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HRR Clingendaelcross
Zondag 2 november wordt er door onze vereniging weer een cross georgani-
seerd. Samen met Haag Atletiek, Sparta, de Koplopers en Olympus zal deze
cross een onderdeel zijn van een circuit. De opzet van dit circuit zal ongeveer
hetzelfde zijn als die van de 1 van de 4lopen, die inmiddels aleen vaste plaats
op de trimloop -kalender hebben ingenomen. Laten we hopen dat door het
organiseren van deze cross een voor Den Haag verloren gegane discipline
weer nieuw leven wordt ingeblazen.

f f et crossen is al sinds oudsher
l{ ""n 

vast onderdeet van de
I l*'nrenrarnrng van weg- en
baanatleten. Crossen levert een enor-
me bijdrage aan kracht en uithou-
dingsvermogen. Bovendien is het een
welkome afwisseling van het lopen
op harde ondergrond.
Praktisch elke atletiel</hardloopver-
eniging organiseert wel
een of meer crossen gedu-
rende de winterperiode.
Toch is daar in Den Haag
behoorlijk de klad inge-
komen. Nog niet zo lang
geleden was er nog
keuze genoeg: de Duin-
digt cross, de Duinrel
cross de Duinzigt cross,
Zandcross en de Kater-
loop. Zij zijn alle van
de kalender verdwe-
nen (een verschijnsel
dat zich helaas niet§alleen
tot het crossen beperlËt......).
Hoog tijd dus voor ftn
nieuwe impuls: De "C
gendaelcross" zal n

zo'n groot evenem
worden als de Duindi
cross, maar gewoon ee
leuke pittige trimloop
voor atleten uit de regio,
Het parkoers met een
lengte van ongeveer 7

kilometer (dames en heren) zal
geheel gaan over ruiterpaden en is

behoorlijk geaccidenteerd. Pittig
genoeg om er helemaal kapot op te
gaan, zeker als de dagen ervoor een
paar fikse regenbuien van de zandbak
een modderpoel gemaakt hebben...
Deze keer geen verzoek om hulp
en/of sponsoren (hoewel ijd wel-

kom!). Maar wel een ep voor
deelnemers. Het zijn als
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Het meubilair dient dan ook binnen te blijven staan,

tic stoelen kunnen voor hetterras gebruiktworden,

play aangeschaft, die boven de bar is

informatie over etrenernenten vvordt
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Hèt is trout,vens de bedoeling dat de materialen die nu in het

clubhuis aanr,vezig zijn ook in het clubhuis blijven, ln het verle-

den gebeurde het nog rruel eens dat er zonder orrerleg met het

bestuur of barcommissie materialen of meubels aan het inte-

rieur werden toegevoegd of weggehaald,

lndien er leden zijn die ideeën hebben orrer de inrichting van

hètclubhuis, graag orlerleg met bestuur of barcommissie,
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Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan al-
leen m.i,v. 1 januari. Dit dient altijd schrif-
telijk te gebeuren aan de ledenadmini-
stratie of aan het secretariaat 2 maanden
voor 31 december van het betreffende
kalenderjaar.
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Dam tot
., , . ,,,.,11,

En'hoè v$erd er getraind....
Bijna igdere training was een wedstrijd op
ziclr;lr,puufloop I werd vanzelf duurloop 2,
duurloop 2 werd algauw Duurloop 3 enz.
enz.... Ook de trainingen op de baan ble-
ken een groot genoegen, het is maar goed

dat het begin van zo'n atletiekbaan aansluit
op het eind daarvan, anders waren wij nu
een hoop leden kwijtgeraakt, het hek stond
namelijk wel open. Helaas werd in de

goede voornemens een forse deuk gelopen
door een van de jongste leden van de Haag
Atletiek. Na onze baantraining verscheen
een l2-jarig meisje op het tartan die op
haar gemak een aantal rondjes liep in een

tempo van iets meer dan drie minuten de

kilometer. Als we beseffen dat de snelste
uit onze groep over de kilometer ongeveer
3.30 minuten loopt, kunnen jullie nagaan
dat het moraal stevig geknakt werd.

Gelukkig was daar onze Ronald weer die
met enkele stevige praatsessies de morali-
teit weer op wist te krikken, zodat de draad
weer snel opgepikt werd. Na een generale

repetitie bij de Vlietloop in Voorschoten,
konden wij tevreden constateren dat de
vorïn er was en iedereen klaar was voor
Amsterdam. Ook in de kroeg werd bewe-
zen dat de rechterpols soepel in het
gewricht bewoog.

uur klonk het startschot en zetten de wed-
strijdlopers zich in gang voor 16.100
meter. Onder een lekker zonnetje en met
veel publiek langs de kant werd er, in
tegenstelling tot de trainingen, zeer gedis-
ciplineerd en in een relatief rustig tempo
gelopen. In de IJ-tunnel lieten de Haagse
Road Runners uiteraard weer van zich
horen. Het oh oh Den Haag schalde door
de tunnel gevolgd door een vocale wave.
Wat waren die Amsterdammers sti1......!!
In een gestaag tempo vorderden wij dwars
door Amsterdam Tuinstad tussen hagen
van mensen door die beurtelings klapten
en juichten. Daar waar de toeschouwers
stil waren werden zij door enkele onzer
lopers opgezweept tot aktie.

Helaas moest ondergetekende zijn opruien-
de akties bekopen met een lichte heupbles-
sure. Na voor een muziekkorps wat
gedanst te hebben, zag ik ergens ruim voor
mij op de route een goed uitgeruste dame
(zeg maar 'n D'tje) zich zeer soepel bewe-
gen op een stukje salsa muziek, of zo iets.
Als een magneet werd ik door haar aange-
trokken, een nummeÍje Dirty Dancing was
het gevolg. Na mij van haar losgerukt te
hebben kon ik weer bij enige groepsleden

aansluiten. Pech echter, in de trainingen
waren deze dansoefeningen niet inbegre-
pen, zodat na circa l0 kilometer een pijntje
zich openbaarde in mijn linkerheup. U
begrijpt, het pijntje werd steeds hinderlij-
ker en alleen moest ik mijn weg vervolgen.
Uiteindelijk kwam ik in 1.24 en nog iets
over de finish, vier minuten later dan
gepland.

gauw werden de plaatsen op de krukken en

ander ondefinieerbaar meubilair ingeno-
men.. Om de serveersters niet nodeloos te

belasten, werden er geen enkele glaasjes
besteld maar meteen pitchers van 1,8 liter.
Dit ging in een tempo waarbij het parcour-
record tot een lachterjte werd verheven. Na
geheel te zijn volgelopen hebben wij
getracht het overtollige vocht te dempen
met enkele meters spareribs, hetgeen goed
leek te lukken, ware het niet dat je van die

dingen een waanzinnige dorst krijgt.
KoÍom, het schuim bruiste ruim, het bier
liep als een lier en met de trein is het fijn.

Oh ja, de trein.....
Jammer dat enkele mensen niet hard
genoeg tijdens de wedstrijd hadden gelo-
pen, zij hadden nog genoeg fut over om te
springen over het peïron en zodoende de

trein te halen. Anderen waren zo snel niet
meer, zodat de ene helft al in Den Haag
was voor de andere helft de trein ik kon.
Jammer maar op de training zal meer aan-
dacht besteed moeten worden aan het soci-
aal aspect, het "wij" gevoel en het stofzui-
gen. Al met al een schitterende dag, op
naar de volgende loop in Nijmegen, ja toch
trainer????

Ed Reinicke

Damloop 21 september 1997
Doel van het schema van de groep onder leiding van Ronald Boekkamp was
dit keer de Dam tot Damloop, een zeer bekende en bovenal gezellige loop

over 16,1 kilometer. Gedurende de trainingsweken werd al snelduidelijk dat
naast de sportieve prestatie er iets meer verlangd werd, namelijk de viering

van de veertigste verjaardag van lan Molenkamp. Tevens bleek Andre
Papilaya zijn verjaardag te willen vieren en ook voor ondergetekende is sep-
tember traditioneel een feestmaand. Kortom, genoeg redenen om stevig te

trainen en goed voorbereid richting Amsterdam te gaan.
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De Loop...
Om 40 seconden over zesminuten over een

Massage, eten en.....drinken
Na een stevige massage van een enkeltan-
dige masseuse en een vlotte douche in de

kleedruimte voor wheelers, hoe toepasse-
lijk, werd de bus richting Amsterdam
opgezocht. De wallen werden links gela-
ten, de kroeg was namelijk rechts, en al

TL ooP
op7
1e en 2e plaa

de Vlietloop plaats in Voorschoten. Daar zijn op de
Albert Beekhuizen en Thomas Pieper van onze eigen

Road Runners. De foto van de prijsuitreiking is helaas nog niet in ons
ln ons laatste nummer van dit jaar zal deze foto uiteraard gepubliceerd
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Zondag 21 september 10.30 uur
Centraal Station te Den Haag....
Enigszins nerveus worden de laatste meel-
opers opgewacht, waarna de eerste sprint
richting Intercity volgt die reeds stond te
wachten. Om 10.35 uur vertrok de trein
richting hoofdstad, je kan tenslotte maar
op tijd zijn!! In Mokum was het al een

drukte van belang, veel sportieve en semi-
sportieve figuren op hun eigen wijze bezig
zich voor te breiden. Onder leiding van Jan

werd direct koers gezet richting kroeg
waar de koffie zwaÍ en sterk was. Er bleek
zelfs nog iemand snel even voor de eieren
met spek te gaan, het werd echt snel duide-
lijk dat deze, enigszins gezette sportman,
zich met de bus richting Zaandam ging
bewegen. (zwak,zwak) Na enig warmlopen
en strechoefeningen op de Wallen, ja waar
anders,werd het startvak opgezocht.
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Op 29 augustus 1997 ',

André BIok en Annet

Namens HRR van harte
gefeliciteerd !
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home$ai-§eÍieus advies voor de serieuze
triathleet

snelle

nati€ met een
[igstuur. Voor al
deze zaken bent u

Srherpe prijzen
De prijzen? HeÍemaal niet

duur- Met heel veel 9tuueruöbii ons aan het
juiste adre§,

?

de serieuze triath-
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tnelle wielen

Wij kunnen u bijvoorbeetd een advies
geven over uw juiste zitpositie op de fiets.
Hoe hoog uw zadel moet staan t.o.v, het
hart van de trapas. Of hoe lang de aÍ-
ttand moet zijn van de punt van het zadel
tot aan het stuur. Of hoe uw schoen-

Noto, GIfiEMME,
Mevrc, Srrte*ev.
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CaMPAGNoro,
SHTMANo, Ma-
vrc, CrNELtr,
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Lex twee jaar gevoetbald
en dit op een mislukking

Onder het genot van een drankje en de heerlijke BBQ, verzorgd door o.a. Rob
Krahmer, heb ik een interview met Lex Kabral.

Lex Kabral, zijn leeftijd zal ik niet verraden, maar keek er wel van op toen ik
haorde dat hijal25 jaar getrouwd is en twee dochters heeft, een van 24 en

een van 18 jaar. Hij werkt al een jaar of 27 als loonadministrateur.

geeft Lex de tussenstand van het voet-
ballen door Champions Leque
Juventus- Feyenoord 3-0, - en PSV staat
ook al achter, gaat goed met het
Nederlands voetbal. Maar laten we het
over een echte sport hebben, hardlo-
pen.

Als alles mee zit wil Lex in de toekomst
ooit eens de marathon van Berlijn
lopen. lk kan hem dit alleen maar aan-
raden, daar het voor mij een zeer
goede ervaring was.
Maar voorlopig loopt Lex, ieder jaar de
Dam tot Dam loop, wat hij een zeer
gezellige loop vindt, en dit geldt ook
voor de 3M loop te Leiden.
Lex is voor zijn gevoel lekker fanatiek
bezig, maar hij loopt niet met tijden te
goochelen, zo van die'1, marathon of

@

De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 66 71

marathon in die tijd. Bij hem hangt het
gewoon van een aantal factoren af,
mooi weer, goed uitgerust e.d. Als
deze factoren goed voorbestemd zijn
loopt Lex gewoon lekker.

Over de vereniging is hij kort maar
krachtig, het is een gezellige club, en
hij zou wel wat meer voor de club wil-
len betekenen. Maar zoals hij al gelijk
duidelijk maakt, hij heeft híer totaal
geen tijd voor. Binnen zijn trainings-
groep heeft hij het ook naar zijn zin,
en is zelfs tevreden met zijn trainer,
(tevreden met Joop ???).

Wat Lex wel erg leuk vindt om te doen
binnen de club, is op ( 23 november
a.s.) voor zwarte piet te spelen.
Overigens doet hij dit niet alleen voor
de club, want hij zit op 5 december in
ieder geval helemaal volgeboekt.
Over de locatie van het clubhuis is hij
kort. Hij vindt het een vrouw onvrien-
delijke omgeving, te donker, en geen
goede verbinding wat openbaar ver-

iep, is hij gaan competitie-
en is hiernaast ook het hard-

gaan oppakken. Wie ook aan
bowlen deed is Marianne Koopman.
Het trainen voor het bowlen vond hij
te eenzijdig, en is zich toen volledig op
het hardlopen gaan storten. Zo af en
toe wordt hij nog weleens uitgeno-
digd om een partijtje te komen bow-
len.

ln 1985 liep hij zijn eerste 1/z marathon
tijdens de CPC in een tijd van + 1:40
uur, 's avonds uitgeput op de bank lig-
gen en geen stap meer kunnen doen,
maar wel zijn eerste 1/, marathon
gelopen.
Via Marianne kwam hij terecht bij de
H.R.R, en ging hij binnen deze club
ook steeds meer trainen, en harder
lopen dat resulteerde in snellere tijden
op de t/z marathon, en was hij minder
kapot.
Vanaf 1994 - 1995 deed hij ieder jaar
mee met de C.P.C. behalve die van
1996, deze heeft hij bewust zoals hij
zelf zegt geboycot. Toen was de start
en finish op Scheveningen, en de C.P.C.

behoort nu eenmaal te starten en te
finishen in de binnenstad.

Tijdens de C.PC. van 1997 liep hij zijn
snelste tijd ook wel p.r. genoemd op
de 1/: marathon, te weten 1:29:14 uur
p.r. (voor de beginners, een p.r bete-
kent een persoonlijk record), dit deed
hij in voorbereiding naar de marathon
van Rotterdam deze liep hij in een tijd
van 3:20 uur.
ln het totaal heeft Lex drie marathons
gelopen, alleen is hij er bij eentje op
ongeveer kilometer 25 uitgestapt, het
ging niet lekker. Tijdens het interview,

'Een hoge dosis vÍfiumine C zorgt v@r een snel/er hersteí bíl b/esures"

voedingssupplementen
vitamine C lOOO mg. 35O stuks F1.87.5O

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

voer betreft. Hierdoor hebben er vol-
gens hem ook een aantal leden
bedankt, wat hij zeer spijtig vindt.

Als afsluiting zegt Lex, iets waar we
denk ik het allemaal wel mee eens
kunnen zijn, dat hij namelijk zijn
gezin erg dankbaar is dat hij altijd
maar kan gaan trainen. En dat na het
trainen zijn warme pra
VROUW BEDANKT.
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SÍrortende
vroLt\ /err
hebben flink
lagere kans op
borstkanker
(Bron: onbekend)

Uit een onderzoek onder ruim 25.000
Noorse vrouwen blijkt dat regelmati-
ge inspanning aanzienlijke bescher-
ming biedt tegen borstkanker.
Vrouwen die wekelijks minstens vier
uur flink aan sport deden, liepen 37%
minder risico op deze aandoening
dan vrouwen die niet spoften.
Bovendien gold: hoe meer
inspanning, des te kleiner het risico
((New England Journal of Medicine, 1

mei). De vrouwen werden in dit
onderzoek gemiddeld bijna 14 jaar
gevolgd. ln die tijd werden ze twee
keer onderuraagd over hun lichame-
lijke adiviteit. Aangezien Noorwegen
een register bijhoudt van alle mensen
die kanker krijgen, konden de onder-
zoekers veruolgens precies u itzoeken
wie van deze vrouwen er
borstkanker ontwikkelden en wie
niet. ln totaal deden er zich 351
gevallen van borstkanker voor. De
ziekte was het zeldzaamst bij mage-
re, lichamelijk actieve vrouwen; bij
hen was het risico zelfs 77% lager!
Het beschermend effect van lichame-
lijke inspanning was verder het
grootst onder de vrouwen die de
menopauze nog niet bereikt hadden.

I I oe inspanning precies het risico op

H oorr,*anKer reouceerr. rs overrgens
I I niet geheel duidelijk. Mogelijk heeft
het te maken met het feit dat door sport het
vetgehalte van heÍ lichaam vermindeÍ. In
vetcellen wordt namelijk het hormoon oes-
trogeen aangemaakt, dat op zich weer de

kans op borstkanker verhoogt.
In een commentaar wordt benadrukt dat het
Noorse onderzoeksresultaat nog geen slui-
tend bewijs levert voor het verband tussen
inspanning en borstkanker. De vrouwen die
meededen, waren namelijk niet volgens het
lot verdeeld in een inspanningsgroep en

een inactieve groep. Dat is natuurlijk ook
nauwelijks haalbaar. Je kunt mensen een

bepaald gedragspatroon niet opleggen.
Voor het onderzoek pleit wel dat het pro-
spectief was (de vrouwen werden na de

opname over een langere periode - gemid-
deld l4 jaar - gevolgd). Verder werd reke-
ning gehouden met allerlei andere factoren
die met het risico op borstkanker te maken
hebben (zoals leeftijd, lichaamsgewicht,
voedingsgewoonten en het aantal kinde-
ren). De Noorse publicatie vormt boven-
dien de culminatie van een hele reeks eer-
dere, kleinere onderzoeken, die allemaal
een vergelijkbaar effect lieten zien.

Nu al dat bewijsmateriaal in dezelfde rich-
ting wijst, vindt een commentator in het
New England Joumal of Medicine de tijd
gekomen om vrouwen dringend te advise-
ren flink aan sport te doen, ook al omdat dit
verder nog de kans op hart- en vaatziekte,
suikerziekte, beroerte, botontkalking, vet-
zucht en invaliditeit verlaagt! Wel moet
hierbij aangetekend worden dat de Noorse
vrouwen uit het onderzoek zich bij hun
sportactiviteiten flink inspanden: hun hart-
frequentie ging omhoog en het zweet brak
hen uit. Gewoon een beetje wandelen is
dus niet voldoende!

@ (Bart Meiier van Putten)
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druk op de Algemene Ledenvergadering van de Club van 100.
oinder een heerlijk avondzonneg'e deden de /eden zich tegoed aan een

verliep in een gemoedelijke stemming, ïíjdens de vergadering werd
meegedeeld dat de penningmeester Zier §chaap zijrt functie

l\íarnens àeÍ bestuur en leden witlen wii Zier
sfeíde.
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I,{ieuws van het CONDlTlO-front
De ochtendtrainingen van CONDITIO zijn ingaande de maand september weer
officieel gestart. Trainster Els had de maanden juli en augustus vrij en dat
kwam mooi uit in verband met een sluimerende achillespeesblessure. Trainer
Harm - wegens verbouwing in de zomer aan huis gekluisterd - was in elk
geval eenmaal per week aanwezig om de gang erin te houden.
Prettig is het om te eruaren dat de leden van CONDITIO ook zonder trainer
hun conditie op peil houden. En zo moet het ook, want je kunt niet altijd aan
het handje van de trainer meelopen.

aarlijkse fietstocht ging dit

van 30 naar 50 leden. Aangezien de
wijkbladen in ons doelgebied (Voor-
burg, Leidschendam, Wassenaar en
Den Haag-Noord) weinig medewer-
king verlenen, gaan de leden van de
ploeg zelf over tot huis-aan-huis-
bezorging van onze folders.

Tot een volgende keer en stop nooit
met bewegen, als is het wandelen of
f ietsen.

Harm Hendriks

naar Waddinxveen waar
Jan en Renée van der Roest

'open-huis' hielden.
Een fietsretourtje naar Waddinxveen
via de klassieke molen van Bent-
huizen met zon, wind en regen, maar
dat mocht de pret niet drukken.
Sommigen hadden de auto, maar de
overigen hebben stevig getraind op
de tweewieler.

Het nieuwe seizoen werd onder meer
ingeluid met massale deelname aan
de Dam-tot-Dam-loop en wellicht
pakken we ook de Zevenheuvelen-
loop. Na afloop van de Dam-tot-Dam-

loop gezellig eten in de Jordaan en
verder actief op dinsdag- en donder-
dagmorgen van 09.30 tot circa 11.00
uur.
Het fruitje, de koffie of thee smaken
dan uitstekend en wie interesse heeft,
jij, je vriend(in), de buurman of -
vrouw enz. enz., kom eens langs voor
een gratis training! Veel, weinig of
geen conditie, het maakt allemaal
niets uit. Wij (Els en Harm) zorgen
voor longen als blaasbalgen en spie-
ren als kabeltouwen, verwerkt in een
schitterend figuur!

Het laatste nieuws betreft onze wer-
vingsactie gebaseerd op een groei

I
Een passende
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eu (en kan geen
confectie zijn

Daarom vindt u in onze .100 mr dat dc kcuken perfcct wurdt gcÍn.

showroqm ruim 25 opstellingen stallcerd. Al ruim 60 iaaí zrin wil
ven bekrnde merken keukens. akticí in kcukens, voor u dc garan.

Onze deckundige adviseurs geven u tir dat het resultaat gczrrn mag

graag alle in{ormatie zodat uw *orden. Ëen droom van ren keu
keuze wordt vergemakkeliikt. Nar ken weerin u mar hartelust kunt
wens maken wii een oÍ{erte etr ecn kokkerellen. Én voor elke vraa4

ontwerp zodat u vooraf weet waar hebbea wii een ptsscndc oplcening,

u voor kiest. lr'laar wil docn mcer. Geen conÍectie mrar maa*yerk riat

Onzc installateurs zorgrn eruoo! bii u past.

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. O7O - 363 69 25

HRR clubleden speciale korting.
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Perfect
geregelrd!
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.

íïïïïii'ffi::tJïi.r ö
wilje meerweten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSION
voor je. coNTACTLENsILAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93

2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Rean r matiecu rses
Hart voor elkaar

Op dinsdag 28 oktober a.s. en 4 november a.s.

om 20.00 uur wordt er een reanimatiecursus
gegeven voor beginners en gediplomeerde.

Geefje op om (bij) te leren hoeje een

medemens in een noodsituatie kunt bijstaan.

Nieurvelingen kunnen zich inschrijven
voor beide avonden en gediplomeerde alleen

voor 4 november.

Voor informatie kun je terecht bij
Trudy de Lange (070 - 3211505).

Inschrijven op de lijst die op

het prikbord in het clubhuis hangt.
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dochter van
Ruud en Els §chilperoort,

zusie van Hébe

Namens HRR
van harte gefeliciteerd.

Anna,
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De WegrennoÍr, me
De lievaartcompetitie 1997 is gewonnen door Thomas Pieper. Bij de veteranen 50+ pakte Ed Ziil
de derde prijs. De HRR ers waren goed vertegenwoordigd in Naaldwijk. De competitie bestaat
uit 6 baanwedstrijden, welke achtereenvolgens bestaan uit een 5, 3, 7,5, 7,5, 3 en 5 km
afstand. Op iedere afstand geldt de heste tijd. Er zijn diverse klasse en bij een deelname van
minstens 10 personen in een klasse zijn er 3 prijzen beschikbaar.

Het HRR-produd bleek na mijn vakantie met Run Bike Run
uitgebreid. Toen kort daarop een groep loperc uit de groep van
Ronald naar België fietste om bij Rinus op de camping te
barbeknoeien, (zie het verclag van deze tocht elderc in dit blad)
vond ik de tijd rijp om eens wat te schrijven over fietsen. Dat heeft
veel overeenkomsten met lopen, waarover straks meer. De
verwachting was ronduit slechtvoor zaterdag 13 september.
Westenwind, kracht zeven en regen. Om dan toch om half vijf 's-
morgens op te staan voor de door de Toeftocht Veenendaal georga-
niseerde 200 km lange Huchiestocht, brrr. Maar goed, je bent wat
ouder, hebt je tweede midlife-crisis achter de rug en wil nog eens
wat bewijzen. En daar stapten we om zeven uur op de fiets, mijn
zwager, een kennis en ik met nog een paar honderd anderen.

is dialect voor mols- eist, net als 'echt' hardlopen.
Na een paar kilometer Opvallend is de overeenkomst met

eerste de Amerongse Duurloop I. Weg zijn al die leuke
de volgende kilometers nog opmerkingen, je hoort alleen nog

wat van die gemene heuveltjes.
Zelfs bij die hellinkjes van 57o kan
je al zien dat klimmen aanleg ver-

maar hijgen. En die taal van wiel-
renners, krék hetzelfde als in mijn
loopgroep. Auto voor, auto achter,

f\ e sfeer in Naaldwijk is altijd goed,
I londanks dat wij (Hrr ers ) aliild in Oe

L, minderheid zijn. oe meeste deélnemers
komen uit het Westland en het is des te meer
een prachtige prestatie van T. Pieper om het
algemeen klassement te winnen. De wedstrijd
heeft een officieel karakter, wat de verplich-
ting met zich meebrengt om in clubtenue te
lopen. Bij het niet dragen van de juiste club-
kleding dient men bij de strenge scheidsrech-
ters dispensatie voor het tenue te vragen. Het
is altijd verbazend dat sommigen atleten zich
daar niet bewust van zijn. Komische taferelen
vlak voor de start van wisselende clubshirtjes
is daarvan het gevolg. Dit jaar waren de mees-
te wedstrijden erg warm, de laatste wedstrijd
op 18 september was dan ook een
verademing vanwege het iets koele
weer. Of je nu 1,5 of 5 km loopt, de
westrijdzenuwen zijn altijd aanwezig.
Het is daarom op zich al leuk de atle-
ten te observeren hoe zij zich voorbe-
reiden op de wedstrijd. Een wereld
van verschil is daarbij aanwezig : b.v.
de heer V.d Stijl drentelt al ruim-
schoots voor de start in zijn clubtenue
rond. lkzelf daarentegen ben altijd
wat aan de late kant, wat als voor-
deel heeft dat mijn startnummer
altijd als laatste op tafel ligt en direkt
zonder zoeken kan worden uitge-
reikt. Het meest gegeven advies is

rustig beginnen en in het treintje blij-
ven lopen. Sommigen kunnen zich
niet beheersen en gaan vervolgens
weg om een paar ronden op kop te
lopen. Ook op deze korte afstanden
komt de man met de hamer dan
langs, het gevolg is dat men vaak
door velen wordt gepasseerd. Het
leuke is dat de wedstrijd in series
wordt afgewerkt en je in principe
met een aantal even sterke mensen

schreeuwd. Dit geeft de burger altijd moed
natuurlijk. Menig persoon is hierdoor aan een
p.r. geholpen en werd met schouderklopjes na
binnenkomst beloond. Misschien is het wat
voor u volgend jaar. Het is een hele leuke
omgeving en hoe meer Roadrunners shirtjes
hoe beter. Ook voor de wat langzamere
lopers is het wel leuk om op deze manier een
keer een leuk p.r. te lopen. Je bent niet ver-
plicht alle wedstrijden te lopen. Eén mag ook.
Thomas, Eddy en alle anderen nogmaals profi-
ciat met het behaalde resultaat. Mede
bedankt namens de voorzitter en wedstrijdlei-
der van Olympus'70.

Marcel den Dulk.
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Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog.070 350 41 40
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NVA'oo Lid

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie'adviseurs'

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

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

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

KOK ASSURANflËN 7
^J\

lnlichtingen: John AgteroÍ

Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, Telefoon 010 - 401 85 01menloopt. Ondersteunende raadge-
en worden door vele club en niet
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ir dan alleen lopen
gat, paaltje, tegen, TÉÉÉCEN, gotver, kloot-
zak en alle variaties. Voorlopig is het droog,
sterker nog, er is geen wolk te zien en de

wind valt alles mee. Blij dat ik mijn koÍe
broek aan heb. Na 36 km de eerste conffole-
post, maar we zijn net lekker bezig dus de

koffie slaan we over. Dit is het mooiste
moment van zo'n dag. Overal nog rustig, we
rijden door prachtige natuur met leuke door-
kijkjes als de zon door de bosdamp probeert

te komen. Ook mooi om nÍur te kijken als er
tot twee keer toe binnen een pÍutr minuten lek
wordt gereden. Over veel vals plat, het lijkt of
we alleen maar omhoog gaan, komen we via
Lunteren, Harskamp, Kootwijk, Assel (leuk,

hier liep ik begin dit jaar de Asselronde) en

Hoenderloo na 100 km bij de volgende pleis-

terplaats in Beekbergen. Altijd weer een mooi
gezicht, die rijen fietsers bij de bar voor koffie
met een groot stuk appeltaart met slagroom.
Weer opstappen doet prjn. En net nu begint
een lekker stukje klimmen over de

Loenermark, de Postbank, de Zijpenberg met

twee echte haarspeldbochten en de

Emmapyramide. Bij fietsen moet je dus ook
stofzuigen, maar eenmaal boven gaan we ach-

terblijvers niet ophalen. We wachten wel.
Lijkt weer op lopen, zodra de achterblijvers
boven zijn, gaÍIn we gelijk door. Mijn zwager

heeft zijn dag niet, kruipt steeds omhoog en

tot overmaat van ramp breekt ook zijn ketting
nog. Gelukkig komt er een groepje renners

langs in bezit van een kettingpons en kunnen
we de zaak repareren. Zelfs handenreiniger
hebben ze en veel tips over waar je in

Amhem (?) goedkoop spullen kan kopen. Als
ik zeg uit Den Haag te komen, hebben ze daar

ook nog tips voor. Zoleer je nog eens wat. Na
150 km de derde pauzeplaats. Mijn zwager is
totaal uitgewoond en een bekend verschijnsel

doet zich voor: 'Gaan jullie maar, ik kom
wel'. Dat doen we dus niet, samen uit samen

thuis. De kennis, die nog niet eerder meer dan

100 km achter elkaar fietste, begint er ook
wat pips uit te zien. De wind wakkert onder-
tussen aan tot de beloofde windkracht zeven

uit westelijke richting. Ik weet zo langzamer-
hand wel dat ik beter fiets dan loop, dus een

unieke kans om eens flink wat kopwerk te
doen door de kale polders rond Rhenen met
de wind pal tegen. Na huchies in Heveadorp
en Rhenen als de Holleweg, de Grebbeberg
en de Koerberg, plus nog een paar kilometer
vals plat zijn we om vier uur terug. Toch niet
ontevreden, een fietsgemiddelde vn 27 km
per uur. Toch weer eens wat anders dan

lopen. Je ziet meer, als je even ophoudt met
trappen blijf je toch rijden. En als je na het
fietsen gelijk naar huis gaat, ben je ongeveer
net zolang bezig als wanneer je bij de HRR
traint. Ja en ook ik voelde die 200 km natuur-
lijk wel, dus de 80 minuten duurloop op de

club zondagochtend leek me te zwaar. Een

uurtje huchiesduurloop in de duinen en ik kon
's-middags nog snel even een rondje

Westland doen. Voor de lieftrebbers is er vol-
gend jaar weer een Huchiestocht.

André Westerhuis
(loopgroep Ronald)

Landelijk erkend lnatallateur

t O O D G I E TE R IN STAI, LAT E U R

van Loostraat 140 25A2 XE Den Haag
telefoon 07O 3524388 / 06 54332579

M)ffieffi

arath13,*ffi lffit 0n Médoc et des Gravesdu
Wffi

Het idee om de marathon van de Médoc te lopen leefde al langer bij Aad van
den Berg, Jos de Waardt en mij. Toen de kans zich voordeed dat Aad een en
ander kon combineren met een aantal'professionals' uit de wijnbusiness
(bestaande uit inkopers, importeurs, slijters etc.), kregen Jos en ik de unieke
kans als'eindgebruikers' bij het gezelschap aan te sluiten.

e

gedegen voorbereiding
in '1994 door deze groep
e Médoc-loop deelgeno-
de naam 'Loopgroep

Médoc'. ln 1997 kreeg deze voor het
merendeel uit dezelfde enthousiaste
lopers bestaande groep de gelegen-
heid in de Médoc 'op herhaling' te
gaan. Een deel van hen had in de tus-
sentijd de routine onderhouden door
mee te doen aan 'wijnmarathons' in
de Elzas, de Champagne en de Cótes
du Rhöne/Beaujolais (Lyon). Met na-
me de Médoc-marathons zijn in de
vorm waarin zij gegoten zijn alleen
mogelijk geweest door de enthousias-
te steun van enkele sponsors, te
weten VacuVin te Delft, Sopexa
Nederland, Den Haag en Sportline,

tuin van Chàteau Coufran. De maal-
tijd, een vijfgangen pastamenu, werd
omlijst met heerlijke wijnen en
muziek, zodat het oppassen was om
het voordeel van de pasta niet teniet
te doen. Een aantal deelnemers liet
zich verleiden tot een dansje, daarbij
het risico op blessures voor lief
nemend. Spontaan werden in het
internationale gezelschap her en der
liederen ingezet, waarop 'onze tafel'
zich niet onbetuigd liet en Tulpen uit
Amsterdam ten gehore bracht.

Vermomd door de wijngaarden
De volgende ochtend moest het gaan
gebeuren. We konden bepaald niet
uitslapen (het programma vermeldde
05.00 uur fit uit bed), daar we met de

Foxtrot-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. I/I/ESSEI,II'IG

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEIUBER EN JANUARI

OO

sinds 1 935
Laan van Ít/leerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

DAiISLES

070,345 94 94 I 345 35 73

1994: Het HRR-supertrio, Paul van Dunné, Aad van den Berg en los de Waard\ na het voltooien van de

Marathon du Medoc,

Wateringen. Alle lopers werden bij-
voorbeeld voorzien van een uniforme
outfit en een forse sporttas. Maar
naast de financiële middelen zijn ook
de contacten in de Bordeaux van
groot belang geweest voor de verde-
re invulling van het programma,
waaronder bezoeken aan chàteaux,
wijnproeverijen en restaurants.

Pasta, zang en dans
De 13e Marathon des
Médoc et des Graves
wordt

f inish pla
Pauillac,
ation u aan
de rivier de oorden van
Bordeaux. voert langs 51

chàtea ux, waa ronder bekende namen
als Mouton-Rothschild, Lafite-Roth-
schild, Pontet-Canet etc.
Donderdagochtend om 06.30 uur ver-
trokken we per touringcar vanuit
Delft naar Bordeaux. De vrijdag werd
gebruikt om te acclimatiseren, start-
bewijzen op te halen en een deel van
het parcours te verkennen.
Als allerlaatste voorbereiding werd 's
avonds genoten van een feestelijke
pastaparty in een enorme tent in de

bus vanuit het hotel in Bordeaux in
alle vroegte naar Pauillac vertrokken.
De start was om 09.30, maar de stem-
ming zat er ruim voor die tijd al in.
Dit werd niet in de
oorzaakt door een

plaats ver-
e 8000 deel-

nemers, waarvan verkleed!
Bij sommige
je af hoe je

vraag Je
kunt leg-

en

en. Ook
en n
rd, ls een je
iel werd de

onderhouden
e orkesten, enthou-

liek en last but not least de
wijnproeverijen bij diverse chàteaux.
Deze waren gelukkig niet verplicht en
ook niet in de plaats van de ruim aan-
wezige verzorgingsposten. lk heb het
maar bij water en sportdrank gehou-
den. Het was warm, gelukkig iets
minder dan de dagen ervoor en erna,
maar toch gauw 25 graden, zodat
drinken een must was.
Onze groep bestond uit 16 lopers
waarvan 3 dames en een tiental sup-
porters. De meesten met marathon-
ervaring, maar ook en
het een vuurdoop

Lees verder op

GAS EN WATER INSTALLATIES

C.\/. INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

DAKl^IERK
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13e Marath s Graves(D
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on du Médoc et de HRR EVENEMENTENKALENDER 1 997/1 998p

Was in 1994 Aad van den Berg nog als
nummer één in 3 uur 23 aan de finish,
gevolgd door mij en Jos de Waardt
(toen het HRR-supertrio genoemd),
dit jaar liep een Franse jongeling,
Michel le Roux, die in Nederland
woont en werkt voor eerdergenoemd
instituut Sopexa Nederland, de ster-
ren van de hemel door zijn eerste
marathon af te ronden in 3 uur 17.
Daarbij dient vermeld te worden dat
het parcours de nodige heuvels bevat
en niet overal geasfalteerd of
bestraat is. De winnaar realiseerde
een tijd van 2 uur 27.|k hoopte mijn

Médoc, ou le mariage du vin et du
sport, du corps et de l'esprit.

Chàteau Beton
Naast een schitterende medaille
kreeg je aan de finish een mooie fles
wijn (in houten kistje), een practische
rugzak, een T-shirt en nog een aantal
aardigheidjes. ln 1994 wilde het toe-
val dat Jos de Waardt een fles kreeg
van Chàteau Daarna kon
gebruik gemaakt van mas-
seurs en was aal voor de

waar bier,
hapjes,

seressen zorg-
rstel. ,,*.5'*"

time-trial
1 van de 4 loop Haag Atletiek
"Mosselavond" wie heeft de grootste mossel

Cross competitie - HRR
Sinterklaasfeest
Beaujolais 1997 Est Arrivee, beaujolaisavond
Schilderweekend

Cross com petitie-Spa rta
1 van de 4 loop Koplopers Delft
Kerstloop

Cross competitie-Haag Ateletiek
nieuwjaarsloop/cross + receptie
Egmond aan Zee 1/2 marathon
1 van de 4 loop Sparta

Cross competitie - Olympus 70

1 van de 4 loop HRR (vrijwilligers gevraagd)
CPC + Feest

Royal Ten (Vrijwilligers g

/ nIIAI}Leiden 3 M
RUtTtUER§

lo

OKTOBER
13 maandag
19 zondag
27 maandag

NOVEMBER
2 zaterdag

23 zondag
24 maandag
? zondag

DECEMBER
7 zondag

14 zondag

JANUARI 1998
3 zaterdag
4 zondag

1 1 zondag
24 zaterdag

FEBRUARI
15 zondag

MAART
21 zaterdag
28 zaterdag

MEI
24 zondag

JUNI
14 zondag

AUGUSTUS
30 zondag Konmarathon I

tijd van 3 uur 25 te verbeteren, maa
kwam daar in 3 uur 27 net niet den
toe. Wel was die tijd goed
tweede plaats van on vle
bij aangetekend dat

een les-
su week

den, onderbroken door indrukwek-
kende chàteaux. Op zijn Frans: Le

ndag bestonden
maar vol programma

geheel eigen wijze, eveneens
het nodige van de conditie vergde.
Op dinsdag werd tenslotte de terug-
reis aanvaard en was men unaniem
van mening een groot aantal unieke
ervaringen rijker te zijn.

Paul van Dunné

o arÍ

o o

OPROEP OPROEP OPFI,OEP
Op een maandagavond heeft waarschijnlijk

iemand mijn loopschoenen per ongeluk
meegenomen. Wil degene die hier iets

over vveet, kontakt met mij
opnemen.

Het merk is Saucony, maat 42.

Ed Biersteker ( O71-4O13O74)

S'AI7-ET'I<LAAS FE E,S 7- S'A'TEF'I<LA.AS FE ES 7- S IA'7-ET"<LAAS FE ES 7-
Everrals vorig iaar vieren wii vveer n et alle HRR kindertjes 5IAITERT<LAASFEEST-

Dit za, plaatsvinden op 23 noverr'röqfÀre;íí. OO tot 76-00 .r.rr ira oras clttbhttis.

Tot 23 nowentber dan ,Traar-

of bel even 0174-240A67 -

f 7 nowernber a-.s-
forrttu llen den Dulk kunt krijgen,

Als Lt .tvv kind(erer$
d - rn - v- een aa r-r rrreldi ngs

ss E
-

oÉ /^

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Berg werd

lekkere
muziek

La

rffik-*: §

rrtaartdag 27 oktober 7997

rrtaandag 24 rtoventber 7 997

Vergeet dit niet te noterera.
vlrar',t r',a eet irtspannende training, or',tspanning.

Nieuws
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Vitanline C, een vitarnine apart
Alle vitamines en mineralen zijn zonder uitzondering belangrijk, maar vitamine c
heeft een werking die boven die van andere vitamines en mineralen uitgaat. Zo
is het bijvoorbeeld de belangrijkste vrij-radicalenvanger (reactieve moleculen die
wanneer zien in grote hoeveelheden worden aangemaakt b.v. bij stress, schade-
lijk zijn voor onze lichaamscellen, wat ziektes tot gevolg heeft).

e mens is ongeveer het enige leven-
wezen dat vitamine C niet zelf

kan aanmaken. Alle planten en die-
dat wel. Vitamine C is de stof

bij uitstek die ons beschermt tegen allerlei
schadelijke factoren, waar we onvermijde-
lijk mee in aanraking komen, zoals stress,

luchtvervuiling tot bacteriële of virale infec-
ties en fel zonlicht. Wetenschappelijk is
vastgesteld dat dieren, warneer ze opge-
jaagd worden, extra vitamine C gaan produ-
ceren om zich tegen stress te wapenen. Ook
de mens heeft extra vitamine C nodig als hij
onder druk staat. Wanneer we bv ziek zljn
(griep), en we nemen extra vitamine C, dan
blijkt dat we minder vitamine C uitplassen
dan wanneer we gezond zijn. Het lichaam
heeft tijdens de ziekte deze vitamine hard
nodig. Naast zijn werking tegen virussen

heeft vitamine C nog een aantal bijzondere
eigenschappen die haar zo waardevol maken
voor onze gezondheid. Vitamine C is een

noodzakelijke factor in ons immuunsys-
teem.Tn verhoogt de beweeglijkheid van de

witte bloedlichaampjes waardoor infecties
beter bestreden kunnen worden. Ze stimu-
leeÍ de aanmaak van antilichamen, waar-

door vitamine C bijzonder werkzaam is

tegen allergieën. Helaas bestaat er een groot
misverstand over de hoeveelheid vitamine C
die nodig is om ons te weren tegen stress.

E(n sinaasappel is absoluut onvoldoende.
Deze bevat ongeveer 50mg, de hoeveelheid
die nodig is om geen scheurbuik op te
lopen. Uit onderzoek is gebleken dat men
per dag minstens 3 gram vitamine C dient te
nemen voor gezonde mens. Vaak wordt
gezegd dat vitamine C in hoge doses weer
met de urine wordt uitgeplast. Dit is maar
ten dele waar. In de eerste plaats moet het
lichaam wennen aan de hoge dosering, en
moet zich een nieuw evenwicht instellen.
Bovendien neemt het lichaam zoveel vita-
mine C op als het meent nodig te hebben.
Daar komt bij dat vitamine C de urine zuur
maakt. Hetgeen fysiologisch gezien gezond
is. Van dit effect kan nuttig gebruik worden
gemaakt (vooral door vrouwen) bij een

blaasontsteking. De betreffende bacterie kan
niet overleven in het zure milieu. Vitamine
C is hiertegen en probaat en bovenal een

veilig middel

Dannis van den Berg.

o Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

WK Atletiek Athene
Toen Ruud en ik in de Atletiekwereld een advertentie zagen van OAD die een
supportersreis naar de WK atletiek in Athene organiseerde, besloten wij mee
te gaan. Het zou een 11-daagse reis worden, maar wegens overboeking
kregen wij een ander hotel toegewezen en moesten we een dag later terug.
Een dag later was geen bezwaar en het tweede hotel zou net zo'goed' zijn als
heteerste. Nou, datviel even goed tegen.

laten ons echter in de
ntie nooit door iets of
nd uit het veld slaan. Vijf

hebben we in het stadion
genoten van de WK atletiek. De
Grieken werden volslagen gek wan-
neer er een landgenoot ten tonele ver-
scheen. Toen bij de estafette de laatste
Griekse loper zijn stokje vlak voor de
finish liet vallen, dus niet eens tijdens
de wissel, viel er een doodse stilte. Ook
werd het stil toen de ploeg van de VS

werd uitgeschakeld door een fout bij
de eerste wissel.

De Nederlanders deden uiteraard hun
best, maar kwamen zonder medailles
terug. De meesten verlieten na uitscha-
keling direct het stadion om elders in
Griekenland vakantie te vieren. Nog
maar twee Nederlanders waren bij de
sluitingsceremonie.

Marko Koers eindigde in de finale op
de 800 m. als zesde in 1.214.85. Stella
Jongmans die in de halve finale op de
800 m. nog 1.59.32 liep, eindigde in de

finale in 2.05.50 als achtste. Sharon
Jaklofsky, die bij het verspringen in de
kwalificatieronde 6.73 m. sprong,
kwam in de finale niet verder dan 6.61
m. (11e plaats). Kamiel Maase plaatste
zich voor de finale van de 10 km met
een tijd van 27.57.78. Helaas werd hij
elfde in 28.23.20. De meerkamper Jack
Rosendaal moest door een blessure
opgeven. Zijn maatje Marcel Dost werd
veertiende. Ester Goossens en Robin
Korving haalden de finale hordenlopen
niet.
Er waren geen Nederlanders die de
marathon liepen. Dat was misschien
maar goed ook, want het was bloed-
heet en er waren heel wat uitvallers.
Bij de start in Marathon om 8.00 uur
was het al 20oC, twee uur later 35'C.
De winnaars kwamen aan in een leeg
stadion. Er mocht geen publiek in het
stadion, omdat men bang was voor
een bomaanslag. En wat schetst mijn
verbazing? De Olympische Spelen in
2004 worden in Athene gehouden.

Els Bloemen

dame was die
i.16. Z,

Marathonwinnares Suzuki die met 2.29.48 de enige
De Spanjaard Anton werd eerste bij de heren in 2.1
in 2.1j.21, dus toch nog een spannende eindstrijd.
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,,TOL'R DE RTNT'S"
(fietstocht op 23 en 24 arrg.'g7) Even voorstellen

Met al dat gepraat over fietsen op de club, werd het idee
eigenlijk geboren.

Op 20 juni reed ik, na een redelijke voorhereiding, met nog 10
andere fietsers van een woningbouwvereniging in
Zoetermeer (CWZ) de Elfstedentocht in Friesland als een spon-
sortocht (de officiële toertocht is tweede Pinksterdag).

weken later (op 5 juli)
Zuurmond (m'n
ik voor de l5e
maal de "VAEL

aanzetten om boven te komen!
Hans

en

OUV/E"-tocht, een fietstoeÍocht
van de Gazelle-fabrieken in Dieren.

Maar al dat gepraat over de voorbe-

reidingen hiervoor op de club tus-

sen Hans en mij ontlokte Rinus

Innemee het idee: "Joh, waarom
fietsen we met een stel niet eens

naar de camping in Nispen? Daar
sta ik met mijn caravan!" We spra-

ken het idee door: Waar ligt
Nispen? => tegen de Belgische
grens! Hoeveel kilometer is het? =>
100 à 125 l,rn.Zaterdagavond over-
nachten en zondag terug? => Ja,

tenten en spullen vrijdagavond bij
Rinus inleveren, dan neemt z'n
vrouw die mee naar de camping.
Daama polsten we in de groep

Boekkamp wie er zin (en gelegen-

heid) had. Algauw hadden we een

klein ploegje bij elkaar. We spraken

gelijk een datum af: het weekend
van23 en 24 augustus. En met een

paar kanjers van "JOOP's fiets-
vrienden" erbij kon het dus niet
meer foutl

Zaterdagmorgen rond 08.00 waren
Hans en ik bii Rinus, die de koffie
klaar had (maar de kopjes niet meer

kon vinden!). Ook Eugène (a, de

pechvogel, die vaak met/zonder de

fiets valt) was er al. Even later kwa-
men Hans nr. 3 (Hans van Toor),
Georgette en Nico, zodat we met
totaal zeven marVvrouw rond 09.00
uur veftrokken via 't Vy'oud en

Schipluiden richting pont Maas-
sluis.

Op de pont moest "Eus" natÍÍrlijk
even met z'n nog slapende vrouwtje
bellen, dat alles goed was en hij nog
niet was gevallen! Een koffiestop
rond 11.30 ging de mist in (nog niet
open) en daarom keken we aldaar
even bij een viswedstrijd, onderwijl
een meegenomen broodje etend. Na
de tweede pont bij Oud Beijerland
een gezellig café+je gevonden
(genaamd: 't Spui !, Haags hè),

alwaar we buiten in het doorgebro-
ken zonnetje "koffie mét" (appel-

taart) namen.

In Oudenbosch (mooie kerk!) weer
een stop om onze dorst te lessen.

Daama het laatste stuk. Via
Rozendaal, langs de kazeme van de

Commando's, reden we nÍutr

Nispen. Uiteindelijk kwamen we op
de camping aan en werden onwan-
gen door Rinus z'n vrouw Els. De
eerste dag zat eÍop en zo'n 120
kilometer was afgelegd. Rinus ging
nog even naar de brouwerij om "te
ianken". Na Rinus terugkomst wer-

Tot mijn verbazing ontmoette ik
daar nog een fietsende KNatres-col-
lega, die een toertocht reed vanuit
Zoetermeer.

Na een kaartstudie door Hans en

Rinus van de te volgen route, verder
gereden via allerlei leuke kleine
plaatsjes.

Maar.......problemen in de achter-

hoede: "Eus" had kramp in de

bovenbenen en kreeg de trappers

niet meer rond! NatÍÍrlijk had hij
afgelopen woensdag zich uitge-
sloofd op de baan bij Haag! Tja, als

den de 2 barbe-

knoeis geactiveerd
(op gas) en gingen
de eerste lapjes

vlees erop. Wij
(Hans Z. en ik) zet-

ten even gauw ons

koepeltentje op,
maar Hans en

"Eus" (homo's!)
deden er heel wat
langer over! En hij
stond óók niet zo
mooi! De rest van
de avond heerlijk
buiten gezeten,

etend en pratend.

Rond 23.00 uur in
het donker met z'n
allen wandelend
een "rondje cam-
ping" gedaan met
Rinus als gids,
waarbij we bijna in
het enge bos ver-
dwaalden. Bij
terugkomst had Els
koffie, verse
vruchtjes en een

afzakkertje. Rond
01.00 richting bed.

trainer moet je je toch
Elke bobbel ontlokte

In Fijnaart bezocht Georgette even
een fietsenmaker om haar losse

schoenplaatje vast te laten zetten.

Kosten? Niks, en we werden door
de fietsenmaker uitgezwaaid. Hoy,
hè! (Hou-doe) Kei-goed, die man!
Lekker fietsend reden we door het

Brabantse land. Na een grote brug
waren we to€ aan een bak soep

o.i.d. en stopten bij een rustig tentje
aan een strandje, onderaan de brug.
Een man, die iets verder zatmetz'n
vrouw, zag Rinus z'n T-shirt met
"The Hague Road Runners" en

vroeg of we daar ook liepen? Nou,
wat dacht je! Kenden we toevallig
dan ene Ton Toet? Er ging een

geloei op! Nee, die zouden we
NIET kennen!?! Genit (zo heette

hij) was daar 's morgens nog op
bezoek geweest! Over toeval
gesproken!

Na wat gedronken en gegeten te
hebben (de baas van de tent klom
even later óók op de fiets) wilden
we weer vertrekken, maar Nico had

plots een lekke achterband! Terwijl
deze gerepareerd werd gingen Hans
Z. en "Sjors" nog even poode baad-

en.

De kattebrokjes werden bij de buren
nog in de bak gegooid (miauw) en

na een lekkere poep sliepen we in.

Na een heerlijke nachtrust werden
we 's morgens vroeg gewekt door
een schetterende ekster. Rond 09
uur naar het ontbijt en daama was-

sen en tentje
Fietstenue weer aan en rond 11.45

reden we van de camping weg, uit-
gezwaaid door Els.

We besloten door te rijden naar de

tweede pont in Maassluis en bij de

haven wat te eten/drinken. De
terugweg ging het aanmerkelijk
soepeler dan heen, we leken op
elkaar ingespeeld. En geen spier-
pljn, geen lekke banden, etc.

Vandaar dat het gemiddelde met
sprongen omhoog ging en zelfs met
die hoge snelheid (?) Georgette nog
liedjes zong. Na op de tweede pont
wat meeuwen te hebben gevoerd,
neergestreken bij een leuk tentje.

Eten, drinken, toilet, bidons vullen,
alles werd benut. Verder weer via
Maasland naar Schipluiden, waar
we bij een kennis van Rinus (tja,

wie kent Rinus nou niet!?) nog even

een rustpauze hebben genomen om
een biertje te drinken (we waren er
bijna). Na deze verf,rissing en een

evaluatie van de perikelen bij de
(HRR)hardloopclub in z'n alge-

meen, begonnen we aan de laatste

etappe. Bij Wateringen sloegen de 3

Hanzen af en gingen rechtstreeks

richting huis.
Na zo'n 110 km arriveerde ik daar

en na een heerlijke douche nog
even snel de spullen (ook van Hans

Z.) blj Rinus met de auto weer
opgehaald.

Rinus en Els, het was een fantas-

tisch zonnig en gezellig week-end!
Bedankt voor al jullie goede zorgen.

We zullen er nog héél lang met veel
plezier aan terugdenkenl

Hans van der Vecht

0ao0

Op 1 oktober 1996 is de nieuwe structuur van de KNAU in
werking getreden. Eén van de belangrijkste wijzigingen
betreft het opheffen van de districten en het opdelen van het
land in 24 regio's.
De vereniging (HRR) is ingedeeld in de regio Den Haag nr.8.

iedere regio is een (vrijwillige) regiocoördinator
die vanuit het bondsbureau wordt ondersteund

r een manager regiozaken. Samen behartigen ze de
n van de regionale verenigingen. Hierbij willen wij van

ege legenheid gebruik maken om ons aan u voor te stellen

De regiocoördinator
Zoals u wellicht al weet,
ben ik sinds enkele weken
regiocoördinator. lk ben
Adrte Verbruggen, woon-
achtig in Naaldwijk, ge-
trouwd en mijn twee zonen
zijn net als ik lid van
Olympus '70. Bij deze ver-
eniging bekleed ik sinds
een aantal jaren de functies
van jeugdjurycoördinator,
bestuurslid van de Stichting
lnternationale Westland
Marathon en werk ik mee
in de organisatie van de
Ekiden.
Wat voor mij reden was om
mij voor deze functie be-

schikbaar te stellen, was het feit dat de KNAU een nieuwe weg
is ingeslagen die meer op de verenigingen en derhalve op de
atleten is gericht. Op de oude structuur had ik kritiek en ik ben
van mening dat je met die kritiek iets positiefs moet doen door
je beschikbaar te stellen voor deze functie. Mijn primaire doel
is om alle betrokken verenigingen en stichtingen tenminste
éénmaal per jaar aan tafel te krijgen. Daarnaast wil ik probe-
ren de communicatie tussen de verenigingen, stichtingen en de
KNAU op gang te krijgen. lk hoop dat jullie enigszins een
beeld van mij hebben gekregen en hoop een aantal van jullie
te treffen in een overleg, danwel ergens op een atletiekbaan.

De manager regiozaken
Mijn naam is Ben Moonen en
ik ben 28 jaar.lk ben woon-
achtig in Oosterhout en al
jaren binnen de atletiek
actief als atleet, trainer en
penningmeester van het
(voormalige) district Zuid.
Sinds 1 oktober 1996 ben ik
in dienst van de KNAU als
manager regiozaken. Mijn
belangrijkste taak is ervoor
te zorgen dat de regiocoör-
dinator zijn werk goed kan
doen. Daarbij is een belang-
rijke doelstelling het verbe-
teren van de dienstverle-
ning aan de verenigingen.

(KNAU)

a o
S I NTE R KLAAS F E E ST S I NTE R K LAAS F E EST

Evenals vorig jaar vieren wii weer met alle HRR

k i n d e rtj es S I NTER K LAAS F E E ST.

of bel even A174-240861.

Tot 23 november dan maar.

Als u uw
1 november

november 1997, vanDit zal plaatsvinden
14.00 tot I dubhuis.
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lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij:
Hellen den Dulk,

Herenstraat 45,2681 BD MONSTER

te[,0174-240861

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71

p$

alles voor running,

DOOR

6§
,o

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

Rotterdam Marathon op 20/0U97

Plaats Cat, Tijd Naam

1935V35 3:20:27 Jose Willemse

1938M45 3:20:33 Lex Cabral

Wijnbergloop, Maastricht,20 km op 11/0il97

Plaats Cat. Tiid Naam

I MSE 1:15:16 Jan Korevaar (Typhoon)

4 M40 l:16:45 Louis Tummen (Unitag

58 VSE 1:34:50 Birgit Lennartz (Duitsland)

62 M40 1:35:l I Henk Mullekes

119 M45 1:59:49 Joop den Ouden

186 VSE 2:01:21 Hellen Hauser

lnstuif Leiden Atletiek, Leiden,5000m op 04/07197

Plaats Cat. ïiid Naam

1 MSE 14:46,1 Joost La Lau (Leiden Atl)

6 MSE 14.49,9 ïhomas Pieper

21 MSE 16:22,8 Peter van Leeuwen

Lievaart Comp (4), Naaldwiik,

Plaats Cat. Tiid

0 MSE 4:33.0

0 MSE 4:35.8

0 M40 4:41.0

0 MSE 4:55.2

0 M50 4:57.0

0 M45 4:57.8

0 MSE 5:00.0

0 MSE 5:08.6

0 M55 5:27,4

0 V35 5:52.6

1500m op 22/08/97

Naam

Willem de Graaf

Peter van Leeuwen

Herman van der Stijl

Jan van Raam

Eddy Zrll

Ton Toet

Marcel den Dulk

Sjoerd Luidinga

Ian Nieuwenburg

Margnet Hoekstra

Liptonlce Run, Noordwijk,

Plaats Cat. Tijd

I MSE 0:28:31

I VSE 0:32:09

I M40 0:32:58

22 MSE 0:33:04

5l MSE 0:35:46

I V35 0:37:13

I M50 0:37:37

14 MSE 0:37:49

I V45 0:40:26

137 MSE 0:43:37

59 M40 0:46:58

65 M45 0:47.49

12 V35 0:48:00

13 V40 0:48:40

19 V45 0:53:16

48 M55 0:58:58

35 VSE l:02:30

10 km op 13107D7

Naam

Mark Bett (Kenia)

Tegla Loroupe (Kenia)

Paul Bamhoorn (kiden Atl)

Thomas Pieper

BaÍ Col1n

Ineke Vis (Haag Atl)

Jan v Ammen (Zaanland)

Rémon van Lunzen

Hetty Everhardus (Noordkop)

Remko Schanoo

Bert de Jong

Paul van Dunné

Bngilte Reyns

Annie van Heiningen

Marja van Westervoort

Peter Hoek

Yolanda Luque Gamero

A/phense Stratenloop, Alphen (NB), 10 km op 23/08R7

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:30:20 Greg van Hest (TRR)

l0 MSE 0:33:16 AlbertBeekhuizen

Rijkwaan ME&Y Loop, Naaldwijk, 10 EM op 30/0ffi7

Plaats Cat. Trjd Naam

I MSE 0:53:06 Thomas Pieper

2 M40 0:54:05 Victor Maliy (Haag Atl)

203 M40 l:20:12 Bert de Jong

Vlietloop, Voorschoten, Halve marathon op 07M/97

Plaats Cat, Tiid Naam

I MSE 1:09:32 AlbeÍ Beekhuizen

2 MSE l:09:33 ïhomas Pieper

10 M40 1:19:12 JanKnetsch(Rrlnsoever)

14 M50 l:21:20 Henk Schaap (LPK)

20 VSE l:22:28 Erica v d Bilt (Leiden Atl)

34 MSE l:24:55 Léon de hiester

33 M40 l:24:55 JoopVerhoeven

4l M40 l:25:58 Marco Bonboom

41 M40 l:27:02 Paul van den Berg

60 V35 1:29:18 Anneke Koenis (Vet Ned)

73 MSE 1:30:55 John van derKroft

83 M40 l:32:08 Peter Groen

96 M55 1:34;01 Jan Nieuwenburg

98 V35 1:34:M JoséWillemse

99 MSE 1:34:05 Hans Blokker

112 M50 1:35:49 Rinus Wijma

117 M40 l:36:19 PetervanKessel

l2l MSE 1:37:10 Aad Overdeve$

123 M45 l:37:16 Louis Brugman

124 M40 l:37:17 Cees Rip

125 M45 1:37:19 Ton Toet

135 M60 l:38:43 Jan Ruigrok (Leiden Atl)

160 M60 l:40:48 Piet Meinders

170 M50 l:41:18 Pieter de Graaf

200 V45 l:43:09 Ineke Schnitzler

207 MSE l:44:06 Rob Walterbos

215 M50 l:M:42 Henk Breugom

225 MSE l:46:07 André Papilaja

221 M40 1:46:35 ïheo Strijers

235 V40 l:47:22 AnnievanHeiningen

252 M45 1:50:06 Bert van Viegen

260 M40 1:52:06 Bertdelong

lnstuif Leiden Atletiek, Leiden,3000m op 01/08/97

Plaats Cat. Tiid Naam

1 MSE 8:33.5 Jan Kortekaas (Leiden Atl)

28 MSE 9:34.4 MarcelMiendes

33 MSE 9:4LT Willem de Graaf

Ronde ll/aastenbest, 8esí 15 km op 17108197

Plaats Cat. Tijd Naam

I MSE 0:48:38 Ad de Bruyn (LADB)

8 MSE 0:52:24 Thomas Pieper

Lievaart Conp (4), Naaldwijk, 1500m op 2A0A97

Plaats Cat. Tijd Naam

1 MSE 4:W.2 Maurice v Veldhoven (Olympus 70)

0 MSE 4:15.3 Rémon van Lunzen

0 M50 4:23.1 Herman Kromhout (Haag Atl)

0 MSE 4:23,8 MarcelMientjes

0 VSE 4:25.4 Mieke Aanen (Haag Atl)

0 M40 4:27.8 Jan Vreugdenhil(Olympus 70)
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* Blessure preventie en behondeling- E.C.G. beoordeling* Bloeddrukmeting
* Yo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting- Mobiliteitsondezoek. Vitole copiciteit* ïroinings/bewegings odviezen
'groepskorting
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Komt u iets tekotÍ;?
Wu csvEr ADvrEs over het gebruik van vitaminen/-
mineralen en andere voedingssupplementen.
Hoe blessures homeopathisch te behandelen.
Het gebruik van sportbandages.

UlIrlr u wETEr welke vitamines en of mineralen uÀru

lichaam echt tekort heeft, laat dan bij ons een
LEVEND BLOED ANALYSE doen (alleen op afspraak).

Uoon =rr HRR uo liqt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, wJarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

ORGANISATIE ïHE HAGUE ROAD RUNt'lERs

TECHNISCHE COMMISSIE

Bert de Jong (secr.)

\{illem Hoogstad

TRAINERS

Peter Barnard

Ronald Boekkamp

Pieter de Graaf

Ton Heerkens

Henk Hoogeveen

Willem Hoogstad

Ben van Kan

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk

Heidi van der Veer

Gerrit van der Veer

TRAINERS CONDITIO

Harm Hendriks

Els v.d. Schoot

ONDERHOUDSCOMMISSIÉ

Marcel den Dulk

PARAMEDISCH CORPS

tysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

tr oelaroSisf

I

070-3906784

015-3697732

070-3477484

070-3973281

0?1-5768370

070-3961T17

070-3550173

0t5-3697732

070-3978253

0?0-3204095

070-3479234

070-3472420

070-3901597

070-3901597

070-3861679

0t5-2627842

0174-240861\r, 'J)t
Homeopatheek

I
Laan van Meerdervoort205,25'17 BC Den Haag

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

\t)

Gijs Kievith

BESTUUR

Het bestuur van THE HAGUI ROAD RUNNERS

Buurtweg 128, 2244 AJ Wassenaar

rcI.070-3281025

Ton Vermolen Patrijslaan ll
(voorzitter) 2566XL DENHAÀG 070-3462607

Jelle v.d. Veen Muurbloemweg 97

{vice-voorzrtter) 2555 ND Den Haag 070-3236092

Hellen Hauser Frits Slompstraat 29

(secretaris) 2264DW Leidschendam 070-3204095

Ed Biersteker Nachtegaallaan 9

(1e penningmeester) 2224 JC Katwijk0Tl-40nA74,

giro 263695 I

VSB-bank 88.55.95.823

Aad Overdevest Katwijkseweg l9a

(2epenningmeester) 214lPBWassenaar 070-5112466

Jacques Beljon Archimedessfaat 68

(wedstrijdsecr.) 2517RXDenHaag070427-1887(thuis);'

070-3375696 (werk) gko 5699215

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

Wedstrijdsecr. HRR, Postbus 696,2270 AR Voorburg

Noortje Alberts A. Duyclstraat 100

(commissaris) 2582 TN Den Haag 070-3540690

Guus Zijdenbos A. Romeinsingel 38

lledenadministratie) 233lSV Leiden

tel.07l-5322179

e-mailadres gzijdenbos@rikz,rws.minvenw.nl

CLUB VAN lOO

Ben Hermans De Sillestraat 266

iVooziner) 2593 \E DEN HAAG070-3473873

John Agterof L.v.N. Oosteinde 169

(secretaris+vice voorz. 2274 CA VOORBURG 070-3871250

+con. adres)

MirandaPronk Pellenaerstraat 19

(ass.secretaris) 2586EKDENHAAG0?0-3552785

Rob Krahmer SoesterbergÍraat 156

(P.R) 2546p.. DEN HAAG 070-3298767

BARCOMMISSIE

Heidi v.d. Veer De Genestetlaan 268,

2522LW Den Haag 070-3901597

Aad Overdevesl Zie adres bij bestuur

t penningmeester)

Noortje Alberts Zie adres bij bestuur

Ginneke Bunk Appelstraat 16

25UEG Den Haag 070 - 4490777

Carry van Teijlingen De

Boy Gailjaard

REDACTE

Redactie

Hellen den Dulk

HOT ROAD REVIEW

Herenstraat 45

2681 BD Monster 0174-240861

Zuidplaslaan 91

2743 CW Waddinxveen 0182-61 1955

BOUW. EN AANNEA'TINGSBEDRIJF

C.BC)NGAERTZ B

Lid n.v.o.b.

telefooni O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# tim merf abriek

BESCHERMING VA,N .

MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN
AUTEURSRECHTEN

SHTELD MARK BV RoTTERDAM, VAN VoLLENHovENSTRAAT 31, PosTBUs 23O3O, SOOt KA. RoÏTERDAM'
TELEFooN O1O 24 latOO, Fax OtO 2414129

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN 1, POSTBUS 75683, TOTO AR AMSTERDAM,
TELEFooN o2o 66,4/133 1. Fax O2O 676aaOO .

SHIELD MANK

&
7

Renée van der Roest

2587 VH Den Haag 070-3514390
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