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Het ris de meest succesyol/e cursus van Veteranen

Nederland en is bestuurclid geweestvan de Bovendien kan Harm

betiteld worden als een verenigingsman in hart en nieren. Harm, een hardloophistoriek van formaat!

eniging. De Club van 100 heeft zich eerder
gepresenteerd en doet het bijzonder goed.

Het Bestuur is actiei innovatief en de PR is
meer dan verzorgd. De beide besturen, van
de Club van 100 en van de vereniging, kij-
ken vooruit naar het jaar 2000 en hebben
vooral een financiële lijn en daarmee een

financieel doel uitgezet.
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daat voor het voorzitterschap. 1
De afgelopen tijd hebben wii twee t\

HRR Cross groot succes
Wie dacht dat er voor crossen in Den Haag en omgeving geen belangstelling meer was,
kwam 2 november j.l. "bedrogen" uit. Maar liefst 243 enthousiastelingen hestormden de
ruiterpaden in Clingendeal en bereikten moe maar voldaan de finish.
Van te voren hadden wij (Ronald Boekkamp, Han Elkerbout en ik) ook niet gerekend op
zoveel deelnemers. Eerlijk gezegd dachten we: "als er honderd manlvrouw op af komt, is
dat meegenomen". De vermeling in het Trimloopboekje en het ontbreken van concurren-
tie heeft echter een hoop buitenstaanderc gelok.

I oke Ziidenbos-van Berkel heelt het

I ,oo.rittË.rchap van de Technische Com-
J missie moeten neerleggen. Een andere.

veeleisende baan maakt een combinatie
onmogelijk. Joke heeft in korte tijd al veel
weten te bereiken en haar stoppen is voor
ons moeilijk op te vangen. Natuurlijk wen-
sen wij Joke alle succes toe met
haar nieuwe job. Het spreekt
voor zich, dat wij de Tech-
nische Commissie spoedig ho-
pen aan te vullen en wij zijn op
dit moment druk bezig met het
zoeken van een geschikte kandi-

Op 3 januari 1998 start een samenwerkings-
verband tussen de drie grote Haagsche

Atletiekverenigingen Haag Atletiek, Sparta
Den Haag, Voorburg en The Hague Road
Runners. Het gaat om een gezamenlijk loop-
groepenproject onderverdeeld in 3 fases

vanaf begin januari 1998 tot de datum van

de KonMarathon op 30 augustus 1998. Het
project vindt daarnaast plaats in samenwer-
king met de organisatie van de Kon-
Marathon en met de KonMar zelf, onder-
steund door Radio West en de Haagsche

Courant.
In het kort komt het erop neer, dat de drie
Haagsche verenigingen op een uniforme
wijze trainingen, produkten en faciliteiten
aanbieden in een hecht samenwerkingsver-

band. Door middel van de gezamenlijkheid
wordt een meerwaarde gecreëerd waar-

door er meer geihteresseerden wor-
den bereikt, meer deelnemers aan

de loopgroepen en een uitgebreider
en beter produkt.

Het lijkt een succes te gaan wor-
den. Met grote belangstelling
wordt uitgekeken naar de eerste

fase, toewerkend naar de CPC-
loop op 28 maart 1998.

Ton Vermolen, voorzitter.

ute werd op ludieke wijze op-
rrmd en even later losgeschoten

door de ongeëvenaarde Ben Her-
mans, voorzitter van de Club van 100
("Jullie mogen net zoveel rondjes lopen als
je wilt, maar alleen de 1e vier tellen !").
Zoals gebruikelijk bij crossen, werd er door
de wedstrijdlopers ontzettend snel gestart,

om zodoende een goede uitgangspositie te
hebben op de smalle ruiterpaden, waar
inhalen moeilijk is. Er ontstond al snel een
kopgroep van 4 die regelmatig van posities

wisselden. Vooral Rémon van Lunzen (Eén

v.d. talenten van Roché Silvius) en John
Duinmeijer zater elkaar op de hielen.
Rémon genoot zichtbaar van de wedstrijd.
Jammer dat hij aan het eind 5 seconden
tekort kwam om van zijn 1e cross gelijk een
ovenvinning te maken. Toch hadden we
een winnaar op de club: Herman v.d. Stijl.
Hij was de 1e veteraan bij de heren. Ed Zijl
baalde als een stekker. Hij had ook goed
gelopen en was in zijn categorie (Vete-

ranen ll) 1e geweest, als daar een apart
klassement voor zou zijn (misschien vol-
gend jaar, Ed!)

door Sparta wordt (werd?) georganiseerd.
Na afloop was het ook een volle bak op de
club en werkten aanvankelijk 4 barmede-
werkers zich in het zweet om drank en eten
voor 300 hongerige wolven aan te slepen.
Gaaf is het om dan te zien dat sommigen
uit zichzelf bijspringen om te helpen. Toch
sloegen de stoppen (letterlijk!) door.
Gelukkig was Marcel den Dulk (weer hij!)
aanwezig om als redder in de nood te fun-
geren. Ronald Boekkamp raakte al hele-
maal in de stress, omdat hij zonder stroom
nooit op tijd de uitslagen van de wedstrijd
in de computer kon verwerken. Wat uitein-
delijk door Marcel's reddingsactie prima
lukte.
Het gaat bij zo'n wedstrijd natuurlijk niet
alleen om de winnaars. Centraal staat het
plezier en voldoening dat je een zo'n groot
mogelijke groep met zo weinig mogelijk
middelen bezorgt.
lk denk dat we daar, gezien de reacties, uit-
stekend in geslaagd zijn. Dat kon alleen
doordat zo'n grote groep Roadrunners
spontaan hun hulp aanboden. Het kostte
nauwelijks enige moeite voldoende mensen
bij elkaar te krijgen. Dat is ook de kracht
van onze club, die in feite gedragen wordt
door een vaste kern van mensen die nooit

algemene ledenvergaderingen gehad.

Eén van de Club van 100 en onze eigen
Algemene Ledenvergadering. Onder de

kop Hot CIub Info leest u meer in detail over
de Algemene Ledenvergadering van de ver-

het

ik het
50 jaar

de

II

Jammer dat relatief weinig
dames aan de Clingendael-
corss meededen. Toch ken-
de de damesrace een gere-
specteerd winnares: Mieke
Aanen (Haag) was als 1e

dame 21e op de totaaluit-
slag. Slechts 2 minuten ach-
ter winnaar John Duin-
meijer (DEM). Joke Keuning

te beroerd zijn hun handen uit de mou-
wen te steken zonder daarvoor een

tegen prestatie te verwachten.
De beste tegenprestatie is trouwens
waardering en die was er genoeg. Fijn

dat zoveel mensen van hun enthou-
siasme blijk gaven en ons bedankten

voor de organisatie. Dan heb je er
weer zin in...................VO1GEND

JAAR!!

Peter van Leeuwen

a

(Haag) was de 1e veterane 
1

dame. Margriet Hoekstra
was als 6e dame de eerste
Roadrunster op de uitslagen-
lijst. Klasse, Margriet!
Toch nog geen prijzen voor
deze mensen. Daarvoor
moeten ze aan nog minstens 2

crossen meedoen. Want deze
cross was de 1e uit een serie
van 5 crossen, waarvan de

Naschríft: De HRR Clingendael-

cross is de 1e uit een serie van 5
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Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan
alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient altljd
schriftelÍjk te gebeuren aan de ledenadmi-
nistratie of aan het secretariaat 2 maan-
den voor 31 december van het betreffen-
de kalenderjaar.

I nformatie over advertentietarieven
verkrijgbaar bij: Hellen den Dulk,
Herenstraat 45, 2681 BD MONSïER
tel.0174-240861

Uiterste inleverdatum copy en advertenties:
31 januari 1998

lnleveren bij Hellen de Dulk,
zie adres hierboven.

FÈ.rr

Wilt u bij onjuiste adressering of tenaam-
stelling de juiste gegevens sturen naar:
Guus Zijdenbos,
A. Romeinsingel33,
2331 SV Leiden.
ïe|,071 -5322179
E,mail g.zijdenbos@rikz.nrys. m invenw.nl
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o Orthopedische en

Semi-orthoped ische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

. Voetprothesen en

binnenschoenen

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

The New York Marathon
Voor de de eerste keer gehouden op 13-9-1970 met 127 deelnemers, waaruan één
vrouw. Er werden toen vier rondes door het Central Park gelopen, 55 mannen
haalden de finish. Daarna is het onder leiding van, de inmiddels een paar jaar
geleden overleden, Fred Lebow uitgegroeid tot een echte stads-marathon met op 2
november 1997 meer dan 30.000 deelnemers.
Om ongeveer 10 uur sta ik in het vrouwen-startvak, gezellig te babbelen met een
g roepje medeloopsters.
Het is inmiddels een beetje gaan regenen.

m kwart voor 11 is de start op
lslands over the Verrazano

Narrows Bridgs, naar Queens.
Dit begin al meteen met een pittige klim,
maar iedereen is dan nog helemaal fris,
dus dat gaat nog wel goed.
Na de brug barst het tumult los. De New
Yorkers zijn weer in groten getale op
komen dagen en onder luid gejuich en
applaus passeren we de menigte.
Na wat lange avenues komt The Pulaski
Bridge; Nog steeds overal mensen, band-
jes, kinderen die op een rijtje klaar staan
met uitgestoken handjes in de hoop dat
je er tegenaan slaat. Af en toe 'doe' ik
een heel rijtje in één keer, om dan daarna
toch weer wat meer in het midden te
gaan lopen, het is wel leuk al dat hand-
geklap maar het kost toch te veel tijd en
energie.
We zijn nu in Brooklyn , nog steeds volop
mensen die klaar staan met drankjes,
snoepjes, hapjes, etc. Hier komen we ook
door de Jodenwijk Williamsburg. Er staan
altijd veel Orthodoxe Joden op straat. Je
weet alleen nooit helemaal zeker of ze
er nou voor jou staan; ze hebben meer
zo iets van, we staan hier alleen maar
wat met elkaar te praten en toen kwa-
men jullie toevallig langs. De kinderen
zijn wel enthousiast: 'what's your name,
where are you from' roepen ze.
Daarna naar Manhattan via de
Quensborro Bridge, dit is een echte kui-
tenbijter, veel mensen die te hard van
start zijn gegaan moeten hier al gaan
wandelen. Aangezien dit m'n 5e keer is

ken ík het parcours een beetje en heb ik
tot nu toe nog steeds goed mijn krach-
ten weten te verdelen. Het begint nu
echt hard te regenen. Na de brug, hele
harde muziek Frank Sinatra zingt New
York, New York. We komen op First
Avenue. John v.d. Kroft en Kees Put, die
ook meelopen hadden gezegd dat ik hier
moest zwaaien naar hun vrouwen, ze
zouden hoge hoeden opzetten en daar-
door goed herkenbaar zijn, maar in ver-
band met de steeds erger wordende

regen heeft opeens iedereen een hoed
op, toen heb ik het zoeken maar
gestaakt. Ze zouden bij hun vrouwen op
me wachten.... .(ze lopen veel harder
lopen dan ik, dus ik heb dit maar met
een korreltje zout genomen.)
Verder gaat het over Willis Avenue
Bridge naar the Bronx. Hier staan niet
meer zo veel mensen, een man roept me
toe 'welcome to The Bronx' ik steek m'n
hand op en hij klapt er meteen jolig
tegenaan,
Na The Bronx komt via Madison Avenue
Bridge'Harlem' en nog steeds hoor ik de
joelende menigte:
'You can do it, you're looking good.' lk
kan het me nauwelijks voorstellen want
het stortregent inmiddels.
lk ben nu twee keer zo zwaar geworden
door m'n natte plunje en m'n voeten sop-
pen in m'n schoenen, maar ik voel me
nog steeds goed en ga dapper door.
De weg door Central Park is in een rivier
veranderd, nog een mile of 3. Ook hier
hebben die gekke New Yorkers zich niet
laten weerhouden door de wolkbreuk.
Peter van Kessel (m'n vaste New York-
marathon-maatje) vertelt me naderhand
dat hier een vrouw heel hard stond te
roepen : 'lt's not raining, lt's not raining!'.
Nu een stukje Central Park weer uit, over
5th Avenue en dan weer erin voor de
laatste '195 meter, hier lijkt geen einde
aan te komen. 'Come on nr. 1880 you're
almost there!' vaag dringt het nog tot me
door dat ik dat ben.
En dan ben ik er ook echt: 3.48 uur. lk
heb lekker gelopen ondanks het slechte
weer.
En 's avonds heb ik nog genoeg energie
over om te dansen op het door Radio
Rijnmond georganiseerde feest . (Zou ik
niet hard genoeg gelopen hebben?)
Als ik de tijden hoor van mijn HRR-club-
genoten Peter, John en Kees: alle drie
4.04 uur, vind ik dat ik het nog niet eens
zo slecht gedaan heb!.

lneke Schnitzler

Even uiÍlapen de dag na de marathon met de Rijnmond-groep.

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behondeling
'E,C.G. beoordeling. Bloeddrukmeting
* Yo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting- Mobiliteitsondezoek
'Vitole copiciteitt 

Tro inings/bewegings odviezen. groepskorting

o70 r 3884634Soestdijksekocle ó84
2574EA' Den Hoog
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Tevenheuvelen
op zor'rdag 76 r'rovelT,

loop lTlegen
b 7 97

N I

Ier
Er rijdt een extra trein rechtstreeks van Den Haag C.S. naar Nijmegen ten
behoeve van de lopers. Vertrektijd 10.18h dus waarom de eerste loper uit de
groep van Ronald al om half tien op het station staat, rs een beetje raadselach-
tig. Treinen komen wel te laat maar gaan heel zelden eerder weg. Het
betekent wel dat ik er om tien over tien niet meer bij kan in het overuolle
treinstel en dus in één van de min of meer lege (!) voorste gedeelten moet zit-
ten. Zo mis ik wel het aangename en vooral het, de stressbesfendigheid
bevorderende, gezelschap van Eus, lan, Ralf, Hans, Ed, Berry, John, André P.

en Rinus. En Hellen? Die heeft iets met een IVS-er en mag een trein eerder
mee.

Haag met de extra trein. De fractielei-
ders van Groen Links en het CDA zien
er ook nog fit uit na die '15 km. Die
hebben met een Tweede Kamer-
ploegje van zo'n vijftien man gelo-
pen. Het geeft de politiek toch altijd
weer een menselijk gezicht.

Al met al met een tevreden gevoel en
jammer dat het volgend jaar in het
voorjaar is. De Tevenheuvelenloop
hoorde bij het najaar.

André Westerhuis

loopgroep Ronald Boekkamp

Tï en qrauwe mistige dag, maar
H 'met-een redeiijkÀ templeratuur
I-l/r"n zo'n 12 graden. Goed loop-
weer. Zoals gebruikelijk is het weer
goed georganiseerd en kunnen we
ons op ons gemak omkleden in een
parkeergarage (Marco Bakker doet
het direct weer goed bij de
RoadRunnertjes) voorzien van tafels
en stoelen. Koffie en thee voor de
liefhebber en voor de hongerigen zijn
er zelfs krentenbollen te koop.
Even lekker laten inlopen door Eus en
naar de startvakken. Gezien mijn ver-
wachte tijd zelf in het recreantenvak
gaan staan, de rest naar een sneller
vak. lk heb geen idee hoeveel lopers
er zijn. lk zie iemand met een num-
mer boven de 44 duizend maar dat
zal wel niks met het aantal te maken
hebben. Een startschot hoor ik niet
om 1 uur maar na zo'n vijf minuten
gaat iedereen om me heen wandelen
en ja hoor, na een dikke acht minuten
passeer ik de startmatten. Geeft niks,
de chip registreert de juiste tijd. De

eerste vijf kilometer bestaat het par-
cours vooral uit vals plat, waarna de
wat meer steilere stukken komen.
Veel publiek langs de weg en een
prachtige route door de bossen en
velden tussen Nijmegen en Groes-
beek. Roadrunners, collega's, buren
en kennissen: ze halen je eens in en je
passeert er eens een paar. Het is een
zeer gemoedelijke loop. Jammer dat
ik volgend jaar niet meer mee kan
doen. ls de loop verplaatst naar 24
mei volgend jaar, de dag van de
Hague Royal Ten. Nou dat zullen ze
dan wel merken in Nijmegen.
Na 9,5 km de waterpost en in geslo-
ten colonne draven we met zijn dui-
zenden Berg en Dal en vervolgens
Nijmegen binnen. Nog een enkel col-
letje en verder naar beneden naar de
finish. De anderen zijn al binnen en
hebben allemaal goed gelopen. Rinus
was weer eens razendsnel met luur
en 4 minuten. Uitlopen (toch wel een
beetje stijf), omkleden, nog even wat
drinken in de stad en weer naar Den

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, I/I/ESSETING
sinds 1e35 Laan van Merdervooil 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPÏEMBER EN JANUARI

OO

DANSLES

070 r 345 94 94 I 345 35 73

E

I ruim een jaar zijn er consumptie-

te koop, de'Ziertjes'. Een

aantal leden koopt deze

echter nog steeds leden die

wat de medewerkers van de

barcommissie erg jammer vinden.

Er zal op korte termijn een kaart van / 10,-

ingevoerd worden, dit om het betalen met

contant geld af te schaffen.

Wij hopen op jullie meilewerking!

Het HRUCPC trai n i ngsweekend

INSCHRIJFFORMUL!EREN ZIJN OP DE CLUB
AANWEZIG IN DE INFO STANDAARD

ff owel op zaterdag als op zondag zullen er twee trai-
í ningen georganiseerd worden op verschillende

I-/nivíaus [Éeuvéts genoeg], wij hebben voor 100 per-
sonen, 25 huisjes à 4 personen gereserveerd.
Er is tevens geregeld dat de inwendige mens gevoed
wordt, zaterdag en zondag na de training een uitgebreid
ontbijt en zaterdagavond een gastronomisch 4-gangen
menu. De huisjes zijn uitgerust met twee 2 persoons

kamers, elk met bad of douche gelegenheid, dus 1 dou-
che per 2 personen.
Lakens en dekens voor de bedden en handdoeken voor
de douches zijn eveneens aanwezig.
De kosten zijn fl 195,- per persoon. Een extra overnach-
ting van zondag op maandag kost fl. 20,- p.p.

De aanmelding is nu open en we proberen zonodig extra
huisjes te regelen, maar dan willen we wel op tijd weten
hoeveel er mee gaan en natuurlijk is reservering pas

mogelijk na betaling.

' De organisatie, Henk van Leeuwen, leje Groot, Frans Perdijk,

Sandra Bisschops, Sandra van de Berg.

Het HRUCPC

trainirtgs

I

Annie van Heiningen
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De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag

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

op 6-7-8 maart 1998 zal bii dit bungalowpark plaatsvinden

lL§§,r§Uncl{§y

*
ï

.dt

13 oktober 1997

:=-ft,=



PAGINA 4 Hor Rolo Rrvmw

1 eHRR Clingendaelcross
De 1e HRR Clingendaelcross is een groot suc(es geworden mede dankzij

de inzet rlan een grote groep spontane, enthousiaste medewerkers, zon-

En bedankt allen die hand,ffispandiensten verrichtten,

Schrijf maar vast in je agenda:

De 1e zondag van november'98, helpen bij de 2e HRR Clingendaelcross

Peter van Leeuwen

Mede ut

inschrijving

want dan is er altijd wel

Beda

Bedankt me

der grote sponsors en/of Íinanciöl lk ga geen namen noernen,

§,n dat wil ik niet op mijn

Bar

VLIEftOOP 7 SEPTEMBER 1997
Zoals beloafd in clubblad nr 4, een foto van de winnaar van De Vlietloop die
op 7 september jl werd gehouden te Voorschoten. Op de eerste plaats Albert
Beekhuizen (HHR), op de 2e plaats Thomas Pieper (HRR) en 3e lan Knetsch
(Riinsoever).

Perfect
gerege rd!
Met FreshVision is het dragen van contact-
lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen, En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MSTON
voor je. 6SNTA6TLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

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

I

I

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

KOK ASSURANilËN

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

o

attttta
aoooaaa

a
o

NVA %' Lid

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

KOK ASSURANTIËN 7lnlichtingen: John AgteroÍ

Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, Telefoon 010 - 401 85 01
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"Verbeteringz ons Streverr"
II

U
is Hans in aanraking gekomen
hardloopvirus (moest toen op
voor de politie i.v.m. een win-

l) geintje. Hij had toen een
afspraak met iemand die hem uitdaagde
om een coopertest te lopen. ln die tijd was
hij helemaal niet sportief en was mede
daarom ook enkele kilo's te zwaar, met
andere woorden gewoon moddervet.
Hij hield zich meer bezig met het reizen. Zo
heeft hij na zijn diensttijd voor zo'n 1'lz jaar

in West Afrika/ lvoorkust, voor de Stichting
Nederlandse Vrijwi I I igers gewerkt.
Eenmaal terug in Nederland (kikkerlandje),
waar hij ook nog wat rondreisde en wat
werk heeft verricht, had hij het na een half
jaar alweer gezien en is dan ook voor 2 jaar

afgereisd richting Saoedi Arabië, om daar
als assistent toezicht op een vliegveld te
werken. Na al die jaren cultuur snuiven is

hij in 1978 voorgoed naar Nederland terug-
gekomen, en heeft toen een baan gevon-
den bij een woningbouwvereniging
"Verbetering zij ons Streven " te Den Haag

,als assistent opzichter (ln een paar zinnen
is al duidelijk dat Hans graag toezicht
houdt).

Terugkomend op die coopertest en dat
overgewicht, viel het lopen erg tegen. Deze

eerste kennismaking met het hardlopen gaf
hem wel de aanzet om door te gaan, dit
resulteerde dat hij naar 5 - 6 jaar zijn eerste
marathon ging lopen en wel die van
Utrecht, deze begon erg goed tot kilometer
35 voor velen wel bekend, de man met de
bekende hamer, maar zijn eindtijd mocht
er zijn 4:04.

ln totaal heeft Hans, 7 maal een marathon
gelopen, 2 maal Utrecht, 2 maal Etten-Leur
(Lekker demotiverend parcours ook) 1 maal
Rotterdam, en volgens de interviewer de
mooiste, 1 maal Berlijn, en eenmaalde mid-
wintermarathon te Apeldoorn, wat tevens
zijn snelste marathon en laatste was in een
tijd van 3:17. Trouwens door zijn zwager
Hans Zuurmond is hij lid geworden van de
H.R.R.

Tijdens de vakantie van 1993 sloeg het
noodlot toe, Hans werd getroffen door
een reumatische spieraandoening, wat

resulteerde dat hij een jaar lang niet heeft
kunnen hardlopen en onder behandeling is

geweest van een specialist. Nu bijna 1998 is
Hans nog niet helemaal genezen, maar
gelukkig kan hij wel weer hardlopen,
alleen nog geenl/z of hele marathons maar
wel afstanden van 5 kilometer tot af en toe
een 15 kilometer. Nu is hij gewoon zoals hij
zelf zegt lekker bezig en doet het nu 2
maal per week, (hardlopen dus).

Op maandag geeft hij training aan twee
leden van het Patrimonium (wat betekent
Vaderlijk erfdeel) een woningbouwvereni-
ging, waar Hans sinds 1985 werkzaam is.

Het liefst zal Hans naar 3x per week trainen
gaan, aangezien hij het zo druk heeft komt
het daar niet van. Sinds '1980 zit hij zo goed
als iedere vrijdag bij de nationale reserve

waar hij als Korporaal begonnen is en
inmiddels is opgeklommen naar Sergeant
Majoor, en plv. peloton commandant.
ledere maandagavond zit hij bij het rode
kruis, waar hij als rode kruis helper een

aantal modules volgt. En dat hij muzikaal
onderlegd is blijkt wel uit het feit dat hij
ook nog op een klassieke gitaar wat noten
speelt, en af en toe nog wat tingelt met
een assemblée. Op de woensdagavond
loopt hij hard, en dan heeft hij op de don-
derdag tijd om zich voor te stellen aan zijn
vrouw.
Daarnaast (als of het nooit op houdt), orga-
niseert hij voor familie en bekende een
wandel weekeinde, en organiseert hij ook
nog de volkshuisvestersloop, wat hij trou-
wens erg leuk vindt om te organiseren, en
roept dan ook iedereen op voor vrijdag 24-

04-1 998.

Ja nog een hobby, te weten lid zijn van de
KNatres, nationale reserves, en daarnaast
ook nog bij het peloton oude stijl, oude
pakken en bewapening.
Een van de meest vreemde hobby's van
Hans is, die hij samen met zijn vrouw deelt,
geld verzamelen wat zij op straat vinden.
Dit houdt hij allemaal bij op de computer,

het aantal keren wanneer hij iets gevonden
heeft, de waarde en waar hij het gevonden
heeft, zo hebben zij a|812 maal iets gevon-
den en dit ter waarde van ongeveer fl. 540,-

Wat Hans in de toekomst nog van plan is is

nog onduidelijk. in ieder geval zal hij geen

Haagse marathon lopen, door zijn aandoe-
ning komt deze iets te vroeg, maar aan de
kant staan en de clubleden aanmoedigen
zal hij zeer zeker.
Hoe Hans over de club denkt is duidelijk,
volgens hem moet de club in beweging blij-
ven.
Wat hem met name stoort is dat er binnen
de club weinig wordt gedaan om geld bin-
nen te halen, wat hij bijvoorbeeld mist is

deelname aan de Grote Clubactie, volgens
hem zijn er binnen de club genoeg
gegadigden om dit op te starten. Hij voelt
zichzelf daar niet voor aangesproken. Dit
soort acties levert de club een lekkere vet-
pot op. Misschien een goede suggestie,
Ook stoort hij zich dat er binnen de club
mensen zijn die veel werk verzetten, naar
zijn idee worden deze misbruikt terwijl
men deze mensen juist moet koesteren,
volgens hem zijn er in de loop der jaren een
legio mensen te noemen, wat hij immers
voor zich zelf houdt. Wat is een club zonder
deze mensen. Mede door dit soort gebeur-
tenissen is hij met een aantal dingen
gestopt zoals o.a achter de bar staan.
Waar de club ook aan zal moeten doen is

een lange termijn planning, er wordt nooit
verder gekeken dan 2 of 3 jaar, dit soort
punten heeft hij binnen de algemene
ledenvergaderingen meerdere malen
samen met zijn zwager Hans Zuurmond
aangeroerd. Trouwens, hij is gestopt om
deze vergaderingen nog bij te wonen
omdat hij op zoveel weerstand is gestuit,
en volgens hem niet openstaan voor veran-
deringen. Aldus een kritische noot van een
enthousiast clublid, want vooral na de trai-
ning op de woensdag is hij niet weg te
slaan.

De groep waar hij in loopt vindt hij erg
gezellig, buiten het trainen om wordt er
nog veel ondernomen, etentjes, gezamen-
lijk deelnemen aan lopen in het buitenland
en nog veel meer.
Wat Hans een leuk streven binnen de loop-
groep vind, dat als er iemand ziek is of
langdurig geblesseerd er een telefoontje
wordt gepleegd of er dat er zelfs een kaart
wordt gestuurd.
Hij hoopt eigenlijk dat dit binnen meer
loopgroepen gebeurt.
Hans helpt alleen nog bij de Royal Ten,
(volgend jaar trouwens op 24-05-1998), hier
verzorgd hij met de KNatres, hulp op het
parcours, nog een hobby van hem. Als men
oplet zien we hem met dit soort activitei-
ten in uniform lopen.

Als laatste wil hij nog even kwijt dat hij erg
trots is op zijn vrouw, deze werkt als analis-
te bij TNO in Leiden, Recentelijk heeft zij

haar universitaire studie biologie afgerond,
en is nu dan ook drs. lng. Bea van der
Vecht. Dat je nog thuis mag komen Hans,

zal wel zijn om de koffers te dragen en de
boodschappen te doen.
Nog even over het tellen wat hij binnen de
groep doet, dit heeft zijn effect wel weer
bewezen, daar we enkele weken geleden
er eentje kwijt waren, ik zal geen namen
noemen.
Met deze kleine anekdote sluiten we dit
gesprek af

Eus de reporter

lnteruiew met Hans van der Vecht. Binnen de loopgroep van Ronald
Boekkamp ook wel bekend als de teller. Als Hans op de woensdagavond aan-
wezig geeft hij aan Ronald door met hoeveel lopers we op pad gaan. Dat dit

helemaal geen kwaad kan, daar kom ik later dit stuk nog wel op terug.
Hans 47 jaar geboren op 28-09-1950 te Dalfsen / Overijssel, waar hij tot zijn 8e
jaar gewoond heeft en daarna verhuisd is naar Voorburg. Hij is getrouwd met
zijn vrouw Bea, zij hebben geen kinderen, dit is dan ook een van de redenen

waarom hij erg veel hobby's heeft.
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HIGHLIGHTS ALG E M EN E LEDENVERGADERI NG
fitijdens de Presentatie van de

I beleidsvoornemens van het
I- bestuur voor 1998 zijn de vol-

gende punten aan de orde gekomen.
- lnzetten ander financieel beíer'd; het

bestuur wil jaarlijks f 10.000 gulden
sparen om in het jaar 2000 een aan-
vangskapitaal te hebben voor de
mogelijke aankoop van het huidige
of huur/koop ander clubgebouw

- Oplossen fridies binnen de vereni-
ging: het bestuur wil de saamhorig-
heid en het verenigingsgevoel pro-
beren te verhogen en wil zorgen
voor een goede opvang voor nieu-
we leden.

- Gezamenlijk loopgroepenprojed:
het bestuur gaat samen met nog
twee andere Haagsche verenigingen
in januari starten met loopgroepen.
De trainingsdoelen worden de CPC

en de Royal Ten. Het einddoel zal
zijn de Konmarathon in augustus.

Verder is het voorstel om de contribu-
tieverhoging in 1998 met f 20,00 te
verhogen ook aangenomen. Dit bete-
kent dat de basislicentie Í 170,00
wordt. Een basislicentie met wedstrijd-
licentie wordt f 200,00.
De voorzitter van de TC, Joke
Zijdenbos, heeft helaas haar functie
moeten neerleggen. Er wordt nog
gezocht naar een nieuwe voorzitter
TC.
De voorzitter van de barcommissie,
Heidi v.d. Veer, heeft gemeld dat er
ook Ziertjes van een tientje zullen
gaan circuleren. Het doel van de
Ziertjes is om van het geldcircuit af te
komen.
Bij het punt accommodatiecommissie
maakt de voorzitter bekend dat het

opgeslagen houten clubgebouw ver-
kocht is.

De voorzitter van de Redactie, Hellen
Helderman, vertelt dat Eugène v.d.
Berg de vaste interviewer is gewor-
den.
Harm Hendriks, de vertegenwoordiger
van Conditio, gaat binnenkort met
wat leden de regio in om promotie te
maken voor Conditio. Verder zal Harm
voor de trainers (de vaste trainers,
hulptrainers en trainers loopgroepen)
een praktijktraining en een theorie-
avond organiseren.
De Stichting Royal Ten organiseert de
wedstrijd op 24 mei a.s.. Oude spon-
sors worden weer gevraagd om mee
te doen. Verder zal er aan de leden
gevraagd worden om die dag weer
mee te helpen.
Ed Biersteker en Jacques Beljon wor-

den weer herkozen als penningmees-
ter respectievelijk wedstrijdsecretaris.
José Willemse wordt gekozen als
tweede secretaris.

De notulen van deze vergadering zul-
len binnenkort beschikbaar komen,
met dank aan José Willemse.

@

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

LOPEN BIJ KOUD WEER
Nu de dagen weer korter worden en de temperatuur daalt, moeten we het
lopen op deze omstandigheden aanpassen. Onder normale omstandigheden
geeft een koude dag de loper minder problemen dan een dag met hitte.
Ondanks het feit dat de spieren bij kou minder efficiënt werken, kan de loper
vol doende voorzo rg s m a atreg el e n treffe n.

Tips
Í Íet lichaam heeft ongeveer twee

tf:m ",".'ï.ï.ï';*"i: ï,ï ïï
warm weer in het begin rustig aan, dan zul je
al gauw weer je normale trainingsprogramma
kunnen afwerken.

Kleding moet warm en goed ventilerend zijn.
Hoe dik je je moet kleden, wordt vooral
bepaald door de hoeveelheid wind die er
staat. Vooral wind in combinatie met kou en

vochtigheid kan door merg en been gaan.

Zoek daarom zoveel mogelijk beschutte par-
koersen. Je kunt het beste meerdere dunne

lagen kleding over elkaar dragen. Je kunt dan

als je het warm krijgt, een laag verwijderen.
De benen hebben over het algemeen voldoen-
de aan twee lagen. Zarg ervoor dat tights niet
te strak zitten.

Tot veeÍig procent van je lichaamswarmte
verlaatje lichaam door het hoofd. Draag daar-

om als het koud is een muts die je hoofd en

oren goed beschermen.

Vy'anten zijn te prefereren boven handschoe-

nen, omdat in wanten de vingers elkaar warm
houden. Overigens zljn er speciale lopers-
handschoenen in de handel.

De voeten kunnen in onze winters voldoende
beschermd worden door de schoenen en een

paar sokken. Vooral aan lopen bij nat weer
zullen we extra zorg moeten besteden. De
schoenen kunnen beschermd worden met een

silicone spray. Bij lopen in de sneeuw voldoet
een pÍutr nylon sokken over de schoenen.

Deze moeten boven de enkels met een paar

klitteband strippen worden vastgezet.

Hypothermia is een plotselinge daling van de

lichaamstemperatuur. Mocht dit voorkomen,
dan is het zaak zo snel mogelijk droog en

warm te worden. Heb je het ongewoon koud
of een verkleumd gevoel, loop dan vooral niet
verder. Zorg datje zo snel mogelijk beschut-
ting vindt om droog en waÍm te worden.
Denk erom dat vooral de combinatie van kou
en natte kleding grote risico's inhouden. Zorg
dat je tegen de wind in loopt als je begint en

dat je het laatste gedeelte met de wind mee

loopt om niet al te bezweet aan te komen.
Laat op zeer koude dagen altijd iemand weten
waar je gaat lopen en wanneer je denkt terug
te zijn.

De nederlandse winters zijn over het alge-

meen niet zo streng dat er veel gevaar voor
bevriezing van lichaamsdelen bestaat. Ook bij
minder koud weer, maar in combinatie met
een harde gure wind bestaat er bevriezingsge-
vaar. In geval van bevriezing wordt de huid
opgezwollen, wit en ongevoelig. Bescher-
ming verkrijgen we door ze voldoende af te
dekken en in te smeren met watervrije vase-

line. In geval van bevriezing moeten we zor-
gen voor geleidelijke aanpassing met water
van veeÍig graden Celsius. Het verkrijgen
van medische hulp is aan te raden.

Begin bij koud weer binnenshuis met een

lichte warming-up, zodat de bloedcirculatie
vast goed op gang is. tndien het te koud is,

zoek dan naaÍ vervangende ruimtes (trappen-
huis, winkelcentrum, parkeergarage) en ande-

re sportieve duurvormen.

Vooral in de winters is er voor de loper meer
gelegenheid tot het werken aan de totale
lichaamstraining, zoals krachttraining, circuit-
training, aerobics. Hierdoor zal het lichaam
beter de kou kunnen verdragen en zijn we
beter in staat om verkeerde bewegingen op
bevroren en besneeuwde wegen op te vangen.
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Wollen kleding is wel te gebruiken omdat ze

goed ventileert. Echter, nooit direct op de

huid dragen, dan wordt te veel vocht vastge-
Er is momentel veel goede thermo
in de handel, welke voomamelijk

polypropyleen en polyester. Dannis van den Berg
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Open Zuid-Hollands Ekiden{(amfloenschap Zaterdag 4 oktober 1997
Wanneer de marathon voor een individu nog te ver is, bestaat de
mogelijkheid om de afstand van 42 km met z'n zessen af te werken. Deze
ekiden (Japans voor estafette) wordt verdeeld in 3 stukken van 5 km, 2 stuk-
ken van 10 km en één stuk van 7.195 meter om de marathon-afstand
kompleet te maken. Er is voor iedere loper dus wel een afstand bij die hij aan-
kan. Wanneer en loper zijn afstand heeft volbracht, geeft hij een sjerp, de
tasuki, door aan de volgende loper. De finish van de slotloper bepaald uitein-
delijk de totaaltijd van het hele team, genomen over de gehele afstand.

4 oktober was de baan van de lopers moesten albezig zijn met de war-
ming-up.
Na + 19 min. kwam Jan van Raam de baan
alweer opdraaien en hij gafals 13e de tasuki
door aan Peter van Leeuwen, die zijn 10 km
op basis van een vooraf afgesproken hartfre-
quentie zou lopen. Jan was zeer tevreden
met zijn optreden en de overige groepsleden
pÍezen zijn prestatie dan ook terecht.
Hans Zuurmond, die nog te weinig getraind
had, liep toch 23 min. op de 5 km. Eugène
van de Berg nam de tasuki van hem over en

begon vol overgave aanzijn 2 rondjes van 5
km.
Peter van Leeuwen, die de week ervoor nog
een schitterende 34.20 had gelopen op de 10

km bij de Stadshartloop, liep ontspannen
naar 38.25. Gevoelsmens als Peter is, had
hij toch wel gemerkt dat hij niet zo'n goede
dag had. Jan Nieuwenburg daarentegen had
geen slechte dag en raffelde zijn 5 km af in
20 minuten. Hij had zich helemaal leeg

'70 en het daaromheen lig-
gebied, het decor voor de Open

Kampioenschappen Ekiden.

gelopen, wat weer een stimulans was voor
Steven Post die daarna de l0 km in 36
minuten liep.
Eugène van de Berg had tijdens zijn 10 km,
die hij lekker had gelopen in een tijd van
44.38, wat. problemen gehad met een moei-
lijke passage in een woonwijk waarbij hij
bijna tegen een lantaarnpaal was aange-
knald. Toch was hij zonder letsel op de baan
aangekomen om de tasuki door te geven aan
de enige vrouw in ons gezelschap. Hellen
liep de 5 km in een tijd van 23.59 en daar
was zij zelf heel tevreden mee. Hans van der
Vecht zou de volgende l0 km lopen.
Ondertussen had Steven Post de tasuki
doorgegeven aan de schrijver van dit stukje.
Als trainer van de wedstrijdgroep was ik het
aan mijn stand verplicht om een prestatie op
niveau neer te zetten. Toen ik echter de baan
afdraaide kwam de voorlaatste loper van de
winnende ploeg (Olympus'7O) al terug de
baan op. }llet 11.20 op de 5 km heb ik de
schade nog beperkt kunnen houden. Hans
Blokker moest dus als laatste loper proberen
nog iets van de achterstand af te snoepen.
Hans liep goed. Ontspannen en verend op
de voorvoeten liep hii de 7 .195 meter in iets
meer dan 26 minuten en finishte in een
totaaltijd van 2 uur en 38 minuten.
Hans van der Vecht had zich tijdens zijn 10

km vastgebeten in 2 leuke dames.

Uiteindelijk lukte het hem om deze kanjers
in te halen. Dit had hem echter zoveel
krachten gekost dat hij vlak voor de atletiek-
baan weer door deze meiden overstoken
werd. In 41 min. bereikte hij uitgewoond de

baan om de tasuki door te geven aan Han
Elkerbout. Han was net terug uit
Griekenland. Zeer bruin en op basis van een
'Ouzo'-dieët liep hij een nette 23.30 op de

5km. Als laatste loper van de groep van
Hellen was de joker ingezet. Marcel den

Dulk stortte zich vol overgave op de laatste
7.195 meter, een afstand die hem bijzonder
goed ligt. Zonder al te veel moeite kwam hij
terug op de baan om te finishen onder luid
gejuich van de overige HRR-leden.
Het was een prachtige dag geweest en zeker
voor herhaling vatbaar. Die mogelijkheid
wordt ons in ieder geval volgend jaar gebo-
den als de Nederlandse Kampioenschappen
op dit parcours worden gehouden. Wij ver-
wachten dan meerdere teams van de HRR
aan het vertrek en daarin ook meerdere
dames. Maar ook elders in Nederland wor-
den geregeld Ekiden-wedstrijden georgani-
seerd. Het is echt de moeite waard om met
een groep in te schrijven en de sterke team-
geest te ervaren zoals wij die ervaren heb-
ben.

Roché Silvius

Een decor waar niets op af te dingen viel.
De wedstrijd was perfect georganiseerd en
had een geweldig gezellige uitstraling. Er
hadden ruim 150 teams ingeschreven van
allerlei niveaus, waarvan er twee afkomstig
waren van de HRR. De wedstrijdgroep had
zich ingeschreven met de twee gastlopers
Jan van Raam en Jan Nieuwenburg. Hellen
den Dulk had ook een team om zich heen

verzameld. Het werd al snel duidelijk dat
iedereen er zin in had.

Jan van Raam, die speciaal voor dit evene-
ment nog een wedstrijdbroekje had aange-

schaft, zou starten voor de wedstrijdgroep
en Hans Zuurmond was de aangewezen man
voor de groep van Hellen. Er werd gestart
op de baan en men draaide over een balken-
brug de baan af, vol de wind in. De volgen-

LI E\/AART BAANCOMPETITI E 1991
Thomas Pieper heeft dit jaar,
voor de tweede achtereen-
volgende keer, de Niek Lie-
vaart Baancompetitie van
Olympus 70 uit Naaldwijk ge-
wonnen. Ging het vorig sei-
zoen tussen hem en Henri
Havinga van Sparta, nu was
zijn naaste belager de thuis-
loper Maurice van Veldho-
ven, waarbijHenri deze keer
op de derde plaats bleef ste-
ken.

e competitie gaat over
baanafstanden

1500,3000 en 5000
die elk twee keer wor-

den gehouden, één keer voor
en één keer na de zomerva-
kantie. De beste tijd over elke
afstand telt voor de eindklas-
sering. De basis voor zijn
eindoverwinning legde Tho-
mas met zijn zeer sterke
1500m tijd (3:55.6), waarmee
hij Maurice van Veldhoven
(a:09.2) ruim voor bleef. Op
de beide andere afstanden
moest hij Maurice iets toe
geven. Het bereik van Tho-
mas als wegatleet is trouwens
erg breed. Niet alleen zet hij
op de baan een scherpe
1500m tijd neer, zijn presta-
ties op de marathon zijn

evenzeer indrukwekkend. Op
28 september j.l. scherpte hij
in Berlijn op de marathon zijn
oude P.R. uit 1992 (2:28:29)
verder aan tot 2:26:58.
Een eervolle vermelding ook
voor Ed Zijl, die bij de vetera-
nen M50-59 met de derde
plaats in het eindklassement
aan de haal ging.
De uitslagen van de afzon-
derlijke onderdelen zijn al
eerder op de uitslagenpagina
bekend gemaakt. ln onder-
staand eindklassement zijn
alleen de beste prestaties
over elke afstand opgeno-
men.
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De jaarlijkse strandloop a,vaï 5 en 10 km op Tweede

lnschrijven vanaf 10.00 uur'in het zeemanscafé op de

, boulevard nabijhet havenhoofd.
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Het bestuur

Kerstdag komt er., ,§tart is om 12.00 uur.

Ruud stelt eeí
tr een verrasstng.

+
als prijs

Eindklassement Lievaart 1 997

Nr Cat Naam Club I 500 3000 5000 Totaal
tiid pnt tijd pnt tijd pnt

I Msen Thomas Pieper HRR 3:55.6 854 8:40.1 834 15:01.1 831 2525

2 Msen Maurice v Veldhoven oL'70 4:09.2 741 8:40.1 836 14:58.3 844 2421

5 Msen Remon v Lunzen HRR 4:15.3 694 9:20.0 688 l5:57.1 121 2103

9 Msen Willem de Graaf HRR 4:25.9 617 9:36.7 633 l6:04.5 107 1957

13 Msen ZakariaEzzine HRR 4:19.3 664 9:50.9 s88 l7:08.6 592 1844

t4 Msen Peter v Leeuwen HRR 4:35.8 551 9:44.1 609 16:22.6 673 l 833

29 Msen Marcel den Dulk HRR 4:55.2 43s 10:42.6 441 l8:40.8 449 1325

I M40 Han vd Weck Waterweg 4:23.1 631 9:30.4 653 1620.2 677 1961

5 M40 Herman vd Stijl HRR 4:31.7 539 9:5O.2 590 16:57.7 6r0 1739

I M50 Louis vd Horst oL'70 4:37.3 542 9:52.2 584 17:24.1 566 1692

3 M50 Edzijt HRR 4:52.9 448 l0:36.6 457 18:44.1 444 t349
6 M50 Jan Nieuwenburg HRR 5:14.9 331 11:23.1 342 l9:48.1 358 103 l

I V Mieke Aanen Haag Atl 4:25.4 621 9:23.8 675 16:21.7 664 1960

7 V Margriet Hoekstra HRR 5:52.6 164 l2:30.0 201 2l:47.8 221 586

aan

Prins Hendrikstaat 76-2518 HVDen Haag
ïel: 070-3454905 Fax: 070-3ï51 868

KNAAP
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06-52700406
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ru

Í



PAGINA 8 Hor Rolo Rrvrcw

Sinterklaasfeest HRR
op 23 november 1997

p 23 november jl. vond voor de 2e keer het sinterklaas-

feest bij de HRR plaats. Het was ook dit jaar wederom

groot succes. De kinderen waren razend enthousiast. ln

hèt voorprogramma was clown flappie aanwezig om de kin-

deren alvast wat voor te bereiden op de komst van Sint. En

om r 15.00 uur was het dan zover, daar kwam eindelijk

Sinterklaas en Piet aan met paard en al. Wie weet komt

Sinterklaas volgend jaar ook weer langs.

I

SLOOPI{AMERS TRI LBLOKKET r/ENGNUTZENS
AS B E STVE RWIJ DE RI iIG S PRODUKTE T

toegesneden

situatle,

op maat,
w

Dehaco 8.V., Kruisbaak 25, 21ó5 AJ Lisserbroek. Telefoon 0252 4179

kunt u de klus

níet klarenl

DÉHACo

met

nI«oÈ

Fax 0252 4 I 853 I
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G
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komt
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alles voor running,

GERTTND DO O Rnrngrvrns o

;

Y
RUNNERSWORLD DEN HAAG
Schoolstraat 35
tel:070-3625417

2511 AW DEN HAAG
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een

len

halve t5.

daad bi.jstaan
het horloge.

enraad
tegen

adviesbijvoorbeeld
.iuiste zitpositie

u een
over de fíets-op

zadel t.o.v. het
de af-tÍapas.

hoe uw

ns

of

advies voor de serieuze

wij kunnen de serieuze triath-
in zijn of

\+

{

FRAMES &

rtrrsrxr,
t-
KEsrREr

NONDALE

GN
KoGA, BA

C oNco R D€,

RrcAN Ea

GazEtrE, D

RocK SBox
MaRzzocHr
R"*, F"^.

-

HUEGI, IACX
F,"r, R**
ALIE HARTSIAG

METERS EN IN

STRUMENTEN:'

BANDEN:
C*-
!t111!lt ll
l9l]A, t"1,cllll
WorBER, T oc
EN VREDESIEIN,

GEOPE ND

MAÀNDAG

3 00 18 00 (

D"*"^G ,/

9 00 t8 00

DoNDriD,
9002100

ZarERpa

9 00 17 00

ADRES:

P*(W5r,
2211 AG

VooRBUNo

Tim

- 070/3861719
070/387ó360

"Een hogÍe dosís yffomrne C zorgl voor een sne//er herstel br/ b/esures"

voedingssupplementen
vitamine C l OOO mg. 35O stuks F1.87.5O

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

!

Wedstrijdgroep in ontwikkeling (Deet 1)

Het starprlr;rls enhetbuluit om fysiologtsch te gaan trasten

Sinds april van dit jaar is er weer een wedstrijdgroep binnen de HRR. ls dat nu
eigenlijk wel nodig zult u denken? Wel nu, het is gebleken dat er binnen de
vereniging atleten zijn die gewoon heel hard lopen en het zelfs leuk vinden
om hun sport iets serieuzer aan te pakken. Hoe de begeleiding van de
clubtoppers in ontwikkeling is, zult u vanaf nu in het clubblad kunnen volgen.
ln deze uitgave, deel 1: het startproces en het besluit om fysiologisch te gaan
tesfen.

lr zijn een aantal lopers binnen de HRR
E die behoorlijk hard lopen en daar zelfs
hiets meer voor opzij willen zetten dan

de gemiddelde loper. Echter, daar is een tiid
lang geen speciale groep voor geweest met
als gevolg dat sommige atleten hun heil
ergens anders zijn gaan zoeken. Dat is
natuurlijk jammer maar ook goed te begrij-
pen. Het bestuur heeft daarom besloten om te
streven naar een betere begeleiding van de
'top-atleten' van de HRR, middels een nieuw
te vormen wedstrijdgroep. Atleten die onder
de 35 minuten op de l0 km lopen en presta-

tiegericht zijn, zouden in deze groep een

begeleiding op maat moeten krijgen die ertoe
zou moeten leiden dat persoonlijke prestaties

verbeteren of geconsolideerd blijven. Voor
begeleiding op maat is echter wel een duide-
lijke structuur nodig. Daarbinnen blijkt een
goed trainingsprograÍtma slechts één facet te
zijn. Het bij elkaar zetten van de goede lopers
van de vereniging en ondergetekende als trai-
ner lijkt een eerste stap in de goede richting
geweest te zijn. Maar wat is er allemaal pre-
cies gebeurd met deze groep sinds april?

Om meer duidelijkheid te krijgen over de

achtergronden van de groepsleden, hun indi-
viduele doelen en hun verwachtingen, zljn
tijdens de eerste bespreking tussen het
bestuur, de TC, de trainer en de atleten vra-
genlijsten uitgedeeld welke door de atleten
zo nauwkeurig mogelijk ingevuld moesten

worden. Nadat alle vragenlijsten weer ingele-
verd waren, is getracht een tendens te ont-
dekken binnen de groep. Het werd al snel

duidelijk dat het tijd werd om eens een ande-

re weg in te slaan. De meeste atleten bleken
toch alweer een paar jaar mee te lopen en

deden nu al jaren hetzelfde. Als student
inspanningsfysiologie heb ik daarom gepleit
voor de meerwaarde van het toepassen van
fysiologische inspanningstesten binnen het
trainings- programma. Het testen beoogt
meerdere doelen:
t het voorkomen van overtraindheid er/of

overbelasting
2 het kunnen leggen van de juiste trainings-

accenten bij de juiste persoon

3 een betere controle over de duurlooptrai-
ningen

4 betere mogelijkheden om te periodiseren
5 het verbeteren van prestaties

Al snel waren de meeste atleten overtuigd
van de belangrijkheid van de testen. In de

topsport zijn ze zelfs onontbeerlijk. Maar ook
voor lopers van een gemiddeld niveau is het
zeer belangrijk om zich twee keer per jaar te

laten testen.

In juni is met de groep besloten twee maal
per jaar te gaan testen, nl. in april en septem-

ber. Omdat het jaar al half voorbij was, zou
de eerste test in september plaats vinden. Het
sportmedisch centrum Neomed in Den Haag
zou de testen af gaan nemen. Wat er precies
getest is, hoe de testen precies verlopen zijn
en wat je er nu precies mee kunt, kunt u vol-
gende keer lezen in deel 2 van 'wedstrijd-
groep in ontwikkeling'.

Roché Silvius

THE HAGUE ROYAL TEN
Beste Road Runners,

hier een woordje van 1 percoontje van
het organisatiecomite van THE HAGUE
ROYAL TEN. V.w.b. mezelf ben ik al
jaren betrokken bij de voorheen, inter-
nationale wegwedstrijd van de road
runners. Het begon allemaal al in
1986.......... The Hague Ten Miles. De
staft was in Kijkduin bij hotel Atlanta,
en men liep door de duinen naar
Scheveningen en terug. Ach,lange
afstandlopen was nog maar net 'in- .

Stond nog in de hardloopschoenen .........
en zoveelwedstrijden als nu waren er
nog niet. Alleen de klassiekerc die je
nog steeds ziet. De toevoeging van
zoveelwedstrijden vooral in het
voorjaar, ik weet niet of dat nog wel
leuk is.

llig hoorde ik dat de ZEVEN-
P volgend jaar (ook

naar het voorjaar verzet is.

de tijd in het jaar leek zo
mooi in deze periode, de natuur op z'n
mooist, herfsttinten, lekkere tempera-
tuur, 11 duizend deelnemers wat wil je
nog meer ??? ln deze periode is het
wedstrijdprogramma niet zo druk. Zie
de Clingendaelcross wat een succes I De
Zevenheuvelenloop gaat men verzetten
naar het voorjaar en dan nog wel op 24
Mei !!!l Wat jammer, de dag van

"onze" wedstrijd. The Royal Ten staat nl.
ook op 24 mei gepland. Leiden hierna,
Rotterdam ervoor, CPC ga zo maar door,
en dan nu Nijmegen. Ongetwijfeld gaan
er mensen naartoe en zal ons deelne-
mersveld minder worden, andersom
evenzo. Er zijn nl. mensen die de
Zevenheuvelenloop zouden lopen, maar
nu toch maar in Den Haag blijven en de
Royal Ten gaan lopen. Een beetje broe-
dermoord.

Wat we wel in Den Haag kunnen aan-
bieden is het trainen van wedstrijd naar
wedstrijd ,The Hage Road Runners on
tour zal "k maar zeggen. Haag Atletiek,
Sparta, Sparta Voorburg en HRR gaan
vanaf 1 Januari 1998 loopgroepen trai-
nen. Schema's, inschrijfgeld etc. zal alle-
maal gelijk worden. Hoofddoel..... de
KONMARATHON op 30 Augustus a.s.

Gezamenlijk trainen, allen dezelfde
wedstrijden op het schema en allen trai-
nen o.a. ook voor de ROYAL TEN

!!!!!!!!!!!!

Nadere informatie elders in het blad, op
de publicatieborden, in kranten en op de
radio Ill!!!!!! Noteer alvast 24 Mei en de
slogan.... niet lopen ??? Dan helpen !!!!!

GeorgetÍe

Snelle
snelle

met hoge aerodynami-
s<he velgen monteÍen.
Maar liefst 10 verschil-
lende soorten ?
snelte wielen
hebben wij í
pèÍmail€nt op

mlv

Er komt heel wat bij
kijken voordat er uit
ervaring gesproken kan
worden over de juirte
houding op de fiets.
Al dan ni€t in cornbi-
natie rnet een
ligstuur. Voor a[
deze zaken bent u
bii ons aan het
iuiste adres,

§nelle wielen

paar 20 spaaks
CÀMP,AGNÖLo

aerowielen met

paar strakke snelle

hometrai-

vàn TaËx waarmee u zelÍ een Alpenrit

snelle

Scherpe prijzen
De pri.jzen? Helemaal niet

duur- Met heel veel SHrMÉ,No

en CAMPAcNoLo componentefl
zijn wij ronduit scherp

geprijsdt
Maar ook voor de andere
merken hanteren wij zeer

roncurrerende prijzen.

Kom eenr langs!
Kortom sen bezoek aan

plezierig en leer-
zaam. Ëoven-

l\rroorraad:,fln.
:H:eo.,€Àtteae:,
, r!ro-rs,,6iPrE§lMí
:MrvÈ;:,§a11qgi1tY,

, 1,,,3,,,:it.: ::'[:i]:*:i:.A:

:dien scl -,nken

,ee*,ultge.
, ,,,,'br:eide

VAN FIËïSPLEZIER

cEn, graNcHr,

CHEslNr, IooK,
MERTIN ÍIIA
*r", Er-
MERckx EN PRrN-

ONDERDEI.EN:

CaÀ\PAGNoro,
SHTMANo, Ma-
vrc, CrNELtr,
Ioo(, SYN

crt

z
Ul Kiek de vreught Maarten Verpoort

Willem van der Veere
Marja Meindersma
Mattijs van Dulkenraad
Martin Abbink
Maria Trepp
Bert Fitie
Sylvia Kuiper
Frank Soonieus

Welkom bii HRR!

Martin van der Haas
Rogier Brugman
Corrie Toet-van BuerenIJJ

J tohn sikking
Resie Kuppens

IJJ lneke lonas-Holtrop
L Margreet Mossel

'J lolanda Borsboom

f Hitda de Haan

IJJ
I

z

Veel trainingsplezier toegewenst,

§
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Bloed even...
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Stichting Rode KÍuis

Bloedbank

Help patiënten met uw bloed. Bloed geven kan in:
Den Haag . Voorburg . Zoetermeer . Delft I Leiden

Bel 070 3083000 voor een informatiebrochure
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LOOPG ROEPEN KON MARATHON

Op zaterdag 3 ,anuari 1998 atartcn de Haageè atletickvercnigingen
The Hague Road Runners, Haag Afleilek en Sparta een gezamenliik
loopgroepen proiect.

Het loopgroèpenproiect Is bestcmd voor ongeoefende èn
geoefende lopers en loopsters cn hct le de bedoelang, dat degene
dle dit wll en er to€ in Btaat le, kan dcelnemen aan de KonMarathon
op 3() augustue 1998.

De perlode vanaÍ bcaln lanuari tot de datum van de
marathon op 30 augustue i 998 wordt onderverdeeld ln 3 faoes:

faae 1 : tralnen naar dc CPC-loop op Zg maatt l99g
fase 2: tralnen naar Thc Hague Royat Ten op 24 mcl lggg
fase 3 : tralnen naar de hele of de 7. marathon op go augu8tus 199g.

Het ls mogelllk om pcr periode mee tc doen, dan wel lnecnc voor hct
gehelc programma ln te sctrriiven,

Verdere lnfo kan verkregen worden bil:

E The Haque Road Runncrs
E Haag Atletaek

El Sparta Den Haag
0 SpaÉa Voorburg

Hellen Hauger
Huib v.d. Sluls
Ton Oudc Nilhule
Bram Zonderop

Tel. o7O 32O 4() 95
Tel. O7O 365 4s 4A
TG!. O7O 399 78 71

Tel. o7O 369 43 72

ftí[ t]tcltI
ioto tltilÍnt

-

(D

Een vreemde eend in de b
Zo ttoernde Gerrit rrtii.

Vraag ik aan André Westerhuis of hij
een stukje wil schrijven over de zeven-
heuvelenloop, zeggen ze in de groep
van Gerrit dat ik dat nu ook maar eens
moet doen, omdat ik nl. nooit iets
schrijf.

m 09.30 uur verzamelen op CS

Haag (Groep Ronald
Boekkamp). lk stel voor in

Nij,mar"n met mij mee te gaan en ons
gezamenlijk om te kleden (dit omdat
ik mij via de NS-businessteams inge-
schreven heb). Leuk voorstel dacht ik,
douche, eten drinken alles aanwezig.

om mij bij de groep van Gerrit te voe-
gen die al in de trein zitten. Jammer
heren, koud buffet gemist, douche,
bier etc. Nodig ik gewoon Job, Peer,
Jacques, Pim, Jaap, Cor, Gerrit en Roel
(Gossàh) uit. Ze gaan ervoor en doen
met me mee. Na 2 x overgestapt te
zijn komen wij ruim op tijd aan in
Nijmegen. (gelukkig maar, want als er
één altijd gestresst is om op tijd met
de trein te gaan ben ik het wel,
getrouwd met een NS-er , begrijp je
dat nou). Op zoek gegaan naar het NS

ontspanningslokaal, omgekleed en
naar de start. Zoals André dit ook al
beschrijft (in zijn verhaal wat elders in
dit clubblad staat), om 13.00 uur het
startschot, heb ik ook niet gehoord,

maar na 7.40 minuten dan toch over
die streep. lk kon nog net horen dat er
dit jaar maar liefst 11.000 deelnemers
zijn. Na de eerste 4 kilometer licht stij-
gen gaat het alsmaar op en neer heu-
vel op en heuvel af. lk doe het rustig
aan want er zit volgens mij een lichte
heupblessure aan te komen, onver-
standig dus om toch mee te doen,
maar ja beloofd is beloofd. Het is een
prachtig parcours zo tussen de bossen
en velden door. Veel publiek en erg
enthousiast. lk moet zeggen dat ik
met mijn rustige tempo eigenlijk heel
lekker loop. lk volg wat road runners
die ik van naam niet ken. Na de drank-
post op 9,5 kilometer nog 1 x over de
piepende matten en dan aftellen voor

de laatste 5 kilometer. Deze laatste
kilometers gaan heerlijk. lk kom aan
op 1.21 uur wat voor mij zelfs nog 1

minuut sneller is dan vorig jaar. Geen
wereldtijd maar heerlijk gelopen. De
andere heren Gerrit 1.11 uur, Pim '1.13

uur, Jaap 1.19 uur, Roel 1.16 uur,
Jacques 1.07 uur Cor 1.1't. uur en Job
'1.'14. Helaas voor Peer die was gebles-
seerd, maar ging mee als supporter.
Voor hem ook een dagje uit. We zijn
na afloop nog heerlijk iets gaan drin-
ken en eten. Een restaurant uitgezocht
aan de Lek of was het de Waal. lk mag
wel zeggen dat het er waanzinnig
gezellig was. Om 20.30 de trein rich-
ting Den Haag CS genomen en om
22.30 uur weer thuis. Voor mij een
dagje uit , alleen met de mannen op
stap.(geheel onverwachts)

ti

ee de heren vinden 09.36 uur vertrek
te vroeg en gaan een trein later

Gossah's bedankt

, stap ik toch alleen in de trein Hellen den Dulk

heb ik al veel gedragen.
Ook vind ik het ontzefiend leuk

om kaarten en brieven te ontvangen

DANK

pla

ontvangen heb.dat ik
voor

1'

@

Apgnovemberl99T

lvlaud,

dochter van

Thomas Pieper

&Wiep Hellinga

Allen Ír a rtelij l< grefeliciteerd !

septen?be r 1997

Emma tloor,

tÉ,tsIJ

Op 28 oktober 1997
Ginneke Bunk &
M ictrel Rowers

L9 Hartel ij k gefel iciteerd !
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NkdeWitt Bugloop, Bek-Ubfurgen, 10 kn op 31 fr5197

Phats Cat, Tijd Naam

1 MSE 033:42 JohnAalhn(Cerhrus)

4 M40 0J4:lS LouisTummustlnitast

4l M40 0:41:25 HenkMullekes

Zilvuen Molmlmp, Riipwetetíng, 20 kn op 05M197

PhaB Gt. ïid Naam

I MSE l:05:16 JanDirkHazelegu(l*idenAtl)

3 MSE l:07:4ó AlbertBekhuizrn

5 M40 I:ll:07 RuudWagemaku(llion)

20 M40 l:16127 HermanvanduSull

Zilvem llohnhop, RiipvreHing,l0 kn op 05M97

Plaats Cat. Tiid Naam

2 REC 0:33:42 Rémonvanlunzen

9 REC 0:36:37 Petervankruwen

Vlietloop, Voondnten, Halve nanhon op 07109197

ïid
lr09:32

lr09:33

l:19:12

l:21:20

l:22:28

l:24:55

lr4J5

r25J8

121:4.

l:29:18

l:3055

l:1108

134:01

134:04

l:34:05

l:35r49

l:36:19

l:37: l0

l:37:16

1:31:11

l:37:19

1:38:43

l:40:48

l:4 l:18

1:43:09

l:44:06

l:44'.4?.

l:4ó:07

l:4ó:35

l:41.22

lJ0:0ó

152:06

Vlretloop, Voondotea l0 km op 07fi,il97

Plaatr Gt. Íid Naam

7 REC 03óJ6 Petervanleeuwen

l0 REC 037:11 StevenPost

39 REC 0:41:18 ZierSchaap

41 REC 0:41:45 GuusZijdenbos

4 REC 0:42:05 KarelStoik

59 REC 0:43:27 EdBienteku

77 REC 0:44:52 Sjoerdlurdinga

132 REC 0:47:12 BerryKramu

162 REC 0:48:18 MadameKoopman

1g RK 0:48:20 FransPerdrjk

170 REC 0:48:37 HansvanToor

PlaB Gt
I MSE

2 MSE

l0 M40

14 M50

M VSE

34 MSE

33 M40

4r M40

47 M40

60 v35

73 MSE

83 M40

96 M55

98 V35

W MSE

|2 M50

|1 M40

121 MSE

\23 M45

124 M40

t25 M45

135 M60

IO Mfl

170 M50

2m v45

207 MSE

2t5 M50

2?5 MSE

221 M40

235 V40

252 M45

?fi M4tl

Naam

Albert Beekhuizen

ïhomas Piepr

Jan Knench (Rijnsoevu)

HenI Schaap (LPK)

fticavdBilt(kidenAtl)

Leon de hiester

Joop Verloeven

Mamo Borskrom

Paul van den Bug

Anneke Koenis (Vet Nd)

John vaÍ der Kmft

Peter Groen

JanNieuwenbug

JoséWilhrme

Hans Blokku

RinusWijma

Petervan Kessel

AadOvedwest

Louis Brugman

Ces Rip

Ton Toet

JanRurgokfuidenAtl)

Piet Meinden

Pretu de Graaf

Ineke Schnulu

RobWalte$os

Henk Breugom

Andtr Papilaja

ïheo Stnjen

Annie van Heiningen

Bert van Viegen

Bert de Jong

I87 REC

203 REC

232 REC

zfi REC

285 REC

»6 REC

3I8 REC

3I9 REC

383 REC

0:49:36 Eugènevande Bug

050:15 EdReimcke

0:51:41 Ronald Boekkamp

0J2:40 EdwinPedijk

0:í:10 HellendenDulk

05434 Marja van Westervoort

055:26 Ren&vanduRoest

0J530 JanvanduRoest

05952 Manjke Schateleln

Liwart Conp (5), Naadwijk, 3Aílfrn op 1llW97

PlaaB Gt Íld Naam

I MSE 8:40:l MauricevanVeldhoven(Olympus70)

9 MSE 9:20:0 RémonvanLunzen

ll MSE 9:23:8 MiekeAanen(HaagAtl)

13 M40 9:30:4 HanvdWerk(Watenueg)

18 MSE 9:44:1 Petervanleuwen

2l MSE 9:44:9 StevenPost

25 M40 9:50:2 HermanvanduStijl

28 MSE 952:9 BartColijn

55 MSE 1050:4 MarceldenDulk

56 M50 1052:8 LmvKoppn(0lympusi0)

U M55 l1:23:l JanNieuwenburg

78 V35 1234:6 MargretHoekta

Goudse§rngelloop, Gouda, 10 kn op l2MD7

Phats Gt, Íid Naam

I MSE 0:29:25 LucKmtwaa(Hellas)

5 MSE 0:31:41 AlbenBeekhurzen

I M40 0:32:13 VictorMaliy(HaagAtl)

15 M45 037:50 TonToet

3l M40 0:41:01 JellevanderVeen

46 M40 050:59 BertdeJong

Uevaaft Cunp (6), Naaldvtrjk, 5fiAfiri op firiWl
Plaab Gt Íjd Naam

2 M40 15:01:l VictorMaliy(HaagArl)

I MSE 15:01:l IïomasPieper

7 MSE 16:22:6 Petervanleeuwen

12 VSE 16:27:7 MrekeAanen(HaagAtl)

13 MSE 1630:4 WillemdeGmaf

20 MSE l6J3:7 StewnPost

2l MSE l6J5:4 HansBlokker

23 M40 l6J7:7 HermanvanduStijl

34 M50 17:24:1 huisvdHont(Olyrnpus70)

55 MSE 18:40:8 MarceldenDulk

5ó MSE 18:41:2 JanvanRaam

ó0 M50 19:093 EddyZijl

6ó M55 19:48:1 lanNieuwenburg

70 V35 2l:4i:8 MargnetHoehra

Stadshaft Loop, ZuFlrnw, 1 0 kn q 28M97

Plaab Gt Íid Naam

I MSE 02854 KanielMaase(l*rdenAtl)

24 M40 0:31:59 VictorMaliy(HaagAtl)

36 MSE 0:32:Í Rémonvanlunzen

38 M50 033:07 JaapVallentgoed(Altig

52 VSE 031:41 EdcavdBilt(kidenAtl)

61 MSE 0:34:14 RenévanWissen

69 MSE 0:3428 Petuvanleuwen

14 MSE 0:35:ffi WillemdeGraaf

82 M40 0:35:16 HermanvanduStijl

99 MSE 035:43 StevenPost

lffi V35 0:35:4ó InekeVis(0lympus70)

131 MSE 0:36:41 HansBlokku

154 MSE 0:37:22 MaartenSchanoo

171 M40 0:37:53 JoopVerhoeven

205 MSE 0:39:03 GuusZrjdenhos

211 M40 0:39:45 HenkMullekes

226 MSE 0:3951 JolmvanderKroft

232 V45

231 M40

241 M55

269 MSE

283 M40

287 M45

312 V45

335 M55

35r M50

0:40:12 Matha v Hal (Pijnenburg

0:40:22 PeterGmen

0:40:45 JanNieuwenbug

0:4138 JandeNijs

0:4231 PietZeflaaÍ

0:4258 Paul van Dunné

0:44:12 Ineke Schrutzler

0:44:57 BertFitié

0:45:49 HenkBreugom

Bulin Mantton op 28M,197

Plaats Cat, Tiid Naam

60 MSE 2:26J8 ïhomasPieper

l0l MSE 2:31:13 AlbeÍBeekhuizen

0pn Z-Hdlandse Ekiden, llaaldwrjk, op 04l1Wl

PhaB Cat, Tiid Naam

I 2:.19:43 WEÀOlympus70

6 2:.31:34 HRR I (RocheS,P0ewL,JanvR,

StevenP, JanN50r, tlansB)

21 RK 3:12:0ó HRR2(HansZ,EusvdB,HellendD,

HansvdV, HanE, MarceldD)

Philistnveïun, Dradrten, Halve naratnn op 04110197

Plaats Cat. Iijd Naam

3 V45 l:39:19 InekeSchmtzler

Singelloop, Breda, Hatve nanilnn op 05fiA87

Plaats Gt ïjd Naam

1 MSE 1:02:19 JosephMueng(Kenia)

77 MSE l2ó:01 HansKonemans

Natiunh 30 KM, Dwdr$l 30 kn op 05/l 0Al

Plaat Gt Íid Naam

I MSE l:41:24 WilDoes(Hylas)

3 M40 t:49:02 fteekPliester(RRA)

33 M40 2:09:49 MamBorsb,oom

Eaggermolenloop, §Íe*xht, 10 EM op 1111M7

Plaab Cat. ïijd Naam

I M§E 0:51:20 GennadyPanm(Rusland)

50 M50 0:59:09 Mannus0ele(Foftuna)

341 M50 l:l6jl BertFitie

H alve lllanthon Eindhovu op 1 2ll Ml
Plaats Cat Tiid Naam

I MSE I:0:0ó AddeBruin(AW)

8 BR 1:11:31 AlhrtBmkhuizrn

434 MSE l:28:10 JanvanRaam

Manthon Eindhoven (NK 1fi7 ), op m U97

Plaa$ Cat ïld Naam

I MSE 2:ll:50 lohnKrprono(Kenia)

8 MSE 2:15:14 LucKmtwaar(Nederland)

19ó MSE 3:06:33 Lmndehiester

Baru? Berenloop, lerxhelrting, Manthon op 2611 W97

Plaat Cat. ïiid Naam

I MSE 239:3i FrunBekhurs(Cifla)

2 \440 2:47,02 losBerler(Gehe)

6 M50 2J6:17 GerPrins(Spark)

38 M40 3:18:34 MarcoBorsboom

l1l M55 4:35:39 HenkMollema

KPN Kanprousrlnp 1997, Hl4rlt, 10 kn op 01111197

PhaB Gt Íid Naam

3 REC 0:32:20 AlbertBeekluurn

Ílf,f, Cross, Clmgendael, 55ffin 0p02111197

PhaB Gt. Íid Naam

Landsltik 6rk€nd installateur

L O O D G I E TE R I N S TA L LAT EU R

van Loostraat 140 2582 X,ll, Den [Iaag
telefoon 070 3524388 / 06 543325'19

M)ffiffi

1 MSE

2 MSE

6 MSE

II MSE

12 MSE

19 MSE

2I VSE

22 M40

36 MSE

38 M40

41 MSE

U MSE

45 M45

46 M40

47 MSE

49 MSE

5I MSE

52 M40

53 M40

65 M50

66 M45

70 MSE

2 MSE

7ó M45

85 V35

8ó MSE

88 MSE

98 M55

tw M40

103 M40

106 M40

107 VT

r22 M40

125 M45

W MSE

128 M40

t32 MSE

149 M45

t60 MsE

16r M40

t64 M41l

165 V40

l7r vsE

t74 M45

176 M40

r75 MSE

l8l M60

182 MSE

183 MSE

l90 u5

t91 M50

2m v40

W M5O

206 M45

210 M45

211 Mm

218 lvt50

219 V55

NO MSE

227 M45

229 V35

2U V50

235 V55

236 M50

243 V35

0"23'39

0'.23:44

0:24:18

0:25.U)

0:25:07

0:25:31

0:25:35

0r550

0:2óJ3

0:27,02

0:27:16

0:2738

0:21:Alt

0'.21:43

0:21:46

0275r

0:27:53

0:ïl:54

0:27:59

0:28:48

0:28J4

0:29:ff

0:29:15

0..29:29

0:2959

030:02

0:30:08

0:31:15

0:31:27

031:30

0Jl:40

0:31:42

03225

0:32.?À

0:32.32

0',32:32

0"32:.37

0:34:06

0:34:40

0:34:47

035:05

0:35:12

035:31

0:35:48

0:3552

035:52

0:3ó:03

0:36:06

036:12

03ó:2t

0:3ó:57

0:1,l:13

037:38

0:31.49

0:38:39

0'.39.22

0:39:23

0:39:24

0:3931

0:40:22

0:40:41

0:43:02

0:43:03

0:43:40

04?:40

JohnDuimerler(DEM)

Rémon van Lunzen

WillemdeGraaf

Bart Colijn

Piene van Leuwen

Iheo Timmermans

Mreke Aanen (Haag Ad)

Herman van duStijl

Hans Blokku

Joop Vuhoeven

Maarten Scharmo

BepWalbuig

Ton Toet

Rinus Pols

Roel van den Erjnde

Frans Manem

Guus Zijdenbos

HenI Mullekes

Nico Dmppert

rddyZjl

Paul Crevenstefie

Remko Schanoo

Fd Bienteku

lmpSimger

Joke Keumng (Haag Atl)

Jande§s

Jan van Raam

Peter Hoek

Willem vanProoijen

MaanenVerport

ZerSchaap

MagietHoeksta

JanMohnkamp

Jaapvan Dijk

Ronald Kloots

Eric v d Loos

JohnvanderWele

Ilans van Toor

Andte Paprlala

BeÍt e Jong

Kosta Antoniou

Amie van Helningen

Hellen Hauser

Eric KerHan

EdReinicke

BoyGailjaad

BramvanWmömek

Izaak Luteyen

Christian Luteyen

Eslhu v Haasleren

Hans Habraken

Inise vanDdft

iohn de Grer

AlbertRomani

Henk van Leeuwen

Jan van der Roest

AndÉ Westerhuis

Renée van der Roest

PeteÍBamard

HuhrtClaasscn

Maureen Koster

Heidivan drVer

Pia Henkes

Ben Baadolf

J. Bosmans

NewYwkttantmopí2l/,ll9T

Plaat Cat Íjd Naam

I MSE 2:08:12 JohnKape(Kenia)

42 VSE 2:28:42 FranziskaRochat (Zwirerlanö

ó868 V45

0 M40

0 M40

O MSE

0 vsE

0 M45

3:4851 InekeSctnitzler

4:04:01 PaervanKessel

4:0433 CeesPut

4:04:33 JohnvarduKroft

4:40:44 HrldeEugehnk

5145:48 léjéGroot

CrcssCanp M.Hdland, W addinxveen, 9 km op Nll 1 197

Plaats Gt, Tijd Naam

I MSE 0:3439 JandeJong(4V47)

I M40 0:37:26 GertJanvVoslrtilen(AAV36)

12 MSE 03755 Petervanleuwen

13 MSE 03937 MaaÍenScharmo

ló MSE 0:4053 GuusZijdenbos

18 MSE 0í230 JandeNls

dusftlrrp M-Holhnd, W addinxv*n, 3 kn op Nlli 197

Plaat Gt, ïrjd Naam

I V35 0:16126 loehedeHoog(Spark)

5 V40 0:19:04 MananneKoopman

lan 0khoanloop, Mnstu, Halve nanhu op

M1R7

fiid

t:13:09

l:17''34

l:22.39

l:2255

l:25:22

l:26:46

l:29:N

l:29:41

l:32:10

l:32:42

l:33.44

l:\'.23

l:34:24

1:35:28

1:36:01

l:38:04

1:40:18

l:41:40

l:42:ffi

l:44'.14

l:52:15

t:Í:47

Mtteilcrnlmp, Zutmnur, 1 5 km op l9l1 1 Dl
Plaat Cat, IÍd Naam

I MSE 0:47:27 EelcodeVoog(lhon)

I M40 0:50:22 H.0osterwr,yk(llion)

4 MSE 0J3:43 WillemdeGraaf

5 MSE 053:56 BartColln

6 MSE 0J5:44 ïhmTimmermans

I Nt50 057:44 W.vBurgel(Spark)

ll MSE l:ffi:37 Petervanleeuwen

13 MSE 1:0120 PeterKempkes

7 M40 l:01:24 HenkMullekes

M5 1:01:2ó JoseWrllernse

14 MSE l:0127 HansBlokku

9 M55 l:05:43 JanNieuwenbug

17 MSE l:0752 ReinPtjpn

2 V35 l:07:53 MargrioHoeksra

0 REC l:16:20 BmdeJong

Mttefifunt/rcr4, ZeHrwr, 1 0 kn op Wl 1 197

PhaB Cat Tiid Naam

0 REC 0J256 Ren&vanderRomt

0 REC 05256 JanvanduRoest

0 REC 059143 YolandaluqueGamem

Plaats Cat.

1 MSE

10 M40

26 MSE

2i lvl50

44 VSE

ó2 MSE

7r M40

78 M40

il4 MSE

120 M40

TM M45

158 M45

r59 MSE

l8r v35

r90 M45

2| M55

252 MSE

289 M45

304 REC

353 M40

530 V40

585 M40

Naam

Julius Vidabuday (Tanzania)

Victu Malyi(Haag Atl)

Alhrt Bekhuuen

Liam Hanna @ngeland)

Ineke Vis (Haag Atl)

Piere van Leeuwen

Rinus Pols

NicoDropprt

BepWalburg

Paul van den Berg

Paul Grevenstette

Ton Toet

Marcelden DulÏ

Jolen Jansen (Spado)

Louis Brugman

Peter Hoek

Aad Overdevest

I"exCóral

MaaÍton VqooÍt

Petu Gmen

Annie van Heiningen

Bert de long

a

SANITAIRE INSTALLATIES

GAS EN WATER INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

C.V. INSTALLATIES

R I O LER IN(jS WE RK

DAKWERK

ItRR

VOOR

Roib Krahmer
Tel:070-3298/67
Tel: 07CI-3'607002

die een

lnfo:

UAN

I
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Komt u iets tekott? ORGANISAT]E THE HAGUE ROAD RUNNERS

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

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

líoon =rx llRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, wa.-arm-ee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

TECHNISCHE COMMISSIE

Bert de Jong (secr.)

Willem Hoogstad

l{illem Paardekoper

TRAINERS

Peter Barnard

Ronald Boekkamp

Marcel den Dulk

Pieter de Graaf

Ton Heerkens

Henk Hoogeveen

Willen Hoogstad

Ben van Kan

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Perdiik

Heidi van der Veer

Gerrit van der Veer

TRAINERS CONDITIO

Harm Hendrila

Els v.d. Schoot

ONDERHOUDSCOMMISSIË

Marcel den Dulk

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut;

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

Trudy de Lange maandagav.

Gijs Kievith woensdagav.

(2e penningmeester)

Jacques Beljon

070-3906784

015-369TT32

070-3412055

070-3477484

010-3973281

0t14-240861

tr

071-5768370

ffia4961717

070-3550i73

a$-3691732

070-3978253

070,3204095

070-3419234

070-3472420

070-3901597

070-3901597

oeldroSisf

í
Homeopatheek

t
Laan van Meerdervoort 205, 25'17 BC Den Haag

Tel 070 - 3452 210 Fax O70 - 34 63 706

070-3867679

015-',2627842

\s., --tit

0r

2242 PB Wassenaar

Archimedesstraat 68

2517 RX Den Haag

Wedstrijdsecr. HRR,

Noortje Alberts

(commissaris)

Carry van Teijlingen

Boy Gailjaard

2597 RD

2587

Renée van der Roet

070-3375696 (werk) giro 5699215

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

Postbus 696, 2270 AR Voorburg

A. Duyckstraat 100

2582 TN Den Haag 070-3540690

CLUBKLEDING

Edziil 07t-s'166494

REDACNE

Redactie HOT ROAD REYIElry

HellendenDulk HerensÍaat45

2681 BD Monsrer 0174240861

Zuidplaslaan 91

2743 CW Waddinxveen 0182-61 1955

.L

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
# san itaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek

BESCHERMING VAN

MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN
AUTEURSRECHTEN

SHTELD MARK BV RoTTERDAM, VaN VoLLENHovENSTRAAT 31, PosrBUs 23O3O, 3OOÍ KA RoTTERDAM,
TELEFOoN OIO 24 ÍAtOO, FAx OlO 241A129

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN I, POSTBUS 75643, IOTO AR AMSTERDAM,
TELEFooN O20 664433 I, FAx O2O 67688OO

SnIELD MANK

7

BESTUUR

Het bestuur van

Ton Vermolen

(voorzitter)

Jelle v.d. Veen

(vice-voorzitter)

Hellen Hauser

(secretaris)

Ed Biersteker

(1e penningmeester)

e-mail adres

CLUB VAN lOO

Ben Hermans

(Voorzitter)

John Agterof
(secretaris+vice voo(z.

+con. adres)

Miranda Pronk

(ass. secretaris)

Rob Krahmer
(P.R)

BARCOMMISSIE

Heidi v.d. Veer

Aad Overdevest

(penningmeester)

NooÉje Alberts

Ginneke Bunk

070-3839884 (werk)

07&3866082 (privó)

070-32 I 1505

De Sillestraat 2ó6

2593V8 DEN HAAG 070.3473873

L.v.N. Oosteinde 169

227 4 G A VOORBURG 070-387 I 250

Pellenaentraat 19

2586 EK DEN HAAG 070-35s2785

Soesterbergstraat 156

2546XX DEN HAAG 070-3298767

De Genestetlaan 268,

2522 LW Den Haag 070-390t597

Zie adres bij be$uur

BOUW. EN AANNE'NINGSBEDRIJF

I




