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Onze eigen wegwedstrijd "The Hague Royal Ten" heeft een eerste geslaagde
editie gekend. Het was goed weer begin juni, een zonnetje met misschien iets
te veel wind. Start en Finish waren naast het Malieveld en dat deed denken
aan de eerste uitvoering van de Babylon-loop, zij het dat deze indertijd aan de
andere kant van het Malieveld start en finish had.

Mei

o.a.

jl. vond de uitreiking plaats

Heren
Albert Beekhuizen

Dames
tose Willemse

ffioedigingsbeker Í996
Heren

Ed ziit
Dames

Anníe van Heiningen

Simon Tuyt Beker van Verdienste

Ronald Boekkamp.

Namens ons allen
van harte gefeliciteerd.

f f et organisatie-comite onder
H voorzitterschap van Cor Zwart
I In.o een aantar cteernemers
,gtpland en op de dag zelf bleek, dat
het evenement aansloeg. Meer deelne-
mers, een goede sfeer en tevredenheid
bij iedereen. Recent is bekend gewor-
den dat het organisatie-comite verster-
king gekregen heeft in de personen
van Ronald Boekkamp, Han Elkerbout
en Rob Krahmer. Ronald Boekkamp
wordt de nieuwe voorzitter. De oude
leden van het organisatie-comite conti-
nueren hun werkzaamheden, zodat er
waarlijk van een behoorlijke verster-
king gesproken kan worden.

ln het zitgedeelte van onze clubhuis
bevindt zich wit, plastic meubilair. De
plastic tafels en stoelen zijn niet al te
degelijk en inmiddels is er al een aan-
tal gesneuveld. Bijzonder gezellig staat
het ook niet. Het bestuur heeft al
geruime tijd terug besloten om de
plastic tafels en stoelen te vervangen
en heeft ook al enige tijd terug de
Club van 100 gevraagd om een finan-
cieele bijdrage. Ten aanzien van het
meubilair werd als uitgangspunt
gesteld dat dit moest zijn: stevig, sta-
pelbaar, licht, niet te duur en leuk-uit-
ziend. Een aantal voorwaarden waar-
aan niet makkelijk te voldoen is, zo
bleek de afgelopen tijd. Een daartoe in
het leven geroepen commissie heeft
zich bijzonder ingezet om de hier en

daar gevonden en in eerste aanleg
geschikt bevonden exemplaren te
inspecteren. Menig stoelje werd vervol-
gens afgekeurd. Tenslotte is een stoel-
je gevonden dat aan de gestelde crite-
ria voldoet. Als het goed is, staat het
meubilair intussen te pronken en is in
gebruik bij de leden. Commissie en
bestuur hopen, dat het nieuwe meubi-
lair in de smaak valt en vooral dat het
bijdraagt tot een gezellige zit na de
trainingen.

Vanaf augustus van dit jaar moeten we
de voorzitter van de barcommissie, in
de volksmond "chef bar", missen. Berry
Kramer heeft zeer, zeer tijdig te ken-
nen gegeven zijn functie eind augustus
'1997 neer te leggen en dat is wat er
inmiddels gebeurd is. Berry heeft de
afgelopen jaren met bijzonder veel
inzet en deskundigheid de bar gerund.
Het is bepaald geen sinecure geweest
om aan een team van vrijwilligers,
waaronder alle bar-medewerkers, lei-
ding te geven. Wij zijn Berry zeer
erkentelijk voor alles wat hij binnen de
bar heeft bewerkstelligd. Je zou mis-
schien kunnen spreken van een stukje
professionalisering. Berry, namens ons
allen: hartelijk bedankt!
Heidi v.d. Veer is de nieuwe voorzitter
van de Barcommissie, wij wensen haar
veel succes toe!

Ton Vermolen, voorzitter
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Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan al-
leen m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd schrif-
tetijk te gebeuren aan de ledenadmini-
stratie of aan het secretariaat 2 maanden
voor 31 december van het betreffende
kalenderjaar.

Mutaties
Wilt u bij onjuiste adressering of tenaam-
stelling de juiste gegevens sturen naar:

Guus Zijdenbos,
A. Romeinsingel 38, 2331 5V Leiden.
Tel.071 -5322179
E-mail g.zijdenbos @rikz.ru'vs. minvenw.nl

Noot
De redactie heeft het recht redactionele
stukken in te kofien. Artikelen in het club-
blad geplaatst onder persoonlijke titel,
komen inhoudelijk niet onder verant-
woording van bestuur en/of redactie.

lnformatie over advertentietarieven
verkrijgbaar bij: Hellen den Dulk,
Herenstraat 45,2681 BD MONSTER

tel. 0174-240851

Uitercte inleverdatum copy en advertenties:
15 september 1997

lnleveren bij Hellen den Dulk,
zie adres hierboven.

SPO RTKEURI/VGE/V
' Blessure prevenïie en behondeling- E.C,G. beoordeling* Bloeddrukmeting
* Vo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting. Mobiliteitsondezoek* Vitole copiciteit* Trolnings/bewegings odviezen
'groepskorting
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Van de BarcommissÍe

H

Op zondag 1 junijlwerd de Royal Tenloop in ons clubhuis met een gezellige
barbeque en een pertect feest afgesloten, dankzij de goede organisatie van
Marcel, Hellen, medewerkers en niet te vergeten de broer van Cor Zwart bij de
barbeque, werd dit geheel een geslaagd gebeuren.

et initiatief om vooraf een barbe-
que op poten te zetÍen vond uit-
eindelijk gretig aftrek, temeer

daar dit voor sommigen de tijd over-
brugt tussen de middag en de avond.
Een ieder die hiervoor had ingeschreven
zaÍrond 18.00 uur gezellig en gemoede-
lijk aan zijn bordje met vlees, stokbrood
en salade. De feestgangers kwamen
zoals altijd vanaf 21.00 uur. En met de
band "No Sweat" werd er deze avond
weer flink tekeer gegaan op de dans-
vloer. Het was toch "wel zweten" ten-
minste aan het hoofd van o.a. Jacques
Overgaauw en diverse anderen te zien.
In ieder geval, het zweet en de versie-
ring in het clubhuis was maandag weer
geheel en al schoongemaakt. Bedankt,
allemaal.

De barcommissie heeft een tussenbalans
opgemaakt over de verkoop van onze
consumptiekaart; Het Ziertje. Het blijkt
dat 5O7o van de actieve leden gebruik
maakt van zo'n kaart. Graag zouden we
zien daÍ meerder mensen zo'n kaafi
kochten. Hij geeft immers voorlopig
nog een korting van f 2,50!! We realis-
seerden ons ook dat er leden zijn die
misschien niet ineens f 25,- uit willen

geven. Er is een plan om volgend jaar
voor deze mensen een "blauwtje van
een tientje" te gaan verkopen. Het stre-
ven is duidelijk. Beperking van de con-
tante geldstroom. De barmedewerkers
zijn inmiddels ook aardig bekend met
het gebruik en deze eryaren dit als een
gemak. Meestal zijn een paar leden aan-
wezig die de kaarten verkopen. Er hangt
op het mededelingenbord een lijst met
namen. Indien je deze niet kent vraag
dan aan de medelopers wie dat zijn.

Berry Kramer
Aad Overdevest
Heide v.d. Veer
Carry van Teijlingen
Ginneke Bunk
Willem Hoogstad
Ben van Kan
Els Bloemen

Wij zoeken voor de bar een lichtkrant.
Je weet wel van die lopende mededelin-
gen die verlicht zijn. Ze zijn ook nieuw
te koop, maar misschien is er iemand
die er een 2e hands te koop weet. Meld
dit even bij Berry Kramer.

Berry Kramer

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

' Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

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

KOK ASSURANT!ËN

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

a

attttta
aoaaaaa

O
a

NVA.' Lid

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

KOK ASSURANflËNlnlichtingen: John AgteroÍ

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

Cursus reanirna
dinsdag 28 oktober 1 99ï=beginners

dinsdag 4 november 1997: beginners

(ozoLangeTrudy deInformatie: 321150s)
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Jeroen van der Vringi

Anja Boon

Brune Verkade

Freddy Oostenruiik

Eric van Reeuwijk
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EINDELIIKl IUNI1997 EINDELIJK THE HAGUE ROYAL ÏEN

lk zou een stuk kunnen schrijven over de lange
weg van de Fit Ten Miles naar de Hague Royal
Ten, over de tegenwerking van diverse
instanties (met als gevolg zeer kofte promotie
mogelijkheden), maar dat doe ik niet want wij,
het bestuur van de Hague Royal Ten, zijn de
'hindernisjes'na die prachtige zonnige dag op
1 juni weer vergeten.

fï indelijk een privé-chauffeur, Joop

H Seitzinger had bij de HTM 'eventjes' een
I-.íbus geregeld en kwam mij samen met
Lydia en Ronald ophalen om 7.45 uur. Na de
dozen met t-shirts voor de vrijwilligers en
Business Teams, en uiteraard het HRR stempeltje
voor Marianne te hebben ingeladen, gingen we
naar het Malieveld waar het al een drukte van
belang was.
Het was leuk om te zien dat alle vrijwilligers
(ook oude bekenden zoals Justus) net als bij de
Fit weer aanwezig waren. Volgens mij met nog
meer enthousiasme door de nieuwe uitdaging
en de betere weersomstandigheden. Koen en
z'n mannen hadden het benodigde materiaal al
aangeleverd dus het was alleen nog een kwestie
van opzetten. Aerobic-instructeurs van Ceasar's
Sport zorgden voor een swingende warming-up
voor de atleten. DE WEDSTRIJD KON
BEGINNEN!

De eerste start is altijd spannend,
werkt alles wel, is het parcours goed,
is de finish in orde enzovoorts... Wat
altijd werkt is speaker Peter
Hallensleben die alles op een leuke,
enthousiaste en kundige wijze aan
elkaar weet te praten.

De jeugd was massaal aan de start
verschenen (dit betekent dat deze
wedstrijd toekomst heeft) en maak-
ten er een mooie wedstrijd van, ook
op de 5 KM werden snelle tijden
neergezet met Annelieke v.d. Sluis
(dames) en C. van Veldhooven (heren)
als winnaars, maar bij de 10 KM was
de spanning bij de heren echt om te

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag

Telefoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 7 1

snijden, Dick v.d. Broek kon zijn grote voor-
sprong op Marti ten Kate echter niet vasthou-
den. 200 meter voor de finish werd V.d. Broek
door Ten Kate ingelopen. Bij de dames kwam M.
Aanen van Haag Atletiek als eerste over de
f inish.

Helaas is zo'n wedstrijddag sneller voorbij dan je
denkt, maar gelukkig hebben de Den Dulken
voor een fantastische afsluiting gezorgd in het
HRR-clubhuis, met een heerlijke barbecue en een
te gekke feestavond.

Het bestuur van de Hague Royal Ten (en advi-
seurs) kan terug zien op een geslaagde dag,
ondanks de onzekerheden gaande de rit. We
kunnen terugkijken op een evenement dat ieder-
een met plezier heeft neergezet, op een span-
nende wedstrijd met een groot en tevreden deel-
nemersveld, op een zeer klein maar batig saldo.

Kortom de Hague Road Runners, Sponsors,
Vrijwilligers BEDANKT en tot 24 MEI 1998!

Cor Zwart
(namens Georgette, Lydia, Willem-tan, Erik-tan, Ronald, Han

en Rob)
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Bouillon 1 997 Vugi/i4ld,urlrlrlrtcnen toch ref§ getltrorrrten,
gen wandelen, met de auto op te

halen zodat ik deze twee uur duren-
de klautertocht niet hoefde mee te
maken.

Toen ik op het terras mijn kopje
koffie naar binnen sloeg zag ik de
wedstrijdleider met dranghekken
slepen. Tevens deed hij ook de
voorinschrijving en zorgde voor
bussen die naar de start in Sugny
reden, alwaar hij de laatste inschrij-
vingen deed, het staÍschot welke
een wolkbreuk veroorzaakte gaf, ln
zijn auto sprong vooruit reed, en bij
de finish de registratie deed, en
dezelfde avond dan nog de prijsuir
reiking deed.(Royal huur hem in).
Terwijl iedereen teruggekomen van

de wandeltocht in Ucimont nog

even ging bijslapen, ging ik op de
motor van Don nog even een uurtje
rondscheuren deze moet tenslotte
ook slijten. Op het laatste moment
kwam ik terug om met onze auto
naar de staÍ te rijden, volgens
Herman was ik te laat en konden wij
het niet meer halen. Ten einde raad

begon hij bijna stukken uit mijn
dashbord te happen en het schuim
stond al op zijn mond. Hij had

alleen niet op Hellen Lammers gere-

kend en zo waren wij nog ruim op
tijd voor de start.

Tijdens de staÍ regende het enorm
en voor iemand die al maagpijn
heeft komt dit dubbel zo hard aan.Ik

had de hele race enoÍïne braaknei-
gingen en Herman was al na 100

meter uit het zicht, ik vermoed zelf
dat hij met de wedstrijdleider is
meegereden.

Ik was zelfs nog even bang dat Don
en Han welke zeer goed liepen mij
nog zouden inhalen. Na de finish
heb ik direct op een afgelegen plek
met mijn maag overlegd en besloot
door middel van necking de giftige
olijven te verwijderen. Ik had dus
weer grandioos verloren, gefelici-
teerd Herman, maar vergeet niet ook
jij kan de weg weleens kwijtraken.
Die avond ging het weer wat beter
en na het eten van de warme flens-
jes voelde ik mij weer kippie fit.
Don die tijdens het eten ziek was
afgevoerd kwam weer terug voor de
flensjes een echte vent dus, want
Cyntia gaf haar zieke zielige man-
netje Ronald zijn Flensjes op bed in
kleine stukjes gesneden.

Zondags stond er onder leiding van
Han nog een fikse wandeltocht naar

Poupehan. Deze liep gesmeerd en
binnen de kortste keren zaten we
daar aan een pilske.
Na de lunch veÍrokken wij allen
naar huis en hadden wij bij een piz-
zaboer afgesproken nog even snel
iets te eten ter afsluiting van het
geslaagde weekend Bouillon.
De race naar Den Haag had ik in
ieder geval wel gewonnen want dit
keer reed ik zelf en sliep de rest.

Marcel den Dulk
officieel erkent loper

Bouillon stad in de ardennen aan de Semois, ik was er vaker geweest, maar dit keer op 13 juni
mocht ik mee met een groepie gestoorde hardlopers. Tenminste d.w.z ze zijn bijna allemaal lid
van de H.H.R. Het betreft hier dan Marian van Engelen,Ronald, Cynthia en Arthur Boekkamp,
Han en Marga Elkerbout, Herman(mijn ex trainer) en Anita van der itijl, Don en Marianne van
Ruiten en niet te vergeten opdrachtgeefster van dit stuk Hellen den Dulk. Als grote steun en
toeverlaat hadden wij mijn jongste zoon Casper ook bij ons.
De herberg waar wij in vertoeven dat weekend ligt een stukje buiten Bouillon in lJcimont. Het
rs een oude hoeve die totaal verbouwd en aangepast is aan de huidige wensen van deze tijd.

familie Boekamp had

weer de mooiste
kamer tot hun beschikking,

omdat zij het jongste kind (2 maan-

den) meegenomen hadden. Beneden

en een eigen badkamer met toilet.
Wrj; de ouderen moeten ons daarin-
tegen na een inspannende dag hele-

maal de trap opslepen. De gast-

vrouw en heer zijn Chris en Marcel,
welke op een vooÍreffelijke manier
voor ons zorg dragen. Het is volpen-
sion en met de nadruk op vol is na

iedere maaltijd onze maag gevuld.
Drank ook in overvloed maar dit is
natuurlijk inherent aan het road run-
ner zijn.
Waarom dit verslag zult u
denken.Simpelweg om de belang-

rijkste reden : DE HALVE MARA-
THON VAN SUGITY NAAR
BOUILLON.
Een prachtige wegwedstrijd die
eerst l0 km stijgt om daama even-

zoveel weer te dalen. Verleden jaar
was het 30 graden en moest ik 5

minuten toegeven op mijn ex trainer
Herman. Dit jaar wilde ik revanche

niet wetend dat door samenloop van

koksomstandigheden mijn verlies
nogerger zouzljn.
De wedstrijd wordt georganiseerd

door een man en deze doet zelf ook
bijna alles.

In ieder geval kwamen wij op vrij-
dag op tijd en veilig (mijn vrouw
reed, Casper en ik sliepen) aan te
Ucimont. Na een korte begroeting
en een klein half uur konden wij
allen aanschuiven voor de eerste

lunch. Het Weekend Bouillon was

begonnen.

Het was belangrijk goed te eten

omdat er s'middags direct een paar

uur durende tocht op het progamma
stond. Han en Ronald hadden weer
een sublieme trektocht door de
jungle van Bouillon verzonnen. Zij
hadden zelfs voor een fikse regen-

bui gezorgd en natuurlijk zouden

wij ook de vreselijke Semois een of
meerdere malen moeten oversteken

te voet, danwel zwemmend. Een

tocht zo zwaar dat zelfs de gehard-

ste commando s zouden moeten

huilen. Han had voor zichzelf en

zijn vrouw voor een uit de kluite
gewassen klokkenluiders regenjas

gezorgd (ransel nl.ook eronder).

Cynthia en Marianne bleven thuis
om op de kleine Arthur te passen

0a0.
Zelï liepen wij in jaren oude speci-

aal waterdoorlatende zwetende

regenjassen van de Fit. Onze kleine
Don liep zelfs gewoon in t shirt en

kroop tijdens een korte pauze van

ellende in een vuilcontainer om het

even droog te hebben. Na verloop
van tijd werd het droog en stonden
we ergens aan de Semois welke wij
op aanwijzing van Ronald over
moesten steken. Zo gezegd zo
gedaan en in een mum van tijd was

iedereen ontkleed en gereed voor de

oversteek. Een prachtig gezicht al

die grote en dikke censuur en

Herman maar foto,s maken, de

vieze man. Aan de overkant waren
de schoenen weer gauw aangedaan,

jammer want doordat de kant
bazaaid was met metershoge brand-

netels konden ze net zo snel weer
uit. Vy'e moesten eerst nog een stuk
langs de kant waden om een stukje
brandnetel vrije plek te vinden,
bedankt Ronald.
Na een paar uur wandelen en voor
mijzelf zwoegen door jogger plus
Casper van 15 kilo plus helper Don
66 kilo heuvel op en a[ te sjorren.

stonden wij weer voor een barre

oversteek aan de Semois. Dit keer
wilde wij nog wijzer zijn dan de

vorige keren en lieten Gids Ronald
als eerste en geheel naar de overkant

gaan. Deze liet zich niet gek maken

en als volleerd survival of meanest
jungle liep hij poedelnaakt met zijn
kleren als drijfpakket richting over-
kant voorbereid op alles. Wij hiel-
den onze adem in. de spanning was

te snijden, zou hij de overkant veilig
halen. De hele reis naar de overkant
was een kwelling voor ons. Wij
konden natuurlijk zo'n goede gids
niet uitlachen omdat het water niet

verder dan zijn enkels kwam.
Die avond werden wij verwend met

een heerlijke maaltijd soep vooral'
en een voedzame macaronni toe.

Hierbij heeft een van mijn tegen-

standers waarschijnlijk giftige olij-
ven door mrjn eten gemengd.

Bewijzen hievan zijn nog niet hele-

maal boven water maar metingen
door het Koninklijk Nationaal
Belgisch Diaree Instituut wijzen
hierwel op, meerdere slachtoffers
vertoonden dezelfde symptonen.

De zogenaamde 8 whiskeyziekte
wijzen wij direct naar fabeltjesland
daar er door Chris en Marcel alleen

Belgisch bier en Ameretto wercl

geschonken.

Zaterdag was de wedstrijddag ik
voelde mij helaas met het uur zwak-
ker worden. Herman was in zijn
nopjes en zei dat als hij van mij zou

verliezen hij zijn pet zou opeten.

Ik bood mij dan ook spontaan aan

om niet mee naar bouillon te wande-

len maar de rest. die nog eerst gin-

È\)K§
P.R.-co mmissie
De P.R.-commr'lsre rs nog steeds
op zoek naar nieuwe mensen.
Gelukkig heeft één persoon zich
aangemeld, Koos de Groot uit de
groep van Henk Hoogeveen. Har-
telijk dank, Koos! Maar we heb-
ben nog meer mensen nodig, o.a.

een secretaris.

Wat zijn we van plan?

re contacten met langdurig

in de welkomstbrief. Betere sa-

menwerking met de andere com-
missies, zoals de bar, Royal Ten,
technische commissie en trainers.

Extern
Meer bekendheid van de HRR in
onze omgeving, zoals in
Wassenaar, Mariahoeve, Leid-
schendam en Benoordenhout.
Visitekaartjes laten drukken en
uitdelen, o.a. aan lopers die we
tegenkomen.
Een of meerdere sponsors zoeken
voor zowel de gehele club als

voor de Royal Ten loop. Dit willen
we doen door middel van een
goed verzorgde informatiemap,
waarin we laten zien wat onze
club zoal te bieden heeft.

Als laatste vragen we jullie: heb-
ben jullie tips voor ons op het
gebied van de P.R., laat het ons

weten!

Boy Gailjaard

Jéjé Groot
Koos de Groot
Noortje Alberts

{

alles voor nrnning,

GERTIND DOOR R

RUNNERSWORLD DEN HAAG
Schoolstraat 35
tel:070-3625417

2511 AW DEN HAAG

Betere informatie

triathlon,

§

@

D



Hor Rolo Rrurw PAGINA 5

door Nico van Grieken

Rob Krahmer over de Club èn de Club van Honderd
'lk maak mij zorgen over de toekomst van onze HRR'

interuiew interuiew interuiew interuiew interuiew interuiew

Zoals'ie is, praat'ie: oprecht, geen blad voor de mond, luid en duidelijk,
geen ruimte voor twijfel, steeds bedachtzaam. Rob Krahmer, bestuurslid
van de Club van Honderd, staat voor wat hij zegt. Hij is een bewogen
mens, houdt van The Hague Road Runners, beoefent er graag zijn sport,
het hardlopen en spant zich al vele jaren in voor tal van verenigingsacti-
viteiten. Een interuiew met een toegewijd HRR-lid over de Club van
Honderd én de Club.
Rob Krahmer:'lk merk dat de meeste mensen een verkeerd beeld
hebben van de Club van Honderd. Het is géén arrogante, in zichzelf
gekeerde, met zichzelf ingenomen club van zakenmensen. Het is wél
een gezelschap van mensen die zich meer dan gemiddeld betrokken
voelen bijThe Hague Road Runners en die zich op hun manier en met
hun middelen meer dan gemiddeld voor hun club willen
inzetten. Tja, en dat er verhoudingsgewijs veel lieden lid zijn
van de Club van Honderd die in het bedrijfsleven zitten is
geen doelstelling, maar is wel een prettige bijkomstigheid.'

e Club van Honderd bestaat zijn ten goede
al een goede drie, vier jaar komt. I

en telt 135 leden. Rob: 'Dat belangri
is niet slecht. Maar nog mooier z verenr-
het zijn als we op 200 leden
kunnen komen. Dan zou
zijn van het totale ledenta
HRR. lk denk ook wel dat,
zal gebeuren. De Cl

Honderd heeft zich immers
uitgebreid
tiatief . Er zelf, vindt
getrokken bliefde is groot dus ik

ret rustig zo kan zeg-Hermans,
ook door John Agterof, vice positief bedoelde kri- niet verzu
zitter en secretaris, Miranda Pronk, dingen die ik zie om van het
Zier Schaap, de penningmeester en mij goed: ik wil stelje als club
ikzelf .' dat is om diverse rede

beschadigt er
Bijdragen het gaat op den ur ten koste van de

gehele club.'

interuiew interuiew interuiew interuiew interuiew interuiew

ta)'
len als je iemand even niet op de trai-
ning of op de club ziet en besteedt voor-
al veel aandacht aan de nieuwe lopers.
Die zijn vaak onbekend met de gebrui-
ken van onze sport. Zoals het 'stofzui-
gen' of het bij elkaar blijven. Laat een
groep zichzelÍ niet voorbij lopen door te
veel met schema's bezig te zijn.'

Winterslaap

'Nog een voorbeeld: ik zie mensen die
vroeger zwail gemotiveerd waren, maar
die nu absoluut niet meer vooruit te
branden zijn als het om hun club gaat.
Ze hebben het gezien en uiten die
onvrede als het ware binnensmonds. lk
vind dat een veeg teken. Er heerst een
soort winterslaap. Zo dreigt de club weg
te zakken. lk bespeur het ook bij de trai-
ningsopzet. Er is wel beleid voor de bes-
ten, maar voor de recreatieve lopers die
verreweg de grootste hap vormen, zie ik
onvoldoende tot stand komen.'

'The Hague Road Runners bestaat nu
bijna veertien jaar. ln die tijd heeft de
club een snelle groei gekend. Maar de
spil van deze vereniging is de trainer. Hij
of zij maakt de club en is vaak het eerste
aanspreekpunt. Die structuur moet je
niet verwaarlozen. Zij is van wezenlijk
belang voor de toekomst-'
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nen

ie dat
ver-
vol

de kans

rnensen mee en

het heel
er zo'n

behoefte aan heb om mij eens kri-
tisch uit te laten over zaken die mij
dwars zitten. Noem het een gevoel

Tegelijkertijd constateer
binnen de vereniging
beroep op de Club van Honderd
wordt gedaan. Ik heb soms wel
eens de indruk dat sommigern,,den-

'Een
trainingen
zich - ik stel
wel met vol
groep bezig?
trainingsg
zoiets niet
maar dat h,

volle h

betreft de
de goede kant op . mgt de ctub,
Natuurlijk, er zullen er ongetwíjfeld zijn
die zich afvragen: waar heeft die Rob
Krahmer het over? De Club van Honderd
is toch zeker ook een club in de club?
Zeker, zeg ik. lk geef ook toe dat wij
daar attent op moeten zijn. lk weet dus

rden zullen en
an

club. lk houd er n van
verdoezelen of weg
hier eerlijk over zijn
een beleid komen

ter wordt. Waar wil
er maar d iscussie

clubblad
wezen en

s bel-

meubilair. Dat extra steuntje komt
n

één maar wel dertig
Ik vind dat we

zijn.'
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r r meldden zich 78 mensen om mee te doen aan de

E [ï 
- Het regende maar dat mocht de pret niet druk-

Tri-atleten in een super outfit met racefietsen en weer ande-
ren gewoon met hun gaspijpen-fiets, maar alles en iedereen

Dat de HRR-leden ook weleens refs anders willen
dan alleen maar hardlopen bleek wel op 2 juli om
19.15 uur; fietsenstalling richting zee.

had er zin om nu eens een H.R.R.-R.B.R. te doen. Er werd
begonnen met twee ronden lopen. Daama moesten we één

grote ronde fietsen en tenslotte nog één rondje lopen.
Twee dames vergaten om linksaf te gaan en bij de

Ganzenhoek kwamen ze er achter dat ze fout zaten, dus dat
was pech. De echte pechvogel was Georgette, zij werd
beloond met een lekke band. Ze kreeg hiervoor een bijzon-
dere afwasborstel en de raad om in het vervolg maar te gaan

afwassen.

Nr. 1 was geen lid van de H.R.R. dus kreeg de nr. 2 Bart
Colijn een prijs.
Bij de dames was José Willemse de eerste. De laatste dame

was Kitty Gruppen, de laatste heer was Wim Gottlieb.

Berry reikte aan Herman v.d. Stijl, Han Elkerbout en Ronald
Boekamp een flesje wijn uit met lovende woorden over een-

heid en clugebeuren (zou hij voorzitter willen worden??).

Ik denk en vele anderen met mij, dat het een heel goed idee
was en ik hoop dat als het nog een keer wordt georganiseerd
er nog veel meer mensen meedoen. Vy'ant al ben je niet snel
en heb je geen racefiets het is onwijs leuk!

Heidi v.d. Veer
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Plaats
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2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

t3

t4

t5

ló

t1

l8

l9

20

2t

22

IJ
at

25

26

27

28

29

30

3l

32

33

J+

35

36

2,1 km

124 (t)

7:35 (2)

8:16 (8)

8:17 (9)

7:43 i4)

7Í2 (3)

10:14 (42)

8:09 (5)

8:44 (14)

8:19 (ll)

8:31 (ll)

8:ll (6)

85s (r8)

8:14 (i)

8:18 (10)

9:09 (20)

9:07 ( l9l

2,Í km

10:32 (46)

9:50 (35)

9í3 (33)

l0:ll (40)

9:24 (26)

l0:30 (43)

r0Í2 (s0)

l0:30 (44)

I 1:13 (55)

l0:12 (41)

l0:39 (48)

10:35 (47)

[í5 (60)

I l:47 (61)

l0:59 (53)

I 1:27 (58)

13:02 (75)

I 1:32 (59)

r0/5 (5r)

Hfi [ fl un8rhf, un (Io taalklassement), W assenaar, op 02107 197

ae F?ttrt Etil<e 2e F?ttrt

Cat. Titd Naam

MSE 1:04:03 AndréPapilaja

MSE 1:04r11 Ronald Kloots

M50 1:04:22 PreterdeGraaf

M45 1:04:43 PrmRerlnges

M55 1:05:03 CenitvanderVeer

MSE l:05:06 Albet§challwrlk

M45 1:05:07 JobBaak

VSE 1:05:17 HellenHauser

M40 1:05:11 TheoSrrpn

MSE 1:05:42 JanMolenkamp

MSE l:ffi:10 PelerBamard

V40 l:06:ll LresbethWerls

MSE l:06:29 JaapKoning

M40 l:06:30 TheoTap

Ml 1:0óJB TzunLagas (Gast)

M15 1:07:02 RoelGon

M50 1:07:29 JohndeGrer

V45 1:07:31 AnnevanEeuwrlk

M40 l:07:36 Anton Dijkmans

V40 l:07:51 AnnievanHeiningen

M45 l:08:46 HenkvanLeeuwen

M40 l:09:17 EdReinicke

M55 l:09:39 CorvanderHant

V35 l:10:30 AnitaKeus

M50 l:10:40 PeterLeegstra

M10 1:12:42 Keeslhaap

M55 1:12:42 BenHermans

V50 l:15:56 HeidivanderVeer

M50 l:165? EddvZll

VSE l:li:03 PaulaDangerman

V45 l:17:26 JaneHamstra

M60 l:18:18 WimGottlieb

V35 l:2153 MargreetMossel(Gasl)

V45 l:21:54 RiavandeBug

V45 l:21:56 GeorgetteParlevliet

V50 l:23:50 MariikeSchatteleijn

V40 l:ll:51 EdithMuider

VSE l:26:37 AnkeBastiaan

V40 l:26:38 Kittl'Gruppen

15,3 km

26:35 (3)

28:08 (6)

2sí7 (1)

27:13 (4)

28:38 (9)

28:52{!?)

26,.t6 Q\

28:l I (7)

28:17 (8)

2931 (r7)

29:17 (16)

2933 (r8)

27:49 ( 5)

30:09 (21)

2e59 (19)

28:42 (10)

29:07 (13)

30:05 (20) 8:44 (15)

29:09 (14) 9:19 (23)

31:59 (30) 8:24 (12)

29:10 (15) 9:23 (25)

4,2 km

20:52 (53)

l8Ís (30)

l9:02 (34)

l9:52 (40)

20:33 (46)

21:05 (59)

20:3a (47)

20:31 (45)

20:21 (44)

19:22 (39)

20:25 (43)

20Í3 (51)

20:38 (48)

20:55 (55)

2 l: 13 (60)

20:54 (54)

22.a6 (66\

21:02 (57)

2 l:02 (56)

.l5,3 
km

32:39 (37)

35:36 (52)

35:37 (53)

34Í0 (46)

35:06 (50)

33:31 (39)

33:51 (41)

34: l6 (44)

34:01 (42)

36:08 (57)

35:06 (51)

34:53 (48)

34:06 (43)

33/8 (40)

34ró (45)

34Ír (47)

31:41 (26)

3457 (49)

35:49 (54)

20:19 (42) 37:29 (58)

ll:02 (58) 3553 (55)

:0Í6 (52) 35J7 (56)

i9:05 (35) 40Í8(64)

21:32 (61) 38:09 (61)

20:41 (49) 39;18 (62)

20/1 (50) 4fir3 (6r)

li:ll (67) 3ïí2(59)

25:01 (75) 37:52 (60)

22:35 (&) 43:08 (68)

22:36 (65) 13:07 (67)

Plaats

Cat. Tr;d Naam

MSE 0:48:33 EdgarVermaas(Gast)

MSE 050:07 Bart Coh;n

MSE 050:18 hondePrie$ei

MSE 050:38 RocheSilvius

MSE 0:51;ffi WitlemdeGraaf

MSE 0:51:li Marcel Mrentles

M? 0:52:37 MarcelWiercnga(Gast)

M40 0:52:45 RinusPols

MSE 053:15 MarceldenDulk

MSE 053:21 ïïeoTimmermans

M40 054:05 NimDoppert

MSE 054:27 FransMartrns

M? 0:54:28 JeroenAlkemade(Gast)

M40 0:54:29 Henk Mullekes

M45 0:54:38 TonToet

M40 0J4:47 CeesPut

M45 0:55:17 PaulGrevenstette

MSE 0J559 JohnvanderKroft

MSE 057:0ó Aad0verdevest

M40 0:57:10 Paul vanden Berg

M40 0:57:27 HansZuunnond

MSE 0J8:l2PuerGroen

M45 058:47 loopden0u&n

MSE 05856 Willem Mesters

M55 059:13 lanNieuwenburg

M50 059:21 JacquesBeljon

M40 0J9:29 Pietftevaart

M40 0J9:30 MichielTuit

M40 05950 CeesRip

MSE l:ffi:ffi JeroenKorvrng(Gast)

V35 l:00:05 José Willemse

M45 l:00:32 HansvanderVecht

M45 l:00:36 HansvanToor

M50 l:01:24 StevenOouerhof

V45 1:01:44 InekeSchniuler

M45 l:01:52 PaulvanDunné

4,2 km

14:34 (2)

14:24 (l)

l6:15 (10)

l5:18 (5)

14:39 (3)

l4í3 (4)

ló:fr (8)

l6:25 (13)

l6:14 (9)

l5:31 (6)

ló:17 (ll)

16:43 (14)

11:44 (23\

2l:33 (62)

1952 (4r)

l9:16 (37)

CIl)

(22)

(24)

(26)

121)

(33)

(31)

l6:06

l6:21

l6:56

l7:03

l7:10

l8:38

16:41

l8:54

11:01

l8:2i

l9:1 I

11'21

l8:09

l7:40

l7.41

l7:50

l8:25

18:26

r857

18:48

(7)

(ta

(16)

(17)

(1e)

(2e)

(1s)

(32)

( 18)

l0:06 (37)

l1;51 (65)

12:34 (12)

eÍ6 (34)

l0/9 (52)

10:41 (49)

31
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39
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4i

l++
15

46

11

18
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5l

52

i1
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lh

t/
)l{
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160lnlr:
0.1

Ó4

65
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1l

12

13

l+
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(22)

(33)

02)

9:41 (31) 
I

9:31 (29) 
|

9:28\27) 
|

9:22124):' 
I

8:5?,{}6) 
|

23:38 (71)

,1'?1 /6q\

23:31 (70)

24:36 (74)

l9:18 (38)

24:08 (73)

24:M (12)

2r57 (63)

2320 (68)

41Í2 (6s)

4242(66\

46:12 (70)

45r 10 (69)

52,29 (14:1

46:58 (71)

41.t] (12\

52:49 (75)

5l16 (73)

l1:48 (63)

I 1:48 (62)

l3:00 (74)

ll:14 (56)

l1:20 (57)

l2:06 (67)

l2:13 (70)

l2:10 (69)

l2:08 (68)

10:09 (39)

t2:44 (13)

l2:30 (71)

1r5r (64)

1 r52 (66)

32:33 (35) 9:16(21)

32:32 (34) 9:17 (22)

33:07 (38) 8:53 (17)

32:05 (31) 9:30 (28)

3l:57 (28) 9:42(32)

31:57 (29) 9;38 (30)

3l:18 (24) 10:30 (45)

28Í6(ll) ll:05 (54)

3l:43 (27) 10:09 (38)

32:36 (36) 10:00 (36)
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12 uurs estafetteloo 21 un
Zaterdag 21 juni 1997's-ochtends om 08.30 uur
verzamelen we bijde tent die de avond van te
voren door onze trainer Willem Hoogstad en zijn
vrouw lneke is opgezet. Met 2 teams van onze
loopgroep gaan we die dag de l2-uurs
estafetteloop van Haag Atletiek doen. Eén
vrouwenteam bestaande uit Annet, Marjo, Natalie,
Elisabeth, Nel en Emma, en een gemengd team:
Erik, Maarten, lngrid, Mirjam Rob en Wilma. lneke
en Wlllem zijn zoals altijd aanwezig om ons aan te
moedigen. Ook loopt er een team van de groep
van Henk Hoogeveen.

12-uurs estafette begint om 09.00 uur en
igt om 21.00 uur. Met een team van 6

lopen we om de beurt een rondje
meter. Als de 6e loper van een team is

gefinished begint de 1e loper weer opnieuw. Start
en finish is op de atletiekbaan van Haag Atletiek en
het grootste gedeelte van het parcours loopt om
het sportterrein heen. Niet iedereen is even goed
uitgerust. Erik heeft de afgelopen nacht nog flink
feestgevierd, wat hij die dag tijdens het lopen ook
behoorlijk gemerkt heeft. Speciaal voor deze loop
hebben we T-shirts laten maken met aan de voor-
kant een karikatuur van het hoofd van Willem,
kompleet met sigaar. Maarten heeft de karikatuur
getekend. Op de achterkant staan de namen van
onze teams. Willems kanjers I en ll. Omdat dit voor
Willem nog een verrassing is wachten we tot hij
even weg is om de lopers/loopsters in te schrijven.

ÍilÍ u ooK
ZWAARAANITW

)

IAAÍ TE KEUREN DOOR NEOMED!

ADVIES o S(H0l.lt{G. ÍtlIDlS(HE lGunlilGt}l

Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. 07035O 41 40

Daarna T-shirts aantrekken en wachten op Willem.
Dan is het 09.00 uur, de start van de l2-uurs esta-
fette. Wilma en Emma starten voor elk team als

I

opsteken. De pauzes tussen de looprondjes lijken
steeds korter, ook al loopt iedereen niet meer zo
vlot als tijdens het 1e rondje. Om 21.00 uur klinkt
het stopsignaal en eindigt de estafette. Van onze 2
teams zijn Mirjam en Marjo op dat moment de laat-
ste loopster. Nel heeft tijdens haar laatste rond nog
alles uit de kast gegooid om te zorgen dat Marjo
ook nog een keer aan de beurt kwam. Degenen die
tot het moment van het stopsignaal nog lopen blij-
ven staan en vervolgens worden de juiste meters
opgenomen. Uiteindelijk verzamelen we bij de tent
en is het tijd voor champagne. Tegen 22.00 uur zijn
de uitslagen bekend. Ons vrouwenteam heeft de 2e
plaats behaald en kreeg als prijs een klokje met
inscriptie. Het andere team eindigde op de 37e
plaats van de gemengde teams. Na afloop zijn we
nog lekker wat gaan drinken. Al met al was het een
zeer geslaagde dag.

Annet Manders.

eerste. Het is op dat moment nog droog,
maar de lucht betrekt al aardig. Het
duurt niet lang meer voordat het begint
te regenen. ln de loop van de ochtend
moeten er een paar, o.a. Nathalie en
Elisabeth, in een behoorlijke plensbui
het rondje van 1800 meter afleggen. Zelf
loop ik 1 rondje in een regenbui die al
aan het afnemen is. ln de middag klaart
het gelukkig op en laat de zon zich ook
nog een beetje zien. ln de tent is van
alles om te eten en drinken. Marjo en
Mirjam hebben elk een grote stapel pan-
nekoeken gebakken en lneke heeft pas-
tasalade gemaakt. We vermaken elkaar
ook met de verhalen over de pijntjes her
en der díe in de loop van de dag de kop

Clubsparen van Spaarbeleg

HYPOTHEEK.TEST. BON
ProÍiteert u al van dG lage rente?
lk heb interesse in: oööÍrl:. .

tr nier.rwe hypotheek
adres:. .tr oversluiten hypotheek

Stuur deze fui in en ongefrankeerde envelop an

Financieel A.rviqbuÍGau Van Ruiten
Antwoordnummq 1@71 - 9970 !íB Vooöurg

Joals jullie ongetwijfeld weten, heefr HRR alrijd

f behoefte aan extra inkomsten. De contributie-
hgelden, de sponsors en de kantine-inkomsten
leveren vaak net genoeg geld op om de lopende
begroting te dekken.

Spaarbeleg van AEGON
Omdat wij graag ook geld in kas willen hebben om
juist wat extra's voor onze leden te kunnen doen, heb-
ben wij besloten deel te nemen aan ClubSparen van

Spaarbeleg. ClubSparen is een actie die
speciaal door Spaarbeleg is opgezet om
de kas van clubs en verenigingen te spek-
ken. Spaarbeleg is een 1007o dochteron-
derneming van AEGON, één van de
grootste financiële instellingen van ons
land.

Actie ClubSparen
Hoe werkt ClubSparen? Eigenlijk heel
eenvoudig. Als je een spaarrekening bij
Spaarbeleg opent, krijg je / 15,- op je
rekening en HRR f 25,-.Dat is makkelijk
verdiend voor jou en ook voor HRR. Het
enige wat je dus moet doen, is een spaar-
rekening openen. Deze rekening heet de
RenteRekening. De RenteRekening heeft
een zeer hoge rente en kent geen beper-
kingen. Je bent niet verplicht geld te stor-
ten en als je geld hebt gestoÍ, kun je er

SPAARBELEGf
IOO% DOCHTER VAN AEGON

zonder kosten direct weer over beschikken. Daarom is
de RenteRekening al jarenlang de beste spaarrekening
van Nederland.

Hoe kun je meedoen?
In het clubhuis vind je een brochure met een inschrijf-
formulier. Dit formulier moet je invullen en inleveren
bij Jacques Beljon (zie adres op pagina 12) of groene
brievenbus in Clubhuis. Doe dat in elk geval vóór 30
augustus a.s. want tot die datum loopt de actie. Als je
nog vragen hebt over de RenteRekening, kun je altijd
bellen met Spaarbeleg. Telefoonnummer (030) 602 56
00.

Wij staan volledig achter deze actie en vragen je om
aan ClubSparen mee te doen. Je krijgt / 15,- en HRR

f 25,- per geopende rekening. Terwijl je alleen maar
een RenteRekening hoeft te openen en je geen verdere
verplichtingen hebt. Wij hopen dat we
lie een groot succes kunnen deze actie.
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Ton Vermolen (voorzitter)
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NeoMedN/EUI//S
Deze rubriek over sport en gezondheid wordt verzorgd door NeoMed.
NeoMed rs een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van medische
keuringen voor sporters en bedrijven. lnformatie en afspraken via Tinus
longert van NeoMed, Badhuisweg 84,2587 CL Den Haag,070 - 350 41 40

de flexibiliteit op; de spieren kunnen niet
zover worden verlengt en verkort als nor-
maal. Iedereen die last heeft van spierpijn
zal dit duidelijk kunnen merken.

Behandeling en preventie
In principe gaat spierpijn vanzelf over de

beschadigingen die in de

spiervezels optreden zullen
na 7-10 dagen weer volle-
dig hersteld zijn.
Indien spierpijn aanwezig
is kan men wat baat heb-

ben bij massage en een

lichte hersteltraining.
De beste behandeling van
spierpijn is echter het
voorkomen ervan. Dit kan
men doen door de belas-

ting geleidelijk op te bou-
wen.
Recent is wetenschappelijk
aangetoond dat een van

een goede warming-up en

rustig uitgevoerde rekoefeningen leiden tot
minder spierpijn. Ook blijkt er na een

goede warming-up iets minder krachtver-
lies op te treden.

Conclusie
Indien je enkele dagen na het sporten spier-
pijn krijgt is dit geen teken dat je goed hebt
getraind. Spierpijn duidt op aanzienlijke
beschadigingen in de spiervezels, die leiden

tot een tijdelijke achteruitgang van het pres-

tatievermogen. Het herstel duuÍ normaal

gesproken 7-10 dagen. Het beste kan men

spierpijn voorkomen door de belasting
geleidelijk op te bouwen en vooraf een

goede warming up te doen.

I

I

Spierpijn is het gevolg van spierbeschadigingen.

Spierpijn, hoeft er niet te zijn.
Wie na een periode van rust weer gaat spor-

ten kan te maken krijgen met spierpijn. De

meeste pijn treedt op na 24-48 uur, daama

treedt meestal snel verbetering op.

Er is een tijd geweest dat men ten onrechte

dacht dat spierpijn noodzakelijk is om tot
prestatieverbetering te komen.
Een bekende sportfabel luidt: "no pain, no

gain". Men dacht dat je pas echt goed

getraind had als je een paar dagen lang niet
meer kon lopen van de spierpijn.

Tegenwoordig zijn de inzichten veranderd.

Spierpijn is een teken van overbelasting.

Elke belasting die tot spierpijn leidt is te

zwaar geweest.

Omdat spierpijn vaak voorkomt bij recreatie-

sporters zullen wij in dit artikel aandacht

besteden aan de huidige opvattingen over het

ontstaan en de behandeling van spierpijn. Er
bestaan verschillende soorten spierpijn, in dit
artikel zullen wij uitsluitend ingaan op de

spierpijn die enkele dagen na een zware

belasting optreedt.

dagen na een zware belas-
ting optreedt, te verklaren.
Vroeger dacht men dat de

spierpijn het gevolg was

van het ophopen van

melkzuur. Melkzuur kan
zich bij zware belasting in
de spieren ophopen.
Inmiddels is reeds gerui-
me tijd bekend dat de

ophoping van melkzuur,
die reeds na enkele uren
verdwenen is, niet de oor-
zaak van de spierpijn kan
zijn.
Sindsdien zijn nog enkele
andere theorieën verzon-

nen, die reeds allen weer achterhaalt zijn o.a.

de theorie dat spierpijn het gevolg is van een

"spierspasme" die na zware belastingen kan

optreden.
Inmiddels is aangetoond dat er bij het

optreden van spierpijn sprake is van aan-
zienelijke beschadigingen van de spierve-
zels. Dit veroorzaakt een reeks van secun-
daire reacties, waaronder een ontstekings-
reactie. Deze ontsteking leidt weer tot een

zwelling, die duidelijk voelbaar is bij
spierpijn.

Waarom heb je niet direct na het
sporten spierpijn?
De eerste beschadigingen die in de spieren
optreden tijdens het sporten kan men niet
voelen, omdat er in het inwendige van de

spiervezels geen "pijnsensoren" aanwezig
zijn.
De pijn ontstaat pas na enkele dagen door
prikkeling van de pijnsensoren die buiten
de spiercellen zijn gelegen. Dit gebeurt als
de zwelling is opgetreden en de beschadig-
de celonderdelen zijn afgebroken en uit de

spiercellen zijn afgevoerd.

Wat is het effect van spierpijn?
Als gevolg van de beschadigingen die
optreden in de spieren zal de belastbaar-
heid van de spieren afnemen. De spier-
kracht kan sterk afnemen, wel tot 407o.

Ook treedt er bij spierpijn een afname van

q^^ 

-

Wie zijn hersens gebruikt krijgt geen spierpijn.

ïiainers zaterdag0fitend looptrainingen
ln September a.s. starten we weer.(de exade datum wordt vermeld op het prik-
bord in de clubhuis) Het is de bedoeling dat er aansluitend getraind kan worden
tot half iuli 1998. Ook starten we zo snel mogelijk met marathongroepen.

We verdelen de trainingen in drie voor één, of liefst meerdere, of speci-
perioden. fiek de marathon periode(n), kunnen
1.tot eind december met als wedstrijd zich opgeven bij de secretaris van de
o.a. een-van-de-vier loop (half T.C., Bert de Jong (tel. (070) 3906784)
december), Zevenheuvelenloop en of bij de loopgroepen organisatie,
eventueel Noordwijk; Jéjé Groot (tel. (070) 3246830); Boy

2.van begin januari '98 tot eind maart Gailjaard (tel. (070) 3514390), Noortje
trainen we voor de CPC; Alberts (tel. (070) 35a0690); of op de

3.van begin april tot half juli met als clubavonden (tel. (070) 3281025). Op
wedstrijd Royal Ten, halve mara- de club hangt een lijst.
thon en tien kilometer in Leiden en
eventueel de Liptonice loop (half Tenslotte: het is heel erg leuk om trai-
juli). ning te geven. Er wordt voor een

korte opleiding gezorgd. Het liefst
Er komen aparte trainingsgroepen hebben we natuurlijk gediplomeerde
voor de Haagsche marathon op 30 trainers. Aarzel niet te lang en geef je
augustus 1998. op.

Via deze weg vragen wij TRAINERS. Namens de T.C. en de loopgroepen organisatie,

Degenen die training willen geven NoortjeAlberts

Wanneer treedt spierpijn op?
Als spieren prestaties moeten leveren waar
ze niet aan gewend zljn zal er spierpijn
optreden. Het is algemeen bekend dat onge-

trainde personen veel last van spierpijn kun-
nen ondervinden als zij voor het eerst sinds

lange tijd weer gesport hebben. Maar ook
mensen die wel goed getraind zijn kunnen

spierpijn krijgen. Als goed getrainde mara-
thonlopers of wielrenners gaan voetballen

dan zullen zij ook vreselijke spieryijn krij-
gen. De belasting bij het voetballen is derma-

te verschillend dat de spieren toch nog over-

belast kunnen raken.
Topsporters kunnen zelfs na een maximale
prestatie in hun eigen sport, ondanks de

goede voorbereiding, spierpijn krijgen. Na
het lopen van een marathon zijn bij topatle-

ten duidelijke beschadigingen in de spieren

aan te tonen.
De spierpijn blijkt vooral op te treden in
spieren die negatieve arbeid leveren; zoge-

naamde excentrische contracties uitvoeren.

Bii excentrische contracties neemt de lengte

van spier toe terwijl de spier op actieve wijze
kracht levert.
Deze vorm van belasting treedt bijvoorbeeld
in de buigspieren van je aÍm op als je een tas,

die je met gebogen arm vasthoudt, langzaam
neerzet. Je levert dan kmcht met je armbui-
gers en tocht verlengen de spieren zich.

Deze vormen van belasting treden bij het

sporten veel op tijdens het "afremmen" van

bewegingen.

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelÍs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïijiïiiljil::tjïï,1' ö
Wil je meer weten? FngSH
We nemen graag de tijd VISpf1
voor je. coNTAcTLENSeLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

lijke oorzaken
verschillende theorieën verzonnen

optreden van de spierpijn, die enkele

r, *1
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kunnen jet lag verschijnse-
optreden zoals

- verstoring van het slaap/waak ritme (sla-
perigheid of juist slapeloosheid);

- hoofdpijn;
- verstoring van het eetpatroon (op onge-

bruikelijke tijden een'hongergevoel');
- maag/darm stoornissen (misselijkheid,

onregelmatige aandrang, obstipatie of
juist diarree);

- neerslachtigheid of juist prikkelbaar-
heid;

- vermindering van het lichamelijk presta-

tievermogen;
- toename van de spierspanning.

Het is niet zo dat deze klachten altijd door
de verstoring van de biologische tijdklok
worden veroorzaakt. De klachten kunnen
(gedeeltelijk) ook veroorzaakt worden

door bijvoorbeeld een infectieziekte of
door heimwee. Het is ook niet altijd zo dat
deze klachten bij iedereen optreden of dat
de snelheid van aanpassing aan het tijds-
verschil bij iedereen hetzelfde is. Als alge-
mene regel geldt dat het lichaam per uur
tijdsverschil een dag nodig heeft om zich
aan te passen. Van sporters wordt vaak
verwacht daÍ ze direct na aankomst men-
taal en lichamelijk fit zijn.

Om deze aanpassing aan de nieuwe tijd zo
snel mogelijk te laten verlopen, is een

methode ontwikkeld, waarbij voorschrif-
ten worden gegeven voor zowel voor, tij-
dens als na de vlucht. Belangrijk is dat de

sporter zich de laatste week thuis al enige
uren aanpast aan de tijd op de plaats van
bestemming. Dat betekent dat de sporter
bij reizen naar het westen dus laat naar bed
moet gaan en laat moet opstaan, terwijl bij
het reizen naar het oosten, de sporter juist

vroeg naar bed moet gaan en vroeg moet
opstaan. Daarbij is het ook van belang om
thuis alvast te trainen op het tijdstip van de

wedstrijd.

Algemene tips voor luchtreizigers:
voor vertrek:
l. probeer niet te gaan vliegen wanneer je

verkouden bent of last hebt van je oren.
Is dat toch het geval, zorg dan een

neusspray (bijv. Nasivin of Otrivin) bij
de hand te hebben in het vliegtuig;

2. laat niet alles op het laatste moment
aankomen. Vermijd spanningen en ga

op tijd van huis;
3. draag gemakkelijk zittende kleding en

schoenen;
4. probeer een plaats le reserveren waarje

zover mogelijk verwijderd bent van het
gangpad, toilet en pantry, waarvan de

geluiden je uit de slaap kunnen houden.

Algemene tips voor luchtreizigers:
voor onderweg:
1. drink veel; de atmosfeer in het vliegtuig

is erg droog. Realiseer je echter wel dat
alcoholische dranken de neiging tot uit-
drogen zullen vergroten en dat koolzuur-
houdende dranken in het maag-darm
kanaal zullen uitzetten (boeren);

2. wanneer er veel plaatsen onbezet zijn,
leg dan vlug beslag op een lege rij, zodat
je tijdens de inactieve fase kunt liggen;

3. maak gebruik van een hoofdkussen en

deken. Je voelt je dan prettig, indien tij-
dens de slaap de lichaamstemperatuur
daalt;

4. maak je kleding los voor een betere cir-
culatie; doeje schoenen uit;

5. door de droge lucht hebben contactlen-
zen-dragers kans op irritatie van de

ogen. Het is dus verstandig om deze len-
zen uit te doen (en eventueel een bril op
te zetten).

Conclusie
Het is mogelijk om je als atleet goed voor te

bereiden op het overschrijden van tijdzones
om zo min mogelijk last te hebben van jet
lag verschijnselen die zouden kunnen optre-
den. Dit kan onder andere door in de thuissi-
tuatie en het vliegtuig het dag-/nachtritme
en de eetgewoonten al (gedeeltelijk) aan de

tijd op de plaats van bestemming aan te pas-

sen.

(KNAU - Els Stolk)

Een jet lag wordt veroorzaakt door het overschrijden van een of meer tijdzones. Als er oostwaarts gevlogen wordt,
wordt de dag korter. Bij westwaarts reizen, wordt de dag langer. Bij het reizen per vliegtuig worden de tijdzones zo
snel overschreden, dat de inwendige biologische tijdklok zich niet zo snel kan aanpassen. Bij westwaarts reizen,
verloopt de aanpassing aan de lokale tijd sneller dan bij oostwaarts reizen.

overschrijding van meer dan drie

-

e
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CK, Den Haag, Halve marathon op2jfr39l 79 M45

14 M55

15 M50

92 M40

OBR
21 M55

22 M50

OBR
192 MSE

OBR
I V45

196 MSE

24 M50

2M MSE

OBR
201 MSE

212 MSE

137 M40

24 VSE

32 M50

140 M40

216 MSE

t42 M40

221 MSE

149 M40

35 M55

36 M50

Tiid

l:01:08

1:08: I I

l:08:42

l: l0: l0

l:10:58

l:16:47

l:17:13

l:li:13
l:19J0

1:19:58

1:20',23

l:21.19

1:25:28

1:25:30

1:25J7

1:25:59

1:25J9

l:lb:31

1:21.26

l:21:41

l:27J0

l:21:55

l:28:24

l:29:03

l:29:16

1:29.20

I:29:21

1:29:28

l:30:18

l:3tJ0
l:32:31

l:32:41

l:32J3

l:33:19

l:33:21

l:33:23

l:3156

l:34:38

l:35:l I

I:35,22

1:35:24

l:35:31

1:35:32

1:35:34

1:35:41

l:35:47

l:35:49

l:35J7

l:3630

l:36:30

l:36:42

l:36J4

kx Cabral

Iheo Hoenderkamp

Barry Dyke

Zier Schaap

RinusWijma

Jan Nieuwenburg

Nol Overvliet

Cees Rip

JasprGurts

Peter Gmen

Come van Egmond

Willem de Graaf

Jacques Beljon

John van du Weele

Keith Drathndge

Maanen Dirkzwager

RobWalterhs

Piet Zeevaart

Esther Hartnan

Henl Breugom

Ad Fotsert

Ronald Kloots

Simon Stroo

Jan Molenïamp

Piet Boorsma

Peter Hoek

Pieterde Gmaf

Plaats

I

I

5l

I

I

11

78

I

23

1t

105

113

51

0

1
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149
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0
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10
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16
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MSE

BR

MSE

VSE

M40

MSE

MSE

M50

M40

M40

MSE

MSE

M45

BR

\/35

M40

MSE

MSE

M40

BR

MSE

M40

MSE

M45

MSE

Naam

Calvarcsi Graziano (ltafie)

AlbrtBeekhuizen

ïlnmas Pieper

Esther Kiplagat (Kenia)

Willem de Weerdt (Cralfo)

Peter van Leeuwen

MarcelMientjes

Wilv d Le (DAK)

Joop Vertroeven

Herman van der Strll

Taktaalzzine

Bep Walburg

Paul Grevenstette

Cor Zwarl

Heather MacDuff (PSV)

Marco Borsbcrom

Guus Zijdenb,os

PeterKempkes

Henk Mullekes

Karcl Stolk

John van derKmft

Cees Put

Marcelden Dulï

Ton Toet

Charles de Roo

l2l M50

14 V40

63 VSE

64 VSE

77 V40

78 V40u v50

8t v40

Wutland Halve Manthon, Naaldwilk, op 12fr4§7

Plaats (at, Tijd Naam

I M40 l:13:10 PaulBamhoom(AVHolland)

2 MSE l:13:21 GeorgeEdelman(0lympus70)

25 VSE l:20:57 Carla0phont(0lympus70)

I REC l:2234 HermanvanduStijl

213 M40 l:35:13 MarcoBorsboom

?90 MSE l:36:55 ReinPijpus

285 M45 l:37;08 AadvandenBerg

295 M45 l:37:18 PaulvanDunné

291 M45 l:37r54 LexCabral

375 REC l:39:11 MeindertAlsma

816 M40 l:58:39 Bertdelong

9ff VSE 2:0ó:58 YolandaluqueGamuo

André Westerhuis

Arien Maas

Yolanda Luque Gamero

Annique v d Boogaart

Joyce Heckman

Hanneke Dreves

Carry van Teylingen

Wolien Taal

2:08:34

2:09:ll

2:09:55

2:1 l:35

2:,12:01

2:12:53

2:13:30

2:3l.41

Parelloop, Brunssun,llkn op 1Jfi4197

PlaaB Cat. Tiid Naam

I MSE 0.21:37 ShemKoroda(Kenia)

l0 MSE 0:33:13 AlbertBeekhuizen

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, IIIEULEN. IIUESSEI,ffIJG
sinds re35 Laan van lt/leerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

te bereiken met tram 3 - 7 - I - 10 en bus 4 - 5 - 13 - 22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

OI
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070 r 345 94 94 I 345 35 73
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M MSE

4314 M40
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5418 V45
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161 M40
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6 V45
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II V35
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52 M50
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16 V40
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18 V35
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zil MSE
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26 V40

231 M45

67 M50

28 V35
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283 MSE

255 M45

251 M45

26t M45

84 M55

263 M45

94 M50

217 M40

219 M45

OBR
3M MSE

301 MsE

285 M40

286 M40

3M MSE

4 V40

45 V35

288 M40

20 v45

21 V45

104 M55

22 \45
50 VSE

54 VSE

59 V40

ó0 v40

3m M45

Í VSE

29 V55

30 v50

302 M40
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lr3 M50

lr5 M50

3ll MsE

69 V40

107 M45
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1:47:15
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1J0:05

1Jl:06

1Jl:49

lJ2:08

1J3J3

1:54:22

154:48

lJ5:15
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1J5:44

1J5r45
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1J552
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lJ6:00

156:01

1:56:26

156:48

156:50

lJ7:25

t.51.21

l:59:25

2:02r00

2:02:08

2r02:33

2:02:43

2.02.59

2:03:M

2:03:35

203:57

2:04: l8

2,M:21

2:04:33

2:05r32

2:06:44

op2AMl97
Tiid

2:07:50

2"16,.29

2.22,07

2:35:01

2.40:?9

2,56:32

2.57..21

3:16:46

3:21.41

1:27:32

1:42:59

3:43:20

3:45:04

3:48:02

3:52:58

3:58:44

4:01:56

4:02:06

4:10:06

Cor van du Harsl

John Hartman

ReinPijpn

MichielTuit

Frans Martens

George van Wissen

Frans Perdijk

Aad van den Berg

Sophie van Ceenhuizen

lan Peter Boehma

JoséWillemse

Piet Meinders

Hans Zuurmond

Hans van Toor

Pieter van Rrjn

Paul van Dunné

Annie van Heiningen

Meindert Alsma

Margnet Hoekstn

Joh Baak

RotsrtBonte

HemaKessler

Hans Tork

Pim Rerjntjes

Bram van Westbroek

Maianne Koopman

Ios de Waardt

Cees Crielaard

Brigitte Reyns

Peter Leegstra

Fred Vlasblom

Jaap van Drlk

Rickie Roelofmn

Aad vm Straalen

Chris Blokdrlk

Albert Romani

Toon de Graauw

Jan van Egmond (WZK)

Bert van Viegen

Ed Reinicke

Jaap Koning

AndtéPapilaja

ïheo Tap

Kosta Antoniou

Peter Bamard

LresbethWeijs

Ma{olijn van Rotterdam

Bmm Àbbas

Marja van Westervoort

Carla van Beelen

Henk Mollema

Jane Hamstra

Emmy Heida

Anke Bastiaan

Kitty Gruppen

CoraMidde

Ruud van D1k

Yvonne Smit

Sonja van As

Helen van der Poel

Frits Jacobs

Titus Vuhagen

Paul Engelen

John de Gier

Ruud Schilproort

Ria van Geffen

Jéjé Groot

Rotterda,n Marathoo,

Naam

Domingos Castro (PoÍugal)

Aar Stigter (Hellas?)

Tegla Loroupe (Kenia)

Albert Beekhuizen

F. Boers (THOR)

R. Lanwu (Duitsland)

Nico Droppert

Marco Bonboom

John van der Kroft

RinusWijma

GerrtJan Mols

Pietfuevaart

Rein Pijpus

MichielTuit

Esthu Hartman

Annie van Heiningen

Ineke Schdnler

André Papilaja

Kosta Antoniou

Baaninstuif Leiden Atl., Leiden, j000 m op 25/0407

Plaats Cat.

MSE

Tijd

9:03:5

Naam

Dnk van Beehn (Leiden Atl)

MSE 9:49:8 MacelMientjes

MS 10:03:8 Petervanleeuwen

f/rke Ladies f,uo Híve rsun, 5 kn op 27 fi4197

Plaats Cat. Tijd Naam

I REC 0:16:03 GabrielhVijverbug(Caesar)

6l REC 0:21:26 Sandra van den Berg

116 REC 0:22:34 HelhnHauser

185 REC 0:24:18 Marlovandulaan

Nogal WMus Bergloop, Den Helder, 10.5 kn op 30fi4197

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 0:37J1 FreddyNrlstad(Noordkop)
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5 M40

19 M50

4 M40

50 MSE

87 M50

[5 M45

9:455

12[6:7

Wrlnbergloop, Maastrkht,20 kn op 2410il97

Plaats (at. Tiid Naam

Louis Tummus (Unitag

Frans Foner (Noordkop)

Henk Mullekes

Léon de Priester

Peter de Wilt

Joop den Ouden

op22/05197

Naam

Lieshth v d Heuvel (Haag Atl)

Anne v Schuppen (Haag Atl)

Magria Hoekstra

Jan Korevaar (Typhoon)

Louis Tummus (Unitas)

Birgit Lennatz (Duitsland)

Henk Mullekes

Joop den 0uden

Hellen Hauser

I

4

58

nt

179

186

Lievaart Conp (2),

Plaats Cat.

0:38:52

0.42:19

0:46:43

0.4116

0:51:38

0:58:08

l:15:16

l:16:45

l:34:50

lr35:11

l:59:49

2:01:21

Naaldwí1k,

Tiid

8:37:9

8:40:7

9,29,3

9:30:9

9:36:1

9:50:9

Nogal Wiedus Bugloop, Den Helder, 6.3 kn op 30M197

Plaats Cat. Tiid Naam

I V35 0:26:16 KatinlaWiltenburg(Noordkop)

3l VSE 0:36:03 HellenHauser

lnstuif Haag Atl,Den

Plaats Cat,

Haag,

Tiid

9:39: I

3000 m

lelenaticaloop, Hxrlen, 10 EM op 0ffi5197

Plaats Cat. Tiid I'laam

I MSE 0:48:01 JohnKiprono(Kenia)

23 M40 0J3:38 CeesKraayeveld(AV34)

24 VSE 0Jl:40 lrmaHeeren(Walcheien)

362 M40 1,20:42 BeÍdeJong

481 VSE l:30;55 YolandaluqueGamuo

LievaartConp (1),Naaldwr:ik,5M n op lil\19l
Plaats Cat, fiid Naam

I MSE l4J8:3 MauricevVeldhoven(0lympus70)

2 MSE 15:08:9 thomasPiepu

l0 MSE l5J7:1 Rémonvanlunzen

12 MSE 16:04:5 Willem de Graaf

15 M40 16:17:9 DoekedeJong(0lympus70)

22 MSE 16:45:8 Petervanleeuwen

33 MSE 17:08:6 Zakaialzzine

34 M40 17:09:7 HemanvandeÍStijl

4 M50 11.31:4 LouisvdHont(Olympus?0)

65 M50 l8:44:l Eddyz'll

68 MSE 18:54:5 MarceldenDulï

88 M55 20103:9 JanNreuwenburg

City Run Wouden, Woerden, 10 kn op 19fr5t97

Plaa$ Cat. Iiid Naam

I MSE 0',29,47 Wilson Musto (Kenra)

l0 M40 0:32:06 Rien v d Wilt (Clytoneug

70 M40 0:45:05 BertdeJong

I

2

6

VSE

v35

\/35

MSE

M40

VSE

M40

M45

VSE

Plaats Cat,

1 MSE

6 M40

19 MSE

32 MSE

39 MSE

40 MSE

61 M50

65 M40

79 VSE

95 V35

122 M40

r35 M50

160 M40

t14 M40

t91 MSE

215 MSE

259 M50

280 M40

294 MSE

305 V40

3r0 M45

l5i vsE

Golden Tenloop, Delft,10 kn op 25/05197

Tijd

0:31:02

0:31:30

0:32J0

0:33:57

0:34:44

0:34:45

0:35:30

0:35:35

0:35:59

0:36:49

0:31.44

0:38:04

0:38:54

0:39:38

0:40:21

0:41:04

0:41:28

0:44:20

0:45:06

0:46:M

0:46:19

0:52:46

Naam

AIex Mutsaars (Sliedrecht)

Ruud 0nland (LAAC Twente)

Thomas Piepr

Ronald Breugom

Petu van l*euwen

BaÍ Colqn

Rob v Kempen (PAC)

Herman van der Stijl

Carla Ophorst (0lympus 70)

Ineke v d Heijden (Haag Atl)

Joop Verhoeven

MdyZtl
Marco Bonhoom

Rinus Poh

John van du Kroft

Maarten Schanoo

Henk Breugom

Bert de Jong

Jan Poer Boelema

Mananne Koopman

léjé 0root

Yolanda Luque Gamero

3Mnop29l05t97
Naam

Fmnk Wiegman (AV 40)

Thomas Piepr

Doeke de long (Olympus 70)

Mieke Aanen (Haag Atl)

Wilhm de Graaf

Herman van d€r Stijl

I

3

t1

t8

25

T

MSE

MSE

M40

VSE

MSE

M40

38 MSE

40 M50

54 M45

63 M50

ó8 MSE

90 M559r v35

t02 v3

9:50:9

9.52:2

l0:12:9

l0:3ó:ó

l0:42:6

1 lr23:8

1 I 124:0

l2:30:0

ZakaiaF,zzine

Louis v d Horst (0lympus i0)

Ton Toet

Eddy Zrl
Macel den Dulk

Jan Nieuwenburg

Nel Vreugdenhil (Olympus 70)

Margriet Hoekstra

Weg Í9f.7, DenHaag, l0 kn op31/0587

Cat. ïiid Naam

V35 0:36:37 MagsGreenan(hrland)

V45 0:38:4ó FelicityGarland(GBR)

V45 0:46:31 Ineke Schnitzler

'Royallen, Den Haag,10 kn op 0lfr69l
Cat, Tijd Naam

MSE 0:30:48 MartitenKate(Fortis?)

MSE 0.32:49 Albert Beekhuizen

MSE 0:33:21 ïhomasPieper

MSE 0:33:34 Rémonvanlunzen

M40 0:33:48 PeterBamhoom(l*idenAtl)

MSE 0:34:04 RonaldBreugom

MSE 0:35:10 Petervanleeuwen

MSE 0:35:34 MarcelMientjes

MSE 0:35:38 BartColijn

VSE 0:35:40 MiekeAanen(HaagAtl)

BR 0:36:ffi HermanvanderStijl

MSE 0:36:05 HansBlokïu

MSE 0:3ó:20 ZakaiaLzzine

M40 0:31.29 JoopVerhoeven

MSE 0:37J0 RoelvandenEijnde

M50 0:38:41 Wim Wouten (HaagAtl)

MSE 0:38:45 FransMartens

BR 0:1852 NicoDroppeÍ

M40 0:39:30 RinusPols

BR 0:39:37 Jan van Raam

BR 0:39:5? MarcoBonb,oom

MSE 0:40:1? Karel Stolk

MSE 0:40:23 PeterGroen

M55 0:40:30 PetuHoek

MSE 0:40:40 John vander(mft

M40 0:40:50 Cees Put

MSE 0:41:ffi JasperGeurls

V35 0:41:12 Joke Keuning (Koplopen)

V35 0:41:14 Marjovandulaan

MSE 0:41:33 MichelRovers

MSE 0:41:39 GuusZijdenbos

M40 0:41:45 Piethevaaí

M40 0:42:26 §imonStroo

M40 0:43:23 ZierSchaap

M50 0:43:32 HenkBreugom

M40 0:43:47 BeídeJong

MSE 0:44:02 GerardWessel

MSE 0:44:13 RonaldKloots

MSE 0:44:14 Jan PetuBoelema

VSE 0:44:21 EstherHaÍman

M45 0:44J7 Paul van Dunné

BR 0:44:59 JohnvanduWeeh

VSE 0:45:47 EuherKranenburg

M40 0:45J9 PietBoorsma

M60 0:46:13 PietMeinders

MSE 0:4ó:17 Rotsrt Bonle

,ManthonopM6l9T
Tiid Naam

2:22:M DimitnRiyoukhine(Rusland)

2:4:49 RobvSchooten(AAV36)

l:14:08 EdSchlarmann(VuNed)

3:23:46 PeterHoek

3:29:50 AntoonClaassen(HRR?)

3:34:26 HenlBreugom

3M Halve Marathon, Leiden, op 08106197

Tiid Naam

1:05:23 Jackson 0mweri (Belgie)

l: 16:40 kina Lebidinskaja (Rusland)

l:23:15 JoopVuhoeven

l:24:00 Roel van den Eijnde

l:24:01 FransMartens

l:25'.?2 Nico Dropput

1.25:23 Erik van Bergen

l:25:55 MarcoBonboom

Eur, Kanp.

Plaats

1

1

8

lheHague
Plaar

I
4

5

6

7

9

14

t1

18

19

25

26

27

36

42

50

Í
58

65

68

7l

/0

78

80
a1

85

88

90

92

91

101

104

111

l3l
134

r43

148

l5t

152

158

róó

t61

180

187

191

r93

fihurgfen Miles,Tihurg, l0 EM op 0110697

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 0:46:46 ïhomas0sano(Kenia)

1 M60 1:04:15 JanOlieslagen(Gloria)

5 M60 1:11:40 ArthurToomer

3M Marathon, Leiden,

Plaats Cat,

I MSE

12 M40

95 M50

r$ M55

2M M5O

238 M50

Plaats Cat,

I REC

33 REC

86 REC

97 REC

98 REC

122 REC

124 REC

132 REC

284 REC

348 REC

488 RIC

505 REC

562 REC

511 REC

121 REC

754 REC

789 REC

805 REC

820 REC

82I REC

835 REC

84I REC

842 REC

90] REC

957 REC

965 REC

II24 REC

I»6 REC

1311 REC

I4OI REC

1486 REC

1540 REC

1549 REC

1828 REC

I83O REC

184ó REC

2086 REC

2I]6 REC

2421 REC

2451 REC

2452 REC

25?2 REC

254 REC

25U REC

l:31:28

l:33,27

l:36:01

l:36;20

1,31:24

1.31:49

l:40:05

l;40:23

l:40:52

1:41:02

1:41:16

1:41:16

l:41:26

1:41:31

1:41:3 I

l:4219

1:4258

1:43:08

1:45:13

l:47:35

l:48:38

l:49:04

l:50:14

l:50:58

l:51:02

l:54:59

l:55:01

l:55:14

l:58:58

l:59:4ó

2:ffi:10

2:07:23

?:07.24

2:10.24

2: I 1:40

2:12.43

816

rm3

r393

1408

15 l6

r6r9

17t0

1789

1850

0J0:33

052:14

055:05

0;55:15

0:56:ll

05659

0:57:47

0:58:20

0:58:50

Karel Stolk

Jacques Overgaauw

Gerard Wessel

Peter Groen

MichielTuit

Henk Mullekes

Simon Stroo

lan Pau Boelema

Berry Kramer

Ineke Schnitzhr

Pieter de Graaf

BeÍ de Jong

Lex Cabml

Esthu Kranenburg

Ron Peming

Piet Meindus

Ronald Kloots

Hans van Toor

Hans Tork

Jéjé Groot

André Papilap

Charles de Roo

MarcelMientjes

Joop de Gier

Bngitte Reyns

Ma{olijn van Ronudam

Herma Kesler

Bert van Viegen

Peter Barnard

Yvonne Smit

Yolanda Luque 0amuo

Paula Dangerman

Eddy ZUI

Annique v d Boogaart

John de Gier

Hubert Claassen

REC

REC

RIC

REC

REC

RIC

REC

RIC

REC

Ben van Kolen

Ed Reinicke

Pieter van der Poort

Nellie Verpoort

Joke van Berkel

Nathahe Verhaag

Lenie Gelauf

Ineke Gilht

Ria van de Bug

iM lien KM, Ldden, 10 kn op c,8fi6t97

Plaats Cat. Tiid Naam

I REC 0:30:08 EdoBaart(PrinsHendÍik)

2 REC 0:14:09 Nadezhdallyna(TRR)

30 REC 0:34J3 WillemdeGraaf

4l REC 0:36:03 HansBlokker

117 REC 0:40:15 Jan van Raam

134 REC 0:40:54 Maarten Schanoo

184 REC 0:42:18 Jan Nieuwenburg

230 REC 0:43:40 GuusZijdenbos

416 REC 0:46:48 BramAbbas

M REC 0:47:05 MarianneKoopman

411 REC 0.41:21 Eugène vande Berg

499 REC 0:47:40 Don van Ruiten

575 REC 0:48:21 Willem Mesters

lan Knijnmburgloop, Maasdiik, 15 kn op 14106197

Plaats Cat. ïiid Naam

I MSE 0:47:08 WilfiedKiplagat(Kenra?)

8 MSE 0:49:ll AlhrBeekhuizen

42 MSE 0:54:19 BartCol4n

NK Bergbpen, Landgruaf , 15 kn op 1il06n7

Plaats Cat, Tiid Naam

1 MSE l110:58 WoldiMilkessa(Ach.Top)

4 M40 l'.14,22 Louis Tummus (Unitas)

25 M40 l:32:09 HenkMulhkes

Lievaart Conp (3), Naaldwiik, 15N n op l9lffil97

PlaaB Cat. Tiid Naam

I MSE 3:54:2 ArthurvDrlk(0lympus?0)

2 MSE 3:55:6 IhomasPieper

6 MSE 4:ll:3 AlhrïBeekhuizen

13 MSE 4:19:3 TaknaLzzine

20 M40 4:23:l Han v d Weck (Waterweg)

27 MSE 4:25:9 WillemdeGraaf

29 MSE 4:21'.8 MarcelMientjes

40 M50 4:17:3 LouisvdHont(Olympus70)

4l M40 4:31:7 HermanvanduStijl

55 M45 4:49:7 TonToet

& M50 4:52:9 EddyZUl

6ó MSE 4:55,'2 MarceldenDulk

85 M55 5:14:9 lanNieuwenburg

lnstuif Haag Atl, Den Haag, 5000 m op 03107R7

Plaats Gt. Tijd Naam

1 MSE 15:46:3 HakimNajib(Sparta)

6 MS 16:30:8 Wilhm de Graaf

9 M40 11 .09'.2 Herman van der Strll

I
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snel mlvle
llnes e r

materíaal het halve werk is.

Verder kunnen wij u behulpzaam
een keur aan hartslagmeters
of de computergestuurde
van TAcx waarmee u zelf een

Kleding, hartslagmeters,
ners, helmen en brillen

_ Ml!_&
TIETSEN:

VAN H€RwERotN,

KEsrREr USA,
CotNAGo. CaN-
NoNDATE, ÍRE(,
GIANI, CADEX,

KoGA, Baravus,
CoNcoRpE, AME-

RrcaN EacrE,
GeztiLr, Dr Ro-

sa, DuErL, PrNA"

RELro, Bro'RA'
cER, B ANcHr,
CHESTNT,

M€RLIN
NIUM, I

MtRcKx EN

CIPIA,

GEOPEND:

MAANDAG

13.00-18.00 uuR

Dh6p^G r/"
VR!pAG

9 00.t 8.00 uuR

DoNprRpac
l9 00,2t.00 uuR

Z^]M
9.00, I 7.00 uuR

ADRES:

AR(WEG 75.7

227i AG
V*
TEm

070/ 38ó17 I 9

070 / 387 ó3ó0

[ooK

Wij kunnen

hart van

I

een advies

uw schoen-§tuur.

Alpenrit

snelle

triathlonframe

Er komt heel wat bij
kijken voordat er uit

natie met een
ligstuur. Voor al
deze zaken bent u
bii ons aan het
iuiste ad.es,

Snellewielen

aerowiefen met'

en CnupecruoLo componenten
ziln wij ronduit scherp

geprijsdl
Maar ook voor de andere

scherpe príjzèn
De prijzen? Helernaal niet

duur. Met heel veel Supuaruo

merken hanteren wij zeer
concurrerende prljzen,

Kom eens langsl
Kortom een bezoek aan

rnet hoge aerodynami-
«he velgen monteren;
Maàr lie{st 10 verschil*
lende soonen +
snelle wielen

is uiteÍmEte
plezierig en leer-

zaam- Boven-
dien sch srrken

(behalve
e€n uitge-

breideHr4 (aueae-
NoLo, G|PIEMME,

Mnvrc, Slrr,letcy.

,U.,i*....ruli.:l; r.' r::l:i., 
';Ë;.:.ir.i.i;.,Ë..l:[i 

l.[:1l:[...11.:1'1.,.I

ONDERDELEN:

C^"Ps-".

vtc,.CtNErrr,
Ioo(. SYN-
cHros, RTTcHEY,

RrNGrE, Dï,
Roc( SHox,
MaRzzocHr,
RoND FoRK,
HuEGr, Íacx,
t!rE, RrGroa,
AItI HARTSIAG.

MEIERS EN IN.

BA N D E{.1

Co,mB,Í^L,
PaNARAcER, VIT-

ToRta, MTcHEIN,

worBER, Troc^
EN VREDESïEIN.

STNUMENTEN

l

UITSLAGEN

.LËV§trANCIER
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Komt u iets tekott? ROAD RUNNERS

071-5322179

070-3477484

070-3973281

070-3901597

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

HOTROADREVIEW

Helensnaat 45

2681 BD Monster 0174240861

Zuidptaslaan 91

2743 CW Waddinxveen 0182-61 1955

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

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

Berkel (voorz.)

070-3906784

0t5-3697132

Peter Barnard

Ronald Boekkamp

Pieter de Graaf

Ton Heerkens

Henk Hoogeveen

Willem Hoogstad

Ben van Kan

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk

Herman van de Stijl

Heidi van der Veer

Gerrit van der Veer

TRAINERS CONDITIO

070-3867679

015-2627842

0t74-240861

CORPS

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

Trudy de Lange maandagav.

Gijs Kievith woensdagav.

BESTUUR

Het bestuur van

Ton Vermolen Patrijslaan

(voozitter) 2566 XL DEN HAAG 070-3462607

Jelle v.d. Veen Muurbioemweg 97

(vice-voorzitter) 2555 ND Den Haag 070-386492

Hellen Hauser Frits SlompstÍaat 29

Gecretaris) 2264 DW Leidschendam 070-3204095

f,d Biersteker Nachtegaallaan 9

(lepenningmeester) 2224JCKatwuk01l40130',l4,

giro263695l

VSB-bank 88.55.95.823

Aad Overdevest Katwijkseweg l9a

(2epenningmeester) Z242PBWassenaar U0-511U66

Jacques Beljon Archimedes$raat 68

(wedstrijdsecr.) 2517 RX Den Haag

Wedstrijdsecr. HRR,

Noortje Alberts

(commissaris)

Guus Zijdenbos

(ledenadministratie)

e-mailadres

CLUB VAN lOO

Ben Hermans De Sillestraat 266

2593 VE DEN HAAO 070-3473873

L.v.N. Oosteinde 169

2?7 4 G A VOORBURG 070-381 1250

Pellenaerstraat 19

2586 EK DEN HAAG 070-3552785

Zier Schaap

(penningmeester)

Rob Krahmer

(P.R)

BARCOMMISSIE

Heidi v.d. Veer

Aad Overdevest

(penningmeester)

Noortje Alberts

Ginneke Bunk

Carry van Teijlingen

2597 RD

Zwolsestraat 427

2587 VH Den Haag 070-3514390

DeVakdrogisf
Kessler

\,
'J)t r

.€ Homeopatheekw
Laan van Meerdervoort 205, 2517 BC Den Haag

Tel 070 -3452 210 Fax 070 -34 63 705

2331

BOUW- EN AANNEfNINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

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

BEScHERMING VAN
MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SHIELo MARK BV ROÍTERDAM, VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3I, POSTBUS 23O3O, 3OOI KA ROTTERDAM,
TELEFooN OlO 24lAlOO, FAx OIO 2414129

SHIELD MARK BV AMSÍERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN i, POSTBUS 75683, TOTO AR AMSTERDAM,
TELEFooN O2O 664433 I, FAx O2O 676aAOO

SnIELD MANK

fi
7

Boy Gailjaard

070-321 1505

REDACNE

Redac'tie

Hellen den Dulk

Soesterbergstraat 156

2546XX DEN HAAG 070-3298767

De Oenestetlaan 268.

2522 LW Den Haag 0?0-3901597

Zie adres bij bestuur

Renée van der Roest




