ik iets meer van DE

TRAINER.

P.s. hulptrainer zijn was overigens hart-
stikke leuk,

Carry van Teijlingen.

[eueIen
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SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behondeling* E.C.G. beoordeling. Bloeddrukmeting
* Vo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting. Mobiliteitsondezoek
* Vitole copiciteit. Troiningslbewegings. groepskorting

odviezen

soesrd4ksek.cteó84 O7O r 3884634257,A EA Den Hoog

SLOOPHAMERS TRILBLOKKET
ASBESTVERWIJDERIilGSPR
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DÉHACo
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Oplossingen op maat,

nauwkeurig toegesneden

op uw specifieke situatie.

Daar dÍaàit het om!

Met eigen servicewagens,

repa ratj efacil Íteiten,

'n verhuurafdeling en een

uitgebreid rnagazljn voor

levering à la minute.

Slopen. trillen, vergruizen

en asbestuerwrderen met

Dehaco in uw achterhoofd.

zorgelozer kunt u de klus

niet klarenl

Oehaco B.V., Kruisbaak 25. 2ló5 AJ Lisserbroek. Tel-efoon 0252 4l ZSSO, fàx 0253 4t8531. :V ,::*:,'rrtl
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FRAMES &

FtrisEn,
VAN HERwERoEN,

KEsTREL USA,
CorNAGo, CaN.

NoNDAIE, TREK,

GrANr, CApEx,
KoGA, BAIAVUS,

CoNcoRpE, AME-

reN EaGrE,
GazErrE, DE Ro

sa, D!t[, P NA

RErro, B o RA

cER, BraNcHr,
CHESTNT, LooK,
MERttN TtTA-

ll.lr-, E o o'
MFRa(x FN PRrN-

CaMPAGNoro,
SHTMANo, Ma-
vrc, CrNEtrr,

l9-9r ,!-Ir-:
cHRos, RITcHEY,

R r,, DT,
Ro, r Sr,,t,
M/,N//,r. rr ,
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F rr R, L,r

l t H^ll! ir,

Mf TERS EN IN.

BANDT'l.t
Co,, nB,, 
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t,

PaNARAcER, V 1-

ÍoRra, M cHEt N,

WorsER, T oca
EN VREDE5It N,

t3 00-18 00 uuR

DrNsoÀc r/M

9 00 18 00 uuR

D*
l9 00.21 00 uuR

ZatERDAG

9 00.1 7 00 uuR

PaRKwEG 75.79
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VooRBURG

070/3aó1719
07o/38763óO
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SÍRUMÈNTIN

GEOPEND

ADRES



Hor Rorp Ruvrrw PAGII{A 9

CPc-groepen 1991
Het was weer druk, die eerste zaterdag in januari. Zoals altijd zaten de
trainers te wachten vanaf negen u.!r, vooraf geïnstrueerd door Noortje en
Boy. En zoals gebruikelijk....je kunt de mensen vragen wat je wilt, maar ze
komen echt niet eerder dan nodig is. En dan om kwart over negen stromen ze
binnen.

I e kunt gerust zeggen. dat ook dit jaar
I er weer voloo deelname was: meer

J aun tfOl vili 2lkm-groepen en vijl'
lOkm-groepen vertrokken elke zaterdag
om 9.30 uur richting Wassenaar of
Clingendael en in maart allemaal naar
Meyendel.
De schema's waren gemaakt door Ton
Heerkens, die bijna elke zaÍerdag de
instructie verzorgde en met wisselende
groepen meeliep om ondermeer de loop-
scholing te verzorgen. Wij blijven streven naar een goed

gecoördineerde ZOT, van zomeÍ tot
zomet.Dank aan de vele trainers die zich weer

hebben rngezeÍ om de trainingen afwisse-
lend en effectief te maken. De CPC-loop-
groepen zijn de kweekvijver van onze ver-
eniging en daarom een levensvoorwaarde!

Dit jaar was er niet een apart CPC-shirt,
omdat er een begin is gemaakt met een
doorlopende zaterdagochtendtraining
(ZOT), die al in september vorig jaar
startte. Dit omdat de trainingen voor de
Ten Miles kwamen te vervallen. De orga-
nisatie van de zaterdagochtendtraining
(Noor, Boy en ondergetekende) waren
gericht op een doorlopende training
1996/1997. Met Michel Roovers (zoals léjé Groot

altijd van de partij) werden de CPCJoop-
groepen opgezet.
Sponsors, trainingspakken (bedankt Zier)
en shirts (dank je Kees, ze zagen er weer
prima uit,en Frans voor het ontwerp van
het logo), bedankt.

Ook willen we de adverteerders bedanken
die iedere week op de trainingsschema's
te zien waren.

De afsluiting van de trainingen bestond uit
een CPC-ontbijt. Goed verzorgd (met
dank aan Heidi van de barcommissie en al
je mensen). Natuurlijk ook met name
Berry Kramer. Over de ontberingen van
onze loopster Laurie konden we in de
Haagse Courant lezen: ze liep de l0 km
uit met afschuwelijke pijn. En napraten
konden we volop 's-avonds, een geslaagd
feest met een goeie band. Als we volgend
jaar op zaterdag kunnen feesten, wordt het
ongetwijfeld nog drukker.

o

hà tllf

Per 1 okt. 1996 is de samenstelling van
de T.C. compleet veranderd.
De volgende personen zitten nu in de
T,C.:

Joke Zijdenbos-van Berkel (vz)
Bert de Jong (secr.)

Jelle van der Veen (afgev. van
bestuur)
Wim Paardekooper
Willem Hoogstad

Nl rn :ï:ïï -'ïï, ïï:T.ï*liii::
I I 1., clubblad. Het is de bedoeling om
jullie vanaf heden op de hoogte te houden van

het reilen en zeilen van de T.C.. Op- en aan-

merkingen m.b.t. wedstrijden, trainingen en

andere technische zaken horen wij graag van
jullie en leuke ideeën zijn altijd welkom.

Nu enkele'huishoudelijke'
mededelingen:

CURSUSSEN

In okl '97 begint de KNAU weer met het
geven van diverse sporttechnische cursussen
o.a. de cursus "trainer loopgroepen". Deze

cursus leidt cursisten op om training te geven

aan loopgroepen, waarbij zowel recreatieve

loopgroepen als prestatiegerichte wegatleten
als doelgroep in aanmerking komen. De cur-
sus duurt 60 lesuren. Bij voorkeur worden de

lessen verdeeld over 12 zaterdagen van 5 uur.
Daarnaast moeten nog 12 stagelessen worden
gelopen bij een gediplomeerd trainer. Deze
stage omvat 4 lessen observatie en 8 lessen

daadwerkelijk training geven. De cursus wordt

afgesloten met een examen (in maaríapril). Er
is geen vooropleiding vereist!
Inlichtingen over deze cursus en andere cur-
sussen van de I(NAU kun je kijgen bij onder-
getekende. De T.C. hoopt op veel reacties!!!

WEDSTRIJD ORGANISATIE COMMISSIE
(w.o.c.) zoEKT LEDEN!
Verder is de W.O.C. op zoek naar nieuwe
mensen. Wegens onvoldoende bezetting is 't
moeilijk om wedstrijden te organiseren.

Hierbij roepen wij dus eenieder, die de HRR-
clubwedstrijden een warm hart toedraagt, op

om te reageren. Wederom is verdere informa-
tie bij de T.C. te verkijgen..

TRAINER WEDSTRUDGROEP
Het bestuur heeft samen met de T.C. een trai-
ner gevonden voor een nieuw te formeren
wedstrijdgroep. Zljn naam is Roché Silvius.
Roché gaat een aantal lopers intensief begelei-

den. Deze lopers zijn al geselecteerd door hun

trainers. Tevens zal Roché een helpdeskfunc-
tie gaan vervullen voor de trainers. Na 6

maanden zalhet één en ander met de betrok-
ken personen worden geëvalueerd. Hieronder
stelt hij zich even aanjullie voor:
"Mijn naam is Roché Silvius. kben 27 jaar

en ongeveer 5 jaar geleden heb ik afscheid
genomen van de HRR als lid, omdat ik de

wegatletiek niet meer kon combineren met

mijn studie aan de Haagsche Academie voor
Lichamelijke Opvoeding. Ik ben daar nu reeds

afgestudeerd en momenteel werkzaam als

vakleerkracht L.O. op een basisschool. Naast

dit werk studeer ik nog aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam. Mijn hoofdrich-
ting, die ik gekozen heb binnen de studie
Bewegingswetenschappen, is inspanningsfy-
siologie. Een studie die goed van pas komt bij
mijn functie binnen de HRR".

De T.C. wenst Roché alvast een leuke en flits-
ende start toe bij de HRR.

Dit waren de mededelingen voor dit moment.

Tot een volgende keer.

Namens de Technische Commissie,

loke Zijdenbos (07 1 -5322179)
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Fortrot- Eng, wals-Tango - Cha-cha

Rumba - live - Samba - Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIEULEN. [/1/ESSET'I'JG
sinds re35 Laan van Ítileerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

te bereiken mel trarn 3 - 7 - 8 - 10 en bus 4 - 5 - 13. 22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI
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Als ik begin aan een nacht waarin ik in bed alvast enkele malen de 27,5 km
van de Asselronde in Apeldoorn loop, blijken de deelnemers aan het HRR-trai-
ningsweekend al zo'n vijf uur duurtraining in de bar van boot en
jeugdherberg achter de rug te hebben.

mijn leeftijd en na zoveel
lopen, zou je toch niet

r zenuwachtig moeten
dus. Nog nooit méér dan een

le halve marathon uitgelopen.
En Egmond dit jaar was ook al geen
hoogstandje om over naar huis te
schrijven. (Jaap, dat van op die tenen
lopen, dat wordt nog wat. Nu vragen
mensen al na een paar kilometer aan
me of het nog gaat.)

De treinreis loopt gesmeerd. lk reis
tweede klasse (waar waren jullie nu,
Eugène?) en kom gelijk met de eerste
klasse in Apeldoorn aan. Een aanslui-
tende bus is geen probleem. lk sta

naast een paar ultralopers, die erva-
ringen uitwisselen. Die schijnen zich
pas na 200 km zo te voelen als ik na
20.

ln verband met het loopevenement is

de busroute verlegd, zodat al direct
een flink tempo ingezet moet worden
om nog op tijd te kunnen starten. De
kleedtent is perfect in orde.
Honderden stoeltjes in nette rijen op
een plastic tapijt. Snel omgekleed en
naar de startplaats gerend. Natuurlijk
geen andere HRR-ers. Die zijn dus alle-
maal in training bij de natte gemeen-
te op Terschelling. Daarom is het een
leuke verrassing om mijn buren bij de

start tegen te komen. Hè, wat doen
jullie nou hier. O, wij trainen met een
groepje voor Rotterdam. Gezien hun
streeftempo, loopt er na de start dus
een mooi geel groepje Haagse lopers
met één aubergine Roadrunnertje in
hun midden. En het moet gezegd: wat
een prachtig parcours. Een beetje heu-
velachtig, maar voor het grootste deel
door de bossen. Wat een rustige loop
en wat een prima organisatie en ver-
zorging. Elke vijf kilometer vriendelij-
ke helpers met een brede keus uit
warm en koud. Water, sportdrank of
thee; soms een banaan en altijd een
opbeurend woord. Het grootste deel
loop je met de marathonlopers op,
waarna zij tegen het eind van de
Asselronde De Apenheul ingaan voor
een extra rondje. Je komt dan weer
gelijk aan bij de finish, maar in
gescheiden banen. (Kunnen ze in

Amsterdam nog wat van leren.)

Tot 25 km gaat het goed, maar op de
laatste 2,5 km vals plat moet ik,
ondanks hun 'kom op, joh, hou vol, je
kan het', mijn medelopers laten gaan.
Met mijn eindtijd van 2u.40 ben ik dik
tevreden (5'48" per km) en met een
zeer voldaan gevoel ga ik, na omkle-
den in die nog steeds fantastische
kleedtent, op weg naar huis. Het blijkt
daarbij dat bussen niet in elke stad
altijd heen en weer rijden tussen
begin- en eindpunt. Er zijn dus ook
bussen die alleen rondjes rijden. Dan
moet je nog lang zoeken voor je de
bushalte gevonden hebt. Maar de
trein rijdt weer mooi op tijd en vol-
gend jaar loop ik hier weer.

André Westerhuis
(loopgroep Ronald)

H alv e Mar athon,Katw tlk,op 28fiil96

Plaats Cat. Tiid J'laam

1 M40 l:14:ló JoFerket(Valkenbug(ZH))

24 M45 l:2553 PaulGrcvenstette

29 M40 l:26:44 Henmn van du Stijl

M M40 l:2856 RinusPols

46 M40 1:29:01 PaulvandenBerg

134 MSE l:42;18 EdBienteket

Nationale 30 km loop, Dordruhí op MllM6

3e Winterloop, Bielle, l0 EM op 01112196

Plaats Cat. Iiid Naam

I MSE 05154 RobvanduWant(R'damAtl)

10 MSE 053:40 RenévanWissen

285 V45 1:09:37 LydiaSpecht(VoomeAtl)

M0 V45 1:16:54 InekeSchnitzler

Een vdViu Koplopen,Delít, l0 kn op íflÍ2196

Tiid

0:32:22

0:32.26

0:33:3ó

0:33:41

0:34:50

0:34:51

0:35:18

0:36J1

037:19

037fl

0:31:21

03736

0:38:02

0:38:M

0:38:25

038:43

0:39:26

0:40:1 I

0:40:20

0:40:23

0:4056

0:4058

0:41:26

0:42:0ó

0:42:10

0:42:21

0:42:21

0:42:21

0:42:29

0:42:39

0:42:46

0:43:20

0:4337

0:4430

0:44:38

0:44:42

0:44:47

0:4550

0:46;01

0:4ó:17

0:46:21

0:46:43

0:48:04

0:48:18

0:48:26

0:4831

0:483ó

Een vdVier Koplopen,Delft,l0 kn op W12196

Plaats Cat,

111 VSE

180 M40

194 MSE

203 MSE

205 V50

Houtwtlk Kentloop, Dronten, 21,1 km op 2l 112196

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE l:04:32 Jeroen van Damme (TH0R)

I M40 l:10:39 CrerardHendrils(Davenftia)

l E l:15:01 Wilnavan0nna(PAC)

18 MSE l:17:35 StevenPo$

23 MSE l:18:05 ïheoTimmermans

8 V45 l:29:36 ConievanEgmond

48 MSE l:29:31 HansBlokker

5 M45 l:33:41 JanvanEgmond

15 VSE l:38:17 MargnetHoeksra

ludelaanloop, 8ffim,21,1 kn op 28112M

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE l:ll'.23 Genit VooÍman (tlAC 63)

16 MSE 1:27:45 Marco Bonboom

Polderloop, Piustitl, 10 kn op A4fi$7

Plaats Gt. Tiid Naam

I MSE 0:3054 ArmandvdSnissen(Ciko6ó)

ll M40 0:33:01 WrmStenenburg(Parthenon)

50 M40 0:36:25 HermanvanduStrjl

HRR Nieuwjaanaoss, Wassenaar, 3800n op 0510í,197

Plaa$ Cat. Iiid I'laam

l E 0:18:16 EsthuKranenburg

2 V40 0:18:20 MarianneKoopman

3 V45 0:18:49 HermaKessler

4 V45 0:19:ll GeorgetteParlevliet

5 VSE 0:1953 SandravandenBug

6 V35 0:20:ll BrigitteReyns

7 VSE 0',21:20 Annette Snaver

8 VSE 0:22'29 Lydia van Meetercn

9 VSE 0:2250 HellendenDuft

10 V45 0:23:06 MarjavanlVeshrvooÍ

1l V40 0:23:40 JoyceHeckman

12 V45 0:24:00 Germaine van keuwe

13 V 0:2653 JokedeGier

14 V 0:30:31 JolandeTre4

HRR Nieuwjaanloop, Wassenaar, 5700n op 05fr1197

Plaats Cat. Tiid Naam

7 MSE 0:24:31 Karclstolk

8 MSE 0:24:53 Marco Borsboon

9 MSE 0:25:05 MBiersteker

l0 M40 0:25:07 CeesPut

11 M40 0:25:28 CeesRip

12 MSE 0:25:43 Marcelden Dulk

13 MSE 0:26:13 JohnvanderKroft

14 M50 0:26:38 HenkBreugom

15 MSE 0:2651 RonaldKlootr

16 MSE 0:ll:19 Joop de Gier

l7 M45 0:21:22 laap van Dijk

18 VSE 0:27:30 HellenHauser

19 M60 0:2836 PietMeinders

20 M45 0:.28.41 FredvdGonNetschu

2l MSE 0:2858 CharlesWiersma

22 M45 03032 Jos de Waardt

23 M50 0:31:44 RobvanderBilt

24 M50 0:32:ffi PaulBngelen

25 M50 0:32:10 BenvanKan

26 M55 0:32:36 CorWienma

n il150 0:32:49 JohndeGier

28 MSE 0:3252 Alhrtschalkwijk

29 MSE 0:375ó PetorBarnard

9 M 0:375ó LoekKessler

Halve Manthon Egmond aanZee, op l2l019l

Tiid

0:48:46

0:49:41

0:50:52

0:52:31

0:53:17

Naam

MarieGlauff

Kosta Antoniou

Andté Paprlaja

Eugène van de Berg

Lucie Hoendukanp

Plaats Cat,

I M40

29 M50

U MSE

15 M40

83 V35

112 M50

122 MSE

184 V45

Plaats Cat,

I MSE

29 M40

70 M$

326 V35

T5 MSE

$6 M45

a0 M40

7ó0 M50

959 M55

984 M40

lr0 M45

1906 v45

PlaaB Cat.

I MSE

1l M40

3I MSE

66 MSE

83 MSE

93 V45

114 M40

126 M40

llarathon de Lyon (Fl, op 1311006

Plaats Cat, Tiid Naam

1343 M45 3:32:ll PaulvanDunné

1353 M45 3:32:20 AadvandenBug

Halve manthon Etten Leur, op 27llM96

I'laam

VictorMaliy (Haag Atl)

Henk Bronswijk (Olympus 70)

Hans Blokker

Henk Mullekes

\YilVoorn (AKII)

Jan Nieuwenburg

Marco Borsb,oom

Ineke Schnitzler

Naam

Grard KappÍ (Daventria)

Gvan Gorkum (LPK)

S Haast (Achilles)

D 0phals

JandeNijs

Lex Cabral

MichielTuit

Jan Nieuwenburg

&nitvan der Veer

Tïe.o Suijen

Job Baak

Marja van Westervoort

Naam

HansWubber (AAV3ó)

Theo van der Vecr

ïher Timmermans

Marco Bonboom

Peter Groen

Conie van Egmond

George Jeremic

BsÍde Jong

I'laam

Henn Haunga (Spala)

Thomas Piepr

Ronald Breugom

Andries Smit (Koploper§)

Bart Colijn

Peter van Leeuwen

Hennan van du Stijl

Wim Knmu (Haag Atl)

Paul Greven$ette

Joop Seitzingu

ftikBrevdd

Joop Verhoeven

RirusPols

NicoDropprt

Marmlden Dulk

Ton Toet

Jolanda vd Helm (0lympus 70)

Hans Koetsier (Koplopers)

Jan van Raam

PeterGrcen

lan Nieuwenburg

BendeJong

No[ Overvliet

Nel Vrcugdenhil (Olynpus 70)

Cees Rrp

Thm Hoendukamp

CetsPut

Hans de Niet

John van du Kmft

Henk Breugom

Ditta var WeÉlde (Haag Atl)

Hans van der Verht

Paul van Dunné

Margret Hoekstn

Annie van Heiningen

lan Molenkamp

Ineke Schnitzler

Hans Tork

Jos de Waardt

Hans van Toor

PiotMeuden

Don van Ruiten

Hans Zuurmond

Han Elkubout

Hellen den Dulk

GeugettePadevliet

Ed Reinicke

Tulploop, Rwlohrendsven, 10 km op 2il1Íi196

Tiid

1:42:27

2:ffi:09

2:05:01

2:14:03

2:15:54

2:22:51

2:25:22

2:36:02

Tiid

l:M:45

l:13:06

l:11:42

l:21:49

l:28:ffi

l:32'21

l:33:21

l:35:25

l:38:46

l:39:10

l:44:02

156:14

Tiid

0:32:23

0:33:39

0:36:08

0:39:37

0:40:42

0:41:05

0:41:49

0:42:19

Plaats Cat.

1 MSE

r M40

1 M45

I VSE

IBR
4 V35

92 MSE

l 5

l v45

238 MSE

216 MSE

134 M40

t25 M45

172 M45

24 V45

72 v35

Plaats Gt,

I MSE

2 MSE

6 MSE

7 M40

2I MSE

22 MSE

28 M40

37 M50

45 M45

46 M40

48 MSE

49 M40

56 M40

51 M40

59 MSE

63 M45

69 VSE

74 M60

76 MSE

11 MSE

8l M$

82 M40

86 M50

92 V35

95 M40

96 M55

97 M40

99 M40

101 MSE

104 Ir50

106 V45

111 M45

125 M45

136 VSE

139 V35

140 MSE

l4l v45

149 MSE

154 M45

158 M45

16l M60

163 MSE

170 M40

t1t M45

112 VSE

114 V45

175 M40

Tiid

l:05:04

l:l l:18

l:1250

1:13:ffi

1:15:05

1:16:12

1:19:ló

l:22:51

1:31:02

13153

l:34:42

l:38:42

l:39J3

l'.45:44

l:50:24

159:03

I'laam

lohn Kiprono (Kenia)

Cets Kraayeveld(AY 34)

Ton van Doom (Haailem)

Tegla Loroupe (Keni$

Alhrt Beekhuizen

Anne van Schuppn (Haag AÍ)

René van \Yissen

Hetty Everhardus (Noordkop)

Els Raap (LPK)

Marco Borsboom

KaÍel Stolk

Ron Penning

Jan van Egmond

Jaap van Dijk

Henna Kessler

Brigitte Relns

lulploop, Roelofarendsv*n, 21,1 km op 24111196

Plaats Cat. Ti;d Naam

I MSE l:09:32 JanDi*Hazeleger(l*idenAtl)

CrossComp M-Holland, Gouda, fiAfirn op N01197

Plaats Cat. Tiid Naam

I M40 0:36:12 RienvdWilt(Clytoneu$

I MSE 0:37.26 lan Zjdulaan (Avanfii)

4 M40 0:40:16 JoopVerhoeven

5 MSE 0:41:04 TakanaBzzine

I M50 0:41:18 Baukedelong(Avanti)

9 M40 0:43.22 HenkMullekes

8 MSE 0:4416 EdBienteker

4 M50 0:46:23 Eddyztl

HRR Nieuwjaanloop, Wassenaar, 57Mn op l!frl9l
Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 0:21:21 Theo Timmernans

2 MSE 0:22:15 Petervanl*euwen

3 M40 0:22:48 JoopSeitzinger

4 M40 0:23:ll NicoDroppert

5 M45 0:23:42 Ton Toet

6 M50 0:2353 Eddy Z'll

MSE l:10:0ó AlhÍBeÉkhuizen

UITSLAGEN
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CrossConp M-Holland, Gouda,11000m op 1,8fr187

Plaats Cat, Tiid Naam

l8 M40 0:46:48 BertdeJong

OosConp M-Holland,Gouda, 45ffin op 18fr107

Plaats Cat, Tiid Naam

l E 0:18:30 SonjaKlein(AV47)

4 VSE 0:21:15 HellenHauser

I V40 0:2):13 MarianneKoopman

Goed, 8eter, Eest-lo op, Bul 2l ,1 km op 18101197

Plaats C^at, Tijd Naam

I MSE l:0ó:22 GennadyPanin(Rusland)

I M60 l:1930 Wilvdlre(DAK)

5 M60 138:14 tuthurToomu

Sporteon 8r'esh,loop, Mnssluk, 21,1 km op 19101197

Eu vd Ver 0170, Naaldwr,lk, l0 kn op 25101197

Plaab Gt, Tiid Naam

40 MSE 0:3654 BepWalburg

2 M50 0:3655 WimKranu(HaagAtl)

ll M40 0:.31:22 JoopVerhoeven

14 M40 0:38:34 NicoDroppert

49 MSE 0:38:38 JanvanRaam

16 M40 0:3850 HenkMullekes

Í MSE 0:39:12 JandeNijs

I V35 039:13 AnnekeKloosra(LPK)

19 M45 039:21 PaulGrevenstotte

54 MSE 0:39:33 EdBienrcku

8 M50 0:40:16 Eddyztl

9 M55 0:4058 JanNieuwenburg

29 M40 0:41:49 BetdeJong

M5 0:A31 SylviaDingemans(HaagAtl)

13 M50 0:42:59 NolOvervliet

75 MSE 0:43:32 Marcel den Dulk

4 V35 0:45:40 AnnievanHeiningen

7 VSE 0:46J6 HellenHauser

58 M40 0:47:06 FransPerdijk

9 VSE 0:48:07 HellendenDulk

72 M45 0:52:22 AndréWesterhuis

9 V45 0:52:39 AnnevanEeuwrjk

Asselronde, Apldoom, 27,5 km op 01fr2197

Plaats Cat. Tijd J'laam

1 MSE l:23:02 Muco Gielen (Scopias)

15 VSE 13758 IlyinaNadezhda(TRR)

421 V45 2;03:30 ConievanEgnond

529 M45 2:ffi:42 hxCóral

1406M45 2:41:40 AndreWesterhuis

Kwumolmloop, ZoeteÍmeei 15 kn op 08frN1

Plaah Cat. Tiid l,laam

I MSE 0:50:M HenriHavinga(Sparta)

8 M40 0:51:46 RuudWagemaku(llion)

9 MSE 053:01 Bart Colijn

Plaah Cat,

I MSE

5 M40

U MSE

51 M40

11 MSE

104 MsE

213 M40

ïiid

l:08:35

l:10:06

l:18:22

l:19:32

l:21:41

1:24:30

1:36:24

Naam

Alu Mutsaan (Sliedrecht)

Wim Stenenburg (Parthenon)

BartColijn

Herman van der Stijl

Piere van Leeutryen

\YillemdeGnaf

Bert de Jong

Een vd Vier 0170, Naaldwijk, l0 kn op 25fr1 197

Plaats Gt, Tijd Naam

I MSE 0'.32:12 AlbertBeekhurzen

2 MSE 0:32:21 ThomasPieper

1 M40 0:32.29 KarelvanEgmond(HaagAtl)

6 M40 0:35:02 Heman van derStijl

24 MSE 0:35:17 Rémonvanlunzen

26 MSE 0:35:39 BaÍColijn

n MSE 0:35:41 HansBlokker

30 MSE 0:35:49 MarcelMienljes

33 MSE 0:36:ffi Petervanleeuwen

I VSE 036:06 AnneliekevdSluis(HaagAtl)

o Orthopedische en

Sem i-orthoped ische schoenen

r Voetonderzoek en aanpassing

van alle sponschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

1 tfn

d we

H

o70 - 397
470 -

Lifoka globe bv
drukwerk

Korunolmloop, ZoeteÍmeeÍ, I 5 km op |f'f,2197

Plaats Cat, Tïd Naam

ll MSE 0:5358 Petervanleeuwen

12 M50 0:54:09 DickNijhof (VetNed)

13 MSE 0:54.27 MarcelMientjes

17 M40 0:56:10 HermanvanderStijl

34 MSE l:02:16 PeterKempkes

40 V35 lM:54 JoselYillemse

lll V35 l:12:29 AnnievanHeiningen

121 V45 l:14.21 ZijntjeKlinkenberg(Rrjnsoever)

233 V45 l:26:43 RiavandeBug

OwsComp M-Holland, Zuternrr;4 1 lffin op AA02l97

Plaats Cat. Iiid Naam

I M40 0:31:25 Rien vd Wilt (Clytoneug

I MSE 0:38:32 FreivanZoe$(AV47)

5 MSE 0:41:55 T.atanaDzzirc

3 M40 0:42:06 JoopVuhoeven

I M50 0:44:13 FuBonsel(Antilope)

13 M40 0:4ó:ffi HenkMullekes

3 M50 0:47:01 EddyZjl

9 MSE 0:47:33 EdBiersteku

l7 M40 0:48:47 BertdeJong

CrossConp M-Holland, Zoetermur, 4Mn op 08fr2fr7

Plaats Cat. Tiid Naam

l 0 0:19:05 MarianneKoopman

Marryetteloop, H*mskufu Halve manthon op Nl02l97

Plaats Gt, Tijd Naam

I MSE l:05:59 Martiten Kate (Iion)

16 MSE l:12:02 AlhrtBeÉkhuizer

19 MSE l:13:17 ThomasPiepr

29 V35 l:15:23 AnnevanSchuppen(HaagAtl)

Groenhoven-Pluloop, Gouda, 21r,1 km op 16102197

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE l:06:42 JohandeMaertelare(Belge)

5 M40 l:0856 \YrmStenenburg(Parthenon)

45 M50 l:11:27 MarinusOele(Fortuna)

51 M40 l:19:05 HermanvanduStijl

112 M40 l:23.32 NicoDroppeÍ

126 M40 l:25:05 JoopVerhoeven

166 M55 l:29.45 TherHoendukamp

NK Veldloop Veteraneo hssg Dciffir op 15102197

Plaats Cat, Tiid Naam

I M45 0:38:45 Ton Doorn (Haarlem)

21 M45 0:45:43 TonToet

NK Veldloop Veteranen, Lisse, 90A0m op 1610N7

Plaats Cat, Tiid Naam

I I{50 0:31:40 JaapVallentgoed(Altis)

NK Veldloop Veteranu, Lise, 90A0n op 1,6fr2197

Plaats Gt, Tiid Naam

23 M50 0:38:39 Eddyzil

ichoorl,30 km op 16102197

Plaats Gt, Tíd

I MSE l:3556

3 MSE l:46:26

2m MSE 2:25:31

Naam

Ronald Schut (PSV)

AlbeÍt Berkhuizen

Marco Borsb,oom

Een vd Wer HRR, Illasenaa 10 kn op 01fr3197

Plaats Cat, Tijd Naam

I MSE 0:32:24 AlhÍtBe€khuter

2 MSE 03238 ïhomasPieper

I M40 0:34:24 MartinDubbeld(HaagAtl)

10 MSE 0:35:03 MarelMientjes

18 MSE 0:36:16 Petervanleeuwen

I M50 037;19 WimKramu(HaagAtl)

8 M45 0:37:48 PaulGevenstette

9 M40 038:06 RinusPols

10 M40 03819 NicoDroppert

23 MSE 0:38:4ó MarceldenDulk

3 M50 0:38:47 Eddyzijl

25 MSE 0:3851 PetuKempkes

21 MSE 03857 JohnvanduKrcf,

ll M40 03859 JoopSertzrngu

28 MSE 0:39:22 GuusZjdenbos

13 M40 0:39:26 Cets Put

3l MSE 0:40:47 JandeNijs

M5 0',42.21 DitavanWeelden(HaagAtl)

36 MSE 0:43:22 John van der Weele

26 M40 0:44:14 GmrgevanWissen

4 V35 0:44:28 Annie van Heiniryen

1l M50 0:44:32 HenkBreugom

I M60 0:45:19 PietMeindus

42 MSE 0:45:24 JoopdeGier

37 M40 0:46:49 BertdeJong

46 M45 0:49:18 AlhtRomani

22 M50 052:13 AndréWesterhuis

17 V45 053:06 Carlavan Beden

18 V55 055:21 SonjavanAs

Dm Helda - Schagu, 25 km op 02l039l

Plaats Cat, Tiid Naam

1 MSE l:28:12 ArnovdBug(Noordkop)

7 M40 l:33:ll HansdeGraaf(Suomi)

93 M45 l:51:41 Peterde\Yrlt

fiude Maasloop, Baruirxhí 2l,l km op 31 Mn7
Plaats Cat. Iijd llaam

I MSE l:08:44 JanWillemSchaar(Sliedrecht)

5 M40 l:09:38 Ruud0nland(LAACTwente)

74 M40 l:20:20 HermanvanderStrjl

RI'ilil8R§
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Komt u iets tekott?

tr

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

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

Yoon en HRR r.ro ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelenl

f
Kessler

De

\r, .J/
Homeopatheek

I
Laan van Meerdervoort 205, 2517 BC Den Haag

Tel 070 -3452 210 Fax 070 -34 63 706

t
Heidi van der Yeer

Het bestuur

Buurtweg 128,

BOUW. EN AANNEA'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B V

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( post: 2244 BN Wassenaar )

# nieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

SHIELDMARKBVRoTTERDAM,MATHENE§SÉRLAANS4O,PosTBUs2SlÍl,3OOt HCRoÍïERDAM.TELEFooNOlO4TT35l l,FAxOlO47637As

A.C.M, VERMOLEN, MR J.A.F. CONSIDINE, MR A.E.G. SLABBAERT, MR K. BECKS, MR M.A. tsOUMA, MR G.J.C'M. WESTGEEST,

L.J. VALENBREDER, E. SLOOÏMAKER

SHTELD MARK BV AMSTERDAM, HAceuaRTsTRAAï 30, PosTBUs 75643, lOTO AR AMSTERDAM. TELEFooN O2O 6644931, Fax O2O 6768aoo

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

BESCHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEU RSRECHTEN

SHIELD MANK

Heidi

tel.070-3281025

Patrijslaan 11 
.

2566 XL DEN HAAG 0?0 -3462607

Muurbloemweg 97

2555 }rD Den Haag 070-3236W2

Frederik Hendriklaan I 39

2582 BZ DEN HAAG 07G3523336

Herensuaat 45

2681 BD Monster 0174 240861

Zuidplaslaan 9l

TECHNISCHE COMMISSIE

41L5322t79

Pieter de Graaf

070-3978253

070-3204ffi5

070-3419234

EIs v.rt. Schoot

fia-3867679

0t5-2627842

0t74-240861

Yeen

(seoetaris) 070,3?04@5

Jacqum Beljon

A. Romeinsingel 38

HOTROADREYIEW

REDACï'E
Redrctié"rr:r''

HellenilenDulk

0182-61 19552743 CW Waddinxveen

tel. + fax 07&3853499

19a

(Voorzits)

Nachtegaallaan9

l{illem Hoogstad

rRA'À'ERS

070-3906784

'ats-369TT32

410-3471484

070-3973281

07 1-5768370

070-396tTl',l

070-35501?3

015-3697732

Ben van Koten

2242 PB Wassenaar 070-5112466

Archimedesstraat ó8

(penningmeester),, ',

Roblftahmer
(P.R)




