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KtrR.STSTRANDLOOP

tussen Haag Atletiek, Sparta
geworden. Veel aan
in de
Courant), ruimere
en
wat meer
en Kamerbeek
deelnemers aan de loopgroepen. De
zich
The Hague Royal Ten
allereerst op de CPC,
en tenslotte op het ultieme, de
succes

onder twijfel zal er ook een aantal
HRR'ers zich inschrijven voor de
en de TC zal een plan
om voor onze leden tot een goede
en aantrekkelijke voorbereiding te komen.
Onze leden hebben, neem

ik

aan, een stevige

basisconditie, zodat het niet nodig is om 8
maanden voor de marathon met een marathontraining te beginnen. Denkelijk zal dit
gebeuren na The Hague Royal Ten, maar dat
laat ik graag aan de TC over.

Met onze wedstrijdgroep gaat het

eveneens

bijzonder goed. Onder de bezielende leiding
van Roché Silvius worden er in de regio voortreffelijke prestaties geleverd. Regelmatige
ereplaatsen en andere aansprekende resulta-

ten. Een initiatief wiur we nog veel plezier
van zullen hebben.
Helaas zijn er ook wat negatieve ontwikkelingen te melden. Al weer enige tijd hebben we

een interimvoorzitter van de TC; we zijn er
dus nog niet in geslaagd om een bekwaam,
enthousiast man/vrouw te vinden, die er enige
tijd in wil steken. Er gaan in heel sportminnend Nederland geluiden - en dat aljaren lang

-

dat het moeilijk is om kaderfuncties

te

bemannen, of met andere woorden geschikte
personen ervoor te vinden. Binnen The Hague

Road Runners hebben wij er niet zo'n last van
gehad. Steds zijn wrj erin geslaagd om goede

mensen te vinden. Het gaat overigens bij de
TC niet alleen om de voorzitter, maar ook in
de breedte behoeft de TC versterking. Als ik
dan kijk naar de barbezetting, waar het steeds

moeilijker wordt om leden hiervoor te werven, dan lijkt de olievlek zich ook te gaan uitbreiden over onze vereniging en dat is jammer. Het vereist als regel een persoonlijke
benadering om leden zover te krijgen, dat ze
iets voor de vereniging willen doen en meestal lukt(e) dat. Nu lijkt ook een persoonlijke
benadering niet meer tot het gewenste resultaat te leiden. Ik ken enige verenigingen die
een andere weg ingeslagen zijn: men wijst
eenvoudig een groep of elftal aan om bepaalde taken te verrichten. Niet bepaald een motiverende, aantrekkelijke regeling. Het is m.i.
verreweg te prefereren om met enthousiaste
vrijwilligers te werken. De barcommissie gaat

de komende tijd na de trainingen nog

eens

rond om de aanwezige personen te vragen om
hun medewerking. Reageer daar s.v.p. posi-

tief op. Hoe meer mensen mee doen,

hoe

minder werk het is.
En dat voorkomt dat het Bestuur met allerlei
impopulaire voorstellen moet komen.
Ton Vermolen, voorzitter

Hot Road Review
Algemene Ledenvergadering
.t,_

itvoorjaar zal op maandag 20 apil a.s. om 20.45 uur de Algemene
Ldenvergadering plaatsvinden. Punten die o.a. aan de orde komen zijn: het jaarverclag 1997, de financiële verantwoording over 1997, de uitreiking van de Simon
T'ctyt,,Wisselbeker van Verdienste, de prestatie- en de aanmoedigingsbekerc.
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Dus noteer dit in uw agenda.
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Opzeggen lidmaatschap

Noot

Opzeggen van het lidmaatschap kan
alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd

De redactie heeft het recht redactionele
stukken in te korten. Artikelen in het

schriftelijk te gebeuren aan de ledenadministratie of aan het secretariaat 2 maanden voor 31 december van het betreffende kalenderjaar.

clubblad geplaatst onder persoonlijke
titel, komen inhoudelijk niet onder ver-

fr:trp:

Om de trauma's (?), opgelopen

tijdens de Kerstmaaltijden te vetwerken, togen 124 hardlopers naar het
s po rtv i sse rscafé' De Aq u aj utter' a a n
het eind van de boulevard hij het
havenhoofd. Daar konden ze zich
inschrijven voor de Kerststrandloop.
De eigenaar van De Aquajutter had
voor een echte Kerstsfeer gezorgd.
Binnen was het lekker warm en er
stond een mooie Kerstboom. Het
weer werkte ook mee. Er stond een
stevige wind, zodat het een echt
zware cross werd. Zo hoort dat!

A lbert Beekhuizen en Pierre van
/l .""r*"n grngen er ars
I l'strand'hazen vandoor. Zij

maakten de 10 km nog wat langer
door bij het keerpunt een zeer grote
lus te maken (even de finish bekijken!). Ondanks deze extra keerlus
werden zij toch nog eerste en tweede. Nummer drie werd Raymond
Biesheuvel. Bij de dames werden Joke
Ritman eerste, Herma van Nus tweede
en Carla van Beelen derde op de '10
km.

Ook bij de 5 km deden de leden van
de HRR het goed. Theo Timmermans
werd eerste, Remco Scharroo tweede
en Maarten Scharroo derde. Marian
Koopman was, evenals verleden jaar,
strandloop 26 december 1997

antwoording van bestuur en/of redactie.

+

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

Heren 5 km

2. Remco Scharroo

21.40
22.45

Wilt u bij onjuiste adressering of tenaamstelling de juiste gegevens sturen naar:

te|.0174-240861

3. Maarten Scharroo

22.54

Guus Zijdenbos,

Uiterste inleverdatum copy en
advertenties: 31 maart I 998
lnleveren bij Hellen de Dulk,
zie adres hierboven.

Dames 5 km

Mutaties

A. Romeinsingel 38, 2331 SV Leiden.
Tel.071 -5322179
Ë-mail g.zijdenbos@rikz.ruus. minvenw.nl

1. Theo Timmermans

1. Marian
2.
3.

+

Koopman

28.57

de snelste dame. Tweede werd

Silvis

van Alphen en derde Tineke
Scheepmaker. Het was wel even

wachten op de laatste dame van de
10 km. Zijfinishte na 1.19.
Paul van Dunné was kennelijk een
beetje allergisch voor scheepstoeters
(het startsein), want hij verscheen pas
nadat de lopers uit het zicht verdwenen waren. Daarna begon hij aan een
inhaalrace. Zoveel lopers inhalen,
geeft wel een kick, hè Paul?

Voorzitter Ton Vermolen kwam nog
kijken en werd meteen in de kraag
gegrepen om de prijzen uit te delen.
Via Aad v.d. Berg hadden we wat
vloeibare Konmarprijzen gekregen.
Ook Ruud was zijn wijnkelder ingedoken. Bovendien hadden we van
Maarten van Groeningen nog wat Tshirts en drankjes (Dark dog) gekre9en.

Zonder medewerkers hadden wij
deze strandloop niet kunnen organiseren. Dus, Laura, Erik, Anne, Noortje,
Koos, Henk, Jéjé, Frans, Paul en ook
Joke nog hartelijk bedankt.

Ook de mensen van De Aquajutter
nogmaals hartelijk dank.
Els

en Ruud

+

Heren l0 km

+

+

1. Albert Beekhuizen
2. Pierre v. Leeuwen

54.51
60.54
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'S-morgens 08.00 uur opstaan, want ik
wil de trein hebben die rechtstreeks naar
Heiloo gaat en dat is de trein van 08.t14
uur vanaf Centraal Station Den Haag.
Het is niet druk en de rit via Haarlem is
mooi. De /V5 schept nog even verwarring
door eerst om te roepen waar de trein
stopt en noemt niet het station Heiloo.
Dit betekent dat diverse rrrensen nenrcus
om zich heen kijken en beginnen uit te
stappen. Even later stapt iedereen weer
in, want men geeft alsnog door dat er
gestopt gaat worden in Heiloo. ln Heiloo
is het even zoeken naar de bus, eindelijk
op naar Egmond.
et omkleden in de sporthal van Egmond
een massaal gebeuren. De start is
J
I100 meter verwijderd van de
zodatje redelijk kan inlopen.
Het weer is zeer goed te noemen, de zon schijnt
zelfs. Als je alle opmerkingen en verhalen om je
heeft hoort dan ga je je bijna schuldig voelen
dat je met zulk goed weer in januari loopt. Als
westrijdloper sta ik vooraan, direct achter de

is

hotshots en heb dus een goede startpositie. Het
begin van de loop is nogal bochtig door de straten van Egmond en gaat op en neer. Hierna gaat
het over op duinpaden verhard en onverhard,
omhoog en omlaag. Nadat ongeveer 213 van de
afstand afgelegd is komen we op het strand, dit
is zwaar en het is opkomend water. Omdat het
publiek in het begin toch wel dicht bij de waterkant staat is het zand omgeploegd. Na een paar
kilometer over het strand komt er wat spreiding,
zodat je wat harder zand op kan zoeken. Vlak
voor het einde van het parcours gaat het weer

omhoog naar de boulevard. Dat

is even

i: :

i

:

'.,o,N§ 1.
.:.MlE'ffi
;E
i

i:::: : ::::::i:::i:i:i::::i::

'

...E'ii.,N..l..§.,

,i

Orthopedische en
Semi-orthoped ische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen
o Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

een

stukje afzien, doch op de boulevard denk je dat
je er bent, maar nee het blijft omhoog gaan met
bochten en al, op naar de finish. De bedoeling is
om tussen de L40 en 1.45 uur te lopen, en wat

o Voetprothesen en
binnenschoenen

wordt het 1.42. Na afloop vind 1k deze loop in
vergelijking met de zevenheuvelenloop te
Nijmegen een stuk zwaarder.

Ik had dit jaar het geluk dat het weer mee zal,
dit was zeer goed. Onder deze omstandigheden
is het prettig lopen en ik kan alleen maar denken, gelukkig sneeuwde en vroor het niet.
Rinus Wijma.

De tlant 0e terr/Colr par kmysterle,
De hele week staan er wel lopers te trappelen om te gaan trainen. Er zijn er dan ook
bij die zo ongeduldig zijn dat ze alles vergeten. Dus ook een handdoek!
En daar wil ik het even over hebben.
Want bij het Medisch Centrum kan men altijd terecht om een handdoek te lenen.
Het prohleem is echter dat ook deze geleende handdoek weer vergeten wordt!
Zo wordt mijn stapel alsmaar kleiner, en op den duur kan niemand zich meer
afdrogen!
Hoe kunnen we dit tegen gaan!
Simpel:gewoon niet meer vergeten, anders moet je binnenkort nat naar huis.
aast krijg ik het koude angstvan de coldpack verdwijnin-

ruik van 20 min. behoren deze
koude kompressen weer in de vriezer te
liggen.
Kennelijk vinden gebruikers deze kom-

pressen zo heilzaam dat ze daar dagen
mee rondlopen. Dat is dus niet de bedoeling.

U

RAAKT daardoor nog eens ONDER-

Rumba-live - Samba-Rock'n Roll
ledere dag lessen

Gratis inhaallessen

LEER GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, IIIEULEN. [I1/ESSET'I'JG
sinds

1e35

Laan van Meerdervoort 50

-

Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)
te bereiken met tram

3-7.8-10

en bus

4- 5 -13-22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPÏEMBER EN JANUARI

070 r 345 94 94

Cursus

nieuwelingen en gevorderden.

Reanimatie, €Ít
op dinsdag
28 april

U kunt u inschrijven op een lijst die
hangt aan het bord bij de bar. Vorig jaar
november was de cursus een (onverwacht) groot succes. Noteer het in uw
agenda.

Snel terugbezorgen a.u.b., ook voor uw
eigen en andermans gezondheid.

Fortrot- Eng, wals - Tango - Cha-cha

*
*

Onderkoeling wordt hier o.a. ook behandeld. Op deze avonden is het weer voor

KOELD !!

DANSLES

II

ïot slot

I 345 35 73

22.OO
Trudy de Lange

ROPARUN 1998
Het lijkt nog ver weg, maar op
woensdag 20 mei 1998 start voor de
zevende keer de Roparun. Een nonstop estafetteloop vanaf de Euromast
in Rotterdam naar de Eiffeltoren in
Parijs. Een afstand van 530 km die
door acht lopers per team afgelegd
moet worden. Elk team wordt begeleid door fietsers, chauffeurs en verzorgers.

D:'[ï:ï:,H"';:;;ffinï
die tot het uiterste gaan

,,,

om

door middel van sponsoring geld bijeen te krijgen voor ernstig zieke kinderen die aan kanker lijden. De doelstelling van de Stichting Roparun is
dan ook'leven toevoegen aan dagen
waar geen dagen toegevoegd kunnen worden aan het leven, maar
waarvan de kwaliteit verbeterd kan
worden!'

Het inzamelen van geld gebeurt
onder andere door het verkopen van
loten, het benaderen van sponsors,
het organiseren van sponsorlopen. ln
1997 is twee miljoen gulden! binnen
gekomen, waarvoor onder andere
twee aangepaste bungalows worden
gekocht.

Binnenkort zal met de verkoop van
loten (à Í 2,50 p.st.) worden begonnen. Mag de Stichting Roparun rekenen op de steun van alle HRR'ers,
familie, vrienden, collega's, enz..?
En wie weet, is er voor de editie van
1999 een HHR-team dat meedoet aan

de estafette-loop. Een nieuwe activi-

teit aan de vele die de HRR al heeft
ondernomen? En nog wel één voor
een heel goed doel!
Voor informatie.'Renée v.d. Roest

Hor Rolo Rrvrrw

PAGINA 3

EBe rl -j rr

NrA

ío n

a raËla

Het hardloopseizoen'97 begon voor mijuitermate voonpoedig. De eerste praats bijde serie
"1 van de 4 " en een verbetering van 2 lD minuut op de halve marathon tijdens de CK
waren voldoende aanleiding om weer aan een serieuze marathon te denken. Sinds 1993
staat het PR op deze afstand op 22831 en de tijd leek nu rijp een poging tot verfutering te
wagen. Het doel was of 2:25:00 of bijde snelste 25 van Nederland, tijdens deze Berlijn
marathon op 28 septenber 1997.

a 9DgD7
17:00 opvoeren. De groepjes worden steeds kleiner totdat er

alleen nog maar hier en daar wat duo's bg elkaar zijn. Nu
komt het moinent van de waarheid. De etappe van de 20 naar

-tt

in 17:04, dat zit goed hoewel nujn linkerkuit een

de 25 loop ik

beetje stram voelt. Elke loper voor me is nu een doelwit, dat

l-

helpt het

temp hoog te

houden. Dat

is een groot

mentaal

voordeel, als men na 100 minuten wedstrijd concurenten

..

kwam echter moeizaam op

mede door de buitengewoon hete
afgelopen

jaar. Om onder

zo'n 130 à

deze

140 kilometer per week

tegen de zon te beschermen.

In

1996 jaar tijdens de

inhaalt. Het vals plat vraagt van mij meer dan ik had verwacht.

Boston-marathon leidde een onverwachte zonnige

wedstrijddag

De kruissnelheid valt weer terug op het startniveau. Als ik de

tot een flinke zonnebrand. Helaas
bij de HRR niet over Sympatex-

'Wilde Eber"

beschikken we

te trainen, was het soms noodzakelijk 0m zes uur

loopshirts in clubkleuren en het leek me ventandig

ochtends te vertrekken voor een lange duurloop.

de wedstnjd te lopen in een wit shirt dat vervaardigd

Desondanls waren de resultaten van de wedstrijden

is van dit materiaal.

{

Fittish

de ingang van ons startvak waar het al

zoals in Noordwijk en in Best teleurstellend. Tegen

passeer, kan

ik zien datde2..25 buiten bereik zal

blijven en dat ik voor2:27 zal moeten vechten.

hhoorlijk druk is.

Het wordt knokken op de laatste kilometers. De souplesse is
helemaal uit de benen verdwenen. Je denkt dat je harder gaat,

Te

maar dat ligt met name aan het feit dat de lopers voor me nog

snel starten zal er dus niet inzitten, maar goed ook.

hoge temperaturen bleek ik niet besand.

Het parcours van de Berlijn-Marathon is brlna opti-

De sfiategie is bewust kalm te openen en pas rond de 30 kilo-

sneller

Het heeft echter het voordeel dat je op een tijdstip

maal voor snelle tijden, omdat de deelnemers altijd

meter alle remmen los te gooien. Het vaak gehoorde woord

ste bocht rechts loop en op de Kurfiirstendam terechtkom. Je

traint, dat dichter in de buurt van de wedstijdtijd zit,

binnen de bebouwde kom lopen en normaliter heel

"verval" mag in het wedstrijdverslag niet opduiken. Dat was

voelt de frnish, anderhalve kilometer verderop, maar de bomen

de start zou om 10:00 uur zijn. Op deze manier wen

weinig hinder ondervinden van wind. Rotterdam is

weleens anders.

ontnemen

je aan de afloop van de grote wedsrijddag op zich.
Begin september bleken de vele kilometers toch

en

Bij eerdere marathons heb ik altijd met verval
van 4 minuten op het tweede gedeelte rekening gehouden.

voor me, en dat helpt me over de finish in 2:26:58. Een goede

ook de achterhoede is snel vertrokken. De route is

Deze wedstrijd hier zal voor mij in deze opzicht nieuw tenein

PR , maar trpee houten stelten hangen aan mijn heupen.Ik kom

effect te hebben. De Vlietloop werd door clubmaatje

vlak behalve een stuk vals plat rond kilometer 35

betekenen.

als 23ste binnen van 14900

Alb€rt Beekhuizen (Appie) na een spannende eind-

met een 'hoogte" verschil van 20 meter. Op het

Het startschot is gelost. De eerste kilometers moeten we nog

Nederlander. Appie Beekhuizen komt binnen als 41 ste.

sprint met een seconde voorsprong op mij in

hoogste punt kom

langs het plein "Der wilde

wat slalommen en al rond de 5 km heb ik Appie uit mijn kiel-

En het verval ? Nou zeg, 2 seconde, dat houden we maar 0p

1:09:30 gewonnen, zonder dat we het onderste uit

Eber" ( De wilde beer ), waar, om in mijn moeder-

zog verloren. In groepen van rond de 10 lopers rennen we door

een meetfout en onnauwkeurigheid van de chip.

de kan hebben gehaald. Negen dagen voor het start-

taal te schijven, de toeschouwers

schot van de marathon kon

ik dan nog de overwin-

ning van de Lievaart Competitie oogsten, met

een

start-Íinish zege op de 5 km in 15:01. Tot onze ver-

altijd wat lastiger. Het startgebied is zeer ruim

je

" die Sau raus las-

het oostelijke gedeelte van de stad. Toen

ik in

laatste keer aan de Berlijn-Marathon

Hier nog de tussentijden. Ik vind het

deelnam, was hier maar nauwelijks

opvallend, dat

te wegen en andere hinder hoor of lees je niet.

publiek en de lopers waren blij toen

zoveel tussentijden van het tweede
í

dat ze weer richting westen koenten.

Woensdagavond vertrokken we met de nachtffein

Twee tosti's, een glas vruchtensap en

water.

Dat is vandaag duidelijk verbeterd.
De eerste 10 kilometer passeren we

naar de Duitse hoofdstad. Het toeristische progam-

Wedstrijdtenue aantrekken, chip en veters controle-

na34:M minuten, een beetje aan de

ma bleef beperh op KaDeWe, Dierentuin

ren. Oude kleren en WC papier liggen gereed in de

langzame kant, maar geen reden voor

plastic tas met mijn startnummer. Vervolgens

de

paniek. Voor me zie ik een televisie-

p

eeuwwisseling vaak in

wekker zetten en na hem buiten handbereik te heb-

ploeg op de motor, die naa$ de groep

'{

Nederland is geweest en een reeks schilduijen over

ben geplaatst een beetje liggen, niet slappen ! Mrjn

voor ons

de

rijdt. Ik veronderstel,

/.íf

zijn indrukken hier had gemaakt.

vnendin Wiep en ik vertekken op tijd naar de surt,

een van de eerste dames ertussen zit.

terwijl de supporters blijven slapen. Buiten is het

Als we het gat net hebben

deden me het ergste vrezen. Op de marathonbeurs

zonnig en fris. Misschien zal het met de temperatuur

vertrekt de motor.

werd dus nog een pet gekocht, om mijn kale kop

wel meevallen. Rond 9:00 ontmoeten we Albert brj

3
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nog heel wat snellere dames voor ons

.lI

l:M:05
2:01:28

2:19:00
2:26:58

stant, maar de laatste twee kilometers waren 7 secondes langzamer dan
het gemiddelde.

I

Mijn

verslag van deze marathon

laat in 1997 ontving.

Deha*te2km

heid per 5 km met 30 seconden op

Thomas Pieper

The Hague Royal Ten loopt
Op het moment dat ik dit stukje schijf (29 januari)
hebben Cor Zwart en rk hef eersfe ontwerp afgerond
van de infofolder. Dit

ik

de juiste uitslagverwerking pas heel

De halve afstand is bereikt en ik klok
1:13:30, het tempo is dus mooi vlak.

ontwerp gaat nu

als een haas

naar onze cluhontwerper Fransje Martens, die er een
grafisch verantwoord stuk van gaat maken. Van hem
gaat het op schijf naar onze drukkerlsponsor
Koninklijke Drukkerij De Swart (voorheen LIFOKA).

trIIrt

ject is erop gericht om

de spoÍ.

De eerder genoemde spnsor
ject

f 100,-

dit pro-

bij per

Oproep bij deze aan al

busi-

nessrun teams te

v00r-

waarden van deelneming

Zijdrukt en vouvvtvelolgens dit ontwerp in 20.N0

Ook deelnemers kunnen

stuks.

genoemd project.

Zodra de folder gereed is zullen jullie hem vanzelf
tegen komen op de club. Nu moeten de2e20.000
stuks nog naar onze potentiële klanten: hardlopend

nen contact

Hoewel we

de

Keus.

aan

dir
onze leden,die

Nederland.
van de
jaar wat uitbreiding
Verspreiding zal grotendeels plaatsvinden door het
promo-team (dit is het organisatie bestuur, waar
we groelen naar
halen we de tijd vandaan ), maar hulp is
even kan wat
kom. Ga je na hetverschijnen van de
Ookdemarktwillenwemeer
wedstrijd en zou je eventueel
uitdelen, Weet je eventueel een bedrijf,
neem dan contact op met een
Cor
eniging die zich zou willen
ua
Han Elkerbout, Lydia
Parlevliet, Rob
dan contact op met Rob
(overdag).
Krahmer,
Erikilan van Bergen of
Ronald
Tot slot nog een oproep om medewerking

IS

een

Zwart,

leden.

Binnenkort zalLydia Blok de nodige mensen benaderen met
is de koppeling van onze verenigingsloop aan een goed

het vezoek om op24mei a.s. te helpen als vrijwilliger.
Zeg sponaan ja, want zonder jullie hulp kunnen we ONS

doel. Dit gebeurt in samenwerking met een $ote spon-

clubevenement niet tot een succesvol einde brengen.

en van de

070 r 3884634

l:26:42

heeft wat lang geduurd, dit omdat

Vanafnu moet ik de genuddelde snel-

* Blessure prevenïie en behondeling
* E.C.G. beoordeling
' Bloeddrukmeting
'Vo2
mox bepoling
*
Vetpercentoge meting
- Mobiliteitsondezoek
*
Vitole copiciteit
*
Troinings/bewegings odviezen
.* groepskorting

1:13:30

Het tempo was inderdaad zeer con-

Ierse McKieman zal uiteindehjk win-

SPO RTKEURI/VGE/V

1:09:38

Er schijnen dus

nen in een geweldige2:23:44.

I

je mooi je

34:44

42.2

gedicht,

voor een eindtijd onder de 2:30. De

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

oorkonde

verval aflezen.

\

te zitten hoewel de tussentijd goed is

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

op de

gedeelte staan . Dan kun

l

dat

De weersvoorspelling met zonnig en warm weer

isr;,#B"Jï;Ej3'

en ben vierde

sen". feest dus. De Berlijnse mensen zijn zeer trots

Zofiag, 28,September, 6 uur.

schilder die rond

deelnemers

1994 voor de

niet duidelijk achteruit gegaan.

tentoonstelling over Max Liebermann, een Duitse

je het zicht op de klok. Ik zie nog twee lopers ver

op hun stad en de marathon, en gezeik over afgezet-

bazing was de baansnelheid door het duurtraimng

en een

temp verliezen. 17:30 op de laatste vijf als ik een laat

E

die terug te vinden is in de folder,

sor, waarvan we de naam tot half februari nog even geheim
Met sportieve groeten,

houden.

Het goede doel is een prqect van de Sophia Stichting en de
Nederlandse Bond voor Aangepaste SpoÍen.

Dit 4-jarig pro

Namens het bestuur
Ronald Boekkamp

Hor Roln Rrvrrw
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Er gaan

wel eens van die verhalen in
de trant van: -twee weken nadat hij
door zijn enkel was gegaan, liep hijal
weer hard.'
Hoewel het meer uitzondering dan
regel is, blijft de vraag:'is er werkelijk herstel opgetreden?'Nee, dat kan
nog niet het geval zijn. Het proces
van weefselherstel kost nu eenmaal
tijd en de tijdfasering ligt onder normale omstandigheden duidelijk vast.
bewegingsapparaat kenmerkt zich

spontaan en vrijwel volledig
herstel na een blessure, mits gedutijd van herstel het weefsel niet
wordt overbelast. Er moet dus voldoende
rust zijn om tot een goed herstel te komen
en rust is een woord dat niet in het woordenboek van een loper voorkomt. Soms zijn er

verstorende factoren die het herstel van
weefsel in de weg staan. De belastbaarheid
in het gebied van het letsel neemt af, waardoor gemakkelijk opnieuw een blessure kan
ontstaan. Een van de belangrijkste doelstellingen van de behandeling van blessures is
het normaliseren van de situatie in het aangedane weefsel, zodat het herstel op gang
gebracht wordt. Het proces van weefselherstel kenmerkt zich door een aantal overlap-

en 72 uur en is afhankelijk van de ernst van
de beschadiging.

Fase 2: DE HERSTELFASE
Deze fase bestaat uit drie subfasen.

vier dagen.
De fase van productie door cellen. De cellen die in de vorige fase zijn ontstaan, gaan
materiaal produceren voor het nieuw te vormen weefsel en deze fase duurt vier dagen
tot drie weken. 72 wy na het letsel verdwijnen de pijnklachten. Er is echter nog geen
sprake van herstel. Zelfs na drie weken is er
nog geen werkelijk stabiele situatie opgetreden. Het beschadigde weefsel is na drie
weken ten hoogste 107o sterker geworden.
Omdat er weinig tot geen pijnklachten zijn,
is de kans groot op overbelasting en nieuw
letsel.

De fase van remodelleging. In deze fase
die drie weken tot drie maanden duurt,
wordt het materiaal dat in de productiefase
is gevormd, omgebouwd tot gestructureerd
weefsel. Dit weefsel is van goede kwaliteit

om meer weefsel van voldoende sterkte

Fase 1: DE ONTSTEKINGSFASE
de

blessure een verwijding en een toename van
de doorlaatbaarheid van de bloedvaten, met
als gevolg een zwelling. Het nut hiervan is
het beschadigde gebied schoon te spoelen

en de weefselresten af te voeren. Pijnzenuwen zijn door allerlei stoffen gevoelig
gemaakt waardoor pijn in rust en tijdens
bewegen ontstaat. Deze pijn is een vorm
van bescherming tegen overbelasting. De
duur van de ontstekingsfase is tussen de 24

te

krijgen.

Het totale proces van weefselherstel duurt
dus geruime tijd. De kortste tijd voor volledig weefselherstel is circa vier weken. Het
respecteren van de tijd die nodig is voor
herstel, is de voorwaarde om tot werkelijk
herstel van een blessure te komen. Te vroeg
belasten kan de blessure weer doen opspelen.
Dannis van den Berg

Mats,

Èr

& Michel Rovers
Van harte gefeliciteerd

§

!

[/ Ene rgteop 20 decem ber 1997

'Dat is het nummer van uw vereniging. We moeten uw eigen licentienummer
hehben, anders mag u niet starten', stelt de vriendelijke dame achter de
inschrijftafel. Niet staften??? 'Nee, als de KNAII het merkt, krijgen we als vereen boete en die is heel hoog.'

r

De fase van deling van cellen. Dit zijn cellen die later nieuwe bloedvaten en weefsel
gaan vorÍnen en deze fase duuÍ twee tot

en bestand tegen de gewenste belasting. Het
is zaak om geleidelijk meer te gaan belasten

pende fasen.

In deze fase ontstaat er op de plaats van

l5 km Kerstloop in Rhoon uan

a

staan we dan in Rhoon
de '15 km Kerstloop op

na, geen mens op de dijken waarover
we lopen. lk loop inmiddels vanaf het

gmiddag
ber. ian Molenkamp, Berry
Kramer en ik hebben van het KNAUkaartje van John van de Weele nog
wel het HRR-nummer op het inschrijfformulier gezet, maar daar komen we
dus niet mee weg. Gelukkig vindt de
mevrouw achter de inschrijftafel de
oplossing door bij nummer in te vullen 'in aanvraag'. Hans van Toor is
nog slimmer en geeft gewoon John's
nummer plus 1 op. Vergissen kan
altijd.
Buiten Rhoon staan al borden van de
loop en naadloos worden we naar
een parkeerterrein geleid waar een
pendelbus ons naar het betreffende
sportcomplex brengt. Even inschrijven
en 'Dat is het licentienummer van uw

ene
Henny van Atletiekvereniging Voorne

'En hoe zit dat dan met de recreatielopers' vragen we nog, maar die blijken al om twaalf uur gelopen te hebben. Nu gaat het alléén om zo'n 200
wedstrijdlopers. Reden genoeg voor
mij om maar direct helemaal achteraan te gaan staan. Een gescheiden
loop hebben we nog niet eerder mee-

gemaakt. Op mijn vraag waar de
(telefonisch toegezegde) drankpost
staat, wordt mij minzaam gemeld dat
het verstrekken van drinken alleen bij
wedstrijden boven de 15 km toegestaan zou zijn. Weet de KNAU wel
wat voor zooitje het blijkbaar in de
rest van het land is bij dit soort loopjes? Om klokslag vijf over twee gaan
we van start en ik heb al gelijk twee
EHBO-ers op de fiets vlak achter me.
Wel gezellig. En het moet gezegd
worden: een prachtig parcours door
de grienden langs de Oude Maas. Een
waterig zonnetje en bijna windstil.
Op een skeeler en een paar fietsers

eerste kilometerpaaltje met

op. Zij traint voor de Roparun en
mede door hun sponsor Farm Frites
hebben zij al heel veel geld binnen
gehaald hebben voor het goede doel,
de Daniël den Hoed-kliniek (kankerpatiënten). Zelf is ze sinds een paar
weken weer uit het ziekenhuis en dit
is haar eerste 15 km weer. En dan
denk ik soms dat ik het zwaar heb.
Dat kan dus nog heel anders. Boven
op de dijk zien we onderaan de snellere lopers al weer op de terugweg.
Ook Jan, maar ik moet wel erg vaak
roepen om zijn aandacht te trekken.
Het ging effies wat minder, blijkt achteraf. Uiteindelijk komt ook voor ons
het finishdoek in zicht. Hoewel mijn
tijdelijke maatje absoluut stuk zit,
blijven we toch binnen het anderhalve uur. John, Berry en Hans zijn tevreden met hun tijden onder en net
boven de 70 minuten. Jan is minder
tevreden maar is toch nog net voor
Hans geëindigd. En ik, ik heb gewoon
lekker gelopen. Na het douchen worden .de uitslagenlijsten al uitgereikt
en staat de pendelbus weer keurig
klaar om ons naar onze auto te brengen. Ja, en hoe kom je nu eigenlijk op
het idee om op zaterdagmiddag in
Rhoon te gaan lopen? Dat wisten we
geen van allen, het stond gewoon op
ons schema. Dus Ronald, bedankt
voor een mooie loop.
André Westerhuis
loopgroep Ronald Boekkamp

het ook zo prettig

O

Oa

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

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.
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NVA'o' Lid

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

kantine
bestellen

met of zonder
een biertje of een
te kletsen over wàt
de leukste

met

wat na
van
van

de

We

hebben

nodig om
om

bar

wilt - eens

KOK ASSURANilËN

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

verkopen.
gewaardeerd

Het invoeren van

digt het

geldcircuit, geen wisselge[d,

niet meer tellen, enzovoort.

Inlichtingen: John AgteroÍ

KOK ASSURANTIËN
Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, Telefoon 010 - 401 85

Wees sportief, ook buiten het hardlopen, en geef je op voor een bardienst.
01

De barcommissie

Hor Rom Rrvrrw
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Interview met P rerre van Leeuvïíen
I

is getrouwd en heeft 3
eren, de jongste is 6 en
oudste 10 jaar. Hij werkt
strumentenma ker en repareert foto-toestellen. Vooral in de
zomer heeft hij het erg druk. Hij
heeft deze job via zijn zwager kunnen bemachtigen. Pierre is van
huis uit technisch tekenaar.

elkaar. Híj is zelfs gevraagd om in
de wedstrijdgroep te komen trainen, maar aangezien híj momenteel lekker traint en hij het in zijn
huidige groep naar zijn zin heeft,

ziet hij hier maar vanaf. Pierre
traint zo'n 1 tot 6 x per week.
Vooral in de winter zie je Pierre

veel hardlopen, want zomers heeft
hij nog een andere hobby, waar ík
later over uit zal wijden. Enkele tijden die Pierre zoal heeft staan. Op
de 10 km 32.30, op de halve marathon 1.11.45 uur en op de hele

I

training

.t,\

gehad van Bert van Dijk bij atletiekvereniging Sparta. Hierna
heeft hij zo'n 10 jaar niets meer
aan atletiek gedaan, wat natuurlijk jammer is, want als je zijn
hedendaagse tijden ziet, zou dit
een nog betere loper kunnen worden. Dit neemt niet weg dat hij nu
toch zeer sterk loopt.
Zijn vrouw moest tijdens haar
opleiding van agente aan een aantal sportieve eisen voldoen, en zo
is hij weer met het hardloopvirus
in aanraking gekomen. Hij werd
lid van de Hague Road Runners,
toen gevestigd aan de Doorniksestraat, en trainde onder het toeziend
oog van Piet Roestenburg. Voor de
oud-leden een bekende. Vandaag de

groep,

i}

,s

De aanraking met het hardlopen:

ln zijn jeugd heeft hij

Hij vindt het een zeer joviale
zo met z'n allen onder

ln de bestuurskamer, waar alle belangrijke beslissingen genomen worden, heb ik een
interuiew met Pierre van Leeuwen. Pierre is 39 jaar, het laatste jaar dus als senior,
want hierna gaat hij naar de oude garde, de veteranen. (ik moet zelf trouwens ook
nog maar 5 jaar).

,.1*

marathon heeft hij een tijd staan
van 2 uur en 47 minuten, deze tijd
heeft hij gelopen tijdens de marathon van Leiden waar het zo warm
was dat de mussen spontaan van
het dak vielen, 35 graden.
Noot: (mensen vergeet niet dat het

r

ook zo warm kan zijn tijdens

,

lt

de

Konmarthon, dus weet waar u evt.
aan begint).

§

Hobby

dag is hij via verschillende trainingsgroepen terecht gekomen bij de
groep van Marcel den Dulk, (die met

die

Scheveningse

vlag

op

zijn.........getatoeëerd). Pierre heeft
het erg naar zijn zin in deze groep.

flLÍ U OOK

t
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Pierre is helemaal bezeten van zeilen.
Hij doet mee aan diverse wedstrijden.
Deze wedstrijden gaan. meestal rich-

ting

Engeland en Schotland. Deze
hobby voert hij trouwens met het
hele gezin uit. Zo zeilt hij in het voorjaar altijd richting het Oosten van
Engeland. Hij zeilt tevens richting
Whitly en richting de Farn-eilanden.
Op deze eilanden bevinden zich nl.
duizenden zeehonden, een prachtig
gezicht dus. Hij is vorig jaar naar
Londen gevaren over de rivier de
Thames. Dit was voor het hele gezin
een sch itterende ervaring.

Ambities

De ambities van Pierre zijn geheel
duidelijk. Als veteraan wil hij ooit nog
eens de marathon onder de 2.30 uur
lopen. Over de Hague Road Runners

ï

)

is hij zeer positief, vindt het een
gezellige vereniging, niet zo prestatiegericht, alhoewel, hij verbetert
zichzelf onmiddellijk, als hij denkt
aan de plannen van het bestuur.
Maar goed, hij blijft het een gezellige
club vinden.

IAAI TE KEUREN DOOR NEOMED!

I

Aldus een man die weet waar hij mee
bezig is.

. lltDlS(Ht KtURltlctH
Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. O70 350 41 40
ADVIES. S(HOLlllG

0edtrlrrarr Í00 loelÍ ntertÍeil nrrl ltefde voor fiun tlrrI
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Bent u iemand
die uw club een
warm hart toedraagt?
Wacht dan niet,

wordt lid

Heeft u vragen?
""; 'lnfo; Rob Krahmer
,,', 'Tel: O7O - 3298767 - prive
' Tel: O7A - 36A7002 - zaak

Eus

V oolaarsloop Ski Veren ig
Het bestuur van de SVHR heeft besloten de
traditionele Voorjaarsloop in een nieuw jasje
te steken en te voorzien van een nieuw elan.
Om de organisatorische overctap niet al te
groot te maken nodigt de SVHR de leden van
'The Hague Road Runners' uit om mee te
lopen.

werd het parcours op Meijendel
vanaf dit jaar wordt gelopen in
omgeving van het Westbroekpark in
. Er wordt een parcours uitgezet van
5 kilometer tussen het Rosarium en de
Waterpartij. De deelnemers moeten zich van te

i

de Reporter

ng Haag Randen

voren inschrijven middels een bon die in het
clubhuis ligt. De Voorjaarsloop heeft vanuit
het verleden natuurlijk geen prestigieus karakter. Omdat dit initiatief bovendien moeilijk
inpasbaar is in trainingsschema's voor andere

wordt geen inschrijfgeld
gevraagd. Er is dan ook geen prijzengeld, maar
wel een leuke attentie voor iedere deelnemer.
De Voorjaarsloop van de SVHR wordt gehouden op zondag 19 april 1998 om 10.00 uur. De
sta rt is bij Café-Restaurant "Het
de Kapelweg in Scheveni
Gelopen
2'l,
ki
loworde n op de
(twee
meter
keer het
evenementen

I

Hor Rolo Rrvrrw
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DE LOOPTECHNIEK
Een slechte looptechniek is één van de oorzaken van blessures. Natuurlijk
heeft elke loper een eigen stijl van lopen. Denk hierbij maar aan toplopers als
Tonnie Dirks, Gerard Nijboer en Marti ten Kate. Toch is het zinvol om je looptechniek kritisch te bekijken en zonodig bijte schaven, zodat het lopen zo min
mogelijk moeite kost en je blessures voorkomt.

is een beweging die telkens op
wijze (cyclisch) talloze malen

wordt. Bij een training over
van 5 km zul je ongeveer 4.0001
passen maken. Dat betekent ook ongeveer
4.000 landingen, waarbij

je

krachten van

twee tot drie maal het lichaamsgewicht
moet opvangen. Het is dus begrijpelijk dat
(kleine) fouten in je looptechniek grote
gevolgen kunnen hebben.
De loopbeweging is te onderscheiden in de
landing met steunfase, de afzet en zwaaifase.

den tijdens de landing mede beiïvloed door
het schoeisel en de ondergrond. Goed

schoeisel, afgestemd op de ondergrond en
op het lichaamsgewicht van de loper is dus
van groot belang.
Als er onvoldoende demping van de krachten plaatsvindt, kan dit leiden tot een overbelastingsblessure of zelfs tot een vermoeid-

Zaterdagochtend 10 januari 1998.
M ij n le nteg evoe I wo rdt weersp iegel d
in een stralende ochtend. Als
loopgroeptrainer loop ik met een
lichte spanning en trots door de zonovergoten duinen. lk ben slechts herkenbaar aan mijn stem en aan mijn
gedraaf van voor naar achter. 's Middags krijgen de trainers tijdens de
off i ci ële Ko n ma rath o n p resentati e
het herkenba re trai ni ngspak.
ag één uur ben ik present

het hoofdkantoor. Visioedwarrelen door mijn
n. Vanmiddag worden we in
onze gloednieuwe pakken het mid-

T

x

delpunt. We zullen bewonderende
blikken krijgen met een drankje en
hapje toe.

De straat is afgesloten. Een middeleeuwse stadsmuur vormt het decor en
in middeleeuws kostuum gestoken
mensen lopen rond.
lk loop een tot party-ruimte omgebouwde hal in en in het schemerdonker weet ik me een kop koffie ingeschonken. Het trainingspak wordt me
daarna in de HTM-remise aangeme-

heidsbreukje (stressfractuur) van bijvoorbeeld de voet ofhet scheenbeen.

I
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Afzet
Bij de afzet is het van

belang

je voet af te

l.
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wikkelen over de grote teen. Het lichaams-

plaatst. Het onderbeen hangt dan recht naar
beneden. De krachten tijdens de landing

nen naar voren, waarbij je de knie buigt.
Veer bij de afzet niet teveel, want dat kost

in de

banden

en

gewrichten van je voeten en je benen.

De overgrote meerderheid van de

lopers

bij de afzet voorbij het
steunpunt. Je zwaaitje andere been ontspan-

zwaartepunt komt

veel (onnodige) energie, waardoor je eerder
moe wordt. Daarnaast betekent dit een extra
belasting voor je achillespezen, waardoor

of de middenvoet naar de binnenzijde van
de voorvoet. De enkel en de voet zakken
hierbij (iets) naar binnen toe weg. Dit wordt
pronatie genoemd. Door deze pronatie tijdens de landing en afwikkeling kunnen de
schokken die optreden tijdens de landing
goed worden opgevangen, waardoor de kans
op blessures zo klein mogelijk

Wanneer de enkel en de voet bij de landing
en voetafwikkeling echter te veel naar binnen wegzakken, spreken we van'overpronatie'. Lopers die overproneren, lopen een
verhoogde kans op het ontstaan van bijvoor-

beeld blessures aan het scheenbeen,

Na de afzet zwautje onderbeen ontspannen
een weinig naar achteren en naar boven
richting zitvlak en daarna weer naar voren
om klaar te zijn voor een nieuwe landing.
Bij een goede looptechniek stem je de lengte en het ritme van de passen goed op elkaar
af. Dit is aftankelijk van de snqlheid waarmee je loopt. De armen beweeg je ter onder-

steuning

de

achillespees en de knie. Je kunt overpronatie
op verschillende manieren herkennen. De
eerste manier is om achter een loper te gaar,
staan en naar de hak van de schoen te kijken. Als deze naar binnen wegzakt, is er
sprake van 'overpronatie'. Daarnaast kun je
overpronatie herkennen aan de stand van de
hak bij je oude schoenen. De hakken zijn

dan naar binnen weggezakt. In het artikel
over'loopschoenen' zal besproken worden
wat je met behulp van schoeisel aan deze
'overpronatie' kunt doen.

van de

beenbeweging

in

de

sÍ

"t

tig draaien van de romp tijdens de loopbeweging tegen. Het is zaak om de spieren
van schouders, armen en handen ontspannen
te houden. Je schouders hangen hierbij af, je
ellebogen zijn licht gebogen en je handen

zijn ontspannen tot een vuist gemaakt. Je
romp moet je rechtop of licht voorover houden. Als je teveel met de romp achterover
loopt, kun je (ernstige) rugklachten krijgen.

den, zul je aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
o De eerste voorwaarde is dat je je uithoudingsvermogen geleidelijk aan traint. Als
je tijdens een training of wedstrijd 'op je

tandvlees loopt', blijft er van de goede
looptechniek vaak weinig over.

'

De tweede voorwaarde is dat je evenwichtig ontwikkelde spieren moet hebben.
Zo zljta spierversterkende oefeningen voor
zowel buik-, rug- en bekkenspieren van

groot belang om blessures aan de rug en
het bekken te voorkomen! Ook spierversterkende oefeningen van de voetspieren
zljn van groot belang voor een goede
voetafwikkeling en afzet!
'Een derde belangrijke voorwaarde is, dat

je voldoende lenig bent. Denk niet dat het
voor jou als loper minder belangrijk is!
Vaak hebben lopers sterk verkorte kuiten bovenbeenspieren waardoor (onnodige) blessures in de hand gewerkt worden!

Het is dus zaak om iedere training rekkingsoefeningen uit te voeren.
Kortom, een juiste looptechniek draagt bij
aan het voorkomen van blessures. De atletiektrainer is erin gespecialiseerd om fouten
in de looptechniek snel te herkennen. Met
behulp van specifieke oefeningen en loopscholing kan deze techniek bijgeschaafd en
onnodige blessures voorkomen worden.
Els Stolk, bondsarts KNAU

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contactlenzen 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
lenzenl) in topconditie.

wilje
De belasting tijdens de landing blijkt afhankelijk te zijn van de persoonlijke loopstijl!
Zo vtndt bijvoorbeeld bij een minderheid
(l0Vo) van de lopers de voetlanding op de
voorvoet plaats. Deze manier van voetlanding is extra belastend voor de kuit en achillespees, waardoor er een verhoogde kans op
is. Je kunt dus het beste op de hak
landen. Daarnaast wordt de
kracht die opgevangen moet wor-

;\
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Om een goede looptechniek te kunnen uitvoeren en ook lange tijd te kunnen volhou-

Zweeffase

looprichting. De armen bewegen tegengesteld aan de benen. Hierdoor ga je overma-

blijft.

nh
u

I

een verhoogde kans op blessures ontstaat.

landt op de buitenzijde van de hak. Op deze

manier kan de schokdemping zo soepel
mogelijk plaatsvinden. De voetafwikkeling
vindt plaats van de buitenzijde van de hak

s
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STEI'NFÀSE

Landing en steunfase
Het is van belang dat je de voet waarop je
landt, recht vooruit en onder je lichaam

worden opgevangen

n'

d{
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meerweten? Fngsrt
tijd VISION

We nemen graag de
VOOr

je.

g9NTA6TLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002
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ten. Om kwart over één tol ik als een
oranje-blauwe reclamezuil langs de
tramrails, die mij keurig in het gelid
aanstaren. Niets kan me echter deren,
want ik ben trainer èn herkenbaar.
Wachtend, temidden van trainers van
de HRR, Sparta en Haag Atletiek, voel
ik spanningen omhoog borrelen. We
missen de clubvlag. Niet ieder zijn
trainingspak valt in de smaak en zo
merk ik, dat meerdere muisjes de
omvang van een olifant beginnen te
krijgen.
lneens sta ik voor een groene haag
met een grijns om de mond in het
gelid voor de club-groepsfoto. Daarna
is het opstellen in rotten van vier,
want we blijken onderdeel van een

,

'.M

"ffi@
ffiffi
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sierlijke stoet te worden. Dan is er
weer een statiefoto, want ook de
laatkomers horen er op. Voor de
tweede maal staan we op een afgelegen plek in de rij en na een kwartier
komt er zelfs beweging in de stoet.
Voorafgegaan door motorpolitie, de
HTM verkeersdienst, een vooroorlogs
legeronderdeel, de officiële tijdwaarneming, gevolgd door de bezemwagen en de Konmarathon-tram komen
we tot in de buurt van de presentatie.
De zon verdwijnt en langzamerhand
komen er enkele dode vingers voor in
de plaats. De kou dringt door mijn
nieuwe pak en bereikt via mijn T-shirt
mijn botten. Nog even en dan sta ik

na drie kwartier doelloos wachten te
blauwbekken.

baldadig bevelen brullend, brengen
we de vooroorlogse soldaten in ver-

Van de organisatie horen we, dat ons
optreden in het officiële geheel pas
over tien minuten plaatsvindt, los van
de achterstand die men reeds op het
tijdschema heeft.
We worden ongeduldig. Plotseling
gratis verstrekte blikjes onbekend
drinken bieden nauwelijks uitkomst
en we bespreken of we naar huis
gaan of verder in de tram blijven
wachten. De tram blijkt onze redden-

warring.
Eindelijk zijn we aan de beurt en achter de andere aan spring ik naar binnen. Niet van vreugde, maar van de
kou. Langs de kant staan de officiële
genodigden. Een hofnar doet het
woord. Met de regelmaat van de klok
vragend met wie en hoe hij verder
moet. De nar weet Ton Vermolen tussen de bobo's los te weken en krijgt
het eerste inschrijfformulier voor de
Konmarathon off icieel aangeboden.

de engel en onder luid gejoel en
gezang van: 'Zeg conducteur, we

komen je tram verbouwen', bezetten
we de tram en zorgen we voor een

carnavaleske sfeer. Uitbundig zingend
en klappend wordt het toch nog leuk.
Op het signaal dat we 'mogen', stor-

men we de tram uit naar de geopen-

de poort. Deze wordt echter snel
gesloten, want het gewone volk
hoort buiten.
We zoeken dus weer onze tram op en
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Daarna wordt minister

Joris

Voorhoeve op sportschoenen en in
sponsortrui geïnterviewd voor het
goede doel.

Vrij snel hierna is onze

presentatie
gewacht
afgelopen en wordt er
op de
Konmarathon-tram, die spectaculair
door de (piepschuim) muur komt
geramd.
lk hoor dit vanachter mijn koffie met
taart, pinda's en zoutjes, want een
middagje wachten, maakt een mens
hongerig.
Even later stroomt de hal vol genodigden en worden de dienbladen met
drank om me heen leeggedragen. De
hal wordt sfeervol verlicht. Het
spreekgestoelte staat klaar met de
schijnwerper in de aanslag. Er gaan
ongetwijfeld nog belangrijke dingen
gezegd worden. lk maak dit echter
niet meer mee, want ik heb al te lang
gewacht.
lohn de Gier
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km groepen en vier 10 km groepen.

maakt

op onze lopers niet zo'n

goede

indruk. We hopen dat dat snel wordt opge-

Den Haag was al door Radio West en de
Haagse Courant in een vroeg stadium de

vragen opgenomen die een nadere analyse
van de groep lopers mogelijk maakt. Zo
blijken van de 163 lopers er 109 al eens eer-

start van
deze loopgroepen aangekondigd. Heel hardlopend Den Haag was opgeroepen om zich

bij

een van de hardloopverenigingen voor
de zaterdagochtenden (en nog een keer door
de week) aan te sluiten. In drie periodes (tot

de CPC, tot de Royal Ten en tot

de

Konmarathon) hebben de lopers de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de

seren.

vitamine C l OOO mg. 35O stuks Ft.87.5O

vier

De langzaamste groep omvat ook nog een 5
km groep.
Het feit dat de door de Konmar toegezegde
loopshirts en logboeken er eind januari nog
niet zijn drukt het enthousiasme niet. maar

Op de inschrijfformulieren zijn heel wat

in verband

marathon van

marathon van Den Haag. Het leek een heel
goed idee om het potentieel aan hardlopers
in de regio voor deze gelegenheid te mobili-

voedingssupplementen

Nu, op de vijfde zaterdag , tellen we 163
inschrijvingen. De lopers zijn verdeeld over

met

voorbereidingen:

uuR

ZAIERDAG

(behalve
e€n uitge,

op de tweede zaterdag.

jaar was er een bijzonderheid bij

DONDERDAG

t9 00'21 00

ne 80 lopers in, gevolgd door nog eens 80

lost.

VRrrDAc

'

LEVERANCIER

Op zaterdag 3 januari was het weer
zo ver. Traditioneel (voor de
veertiende keer) schreven de lopers
va n d e zate rd a gochte ndtra i n i ng e n
(vandaar die ZOT) zich in voor de
CPC-trainingen. Een heel groot deel
van onze leden is daar begonnen en
we koesteren dan ook die kweekvijver van onze vereniging. Het ZOTcomité, bestaande uit Harm
Hendriks, Noor Alberts, Boy Gailjaard
en ondergetekende was er klaar
voor.

9 00.t8.00 uuR

:r*

,,

l3 00 l8 00

CPC-Zaterdagochtendtrainingen I 998 (Z0T)

Zoals gezegd: wij waren er klaar voor. We
draaien nu sinds dit jaar echt goed met de
zaterdagochtendtrainingen het jaar rond. In
september tot december 1997 hadden we
zo'n 90 lopers. Vanaf zaterdag 3 januari
stonden, zij het met enige moeite 24 trainers
gereed. Het blijkt toch niet eenvoudig om
alles in de Kerstvakantie voor te bereiden.
We willen dan ook volgend jaar op de tweede zaterdag van januari gaan starten. Toch
schreven zich op de eerste zaterdag een klei-

der op zaterdag

bij ons gelopen te hebben en 28 lopers zijn
bij ons gekomen via

een HHR-lid of via een
ZOT-loper. Dat betekent dat we dit keer 26
nieuwe lopers hadden, waarvan 2l via

Radio West of de Haagse Courant. Enkelen
maakten gebruik van de voordeelbon uit de
Haagse Courant en 10 lopers hebben in één

keer (met korting) ingeschreven voor

de

trainingen tot de marathon van Den Haag.
Van de lopers zeggen 70 interesse te hebben
voor de trainingen tot eind augustus (35
voor de marathon en 35 voor de 10 kilometer). Wij verwachten de lopers een voorlopig advies te kunnen geven na de CPC en
een definitief advies na de Royal Ten en de
halve marathon in Leiden.

In het volgende nummer zal de rapportage
over het wel en wee van
ningen worden
Jéjé Groot

RIINhI§N§
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Op vrijdagmiddag 24 april is het weer
zover! Dan gaat om 14.30 uur de 12e
ed iti e va n de Vol ks h u i svesters - loo p
van start!

eze run over 5 en 10 kilometer
loopt over het parkoers van de
"1 van de 4"-loop. Dus...wederoíïr voor de 2e (en laatste!) maal vanaf
"ons" clubhuis aan de Buurtweg. Met

toestemming van

het

HRR-Bestuur

mogen we voor de loop weer gebruik
maken van de club-accommodatie.
Waren er vorig jaar maar liefst 126
deelnemers/-sters aan de start (in
'1995: 60 !), dit jaar hopen we er nóg
meer mensen in beweging te krijgen.
Deelname staat open voor allen, die
op vrijdagmiddag 24 april kunnen en
willen hardlopen.

banaan na afloop en een prachtige
herinnering. Tevens doe je mee met
de loterij op je startnummer. Vorig
jaar ging iedereen met een prijsje
naar huis! Afhankelijk van het aantal
deelnemers en sponsors hopen we
ook dót weer te kunnen herhalen !
Wil je ook met jouw bedrijf meedoen?
Dat kan! Vraag nadere informatie of
een inschrijfformulier op bij Hans van
der Vecht: 070.3634212 (privé) of
070.3030437 (werk-telnr./tevens fax).
Hij is evenals in 1997 de organisator
van de loop.

En in '1999 voor de 13e (?!?) editie?
Dón is een ander woningbouwvereniging aan de beurt voor de organisatie
van de loop!

+

Jacorrtirte
Gert de
=
=

I,LI

Jacky Ledeboer
Jan Groot
Ferrie van Tol

=

Welkortt bï HRR!

Tips!! T i ps !! Tips !! T ps

T ps !! T i p 5 !!

Een kattènbelletje
Doe aan je veter van je hardloopschoen een kattenkokertje. Schrijf je
eigen gegevens hierin op die nodig zijn, zoals bloedgroep etc. Gebeurt er
dan iets onderweg dan zijn in ieder geval de noodzakelijkste gegevens
beschikbaar. En dat voor maar f 2,75 niet bij uw hardloopspeciaalzaak,
maar bij uw dierenspeciaalzaak.
Heeft u ook een tip geeft dit dan door aan de redactie

Kosten: f . 15,- per bedrijf (éénmalig)
7,50 per deelnemer/-ster. Hieren

l.

voor ontvang je: een drankje + een

Tot24 april '98 dus?!?!

T ps !! Tips !! Tips !! T ps il T ps !! Tips !!

Hans van der Vecht
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Conditi o-info

B

CLUBl(LIDI]\|G

LIEVE MENSEN,
DEERT MET

Vanaf heden is er weer officiële wedstrijdkleding
singlet en short (alle maten) f 118,-.

AANGE-

Er zijn nog drie HRR trainingspakken
te koop, 2 x Len 1 xSvoor Í 189,-.

CS,
ADEMREN IN
EN DE

Korte tights rood
Windjack zwart/geel
Sweaterc rood

VOOR
EN

T-shirt lange mouw griis
T-shirt korte mouw roodlgrijs
HRR

. , t t.O'4.

mutsps

Reflederende Hesje

DELTOCHT.
IN ONS
, DOEN.

1

trainingsjacht HRR maat XL

f 39,Í 35,Í 37,Í 22,95
Í 19,95
f 14,95
Í 15,Í 98,-

WIE WIL MIJ HELPEN MET ETALEREN.

§PORT LEERT ONS DAT HET LEVEN IETS IS DAT \íYE AANKUNNEN

Info: bi) Ed Zijl,
W. Druckererf 24,
2253 RV VOORSCHOTEN

071-5766494.

Of aanwezig op de woensdagavond.
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De hardloop-speciaalzaak
IN HET DONKER

Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 7 1
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Bericht uit HRR-Chalet Les Lilas
en Frarrr<riir<: zorr- srree.. wv- b.-ril<dàrrs tètt orlebarrér,

Sr<iéra in Zwvitserrarrd

Buiten is het donker en koud. Maar het sneeuv,rt! Als geroepen dwanelen mooie

in chalet Les Lilas, weet een uitgegezelschap dat het goed is. Morgen

iIg:
I

witte wattebolletju

keurig omlaag. Dat wordt zeker een laagje nieuw Zeer Open Ski Asfalt van deftig centimeter, schatten de deskundigen onder ons. De neus van onze lange latten staat in elk geval stevig gekruld. En
ook de snowboards willen snel actie.

het weer uitmuntend skiën. Nu is
en gaan wij eerst bijkomen van de
genoten geneugten: van de hellingen
af glijden rondom Morgins (spreek uit: Morzjè),
het lieve, kleine Zwitserse bergdorp dat op

Dat was Morgins, waar op wonderschone pistes
en in een zeer gezellig chalet ongelooflijk veel
lol is gemaakt, waar honden werden uitgelaten
(lneke Schnitzler), vuuruverk werd afgestoken
(Serge), sportief werd afgedaald (allen), tenassen werden bezocht (ook allen), waar hier en
daar op gras werd gekluund (sommigen), maar

1500 meter hoogte tegen de grens van de

waar vooral een gevoel van saamhorigheid

Franse Haute Savoie ligt aangeplakt.

beíond en indringende

ij

Dus zit bijna iedereen op de warme kamer van
Cor en lneke van der Harst, waar Gerrit van der

rrl

Veer op de uitnodigende tonen uit de ghetto
blaster van dochter Joyce van der Harst op
indrukwekkende wijze zijn buik laat dansen.
Eromheen, op stoelen, krukken of bedden een
aanmoedigende meute van Haagse roadrunners en hun vrienden die zich de meegebrachte
hapjes en ontkurkte drankjes goed laten smaken, 0p een enkele kamer elders in het huis

a

x

t

&:

I §'
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a

wordt gelezen, geslapen of gerust.

a

I",

r

Oliebollen

,
r
,

Voor de tweede maal hield The

Hague
Roadrunners na de kerstdagen een skiweek in
Morgins. Roel Gort en Peer Leegstra hadden
gezorgd voor een uitstekend klasiek bergpand
('1908) met dito voorzieningen, een prima keuken en een équipe die goed inspeelde op de
jaanruisseling. Bij de meegebrachte champagne

{tx

Töt vrijdag. Want toen kwam het met bakken
naar beneden: de regen, die een abrupt einde
maakte aan een tot dan toe zeer voorspoedig

\
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laten onderbrengen. De nieuwelingen onder
ons luisterden huiverend naar de heroïsche verhalen van de veteranen die Siberische omstan-

digheden hadden getart. Een licht bewegende
wenkbrauw was al genoeg om te herinneren
aan de Friese Elfstedentocht waarvoor in

hapten wij dan ook in oer-Hollandse verse olie
bollen, waarvan er zoveel waren gebakken dat
ook op nieuwjaarsavond nog een enkel balletje
kon worden genuttigd.

I

E

lii;

Bakken regen

a

o

oud-Haagse gesprek-

ken werden gevoerd.

begonnen 1998. Het natte weer en de loodgrijze wolken deden velen besluiten de koffers in
te pakken en terug te reizen naar Nederland.

I

De achterblijvers zwaaiden hen uit en stapten
even latertoch, zij het aarzelend, in hun skipakken, op zoek naar de sneeuwgrens. Hun inspan-

I

ning werd beloond, want'boven', op zo'n 1900
meter hoogte, veranderde de regen in witte
vlokken, die deze dag niet dwarrelden maar

(Caran d'Achel), sneeuw en prachtige tochten

stormachtig in het gezicht werden geplet.
Niettemin kon er nog goed worden geskied,

naar Franse ski-oorden als

maar aangenaam was anders.

Champoussin,

Chatel, Les Crosets en Avoriaz. Natuurlijk kenden wij een enkel grijs en koud moment, maar
daar was iedereen op gekleed en geestelijk
tegen bestand. Bovendien: je bent roadrunner

Gladjes

Nederland de voorbereidingen werden getroffen. Overtuigender kon het niet: dat waren

of niet.

nog eens tijden

Voor Peer, Mike en Christel Leegstra, Cor en
lneke van der Harst, Heidi en Gerrit van der

Terugkijkend op een zeer gevarieerde en vooral
prettige skiweek beleefde een overgebleven
gezelschap zijn laatste uren
Morgins.
Zaterdagochtend om zes uur daalde men gladjes, maar nèt nog zönder sneeuwkettingen, de

Veer, hun zoon Serge en Ria van der Berg was
Les Lilas ook een lazaret. Bij Ria vanwege een
hinderlijk pijnlijke knie en bij de anderen vanwege een griepachtig verschijnsel dat de

de Morgins af, op weg naar huis en... de
Nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag bij
de HRR om er fris van de lever nieuwe verhalen
op te dissen.

!

Mogen wij de routiniers geloven - en waarom
zouden wij niet? - dan was deze accommodatie
in Les Lilas een hemels paradijsje vergeleken

Zegeningen

met de kazerne-achtige doch vrolijke barakken, waarin HRR zich het jaar daarvoor had

ln plaats daarvan telden wij onze zegeningen:
het leek wel voorjaar in Morgins met volop zon

in

Pas

getroffenen op afdoende wijze aan bed en

E

I

andere noodzakelijke verblijfplaatsen kluisterde. Geholpen door schoteltjes aspirine en een
veelvoud van zorg en medeleven monterden

en passende

de zieken snel weer op, zodat de schade
beperkt bleef tot een enkele dag huisarrest.
Maar sneu blijft het,

-

In 30utt,l

/

k eu (en

kan

geen

confectie zijn
I

\

i

Ij

HRR was even bergwaarts gericht. Morgins 1998
is voorbij. De ski's staan weer in de kast, de
foto's zijn ontwikkeld, de re0nie is afgesproken
en de herinneringen zijn onuitwisbaar.

Nico van Grieken
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Dlarom vindt u in onre 300 m" dat de l.eukcn pelÍect wordt gcinshowroom ruim 25 opsrelliagen xr*lleerd. Àl ruim 60 iarÍ zíin wii
ven bckcnde merkcn keukoo.
aktle{ in keukenr, voot u de glranOnzc dcshundige edviecus geven u
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GAS EN WATER INSTALLATIES

lnstallateur

SANTTAIRE INSTALLATIES
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Den Haag Tel. 070 - 363 69 25
HRR clubleden speciale korting.

Beeklaan 223,2562

Landelijk

LOOD EN ZINK WERI<

L O O D G I E TE R I N

S

TAL LATE U R
DAKWERK

van Loostraat 140 2582 XH Den Haag
tsleÍooÍt 070 3524388 / 06 543325,79

C.V- INSTALLATIES
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VVedstrijdgroep

irz ontvrtikkeling

(Deel 2)

De fysiologische test
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ln deel 1 van'Wedstrijdgroep in ontwikkeling'heeft u kunnen lezen dat er
binnen de HRR een nieuwe wedstrijdgroep is opgezet. De leden van deze
groep hadden in samenspraak met de trainer besloten, om 2x per jaar een
fysiologische test af te laten nemen. Er werden een aantal argumenten naar
voren gebracht om de zin van de fest te ondersteunen: het voorkomen van
overtraindheid en/of overbelasting, het leggen van de juiste trainingsaccenten
bij de juiste persoon, betere controle over de duurlooptrainingen, betere
mogelijkheden om te periodiseren en tenslotte, het verbeteren van prestaties.
ln dit deel kunt u lezen wat er precies getest is, hoe de festen precies verlopen
zijn en wat je er nu precies mee kunt.

f

/oorafgaand aan de inspanningstot, wordt bij Neomed (het sport-

V
Y

medisch centrum) eerst een hart-

i: i]::

§Is§lr§''''(ECG) gemaakt. Dit wordt
gedaan om eventuele hartafwijkingen
te ontdekken die (zeker tijdens inspanning) gevaar op zouden kunnen leveren. Daarnaast worden de gebruikelijke
lichaamsmaten gemeten, zoals het
lichaamsgewicht, de lengte, de hoeveelheid vet en de vetvrije massa. Geen
':]:

van de atleten uit de groep

had

gevaarlijke hartafwijkingen en slechts
enkele atleten hadden een vetpercentage dat iets hoger ligt dan gemiddeld
voor soortgelijke sporters. Zonder problemen kon begonnen worden aan de
inspanningstest.
De inspanningstest die bij de wedstrijd-

groep is afgenomen, wordt (over het
algemeen) maximaaltest genoemd.
Deze test wordt gebruikt om de maximale zuurstofopname en de anàerobe
drempelte bepalen.
De maximale zuurstofopname is die hoeveelheid zuurstof die een sporter tijdens een maximale inspanning op kan
nemen, uitgedrukt in liters per minuut.

Hoe beter getraind, hoe hoger de
maximale zuurstofopname. Hierbij
moet echter wel gezegd worden, dat
bij topsporters en bij sporters die al
jarenlang op een hoog niveau trainen,
de maximale zuurstofopname zo hoog
is, dat deze niet of nauwelijks meer kan
stijgen. Bij lopers uit de wedstrijdgroep
zou dit ook het geval kunnen zijn.
Daarom is het ook van belang te kijken
naar de anöerobe drempel.
De anàerobe drempel ligt meestal iets
vóór de maximale inspanning. Hoe
dichter de anàerobe drempel bij de
maximale inspanning ligt, hoe beter
het is.
Maar wat is dat nu precies voor drempel?

Wanneer een inspanning steeds intensiever wordt, komt er op een gegeven
moment een punt dat u niet meer zo

makkelijk kan praten. Gewoon ademhalen gaat over in hijgen, en u voelt
dat deze inspanning nog wel een tijd
volgehouden kan worden, maar wanneer u nog harder zou moeten, dat het
kaarsje daarna snel uit zal gaan. Het
blijkt dat het niet meer zo makkelijk is
om de hoeveelheid zuurstof op te
nemen die u voor deze inspanning
nodig heeft. Daarom gaat u op dit
punt gebruik maken van energie waarvoor u géén zuurstof nodig hebt.
Daarom heet dit punt de anàerobe
drempel (anàeroob=zonder zuurstof).
Het is natuurlijk prachtig dat het

lichaam

de mogelijkheid heeft

om
energie aan te boren zonder dat daarr zuurstof nodig is. Echter, daarvoor
u wel een tol betalen en dat is de
ng van melkzuur in het bloed

Om de maximale zuurstofopname en
anàerobe drempel middels een
inspanningstest te bepalen, moet een
loper op een lopende band iedere drie
minuten harder gaan lopen totdat hij
uitgeput is. Gedurende de hele test

de

ademt de loper in een kapje dat aangesloten zit aan een apparaat (oxycon 0,
welke o.a. de opgenomen hoeveelheid
zuurstof berekend, de hoeveelheid uitgeademde hoeveelheid koolstofdioxide
en de ademfrequentie. Met behulp van

deze waarden kunnen weer andere
waarden uitgerekend worden, waarmee uiteinde-lijk de benodigde gegevens bepaald kunnen worden.

Omdat gedurende de test de hartfrequenties van de loper worden opgenomen, is achteraf te bepalen bij welke
hartfrequentie de anàerobe drempel
en de maximale zuurstofopname ligt.
Daarmee wordt de koppeling gemaakt
naar de dure hartslagapparaten die
velen van ons thuis hebben liggen in
een doosje en waarmee niets wordt

Malta running challenge
14-15-15 november í998

le dag city run

Nova direct aan de boulevard
en 400 meter van Sliema

11 km.

+

Mdina en omgeving
2e dag zware 6 kilometers door de bergen van kalkara
3e dag 25 kilometers langs de kust naar
Valetta

f

1.200,- logies/ontbijt

transfer hotel/startplaatsen
loperspakket,
etc.
U

vliegt met

Malta heeft een mild klimaat,
gemiddeld 18 graden.

actieve

Het betreft 7 overnachtingen in hotel

lnlichten

Malta is een

Ed

gedaan.

Het hartfrequentiegebied onder de
anàerobe drempel wordt verdeeld in
vijf zones, namelijk: Herstelduurloop,
Duurloop 1, Duurloop 2, Duurloop 3 en
Tempoduurloop (Extensieve intervallen
mogen

in een het tempo van

A§§URANïIEN
PENSIOENEN
HYPOTHEKEN

de

Tempoduurloop).

Het hartfrequentiegebied boven de
anàerobe drempel wordt gebruikt
wanneer er intensief gelopen moet
worden.
U ziet dat voor iedere loper uit de wedstrijdgroep zijn individuele' hartslagzones bepaald zijn. Een hartslag van 146

75 2267 CG
ïd.:

kan bij de ene loper Duurloop 2 zijn,
maar bij de andere loper misschien
Duurloop

1.
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SLOOPHAMERS TRILBLOKI(EIU VENGNUIZERS
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Dat het trainen op basis van dergelijke
nauwkeurige gegevens enige problemen kan veroorzaken zal beschreven
worden in deel 3 van 'Wedstrijdgroep
in ontwikkeling'.

Oplossingen op maat,
nauwkeurig toegesneden

op uw specifieke situatie

Roché Silvius
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HAGUE ROAD RUNNERS
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Ilendrils

0?0-38ó7ó79

Elsvd.Schoot

015-2621842

ONDERHOUDSCOMMISSIE

AUTEURSRECHTEN

Duli<

Marcel den

0174-240861

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:

SHIELD MARK BV ROTTEROAM, VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3I, POSTBUS 23O3O, SOOI KA. ROTTERDAM,
TELEFooN OIO 24 I atOO, FAx Ol O 2418129

Berg

Dannis v.d.

070-3839884 (werk)
07G3866082 (privé)

Maandagav. na 20.00 uur
Kosten per consult f 3,50

SHIELD MARK BV AMsTERDAM, JoHANNES VERMEERPLEIN T, POSTBUS 75683,
TELEFooN O2O 664433 t, Fax O2O 676AA00

IOTO AR AMSTERDAM,

Gijs

Komt u iets tekott?

donderdagav.

Het bestuur van

líoon en HRR uo ligt bij ons een GRATIS
klantenpas klaar, waarmee u bij ons met extra
korting kunt winkelen!

Ton Vermolen

Patrijslaan

(voorzitter)

2566XL DEN HAAG

Jelle vd. Yeen

Muurbloemweg 97

De

tr

11

(vice-voozitter)

2555 }ID Den Haag 070-3236092

Ilellen Hauser

Frits Slompstraat 29

(secretaris)

2264 DW L,eidschendam 070-32M095

Ed Biersteker

Nachtegaallaan 9

(1e penningmeester)

2224 lC Katw ijk

0"1

1

-40 1 3074,

giro 2636951
VSB-bank 88.55.95.823
Katwijkseweg l9a

Aad Overdevest

.f

\r,

maandagav
woensdagav

BESTUUR

Wrr.t u wETEr welke vitamines en of mineralen uw
lichaam echt tekort heeft, laat dan bij ons een
LEVEND BLOED ANALYSE doen (alleen op afspraak).
C-.-

Lange

Kievith

JohanKoopman

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

'€l

Masseurs:

Trudy de

(2e penningmeester)

2242 PB Wassenau 070-5112466

Jacques Beljon

Archimedesstraat 68

(wedstrijdsecr.)

2517 RX Den Haag 0704273887 (thris);

Wedsrijdsecr. HRR,

Postbus

Kessler

r

-/)t

Noortje Alberts

Wrrr"opatheek

(commissaris)
Guus

Laan van Meerdervoort 205, 2517 BC Den Haag

Tel070 -3452 210 Fax 070-3463706

2582

2331 SV

0edenadmidsratie)

tel,071
g.zijdenbos @rikz.rws.m invenw.nl

e-mail adres

CLUBVAN
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Ben Hennals

Sillestraat266

2593

BOUW.

ïN

Zijdenbc

EN AANNEA'IINGSBEDRIJF

VE DEN HAAG 07G3473873

L.v.N. Oostehde 169

2n

C.BONGAERTZ B.V.

4 G A VOORBURG 070-387 I 250

Pellenaerstraat 19
2586

EK DEN HAAC

Rob Krahmer

Soesterbergstraat 156

(P.R)

2546XX DEN HAAG

070-3552785

070-3298767

BARCOMMISSIE
Heidi v.d. Veer

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# san itai re in sta! laties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

I

De Genestetlaan 268,

2522LW
Aad Overdevest
(pnningmeester)

Noortje Albcrts
Ginneke Bunk

)
Carry van

Teiilingen

De
259? RD

Boy Gailjaard

Lid n.v.o.b.

Zwolsestraal 427
2587

Ed zijr

telefoon: 070 - 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( post: 2244 BN Wassenaar

VH

Den Haag 070-3514390

CLUBKLEDING
071-5'166/194

REDACTIE

)

Redactie

HOTROADREYIEW

Hellenden Dulk

Herenstraat 45

Renée van der Roest

Zuidplaslaan 91

2681

BD Monster 0174240861

2743 CW Waddinxveen 0182-61 1955
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