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THE HAGUE ROYAL op 24
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Vergeleken met het
Dus met een totaal van 1

worden, waar groei in zit.
tie van de Zevenheuvelenloop.

pr is via Radio West en TV-West ook

F behoorlijk wat publiciteit aan de wed-

L striid gegeven o.a. met een intervrew van
'i,r,rir$Íl§,,rl}[RR-1id Rémon van Lunzen, die in een

tijd van in de 32 minuten op de tien kilometer
tweede werd. Van harte gefeliciteerd, Rémon!
Dit alles is natuurlijk leuke reclame voor de

vereniging. Jammer, dat de presentator van

TV-West zich vergiste in de naam van de

Royal Ten.

Bij deze wil ik het bestuur van THE HAGUE
ROYAL TEN, bestaande uit Ronald
Boekkamp, Lydia Blok, Han Elkerbout,

Willem Jan Mesters, Erik Jan van Bergen,

Georgette Parlevliet, Rob Krahmer, Cor Zwart
wederom hartelijk danken voor hun inzet. We
zetten jullie nog even in het zonnetje als ik
terug ben van mijn vakantie in juni.

Nu even iets heel anders

In mijn vorige voorwoord schreef ik, dat het

met onze wedstrijdgroep onder de bezielende
leiding van Roché Silvius bijzonder goed gaat.

Wat heet bijzonder goed: als eerste Hagenaar

sloot Albert Beekhuizen de City Pier City
loop af en of het nog niet genoeg is eiste

Rémon van Lunzen de tweede plaats in het
Haagse klassement op. Brj mijn weten hebben

we lang moeten wachten op dergelijke presta-

ties.

Ik kan mij nog herinneren dat er indertijd een

strijd is geweest tussen onze ere-voorzitter
Keith Deathridge 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 Ine Valentin en Anne van Schuppen.

Die tijden komen nog niet helemaal terug,

maar in de Haagse regio springen we er uit
met Albert en Rémon en iiberhaupt met onze

wedstrijdgroep.

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
Ten en daama natuurlijk, dat is van latere orde

en zoÍ9, naar de KonMarathon eind augustus

van ditjaar.
Terugblikkend op de eerste periode kan
gezegd worden, dat de grote lijnen ervan bij-
zonder succesvol zijn geweest. Extra spon-

soring, extra media aandacht en extra deelne-

mers. Extra aandacht - dat wel - moet
geschonken worden aan de planning en com-
municatie door het brede samenwerkingsver-
band. De berichtgeving 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 organisatiecomité onder
voorzitterschap van Ronald Boekkamp werkt
keihard aan het komende evenement en wil
binnen drie jaren een product neerzetten gelijk
aan bij voorbeeld de Fit Ten Miles. Dat moet
lukken met medewerking 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, v o o rzitt e r
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 april 1998

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 april 1998 hebben het bestuur en
de commissies verslag gedaan over het afgelopen jaar.

T Teder is de Simon Tuyt Wisselbeker toegekend aan Hellen den Dulk

\/ ,*r het uitstekend verzorgen van hetZtubbtad, het organiseren van
Y het Sinterklaasfeest voor de HRR-kindertjes en zij behoort tot de vaste

keln trainers die loopgroepen trainen. Kortom, zij steekt behoorlijk wat tijd en
energie in activiteiten van de vereniging. De Prestatiebeker 1997 is uitgebreid
met een veteranenversie. De prestatiebekers zijn gegaan naar:

Prestatiebeker 1997 heren senioren Albert Beekhuizen
Prestatiebeker 1997 heren veteranen Herman van der Stijl

Prestatiebeker 1997 dames senioren Yvonne Smit
Prestatiebeker 1997 dames veteranen Annie van Heiningen

Aanmoedigingsbeker 1997 heren Peter Hoek
Aanmoedigingsbeker 1997 dames Berna Krans

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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TEN. Opnieuw
door het

vrijwilligers,
200 deelnemers meer ingeschreven.

Iïaguecl*borgaen oan Rurot ors".rThe Róod

OPROEB OPROEB OPROEP VOOR DE

Komt allen ap de familiedag. Het jaarlijks terugkerende spektakel, waar
ook kinderen, oudefi, zussen, broers etc... etc... kunnen kennis Ír?akën m€t

van de club.

len ook dit jaar weer dige mens zal goed verzorgd worden.
Het weer zal ons op deze dag zeker niet
in steek laten, hopen we.

gevormd worden
kunnen strijden voor de (naar

en heb) zeer leuke prijzen.
Tevens heb ik begrepen dat ook dit jaar

het parcours zal bestaan uit allerlei zeer
leuke opdrachten (b.v. een koemelken,
treinski lopen, etc... etc...).

De organisatie heeft beloofd om er iets

moois van te maken. En aangezien ik de

samenstelling weet van de organisatie
heb ik daar alle vertrouwen in. Zij gaan
ervoor en laten wij er ook voor gaan
door allemaal te komen. Ook de inwen-

ook als de organisatie jullie zal benade-
ren om te helpen ,zeg dan geen nee
maar help ze dan om deze dag te
maken tot een geslaagde familiedag .

Laten we er met z'n allen ervoor zorgen
dat de komende familiedag een gàot
succes wordt.

Een clubgenoot die de club

eefi zeet warm hart toedrdagt

lr,angt tnLc»te ri j
b is aan

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

Guus Zijdenbos,
A. Romeinsingel 38, 2331 5V Leiden.
ïe|.071 -5322179
E-mail g.zijdenbos@rikz.nvs. minvenw.nl

Noot
De redactie heeft het recht redactionele
stukken in te korten. Artikelen in het
clubblad geplaatst onder persoonlijke
titel, komen inhoudelijk niet onder ver-
antwoording van bestuur en/of redactie.

InÍormatie over advertentietarieven
verkrijgbaar bij: Hellen den Dulk,
Herenstraat 45, 2681 BD MONSïER
tel. 0'174-240851

Uiterste inleverdatum copy en
advertenties: 1 september 1998

lnleveren bij Hellen de Dulk,

zie adres hierboven.

De dtrfi rarr Í00roektrileilserr rnetlrefde v00r lrun dub

tMarrn hart toedraagt?
llVacht dan niet,
vvord tid

tteeft u vragen?

lnfo: frob l{rahnter
ïét: O7O - 3298767 - prive
Tel: O7O - 3607002 - zaak

Bent u iernand
die uru clttb een
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G(oIGl(en'T'en
Grote wedstrijd in een te klein jasje
Als haringen in een ton stonden we te wachten op de start van de Golden Ten. Niet echt
mijn favoriete bezigheid bij25 graden boven nul. Natte warmgelopen lijven tegen elkaar.
Geen ruimte voor je armen. Geen ruimte om je benen uitte schudden. Georgette bracht
verlichting in de vorm van een bidon die boven de menigte van hand tot hand ging en
hier en daar aan de mond gebracht werd. Dan is niemand vies van elkaar. Dan komt de
sfeer er toch nog in. lets wat je meestal aan Georgette wel kunt overlaten.

f\e organisatie had zich wederom ver- Na de finish liet de organisatie weer een

I ltefen op de grote toeloop bij deze paar steekjes vallen. Er was geen water. En

,r 10 km wedstrijd. Het startgebied in dat met die warmte. Bovendien ging het
'"&",smalle straten van Delft was veel te klein. mis met de prijsuitreiking. Die was gepland

Bovendien komen naar deze wedstrijd rela- om half vijf. Theo Timmermans kreeg nog
tief veel wedstrijdlopers die allemaal voor- wel netjes zijn prijs.(2e op de 5 km.) De uit-
aan willen staan. Voor instappen was onmo- slagenvenverking van de 10 km wedstrijd
gelijk gemaakt, Dan maar over de hekken. was om duistere redenen mislukt en zo
Dat lijkt heel a-sociaal, maar is niet helemaal doende wist men niets beters te verzinnen
onbegrijpelijk. Als je een goede wedstrijd dan iedereen met lege handen (mokkend)
wilt lopen moet je goed warm lopen en huiswaarts te zenden. (lnmiddels is die uit-
goed weg zijn bij de start. Je kunt dus niet slag wel bekend. Zie verderop in dit blad).
een half uur voor de start alvast bij de start-
streep gaan staan. Het is eerder de organi- Hoe krijgt een in sommige opzichten falen-
satie te venruijten dat zij niet zorgden voor de organisatie het toch voor elkaar om met
eenapartruimopgezetwedstrijdvak. relatief weinig publiciteit 1500 lopers aan

de start te krijgen? Dat komt voornamelijk
Toen het startschot viel was er dan ook omdat zij deelnemen aan het Zuiderstercir-
geen doorkomen aan. ledereen moest door cuit. Een serie wedstrijden die samen een
de nog smallere finish-stellage. Na de eerste klassement vormen. ln alle categorieën zijn
km. verlieten de lopers al snel de stad voor hier veel (geld)prijzen te winnen. Bovendien
een grote ronde in het Delftse Hout. Een bestaat deze wedstrijd al een aantal jaar en
route met veel draaien en keren en hier en is een vaste traditie geworden.
daar venijnige klimmetjes, die het tempo Hoewel krap, heeft de start in de binnen-
constant breken, stad van Delft ook wel iets aparts en veel
Over het verloop van de wedstrijd vooraan aanloop van mensen die toch in de buurt
kan ik weinig zeggen. Die jongens bewegen waren. Je krijgt dan zo'n CPC sfeertje.
zich altijd buiten mijn gezichtsveld. lk kan Finishen in een Haag van juichende en klap-
alleen vertellen hoe de wedstrijd voor mij is pende mensen. En dat heeft ook welwat.
verlopen: Het voordeel van slecht starten is

dat je constant mensen inhaalt die wel (te?) Vooral dat laatste is het enige wat onze
snel weg waren. Dat geeft je een kick en Royal Ten nog mist. De Golden Ten is uit
het gevoel dat het goed gaat. Toen ik bij zijn jas gegroeid. Teveel lopers voor een
Jan Groot aankwam was het dan ook d'r op bescheiden opzet.
en d'r over. Heerlijkl Vorig jaar pakte ik Bart Wat dat betreft kan de organisatie van de
Colijn vlak voor de finish. Maar Peter Golden Ten nog veel leren van de Royal ïen
Hallensleben, de speaker, gooide dit jaar organisatie. Daar was in mijn ogen alles per-
roet in het eten... Toen hij mij zag aanko- fect en verdienen zij het om uit te groeien
men riep hij: Daar is Peter van Leeuwen, een tot een minstens net zo'n grote wedstrijd.
van de snelle oude mannen! lk zag Bart Zij hebben hun jas duidelijk wel op de groei
schrikken" nee niet weer he" en aanzetten. gekocht.
Het scheelde drie seconden of ík had hem
weer. Helaas . Peter van Leeuwen

Op 3 meiging ik met een deelvan
mijn loopvriendinnen en loopvrien-
den welgemoed naar Hilversum voor
de Nikes Ladies Run 1998.

ke kornuiten tegen.

Gezamenlijk brachten de heren de dames
naar de start alwaar zij getuige konden zijn
van een gezamenlijke warming up van wel
5000 dames. Ook de zon straalde opdat
moment zodat de sfeer alleen nog maar
beter werd.

afgesproken te hebben op het
Station te Den Haag, was
keurig op tijd voor de snel-

Utrecht. Snel zat de stemming er

Nikes Ladies Run 1998

ONDERSTEUNENDE
SPIERVERSTERKEN DE
OEFENINGEN VOOR
DE LOOPTECHNIEK
De Duitser Kos verzamelde circa 1.200 oefeningen voor de totale training van
het lichaam, waaronder ook vele ter ondersteuning van de looptechniek. lk
beperk mij deze keer tot de spieruersterkende oefeningen voor de benen,
waaruan er een aantal bijgaand staat aangegeven.
Wanneer wij in staat zijn door middel van oefeningen ALLE beenspieren te
versterken en als gevolg daaruan de afzetkracht te verbeteren, de contactfase
te verkorten en de paslengte te vergroten, dan volgt automatisch een verbe-
tering van de snelheid. Cijfermatig betekent het dat een paslengte van 1.02
meter past hijeen snelheid van 10 km per uur en een paslengte van 1.54
meter bijeen snelheid van 16 km per uur. Eigenlijk erg simpel, met dezelfde
pasfrequentie kom je 6 kilometer verder!

boven de grond,
loopsprongen en
kaatsen. En nog veel
belangrijker is de
ondergrond waarop
de looptechniek
wordt getraind. Er
van uitgaande dat de
normale loopbewe-
ging al een belasting
op de benen vergt
van driemaal het
lichaamsgewicht en
dat je de belasting
met hinken, kaatsen
en loopsprongen
bijna kunt verdubbe-
len, dan moet het dui-
delijk zijn dat het
trainen van de loop-
techniek niet op de
weg, maar beter op
een goede grasmat of
een bospad kan wor-
den uitgevoerd. Op
dat punt zijn er in de
omgeving van de
HRR vele mogelijk-
heden.

Tijdens de warming-
up kunnen na het
inlopen ook diverse
oefeningen worden
gedaan met weer-

of ondersteu-
oefeningen zijn in feite

de specifieke looptechni-
zoals hinken laag

stand. Weerstand van de ondergrond
door het loop-ABC heuvelopwaarts
uit te voeren, maar ook met weerstand
van een partner. Voeg daarbij nog

trek- en duwoefenin-
gen met tweetallen
en het scala van
oefeningen is zo
goed als compleet.

[[;aF[xeei
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Is het allemaal de
moeite waard om
technisch en econo-
misch gezien beter te
kunnen lopen?
De bekende uit-
spraak is 'ik loop
voor m'n plezierll'
Met andere woorden,
de rest is ballast en
doen we maar niet.
Wie weet is het nog
plezieriger wanneer
het minder moeite
kost?

Een volgende keer
iets over een goede
organisatie van de
duurlooptraining en
het nadeel van groe-
pen met te veel
niveauverschil ofwel
gezelligheid heeft
ook grenzen.

Harm Hendriks
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goed in, ach wat wil je in een sneltrein,
daarin gaat alles snel. Zelfs de conducteur
was snel want die hoefde de kaartjes nog
geen eens te zien.
In Utrecht nam het tempo van de reis wat af
omdat wij in de stoptrein naar Hilversum
moesten oYerstappen.

Maar het wachten werd met cake en gezel-
ligheid goedgemaakt. Een hele coupe vol
met Road Runners.
(En dat op het spoor). Het was een drukte
van belang. Vele bloemenstallen maakte het
parcours kleurrijk. Tevens was dit een stille
hint voor de begeleiders om hun vrouwelij-
ke lopers na de loop in de bloemetjes te zet-
ten.

Om half één klonk het startschot en de 5000
dames vlogen weg. Eentje wil ik extra in het
zonnetje zetten (die overigens overvloedig
scheen), namelijk Annette Straver. Zij heeft
een bijzonder goede race gelopen.
Zij volbracht de 5 kilometer in 23.55 minu-
ten. Een hele prestatie.
Natuurlijk wil ik zeker niet de andeie dames

vergeten, want die hebben ook zeer goed
gepresteerd. Ik vond ze allemaal stuk voor
stuk kanjers. Ze zijn ook door hun begelei-
ders terecht flink in de bloemetjes gezet.

Iedereen heeft zich na afloop goed vermaakt
in Hilversum en om 16.00 uur vermoeid en
voldaan naar huis.

Wij dachten allemaal, tot volgend jaar !ll!
de verzamelhal kwamen wij Henk
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en zijn mannelijke en vrouwelij- Peter Barnard

iedereen

Geniet van het lopen.
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BRUGGENLOOP ROTTERDAM

15 maart 1998

12e VO LKS H U ! SVE STE RS. LOO P

op vrijdagmiddag 24 april 1998
lk kon me niet heugen met mijn trainer (Ronald) aan hetzelfde loopje mee te
doen, maar 15 maart was het dan toch zover. We stonden samen aan de start
van de Bruggenloop voor de 13,3 km-uitvoering. Hij had er toen al een inten-
sreve sessre folderen voor de Royal Ten opzitten. En het moet gezegd: een
mooie folder die tot aanpakken noodde. Volgens mij vonden ze gretig aftrek.

e Bruggenloop zelÍ zag er
goed georganiseerd uit. Ruime
parkeermogelijkheden. Een

beetje nauwe inschrijf- en kleedruim-

Na ruim een half jaar voorbereiding ging hij weer van start. Voor de 2e maal
was ons HRR-clubhuis het centrale punt, ditmaal voor de 12e editie van de
Vol kshu isvesters-loop. Deze werd door de Christel ij ke Woni ng bouvweren i-
ging "PATRIMONIUM's-Gravenhage" georganiseerd op vrijdagmiddag 24 april
j.1., met de startlfinish op de Buurtweg, van zowel 5 als 10 kilometer. Voor alle
woningcorporaties en aanvenvante bedrijven, kortom voor iedereen, die op
die middag wilde hardlopen.te, maar uiteindelijk heb je niet

zoveel ruimte nodig. Er gaan veel
makke schapen in een hok. We kon-
den na afloop zelfs nog douchen.
Weliswaar een soort wisselbaden met
vooral koud water, maar toch.
Na het startschot om 11.00 uur aan de
Watertorenweg wriemelden we ons
allemaal langs de startlijn richting
Maas en Van Brienenoordbrug. Tot
daar kon ik het tempo van Ronald
nog goed volgen, maar 't leek me
goed dat niet te lang vol te houden.
Al die anderen HRR's uit mijn loop-
groep waren toen al uit zicht. Leuk
om eens te voet over die brug te
gaan. Normaal gesproken ga je daar
alleen in de auto overheen. Het weer
was een beetje grijs, af en toe deed
de zon een poging, niet te veel wind
en een aangename temperatuur. Veel
lopers hadden dan ook teveel aan en
dat thermohemdje met col vond ik
zelf ook niet zo'n optimale keus.
Onder de Van Brienenoordbrug door
richting Feijenoordstadion, langs de
drankpost met forse bekers water.
Rechts aanhouden alweer richting
Maas en Willemsbrug. Over de
Willemsbrug met een leuk zicht op de
Erasmusbrug, waar de half uur later
gestarte halve marathonners ook nog
over heen moesten. Het laatste stuk
langs Tropicana over de Maas-

aar liefst 174 lopers/-sters kwa-
men aan de staÍ, zo'n 50 méér
dan het jaar ervoor! Terwijl ik de

avond ervoor nog in de regen de start- en
finishstreep op de Buurtweg schilderde,
was het op de dag zelf bewolkt, fris maar
droog. Vier (HRR-)Blokhoofden: Gerrit
van der Veer (kantine), Ronald Boekkamp
(start /finish en uitslagen), Georgette Parle-
vliet (aftralen start-nummers, uitreiken
drankje/banaan en loterij) en Han
Elkerbout (parkoers) gaven leiding aan

ruim 20 helpers van "PATRIMONIUM
's-Gravenhage", Alg. Woningbouwver-

boulevard en naar de finish. En daar
was die dan, die bijna vergeten leuke
oploop bij een finish waar alles nog
met de hand moet worden gedaan.
Een kleine smet op een verder leuk
loopje. Dan is dat toch wel een mooie
uitvinding, die chip. Vervolgens bela-
den met tassen vol reclamemateriaal
en een t-shirt richting kleedruimtes,
waar -is tie snel of niet- Ronald
alweer folders stond uit te delen. De
zondag was voor een groot gedeelte
alweer nuttig besteed.

André Westerhuis

loopgroep Ronald Boekkamp

eniging (AWV) Den Haag en familie en
bekenden. Mede dankzij hun hulp is deze
loop een enoÍn succes geworden.

Ontvingen de deelnemers bij het ophalen
van hun startnummer al een prachtig
(blauw) T-shirt, na afloop was er behalve
een AA-tje en een banaan óók nog een

loterij op het startnummer. Evenals vorig
jaar ging iedereen (die gebleven was!) weer
met een grote of kleine prijs naar huis.
Door ruime sponsoring waren er diverse
grote pijzen als: een hartslagmeter,
OTLO-shirt, flessen drank, tassen, etc.

Na 2 jaar organiseren van deze loop zal
door mij het vaandel weer worden doorge-
geven aan een andere woningcorporatie.
Zij mogen dan in 1999 en het magische
jaar 2000 deze hardloopwedstrijd organise-
ren.
Wie en waar dat gaat gebeuren is nog niet
bekend, overleg hierover wordt nog
gevoerd. Maar dat dit buiten "het Haagse"
zal zijn is bijna zeker!

Bestuur HRR, namens "PATRIMONIUM"
bedankt voor jullie toestemming tot het
gebruik van het clubhuis de afgelopen 2
jaarl

Hans van der Vecht

I I Een passende

§i t n 30uhJ

(8U (en kan geen
confectie zijn

Daarom vindt u in onze 300 m: dír ds ke»ksn pcrÍect wrrdt gein"

showrrcm ruim ?5 opstcllingen rtall«rd. Àl ruim 60 iaaÍ ziin wil
van bekcndr merkcn kcukens. al.riei in keuhens, vor u de garan-

Onzedeskmdissadvisau§geyenu tie d8t het resultaat gczicn mag

6raeg allc iníormerie zodet uw worden. Een droom vsn eeo ksu,
kcuzc wordt veryemakkeli;kt. Nar ksn warÍin u nalr hartelusr kult
wem maken wi! een ofícrte en ecn kokkerllen. En voor elkc vrmg
ontwerp zodat u vmraÍ wcct wllt hebben wii cen persende oplo*sing,

u voor kiest. Malr wii doen mccr. Geen co§rectic mlsr martwerl dat

Onzc installateur$ zoÍg€n eryoor bii u past.

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25

HRR clubleden speciale korting.

DE-rfi] OFOMEN A§"N

OPROEP DRANI(POST 30 uugustus Ugl,
Wie het nog niet weet: op 3O augustus wordt de lnternationale

Marathon van Den Haag georganiseerd.
Wij hebben de drankpost geadopteerd aan de Landscheidin§tsweg,
niet ver van de Buurtweg (het 22,5 km punt).Dat is een prima gele-

genheid om onze vereniging onder de aandacht
van de marathonlopers te brengen!

Voor onze lopende leden zullen Dannis en Trudy aanwezig zijn voor
de noodzakelijke adviezen en massage.

Wij roepen vrijwilligers op om deze drankpost te bezetten!!!!

Een inschrijflijst hangt op het prikbord.

;

Hans van dsr ïoqt vof
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Komt deze loper
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ASSURANTIEN
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HYPOTHEKEN
FINANCIËRINGEN
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GROEPS.LUPPEN EN DE WAPPI.WAPPIGIRLS
(Een "ontzèttend gènant" wandelweekend in Zuid-Limburg)

Bij de bovenstaande tekst vraag je je af: waar slaat dàt nu op?!? Dat wordt
duidelijk als je onderstaand verslag leest van de 55e Ronde van Zuid-Limburg,
welke op 16, 17 en 18 meij.l. werd gehouden. Want behalve hardlopen gaan
Roadrunners ook nog wel eens wat andere sporten beoefenen. Fietsen, moun-
tainbiken, triatlons, noem maar op! Maar dit verhaal gaat dus over
"wandelen" van een klupje "Boekkamp"-hoys and girls.

Fleeds meer dan l0 jaar nemen Han

!{eU..rUout en Leendert KleUn deel aan

I ld. Ronde van Zuid-Limburg, een 3-
daagse wandeltocht met afstanden van resp.

30, 40 en 30 kilometer en het startpunt in
Heerlen. Kortom, met al die heuvels erbij een

aardige uitdaging. Al jaren wil ik eens deel-

nemen aan deze ronde maar omdat hij telkens
samenviel met Diekirch (een 2-daagse wan-
delmars in Luxemburg) kwam het er dus niet
van. Maar....... in 1998 was dat gelukkig eens

NIET het geval! Dus.... deelnemen! Door
omstandigheden konden Hans Zuurmond en

ik (bekend bij velen als "De Hanzen") alleen
maar zondag en maandag lopen (resp. 40 en

30 km), evenals Leendert, die i.v.m. z'n zaak
al jaren deze 2-daagse loopt. De totale 2- en

3-daagse equipe bestond uit maar liefst 8

mar/vrouw: Han Elkerbout (onze Hopman),
Hellen den Dulk en Cynthia Boekkamp (de

wappi-wappigirls), Janneke (de akèla), Guus,

Leendert en Hans Zuurmond (de leipe jon-
gens) en ik (de militair).

Met een prima verblijfsplek als "Hotel de la
Station", vlak bij de start, hadden we zondag-

morgen na een goede nachtrust en heerlijk
ontbijt een goede uitgangspositie. Het staÍ-
punt in "De Spuiklep" was slechts 5 minuten
lopen. Tenminste héén, terug duurde het voor
sommigen "iets" langer!?!
Even over 08.(X) uur gingen we van start voor
één van de mooiste wandeltochten van
Nederland (niet overdrevenl). Al snel liepen
we met de ruim 800 andere wandelaars

in/door het vele groen van Heerlen, in de stra-

lende zon. Behalve Leendert, Hans en ik had-
den de anderen er zaÍerdags al een tocht van
30 km opzitten, na een enerverende trein- en

busreis die ochtend. De beide "wappi-wappi-
girls" raakten daarvan hélemaal in de stress

en besloten de letters "NS" te veÍalen in
"Niet Sociaal". Maar ach, als je eenmaal

wandelt.........! Onze hopman verdween al
spoedig met gezwinde pas uit het zicht. Dat
lieten wij niet op ons zitten en na een kleine
demarrage werd hij weer achterhaald. Bij de

eerste rust in een gezellig tentje (met een
prachtig uitzicht) wachtten we op elkaar,
zodat we na koffie met vlaai weer gezamen-

lijk vertrokken bergafwaarts. De toiletstop
was bij de dames NIET gelukt door alle druk-
telfilevorming. Zelfs bij de heren had iemand
last van obstipatie, zodat niet alleen door de

lucht noodgedwongen een andere gelegen-

heid gezocht moest worden. Dus.......een
heerlijk bosje in de vrije natuur ligt dan voor
de hand, maar dót vond iemand de éérste keer
toch wel "vrééééselijk gënant"!
Tijdens het tweede deel van de tocht zagonze
hopman het vanuit de verte al aankomen: als

de wappi-wappigirls, die wat achter ons

zaÍen, maar NIET de verkeerde groep wande-
laars volgden, die afsloegen van het parkoers
van de Ronde. En ja hoor, ze liepen als
gewoonlijk héérlijk te "beppen" en hadden
pas na een vraag uit die groep in de gaten dat
ze "fout" zatenlliepen! Gelukkig was het
spoor van de Ronde weer snel op te pakken
en met een nóg wat grotere achterstand werd
de route vervolgd.

Tót die aardige dame, die aan Hellen vroeg,
een foto van haar te maken! Ddt had ze

natuurlijk NOOIT moeten doen! Na précies
uitgelegd te hebben wít er op de foto moest
staan, sloeg Hellen, ní het maken van de foto,
aan het prutsen aan het toestel, hetgeen resul-
teerde in het volledig terugspoelen van het
rolletje! Dit ontlokte de eigenaresse van het
toestel de vraag: "Oh mevrouw, waarom dóét
U dat nou?!?" Na de opmerking "Ach jöh,
kan jouw het schelen!" van haar collega-
wappi-wappi werd érg snel de tocht vervolgd
en een onthutste vrouw achtergelaten. Dit
alles resulteerde voor ons in een toch wel
aanzienlijke rusttijd, eer de dames op het 2e

rustpunt arriveerden, nog steeds geschokt van
de ervaringen. Na enige lafenis weer verder,
benieuwd naar wat er op het volgende deel
weer zou gebeuren met onze wappi-wappi-
girls. Iedereen, die zwaaide met een fototoe-
stel, werd naar Hellen doorverwezen voor het
maken van eventuele foto's. Helaas, een

tweede kans heeft ze niet. gehad. Bij de vol-
gende stop bleken er geen schokkende inci-
denten te hebben plaatsgevonden.

Onderweg vertelde Hellen ons nog van de
verloren sleutelbos (tot z'n sleutelbeen

erinll!) en haar heerlijke asperges-recept.

Ook jullie willen we dit lekkers niet onthou-
den:

- Laat de witte asperges een weekje in de

koelkast liggen tot ze heerlijk bruin zijn
geworden. (dus vooral NIET in een natte

doek wikkelen!)
- Dan globaal wat schillen en vooral NIET

de onderstukken eraf snijden. Ze blijven
dan heerlijk "knapperig".

- Ruim een uurtje laten koken en serveren

met 2 eitjes.
Nou, dat was smullen, vraag het maar aan

Marcel!!!!

Toen we na enige tijd een leuk kroegje zagen
met een bijna leeg terras, besloten we spon-

laan om met een biertje (hè bàh!) in de hand
de anderen op te wachten.
Na een ontzettend mooi stuk kwamen we bij
de volgende rustpost. Daar werden door de 2
dames de zware wandelschoenen en natte
sokken verwisseld voor blote voeten in luch-
tige sandalen. Juist,je raadt het al: dàt zijn de

wappi-wappi's. Beide dames kreunden van
opluchting, toen hun gekneusde voeten en

tenen zich weer eens konden ontplooien en
luchten.

Na een warm laatste stuk kwamen we
bezweet en moe bij "De Spuiklep" aan, wÍutr
we al snel aan een héérlijk grote pils zaten!

Na een heerlijk slaapje om 06.30 uur opge-
staan. Om 06.50 uur werd er bij ons op de

deur geklopt. Janneke kwam langs om haar
pijnlijke hielen af te laten plakken door mij.
Even later meldde ook Hellen zich voor wat
leukoplasrplakwerk op de voeten. Na deze
activiteiten en een snel ontbijt hebben we ons
naar het station gehaast (waarom eigelijk!?),
waar we nog ruim een half uur moesten

wachten op de juiste trein, die ons naar sta-

tion Meerssen bracht voor de start van de
laatste wandeldag. Deze tocht door schitte-

lees verder op pagina 5
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Een saillant detail was nog dat degene
die ook de, trainingsschema's had
geschreven meeliep als begeleiding.
Alleen voor hem stelde deze 5 km niet
veel voor, met het gevolg dat hij het
niet eens nodig vond om zijn hard-
loopschoenen aan te doen.
Aan de,finish had hij wel wat last van
zijn kuiten zei hij, tot iemand opmerk-
te dat hij op zijn normale schoenen
liep.
Nadat aan de start van deze 5 km , , trainingsronde van dit
loop, de trainer z'n pupillen nog drin- seizoen bij de HRR.

blije
Maar

Hans, heb'

§evolg y6l§p6E61.

Dit waren: ïherèse, Regine,
Judith, Edward, Johan, Piet,
Boris.

tn

Leontien,

waren dan ook consequent en

wat verlaat verslag

de kopjesloop in Delft met goed

Piet, Marcel en BorisMarcel en
bij een andere 10

was wel dat Laurie,
Mascha. Danny, Petra,

om toch maar
werd ditgaan, Paul Engelen.

omgedoopt tot de
deze

de duurlopen over de
die heuvel en een forse

te wachten met de

uitgevoerd. D.w.z. dat 5/10 km

ben uitgelopen.
Regine kreeg het

en zë

iili

:t
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ningstest ondergaan. ledereen had nu zijn indivi-

duele hartfrequentiezones, en er kon getraind

gaan worden.

Tijdens de eerste trainingen bleek dat de meeste

lopers moesten wennen aan deze 'nieuwe'

manier van trainen. Sommigen vonden de hart-

slagmeterband irritant zitten, maar die klacht

verdween snel. Stel de band goed af. Strak

genoeg, zodat hij tijdens het lopen niet meer af
kan zakken. Wanneer blijkt dat de band inder-

daad niet zakt, maar de band toch veel te strak

aanvoelt, stel hem dan ietsje losser af.

Ook bleek dat er tijdens de eerste trainingen
heel veel op de hartslagmeter werd gekeken.

Natuurlijk, je wil continu weten hoe hoog die

hartslag is en of je in de juiste zone zit. Veel

lopers vinden dit echter heel vervelend omdat zij

het gevoel krijgen dat zij te veel geleid worden

door de hartslagmeter. Ook dit probleem wordt
vanzelf kleiner, Je krijgt in de loop van de tijd
steeds meer ervaring, en op een gegeven

moment weet je gewoon welk tempo bij welke

hartslagzone hoort, en ook welk gevoel daar

ongeveer bij hoort, Eén keer kijken is dan vol-

doende.

De lopers gaven na een paar weken te kennen

dat de lange duurloop (Duurloopl - DL1) niet
meer zo rustig gedaan kon worden als daarvoor,
Men moest toch wel een beetje doorlopen om in

die zone te komen. Voorheen liep men waar-

schijnlijk in een tempo dat overeenkomt met dat
van de herstelduurloop. Wanneer je net begint
met het trainen met hartslagmeter, houd daar

dan rekening mee. Het voelt in het begin iets

zwaarder aan dan normaal, maar jouw lichaam

past zich snel aan,

De overige zones werkten prima. Vooral de con-

trole over de snellere intervaltrainingen bleek

vruchtbaar. Men hoefde niet meer zo hard als

voorheen om toch een ideaal trainingseffect te

rr ontuvikke rende bossen en over prachtige kleine smalle
paadjes bracht ons na enkele tussenstops in
Valkenburg.

Na een kleine inhaalrace de groep weer ach-
terop gelopen. Ook een KNatres-collega (in
burger) werd gepasseerd, bij wie volgens mij
de biertjes in de benen waren gezakt, gezien
zijn tempo. Na een laatste stop begonnen we
aan de laatste 7 km. Het tempo werd heuvel-
op weer opgeschroefd en tot onze grote ver-
bazing ging ook onze "akèla" Janneke mee!
Die liep deze laatste dag erg sterk, ondanks
haar afgeplakte voeten. Toen we op het laaf
ste vlakke stuk het tempo nog wat hoger
opschroefden bleven alleen Han, Hans en ik
over.
Ach, het maakte ook niet uit, want uiteinde-
lijk haalden we allemaal de eindstreep.
Iedereen ging met een medaille of een leuk
cijfertje (2,11 of 12) naar huis. Na even rus-

ten sloeg de onrust voor de thuisreis weer toe

bij velen en werd er snel (?) naar het hotel
gelopen om de bagage op te halen. Op het
station werd iedereen door Hans en mij uitge-
zwaud.
In het hotel hebben wij nog heerlijk gedoucht
in de sauna en daama nog een prima maaltijd
gegeten. Na het ophalen van de auto uit de
parkeergarage reden we om 19.30 uur weer
uit Heerlen weg richting Den Haag.

Ik denk, dat we met z'n allen kunnen terug-
kijken op een heerlijk en gezellig weekend
met elkaar, met wandelen als hoofdthema.
Het zonnige weer en de prachtige route droe-
gen bij aan het gevoel, er weer even heerlijk
tussenuit te zijn geweest. Voor mij géén her-
haling in 1999 want..... juist, dan valt de

Ronde van Zuid-Limburg weer samen met
Diekirch!
"Hopman, zijn we d'r al bijna?"- Han,
bedankt voor alle coördinatie en alle mede-
wandelaars voor het fijne weekend!

Hans van der Vecht.

linds Qrul4:iltil
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Ín het beqin werd er door een aantal lopers

I uit de góep nogal sceptisch g.r..g..,d op

lhet trainen met de hartslagmeter. Toch werd

de proef op de som genomen en een inspan-

Sinds september 1997 trainen de HRR-leden van de wedstrijdgroep met een hartslagme-
ter. Zij hebben dus bijna een jaar eruaring. Dat is natuurlijk nog niet zo lang, maar in dat
jaar hebben wijwel een heleboel belangrijke constateringen gedaan die relevant zijn om
te weten wanneer je ook met een hartslagmeter wil gaan trainen.

halen, Er werd tijdens de clubtrainingen een

leuke constatering gedaan. Wanneer er minuut-
jes op het programma stonden, en deze moesten

gelopen worden met een intensiteit die overeen-

kwam met de hartfrequentie op de anaèrobe

drempel, bleek dat slechts een enkele loper deze

hartfrequentie haalde. Een inspanning van een

minuut is te kort om de hartslag naar extreem

hoge waardes op te jagen.

De leukÍe ervaringen hebben wij echter opge-

daan bij lopers die op vakantie geweest waren,

een aantal weken niet getraind hadden of een

pittige wedstrijdperiode achter de rug hadden.

ln dergelijke situaties bleek dat de hartfrequen-

ties van de lopers tijdens de trainingen veel snel-

ler omhoog schoten en dat de hartfrequentie
over het geheel van de training genomen wat
hoger bleek te zijn. ln de meeste gevallen ging

dit ook samen met een verlaagd prestatieniveau

en een minder prettig gevoel tijdens de trainin-
gen.

Vakanties doorbreken vaak het dagelijkse ritme.

Daarnaast zal er over het algemeen iets minder
getraind worden dan normaal, en in enkele
gevallen wordt er zelfs in het geheel niet
getraind. Ook het waak- en slaapritme zal op

vakantie iets anders zijn dan normaal. Dit alles

kan negatieve invloed hebben op de lichamelijke
prestatietoestand na terugkomst. Dit verklaart

de verhoogde rust- en prestatiepols.

Wanneer iemand door omstandigheden niet in

staat is geweest om door te trainen, bijvoorbeeld

door een blessure of een verhuizing, zal die per-

soon evenveel weken nodig hebben om terug te
komen als het aantal weken dat hij niet heeft
kunnen trainen. Begin dan niet met evenveel

trainingen als de periode voor de stop. Begin

met de helft en voeg iedere week een training
toe. Het lichaam moet weer langzaam wennen

aan de inspanningen, en de rust- en prestatiepols

zal geleidelijk dalen. ln gevallen van blessure-

revalidatie zijn specifieke trainingsprincipes van

toepassing.

Wanneer een atleet een zware wedstrijd, zoals

bijvoorbeeld de CPC 'll2e marathon, heeft
gedaan, zal het lichaam tijd nodig hebben

om te herstellen van de inspanningen.

Sommige atleten krijgen pas na een week

weer een beter gevoel in de benen.

Gedurende een periode van ongeveer 2/3

weken blijft kan de hartfrequentie sneller

oplopen dan normaal. Daarna keert de

hartslag naar zijn oude niveau terug.

De drie voorbeelden die hierboven

beschreven zijn, zijn duidelijk herkenbare

oorzaken van variaties van de hartÍrequen-

ties. Echter, soms is de hartslag verhoogd

in een situatie die niet zo makkelijk te ach-

terhalen valt. Denk in zulke gevallen aan

stress op het werk, een slechte nachtrust,

onregelmatige werktijden, oververmoeid-

heid of een sluimerende virus.

ln alle gevallen is één duidelijk advies te
geven. Train rustig, train minder lang dan

gebruikelijk en doe minder trainingen in
de week. Loop op gevoel (met de hartslag-

meter als controle-middel) en probeer ont-

spannen te blijven tijdens de trainingen.
Wanneer het gevoel steeds beter wordt,
en de hartslag weer rustiger, bouw dan de

trainingen weer langzaam uit.

Overtraining is in deze gevallen redelijk

goed te voorkomen.

Zaterdagochtendtra i n i ng/Roya I Ten
Direct na de CPC zijn we weer in één
vloeiende lijn doorgegaan met de
trainingen voor de Royal Ten. Het is een
compliment waard aan alle organisato-
ren, dat we dit jaar geen problemen had-
den met de overgang van de CPC naar
de Royal Ten. De trainerc vormen één
groep, van 3 september 1997 tot en met
30 augustus 1998!

p zaterdag 4 april startte dus de tweede

van het Konmarathonproject, de

samenwerking met de verenigingen

en Haag Atletiek. Onze traditie van het

CPC-ontbijt werd op die dag voortgeznt, zodat

de stemming meteen weer opperbest was. Dank
aan alle vrijwilligers die dat in elkaar steken en

aan de firma Tarvo die (ook traditiegefouw) het

brood sponsort.

Al na twee zaterdagen was duidelijk dat we

doorgingen met de bekende lopers uit de eerste

fase en dat nieuwe lopers op één hand te tellen
waren. Uiteindelijk hebben er aan deze Royal
Ten-trainingen zo'n 100 lopers meegedaan,

ongeveer hetzelfde aantal als in eerdere jaren.

Aan de PR kan het niet liggen, want in de

Haagse Courant verscheen een gezamenlijke

advertentie en in weekedities (Posthoorn,

Scheveningse Courant, Wassenaarse Courant)

werd een persbericht geplaatst. AI met al leidde

dat tot slechts twee nieuwe aanmeldingen!

Steeds weer blijkt dat de mond-tot-oor reclame

door leden en tevreden ZOT-lopers het meeste

resultaat oplevert.

En dan de persoonlijke aandacht van de trainers

naruurlijk! Die ruim 20 kanjers - deze keer 12

maanden achtereen actief - verdienen een tast-

bare waardering. Daarom zijn we op I mei maar

eens met z'n allen uit eten geweest.

Ook in deze fase was er een gezamenlijke acti-

viteit gepland. Op 16 mei waren lopers van de

andere verenigingen bij ons te gast. Na de trai-
ning volgden een zonnige brunch, een toelich-

ting van Frank Hoogendijk op de Konmarathon

en een door Harm Hendriks georganiseerde

sportquiz. De deelnemers van Sparta bleken de

meeste kennis te bezitten over de nationale en

internationale wegatletiekwedstrijden, zodat zij
de cadeaubonnen konden winnen. Later ontvin-
gen wij van Sparta Voorburg nog een uitvoerige
brief, waarin we werden bedankt voor onze gas-

rvrijheid.

Overigens mag hier het begrip van de ZOT-
lopers voor de organisatorische problemen niet

onvermeld blijven. In de eerste fase waren de

shirts pas twee weken voor de CPC klaar en

tekort (en fase 2) konden we pas een week na de

Royal Ten voorzien. Desondanks heeft geen

loper geklaagd. Hulde!

Nu, na de Royal Ten, gaan we door voor de 3M
triden (10 kilometer en de halve marathon).

Daama zal duidelijk worden hoeveel van de

ZOTJopers echt doorgaan voor de (kwaÍ)
Marathon van Den Haag. In het volgende num-

mer zal daarover meer te zeggen zijn.

Na de Konmarathon stoppen we twee maanden.

Even rust en de mogelijkheid voor een cursus

voor de ffainers. Harm loopt zich er al warm
voor. Daarna beginnen we op zaterdag 7

november weer met de zaterdagochtendtrainin-

gen.

leje Groot
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Naast onze vrijwilligers moet

een goed redacteur
natuurlijk ook al onze
bedanken. Zonder hen was

pen editie absoluut niet
geweest.

de

voor dit artikeldoor Hellen den Dulk,

na zo'n evenement is het Reserve die onder leiding van

derSergeant-Majoor Hans van Wat wil ik nog meer kwijt ? Oh ja,
te Vecht, de onontbeerliike tenten heb-

ben opgezet en daarna hebben geas-

sisteerd op het parcours; (zie elders
zijn verslag)

denk dat wij als bestuur maar
ook als vereniging trots mogen

hoofd. Waar moet ik mee begin- op de afgelopen Royal Ten. Er zijn
? Deze vraag is eigenlijk flauwe-

na de tweede editie van

betaamt, word ik achter

de RoVaL

mijn broek

om op geordende wijze
blikken op het evene-
gedachten flitsen door

Nederland niet veel
kom ik al snel tot de conclusie; . de strenge meesters en meesteressen met een totaal deelnemersveld
onze vrijwilligers natuurlijk I een kleine 1400 betalende

totaal zo'n 170 man hebben hun (Kijk maar in de

geleverd aan " het hardloope- van de Runners). Ook een groei
van the Hague Road is gelopen, zowel qua afzetting als 300 deelnemers (25 7o ) is

Onze onbeschrijfelijke dank
( in willekeurige volgorde )

drankvoorziening ; bevredigend. Zeker als je bedenkt
24 mei achteraf gezien geen

datum is geweest. Zowel de

de krachtpatsers van Rob Krahmer, dagen als de Zevenheuvelenloop
Deze kerels van stavast bouwen het den een negatieve invloed op het
start- / finishgebied plus het Malie- nemersveld. Na al deze

veld op. Dit begint al op zaterdag- vraag je je af of er dan niets
avond, wordt vervolgd op zondag-
morgen ( 8.00 uur) en wordt afge-

melijk iedereen naar huis of staat te
genieten van een drankje;
de mensen met de haviksogen van
Hellen den Dulk. Zij zijn er weer in
geslaagd om alle winnaars te spotten
en te huldigen op het erepodium;

de helpers van Ed Reinicke. Zijheb-
ben de stress van zo'n 600 na-
inschrijvingen plus zo'n 500 voorin-
schrijvingen weten te overleven;
de dames van de Business-Run o.l.v.
Anita Keus. Zij zijn op voortreffelij-
ke wijze gastvrouw geweest van 32

teams ( zo'n 300 lopers):
de nauwgezette medewerkers van

Jacques Beljon en Frans Perdijk.
Dankzij hen en de Home page van
de HRR stond de officieuze uitslag
van de Royal Ten reeds op maandag
25 mei op Internet. Intussen is ook
de officiële uitslag gereed;

de stoere van de Nationale

van Han Elkerbout en Ruud van
Groeningen die erop hebben toege-
zien dat op het parcours alles perfect

Koen Klijn en zijn maade Joop de

Gier. Zii zijn er wederom in
geslaagd om alle materialen te ver-
garen en op de juiste plek te bezor-
gen en alle kilometerpunten op de'

goede plek aan te geven:
. Berry Kramer en ztJÍr mensen. Zij te melden is. Ja hoor dat is er, al

hebben op een uitmuntende repre- ik er maar één bedenken. Wij

dir
koele en heldere informatievoorzie-
ning aan onze deelnemers;

. Hans Zuurmond voor de broodnodi-
aan de uitstraling van ons

Bovendien is het in het belang

dus

naar

sloÍen op zondagavond met oprui- sentatieve wijze de innerlijke mens graag een aantal Nederlandse
men. Vooral dit laatste verdient van onze lopers en gasten verzorgd; willen presenteren tijdens onze
grote bewondering, intussen is na- . Marianne Engelen-Lohman voor de aangezien naaÍ onze mening

positieve bijdrage zou kunnen

Dit jaar geen stront ruimen voor jul-
lie dankzij de Eco-toiletten van Rob;

. Cor Zwarí voor het ontvangen en

begeleiden van de voor ons van
levensbelang zijnde Radio, TV en

schrijvende pers;
. mijn mede bestuursleden voor een

prima en prettige samenwerking;
. en tot slot iedereen die ik niet

heb.

september a.s.. Dan zullen we
zijn allen nog een keer
aan de succesvolle editie van I
voordat wij als bestuur van de

Ten ons weer gaan bezighouden
de 1999 editie Alle
nogmaals bedankt.

Bestuur Royal Ten

Ronald

KNATRES EN DE 2e,,THE HAGUE ROYAL ÏEN"
Ook dit jaar verleende de
Kon i nkl ij ke La nd macht m iddels
Bureau IEB (lnterne en Externe
Betrekkingen) van het Garnizoen
Den Haag in de percoon van de
Kapitein H.l. Kruishaar weer zijn
medewerking aan ONS hardloop-
evenement:

DE 2e ,,THE HAGUE ROYAL TEN"

zondagmorgen 24 mei
kwamen rond 07.30 uur

weer een aantal collega's
Korps Nationale Reserve

in uniform (GVI = Gevechts
Tenue) naar de Frederik-kazerne
in Den Haag. Daar moest éérst
een 4-tonner opgehaald en bela-
den worden. lnhoud: materiaal
voor 5 boogtenten,42 stoelen en
21 tafels. Vertrek naar het
Malieveld met de 4-tonner en een
Combi, waar Rob Krahmer mij de
gewijzigde plaatsen (i.v.m. de
rommelmarkt) voor de boogten-

(op 5 minuten na) lukte! Vlot wer-
den ook de overige 3 boogtenten
opgezet. Aansluitend werden de
2 in een Rode Kruis-aanhanger
aangevoerde boogtenten opge-
zet, zodat er totaal 7 stuks ston-
den. Na 'l uur en 3 kwartier zwoe-
gen (koffie-/theepauze niet mee-
gerekend) was deze klus
geklaard, inclusief het uitlopen
van de tafels en de stoelen.

Na een rustpauze met koffie en
thee werden we door Han
Elkerbout opgeroepen om nog
even wat hekken langs de
Utrechtse Baan te sjouwen. Kort
hierna vertrokken wij naar de
posten op het parkoers. KNatres-
personeel (in uniform) wordt al
jaren ingezet op kritieke kruis-
punten. Met name daar, waar de
politie versterking nodig heeft, is

die taak als militair goed uitvoer-
baar.

kon met het afbreken van de
boogtenten worden begonnen. ln
een lichte regen wilden we deze
klus zo snel mogelijk klaren. Na 1

uur en 15 min. (!) was alles weer
in de 4-tonner en Rode Kruis-aan-
hanger geladen en konden we
van ons door de Organisatie aan-
geboden drankje genieten. Kort
hierna vertrokken we naar de
kazerne en werden de spullen
weer uitgeladen en naar z'n plek
gesjouwd. Rond kwart over 5

keerde iedereen hu iswaarts.

Langs deze weg wil ik al m'n
Knatres-collega's nogmaals
bedanken voor hun inzet! Het
Korps heeft zich op deze dag bij-
zonder positief geprofileerd.
Tevens het personeel van bureau
IEB bedankt voor hun medewer-
king.
Hopelijk mogen we bij de 3e "The
Hague Royal Ten" in '1999 weder-
om een beroep op U doen?

"Hel veÍschil fussen een meeloper en de
winnour zit 'm vook in de ioedingí'

m\ 
^oiidlen

"Klnpioenen weten von voeding oÍ. \ot is zeker een feit. Noost ie lkhomeliike bouw en ie inzet hii fioiningen,

is er niels belongriiker don voeding voot r,en spolet die ziin pte§lties uht wil verbetercn."

Dr. tlithoel Colgon, gerenommeerde Àneritoonse spoilorls.

0ok voor hordlopers en ondere otleten is kennis von voeding

uitent belongriik. Omdot ie met de iuiste oonvullende voeding

iouw krocht en uithoudingwermogen flink kunt verbeteren, Dot is

ook zeker een íeit.
(orbo [nergizer biedt otleten tiidens de Í0(e extío v0È

dingstofÍen die 90 minutcn long ols brondstof dienen. lnosine

zorgt voor een verlegging von p melkzuurgrens (/ 27,50).

lloe gek het ook klinkt, vetmoso is voor een duursporter

een uiterst belongriike brond$of-opslog. Gesn vet belekenl op

longere ofstonden minder uithoudingsvermogen.(rosh Weight
Goin biedt mogere spoÍes de kons om mokkeliik en snel extro

m0ss0 bii te kÍiigeÍr (/ 29,95). Voor diegene die ol redeliike vet'

reserves heeft, biedt l-Cornitine ie de mogeliikheid om hier

von te proÍiteren. Even vóór een wedslriid

gebruiken om ie uithoudingsvermogen

over longere ofstonden Ílink te verbeteren (/ 29,95).

Tenslotte is het esentieel dot ie no ie troiningen snel zorgt voor de iuiste eiwitriike

voeding t.b.v. een goed spierherstel, onders heb ie grotendeels voor niets ie spieÍen

getÍoind. Twee tobleren Eodybuilding Blo*s bevotlen olle ominozuren die ie hier-

voor nodig hebt (/ 24,95).

Zools ie ziet, kun ie met simpele inÍormotie over voeding, loborotorium"ondenochte

produrten en weinig geld iouw prest0ties oonzienliik verbeteren. le kunt Weider
ilutrition bellen voor meer informotie, oÍ bii onderstoonde winkel longsgoon.

[n ols iemond sneller loopt don iii, don weet ie dot die woorschiinliik ol bii ons is

ge,flee$!

D.I.O. DROGISTERIJ - HOMEOPATHEEK

KESSLER
LAAN VAN MEERDERVOORT 205

hK. REINKENSTRAAT - TELEFOON 070-3452210

DE STIJVE GROTE TEEN
Door een stijve grote teen (hallux rigidus) is normaal
bewegen nauwelijks mogeliik. Bij een normaal functio-
nerende grote teen moet deze 80o naar de neus (dor-
saal flexie) en 40" naar beneden (plantair flexie) bewo-
gen kunnen worden. Maar 70%o van de lopers blijkt
niet over die lenigheid te beschikken en een groot aan-
tal blessures is hieruit te verklaren.

rfija.nt de afzetfase, waarin de afwikkeling van de voorvoet

I begint. werkt een stijve grote teen belemmerend. Het
I gevolg is dat de voet plat op de grond blijft staan en men

de voet in zijn geheel moet optillen. Deze belemmering komt
meestal maar in één voet voor en zo dreigt er een verschil in
bewegingen tussen de linker- en de rechtervoet. Deze disbalans
is de oorzaak van vele klachten.

De symptomen kenmerken zich doordat het gewricht pijnlijk is
en de omgeving verdikt en soms zelfs rood. Dorsaal flexie is
onmogelijk en pijnlijk en plantair flexie is wel mogelijk. Voelen
en druk uitoefenen rond het gewricht is pijnlijk.
Oorzaken:
- anatomische afwijkingen;
- een te lange smalle voet;
- een voet die te ver naar binnen kantelt (ovelpronatie);
- afwijkingen in en rond het basisgewricht van de grote teen;

- slecht schoeisel (bijv. constant op hoge hakken lopen, versle-
ten hardloopschoenen);

- abnormaal bewegingspatroon;
- trauma, waarbij het kraakbeen beschadigd wordt;
- een regelmatig overbelasten van het gewricht.

Sporters met een hallux rigidus kunnen compenseren om de stij-
ve teen te omzeilen, wat vaak aanleiding geeft tot overbelasting
van andere gewrichten, spieren en pezen.

Compensaties:
- Op de buitenzijde van de voet lopen. Dit gebeurt bij de voor-

voet en is zichtbaar aan de slijtage van de buitenzijde van de
schoen. Achilles-, knie-, heup- en rugklachten kunnen het
gevolg zijn (meestal buitenzijde van de knie).

- Horizontale afwikkeling, waarbij de voet niet geheel wordt
afgewikkeld, maar in een vroeg stadium horizontaal omhoog
gaat. Te herkennen als de zitloop met een korte contactfase en
een kleine paslengte. Rug-, nek- en heupklachten zijn het
gevolg, waarbij vooral de heup/lendespieren makkelijk over-
belast geraken.

- Hardlopen met de voet naar buiten gedraaid, waarbij het hiel-
been naar binnen kantelt (overpronatie). Onder de bal van deaanwees. Target: de éérste 2

de inschijving) moesten om
Nadat de laatste loper op de 10

km gefinished was, keerde ieder-
een terug naar het Malieveld en

Sergeant-Majoor Hans van der Vecht

OPC le PelJECHOlnKietZ0e Knatres Batuur gereed zijn, hetgeen lees verder op pagina 7

Ten 1

onze sponsors. Ondanks een

kend budget en

dingen zijn we er niet in
de toppers weg te kunnen trekken
de Zevenheuvelenloop. Volgend
beter. Ik hoop dat ik in mijn
sche gedachtenspinsels niets
ben. Mocht dat zo zijn, dan zal ik
goed maken op het Royal Ten feest

r?'r
Iorol
L-____.J
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vervolg "DE STIIVE GROTE TEEN"

a

attttta
aaaoaaa

a
a

NVA oo' Lid

Nederlandse Vereniging van Makelaars
in Assurantiën en Assurantie-adviseurs.

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

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

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

lnlichtingen: John Agterof KOK ASSURANflËN 7
^í\Westblaak 196, 3012 KN Rotterdam, Telefoon 010 - 401 85 01

gÍote teen is een slijtageplek zichtbaar.
Achillespees- en knieklachten kunnen het
gevolg zijn.

Om tot een behandeling over te gaan, die-
nen de hardloopschoenen bekeken te wor-
den op slijtageplekken. Verder is een onder-
zoek naar de oorzaak van de hallux rigidus
belangrijk om zo tot een goede therapie te

komen. Fysiotherapeutisch is de hallux rigi-
dus te behandelen, mits er geen blijvende
veranderingen in het gewricht aarwezig zijn
(te beoordelen m.b.v. röntgenfoto).
Een aanpassing in het schoeisel door middel
van een afwikkelbalk in de voorvoet van de

schoen is de belangrijkste oplossing. Omdat
de voet achterover komt te staan, dient ook
de hakhoogte aangepast te worden. Met
deze aanpassingen in de sportschoen wordt
het voor de spoÍer weer mogelijk normaal
en klachtenvrij hard te lopen. Het lopen met
deze aanpassing kost echter wel tijd en

gewenning om tot een goed resultaat te

komen.

Dannis van den Berg

BRUSSEL WAS TOEN
NOG EEN BRUISENDE STAD!!
Van een plat waterke tot vals plat, oftewel: hoe warm
het was en hoe ver!

van de 20 km van Brussel op 17 mei 1998)

ga je dan, op
r Brussel, en je

hebt je nou een-
eschreven. Dus je

gaat en je doet hèt. Een
soort masochisme bij een
temperatuur van 27"C.
Maar ja, je bent loper of
niet en je wordt ruim van
tevoren warm gemaakt
en meegetrokken met
een groep gezellige men-
sen.

Aangekomen met bus een
korte oriëntatie van de
omgeving. De start is gesi-
tueerd in de fantastische
ambiance van het Brus-
selse Jubelpark. Ongeveer
20.000 andere lopers had-
den hetzelfde idee en
krioelen hier ook in de
omgeving en kunnen zich
o.a. omkleden in het
naastgelegen'luchtvaart-
museum'. Je ziet meteen
dat hier wel wat uit de
kast is getrokken qua
organisatie, maar de ver-
moedelijk grootste spon-
sor SPA draagt daar zijn
waterke aan bij.
Naar schatting en kleine
100.000 plastic halve liter-
flesjes zullen later bij de
vijf drankposten aan mijn
voeten voorbijgaan.

We pakken nog een gratis
petje van Hennes &
Mauritz mee tegen de
warmte voor dadelijk bij
het lopen, maar zetten
later ook weer onze vin-
gerafdruk tegen kinderar-
beid in de derde wereld-
landen. Lekker conse-
quent.

Bij de start staan alle
schapen klaar in de
genummerde hokken en
op de Bolero van Ravel
wordt er afgeteld naar
het hoogtepunt: De Start.
Even moest ik hierbij nog
aan dat startnummer van
Bo Derek denken.
Om 15.00 uur valt dan het
startschot uit een gigan-
tisch kanon, en de meute
komt langzaam in bewe-
ging. Voor je zie je een
deinende massa straat-
breed het heuvelig par-
cours vullen, wat een
imposant gezicht is. Na 4
km duik je de grond in via
de eerste autotunnel,
waarin boven je hoofd
gigantische ventilatoren
brullen. Het zweet wordt
zodoende in de hele tun-
nel verspreid.

Nog een paar korte tun-
nels en vervolgens kom je
op 8 km door het mooie
Bois de la Cambre aan de
zuidzijde van de stad en
ik dacht hier 'moeder wat
is het heet'. Tot nog toe
geen Hague Roadrunner
te bekennen en als aflei-
ding ga je dan toch wat
meer om je heen kijken
en bemerkt dat Brussel
een majestueuze stad is

met prachtige lanen. Voor
80o/o gaat het parcours
gelukkig in de schaduw
van de bomen. Het meest
valse gedeelte zit 'm op
16,5 km waar het nog
even pittig omhoog gaat
over 1,5 km. lk kan hier
tot eigen verbazing blij-
ven gaan waar de mees-

ten al aan het wandelen
zijn.
lneens word ik op m'n
schouders getikt door
Pieter de Graaf. Die loopt
er nog fit bij, denk ik.
Alsnog maar weer even
een drankpost aange-
daan, maar ik merk dat
het vocht m'n sokken,
maar zo langzamerhand
ook de oren uitkomt. Het
is nu nog een kwestie van
karakter en ervaring om
bij de finish te komen.
Het 19 km punt. Mooi zo,
denk ik, nog effe, en dat
klopt ook, want daar is de
finish al. Naar later blijkt
is de route geen 20, maar
19,3 km. Vlak voor de
finish wordt ik door een
Belg nog bijna tegen de
kasseien geduwd. "lk had
uwen toch niet gezien,
hè", zei hij, waar ik me
overigens niets bij kon
voorstellen, want dan had
hij vermoedelijk al die tijd
die andere 19.321 lopers
ook niet gezien? Maar
goed, ik was er en dat
was oke, Na het lintje met
medaille zorgden een
paar daverende speaker-
boxen voor het handha-
ven van de hartslag, ook
nó de finish. Gauw maar
even naar het rustige
park erachter gelopen en
relaxen in het gras.
Eindtijd: 1 uur 45 min.
Toch nog redelijk met die
hitte.

Conclusie, een mooie,
drukke en pittige loop in
een stad die toch nog iets
bruisends had en vooral
vals plat. Maar het water-
ke was goed ........ en nat.

§

o Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

Qp 14 april 1998 Elise Helena Cecil,
dochter van Marius van den
Boogaart en Annique van den
Boogaart-v.d. Poel.

Van harte gefeliciteerd namens HRR!
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..r1i-'4y t GETROUWD

Op 14 mei 1998
René en Lilianne Meijer

H a rte I ij k gefel i citeerd
namens HRR!

Berry Kramer
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Een ifierview met LIMBO- danser Ed Reinicke

verleden heeft Ed veel
ld, maar door ski-aerobic

ij in contact gekomen met het
pen. Zo maakte Ed in 1989 ken-

nis met de H.R.R. via de C.P.C. loop-
groepen. ln 1993 ging Ed ook voor de
FIT- ten Miles door en is hierna tesa-
men met vijf man lid geworden van
de HRR, waar er trouwens nu nog
maar twee lid van zijn, Hans van Toor
en hijzelf natuurlijk. Beiden trainen
bij Ronald Boekkamp. Hij vertelt,
onder dwang, dat hij het buitenge-
woon naar zijn zin heeft, alleen wat
meer vrouwen in de groep kan geen
kwaad.
Van zichzelf zegt hij dat hij niet zo'n
snelle loper is, maar vooral voor zijn
plezier loopt en daarom ook tijdens
een wedstrijd altijd loopt te dollen.
Zo herinner ik hem nog tijdens de
Dam tot Dam loop enkele jaren gele-
den. Op de tien kilometer stond ik
(Eus de reporter)helaas over te geven.
Wie loopt mij voorbij, ed natuurlijk.
Hij zat er gigantisch door, en vond
het een goed plan als wij met z'n
tweeën maar eens de laatste 6 kilo-
meter dollend en al uit zouden lopen.
Dus wij aan het bier onderweg, Ed

lekker dansen, en tot overmaat van
ramp liepen wij een van de vrijwilli-
gers zo omver dat wij ed een jaar
lang niet meer hebben gezien.
Nog een aardige anekdote is, dat hij
in 1997 weer de Dam tot Dam ging

lopen en richting Zaandam een mooie
vrouw stond te dansen. Wat dacht Ed,
ik doe mee. Ed heeft lekker met die
heupen en dat goddelijke lichaam
van hem staan schudden, en hij had
het weer ontzettend naar zijn zin.
Maar goed, ed kreeg de laatste kilo-
meters wel last van zijn heupen en zo
heeft hij twee a drie weken niet kun-
nen trainen.
Dus misschien krijgt u nu een beetje
de indruk hoe hij aan het dollen is tij-

dens wedstrijden en dat hij dus echt
alleen maar voor zijn plezier loopt.

Als hij alleen maar voor zijn plezier
loopt, wil ik toch weten of er nog
ambities bestaan op het sportieve
vlak.
Die heeft Ed wel. Zo is hij begonnen
met de voorbereidingen voor de
KONMARATHON. Zo eenmaal een
marathon lopen, dat lijkt hem wel
wat, mits het goed gaat met de voor-
bereidingen.
Via zijn werkgever doet hij mee aan
bedrijfshockey, en daar wil hij toch
ook wel mee door blijven gaan.

Hobby's: lezen, toneelspelen en af en
toe lekker uitgaan met een stel vrien-
den en laatste tuinieren. Op sportief
gebied is hij leider geweest van de
voetbalclub van zijn zoon. Dit seizoen
wordt hij leider van de korfbalvereni-
ging van zijn dochter.

Wat Ed van de vereniging vindt, daar-
in is hij vrij duidelijk. Het is een leuke
vereniging en hij heeft het er goed
naar zijn zin, anders blijf je ook niet
bij zo'n vereniging hangen, en zet hij
zich ook niet zo in bij The Hague
Royal Ten, waar hij aan het hoofd van
de inschrijvingen staat.

Als opmerking een suggestie richting
de T.C.: Plan een time trial a.u.b. niet
na een dag van The Royal Ten . Dit
kan toch binnen de vereniging wel
wat beter afgestemd worden, aldus
Ed

Eus de reporter

Warming up
Begin altijd met een goede warming up.
Loop 5 à l0 minuten rustig in en voer dan in
ieder geval de twee aangegeven rekkingsoe-
feningen uit. Let goed op de aangegeven

uitgangshouding en de wijze (niet verendl)
waarop de rekkingsoefeningen moeten wor-
den uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de

rekkingsoefeningen mag er geen pijn optre-
den. Hou de rekkingsoefeningen zo'n 10

seconden vol en herhaal iedere oefening
twee tot drie maal per been.

Goede trainingsopbouw
Zorg vooral voor een goede trainingsop-
bouw. Voer de intensiteit en de omvang van
de trainingen geleidelijk op. De belastbaar-
heid van de pees past zich slechts langzaam
aan. Bouw dus na een blessure of ziekte de

training weer zeer geleidelijk uit tot het
oude niveau.

Spierversterkende oef en i n gen
Besteed in de training aandacht aan spier-
versterkende oefeningen voor de voet- en
kuitspieren. Hieronder staat een voorbeeld

getekend. Spierversterking voor de kuitspie-
ren kan gemakkelijk (ook thuis) uitgevoerd
worden. Ga met je voorvoeten op een ver-
hoging staan (bijv. een traptrede) en'zak'
beheerst met de hakken omlaag. Kom vanuit
deze stand omhoog op de voorvoeten.
Herhaal de oefening nadat je weer dezelfde
uitgangshouding hebt aangenomen.

Ed, wie kent Ed nou niet, het prototype van een hardloper, volslank, ziet er uit
als een adonis en kan een koprol maken in een TL-buis.
Hij is 42 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen van 12 en 15 jaar. Hij is
werkzaam als financieel adviseur bij de Rabobank (oftewel witte boorden cri-

Ach illespeesblessu re
kuitspieren

achillespees

klachtengebied

Hoe voorkom je deze achillespeesblessure?

Om een achillespeesblessure te voorkomen,
is het raadzaam om onderstande'preventie-
tips' bij het sporten op te volgen.

Ondergrond
Train zoveel mogelijk op zachte, maar wel
effen, ondergrond (bos, gras).

Sportschoenen
Draag goed passende sportschoenen met een

schokdempende zool, een stevige hielsteun
en een hoge soepele hielrand. Realiseer je
dat de meeste spikes geen enkele schokdem-
ping of ondersteuning geven. Train dus
zoveel mogelijk op je gewone loopschoe-
nen. Als je (lichte) voetafwijkingen hebt
(bijv. knik-platvoeten), is het raadzaam om
daar rekening mee te houden bij de aanschaf
van nieuwe sportschoenen. Zo zijn schoe-

nen met een anti-pronatie-wig aan te beve-
len als de voeten bij de afwikkeling te veel
naar binnen wegzakken. Een goede sport-
speciaalzaak kan je over de aanschaf van de
juiste sportschoenen adviseren. Soms is het
noodzakelijk om bij voetafwijkingen of een

(Els Stolk, bondsarts KNAU)

Een veel voorkomende klacht bij lopen, rs een stijve en pijnlijke achillespees.
Bij lopen treedt deze achillespeesbíessure vrijwel nooit plotseling op, maar
worden de klachten geleidelijk aan erger. Het is dan ook een typisch
voorbeeld van een overbelastingsblessure, waarbijde pijn meestal gevoeld
wordt in een gebied op zo'n vijf centimeter boven het hielbeen. ln het begin-
stadium van deze blessure is er slechts sprake van drukpijn en een stijf en/of
een licht zeurend pijngevoel (de ochtend) na een zware training. Als er geen
maatregelen worden genomen, zullen de pijnklachten ook optreden hijhet
begin van de training. Deze klachten verdwijnen in eerste instantie nog wel
tijdens de warming-.rp, maar zullen na afloop van het lopen weer terugkeren.
Als er dan toch nog wordt doorgelopen, zullen de pijnklachten uiteindelijk
zoveel toenemen, dat het lopen gestaakt zal moeten worden. Genezing van
de blessure zal dan in het algemeen maanden gaan duren.

Oorzaken v an deze achillespeesblessure

,,,,8r spelen meerdere factoren mee bij het ont-
", ,van een achillespeesblessure.
- Matige doorbloeding van de

achillespees
Met name in het gebied zo'n vijf centime-
ter boven het hielbeen is de doorbloeding
van de achillespees matig, waardoor her-
stel na (kteine) beschadigingen slechts

langzaam verloopt.
- Overbelasting

Door overbelasting ontstaan (kleine)
beschadigingen in het peesweefsel.

Overbelasting treedt eerder op bij:
. onvoldoende aandacht voor een war-

ming-up en rekkingsoefeningen voor
de kuitspieren;
verkorte of stijve kuitspieren;

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

snel lopen of springen. Met name aan

het begin van het seizoen of na een

blessureperiode wordt deze fout vaak
gemaakt;

eenzijdige trainingsvormen, mef name
heuvel- en sprongkrachttraining zijn
berucht;
lopen op een harde ondergrond (asfalt,

beton);
dragen van schoenen die de schokken
van de landing onvoldoende opvangen
of onvoldoende ondersteuning (aan de
hiel) geven;
de aanwezigheid van (geringe) standaf-
wijkingen van de onderbenen (bijv. 'O-
stand'), de voeten (bijv. knik-platvoe-
ten) of een beenlengteverschil;
overgewicht; 'te zwaar zijn';
niet of onvoldoende uitvoeren van een

cooling-down.

a

een korte tijd te veel, te vaak en te

minaliteit).
:1.

1t

t
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beenlengteverschil een speciale aanpassing

in of onder de sportschoen te laten maken.
Dit moet dan wel door een orthopedisch
schoenmaker worden gemaakt.

Cooling-down
Beëindig de training altijd met een cooling-
down. Deze bestaat uit enkele minuten rus-
tig uitlopen en het uitvoeren van de boven
beschreven rekkingsoefeningen.

Lichaamsgewicht
Lopers met een (te) hoog lichaamsgewicht
lopen een grotere kans op een achillespees-
blessure. Bij een (te) hoog lichaams-vetper-
centage helpt'afvallen' zeker mee om over-
belasting te voorkomen.

Wat kun je doen als deze achillespeesbles-
sure (toch) is ontstaan?

Wees alert op het begin van deze blessure.
Een zeurende pijn tijdens of vlak na het
lopen, is niet normaall

Voer bovenstaande preventietips uit
Voer, voor zover mogelijk, (alsnog) boven-
staande preventietips uit.

Pas de training aan
Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen
van belastende trainingsvormen al voldoen-
de zijn om een beginnende peesblessure te

laten genezen. Vaak kun je toch nog goed in
conditie blijven door andere bewegingsvor-
men op te zoeken waarbij de achillespees
niet te zwaar belast wordt. Denk hierbij aan

fietsen, aquajoggen of 'steppen' met platte
Yoet.

Koelen
Als de blessure in een beginstadium ver-
keert, koel de achillespees dan na de trai-
ning zo'n vijftien tot twintig minuten met
ijs. Het heeft de voorkeur om deze koeling
uit te voeren door met een ijsblokje langs de
pijnlijke plek te masseren. Het been kan ook
op een stoel gelegd worden met een cold-
pack of een plastic zakje met kapotgeslagen
ijsklontjes onder de achillespees. Leg dan

wel bijvoorbeeld een theedoek tussen de
huid en de ijszak ter voorkoming van huid-
beschadiging door bevriezing. Herhaal dit
koelen zo'n drie tot vijf keer per dag. Ook
als de blessure al langer bestaat, kan het zin-
vol blijven om de achillespees meerdere
keren op een dag te koelen.

Massage
Als de kuitspieren stijf zijn, laat deze spie-
ren dan masseren.

Vraag sportmedisch advies
Als bovenstaande maatregelen niet binnen
twee tot vier weken leiden tot een duidelijke
vermindering van de klachten, ga dan naar
de huisarts of naar een spor[arts, werkzaam
in een ziekenhuis of Sportmedisch
Adviescentrum (SMA). Zij kunnen beoorde-
len of fysiotherapeutische behandeling
eventueel zinvol is.

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 530 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 66 71

lopen en

publiek.
Rotterdam
wist, was
pnma.

vrouw

DJe eerste marathon. Hoe zal dat
aar staje dan eindelijk op de

Dat de man met de hamer een keer
weet je. Maar, wanneer zou ie
hoe hard? Niet

9 APR
achterwege gelaten om niet gebles-
raken week veel kool-

in het
moeilijk

4.1428.
maar l0

maar

ik ontdekte algauw de HRR's van mijn
groep. Dit keer niet door de herrie (wat was
je stil, Jopie !) maar aan de clubkleding. De
start kondigde zich al aan in de vorm van
"You Never Walk Alone" live-gezongen
door niemand minder dan Leen Towers.
(waar was Anita) Eerste kilometers even in

met
er

eerste ontmoe-
(Georgette

Marcel Mientjes) om
e aan te pakken.

opbeurende looptips mee geeft. En op 20 km
zit ik dan ook een'halve minuut onder het
schema. Het derde ontmoetingspunt is rond
het22 km. 's-Morgens bij de tactiekbespre-
king is besloten om mijn ingehuurde haas
(voor een bord Indisch eten doet hij alles) in
te zetten. 25 km punt voorsprong uitge-
bouwd tot 40 seconden (waar praatje over).
Het hazen ging goed tot 27 kn, daar verto-
nen zich de eerste tekenen in de hamstring,
die het valse plat op deze snelheid te gortig
vind. Even een tandje terug. Na een paar
kilometer begon mijn haas het tempo terug
te brengen, wat gedeeltelijk lukte.
Desondanks moest ik op 30 km inleveren
van de voorsprong. Hier staal,de wielerploeg
van Joop's Fiets Vrienden'(gl§of,,.;ie op de

foto moesten) keurig in tenue op rij aan te
moedigen voor de laatste kilometers. Na.35
km geeft de haas (Marcel Mientjes) het laat-
ste drankflesje aan en r$tapt uit (de malvo-
rnout is uitgewerkt). De Kralingsezoom staat

,,, bekgnd,,gm zijii $1pe d'Huez taferelen. Toch
'"*L&&ïtteréítli li{ls 1errr66;' 6oorheen mag lopen.

De hamstrings gaan steeds meer tegen sput-
teren en probeer de schade beperkt te hou'
den door nog een tandje terug te schakelen
(handig die automaat). In de laatste kilome-

ters word ik door
veel H.R.R.'s aan-

gemoedigd en ook

ik alle mensen die langs
aangemoedigd hebben
bijzonder mijn begelei-

ders (Georgette, Cor en Marcel). Misschien
tot volgendjaar !

,:.:,,,,,,,:,',:lll.W:,:, Pert,

lees verder

denken, .55 uur,
dat fantastische vorig jaar

happening! Heel Costa en ik

mijn haas (mijn eigen
Die zou zo rond de 29e

kilometer instappen. Het vooruitzicht dat ik
dan eindelijk eens samen met mijn eigen
vrouw kon hardlopen, motiveerde.
deel verliep voorspoedig.

Iedereen had het al
waar. Het rondje

gaat. Alleen het
feit dat de haas

deed alsof ze heÍ
moeilijker had
dan ikzelf beurde
me op. Margreet
speelde dit spelle-

zo ver dat ze na 36

Nog steeds kon ik mijn

En daar was ie dan. De man met die hamer.

Hij sloeg gelukkig pas rond de 38e kilome-
ter. Je ruikt dan al de Coolsingel. Ik dacht
zelfs muziek te horen. Vier kilometer door-
bijten, moet dan lukken. Zeker als je de

hnish in zicht krijgt. Wat een feest op de

Coolsingel! En wat voel je je voldaan. Een
fantastische ervaring rijker. (O ja, de echte

hardlopers zullen zich wel afvragen: Wat
was z'n tiid? 3.35 uur).

startnummeÍ 2301

et is eind januari, dit wordt mijn tweede
marathonschema, 14 weken trainen

Terugblikkend was een

ces, goede

langdurige en

dag zelf niet echt kapot gegaan, hoewel het
was en is nog steeds 42.195 m.

lk kwam dan ook enthousiast terug en ieder-
een mocht het horen in onze loopgroep:
Rotterdam, goed georganiseerd, prima sfeer
en een heleboel publiek langs de route en

een goede eindtijd voor een eerste marathon.

Vandaar dat ik mij weer even enthousiast op
training stortte, het schema was dit jaar

week langer, maar dat zo
niet uit....

gingen goed, evenals
per week trainen.

de griep toe, gevolg
ook nog even op

en een week penicilline
de guep) maakte dat ik een

maand mijn loopschoenen niet aan heb

gehad.

Als ik de training weer oppak heb ik nog 4
weken om mijn conditie op peil te brengen.

Zondag 19 april 1998; de.laatste weken vnl.
lange duurlopen gedaan op de club. met
Costa, Jan of individueel om vooral die kilo-
meters in de benen te krijgen. Snelheidstrai-

in het

nu al zwaar, vorig jaar kon ik nog versnellen
nu niet meer.

Op de Kralingse Zoom (25km) zie ik achter-
eenvolgens; Berry, Hans v/d Vecht en John

die langs de route staan en een stukje met
mij oplopen.
Op 26km stapt Ronald in, die ik heb
gevraagd om mii het laatste stuk te hazen, ik
zit dan al aardig stuk en de eerste kramp
kondigt zich aan, sponzen helpt en Ronald
houd mij op tempo.

Terug op de Kralingse Zoom stapt Eus toch
nog in en met z'n drieën gaan we het laatste

stuk tegemoet. De Maasboulevard, Hans van
Toor is ook langszij komen fietsen, het
tempo is inmiddels teruggezakt tot eeker 6
min/km en alleen door de hazen en regelma-
tig te sponzen voorkom ik dat ik zal moeten
uitstappen.
Een paar honderd stap-
pen Ronald en Eus
Een tiental ik nog
even
te slaan

en mijn
(4. 12.
minuten

passeer

rets meer

finishvak nog even
ik al dat dit niet m'

jaar. Ik ben niet
onteweden over m'n eindtijd, maar er zit
meer in.
Dus wie weet misschien binnenkort weer, l4
weken trainen !!l

André Papilaja

voorjaarsdag,
was ik niet

fiets- en

aan-

zelfde

en gunde
(wel lekker, hoor!

geen pretenties had om mijn p.r. (2.51.27)
van vorig jaar te verbeteren, had ik gezien

het weer dat loopschema toch maar opge-
pakt. Om 25 minuten voor. lJ,voeg(g.,ik mij
in de drukte van het startvàk waàr ièidereen

zijn warming-up deed (voor zover mogelijk),

als de het ritme komen en in
Na het start- het asfalt zoals dat

voordat meer ruimte, er
en ook ik had

in. Na I km de persoon
Jan voorbij we wensen elkaar nog- Wassenaar

het

uitgelopen. Voor ik het
helft en voelde me nog

r§
Als ik in

zie staan.

het 2O km punt zou ik de eerste haas

oppikken; Eus.. dit mislukt ik loop links
dat je .p.v. rechts van de weg zoals was afgespro-
keerde kant op- ken De tweede helft van de Marathon wordt

RUtUil§X§

pagina

5 km zie ik Costa weer, we lopen samen op
tot 19 km. waarbij we op 12 km (Slingel
volle bidons krijgen aangereikt van de volg-

lan Molenkamp

§

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

,

l-lier een kone impressie van mijn mara-

I lthon van Rotterdam. Na voldoende
getraind te hebben, kwam dan eindelijk die

dag, 19 april. Om 12.00 uur dat startschot en

proberen weg te komen tussen die massa

mensen. Dat lukte eigenlijk niet, maar het is
was anders. Na l0 km eindelijk wat meer

ruimte en dan loopje tot de 30 km + 23.30 op

de 5 km. En dan gaat het mis. Tussen de 31

en 35 km kreeg ik last van mijn rechterknie

en die pijn werd steeds heviger. Op 35 km de

knoop doorhakken en uitstappen. Afgevoerd
worden met een busje naar de kleedkamers.

Jammer, maar ik had geen zin om deze mara-

thon geblesseerd uit te lopen en hoe lang zou

dit duren?

Dan Den Haag op 30 augustus maar probe-

ren.

Lex Cabral

voelen worden op ongeveer dezelfde manier door Hans weggepraat of d.m.v.

een even andere ademhaling afgeleid. En het 'lijntje' blijft trekken....
In het zicht van de finish daagt Hans me uit om hem in te halen en ook al ben

ik doodop, ik neem de uitdaging aan en sprint de laatste meters. Op mijn
eigen klokje is het dan 3.15, precies wat ik wilde.
Annie kwam binnen op 4.16. Vanwege ziekte tijdens de voorbereiding zat

een p.r. er voor haar niet in, maar gelukkig heeft
ze wel door kunnen lopen, terwijl velen in haar
huurl moeslen wandelden.

Via dit stukje kan ik mooi nog even bedanken:

- alle toeschouwers van de club voor hun aan-

moedigingen, het heeft mij goed gedaan!

- Joop voor zijn wederom goed werkende trai-
ningsschema,

- en Hans voor zijn prima haaswerk (hopehjk is
je schore stem gauw overgegaanl)

losé Willemse

f18.00 uur. l9 april 1998 de wekker gaat en het is dan eindelijk zo ver, de

flaug. Ontbrjten en het nodige uocht]laatste controle op de kleding en .....
de chip, want die moet nog op mijn schoen, zou ik die dan brjna vergeten.

Samen met Ria, mijn vrouw, ga ik met de auto naar Rotterdam. Omstreeks
09.45 uur heb ik de auto geparkeerd bij het politiebureau en kunnen we rus-

tig rond gaan kijken rondom de start. Het
begint al wat drukker te worden. De tempera-
tuur is goed en de zon laat zich nog niet zien.
Om 11.00 uur nog even de laatste happen en

daarna naar het startvak. Omstreeks I I . 15 uur
is het al behoorlijk druk en trachten er allerlei
mensen naar voren te dringen. Als al deze

mensen op tijd aanwezigzouden zijn dan was

dat gedrang niet nodig geweest. Achter mij
staan twee meiden die voor het eerst een

maraton lopen en ik informeer of ze zich wel
hebben voorbereid d.m.v. trainingen. Nou dat

hadden ze wel: De CPC en twee keer per

week lopen. Leuke meiden, ik heb ze alleen

niet meer gezien na de start, misschien heb-

ben ze het gehaald, ik hoop het voor ze.

De start, ook al met een kanon en dat ging
prima. Al na 16 seconden ging ik over de

matten en liep zoals gebruikelijk de eerste 5
kilometer te snel, nl. 21.30 minuten, dus de

volgende 5 langzamer en jawel die was lang-
zamer nl. 22 minuten, nog steeds te snel, dan

maar de volgende 5 in 23.30 minuten, en dat

lukte. Maar door de snelle start, of misschien
had ik mijn dag niet, kreeg ik last van mijn
heupen bij elke stap voelde ik ze zo erg ,dat
ik dacht aan stoppen, maar Ria stond op de

Erasmusbrug en dat stu§e moest mij toch
zeker nog lukken. Toen ik haar op de brug
zag en zij mij aanmoedigde van " Rinus, hij
gaat goed " kon ik alleen maar denken dit
gaat helemaal niet goed. Als ze had gezegd

"hoe gaat 'ie " was ik waarschijnlijk gestopt,

want het ging echt niet. Dus door gaan en

bhjven brjten. Zo onder het lopen,begin je te
denken, als ik stop hoe gaat dat dan. Moet je
je ergens melden, ga je dan met een bus

terug, of moet je lopen. Ik zou het niet weten.

Bij het 34 kilometerpunt stonden er kennissen

mij aan te moedigen, dit was gelukkig posi-

tief. De laatste 3 kilometers ben ik terugge-

vallen tot per kilometer + 1@ meter gewone

I
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levering à la minute.

Slopen,

teÍi

DÉHACo

reparatiefaciliteiten,

'n verhuurafdeling en een

o -oÍ.g
ndRe dinsdag voor de marathon ligt er een

UpuV, rn..ir*. Wat voor weer zal het zon-
dag worden?? Gelukkig is het, deze 3e keer

dat mijn zus Annie en ik Rotterdam lopen,
droog weer. De zon gaat zowaar ook nog
schijnen.

Vanwege mijn eindtijd vorig jaar onder de

3.25 mag ik in een apart vak starten en kan
daardoor dichtbij de startstreep staan,

ondanks dat ik slechts 10 minuten voor de

start het vak inga (tijd genoeg gehad om mijn
zenuwen op het toilet achter te laten). Tot

mijn grote verbazing doen enkele mannen dit
zelfs nog in het stanvakl

Om 12.00 uur het startschot met marsmuziek,
weer krijg ik er kippevel van. Hoe de mara-

thon ook zal gaan, ik ben blij dat ik na 12

weken extra trainen hier opnieuw aan de start

daarna dat de tank leeg dreigt te raken. Helaas

voor Hans Blokker, die op het 24km punt mij
komt hazen. Hij mget.lirekt al aan het 'lijn-
tje' gaan ntkkerl so mij moed inspreken.
Vooral zijn opmerking dat ik ervoor getraind

als een verlossing. Mijn
3 uur en 38 minuten en 44

Na afloop heb ik nog wat
een banaan gegeten en nog iets

het verlaten van het finishvak
Ria opgevangen en zijn wij

gegaan. Nadat ik thuis had

ik op weegschaal gaan staan, en

wat bleek, ik was 4,5 kilo lichter. Volgens
mijn planning zou ik mij na een week rust
gaan voorbereiden op de marathon van Den
Haag, maar aangezien ik vrij diep ben gegaan

deze keer zie ik daar toqh maar.vè{të§,,${&rr
Rotterdam, volgend jaar ben ik er weer.

en dus niet uit moet stappen, doet het

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/ESSETII'JG
sinds 1e35 Laan van l|tleerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraal)

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

tl

DANSLES

070 r 345 94 94 1345 35 73
ik stiefel door. De pijntjes die ik ga Rinus Wijma

vervolg

van 23 minuten per 5 km (doel: eindtijd
3.15). Ik was door verschillende menssÍl

om niet te hard weg te gaanl&,

w

o )

^

?17

Dehaco 8.V., Kruisbaal< 25, 2165 AJ Lisserbroek. Telefoon 0252 417950, Fax0251 418531 .
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Nlke Halve tlhnilnn, EynN am Zee q 11101198

Phat Gt Tijd |laam

I MSE l:03:06 CrermanSilva(Mexico)

I M40 l:0ó:44 AartStigter(RunmngDeMeem)

I BR 1:12:54 AlhrtBeekhuizen

t M50 l:14J9 laapvallentgd(Altis)

188 MSE l:26:ffi FransManenr

30 MSE l:34:08 PuuKempkes

0 M55 l:34:09 PeterHoek

129 M40 13420 MarcoBonhcom

139 M40 l:35:17 PietBmnma

142 M40 136:03 Pretzeevaart

57 M50 136:40 Jaques0vugaauw

0 M45 1:37:li MaaÍtenveÍpooÍt

17 MSE 1:40:20 KarelStolk

l8ó M40 1:40:51 RonPenning

99 M50 l:42:02 RinusWijma

0 M45 l:43:10 l*xCabral

216 M40 l:44:48 SimonSroo

451 MSE l:47:10 JanPelerBoelema

0 M45 l:55:0ó EricKerklaan

2450 M50 lJ2:10 PietdeWaal

2527 Yq 1:55:22 JoyeHehnan

Twinligvan Alphen, Alphu adï,20 krn op 1il03198

Naam

Clement Krpmtich (Kenia)

Alhst Bekhurzen

Aaí Stigter (Running De Mem)

M Hoogenhoom (l"eiden Atl)

loop Verhoeven

GuusZjdenhs

PietZevaart

Peter Hoek

Jques0vugaauw

Aadvan den Bug

Marco Bonbroom

Jan Peter Boelema

Simon Stoo

fvrntigvan Alphen, Alphu adR,l5kn 0p1ffi3198

Íid Naam

0:49:12 l-oma Kiplagat (Kenia)

057:40 Jeanne Jansen (tlK)

05753 Manna (wak (hridwal)

l:08:49 tneke Schnrtzlu

1:09:30 EsthuHarunan

1:23:19 Muranne Koopman

Em vd fier HRR, Wasssnar, 10 km op 21103ï98

Plaab (at, Írjd Naam

I MSE 0:31:29 Mohamdzahi(Sparta)

2 MSE 031:34 Rémonvanlunzen

5 MSE 03212 AlhrtBekhuizen

7 MSE 033:14 WillemdeGraaf

9 M40 0:3337 AndiesSmit(Koplopn)

13 MSE 03357 tlansBlokker

14 MSE 0:34:17 Piemvanleeuwen

15 M40 03420 Petervanleuwen

l7 MSE 0:34:36 JanGroot

23 M40 035:29 Hemanvandu§tijl

27 M40 0:36:13 StevenPost

28 M50 0:36:14 WillemKramu(HaagAd)

32 M40 037:04 JoopVerhoeven

Y M40 0:37:14 RinusPols

35 MSE 037:25 RoelvandenEijnde

36 MSE 03735 MarcelMientles

39 MSE 0:37:Í MaartenSchanoo

41 M40 0:37:58 HenkMullekm

48 MSE 0:39:ffi RobPronk

51 VSE 03935 EllendeGroot(Spata)

63 V35 03958 JoseWillemse

6ó M40 0:40:33 PietZevaart

70 M55 0:40:55 JanNieuwenburg

7l It{50 0:40:57 WillemvanProoyen

74 V45 0:41:12 DrtavanWelden(HaagAtl)

7ó 1455 0:41:19 ïheoHoendertamp

77 MSE 0:41:20 RobWalteóos

104 V45 0:43:44 Ineke§chnitzlu

0:44:13 BenyKrarer

0:44:18 MargnetHoekra

0:48:4ó BemaKrans

0:49:42 JapvanDjk

0:50:ffi YvonneSmit

0:52:27 Lucre Hoendukamp

0:58:36 Joann Bosmarx-Bomeman

t:2352 l,lama KwaI (Vet Nd)

l:24:09 PioBoonma

l:24:38 RinusPols

l:2530 FrarsMatens

1:2ó:08 M Bruins (l*iden Atl)

l:2ó:43 HentMulleks

1:26:55 NicoDmppt

l:27:14 Maarten Schanoo

l:21:17 CorZwn

1:2735 JoopSeiainger

l:2858 PeterKempkes

l:29:14 JohnvanduKroft

129:ló ïheoHocndukamp

l:2939 MaroBorshm

l:$:45 Esthertlartman

1J137 PietZeevaart

l:31:40 PeterOmen

132:23 RinusWijma

l:32:29 ConievanEgmoM

132J9 PeterHoek

l:3337 KrÍolStolk

lJ3:40 l*xCabral

l:34:16 GuusZjdenhs

134:27 lemenKoning

1:34:35 AndrcBlok

t:3459 MaartenVspoort

t:35:24 CemPut

l:3635 AadvandenBerg

13ó54 FrankSoonieus

137:ffi RobWalteóos

137:43 ReinPijprs

1:38:33 SrnonSroo

139:54 HenkBrcugom

l:41:04 Nol0vervliet

l:41:fr7 Frankïhuijs

l:41:15 BerryKramer

l:41:18 Cor van der llant

l:43:45 MeindmAlsma

l:44:23 Johnvan derWele

l:4451 BoyGailjaad

1:48:ló AlhrtRomani

l:48:19 kterlegstr

l:49:10 llmsvanToor

l:49:24 JosdeWaardt

l:49:52 Martin vanduHaas

l:57:03 LouisevanDlft

l:5751 Andrcfuilaja

lJ75l KostaAntoruou

158:04 MargrcetMossel

158:21 MujavanWesftnmí

l:59:07 ReneHanewijn

159:45 EdwinPerdlk

I :59:58 Annie van Hemingen

2:ffi37 JéjéGmot

2:01:01 KemKnaap

2:01:19 YvonneSmit

2:0ó:03 EricKertlaan

2:ffi33 JosdeGraaf

113 M45

il4 V35

rfl v§E

169 M45

r70 vsB

188 V50

20r v50

239 V45

25r M40

268 M40

292 MSE

322 V35

yt M40

MBR
363 MSE

3ó8 BR

319 M45

M MSE

462 MSE

M M55

490 M40

54ó V35

610 M40

614 M40

ffi2 BR

61t v45

701 M55

149 BR

761 M45

801 lvÍSE

822 MSE

832 REC

862 M45

8n M40

919 M45

IMó REC

1023 MSE

IO87 MSE

l$ M40

13m M50

1439 M50

r44ó M40

1457 M45

l4ó4 r,{55

1722 Mq

l82l MSE

I8S BR

2301 M45

2307 REC

2A2 M45

2454 M45

2526 M45

3319 V40

3404 REC

3402 REC

3426 \40

34$ V45

3544 REC

3óIO MSE

3624 REC

3685 BR

3710 M40

T37 VSE

408 M45

4125 REC

I MSE

4ó VSE

49 M40

55 BR

58 MSE

Iffi MSE

11 MSE

t25 M50

l5t M40

t62 M40

t97 M40

208 BR

228 M40

4I9O REC

4193 REC

4270 M45

4295 M50

4553 REC

2:07:36 RiavarGeffen

2:07:42 Lucie Hoerdukarnp

2:0:19 laapvanDjk

2:09:41 BenvanK,an

2:17:26 InekeGilletPlaaB Cat, ïrjd

I MSE 05839

37 MSE l:07:24

37 M40 l:07:24

68 M50 l:ll:44

131 M40 l:17:29

243 MSE l:26:22

24 M40 l:2ó:43

280 trÍ55 1:28:46

11 M50 rrSjr

m M45 l:31:Í

338 M40 l:33:41

375 MSE r38r3

316 M40 1:38:24

& VooróoEn Loop, VoosdoÍea 15 kn op22l0il98

Plaas ft fiid Naam

6 I'155 1:08:01 JanNieuwenburg

? M55 l:08:42 Nol0vervliet

n5 REC l:3ó:49 Janvan&rlinden

M Voorsdnten Loop, Voorsdnbn, 5 kn op 12103198

PhaB Gt liid Nam

2 REC 0:15:57 HansBlokker

5 RK 0:16:06 ïheoTimmermans

9 REC 0:16:28 RochéSilvius

14 RIC 0:18:0ó EddyZjl

27 REC 0:20:20 laakluterln

l0 RK 0:24:12 MoniquevanMeerwrlk

62 REC 025:05 lohnSikkng

23 REC 0:27:29 SylviaKuipr

25 REC 0:27:58 HildadeHaan

38 R[.C 030:49 JoannBosmans-Bomeman

50 REC 013353 HeidrvanZjl

De VoondoÍen loq, Voo$obn, 10 kn op 22103198

Plaab Cat ïjd ltlaam

33 REC 0:39:03 EdBienteker

34 REC 0:39:08 JohnvanderKmft

40 REC 039:43 0uusZj&nhs

4l REC 0:3951 JoopVerlroeven

49 REC 0:4039 PeterGmen

77 REC 0:43J8 HenkBrcugom

82 REC 0:44:44 Fmkïhuijs

88 REC 0:45:17 PaulvanDunné

156 REC 0JlJ9 JosdeGraaf

163 REC 052:34 MaÍinvanderHaas

33 REC 053:35 MarydeKonrni

50 REC l:0:35 InekeGillet

CPC 19fi, Den Haag, Halve nanhon op 28t03198

PhaB Gt Íid Naam

krldoop, §rhwntnvol, 5 kn op 04W§

Plaat Cat fÍd Naam

I VSE 0:18J3 IngeNgovrng(Hellas)

ó V35 02038 AnnekeKoosra(l"PK)

ll V35 0:34:27 HeidivanZijl

Wadand Halve Manhon, Nnldwiik, op 11M198

PlaaB Gt Tijd Naam

1 MSE |D22 Michl&Maal(FoÍtuna)

3 M40 l:13:22 Advan[{arewiji(LPK)

156 M45 l:34:08 hxCabral

157 REC l:34:17 BertFitié

Saasemloop, fioelohmfum, 5 krn op lSlM§

Plaat Cat Tiid Naam

2 REC 0:19:49 JanGroot

3 REC 0Í0:10 BartColijn

4 REC 0:20J1 HamBloklu

5 REC 0:20:40 HermanvanduSttjl

ó REC 023113 EddyZjl

7 WÍ. 0:24'.22 JanNieuwenburg

Liwai Cornp (1), tladdutiik, 50il m op 16l0lt9d

Plaat Gt. Íjd Naam

I MSE15:33:7 MauricevanVeklhoven(0lympus70)

3 M40 15:45:2 CharhsTimmennans (?arthenon)

6 MSE 16rlÍ WilhmdeGraaf

l0 M40 16:31Í PetervanLetuwen

17 M4016575 Hermanvan&rStijl

23 M4017:23:l StevenPost

29 MSE19:03:ó MarceldenDulk

40 I,Í5520:12:ó JanNieuwenburg

RoManliuatan,op18A49S

Plaat C^at ïid Naam

I MSE 2:0726 FabianRonero(Spanle)

19 M40 2:18J2 AaÍSligter(RunningDeMem)

26 VSE 2J0:47 Te$al"omup(Kenia)

59 MSE 231:48 AlbertBeekhuizen

183 M50 24432 RVanDePutte(Belgre)

307 V35 2J1:12 MBailey(GBR)

539 M40 2J8:02 NicoDmpprt

5n V45 2:58:32 CvanMeer(Spado)

lees verder op pagina 12

Plaa§ Cat.

I VSE

19 V35

20 v45

4r v45

42 \35

56 V40

MM- Asdrcrfu , Afflfu n, 27,5 kn q 07 102R8

PlaaB Gt ïld Naam

I MSE 127:06 PeterVisser(Davenria)

37 VSE l:42:07 EricaSouvuein(Hollandia)

43 MSE 2:04:32 PeterKempkes

450 M40 2:04:41 HenlMullekes

6ó5 M45 2:09:55 LexCabral

895 M40 2:14:40 Pietzeevaafl

9Y M45 2:15:32 loopdenOuden

Mi/-Miniillanthu, Aphfuon, 18,6 kn q 07fi2198

Plaa8 Cat ïjd l,laam

I MSE 056:22 MohatndBaket(Hellas)

4l VSE l:06:14 GabdelleVqveóerg(Cmsa)

875 MSE 129:40 AndrcBlok

916 M45 l3l:04 BerryKramer

lm2 M50 l:31:19 PieterdeGraaf

1076 M45 l:31J8 PaulvanDunné

1181 M40 1:33:06 Fmkïlur1s

1240 M45 1:33:48 JosdeWaadt

1702 M55 139:25 CorWimma

l8l9 V45 l:40:43 MajavanWestervooÍ

1830 M45 lí053 EddydeBuk

1858 M45 l:41:16 FntsJacobs

1933 M50 l:42:17 HenkHoogeven

1934 VSE l:42:17 HildeEugelink

2013 M50 l:43:28 JohndeGier

2081 [{55 1:4433 ToonStorm

2085 V40 l:44:45 Hanneketu&hga

2212 Yq l:4óJ0 RiavanCreflen

2231 V40 l:47:01 InisevanDelft

2262 \455 l:47:33 KoosdeGroot

2280 V50 l:48:ffi TinekeSchepmaker

l:01:01

l:07:30

1:0853

l:10:21

l:10:35

l:1i:04

1:17:41

l:18:24

l:19:39

l:20:19

l:21:48

l:22:.23

l:2317

SimonBor(Kema)

Tegla Loroup (Kenia)

Aart Stighr Eunmng k Meem)

AlhrtBekhuizrn

Rémon van Lunzen

Bart Colijn

Ham Blokker

ïibh Kmnje(AV40)

HemanvanduStijl

Peter van Leuwen

loop Verfioeven

Keith Deadridge

Paul van den Berg

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïlJïïitl'il::iJiï,1' ö
Wilje meer weten? FnEiSn
We nemen graag de tijd MSlOtrt
VOOr je, CONTA6TLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

070-3607002

Rectificatie:
ln Clubblad nr 1 staat bij het Verslag
van Thomas Pieper van de Marathon
van Berliin een foutieve vermelding:

Thomas werd 60e en in de
Nederlandse bestenlijst 23e (volgens

Runnersworld).

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 6671

@

ffi

zal er geen Conditio zíjn,
De eerste training van conditio

start de le dinsdag in september.
Vóoi',alle leden van Conditio
hele fijne vakantie Íoegew.eflsf,

Harm Hendriks

en au§$stus

een,i à!i

I
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BOUW- EN AANNE'NINGSBEDRIJF

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
# tim merf abriek

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

Bert de Jong (secr.) 070-3656750

Willem Hoogstad Afi-3697732

Willem Paardekopr W0-3472055

TRAINERS

PeterBarnard 070-3477484

RonaldBoekkamp 070-3973281

Marcel den Dulk 0114-244861

Pieter de Graaf 071-5768370

Henk Hoogeveen 070-3550173

Willem Hoogstad 015-3697732

Ben van Kan 070-3978253

Marianne Koopman 070-3476131

Joop den Ouden 070-3204095

Jacques Overgaauw 070-3419234

Frans Perdijk 070-3944677

Roche Silvius 010-3642263

Heidi van der Veer 070-3901597

Gerrit van der Veer 070-3901597

TRA'ÍïTfrs CONDITIO
HarmHenrlriks 07A-3861679

Els v.d. fthoot 015-2621842

ONDERHOUDSCOMMISSIE '

Marcel den Dulk 0l 74 240861

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg 070-3839884 (werk)

Maandagav. na 20.ffi uur 070-3866082 tprivé)

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

Trudy de Lange maandagav. 070-321

UITSLAG
1444 MSE

l4l2 v35

14II MSE

1769 M40

3010 M40

3153 M50

3526 M45

3632 M55

4869 MSE

5714 V35

6m5 M45

6110 MSE

631t MSE

fi& \q
71fl M45

2m M40

3:15:39

3:15:41

3:16:33

3:21:48

335:16

3:38:44

3:40,22

3:4230

3:53:42

4:04:07

4:06:21

4:07:53

4..12:4

4:16:49

4:22:31

4:2Í:41

Peter Kempkes

Jose'ffillemm

Lmn de Priester

Paul van den Berg

Jan Molmkamp

RinusWijma

Bert de Jong

Bert Frtré

JasprCreuts

Esthertlanman

JaapvanDjk

Henk BoogaaÍ

An&r Papilala

Annie van Heiningen

Ruud van Djk

Kosta Antoniou

Ed Biemteku

John van du Kloft

Joop Seitmger

CemPut

Maml&nDulï

Het ZeevaaÍ

Guus Zijdenbos

Remko Schanoo

ReinPijpn

Jan Nieuwenburg

PeterGmen

HenI Breugom

MaryetHoeksna

Bert deJong

Ineke Schnitzler

Yolanda Luque 0amem

Hellen Hauser

MarcrlMienqes

Gijs Kievith

Johan Koopman

BËSTUUR

Het bestuur van

Ton Vermolen
(voozitter)

Jelle v.d. Veen

(vice-voozitter)

Jacques Beljon

(wedstrijdsecr.)

Wedstrijdsecr. HRR,

Noortje Alberts

(commissaris)

Guus Zijdenbos

(ledenadministratie)

e-mail adres

CLUB VAN lOO

Ben Hermans

woensdagav. 070-.

donderdagav. 070-34761

THO HÀGUE

Buurtweg 128.

tel.070-3281025

6 M40 l:19:29 HennanvanderStijl

I{atronale Lenteloop, Papendr$t 15 krn q Mi5t98

Plaat Cat. Íjd Naam

I MSE 0:45:4? JohnKphumba(Kenia)

12 M40 050:12 CeesKmaieveld(AV34)

303 M45 l:28:27 AlbertRomani

6olhn Tuloop, Delft 1 0 kn op 17 fritfi
Plaats Gt Íjd Naam

I MSE 0:30:38 Mtcheldetr4aal(Fortuna)

6 M40 0:32:14 Ruud0nland0AAC)

l&7 lvlsE

189 MSE

190 M45

2m M40

206 MSE

205 M40

2fi MSE

224 MSE

231 lvÍSE

243 M55

260 M40

268 Ut50

n6 u5

3M M45

305 V45

314 VSE

323 VSE

35I MSE

0:40:34

0:40:39

0r40:42

0:41:17

0:41:31

0:41:31

0:41r35

0:42.32

0:43:15

0:43.2i

0:44:25

0:4453

0:45:44

0:4ó:26

0:46.31

0:47:28

0:48:05

052:48

13 MSE

29 MSE

3l M40

47 VSE

50 M4l)

52 MSE

55 MSE

82 M50

t22 M40

13ó M40

t42 MSE

143 MSE

I$ MSE

163 V35

t16 V45

0:33:01

0:34:16

0:34:19

035:0

0:35:12

0:35:14

035:30

0:36:29

0:38:17

0:38:40

0:38:57

0:3859

0:39:38

039:4ó

0:40:12

Rémon van Lunzen

BatColijn

Peter van Leelwen

Mieke Aanen(HagAd)

Stewn Post

Ronald Brcugom

Jan Gmot

RóvanKempn (PAC)

Rinul Pols

NicoDmpfí

Maanen Sclmmo

Jan Stok

Rob Pmnk

Ineke Vis (0lympus 70)

I*nie vd Plas fi*rder Atl)

Duriloop, l!ffift Hatve nffihon op 26fi41l8

Plaat Cat, Tijd Naam

I MSE l:10:08 HermanCouperus(Alti$

2 MSE l:10:49 Rémonvanl.unzrn

I M40 l:12:06 SrpStalfiellas)

i MSE l:14:12 WillemdeGraaf

11 MSE l:16:17 BatColijn

4 M40 l:18:18 Petervanleuwen

Lievaft Canp @, Naalfui1k, iffirn E 21101tcil

Ptaat Gt ïid Naam

I MSE 8J2:1 MauncevVeldhoven(0lympus70)

9 M40 9:17:l DikvanBelen(kidenAtl)

2l MSE 9:29:7 JanGroot

25 M40 931:6 Petervanleeuwen

39 M40 957;9 StevenPost

52 MSE 10:44:4 MarceldenDulk

Archimedesstraat 68

2517 RX Den Haag 070:4273887 (thuis);

07 0-337 569 6 (werk) giro 56992 1 5

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

Postbus 696,2270 AR Vooóurg

A. Duycksrraat 100

2582 TN Den Haag 070-3540690

A. Romeinsingel 38

2331 SV Leiden

tei.ATl-5322179

g.zijdenbos@rikz.rws.minvenw.nl,

De Sillestraat 266

BESCHERMING VAN
MERKEN, MoDELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SHIELD MARK BV RoTTERoAM, VAN VoLLENHovENSTRAAT EÍ, PosTBUs 23O3O, SOOI KA RoTTERDAM,
TELEFooN OlO 24 lAlOO, FAx OIO 241f,129

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, JoHANNES VERMEERPLEIN I, PosTBUs 75643, TOTO AR AMSTERDAM,
TELEFooN O2O 664433 l, Fax O2O 676aAOO

SnIELD ManK

Boy Gai§aard

Marianne van Griekeir

CLUBKLEDING

FÀZiJl
REDACNE

Redactie

Hellen den Dulk

Patrijslaan I I

2566 XL Den Haag U0-3462607

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-323609?.

Frits Slompstraat 29

2264 D\,1 Leidschendam 070-3204095

Johannes Postsfaat 2

2264 DC Leidschendam 070-3 1?5869

Saffiershorst 110

2592GM Den Haag 070-382M18

Soesterbergstraat I 56

2546Y'X Den Haag 0?0-329876?

Aad Overdevest

(penningmeestu)

De Genestetlaan 268,

2522LW Den Haag 070-3901597

Zie adres bij bestuur

Noortje AlberÍs Zie adres bij bestuur

Ginneke Bunk Appelstraat 16

2564 EG Den Haag 070 - 4490?77

Carry van Teijlingen De Bruijnestraat 3l

2597 RD Den Haag 070-3280562

Zwolsestraat 427

2587 VH Den Haag 070-3514390

Ten Hovestraat 105 i

2582 RK Den Haag 070-3503050

Herenstraat 45

2681 BD Monster 0174-240861

Zuidplaslaan 91

2743 CW Waddinxveen 0182-61 1955

Renée van der Rost




