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ln mijn vorige voorwoord schreef ik,
de bezielende leiding van Roché
Wat heet bijzonder goed: als eersfe
Pier City loop af en of niet oeg $
tweede plaats in
moeten wachten op

Ik kan mij nog herin
indertijd een strijd is geweest tus-
sen onze ere-voorzitter Keith
thridge en Hans Vrolijk van

Sparta. Dat was echter jaren, jaren
terug.
Keith won overigens.
Laat ik niet vergeten te vermelden,
dat wij in het recente verleden zeer
sterke dames hebben gehad in lne
Valentin en Anne van Schuppen. Die
tijden komen nog niet helemaal
terug, maar in de Haagse regio sprin-
gen we er uit met Albert en Rémon
en öberhaupt met onze wedstrijd-
groep.

De KonMarathon Loopgroepen gaan
hun tweede fase in. Een ontbijtloop
vormt de ouverture en wij hopen dat
veel deelnemers uit de eerste periode
doorgaan, ten minste tot onze eigen
wegwedstrijd The Hague Royal ïen
en daarna natuurlijk, dat is van latere
orde en zorg, naar de KonMarathon
eind augustus van dit jaar.
Terugblikkend op de eerste periode
kan gezegd worden, dat de grote lij-
nen ervan bijzonder succesvol zijn
geweest. Extra sponsoring, extra

nemers.

Ëffi*)i§$iffi[' t.'i,".döt wel - moet
geihoak«twoiden aan de planning
en communicatie door het brede
samenwerkingsverband. De bericht-
geving loopt over meerdere schijven
en kent een langere weg, waardoor
de communicatie niet optimaal
geweest is. Dat moet en gaat de
komende periode zeker beter.

De komende editie van The Hague
Royal Ten op 24 mei a.s. lijkt al weer
een stuk te gaan groeien. Ook hier
zijn er positieve berichten te horen
over sponsoring en men verwacht
meer deelnemers. Het organisatieco-
mité onder voorzitterschap van
Ronald Boekkamp werkt keihard aan
het komende evenement en wil bin-
nen drie jaren een product neerzet-
ten gelijk aan bij voorbeeld de Fit Ten
Miles. Dat moet lukken met mede-
werking van iedereen. Ook met de
The Hague Royal Ten profileert onze
vereniging zich en draagt bij aan de
goede naam die onze vereniging in
hardlopend Nederland heeft.

Ton Vermolen, voorzitter

met onder

Beekhuizen de City
van Lunzen de
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Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan
alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd
schriftelijk te gebeuren aan de ledenadmi-
nistratie of aan het secretariaat 2 maan-

den voor 31 december van het betreffen-
de kalenderjaar

Mutaties
Wilt u bij
stelling de
Guus

A. Romei
Tel.071 -

E-mail minvenw.nl

heeÍt het recht redactionele
in te korten. Artikelen in het
geplaatst onder persoonlijke

inhoudelijk niet onder ver-
van bestuur en/of redactie.

Noot

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

tel. 0'174-240861

Uiterste inleverdatum copy en

advertenties: 1 juni 1998

lnleveren bij Hellen de Dulk,

zie adres hierboven.

The Hague Ro

even wachten
NIDA

Nog een paar nachtjes slapen en dan
is het de beurt aan The Hague Road
Runners om te laten zien dat Den
Haag in 1998 een hardloopstad is.
De CPC is reeds achter de rug en de
Konmarathon ligt in het verschiet.

Op dit moment is de stand van zaken
als volgt:

aopr,@n paar kleine natura sponsors na is
de sponsoring rond;

o er zal getracht worden een aantal nationa-
le toppers aan de start te krijgen;

o er lopen op dit moment onderhandelingen
met een internationale organisatie om tot
een landencircuit te komen, andere deel-
nemende landen zijn België, Luxemburg,
Duitsland en Frankrijk. Of een en ander
nog op tijd rond komt zult u vanzelf
horen;

o de infofolder en de raamposter zijn
gereed. Verzoek aan alle leden is om fol-
ders en posters ter verspreiding en publi-
katie mee te nemen naar uw bedrijf;

o het benaderen van vrijwilligers is in volle
gang. We hopen op uw spontane reactie
als Lydia Blok u benadert;

o Rob Kramer is druk bezig op papier de

inrichting van het Malieveld rond te krij-
gen;

o door een kleine wijziging van het tien
kilometer parcours wordt een dezer dagen

het parcours opnieuw gemeten door de

KNAU;
o Han Elkerbout, Ruud van Groeningen en

ondergetekende spreken een dezer dagen

de laatste zaken door met onze
Hermandad, de HTM en NZH;

o Georgette Parlevliet is druk bezig met het
bestellen van de herinneringen;

o Cor Zwart doet zijn uiterste best om loka-
le, regionale en landelijke pers voor ons

evenement te interesseren;
o de toekomstige echtgenote van Erik-Jan is

druk bezig met het verwerken van de

voor-inschrijvingen, Erik-Jan zelf is op

expeditie in de Himalaya;
o Willem-Jan nodigt samen met Georgette

de broodnodige VIPS uit;
o Anita Keus regelt alle zaken met de inge-

schreven bedrij venteams

MET ZIJN ALLEN VERHEUGEN
WIJ ONS OP DE 2E EDITIE
VAN THE ROYAL TEN
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Voor aankondiging

FAMILIEDAG 1998
Het nieuWe organisatiecomité gaat de draad weer oppakken en organiseert

begin september de Familiedag .

Natuurlijk hopen wij dat er ook dit jaar weer veel teams zich gaan
inschrijven. Stimuleer je broer, zus, vader, moede[ kinderen, vrienden en

bekenden en stel een familieteam samen!

ln het volgende clubblad zal de juiste datum worden vermeld, en uiteraard
zullen er in het clubhuis flyers komen ter aankondiging.

Namens het organisatiecomité , lneke Gillet

Een passende

In 30LJt'J

(eu (en kan geen
confectie zijn

D*arom vindr u in onzc 30O mr drt de keuksn pcrtect wordt;1ein.
rhowroom ruim 25 opstellingcn stallcerd. Al ruim 60 irsÍ ziitr wit
ytn bclmde merkeq keukens. sktieí in keukens, vmr u <le geran-

Onzedcskundigeadriscursgcvcuu tie dlt he! rcruhagr gezicn mag
greag ellc inlormtie zodlt uw worden, §en droom van ecn kcu.
kcuze wordt vergcnrkkeliikt- Nsr ken saarin u nt* hrttelust lunt
wcns mlken wii cs oÍIsta cn em kokkemllen. En voor elte vrrrg
ontwcrp zodat u voor:Í wcrt waar hsliben yii eu plssendc oplossing.
u voor kicst. MaaÍ wij doen me§r. §esn mnÍectie maal mratwerk det
Onze installereurs zórgen eÍvoor bii u pa*t,

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 07O - 363 69 25

HRR clubleden speciale korting.

ffi DEAH.NottoMËt{

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behqndeling
'E,C,G. beoordeling. Bloeddrukmeting
* Vo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting. Mobiliteitsondezoek- Vitole copiciteit. 

Tro inings/bewegi ngs odviezen- groepskorting

;sï'*-À-jïEt3j3, 070 r 3884634

ROPARUN 1998 (deel 2)
ln het vorige clubblad schreef ik een stukje over de komende Roparun en kon-
digde de verkoop van loten aan. De opbrengst van de loten (men hoopt er
250.000 te verkopen) is o.a. bestemd voor de aankoop van een/twee? bunga-
lows voor een korte vakantie van patiënten en hun gezin.

L. Tr, er werd op mijn vraag 'Wil

N Lï, ffi ,, ii' ï:[ :ï'" 
" 

lo' 
o 

" i'"
loten'vlogen' weg. De opbrengst (tot
nu toe) is f 700,-. Maar ... dankzij
enkele mensen uit de groep van Heidi
die aan vrienden, familie, collega's
loten verkochten, kan er f 450,- bij
worden opgeteld. Bijna / 1.200,- in
zo'n korte tijd. Geweldig!

Als je als gezonde hardloper
vriend(in), collega, familie blij wilt

maken met een lot ten bate van de
ernstig zieke medemens, vraag me
gerust om een boekje (een boekje
bevat 20 loten à f 2,50. Je bent ze zó
kwijt!

Er zijn ook leden die zich afvragen of
er volgend jaar een HRR-team
gevormd zou kunnen worden om
mee te doen aan de Roparun.
Wie weet. (wordt vervolgd)

Renée (groep Heidi)

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, [/1/ESSEIII'JG

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

OO

sinds 1935
Laan van !|lleerdervooilS0 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

DAiISLES

070 r 345 94 94 I 345 35 73

inds
de

door

I

ir't t 1

L

iil

§Y,;;

Nieuwe epril 1998
Frank Thuijs
De*.lanSmid
Jersen Korving
Frank Otte
lohn van Asten

Rudi Crabbé
Petra Staal

Hetty van de Graaí-
Roossrnk

Piet de Waal
lohn Hermans

Rob Pronk
Saïd Haryouli
Richard van den Oever
Eric Spaargaren
Hilde Eugelink
Esther van Haasteren
loanneke van der Linde

Katja van Croonenborgh

Jan Stok

Erik van der Graaf

lan Dalmeijer

Monique van Meerwijk

Martha Willemsen-

Sprenger

Marion van Griethuizen

1g6y66,t'Vi.,,:.1,:'':1:,'1';,:,:,L;';.:,,,,,,,;.;'1:1'',,
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nieuwe stokuiger aan de vereniging geschonken. Het bestuur van de HRR wil bij deze
de firma Dehaco alsnog vriendeliik bedanken voor deze hartelijke giften.

GEVRAAGD
die voor
geld wil

D

Verder heeft deze zelfde firma een

Neem

men misschiendie
hetdie appa-

raat kopen?
metop

het 070-

er die het apparaat

TE KOOP
Koffie-automaat

wil verdienen?
Bijvoorbeeld Grote Ciub Aktie oi
Actie Sportkas. Ben je geïnleres-

kan gebruiken en hem voor
een zacht prijsje wil overne-
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Hgogrtest Li"l6,,,,,,bLr rg
Hier dan even een verslag van het trainingsweekend dd. 6 Um 8 februari
jongstleden.
Trainingsweekend... maar dat was toch???? hoor ik U nu denken.
la, dat klopt. Het weekend van de club vond plaats van 6 Um I maart, maar
de groep van Roché Silvius besloot in de aanloop naar de CPC een maandje
eerder een 'hoogtestage' in het wonderschone Limburg te beleggen.
Nabij Epen was door onze inspanningsfysioloog in de dop Roché samen met
zijn mede-inspanningsfysioloog in een andere dop Stefan de Beukelaar, een
idyllisch gelegen en recent opgegraven boerderij anno 1704 gehuurd van
waaruit onze sportieve adiviteiten een aanvang namen.

a van de diverse auto's werd er gedropped waarna het grote zoeken
topsporters (Appie Beekhuizen, begon. Na terugkomst van de als eerste

de Graaf en Rémon van geloste groep (Bart Colijn, Hans Blokker en

later via Hamburg en Berlijn, ondergetekende) bleek dat de organisatie

send gauw weer op de stoep zodat om 2 uur
's-nachts de blikken erwtensoep openge-
trokken konden worden.
Tevens kwamen er al gauw diverse muziek-
instrumenten boven tafel alsmede ongekend
muzikaal talent en werd er voor de open
haard (groot genoeg om een publieke kerst-
boomverbranding te houden) spontaan een

band gevormd waarbij het dak er bijna let-
terlijk af ging.
Het hart werd gevormd door Rémon 'Guitar
Watson' van Lunzen, Peter 'Toots' van
Leeuwen , Jan 'Sambaballs' Groot, Theo
'JingleBells' Timmermans en Roché
'Slagerij van Kampen' Silvius.
De muzikale toon voor het weekend was
gezet....
Zaterdagmorgen om half negen ontbijt
waarna rond half tien de warming-up rich-
ting fietsverhuurbedrijf een aanvang nam.
Daar aangekomen stonden de ATB bolides
al keurig geprepareerd op een rij te wachten
op hun part-time eigenaren waarbij vooral
Appie niet kon wachten om van start te gaan
(achachach!).

Na een paar minuten warmdraaien kwam
het eerste 'heuveltje' al in zicht.
Dit bleek al gauw een regelrechte 'stairway
to hell' te zijn waarbij ook het fietstalent
van ons aller Rémon boven kwam drijven.
Hij kan al vreselijk hard lopen maaÍ zo
mogelijk nog harder fietsen!l!
Na zo'n drie uur klimmen, dalen, vooruit,
achteruit, door bossen ploeteren, over hek-
ken klimmen, door beekjes soppen en ver-
dwalen was de leut langzaam getemperd en

begon het verlangen naar een lekker bakkie
en de lunch de overhand te nemen.
Nog niet 5 minuten binnen of een pseudo-

blizzard barstte los die de wereld buiten een

stukje kleiner maakte maar de pret binnen
niet drukte. Het combootje werd weer in
stelling gebracht terwijl de tv roodgloeiend
gezapped werd door Appie.
Het middagprogramma bestond uit een

duurloop met tot besluit een klimtijdloop
van ongeveer 2,5 km. vanuit Epen naar
Schweiberg.

Stefan en ondergetekende konden vanwege
blessures niet met de groep mee maar pen-
delden naar verschillende punten op de

route om de groep op de gevoelige plaat
vast te leggen.
Ook wel eens leuk om andere zo te zien
zwoegen....
Aan het einde van de dag was iedereen al
aardig aan het einde van zijn Latijn en werd
het tijd om even te relaxen.
Dat dit voor sommigen letterlijk een koude
douche was kwam door het ietwat beperkte
verïnogen van de boiler wat echter de pret
van 'Elvis the King' Silvius en de zijnen
niet mocht drukken.
Na een hele aardige maaltijd in het
Belgische Sippenaken werd de zondag inge-
luid in het Gulpense nachtleven. Er werd
een café gevonden waar de sportieve aspira-
ties van de groep nog wat uitgeleefd konden
worden op poolbiljart, tafelvoetbal en dart-
bord.
Vooral 'Bartey' Colijn bleek in die laatstge-
noemde bezigheid net zo onverslaanbaar als

onvermoeibaar.
Een potje tafelvoetbal tegen 4 plaatselijke
deernes werd door Willem en Roché 'op het
scherpst van de snede' uitgevochten en nipt
gewonnen.

Na thuiskomst was het lichtje zowel letter-
lijk als figuurlijk al gauw uit nadat de laatste
gitaarklanken van Rémon 'Knopfler' weg-
geëbd waren.
Zondagmorgen begon al vroeg met tijdens
het ontbijt de gouden 5000 m. in Nagano
gevolgd door een duurloop van vijf kwartier
via Vijlen, Mechelen en Epen onder het
genot van een heerlijk zonnetje.
Na de bekende koude douche en een laatste

lunch was het tijd om de boel weer in te
pakken en richting huis en haard te gaan.

Stefan en Roché, bedankt voor een perfekt
weekend! !

Beslist voor herhaling vatbaar, vooral dat
fietsen, hè Ap (achachach).

Marcel Mientjes

geloof ik) was de eerste sportactiviteit een

Limburgse variant op het aloude koekhap-
pen nl. vlaaivreten.
Na deze heerlijkheid met een nog heerlijker
biertje weggespoeld te hebben viel het ons

al op dat de 'leiding' heftig aan de cola zat,

en ja hoor, de welbekende dropping bleek
voor die avond nog gepland te staan.

Op drie verschillende plekken (1 in België)

nog bezig was de derde groep naar België te

brengen en stonden we voor een dichte
deur.
Grote hilariteit natuurlijk bij terugkomst van
Roché en Stefan aangezien deze twee
natuurlijk dachten een genoeglijk uurtje te

kunnen relaxen met een kratje Palm voor
handen.

Ook de andere groepen stonden al verras-

@

any

"Hel verschil fussen een meeloper en de
winnoor zit 'm vook in de voedingí'

"funpioenen weten von voeding of. Dot is zeku een fet. Noosl ie lkhomeliike borw en ie inzet hii ïoiningm,

is er niets belongriiker don weding voor een spoler die ziin pÍeslllíes echt wil vefieteren."

Dr, Michoel Colgon, grenonatecde ÀmeÍitoónte spoÍloÍls.

Ook voor hordlopers en ondere otleten is kennis von voeding

uiterst belongriii. 0mdot ie met de iuiste oonvullende voeding

iouw krochl en uithoudingsvermogen ílink kunt verbeteren. Dof is

ook zeker een íeit.

(orbo lnergirer biedl otlelen liidens de rore extÍo v0È

dingstoffen die 90 minutcn long ois brondshf dienen. lnosine

zorgt voor een verlegging von ie melkzuurgrem (/ 27,50).

lloe gek het ook klinkt, vetmosso is voor een duurpoÍer

een uitersl belongrijke brondstoÍ-opdog. Geen vet betekent op

longere ohtonden minder uithoudingsvermogen.(rosh Weight

Goin biedï mogere sporters de kons om mokkeliik en snel exlro

moso bii te kriigen (/ 29,95). Voor diegene die ol redeliike vet'

reserves heeft, biedt L-(ornitine ie de mogeliikheid om hier

over longere oGtonden Ílink te verbeteÍen (/ 29,95).

Tensloth is hel essentieel dot ie n0 ie tr0iningen snel zorgt voor de iuisle eiwitriike

voeding t.b.v. een goed spierherstel, onders heb ie gtotendeels voor niets is spieren

geíoind. Twee toblstten Bodybuilding Blo*s bevollen olle ominozuren die ie hier-

vooÍ nodig hebt U 24,95).

Nulrilion bellen voor meer informotie, of bii onde6t00nde winkel longsgoon.

En oh iemond sneller loopt don iii, don weet le dot die woorschiinliik ol bii ons is

geweesll

mwtdkdJq;
D.I.O. DROGISTERIJ . HOMEOPATHEEK

LAAN VAN MEERDERVOORT 205
hK. REINKENSTRAAT - TELEFOON 070-3452210

KESSLER

Zools le ziet, kun

producten en weinrg

von te profiteren. Even vóór een wedstrild

gebruiken om ie uithoudingsvermogen

Al meer dan een jaar heeft de HRR een site op internet. Hoewel nog niet alle leden zich hieruan bewust zijn,
weten een hoop sportieve surters ons te vinden. Van 25 maart 1997 tot 10 maart 1998 is de site 775 keer bezocht,
gemiddeld ruim twee bezoeken per dag. De hezoekers komen van heel de wereld, o.a. Australië, Zuid-Afrika,
Slowakije, Maleisië en uiteraard de Verenigde Staten. Zo hehben ook twee oudJeden ons weten te vinden nml
Coert Vonk, die bij Ronald liep en lo Taylor die in het prille begin bij
homepage, waar je je trainingstabellen kan berekenen op basis van
benieuwd? Op de HRR-site staat een link naar zijn site.

de club betrokken was.

wedstri jdresultaten
ook een

Ben je

Jo Taylor schreef het volgende: ning?"! The answer is yes, but doing
boxing/circuits/fitness training

not be surprised that The

Road Runners have got
themselves on the internet - but I
swprised still.

Just wanted to send a big hug, kisses

and a hullo to any of my friends in
HRR who remember me from 1981 -
1985. Running free! Ton, Corrie
Hans, l,oes, Aart.........too
mention!!
I shall be

dunes and in
a biting
some

I dug out my

many faces I
run ten miles
the promenade

from Brighton. I know the first thing
people ask is "are you still run-

well. Got to keep going!
I remember the Apeldoorn
thon in freezing
when my

the

deze zijn er ook
wedstrijd-

raadple-

van de door de

wedstrijden zoals

de Royal Ten. Het volledige
kan je ook op de

site vinden.
Indien je iets kwijt wilt op de site wat
ook betrekking heeft op de HRR en

ook door anderen gelezen mogen wor-
den, zoals te organiseren wedstrijden,
uitslagen, info over trainingsweekenden

e.d. geef het dan liefst digitaal aan

ondergetekende. (Het hoeft niet in
I{IML). Je informatie is dan snel voor
anderen telezen (ook voor diegenen die
niet op de club komen) en de HRR pro-

Guus

(e-mail:

the 'd

Het e-mailadres van Jo is:
ngrham@mistral.co.uk

too. If
over to

do get in contact
you. We have some

pubs too.

you all have a good run in thetn

§o

CPC - the flowers will be out to cheer
you in.

have just
along Tot ziens. Gellukig Nieue Jaar (?) fileen zich weer als een

not far
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The Hague Road Runners een jaar op internet
(http: I lwww.denhaag .oÍgl -hrr)

rI

ío

runners



PAGINA 4 Hor Ronn Rrvrrw

SPATADERS 750 JAAR DEN HAAG:

OPTREDEN VAN DE HRR.TRAINERSGemodificeerd naar folder'Spataderen'
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Dit jaar bestaat Den Haag 750 jaar. lk denk dat er weinig Hagenaars zijn
die dit niet weten. Een van de festiviteiten is de eenmalige marathon
van Den Haag, gesponsord door de Konmar. Begin dit jaar werd er een
avond georganiseerd voor de ondernemers (en politici) van Den Haag
bij Kamer van Koophandel Haaglanden.

algemeen wordt pas over spataders

wanneer aan de benen duidelijk
blauwe en verdikte of voelbare, wat

verlopende aders aanwezig zljr' Al
naar gelang de vorm en de grootte van deze

abnormale aders, kunnen verschillende typen
onderscheiden worden. In de loop van het leven
krijgen steeds meer mensen, vrouwen vaker dan

mannen, in meer of mindere mate last van spata-

ders. Spataders komen meestal aan de benen
voor, maar in principe kunnen zij ook elders in
het lichaam ontstaan (bijvoorbeeld aambeien bij
de anus). Dit clubbladartikel gaat alleen over
spataders aan de benen.

Welke factoren zijn belangrijk bij het ont-
staan van spataders?

Aanleg. Vaak komen spataders in de familie
voor. Door aangeboren zwakte van het steun-

weefsel van de aders kunnen spataders ontstaan.

Doordat de mens rechtop staat en loopt, zullen
onder invloed van de zwaartekracht spataders

zich juist in de onderbenen gaan ontwikkelen.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat
mensen die veel staan, eerder last zullen krijgen
van hun'zwakke plek'.

Zwangerschap. Zowel door hormonale invloe-
den als door een beperking van de terugstroom
van het bloed in de aders uit de benen naar het
hart (door druk van de groeiende baarmoeder)
ontstaan spataders gemakkelijker tijdens de

zwangerschap.

Sporten. De invloed van hardlopen op het ont-
staan van spataders is moeilijk vast te stellen.
Aan de ene kant zal het bloed in de aders
gemakkelijker terugstromen naar het hart door-
dat de spieren van de benen met hun aanspan-

ningen hierbij helpen. Aan de andere kant is het
natuurlijk wel zo, dat er veel meer bloed door de

spieren en dus ook door de aders stroomt.
Wel is het waarschijnlijk dat zware krachttrai-
ning een extra belasting voor de (spat)aders in
de benen betekent. Bij zwaar tillen, wordt vaak
de adem ingehouden en'geperst', waardoor het
bloed minder gemakkelijk terug kan stromen
naar het hart en (tijdelijk) meer in de aders blijft
staan.

Overige oorzaken. Spataders kunnen ook een
gevolg zijn van een ziekte, zoals bijvoorbeeld
een trombosebeen. Bij een trombosebeen zijn
enkele aders binnen in het been verstopt geraakt.
Hierdoor zijn andere aders aan de buitenkant van
het been overbelast.

Welke klachten kunnen spataders geven?
In veel gevallen zullen er helemaal geen klach-
ten bestaan. Wel zullen veel mensen de aanwe-
zigheid van spataders als storend of lelijk erva-
ren. Daarnaast treden vaak andere huidafwijkin-
gen op die duiden op een gestoorde bloedafvoer
uit het been, zoals een blauwverkleuring en

schilvering aan de binnenzijde van de enkel. Als
er klachten zijn, bestaan die meestal uit:
- een moe, loom en zwaar gevoel in de benen.

Wisselende pijn, steken, krampen in de benen;

- trillingen in de benen. De benen kunnen niet
goed stil gehouden worden ('restless legs').
Soms bestaat het gevoel dat er iets over de

benen kruipt.

spataders behandeld worden?
moeten vanuit medisch oogpunt alleen
. worden als de bloedsomloop in het

been zodanig gestoord is, dat hierdoor ook ande-

re aandoeningen kunnen of inmiddels zijn ont-
staan, zoals een'open been'. Een betrouwbaar
'technisch' onderzoek is nodig om op verant-
woorde wijze vast te stellen of spataders behan-
deld kunnen dan wel moeten worden, en waar
deze behandeling dan uit zal moeten bestaan. Dit
kan alleen door aanvullend onderzoek bepaald
worden. Behandeling is voor iedere patiënt
maatwerk.

Welk onderzoek kan worden verricht?
De benen moeten nauwkeurig worden onder-
zocht. Indien nodig zal een verder lichamelijk
onderzoek volgen. Hierna zal een zogenoemd
'technisch' onderzoek plaatsvinden. Het belang-
rijkste technische onderzoek is: ultrageluid
onderzoek (Doppler onderzoek). Dit onderzoek
is geheel pijnloos en wordt poliklinisch uitge-
voerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ultra-
geluidsgolven trvaarmee onder andere de stroom-
richting van het bloed in de aders kan worden
bepaald. Het onderzoek duurt ongeveer l0 minu-
ten.

Welke vormen van behandeling
komen in aanmerking?
Spataders kunnen op verschillende manieren
behandeld worden. Zo kan de keus gemaakt
worden uit:
- Compressie therapie, waarbij door middel van

uitwendige druk (bijv. verband of elastische
kousen) de bloedstroom zo veel mogelijk
wordt bevorderd.

- Operatieve behandeling waarbij de aangedane

aders als geheel verwijderd worden.
- Inspuiten van bepaalde vloeistoffen in de spat-

aders, waardoor de spataders verkleven en

daardoor onzichtbaar worden.
- Een combinatie van operatie en inspuiten. In

een aantal gevallen bestaat de beste behande-
ling uit het laten verrichten van een kleine
operatie en hierop volgend inspuiten van de

spataders. Bij de operatie wordt de grootste
druk van de spatader weggenomen, waardoor
het inspuiten veel gemakkelijker wordt en de
resultaten op de lange duur veel beter zijn. Na
de behandeling is het noodzakelijk gedurende
3-6 weken een speciaal aangemeten elastische
kous te dragen.

Complicaties
Een goed uitgevoerde behandeling van spataders

kent geen grote risico's.
- In enkele gevallen kan een aderontsteking ont-

staan die niet ernstig is.

- Na de operatie komt het een enkele keer voor
dat er nog wat bloed lekt uit de geopereerde
ader, zodat er een blauwe plek optreedt.

- Bij het inspuiten van spataders kan soms een
' bruine verkleuring van de huid optreden. Deze

trekt niet altijd weg.
- Wanneer de injectievloeistof naast het bloed-

vat terecht komt, kan de huid ter plaatse stuk
gaan.

- Bij een (te) strak verband ontstaan soms kleine
blaren van de huid.

Wat mag je van de behandeling
verwachten?
Aftankelijk van de omvang en de oorzaak van
de spataders zal een bepaalde behandeling meer
of minder succesvol zijn. Bij de ene persoon zijn
de spataders snel terug, bij de andere blijven ze

l0 jaar of langer weg. De neiging om spataders
te ontwikkelen, wordt door de behandeling niet
weggenomen.

de organisatie van de
pgroepen Konmara-

was gevraagd een
en muzikaal optreden te

verzorgen. Dit hebben de haagse
ondernemers geweten. Onder lei-
ding van Georgette Parlevliet
waren onze Z.O.T-trainers fantas-
tische aerobici geworden (zie
foto's). Ze had haar nummer
helemaal op de ondernemers
afgestemd. Op het bekende 8x-
ritme liet ze de trainers roken,
drinken en op hun dikke buiken
slaan. Daarna stopten ze overal
mee, eerst met roken, vervolgens
met drinken. Als laatste werden

hun dikke buiken slanker, enz.
Het liep als een trein. De haagse
ondernemers lieten zich niet
onbetuigd. Velen dansten mee
en hadden veel plezier. Wie ook
genoot was onze voorzitter. Hij
heeft goed meegedaan en was
erg tevreden over de avond.
Na de optredens ( nogmaals: het
optreden van de HRR was erg
geslaagd) kwam er een overheer-
lijk buffet met lekkere drankjes.
We hebben ons die avond erg
geamuseerd en gingen als een
van de laatsten de deur uit.

Noortje Alberts

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 85 12 r Telefax 070 - 323 6671

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

lk heb bij mijn werkgever onbetaald
verloÍ los weten &,ipquteren voor 2'a 3

maanden om urelHp reis te kunnen.

w"tt 
" 
r"irl.e**",gaat mee

om globetrotífiS naar een nog
nader te bepalen d*lrvan de wereld op
een nog nader af te spreken tijdstip te

vergezellen?

Berna Krans (07 1 -521 3560)

Wie?

Een spatader is een abnormale verwiiding in een ader. Een ader is een bloedvat
waarin zuurstofarm bloed terugstroomt van het weefsel naar het hart. Naast aders
zijn er slagaders in het lichaam die zuurstofrijk hloed vervoeren van het hart naar de
weefsels.
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HRR succesvo! bij cross- en l vd 4 circuit
Zaterdag 21 maart jongstleden was de
finale van het 1 vd 4 circuit. De óeste
wegatleten van Sparta, Haag, Koplopers,
Olympus, AV 40 en natuurlijk de HRR stre-
den om een plek voorin het
eindklassement. Dat klassement werd
opgemaakt aan de hand van de drie beste
resultaten van vier 10 km wedstrijden.
Bovendien bepaalde het totaal resultaat
van alle atleten welke vereniging de wis-
selbeker in de vitrine kast mag zetten. Na
afloop werden de prijzen van zowel het 1

v.d 4- als het crosscircuit uitgereikt. Een
behoorlijk aantal Roadrunners gingen er
met de bekers vandoor.

1/\nze vereniging speelde in de voorgaande

I ljaren in de verschillende klassementen

Y een ondergeschikte rol. Maar sinds de

komst van Roché Silvius lijkt daarin verandering
te zijn gekomen. Roche is de trainer van de wed-
strijdgroep. Zljn aanpak heeft er toe geleid dat een

aantal goede lopers die vroeger her en der over de

vereniging verspreid waren, nu allemaal in een

groep trainen. Zij gaan gezamenlijk naar dezelfde
wedstrijden, volgen ongeveer dezelfde schema's
en komen daardoor min of meer gelijk in vorm.
Dat merk je bij klassementswedstrijden zoals het
crosscircuit en de I vd 4 meteen. Onze vereniging
is daardoor in de (heren)klassementen prominent
vertegenwoordigd.
Toch ging het de 2le maart net mis....Voor deze

laatste wedstrijd van de I vd 4 was het duidelijk
dat de wisselbeker voor het clubklassement naar

Sparta of naar ons zou gaan. Het verschil was
slechts I punt. Met jongens als Remon van
Lunzen en Albert(Appie) Beekhuizen voor ons

aan de start, leek de beker zeker. Ze hoefden
"alleen maar" le en 2e Íe worden en de buit was

binnen. Dat ging dus niet door. De andere

verenigingen hadden ook niet de minste
lopers afgevaardigd. Dat bleek alleen al uit
het feit dat de winnaar, Mohammed Zahir
van Sparta, finishte in een tijd van 31.29.
Remon werd in zijn kielzog 2e in de prach-
tige pr tijd van 31.34 En Appie? Die werd
"slechts" 5e. In een overigens toch nog
mooie tijd van 32.22. Hij had voor deze

wedstrijd ook niet echt rust genomen. Voor
hem is het resultaat op de komende
Rotterdam marathon veel belangrijker. De
andere jongens van onze club deden het ook
niet slecht. Bij de eerste 15 in de einduitslag
vind je 6 Roadrunners terug! Bovendien
waren Peter van Leeuwen en Herman van
der Stijl 2e en 3e veteraan en Jose Willemse
le veterane. Waar hebben we dan de punten

laten liggen: Bij de dames senioren. Niet dat
onze dames zo slecht liepen, maar er waren
nauwelijks dames van ons vertegenwoor-
digd! En die punten wegen (terecht!) net zo
zwaar als die van de heren.
Jammer vind ik dat. Wie legt mij nou eens

uit hoe het komt dat je bij de CPC vele
vrouwen ziet, die blijkbaar bereid zijn om
voor de _ marathon (te?) hard en (te?) veel
te trainen, maar dat je ze bij andere kortere
wedstrijden nauwelijks ziet.Vooral bij het

crosscircuit was het huilen met de pet op.
Daar kwamen slechts twee veterane dames
en geen enkele seniore in het eindklasse-
ment voor.

Het mag dan bij het clubklassement mislukt
zijn. Bij de individuele klassementen doen
we het erg goed. Zowel bij de 1 vd 4 en het
crosscircuit. Remon won beide klassemen-
ten en Herman was bij de I vd 4 3e en bij
het crosscircuit 2e! V/e hebben nog wel een
paar fanatieke dames.Want Margriet
Hoekstra deed aan alle crossen mee en won
daardoor het eindklassement.Ook Jose
liy'illemse deed het goed. Zij was bij het I
vd 4 circuit de eerste veterane.
Het 1 vd 4 circuit beleefde dit jaar zijn tien-

de jaargang en is daardoor een vaste

traditie geworden. Het crosscircuit
lijkt zich na de eerste succesvolle edi-
tie, daarbij te gaan voegen. Hij staat

voor volgend jaar tenminste weer op
de agenda.

Sinds de komst van Roche telt de

HRR weer mee op de regionale wed-
strijdkalender. Je merkt aan de reak-
ties dat men ziet dat het goed met ons

gaat. Appie Beekhuizen en Ronald
Breugom die voorheen alleen nog
elders trainden, doen nu regelmatig
met ons mee en Jan Groot is van
Haag naar ons overgestapt. Wie weet
zljn er nog wel meer die, omdat er bij
ons (ook) een goed wedstrijdklimaat
heerst, die overstap maken. Dat is ook
weleens andersom geweest. Wellicht
zou een technisch beleid dat wat meer
op dames gericht is, tot hetzelfde
resultaat leiden. Voorwaarden daar-
voor zijn een goede trainer(ster),vol-
doende gemotiveerde dames en een

gezellige club. Allemaal voorwaarden
waar wij makkelijk aan moeten kun-
nen voldoen. Toch? Wie neemt het
voortouw.......

Peter van Leeuwen

Cross en klassering:
Naam lid van HRR Sparta Kopl. Haag Olymp. totaal

Heren senioren
l. Raymond v.Lunzen
2. Henry Havinga

3. Ton Bakhuis
4. Jan Groot

5. Michiel Aandewiel
6. Hans Blokker
7. Bart Colijn
8. Reinoud v.d. Kasteele

9 .Pierre v. Leeuwen

10. Marcel Horrocks

HRR

av 40

Spar.

HRR

Spar.

HRR
HRR

Spar.

HRR

Spar.

)
J

9

t7
7
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6
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8

9

1

J

6

4

5

t3

4

4

9

t2
l6
25

29
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3l
38

Heren veteranen
1. Jan Vreugdenhil

2. Herman vd Stijl
3.laap den Boer

4. Peter van Leeuwen

5. Ton Schouten

6. Rinus Pols

7. Ton Toet

8. Ed Zijl
9. Jan Jol

10. Joop Seitzinger

Olym
HRR

Spar.

HRR

Haag

HRR

HRR

HRR

Spar.

HRR

1

5

11

7

6

t6
t4
22

I

J

2

8

6

l0
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14

l1

t3

I
6

J

5

I

3

2

4

6

4

2t
r8

I

2

9
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J

5

8

8

25

26

27

36

49

5l
Dames Senioren

I .Margriet Hoekstra

2. Mieke vd Nouweland

I

2

-)

5

HRR I 4

l6

Dames Veteranen
2
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4
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PIaki
Gestoofde vis op z'n
Grieks

Benodigdheden per persoon:
1 ons visfilet
'/, theelepel zout en 1 mespunt

peper
1 theelepel citroensap
1lz ui
2 tomaten
1 theelepel olie
2 schijfjes citroen
1 eetlepel witte wijn
wat peterselietakjes

Bereidwijze:
Vis aan beide kanten inwrijven

met zout en peper en
besprenkelen met citroensap

Vis in een vuurvaste schotel leg-
gen

Ui schoonmaken en in ringen
snijden

Peterselie wassen en snipperen
Tomaten in kokend water dom-

pelen zodat ze makkelijk te
pellen zijn.

Tomaten in vieren snijden
Olie verwarmen en ui lichtbruin

later worden
Peterselie en tomaat toevoegen

en al omscheppend 1 minuut
mee laten koken

Dit mengels over de vis schep-
pen en geheel overgieten
met de witte wijn.

De dunne schijfjei'citroen op de
vismassa leggen

Schotel afdekken met deksel of
aluminiumfolie en midden in
de oven gaar laten worden in
30 minuten op 175 C.

wordt geserveerd
puree, ri.fst of stokbrood en

Straver

smakelijk
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Er zijn geen dames senioren in de einduitslag
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LOOPTECHNIEKTRAINING

/N DE PRAKTIIK
Na het theoretische verhaal van KNAU-arts Els Stolk over
looptechniek in het vorige clubblad nu een bloemlezing over
de praktische toepassing. M.a.w. hoe het niet en hoe het wel
moet met onderkenning van de fysieke problemen bij vooral
oudere lopers en loopsters met een zeer jonge trainingsleef-
tijd (weinig looperuaring).

LOOPSC+|OL|Na ?

EEN ,, IIUST,'
A

=, SFURTE-N
B

=AEVORDERD

c

=?É.GíxUgt
b* - rt islelfael<t €P§rrftr\L

hniektraining is

mij een balletuit-
ng in optima forma.

van zestien jaar
trainde ik driemaal per week
op een grasbaan en er ging
geen training voorbij met
ruime aandacht voor de loop-
techniek. Jong geleerd oud
gedaan en het is nog steeds
kicken wanneer je de meisjes
en jongens ziet skippen, kaat-
sen en trippelen ! !

Een ander verhaal wordt het
wanneer je met dames of
heren te maken krijgt die tien
tot twintig jaar vrijwel niets
aan sport hebben gedaan en
zich dan bij ons aanmelden
voor de 5 of 10 kilometer van
de Royal Ten. ln het trainings-
plan voor gerichte loopscho-
ling staat als prioriteit I ver-
meld: ALGEMEEN LICHAAMS-
VORMENDE OEFENINGEN.
Dat zijn oefeningen die de
basisvoorwaarden verbeteren
om tot een goede uitvoering te
komen. Dus lenigheids-, kracht-
en krachtuithoudingsvermo-
gende oefeningen. En wanneer
we vrijwel niets doen aan het
verbeteren van de basisvoor-
waarden, dan moeten we niet
verbaasd zijn dat de meute a)
de oefeningen niet goed kan
uitvoeren en b) dat de meute
ook niet staat te popelen om
een poging te wagen. Uit-
spraak van trainers/cursisten
'de mensen hebben een hekel
aan looptechniek!"'Onzin,"
zeg ik dan, "jij bent verant-
woordelijk en jij probeert je
pupillen het een en ander te

beer regelmatig de hoofdspier-
groepen te versterken. Stimu-
leer mensen ook om thuis
enkele oefeningen te doen en
doe zelf als trainer moeite om
het loop-ABC wat beter onder
de knie te krijgen. Want, wees
eerlijk, de trainers zijn niet
meer of minder dan hun pupil-
len. Zij kijken wel uit om oefe-
ningen voor te doen die zij zelt
niet goed beheersen.
Conclusie: er wordt te weinig
aan loopscholing gedaan, om-
dat zowel train(st)ers als pupil-
len vaak de didactische en/of
fysieke kwaliteiten, alsmede
het doorzettingsvermogen mis-
sen om hun loopeconomie te
verbeteren.

Kijkwijzer
Een heleboel facetten die een
beginnend train(st)er niet alle-
maal in het hoofd heeft zitten
en weet toe te passen, kunnen
door middelvan de zogenoem-
de kijkwijzer systematisch wor-
den beoordeeld. Oorzaken van
fouten in looptechniek kunnen
onder andere zijn:
- onjuiste bewegingsvoorstel-

ling;
- gebrek aan algemene of spe-

cifieke coördinatie;
- onvoldoende beweeglijkheid

van de gewrichten;
- verkorte spieren/te geringe

spierkrachUonjuist gebruik
van spierkracht;

- anatomische afwijkingen.

Z0T ttan CPC naar Roya Ten
Op het moment dat dit artikel wordt geschreven zitten we in een grijs gebied. De CPC is net
afgesloten en op zaterdag 4 april beginnen we met de tweede fase: de trainingen voor de The
Hague Royal Ten en de 21 kilometer van de 3M Marathon in Leiden.

Zelfs de bardiensten lopen gesmeerd

I aten we eerst nog even terug-

I kijken op de CPb-trainingen.
L»lt jaar ló3 deelnemers
(ongeveer hetzelfde als vorig jaar),

8 groepen en 24 trainers. De
gebruikelijke T-shirts werden dit
jaar flink wat later uitgedeeld dan
gebruikelijk, namelijk pas op 7

maart. Dankzij Boy waren de

shirts er dan toch nog voor de

CPC. De oorzaak van de vertra-
ging lag in de afstemming tussen

de hoofdsponsor en de verenigin-
gen Sparta en Haag Atletiek, met
wie dit jaar (tot 30 augustus) het
Konmarathonproject wordt uitge-
voerd. Bij het uitdelen was ieder-
een tevreden over de shirts, waar-
op heel duidelijk de drie Haagse

wedstrijden (CPC, Royal Ten en

Konmarathon) zijn vermeld. Er
zijn heel wat leden die ook graag
dat shirt willen hebben, zodat dat

KQn_ll|rATllp_N. l

nu wordt mogelijk gemaakt. Een

ander product van de samenwer-
king is het fraaie logboek. Noor en

Harm hebben daar slapeloze nach-
ten aan overgehouden, maar op 14

maart hadden ze de 400 exempla-
ren gereed. Op die zaterdag wer-
den de logboeken in Hollywood
(aan de boulevard) overgedragen
aan de lopers van de andere ver-
enigingen. Voorzitter Ton Vermo-
len heette de bijeengekomen lo-
pers welkom, en het optreden van
Haagse Harry Huff mag niet
onvermeld blijven.
Maar waar het natuurlijk echt om
gaat is de zaterdaglopers het ple-
zier te geven dat wij allemaal in
het lopen hebben. Dat is ook dit
jaar weer goed gelukt. Het was
een feest bij de CPC, al die zater-
daglopers van ons. De stemming
bij de stand aan het Lange
Voorhout zat er goed in en het
aparte startvak voor de ZOT bij de

2l kilometer gaf toch even een
kick.

Ons traditionele CPC-ontbijt (op

de zaterdag voor de zondagse
CPC) kon dit jaar natuurlijk niet
op de zaterdag van de CPC wor-
den gehouden. We hebben dat ver-
plaatst naar 4 april, zodat het nu
hoort bij de evaluatie van de CPC-
trainingen en de CPC-loop, maar
tegelijkertijd bij de start van de
volgende fase.

Het is altijd weer spannend hoe-
veel lopers blijven doorgaan. In
ieder geval is de het-jaar-rond
ZOT een goede service en een

vruchtbare kweekvijver voor nieu-
we leden. Wij willen dan ook de

leden bedanken die buren, vrien-
den, familie en kennissen enthou-

siast maken voor onze vereniging
en deze mensen, als die het voor-
zichtig aan willen doen, naar de

zaterdagtrainingen loodsen.
Versterk de Royal Ten- loopgroe-
pen! Elke zaierdag kunnen we
nieuwe mensen gebruiken!

léjé Groot

Bijgaand op foto vastgelegd een

impressie van de L<topgroepen op

zaterdag, wut een succes! Niet
alleen de Royal Ten die op het
programma staat voor 24 mei a.s.,

mnar ook l,eiden in Juni, en dan
op 30 augustus de Konmarathon
of de l0lonnatuurliik.

Een vlnflip na?

Een volgende keer een over-
zicht van oefeningen die een
goede uitvoering van de loop-
techniek kunnen ondersteu-
nen.

het boek Gymnastiek
200 oefenin gen en prO- Harm Hendrik
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frzterwiett: rrzet Liesbetlr We

is in aanraking gekomen met
toen zijn zich in 1987

voor de CPC-loopgroepen,
trainde onder begeleiding van Jan

van de Roest. Voordat zij in aanraking
kwam met de HRR liep zij zo af en toe wel
wat, maar het merendeel legde ze de kilo-
meters per fiets af. Dit natuurlijk omdat zij
is opgegroeid in Brabant, in the middle of
nowhere, waar de fiets dus 4 x per dag van
huis naar school gebruikt werd, toch al
gauw zo'n 24 kilometer per dag.

Momenteel loopt zij door een blessure en

een langdurige vakantie (Antarctica) in de

groep van Heidi v.d. Veer, voorheen bij

Eenduidigheid over het positieve
effect va n voed i ngssu p pl emente n
bestaat er nogsteeds niet. Veel
wijst er echter op dat intensief trai-
nende lopers wel degelijk extra vita-
minen, aminozuren en
s poo rele menten nod i g heb ben.

C in water oplosbaar zijn,
zodat het te zamen met de transpiratie
het lichaam kan verlaten. Aan dit verlies
kan de sporter weinig verhelpen. Het
binnenkrijgen van voldoende vitaminen
is echter een probleem van de huidige
westerse voeding;

- intensieve training gaat gepaard met
beschadiging van spierweefsel. Vitamine
C helpt dit herstel bevorderen.

omdat u dan de balans van uw voedings-
stoffen uit evenwicht brengt.
Er is echter een uitzondering. De optimale
hoeveelheid vitamine C is nooit in een

multi te brengen. Daarom wordt aanbevo-
len om deze apaÍ te nemen.

Gezond eten
Een gezond lichaam dat hoge prestaties

moet leveren, heeft behoefte aan een extra
hoeveelheid voedingsstoffen (en vooral Ons voedsel bevat te weinig vitaminen,
aan die voedingsstoffen die het lichaam waarbij komt dat het verlies aan vitaminen
moeilijk of niet snel genoeg aanmaakt). bij prestatie niet wordt gecompenseerd.

Uitsluitend gezond eten blijkt dan niet Daarom moet een sporter zorgen voor
meer voldoende te zijn. Elk presterend goede suppletie.

lichaam zou bij training en wedstrijd moe-
ten worden voorzien van extra vitaminen U besluit extra vitaminen en mineralen te

en mineralen, maar vooral de juiste ver- gaan slikken. U bent gezond, maar wilt uw
houding is van belang. Extra suppletie is voeding aanvullen. Het liefst over de hele
aftrankelijk van de inspanning die u tijdens linie: van vitamine A tot het mineraal zink.
het sporten levert. Een marathon vergt nu Een multivitamineraal preparaat (multi)
eenmaal meer dan een paÍijtje voetbal. bevat alle vitaminen en mineralen die u
Waarom zijn juist bovengenoemde voe- nodig heeft. Het is af te raden om slechts

dingsstoffen zo belangrijk voor sporters? één vitamine of één mineraal aan te vullen,

Vitaminen
Sporters komen vooral vitaminen uit de C-
en B-groep tekort. Dit komt omdat
- tijdens het trainen of tijdens een wed-

strijd de temperatuur van het lichaam
stijgt, met als gevolg dat meer vitaminen
worden verbruikt; Dannis van den Berg

'Een hoge dosÍs vffomrne C zorgt voor een sne//er herste/ bt/ blesures"

voedingssupplementen
vitamine c looo mg. 35o stuks F1.87.5o

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

iis
Liesbeth, getrouwd met Teun. Woont al sinds 1986 in onze residentie. Zij komt
eigenlijk uit het Brabantse, maar is hier komen wonen omdat teun zich hier al
settelde en zij hier kon werken. Zij is werkzaam als informatie-adviseur en
ontwerpt samen met een 20-tal andere collega's informatie en communicatie-
systemen voor bedrijven, d.w.z. sites op internet, met andere woorden een
wtz-KtD.

Gerrit v.d. Veer. (bij dezelfde familie
gebleven dus)
Onder begeleiding van Heidi heeft Liesbeth
1 x maal de marathon van Rotterdam gelo-
pen in 1995, in een tijd van 4 uur en 19

minuten. Tijdens deze marathon is ze toch
goed stuk gegaan, maar uitlopen is het
belangrijkste, aldus Liesbeth. Er zijn vage
plannen voor 30 augustus a.s., maar dit wil
zelaten afhangen van het weer, want als het
te warm is weet ze het zo neÍ nog niet.
Buiten het deelnemen aan de Konmarathon
heeft Liesbeth niet echt veel ambities op het

loopgebied. Ja natuurlijk, wil zij haar pres-

taties verbeteren, en zij denkt dat er nog wel
wat progressie inzit, maar zoals ze al zegt;"
er is meer dan alleen lopen". Zij loopt in
ieder geval altijd de CPC, Etten-Leur in het
najaar en met kerst de KangarooJoop in
Vught, een familietraditie. Een andere ambi-
tie van Liesbeth is ooit Luik-Bastenaken-
Luik te fietsen (Joop, weer een lid voor je
fietsvrienden). Liesbeth heeft nogal wat uit-
eenlopende hobby's, zoals cultuur snuiven,
muziek, reizen, motorrijden (wat ze volgens
zeggen te weinig doet), parapenten en zei-
len. Over haar zeilvakantie naar de Zuidpool
kunt u onderstaand meer lezen. Het is name-
lijk een beknopt verslag. V/ilt u het hele
reisverslag lezen, kunt u dit via internet aan-

vragen onder http://ourworld.compuserve.com/-

homepages/piet-ouwens/versl 1 5.htm

Over de vereniging is ze kort maar krachtig.
Zij heeft het erg naar haar zin, ondanks dat
het geen verenigingsmens is. Ze vindt het

fijn dat je na de training kan doen wat je
zelf wilt, weggaan of wat blijven drinken, er
wordt hier gelukkig niet moeilijk over
gedaan. Verder vindt ze het waanzinnig om
te zien hoeveel mensen hun tijd aan de club
besteden, zoals o.a. trainers, mensen van de

barcommissie e.d. en daarom heeft ze nog
wel eens moeite met mensen die snel mop-
peren als er iets niet goed gaat binnen de

vereniging. "Ga er zelf maar eens aan staan"
Binnen haar eigen groep heeft ze het erg
naar haar zin, eerr echte meidengroep, ofte-
wel een hoop gebabbel. De groep van Gerrit
is het tegenovergestelde, veel gekheid maar

als er gelopen moet worden hoor je niemand
meer. Aldus Liesbeth.

Eus de Reporter

Antarctica reis 1998
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steek van Zuid Amerika naar Antarctica. De
tocht daar naar toe gaat via het Beagle

kanaal dat zich tussen de bergen en eilanden

doorslingeÍ. In Puerto Williams (een van de

zuidelijkste plaatsjes) de laatste stop in een

bewoonde wereld.

Naarmate we zuidelijker komen worden de

dagen steeds langer. Hooguit 4 uur per

etmaal zonder zonlicht. Maar zelfs dan
wordt het niet echt donker.

De eerste ijsberg passeren we op 14 jan.

rond middernacht. Daarna zien we ze steeds

regelmatiger. Grote platte tafelijsbergen,
kleine klompen die prachtig blauw licht uit-
stralen en daar tussen groepen pinguïns die

door het water voor het schip uitvluchten.
Donderdagavond (15 jan.) bereiken we de

eilanden voor Antarctica.

lees verder op pagina I
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vervolg interview met Liesbeth Weijs

ochtend zit iedereen, ondanks
om 08:00 uur te ontbijten, popelend

om aan land te gaan. We worden in groepjes
van max. l0 met de Zodiak (rubberboot)
overgevaren. Het water is glashelder en de

plantengroei zeer weelderig. De Zodiak
landt op het kleine kiezelstrand tussen de
pinguihs die op weg naar zee zijn of net
terug komen.
Het gevoel dat je in een natuurfilm bent
gestapt is overweldigend. Overal pinguïns
die driftig stappend, op I meter afstand pas-
seren.

Enkele volwassen pinguihs houden de

crèche bijeen. Zodra er iets dreigendst
gebeuÍ, bijvoorbeeld het overvliegen van
een skua (een roofmeeuw die met kuikens
luncht), drijven ze de jongen luid schreeu-
wend bijeen terwijl ze naaÍ de skua pikken.

S kua's/reuzenstormvogels
Diezelfde skua's zijn overigens zeer fel
wanneer je als mens in de buurt van hun
nest komt. Een stap te ver en er schiet een

donkere schicht overje heen. De eerste keer
slechts een schorre kreet en waarschuwings-
duik vlak boven je hoofd. Verander je niet
van koers dan volgt een hardere herhaling
nl. een klap van de poten of ze pikken een
pluk haar uit je hoofd.

Zee-olifanten
Bovenop de pinguinheuvel is de andere kant
van het eiland te zien. Langs het strand
zwemt een zeeluipaard rustig langs de kust
terwijl de pinguins het water uitsnellen. Aan
de voet van een hoge rots ligt een kudde
zee-olifanten. Grote logge bruinige beesten

die borrelend, boerend, snuivend, windend,
brullend op en onder elkaar liggen te slapen.

Op een van de latere eilanden schoof zo'n
lobbes op 0,5m afstand langs mij naaÍ zee.

Pelsrob
Op het strand liggen walvisbotten, althans
de restanten hiervan. Vlakbij ligt een pels-
rob. Donker, stoer en agressief. Deze bewe-
gen zich ook op het land snel en vallen aan
wanneer ze zich bedreigd voelen.
De volgende dag varen we verder. Het blijft
mistig maar zelfs dan is het uitzicht adem-
benemend.

Deception lsland
Deception Island wordt onder slechte weer-
somstandigheden op 19 jan. bereikt. Veel
golven, wind en nattigheid. Dit vulkaanei-
land bestaat uit een baai die omgeven is
door vulkaanbergen.
De wind neemt deze avond toe tot wind-
kracht 10.

lJsbergen
De volgende stop is op Trinity island.
Langzamerhand bestaan de eilanden alleen
uit ijs en heel kleine stukjes kiezelstrand en

een enkele ongenaakbare bergtop.

Graham Passage
Verder richting Bluff Island. De bergtoppen
om ons heen worden hoger, ongenaakbaar-
der, zwarter en de gletschers ertussen groter,
imposanter.

Walvissen/Bultruggen
Door naar Paradise Bay (24 jan.). Een vol-
wassen bultrug met jong zwemt rustig water
spuitend door de baai. Je hoort het gesnuif
en ziet fraaie waterbogen spuiten.

De geboorte van een ijsberg
Terug bij de Oosterschelde was er nog tijd

om met de Zodiak langs de gletschers van
Paradise Bay te varen.

Het zuidelijkste punt.
Op 27 jan. bereiken we na een bezoek aan

een Oekraïense basis het zuidelijkste punt.
Opnieuw een ijsbergentuin.

Orca's
Op de terugreis door Antarctica krijgen we
als uitsmijter een school orca's naast de
boot.
De orca's zwemmen rond de boot. Grote
zwart wit getekende jongens glijden langs
het achterdek. Hun scherpe driehoekige
haaienvin boven water. Niet een maar wel
20 tot 30 in totaal.

Dolfijnen
Tijdens de laatste dag van de oversteek op
2 feb. een groep dolfijnen voor de boeg.
Spelend op de boeggolf. Vrolijke levenslus-
tige dieren die terwijl ze angstig dicht bij de

boeg zwemmen even hun hoofd omhoog
draaien en met een oog naar je kijken..

Kaap Hoorn
De legendarische Kaap op 2 feb bezocht..
Onheilspellend zoals de verhalen over deze
Kaap. De Kaap wordt bewoond door 3 mili-
tairen die zich laten vergezellen door een
zeer aanhalige langharige rode kat en een
hond.
De vegetatie is er wonderlijk groen na het
witte ijzige Antarctica. Op 5 feb zijn we
terug in Ushuaia. Heel langzaam wennend
aan het idee dat het voorbij is. Ook enigs-
zins opstandig want ook hier is nog zo veel
te zien.

Het jaarlijkse trainingsweekend vond
plaats in "LES FOURCHES", HERBEU-
MONT, BELGTË. Dit was voor ons allen
een zeer succesvol weekend.. Lees
daarom onderstaande verslagen
maar eens.

vr.íidag O6 maart:
'fs-Middags rond 17.30 uur vertrok ik na de

2.ttiugqe cursus op de motor uit Utrecht. In
de stromende regen richting ..... België!
Want het jaarlijkse trainingsweekend viel nu
NIET samen met de Midwinter Marathon
Apeldoorn zoals vorig jaar (bedankt,

Organisatie!), dus dit jaar waren "wij" (de

Hanzen) weer van de partij. Huisjes,
Ardennen, eten erbij (voor ons nooit een
probleem, maar wel makkelijk ,st1, trai-
ningsroutes waren voorbereid, kortom: het
kon niet meer fout! Tenminste, dat dacht ik.
Maar rond 22.00 uur arriveerde ik drijfnat
en verkleumd bij de receptie op "Les
Fourches" in Herbeumont. Liefdevol opge-
vangen door Organisatie en huismaat Rinus
(Innemee) ging ik gauw op weg naar huisje
15. Na van buiten en van binnen gelaafd te
zijn, togen we naar de bar van het complex.
Veel onbekende gezichten (wie zijn dat alle-
maal?!? Lopen die óók bij ons?!?) en weinig
"harde kern" van de afgelopenjaren.

zaterdag 07 maart:
Om 08.00 uur gingen de piepjes van Hans
z'n horlogewekker en we sprongen uit bed
(?) voor de éérste ochtend-training. Tijdens
de ontbijt-activiteiten werd er een beroep
gedaan op Ben z'n GSM voor een "spoed-
geval": tandaÍsenhulp was dringend nood-
zakelijk. Enfin, wij even voor 09.00 uur op
de parkeerplaats, dé verzamelplaats voor de

eerste loop. De groepjes vertrokken nog wat

Guus, Hans Z. (de trainer!) en ik. Na wat
heen en weer geloop over de verharde
wegen de bossen in. Na een heerlijk loopje
van een uurtje kwamen we na een pittige
helling-op weer terug op "het kamp".

Om I1.00 uur startte de gezamenlijke brun-
ch. Ton-rond terug naar het huisje om ons
weer gereed te maken voor de middagloop,
die om 14.00 uur begon.

Het groepje werd uitgebreid met Pieter en

Berry. Genietend van het heerlijke zonnetje,
na een frisse bui, liepen we langs de snel
voortstromende Semois. Langs en soms
dóór plassen lopend bereikten we weer het
afslagpunt, wat voor sommigen onder ons

een verrassing was. Via het dolpje, waar we
HRR-wandelaars (Wat deden die dan in de
kroeg?!? Kroegentocht?!?) tegen kwamen,
liepen we via de minst steile helling weer
naar "Les Fourches" terug.

Om 18.30 uur werden we in de bar ver-
wacht om vandaar rond 19.30 uur door te
gaan naar de zaal beneden waar "het diner"
wasl Nou, dat was weer bijzonder goed! en

koffie toe. Tegen 23.00 uur zijn we maar
eens gaan kijken en .........hartstikke gezel-
lig! Natte overhemden en hempjes.
Opzwepende disco/house-dreunen. Na een
paar keer dansen had ik het tegen 01.30 uur
wel gehad en ging moe naar nr. 15 om "plat
te gaan". 's-Morgens hoorde ik dat dat rond
04.00 uur was geweest. Ook hadden zij (en

zo'n 40 anderen!) huisje 19 onveilig
gemaakt. Overdag zijn we de "ravage" (niks
gesloopt hoor, maar wat een troep!) gaan

bekijken.

Die ochtend lieten enkele mensen verstek
gaan: zich verslapen! Geloof JU dat?!? Kom
Don, betere smoes verzinnen! Met het
groepje volgden we de ochtendroute van
zaterdag, wat een protest gaf van Hellen,
want die wilde wéér een nieuwe route! Ik
had niet veel (bier) gedronken en het niet
laat gemaakt, maar de beide dames (kan-
jersl) liepen me aan alle kanten zoek. Door
........ (we weten niet WIE het was, maar
spreken in het openbaar kan'ie!) werd de

Organisatie en het medisch team (Trudy en
Dannis) bedankt voor hun prima werk..
Hellen en Hans startten hun ophaal-aktie om
de Organisatie iets (geld) als dank voor hun
inzet te geven. Vóór de middagtraining
werd het overhandigd door Hans (zoenen! !),

waarna we met zijn allen vertrokken naar de
ruine voor de foto-sessie. Hierna gingen
diverse groepen weer terug naar het kamp
(zwak!!) enlof naar huis! Wij gingen met
een grote groep nog op pad voor een lekker
rondje. Met versterking van o.a. Jèjè en
Frans (willen jullie je NIET met de
leiding/training van de groep bemoeien!?!)
liepen we weer een ander stuk langs de

Semois. Even later begon het behoorlijk te

regenen en werden we doornat, maar door
ons plezier en enthousiasme merkten we het
(geloof ik) niet eens, dan maar terug naar
"Les Fourches". Uiteindelijk bleven er nog
wat HRR'ers over die in de loop van maan-
dag zouden vertrekken. Heerlijk gedineerd
in het dorp.

Verslag van een hardlopende motormuis

met
in de regen in diverse richtingen.
5 man/vrouw (of zeg je dan

op de loop: Hellen, Louise, Rinus,

zondag 8 maart:
Om 08.00 uur ging 'ie weer: de wekker! Nu
hadden toch duidelijk enkele huisgenoten
wat problemen met punthoofden/katers.?)
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sche Ardennen. Na circa vier a
lden was het lekker de benen

te strekken in de bar. De Belgische
politie had overuren gedraaid met al
die snelheidsovertredende roadrun-
ners. Dit resulteerde in één zware
boete. Het gele regenjack, dat ieder-
een kreeg uitgereikt, zou nog goed
van pas komen vanwege de vele
regenbuien.
Tot diep in de nacht was het goed toe-
ven in de bar. Binnen de kortste keren
was de Palm op waarna ieder collec-
tief overschakelde op ander Belgisch
bier. Binnen en buiten was het voch-
tig.

Het organiserend team arriveerde op donderdagavond al in de Ardennen en
hield zich na een gezellige avond, de volgende dag bezig met inkopen, weg-
wijzers plaatsen en de lopers ontvangen.

eerste roadrunners kwamen twee van mijn huisgenoten (Guus en
Joke) en buren (Robert en Boy) en ik
door de mooie bossen langs de rivier
Semois wandelden. Het zonnetje
nodigde uit om op een terras en in
café Petrus wat te drinken. De ruïne
bood een prachtig uitzicht over het
rustieke Herbeumont. Jacques' zijn
groep kwam pas na drie uur terug, dat
noem ik nog eens afzien! 's Avonds
een gastronomisch vier-gangen diner
met paté en reerug, begeleidt door
wijn en goed tafelgezelschap.
ln korte tijd veranderden we de zaal
met mooi gedekte tafels in een feest-
zaal met parasols en vlaggetjes. Onze
Haagse diskjockey draaide goede
muziek. De dansvloer was non stop
bezet. Les Fourches had nu meer alco-
hol ingeslagen en daar sloegen we ons
dan ook niet meer doorheen!
ln het huisje van de Marcel's en Ton
ging het feest door tot ongeveer 6:00.
Het was zo druk dat ieder op een

ppelsgewijs binnen in Les

es, het bungalowpark in

5 uur rij

Zaterdag werd begonnen met een
waterig loopje, ingezegend door de
lokale monnik. Peter Barnard's groep
deed een heuveltraining in het bos.
Opvallend veel groepen keerden terug
om een andere route te nemen, nadat
ze een 20% helling naast het complex
zagen liggen! Na de training lieten de
croissants en het verse fruit zich goed
smaken. Vele diehards persten er in de
middag weer een training uit terwijl

maandag 9 maart
De échte bikkels (Louise, waaÍ zat ie?l?)
liepen ook deze training. Ons groepje
(Rinus, Hans 2., Hans v.d.V en Hellen)
werd aangevuld met Ton Toet en Marcel
den Dulk. Prachtige route en prima weertje.
Via het bos wandelend terug naar het kamp.
Spullen inpakken en alles opruimen. Tot
slot had Henk koffie gezet en met de stroop-

wafels van Ben en Sandra was het een heer-
lijk afscheid van Herbeumont. Henk en ik
gingen sÍrmen op de motor terug. Tijdens
onze pitstop bleek, tot onze grote verbazing
dat, Hans en Rinus daar ook een "pitstop"
maakte Samen dronken we koffie en ver-
volgden weer onze reis naar huis.

halve tegel kon staan. De mannen
hebben vervolgens de rest van het
weekend vier keer de vloer gedweild
en de ramen moeten lappen en daar
waren ze erg mee begaan.

Zondagochtend 9 uur werd Herbeu-
mont opgeschrikt door een gele vloed
van lopers onder de bezielende lei-
ding van Ben. Peter's groep deed een
lange, bosrijke duurloop langs de
Semois. Echt genieten van de natuur,
en het was droog! Wederom een
gezamenlijk buffet in het restaurant.
Hierna togen we naar de ruïne om
groepsfoto's te maken. Een leuk
gezicht om al die lopers de heuvel op
te zien zwoegen. De vierde training
eindigde in een verschrikkelijke hoos-
bui. Ongeveer driekwart van de week-
endgangers begon de terugreis, ter-
wijl de resterende groep zich ophield
in het huisje van de Hansen. Hier ont-
dekte ik het ongekende mondharmo-
nika talent, Ben. Vanwege promillages
wandelden we naar Herbeumont en
troffen er één geopend café-restau-
rant. De obers moesten genoeg zit-

plaatsen improviseren en om de keu-
ken geen geweld aan te doen bestel-
den we allemaal hetzelfde. Tussen
pepersteak en bavarois kwamen de
oude clubverhalen op tafel.
Teruggewandeld en een afzakkertje
gedronken, alvorens te gaan slapen.

Maandag
Lekker uitgeslapen terwijl sommigen
al weer afzagen in de heuvels. ln de
zon ontbeten in het huisje bij Louise
en Jackie en spek met eieren gebak-
ken in huize Den Dulk. Helaas moes-
ten we toen afscheid nemen van
elkaar en van Les Fourches. Onze auto
deed nog Bouillon aan waar we het
indrukwekkende kasteel van Godfried
bezochten. Daarna met een enkele
tussenstop terug naar Den Haag.
Terugkijkend op een geslaagd week-
end wil ik, als bescheiden lid van het
organisatiecomité, graag Sandra
Bisschops, Jéjé en ook zeker Frans en
Henk bedanken voor de goede organi-
satie.

Sandra van der Berg

o
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Ik denk nog steeds met heel veel plezier
terug aan het hardloopweekend Herbeu-
mont. Het was één van de leukste (zo niet
dé leukste) trainingsweekenden die ik (wij,
Hans en ik) hebben meegemaakt. Zeker als

ik op de club de gemaakte foto's zie komen
alle leuke herinneringen weer boven.

Henk, Frans, Jéjé, Sandra en Sandra:

bedankt voor alle tijd die jullie erin hebben
gestokenl Het is het wat ons betreft waard
geweest. We hebben genoten!

Namens het "Serieuze huisje"
Hans van der Vecht

lnformatie otrer advertentie-

tarieven verkrijgbaar bij:

Hellen den Dulk,

Herenstraat 45,

2681 BD MONSTER,

te|,0174-240861

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 vloeistofÍenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïïïïiljil::iiïï,l' ö
wilje meer weten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSpf.t
voor je. coNTAcTLENSeLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

kedumpti

Perfect
geregeld!

THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

§

/i

I

t&'

í...t,

,
J t

t.
I

a I{.

t
t

.l

.§

*

à

;

" l,

i 1t/
{t
I

., -*'



PAGINA I() Hor Roln Rrvlrw

Een serieus trainingsweekend
Vriidag

\/rijdag 6 maart om 12:30 van huis uit
Y gezwaaid door de familie en mijn maat-

je opgehaald.
Om 13:00 richting Rotterdam rijdend en bij
de Brienenoordbrug al de eerste file. Na de

Moerdijk richting Roosendaal waar mijn
maatje een adres weet voor Belgische bie-
ren. Hup de kofferbak vol met bier (een

kratje de man voor een heel weekend is
toch niet zo veel). Bij de grens wat
Belgische franken ingeslagen.
Richting Antwerpen onderweg de auto
voorzien van de nodige brandstof . Gelijk
een goede gelegenheid om de inwendige
mens te versterken. Maar wij waren niet de

enige met dit idee want er zaten nog 3 HRR
dames aan de koffie met......... Na de dames

wat adviezen te hebben gegeven over de

route, weer op weg richting Brussel.
Files en "kruipend" richting Namen (wel de

goede afslag nemen dames. Na een paar uur
eindelijk afslag 25 richting Herbeumont.
Bijna Hertebout gegeten die avond, net niet
dus toch voor het donker het park gevon-
den. Sleutels opgehaald auto uitgeladen en

de keuken in voor het bereiden van een

geweldig grote pan macaroni (zondag was
hij pas leeg lekker Don!). Later op de

avond begroeten wij de rest van de huis
genoten. De laatste trouwens, doornat na
een regenachtige rit op de motor. Na het
eten en weer opgewarmd te zijn op naar de

bar.

Zaterdag
\f aterdag om 8 uur op, een licht ontbijt en

l)o 9 uur de eerste training zo'n 50
minuten. Na de training snel douchen (mak-
kelijk met twee douches per huisje). Om I I
uur de gezamenlijke brunch (zonder cham-
pagne). Om 14.00 uur de middagtraining.
Licht golvend terrein en met .hellingen van
2O7o in ons achterhoofd , na I l/2 uur terug
naar het park. Omkleden en het zwembad in
voor "ballede gooien", sommigen kregen er
genoeg van ( Rinus). Eindelijk tijd om de

biervoorraad aan te spreken. Om 19.00 uur
op de naar de bar voor een drankje en voor

het voortreffelijk 4 gangen diner met koffie.
Voor het feest had de organisatie een disk-
jockey uit Den Haag laten over komen die
het voor elkaar kreeg om alle Roadrunners
op de vloer te krijgen. De biervoorraad was
dit keer beter ingeschat door onze Belgen ik
begreep dat zij een voorraad voor 3 maan-
den hadden ingeslagen. Om 2.30 uur was
het einde muziek en verzamelde een aantal
mensen zich in huisje 19.

Zondag
fjf ondagmorgen om 8 uur was het weer
L)appel voor een lichte ontbijtje en om 9
uur met aanzienlijk minder mensen op voor
de ochtend loop, een kleine 40 minuten
door het bos een lichte helling maar wel
lang. Snel douchen en op naar de gezamen-
lijke brunch. Na de brunch wat tijd om hier
en daar op visite te gaan. Omkleden want
om 13.30 uur gezirmenlijk inlopen onder de

leiding van onze Ben met fluit op naar de

resten van een voormalig kasteel. Na het

De hardloop-speciaalzaalc
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 . Telefax 070 - 323 66 7 1

aanvullen van het vocht verlies was nie-
mand meer instaat om auto te rijden na
amper beraad dan maar lopen. In het dory
was alleen in de lokale kroeg nog wat eet-

baars te krijgen. Onder het opmaken van de
"resten van een losbandig weekend" met
een discussie over mannetjes en vrouwtjes
die ik niet kon volgen (zal wel door het vele
trainen komen) na de laatste gasten nog een

afzakkertje met twee van de drie huisgeno-
ten om 2 uur na bed.

Maandag
A lweer die irritante piep om 8 uur het

Azeltde programma als vorige dagen

.Om 9 uur tijd voor de laatste training de

volgende kanjers Hellen, Ton, Marcel,
Rinus, Hans en ikke nog een uurtje lekker
het bos in tijdens het lopen met deze "kan-
jers" was het erg rustig zou dat door het vele
"trainen" komen ? Opruimen, douchen en

op de valreep nog wat eieren en spek verza-
meld voor de laatste hap. Na een gezamen-
lijke bak koffie en een innig afscheid om 12

uur richting huis. Na een koffiestop voor de
grens waar wij twee bekende motormuizen
aantroffen om 17 uur Den Haag in zicht.
Weg rust weer het "normale leven". Ik kijk
alweer uit na het volgende trainingsweek-
end.

Statistieken 5 uur gelopen, 15 uur geslapen
en een kratje en wat franken lichter.
Het was de investering dubbel waard.

Sandra, Sandra, Frans en Henk hartstikke
bedankt voor de tijd en energie die jullie
hier ingestoken hebben
Voor mij was het een onvergetelijk week-
end wat mij betreft mogen jullie het volgend
jaar weer organiseren.

Hans zuurmond

Wedstrijdgroep in ontwikkeling (Deel 3)
Trainen met een hartslagmeter, de praktische toepassing

ln deel 1 en 2 van'Wedstrijdgroep in ontwikkeling' heeft u kunnen lezen dat de loperc
uit de wedstrijdgroep allemaal een inspanningstest hebben ondergaan om de maxima-
le zuurstofopname en de anàerobe drempel te bepalen. Bovendien werden van iedere
loper de hartfrequenties tijdens de test geregistreerd, zodat voor elke intensiteit een
hart-frequentiezone bepaald kon worden. Wanneer een trainer en een loper deze
zones kennen, kan er met een hartslagmeter gericht getraind gaan worden. Hoe dat nu
precies in zijn werk gaat en welke problemen men tegen kan komen wordt beschreven
in deel 3: Trainen met een hartslagmeter, de praktische toepassing.

Hentelduurloop

Duurloop I

Duurloop 2

Duurloop 3

Tempoduurloop

Extensieve interval

Intensieve interval

lls-lzssUmin Heelrustig

125-l35sUmin Rustig

135-145 sUmin Mot

145-l52sUmin Snel

152-l62sUmin Zeersnel

162-17 2 sVmin Wedstrijd-

tempo l0km

l72-maximaal Maximaal

^À, m duideliik te maken wat

U m: ffi :', #:J'l.,ïf '^ l,iiïi;
een verdeling zoals deze uit de test
van Steven Post naar voren is geko-
men. Het omslagpunt, de anàerobe
drempel, van Steven ligt bij een hart-
frequentie van 162 slagen per
minuut.

gen altijd net iets te hard loopt of net
iets te zacht. ln beide gevallen gaat
dat ten koste van een optimaal trai-
ningsresultaat met als gevolg dat het
er op de wedstrijden niet uitkomt.
Juist deze trainingszones zijn bepa-
lend voor uw vooruitgang. Controle
over het gebied vlak onder de anàe-
robe drempel en vlak boven de anàe-
robe drempel, is daarom van groot
belang.
Een voorbereidingsperiode (opbouw)
bevat in het begin trainingen die niet
harder gaan dan DL3. Geleidelijk
wordt de anàerobe drempel meer
opgezocht en worden er meer trai-
ningen in de tempoduurloopzone
afgewerkt. Vooral wanneer er
getraind gaat worden voor een _e
marathon is het belangrijk om steeds
langere blokken (van 5 min. tot 12
minuten) in die zone te trainen. Pas

wanneer de àerobe basis groot
genoeg is, kan er een gedeelte van de
totale trainingen boven het omslag-
punt getraind gaan worden. Dit is

nodig voor de specifieke wedstrijdge-
richte trainingen voor een snelle
10km. Hoe hoger boven het omslag-
punt er getraind wordt, hoe meer
melkzuur er wordt aangemaakt. Dit
soort trainingen zijn vooral geschikt
voor mensen die kortere afstanden
(3km + 5km) willen lopen. Een nadeel
van het trainen boven de anàerobe
drempel is dat de drempel zelf erdoor
kan zakken. Hierdoor zal je een
bepaalde snelheid niet meer zo lang
vol kunnen houden als daarvoor.
Bovendien zijn extensieve en intensie-
ve behoorlijk belastend en hebben
daarom een langere herstelperiode
nodig.
Het is helaas jammer dat dit clubblad
na maandag 27 april jl. verschijnt,
want dan geef ik een voorlichtings-
avond over het trainen met een hart-
slagmeter op basis van testgegevens.
Mochten er vragen zijn dan hoor ik
die graag.

/
&

lnfo: Rob l(rahrner
Tel: O7O - 3298767 - prive
Tel: O7O - 3607002 - zaak

Iía,l í00 r0e[t

Heeft u vragen?

HRR

Roché Silvius.

U ziet dat iedere trainingsvorm zijn
eigen intensiteit heeft. U hoeft niet
meer te klooien met het omrekenen
van kilometertijden, u kunt zich
gewoon houden aan de, aan het
lichaam gerelateerde, intensiteit.
Wanneer u met een hartslagmeter
zou trainen, kunt u zich dus precies
houden aan de opdracht zoals deze
op het schema staat. Moet u een
duurloop 2 doen van 20', dan blijft u
tussen 135 en '145 slagen per minuut.
Moet u op zondag een lange duur-
loop doen van 90 minuten, dan hoeft
deze niet harder dan 135 sl/min. Of er
nu wind staat of niet, u gaat niet har-
der dan wat uw lichaam aangeeft.
Een kind kan de was doen.
Waarschijnlijk denkt u nu, dat kan je
toch ook op gevoel bepalen! Dat
klopt ook wel. Lopers weten echt het
verschil wel tussen een rustige duur-
loop 1 en een pittige tempoduurloop.
Echter, de verschillen tussen duurloop
3 en tempoduurloop, en tempoduur-
loop en extensieve intervalbelastin-
gen zijn veel moeilijker te bepalen.
Maar dat zijn nu juist de belangrijke
zones. Dit zijn precies de zones waar
het merendeel van de clubtrainingen
in afgewerkt wordt.
Het kan best zijn, dat u in de trainin-

S

Op 16 november 1997
Nlostre Noatr

zoon van Léon en Judith
de Priester
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Haagn fiu, Den Haag, 1 0 kn op 1911007

PhaB Cat ïjd Naam

I MSE 0:33:ffi HenÍrHavmga(AV40)

3 MSE 03315 Rémonvanlunzen

I M40 0:33J1 AndriesSmrt(Koplopn)

7 MSE 0:34:22 WrllemdeGraaÍ

ll MSE 035:03 BaÍColijn

2 M40 0:35:06 HermanvanderStijl

15 MSE 035:4ó StevenKromhout(HaagAtl)

34 MSE 03i:17 ManenSclnnoo

9 M40

20 MSE

I M50

1l M40

ME
16 M40

17 M40

38 MSE

2r M45

23 M40

43 MSE

9 M50

41 MSE

037:35

0:35:54

0J6:07

0:37:58

0:38:38

0:38:48

0:3851

038:55

039:53

0:40'.22

0:40:23

0:40:32

0:40:34

l0 NÍ55

M5
48 MSE

25 M40

5I MSE

17 M50

19 ilt50

fl M§E

4 V35

M5
43 M45

& MSE

46 M40

0:40:35

0:40:36

0:40:42

0:41:02

0:41:40

0:43:21

0:4337

0:44:06

0:44:ll

0:44:35

0r45:06

0:45:23

0:45:25

Joop Post

Petu van Leeuwen

HermanVerhoeven

Rrnus Pols

Cadien Hanns (LPK)

HenkMullekes

Nico Dropprt

Roel van den Eijn&

Joop Seieingu

Cees Put

Johnvanderfuft

EddyZjl

Marcelden Dulk

jan Nieuwenburg

JoséWillemm

Mattijs van Dulkemaad

Peter Croen

PeterKempkes

Willem van hooijen

Rinus Stoll

KoenKlijn

MagretHoektr

Joke vdVoort (Haag Atl)

BerryKmmer

John van derWele

ZiuSchaap

ta
NL

l0

2t

ll
t2

trt50 0:58:44 BenvanKan

V50 l:03:ló JoonnBosmans

V35 l:03:34 RonnekeBonkrom

V50 l:05:41 InekeGilht

V45 l:0ó:42 Ma4aMemdersma

Haagse fiu 1fi7, Nn Haq 5 kn op 191U97

PlaaB Gt fÍd Naam

2 REC 0:l?:14 ïleoTimmermans

3 REC 0:1727 HansBlokku

I REC 0:t9:32 MarydeKonink

7 REC 0:20:07 JandeNls

8 REC 0:20J1 lrxCóral

22 REC 0:24:05 Ben&Jong

6 REC 01759 AnnevanBuwrlk

30 REC 0:27:59 WimCrotdieb

9 REC 030:34 InekeJonas-Holnop

35 REC 030J0 JosdeGraaf

l0 REC 0:31:45 tutav.d.Bug

16 REC 0:34:12 ÀmeVeth

Hsíttnanhon, EtEn-Lur, 21,1 kn op 26l1Wl

I'laam

Toon Heaen(Achille$

lanAdamspJA)

Jac Beders (Achilles)

FrulSoonieus

Cor van der Hant

67 MSE

7 V40

54 M40

58 M45

72 MSE

74 MSE

35 M50

75 M40

76 MSE

77 MSE

9 VSE

83 MSE

12 VSE

13 VSE

40 M50

0:4ó:08

0:46:22

0:47:06

0:48:44

0:48:45

0:49:13

0J0:0

050:18

050:25

050J0

05032

0:54:ffi

0:54:0

0J45ó

0J5:30

Ronald Kloots

Annie van Heiningen

Roy van der Ven

Julio Lasiena

RenéHanwijn

Peter Bamard

IaakLuteln

JanJoris Mostart

Frank Soorueus

EdwmPudijk

Yvonne Smit

Ckistiaan Luteijn

MijkeKdele

Anouk Baklu

AndréWesterhuis

naat Cat IÍd
I MSE l:05J3

1 M40 l:12:04

I M50 lrljl
254 REC 1:33:39

32 M55 1:3918

flLÍ U OOK
ZWAARAANIIW

)

IAAÍ TE KEUREN DOOR NEOMED!

ADV|E9. t(HoLlllG o ftDlS(HI IGURNGEi{

Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. 070 350 41 40

o Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en spoftinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

a

aa..ooa

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

a
a

NVA'o' Lid
Je moet van goede veÍ:zekeringshuize
komen, om lld van de NVA te worden.

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

KOK ASSURANflËN 7
^4.

!nlichtingen: John AgteroÍ

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

ll7 M4l) 1:41:49 FransPedijk

121 M40 1:43:ffi ÏhmSrrlers

ll7 M45 1:4ó39 JobBaak

130 M45 til:10 RalC,ott

Eq vd VEt (Kofupcrs), Nllt l0 kn op 14112197

PlaaB Gt, ïid Naam

t MSE 0J2:26 AlhrtBekhuizen

4 MSE 032:45 Rémonl.unzrnvan

9 M40 03353 Andimsmit(Koplopn)

l0 MSE 0:34:03 BartColijn

14 M40 0:34:13 Pdervanleuwen

15 MSE 0:34:17 JanGroot

2l MSE 0:34J1 ïheoTimmemans

24 MSE 0:3455 StevenPost

25 M40 0:345ó HermanvanderStijl

29 MSE 035:12 HamBlokler

4 }{50 037:39 WimKramu(HaagA$

6 M40 0:38:04 Ni'coDropprt

49 M45 038:07 JoopSeiuinger

56 MSE 0:39:07 EdBieÍstei?r

65 MSE 0:3951 Johnvan&rkoft

6? M50 03953 EdyZjl

14 VSE 0:4035 JolandavdHelm(0lynpur?0)

83 M40 0ll:29 IM.7Hffií

84 V35 01132 lokeKeumng(HaagAtl)

85 MSE 0íl:4t JuoenKorvrng

94 MSE 0:42:28 RobWaltertus

95 MSE 0:42:28 FrankSoonieus

» M50 0:42:44 WillemvanPrmijen

l0 M55 0:43:31 JanNieuwenburg

ll2 MSE 0:4350 RonaldKloots

l2l M45 0:44:28 JoopdenOuden

122 V35 0:4431 MaryretHoeh[a

l?5 M45 0:44:35 PaulvanDunné

l?Í M40 0:44:43 lanMolenkamp

130 M50 0:4455 HenkBrcugom

137 MSE 0:45:38 JohnvanduWele

l4l M45 0:45:51 Jos&Waadt

145 MSE 0:4ó:17 EugènevandeBerg

141 M50 0:4ó:28 léjéGroot

152 [,t50 0:4ó:49 PiuudeGraaf

153 M50 0:4ó53 lzaakluteijn

162 M40 0:47:Í tlansvanDoom

165 M40 0:48:16 hansMijk

167 MSE 048:I PeterBamad

l7l MSE 0:48:Í EdwinPerdijk

112 M40 0:49:1ó RalfvanPeeren

115 VSE 0:49:4ó YvonneSmit

183 V40 050J1 Hanneketudnnga

18ó M40 0:50:47 JanJorisMmtart

l9l [,Í50 0:51:04 JmoCoster

208 M50 051:45 HentHoogeveen

2ll M45 055:31 laapvanDjk

212 V45 0:5532 HermavanNus

215 M50 057:04 BenvanKan

211 M45 0:57:29 HansGdjzen

218 M50 057:30 AndeWoteftuis

219 M45 0:57:50 CesdeGraaf

2n MSE 0:57:51 RenéHanrwijn

229 V50 l:03:27 JoannBosmans

0llebdlmcms Hag Ail, Dm Hry op 01101 l§
Plaat C^at ïid Nam

I MSE 035:14 Rémonvanlunzen

4 MSE 037:08 JarGmot

I M40 0:37:20 JanVrcugdenhil(0lympus

70)

6 MSE 037:22 HansBlokku

ll MSE 0:38:12 BaÍtcolijn

3 M40 038:17 Hermaavaa&rStijl

I M50 0:39:I HennanKmmhout(HaagAtl)

4 M40 0J9:44 Petsvanleeuwen

17 MSE 0:40:13 MaaÍhnSchaÍoo

18 M45 gemtijdloopSeinnger

4 M50 geÉntijdEddyAjl

23 MSE geentijdEdBiersteku

20 M50 geentijdAn&eWmterhuis

28 MSE geentijdJan&N1s

Biuhatvelloop, Maaslurs, 21.1 kn op N01198

Naam

Michel de Maat (Fortuna)

Martha van IIal (Pijnenburg)

Ineke

PlaaB Cat, ïijd

I MSE l:0i:27

167 V45 l3l:ffi

313 V45 1:49:59

ïlI
,

:lM Effi ffi . N.:S' :;l,'t}:,El l:,Ë,l, N,i S H
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Een vd Viu (Ípafta), hn Haag, l0 kn op 2401R8

Plas Gt ïiid Naam

I MSE 0:32:03 AlhrtBeekhuizpn

2 MSE 0:32:08 Rémonvanl.unzen

6 MSE 0:33:39 Jancmot

8 MSE 034:12 BartColijn

ll M40 0:3432 laapdenBoer(Spam)

12 MSE 0:34:45 Piemvanleuwen

ló MSE 0:35:19 HansBlokku

17 M40 0:35:25 HemanvanduStijl

l8 MSE 03535 ïImTinmermans

26 M50 0:37:12 WimKramer(HaagAtl)

3l M40 0:37:33 RinusPols

32 M40 0:3737 NicoDmppt

33 MSE 0:3739 JanvanRaam

Y M40 037:4ó BepWalbug

37 M45 0:38:31 JoopSeuinger

4l MSE 0:38:47 EdBiersteker

A M40 0J853 HenkMullekes

5l MSE 0:40:14 MarceldenDulk

53 M50 0:40:18 EddyZijl

54 V35 0:40:19 JoseWillemse

55 MSE 0:40:21 lohnvanderKmft

6l MSE 0:4036 RemkoSchanoo

ffi MSE 0:4121 lande$s

Halve nnndw, Kreihrowd, op il fi2198

Plaa8 Gt ïjd I'laam

I MSE l:1152 AmovdBug(Noordkop)

2 MSE 1:13:04 AlhrtBekhuizen

Grcenluven-flusloop, Gouda, 2l,l kn op M,2198

Plaa8 Qt ïjd l{am

I [,]§E l:ff/:52 JanWillemSchaar(Sliedmch$

7 M4ll l:1032 JohnvdWansem(l"ADB)

85 M40 l:21:33 NimDmpprt

Mar a$on Stroorl, i0 kn op fi MJ98

PlaaE Gt Tiid Naam

I MSE l:3553 PvdVelden(DES)

6 MSE l:42:0 AlhrtBeethuircn

ilanthon Sdporí, lía tve nnndw q 1 5M198

PlaaB Ot ïid Nam

t MSE l:04J9 MartihnKak(Iion)

23 MSE l:17:34 BartCohjn

ól MSE l:22:37 h*JanSmid

480 M40 l:39:33 Mein&rtAlsma

l,angs de Goum loop, Waddinxvsr,

10knq28102198

Plaat Gt, Tiid Naam

I MSE 0:29:05 BertvanVlaandnen(Hellas)

I M40 0:32:03 RuudOnland(LAACTwente)

18 MSE 0:33:38 JanGmot

n MSE 0:34:18 HansBlokker

23 MSE 0:3433 BatColijn

6 M40 0:35:08 Hermanvan&rStijl

9 M4ll 0:35:53 Petervalleeuwen

43 MSE 0:3555 DerkJanSmid

I V35 0:40:48 JoÉWillemm

30 ll45 0:A:27 JmpdenOuden

h Mijleln van Zdsl Ztrst, 24 kn op 1510i198

Plaa8 Gt Í{d llam

I M40 lJ0:08 ReinMerksrhof(RonClarke)

16 M40 155:05 CristiaandenHertog

Eloemendaalloop, Dern Haag, l0 EM q 1íff1198

Plaa8 Gt ïid Naam

I MSE 052:10 MohandZaht(onhkend)

2 MSE 053:45 RémonvanLunzen

7 MSE 0:56:23 Willem&Graaf

8 M40 056:36 Jan W Vreugdenhrl (0lympus

i0)

9 MSE 0J7:12 HamBlokku

17 M40 059:01 HermanvanduStijl

18 M40 l:0:19 Petervanlmuwen

19 REC l:0:20 Roclre Silvius

21 REC l:0136 NicoDropprt

25 M45 l:02:08 JoopSeitzrnger

30 M40 l:03:15 RinusPols

43 MSE l:0523 MarceldenDulÏ

77 REC l:09:12 JemnKoning

16 REf, l:14:38 LexCahral

152 REC 1:15:02 ReinPtlpn

7l M50

87 M50

tu. M45

103 V35

109 V45

124 V40

142 MSE

ró3 vsE

tu M50

t?t v40

t14 M50

0:42:19

0:43:17

0:443ó

0:44:31

0:45:10

0:4ó:1ó

0:48:48

051:13

0Jl:17

0:52:23

053:06

lhns van Swol

Willem van hooijen

BenyKam«

MaryiaHoehta

Ineke Schnitzlu

Annie van Heiningen

Cffard Hafieveld

Nathalie Veilaag

ClnsArnu

Ma{o van &rlaan

An&eWe.stefiuis

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDR!JF

C.BONGAERTZ- B V

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

BESCHERMING VAN
MERKEN, MoDELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSREcHTEN

SHIELD MARK BV ROTTERDAM, VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3I, POSTBUS 23O3O, SOOI KA ROTTEROAM,
TELEFooN OIO 24tAlOO, FAx OIO 2414129

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN I, POSTBUS 75643, TOTO AR AMSTERDAM,
TELEFooN O2O 664459 t, FAx O2O 6768800

SHIELD ManK

(Voonittefl

John Agterof
(secretaris+vice vooz.

+con. adres)

Louise van Delft
(secretaris)

Karel §tolk
(peoningmeester)

Rob Krahmer
(P.R)

BARCOMMISSIE

Heidi v.d. Yeer

2522LW Den Haag 0?0-3901597

Àad Overdevest Zie adres bij bestuur

(pnningmeester.l

Noortje Alberts Zie adres bij bestuur

Ginneke BunI Appelsraat 16

256/. EC Den Haag,ffiA - 44W 77

Carry van Teijlingen De Bruijnestraat 3l
2597 RD Den Haag 070-3280562

Boy Gailjaard

Marianne van Grieken

CLUBKLEDING
Fd zijr
REDACTE

Redaetie

HelhndenDulk

Zwolsestraat 427

2587 VH Den Haag 070-3514390

Ten Hovestraat 105

2582 RK Den Haag 070-3503050

011-5166494

HOTROÀDRE\'IEW
Herenstraat 45

2681 BD Monster 0174-240861

Zuidplaslaan 9l
2743 CWWaddinxveen 0182-61 1955

7
Renóe van der Roest

UITSLAGEN
TECHNÍSCHE COMMISSIE

TRAINERS
Peter Barnard

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Irans Perdijk
Roche §ilvius
Heidi van ilerYeer
Gerrit van der Veer

TRAINERS CONDITIO
Harm Hendrila
Els v.d. Schoot

Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Kosten per consult f 3,50

070-3656750

al5-369TT32

MA-3472055

0174-240861

071-5768370

070-3550173

015-369't732

070-39't8253

a0-3&2263
070-390159i

0?0-3901597

015-2621842

0fi4-240861

Ed Biersteker
(1e penningmeester)

Aad Overdevest

Masseurs:

Het bestuur van

Ton Yermolen
(voorziuer)

Jelle v.d, Yeer
(vice-voorzitter)

Hellen Hauser

(secretaris)

José Willemse

(2e secretaris)

(commissaris)

Guus Zijdenbos

(ledenadministratie)

e-mail adres

CLUB VAN TAA

Ben Herruns

maandagav.

woensdagav. 070-3374863

donderdagav. 070-34?6131

TItr HAGUE ROÀDRUNNERS

Buurtweg 128, 2244 AJ Wassenaar

tel. 070-328 I 025

Patnjslaan I I

2566 XL Den Haag 070-34626A7

Muurbloemweg 9?

2264D(.
Nachtegaallaan 9

2224 JC Katwijk 071-4013074,

giro 263695 1

VSB.bank 88.55.95.823

Katwijkseweg 19a

2242 PB Wassenaa r 0T 0-5 1 12466

fuchimedesstraat 68

2517 RX Den Haag 0704273887 (thuis);

070-3375696 (werk) gno 5699215

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

A. Duyckstraat 100

2582 TN Den Haag 070-3540690

A. Romeinsingel 38

2331 SV leiden
tel. 0T l-53221?9

g.zijdenbos @rikz.rws.minvenw.nl

t--''l E




