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De KNAU heeft
Nederland. De

ongebonden
profiteren van de
jaren hebben

kunnen deze ongebonden lopers profiteren van allerlei

voordelen die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap, waar-

onder een sprtkeuring, abonnement op Afletiek en kor-

ting brj voorinschrijving bij loopevenementen.

Op het eente gezicht lijkt er veel voor te pleiten om de

ongebonden lopen de atletiektand te reiken, maar of dit

de goede manier is, betwijfel ik ten zeente.

Allereent is dit plan niet vanzelf van de grond gekomen;

er is een uitgebreid ondezoek aan voorafgegaan en dat

kost geld. Op zich niet erg. Daamaast is er em plan ont-

wikkeld en gernroduceerd en dit plan "Loopservice

Nederland" zal behoorlijk onder de aandacht van de

ptentiële ongebonden lopers gebracht moeten worden

en dat zal nog metr geld kosten. Op zich is er weer niets

op tegen om ondezoeken uit te voeren en plannen te ont-

wikkelen en te infroduceren en daarvoor geld uit te fek-
ken. Met dit plan en dèze activiteit heb ik echter grote

moeite.

Al jaar en dag probeert onze vereniging ongebonden

lopn warm te maken voor het hardlopn door middel

van onze loopgroepen onder het motto "Gezond, Veilig

en Gezellig Lopen". lnopservice Nederland van de

KNAU lijnt niet met ons loopgroepenprojekt, maar staat

er misschien wel haala op. Wellicht dat gernteresseerden,

die anden deel zouden nemen aÍm onze loopgroepen, nu

besluiten om lid te worden van de KNAU binnen

Loopservice Nederland. Toen ik indertijd vemam van het

plan van de KNAU om Loopservice Nederland t€ initië-

ren, heb ik gevraagd om het waarom en kreeg hierop het

antwoord, dat zoveel verenigingen in Nederland de

wegatletiek links laten liggen en daarmee kansen op dit
gebied, da de KNAU dit zelf wel ter hand moest nemen.

Dan gaat men voor het gemak wel voorbij aan de vereni-

grngen die wèl actief op dit gebid zijn en daar veel

moeite en tijd in steken.

Het is naar mijn mening nog steeds zo, dat de KNAU er

is voor de verenigingen en niet andenom. Voor een aan-

tal verenigingen in Nederland is de actie naar mijn

mening een slecht plan. [,os van het feit dat de actie

Loopservice Nederland m.i. snijdig is met de belangen

van de wegatletiekverenigingen lijkt het mij, dat de actie

niet het gewenste resultaat zal halen. Er zal zonder nrdfel
veel geld, moeite en tijd in de actie gemvesteerd worden

en dat zal er volgens mij niet uitkomen. Uit het onder-

zoek zou naar voren zijn gekomen, dat 4070 van de

ondezochte groep wel wat voelt voor een lidmaatschap

van Loopservice Nederland. Maar'wel wat voelen voor'

en feitelijk lid worden is een wereld van venchil. Dit
Iaaste zal naar mijn mening ook niet of slechts in geringe

mate gebeuren.

Het is niet helemaal negatief wat de KNAU ons brengt.

In 1998 zal er een 8-tal Delta Lloyd loopspoÍ clinics

de tot

in de

v-geíde loopgroe-
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geweest om al het geld uitgege-ware het beter

ven voor Loopservice Nederland te steken in een totaal

marketingplan voor de wegatletiek en dan meer geld te

besteden aan door de wegatletiekverenigingen te venich-

ten activiteiten of nieuwe initiatieven.

De laatste weken gaan er geruchten rond over de nieuwe

clubaccommodatie van ortp buurman over de

Landscheidingsweg HGC. De geruchten gaan in de rich-

ting alsof HRR zou inrekken bi HGC. Dit is geenszurs

het geval. Wij zijn een aantal maanden terug benaderd

door een bestuunlid van HGC. HGC heeft zoals bekend

het clubhuis onder handen genomen en er een zeer pro-

fessionele accoÍnÍnodatie van gemaakt met alle horeca

voozieningen, ffsiopraktijk, sportschool en fiÍress cen-

buÍn etc.

De accommodatie is duur en ruim bemeten en HGC zou

e€n mede-bewoner kunnen gebruiken om te helpn in de

financiële exploitatie en om de beschrkbare ruimte en

faciliteiten beter te benutten. Hiertoe, nogmaals, heeft

men HRR benaderd en wij zijn een eente gesprek aange-

gaan. B staat een tweede gesprek op de rol, maar dat wil
niet zeggen, dat er een reële mogelijkheid is dat HRR en

HGC samen in een accommodatie komen. Onze eente

insteek is en blijft om de huidrge accommodatie te

behouden. Mocht dit in 2m0 niet mogelijk zijn, dan zoe-

ken wij allereent naar een eigen clubhuis. Daarvoor is

onze vereniging groot en furancieel gezond genoeg.

Overigens zal op de komende Algemene lrden-
vergadering op maandag 12 ohober a.s. mecr openheid

van zaken gegeven worden.

De KonMarathon is een subliem gebeuren geweest. Het'

evenement had mnder meer een grote intemationale uit- ,,

sraling en verdiende alleen daarom al mepr deelnemen.'

Het programma in en rond De Uithof was imponerend.

Een b,raderie, optredens van Swing Time Big Band,

Grard Joling, Gordon en De Kast. Op het binnentenein

van De Uithof konden de genodigden zich uitgelezen

vermaken in het MP-dorp.

Een kitische noot wellicht dat door de opredens de aan-

dacht meer hierop gericht was, terwijl de binnenkomen-

de lopen toch alle aandacht verdienden.

Onze verenigrng heeft haar steentje bijgedragen door bij

voorbeeld de KonMarathon loopgroepen, de organisatie

van de Brealdasfun en de bezetting van een wahr- en

spnspst op het parcoun nóij ons clubhuis. Het project

KonMarathon Inopgroepen is beëindigd. De rainen
hebbn 8 maanden continue loopgroepenraining achter

de rug. Dat is een prestatie: iedere zaterdag maar weer

naar de club om vooÍ je goep te staan en enthousiast

hzig te zijn.

Namens de vereniging, en ik denk ook namens de deel-

nemers van de loopgroepen, mag ik hen hiervoor bijzon-

der dank zeggen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de

organisatie van de KonMarathon l,oopgroepen.

Ton Vermolen, voozitter.
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OPROEP AAN DE LEDEN VAN DE HRR
VOOR EEN MELKERT-KANDIDAAT
Hetbestuur is al enigetijd op zoek naarer;n
mogeliike structurele oplossing v@r de
uitvering van klussen die de vereniging v*l
geld kosten, zoals met name hetsdroonmaken
van het dubhuis en de kledkamen (minstens

2x perwek) en deklussen die dewijwilligers
veeltijd kosten, zoals o.a. en der;l van het
beher van het clubhuis. Het wordt ook sterds
neilijker in deze huidige tijd, waartn,bdeÍeen
het druk heft, mensen te vinden die tijd
kunnen en willen steken in activiteiten van de
vercniging.

aarom heeft de vereniging zich, net als

andere verenigingen die met
dezelÍde problemen kampen, ingeschre-

@§ de Gemeente Den Haag om in aanmer-
king te komen voor de Melkert+egeling. Deze

regeling houdt in dat de vereniging met subsi-

die van de gemeente een werknemer, die een
jaar werkzoekende is, in dienst kan nemen om
een aantal klussen uit te voeren. Het bestuur
heeft aangegeven iemand te zoeken die o.a. de

volgende klussen kan verrichten: het schoon-
maken van het clubhuis, het beheer van het
clubhuis en het eventueel verrichten van klein
onderhoud, kan uitvoeren. Helaas is er een
behoorlijke wachtlijst.
De gemeente heeft wel aangegeven dat, indien
de vereniging zelf over een geschikte kandidaat
beschih, die ook in aanmerking kan komen
voor deze functie, Voonruaarde is wel dat de
kandidaat minstens I jaar werkzoekende is.

Bij deze dan ook een venryachtingsvolle oproep
aan alle leden van de HRR!

Kent u binnen de vereniging of uw familie-,
vrienden- of kennissenkring iemand die in aan-
merking zou willen en kunnen komen voor
bovengenoemde f unctie?

Ja? Wij willen graag met deze persoon kennis
maken!

Belt u dan met Ton Vermolen - 070-3462607

of met Hellen Hauser - 070-3204095
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De twede HRR Run-Bike-Run was dit jaar
gepland op I juli. Maar omdat sommige
(top)atleten uit groep 1 als en afspraak had-
den met ene men*r lagger, werd de organia-
tie viendelijk doch dringend verzocht uitte kij-
ken naar en andere datum. Mijn huwelijk
werd zelfs op het spel gezet toen de datum
werd vastgesteld op 24 juni. De delname was
net als in het erste jaar overweldigend met
zo' n 1 (n i nsch rijvi ngen.

I I et weer was dit jaar stukken beter dan het vorige

n'ffi iili:ï'ffi Ï; ïi,ffi ï'ffi ËïJ 1ï:
geleken konden worden. Maar er werd in ieder geval op

het scherpst van de snede gestreden en geknoh voor

iedere meter. Overall winnaar was Pieter Altorf, maar

aangezien Pieter geen lid is van de club keeg Piene

van Leeuwen de eerste prijs uitgereih en mocht hij
samen met de winnares bij de dames, Sandra v.d. Berg,

even de wisselbeker vasttrouden. De nieuwe, door de

organisatie, aangekochte wisselbeker verdween daama

snel in de prijzenkast, waar hij nu staat te pronken om

volgend jaar weer Íun een andere aansprekende win-

naar en winnares uitgereikt te worden. De na de pnjsuit-

reiking gehouden loterij was mede door de hulp van de

vele sponsors een goot succes, want bijna iederecn

ging met een prijs naar huis. Bovendien was er voor

iedere deelnemer een gratis T-shirt beschikbaar gesteld

door: Kees Ifuaap, Tom Schouten (fietsenwinkel in

Scheveningen) en Run 2 Day fr.unnersworld) met dank

aan Frans Martens.

De overige sympathieke sponsors waren: Duo optiek
(Thomsonlaan, wie kent hem nie|, DeZaen (keukeng,

Jan Molenkamp, Zer Running, Rabobank (Ed

Reinicke, Han Elkerbout en tenslotte Puzeia I
Vesuvia (Kosa) die een etende voor twee penonen t€r

beschikking stelde voor de grootste pechvogel, overtu!
gend gewonnen door Peter Bamard, die onder de fnish-

lijn door probeerde te duiken om zo een nog scherpere

tijd op de klok te kijgen.

De volgende editie van de HRR Run-Bike-Run is

geplandop 3Ojuni 1998

Hermanvan d*ltijl
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van een vereniging die is

voor /,45,- peÍ jaar

kunnen worden. Via l.oopservice
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Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap kan
alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd
schriftelijk te gebeuren aan de ledenadmi-
nistratie of aan het secretariaat 2 maan-
den voor 31 december van het betreffen-
de kalenderjaar.

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.

Mutaties
Wilt u bij onjuiste adressering of tenaam-
stelling de juiste gegevens sturen naar:
Guus Zijdenbos,
A. Romeinsingel 38, 2331 SV Leiden,
Tel.071 -5322179
E-mai I g.zijdenbos@rikz.rws. minvenw.nl

verkrijgbaar bij: Hellen den Dulk,
Herenstraat45, 2681 BD MONSTER

tel. 0174-240851

Uiterste inleverdatum copy en
advertenties: '10 november 1998

Inleveren bij Hellen de Dulk,
zie adres hierboven.

§

cluborgaan aa.r, de Ilague Road Rurtttcrs"

bij de penblijftgehandhaafd.

georganiseerd worden en de

Doe mee aan de 2e crossClingendael

afloos otiis

I n s ch ri jv en cl u bh u í s Bu urtw
Deel n a me g ratis voor leden
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Frn kel.rzer-\ r-kking, spieren rondom de enkel weer volledig op kacht is en de kuitspieren weer hun

oonpronkelijke lengte hebben. Globaal kan de trainingsopbouw na de enkel-

vezwikking uit de volgende stappen bestaan: onbelast oefenen, wandelen of
fietsen, rustig lopen, vennellingsloopjes en langere tempolopen, submaximaal

sprinten, voluit sprinten op de training, springen op de training en uiteindelijk

ook sprinten.

Ítlt u ooK
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IAAI IE KEUREN DOOR NEOTIIED!

ADVII§. 5(H0tl1lG. tEDIS(HE lCUnlllGtll

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

Els Stolk,bondnrts KNAU

.,rQ àkeg,van deze enkelblessure
. Ventappen, bijvoorbeeld op een zachte ondergrond of op de rand van de

binnenbaan

. Een verkeerde afzet of landing. Een sporter die deze enkelblessure al eer-

der heeft gehad is vaak extra kwetsbaar voor het opnieuw oplopn daar-

van.

Hoe voorkom je deze enkelblessure

Preventictips:
. Begin altijd met een goede warming-up. Lnop 5 a l0 minuten rustig in
. Zorg voor een goede conditie en een goede techniek btl de afzet en lan-

ding
. Hou je concentratie erbij tijdens het sporten. Laat je niet afleiden door de

mede-atleten en kijk goed waar je je voeten neerzet, met name tijdens het

lopn op een zachte ofoneffen ondergrond.

. Draag stevige, goed passende sportschoenen

. Bij zwakke enkels of eerder doorgemaakte enkelblessures verdient het

aanbeveling om voor de spieren, die rond het enkelgewricht aanhechten,

exffa spierversterkende oefeningen uit te voeren.

. Tijdens trarningen en wedstrijden kan een ondersteuning van de enkel

nuttig zijn in de vorm van een zwachtel, tape of een enkelbrace. Een

deskundige kan je advies geven over de aankoop van zo'n enkelbrace of

oveÍ het aanleggen van een zwachtel of ape.
. Beëindig de training altijd met een cooling{own, zodat de afualstoffen

van de training goed afgevoerd kunnen worden.

Wat kan je doen als deze enkelblessure (toch )is onttaan?
. Loop of steun niet op de geblesseerde enkel

. vermijd bewegen van de geblesseerde enkel en hou het been zoveel

mogelijk omhoog. Op deze maniet blijft een eventuele bloeduistorting

zo klern mogelijk.
. probeer in de eerste 2 tot 3 dagen na het optreden van de enkelvezwik-

king de enkel zo min mogelijk te belasten.

. Koel direct door een coldpak of ijszak op de pijnlijke plaats te leggen.

Dit moet zeker 15 tot 20 minuten volgehouden worden. Zorg er wel voor

dat er bv. een theedoek tussen het ils en de huid gelegd wordt om huidbe-

schadiging door bevriezing te voorkomen. Blijf doorgaan met koelen,

waarbij je een periode van 15 tot 20 minuten koelen afivisselt met een

periode van 20 minuten zonder koeling. Ga zeker 48 uur door met koe-

len, zodat de bloeduitstortrng zo gerurg mogelijk blijft.
. Lrg zelf of laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen en laat dit

zo mogelijk 48 uur zitten. Laat hierbij geen vette watten gebruiken.

. Laat de enkel niet möseren en gebruik geen wamte of wamte-inbren-

gende zalven. Hierdoor bestaat namelijk de kans dat de bloeduitstorting

ten gevolge van de enkelvezwikking toeneemt. Blijf de enkel meerdere

keren op een dag koelen zolang de enkel gezwollen is. Evt. kun je na

twee tot drie dagen in plaats van koelen wisselbaden toepassen.

. Raadpleeg na vorengaande E[tsO maatregel je huisarts of een (geregis-

treerd) sportarts.

Wanneer kan je de training hervatten?
. Al snel kun je met de enkel binnen de pijngrens naar onder en boven toe

bewegen. Je kunt deze oefening ook isometrisch"uitvoeren, waarbtl je

met je voet kracht zet tegen bijvoorbeeld een handdoek, maar waarbrl je

je enkel niet beweegt. Begin ook met deze oefenvorm meer "naar onder

en boven toe" bewegen, later aangevuld met "de rand van de voet naar

buiten bewegen". In een later stadiurn moet de spierkacht van de spieren

die aanhechten rondom het enkelgewricht aanvullend worden getraind.

Daamaast moet je het "evenwicht"(ccËrdinatie) trainen door eenbenige

standoefeningen. Deze eenbenige standoefeningen kun je moeilijker

maken door het anderc been heen en weer te zwaaien of door op een

zachte mat of oefentol te gaan staan.

. De meer algemene training kan in de meeste gevallen na de eerste week

weer voozichtig aangevangen worden met fietsen en als dat pijnvdj kan,

weer met dribbelen. Bedenk echter wel dat een enkelvezwikking een

blessure is die vaak terugkomt wamefl de training te snel wordt hervat.

Neem dus de tijd (zeker 4-8 weken!) voor de revalidatie.

,kker n de hentelfase is het aan te bevelen de enkel met een zwachtel,

tape ofenkelbrace te ondenteunen.

. Je bent pas volledig rainingsbelastbaar als je geen pijn meer voelt, als de

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630. 2564 AK Den Haag

Telefoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 7 1

Nieu\rue leden
Bas Mullekes
Adri Wuister
Anton Herps
Paloma Ruiz Castello

Darius Bargi
Manna Verduyn Lunel
Avram den Heijer
lVilma van der Hoorn
Kari Melsert
Frans Mac lrcan
Ria van de Haas

Raymond Spi.ikerman

Margriet Bante

Alexvan Bellen

Guus Vogelpoel

Janneke Vogelpoel

Adèle Bergenhenegouwen

Rob Vreeswijk
Willem Hasekamp

Nathalie Biemans

Welkom namensHRR

Op maandag 6 juliwerd de
20ste serie strandlopen van
AV Rijnsoever afgesloten, met op
de 3e plaats bij de heren veteranen
Ed Ziil.3e prijs dames veteranen
4 km, M. van Meerwijk en op de
2e plaats bij de heren 8 kilometer,
Ed Biersteker.

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.

íïilïïitljil::ïJilJ' ö
wilje meer weten? Fngsn
We nemen graag de tiid MSION
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

070-3607002

Getrouwd op 11 september 1998

Hartelijke gefeliiíteerd namens HRR

n/tartin.@ford en
,ng*wer SPO RTKEURI/VGE/V

* Blessure preventie en behondeling* E.C.G. beoordeling* Bloeddrukmeting
* Vo2 mox bepqling. Vetpercentoge meting. Mobiliteitsondezoek. Vitole copiciteit* Trolnlngs/bewegings odviezen
'groepskorting

070 r 3884634Soestdrlksekocle ó84
2574 EA Den Hoog

1
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Op naar mijn eerste Marathon Gewoon lekker uitlopen, heel blijven en

genieten.

Vanaf het moment dat bekend werd dat er in Den Haag eenmalig een marathon zou worden
garganiseerd i.v.m. het750 jarig bestaan van de stad heb ik mijvoorgenomen hieraan deel te Zoals gebruikeluk gaan de eersre kilomerers weer re

nemen. snel, ook lijkt mrjn hartslag niet tot bedaren te komen.

Br1 Voorburg, na het keerpunt bij I"ridschenhage,

Find Mei, of wel het begin van Juni, was de start leukste vind jongens, en we werden verwend met een moet ik de andere Road Runners laten gaan. Op 19

F van het schema. volledig gericht op het lopen van prachtig Ice-Thea glas. Er was zelfs een glas bij waar kilometer komt Andre langs. hij probeerr mij wat op te

heen hele Marathon. Nu moet ik er onmiddelijk de schimmel van de vorige eigenaar nog in zat. Mocht beuren hetgeen aardig lukt. Ik weet dat op 21 km mijn
bijre§§en dat ik al met een achterstand op de rest er iemand zijn die graag een dergehjk glas geheel gra- vrouw (Marion) wacht met een verse bidon en tevens

begon omdat ik de maanden daarvoor weinig getraind tis ontvangt laat het even weten, bij thuiskomst bleken staan er twee begeleiders klaar die op de fiets mee zul-
had i.v.m. studie en andere verplichtingen. Al heel snel er een aantal achter in mijn auto te liggen???? len gaan. Mer mijn zoon en een vriend op de fiets in
stond de 3M- loop in Leiden voor de deur. Om zeer het kielzog lijkt het langzaam iets beter te gaan.

De eerste training van drie uur verliep redelijk, met

een zeer drukke groep werd een tochtje vanaf Haag Nog maar twee kilometer naar Houtrust waar Guus en

atletiek naar Hoek van Holland en weer terug Janneke staan te wachten om het laatste stuk mee te
gemaakt. Wat rk bedoel met een drukke groep?? In lopen. Wat een martelgang, het loopt niet, mijn benen

ieder geval niet het aantal loperslle moet het maar doen pijn, de moraal is onder ieder niveau gezakt.,

eens proberen, een ralning met de heren ZwarÍ en Vanuit de bocht brj de laan van Poot komen Guus en

Toet, gek wordt je daarvan. De verzorging was overi- Janneke mij al enthousiast tegemoet, gawer.... rk heb

gens in perfekte handen. Drie dames die aIle drank, geen zin meer, moet het nu nog???. Omcirkeld door nu

droge shirts en aanverwmle artikelen op hun fiets twee lopers en twee fietsers beginnen we aan de laatste

geladen hadden en ons op stemmige wijze hebben twaalf kilometer.Jezus...wateeneindnogzeg!! Brj

begeleid, dat was grote klasse. km 31 een juichkeet van Janneke, zo dat zijn er nog

maar elf, da, als je het zo bekijkt !! Door hun onge-

Twee weken voor de marathon stond er nog een dertig breidelde enthousiasme wordt mijn moraal weer enigs-

km-loop op het programma, uitgezet door de gazelle zins opgekikt, als even later zelfs Georgette op de

uit onze groep, AbraHAN Elkerbout, ( wat kan die fiets verschijnt en ook zij zich met de begeleiding van

man toch makkehlk lopen). Wederom gesteund door mijn persoonde bemoeit gaat het steeds beter. Op de

dezelfde dames werd gelopen op tijd en hartslag. Monsterseweg geven veel lopers het op, met gebogen

Gelukkig ontbraken Toet en Zwart zodat er nu einde- hoofd sjokken ze verder, de schouders naar omlaag.

lijk seneus getraind kon worden. De week voor de Als ik met mrln stoet langskom vraag ik ze steeds in te

marathon begon de spanning al aadig voelbaar te

worden. Ik wordt daar steeds drukker door waar ande-

ren steeds rustiger worden, nietwaar tainer?? De laat-

ste trainingen waren voor mij moment@ van ontla-

ding. waar het voor met nÍune RB juist concentratie

betekende. Je hebt toch niet teveel last van mij

gehad??

Zondag 30 Augustus:

Als ik na een enigszins onrustige nacht opsta zit er een

flinke knoop in mijn maag, en mijn hart lijk te zrjn

stappen en als een gezamenlijke bus verder te gaan.

de stoet sterds groter en wordt het

mijn keel. Waarom? Het is toch

persoonlijke redenen zaltk deze niet zo snel ovenlaan

en ik was dan ook van plan om daar de 10km. te gaan

lopen. Gezien de geringe training tot op dat moment

volgens mij ventandig. Samen met de mascotte van

onze groep, brjnaam Eugene, stond ik in Leiden aan de

start.

Lekker trainen op basis van een rustige hartslag en

tegehjkertijd een halve marathon lopen, mooier kan

toch niet? Nou, ik heb het geweten, mijn hartslag is

niet onder de 160 geweest, zelfs niet onder de 170.

Vanaf zo ongeveer de vijftiende kilometer bleek ook

de 180-grens geen belemmering meer. Dik over de

180 en in een wereldtijd van 2 uur en 2 minuten werd

de finish gehaald waar het bier, dit jaar alcoholvrij,

weer vrijehjk stroomde. Kortom, het was een training

geweest waar ik wat aan had, ik heb het overigens

maar niet aan mijn trainer verteld.

De weken daama verliepen gelukkig beter, de conditie

begon weer terug te keren, zo ook de goede moed en

het fanatisme. Drie weken later volgde de echte zware

trainingen. Zondag's drie uur en op woensdag ook nog

even twee uur. Daartussen zaten dagen van een tot

anderhalf uur, koÍom de zware weken. Oh ja, we heb-

ben ook nog even een halve marathon gelopen. Onze

onvolprezen trainer had het onzalige idee eens een

loopje elders in het land op te zoeken, verandering van

spijs doet tenslotte eten, nietwaar? Het bleek hier ech-

ter te gaan om een soofi van oefenrondje voor de

plaatselijke atletiekvereniging in Znist, de

Pannenbosloop" , een onveryalste cross van 2l kilo-
meter verdeeld over 7 rondjes. De medailles mochten

wij naderhand zelf uitzoeken. kijk maar wat je het

er staat voor mij toch niets op

ieder meter gezelliger. Als ik water wil hebben

ik maar te knikken, sponsen worden gereed

gezicht en schouders af te sponsen. Al die aandacht

doet mij goed en Georgette moet mij dan ook regelma-

tig manen niet overmoedig te worden.

Op het veertig kilometer punt nog even wat gedronken

waama ik brj de daar aanwezige muziekband het niet

kan laten en toch even moet dansen. Dan gauw verder,

de finish lonkt. Op anderhalve km voor de finish komt

Andre weer in zicht, door kamp heeft hij het wat rus-

tiger aan moeten doen. Dat geeft mij vleugeldes en al

snel ga ik hem voorbij. De laatste kilometer beleef ik
als in een droom, steeds sneller ga ik richting de uif
hof. Onder het slaken van overwinningsketen ren ik
als een bezetene de parkeerplaats brj de schaatsbaan

over, onder de stellages door linksaf naar de hal.

Binnen ga ik volledig uit mrjn dak, met twee armen in

de lucht flits ik over de laatste tweehonderd meter. Als

dan ook mijn kinderen op de baan springen en de laat-

ste 50 meter voluit meesprinten lopen de tranen mij al

over de wangen. Op de finish kijg ik m4n medaille

omgehangen en krijg ik van Guus een onderweg

beloofd biertje. Ik heb het gehaald, ik heb mijn eerste

marathon gelopen, alle leed is geleden, ft voel mij
goed, ben ondanks alles niet kapot en ben onvoorstel-

baar blij, kan d'r wel van janken. Dit is mooi, ik wou

dat dit gevoel niet meer voorbij ging.

Gatverpiellekens, wat was dat lekker ! ! l!!! !

Guus, Janneke, Georgette, Frans, Mischa, Marion,

Tamara en al die anderen die mij gesteund hebben,

ongelooflijk bedankt, voor mij was het een onvergete-

lijke gebeurtenis. Oh ja, Ronald en onze groep, alle-

maal gefeliciteerd; het is brlna jammer dat dit weer

voorbij is.

mÍutl een

met

hoef

gehouden en Janneke ziet zelfs kans al lopend mijn EdReinicke

Zaterdagochtendtra i n i nglKon ma rathon
Het zit eropll De zaterdagochtendtrainingen, die eenmalig op 52 aaneensluitende zaterdagen
werd georganiseerd, zijn afgesloten metde Konmarathon.
ln de derde fase van het Konmarathonproject noteerden we nog drie nieuwe namen. Van de in
totaal4S deelnemers waren er 19lopers in training voor de kwart en 29 voor de hele marathon.
Zoals altijd heeft Harm Hendriks de schema's gemaakt en daarbij ook enkele duurlopen op het
marathontijdstip (zondag 13.30 uur) gepland. Heel succesvol was de door hem uitgezette 30
kilometer testloop op zondag 9 augustus, waaraan maar liefst 52loperc deelnamen. Onder hen
waren 12 gasten van Sparta.

1f, Is laaste gezamenlijke activiteit in het kader den ZOT en acht maanden training voor de

A van het loopgroepenprqect met de verenigin- Konmarathonloopgroepen. In de drie fasen namen

f--Igen Sparta en Haag Atletiek werd de break- achtereenvolgens 162.92 en 48 lopers deel. Daarbrl is

tàstrun georganiseerd. De organisatie kwam groten- ook leuk om te vermelden dat op die laatste zaÍerdag-

deels neer op de schouders van enkele van onze,Men. ocht«rd vijf lopers lid geworden zijn!

Onze barcommissie trof de voorbueidingen en drie
van onze trainers verzorgenden de korte loop. Het aan- Als dit nummer van ons blad uitkomt, zijn de meeste

tal deelnemers wordt geschat op 50. De beloofde van onze ruim twintig ZoT-trainers op cursus bij

serenommeerde spreker hield zijn toespraak dan ook Harm, Na twee maanden rust en aansluitend op de cur-

nraar in zijn zak. Het ontbut liep overigens gesmeerdl sus kunnen de nieuw veruorven kennis en vaardighe-

Uithof gezellig den weer worden. We beginnen we

aan een nieuwe sene trainingen.

wedstrijden rn december (ook

hebben 17 van de 23

meegedaanlopers ook inderdaad

Onder prachtige weersomstandigheden en met een

zeer goede organisatie leverde Jan Westra/Kees Jan

Hagen de beste prestatie (2.58.1713.09.00 ).' Helaas

hoorden we van onze deelnemers aan de kwart mara-

thon dat die wedstrijd organisatorisch veel te kort
kwam.

Na de Konmarathon hebben we de lopers nog een

zaterdagochtend bij ons gehad om na te praten en

lbto's uit te kijken. Onder het genot van koffie en koek

konden trainers en lopers terugkrjken op twaalf maan-

en daama tien weken voor de

CPC.

Aan het einde van dit bijzondere jaar wil het ZOT-
'comité §óór, Harm, Boy en Jéjé) alle trainers heel erg

bedanken voor hun inzet.

OPROEP
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Oplossingen op maat,

nauwkeurig toegesneden

op uw specifleke situatie.

Daar draaÍt het oml

Met eigen servrcewagens,

reparaïiefa(il itelten,

'n verhuurafdeling en een

uitgebreid magazljn voor

Íevering à la minute.

Slopen. trillen, vergruizen

en asbestverwuderen met

Dehaco in uw achterhoofd:

zorgelozer kunt u de l(lus

niet klarenl
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onze zaterdagochtendtrainingen. Ze kunnen (voor

zover nodig) kennis maken met hardlopen en inburge-

ren

in onze verenigrng. Op zaterdag 7 november zijn ze

om 9.00 uur van harte welkom!!

HRR Sponspost Marathon

Wat was niet mooier dan een presentatie van de HRR

dicht bij het clubhuis voor alle deelnemers aan de

maraton? Daarom heeft de PR-commissie al in het

voorjaar een wat€rpost aan de Landscheidingsweg

gereserveerd. \Ve hmpten natuurlijk op e.en post bij de

Buurtweg, maar het werd het 22'lzklometer punt bij

de Wittenburgerweg. Een gezellig zonnige plaats.

Na de oproep in het vorige nuÍnmer, stroomden de

belangstellenden toe. Het was niet moeilijk om de

gevraagde 16 enthousiastelingen bij elkaar te krijgen.

Conditio tekende voor negen helpers. In de vroege

ochtend hebben Noor en Jéjé de brandkaan op de

waterput aan de Zjdeweg willen aansluiten. En wat

bleek, een Haagse kraan past niet op een Wassenaarse

put! Paniek!! Gelukkig was er na andethalf uur een

tussenstuk aanwezig. Inmiddels was de ploeg in het

clubhuis opgevangen met koffie en ging men vol

goede moed (schoolreissfeertje) naar de sponspost. De

kamen, vuilnisbakken en bezems stonden al klaar.

Begonnen werd met het vullen van de teilen (ook wel

cementfoggen genoemd) met de 60 meter lange tuins-

lang. Spoedig kwam een vrachtwagen, waaruit twse

kubieke meter sponsen werden gedropt. Talenwolle

etaleurs wierpen zich op en met grote zorg werden de

1600 flesjes met water in het gelid gez€t. Met [efde

werden de HRR-vlaggen aan de zeven kamen en de

MM-keet bevestigd. Ter verhoging van de feest-

vreugde kwam er nog een band onder de naam

Blaaspiepers. De opgewekte muziek kon Noor verlei-

den tot het uitvoeren van niet te beschnjven folkloristi-

sche dansjes.

Nog om wat fruit (alleen

voor voor

iedereen) op te halen. Om kwart over de

ijn eerste marathon

hart sneller kloppen.

Zo rond tien over

Znu die de Uithof gehaald

We weten het niet. De

licht passeerde: einde van & doorkomst van lopers en

volgauto's. De vrijwilligers veegden sponsen en fles-

jes brj elkaar. Razendsnel volgden de wagens van de

organisatie elkaar op. Voor half vrjf was de NBM-keet

al voorbij en zag

onze uit als 's-ochtends

ik instaat-"p.ln

indew*kvol
te houden, zodat daal-

daarmx het animo voor de sport.

dat ter ere van het 750

een marathon in Den

zou worden georganiseerd. Dit was voor

zou

waarop ik dacht nu of nooit en besloot

*ie.rden en ik de Konmarathon zou

ik me bewust was dat er nu flink
ervaring wist dat het

getraind

moeihjk

en een 30 km testloop bij

Fysiek konden we ons te goed doen aan een uitsteken-

de maaltijd van pasta, saté en rauwkost. Mentaal werd

ons op het hart gedrukt vooral niet te snel te vertrek-

ken en zolang mogelijk bij elkaar te blijven, zodat we

elkaar over de inzinkingen heen kunnen helpen. Want,

zo werden we gewaarschuwd, die inzinkingen komen,

zeker na zo'n 30 km. Als venassing haalde Henk

voorts voor alle marathonlopers uit zijn groep een T-

shirt te voorschijn met een afbeelding van Henk en de

tekst: "Je eente marathon. Oh Ja!".

Twee dagen later was het dan eindelijk zover. Als om

half twee het startschot klinkt zet de stoet van zo'n

1700 lopers zichlangzaam in beweging. Dat de waar-

schuwing om niet te snel te beginnen niet voor niets is

blijkt al in de eqste 10 km waarin reeds de eerste

lopers gesipaleud worden die de looppas voor wan-

delen hebben vswisseld. Voor de groep van Henk

verlopen de eente 20 km volgens schema. Door het

rustige tempo dat door Henk wordt aangegeven onder-

scheidt het begin van de Konmarathon zich alleen van

een normale trainingsloop door het vele publiek langs

de route. Na zo'n twee uur wordt het punt van de halve

marathon gepasseerd. Dan beginnen de eerste proble-

ze venast met een bloemede.

Onvergetelijk is vervolgens het rondje over de baan

van de Uithof om na 4uur en 25 minuten zwaaiend

met de bloemen gezamenlijk de finish te halen van de

eerste marathon en ze bewezen wat Henk op zrln shut

had staan: "Je kan het". Hilde was inmiddels met een

tijd van 4 uur 17 gefinished en 7 minuten na de groep

kwam ook Bert binnen. Toen na 4 uur en 45 minuten

ook de laatste piepen klonken van de chips van Koos

en Henk, kon de hele groep terugzien op een geslaagd

evenement, waarbrj alle lopers van de groep Henk de

finish hebben gehaald. Dit succes komt nog beter tot

zijn recht als'men bedenkt dat er van de 1700 lopers

amper 1200 het tot een goed einde hebben gebracht.

Voor de vele uren die Henk zich heeft getroost om dit

' 'resultaat te bereiken is hij door de lopers mkele dagen

later nog eens in het zonnètje gezet, waarbij zij hem

ondermeer hebben toegezongen met het door Margreet

Henk bedankt en die eerste

meer.

worden en ik uit

vroeg.

Uithof

dankzij behulpzame HRR clubgeno-
je had het fijn voor elkaar)

Maco terugzien op een

taaki aan de Konmarathon. De

VE van de lopers z'rjn grootste cadeau.

de ik hoop de Konmarathon met suc-

ces t€ kunnen uitlopen. Uit het logboek van nujn.trai-

ningsaktiviteiten dat ik gedurende een jaar heb bijge-

houdèn'blijkt dat ik vanaf het begin van het jaar bijna

1700 trainings kilometers heb afgelegd. Dit blijkt ach-

voldoende geweest te zijn om de marathon uit te

en ik ben nu dan ook de trotse bezitter van een

medaille als beloning voor mijn eerste

Hieronder mijn verslag

Op vrijdag 28 augustus was de groep van Henk

Hoogeveen in het clubgebouw van de HRR bijeen om

de voorbereidingen op de komende Konmarathon af te

sluiten. Na de vele malen dat Henk ons naar de pomp

had laten lopen, al dan niet via een ommetje door de

Ganzenhoek, of
we deze avond in

ons fusiek als mentaal een laatste ondenteuning te

geven had Henk heel wat voorbereidingen getroffen. lzaakLuteijn

de

Rudels

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

L O O D G I E TE R, IN S TAL LAT EU R

van Loostraat 140 2582 Y.H Dèn Haag
telef oon 070 3524388 / 06 54332579
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motoragent met het oranje zwaailicht langs: parcous

vrijmaken. Op de verlaten warme Landscheidingsweg

fietste Jéjé een ronde langs de ruim 20 vrijwillige
HHR-verkeenregelaars, die vanaf de Bezuidenhoutse-

weg tot en met het Museon stonden opgesteld. Op hq,
veel andere plaatsen droegen onze leden ook hudr:tr

Om half drie kwam de reclamekaravaan langs. Helaas

namen die de verkeerde rijbaan op de Landscheidings-

weg en reden de auto's dus achter de sponspost langs.

Door kordaat urgrijpen van Noor werd een lint gespan-

nen, zodat de lopen tenminste op het goede parcours

ren drqnken nog een glas in het clubhuis.

Tot slot nog een woord van dank aan alle HRRleden

die zich' kbben ingezet voor deze Intemationale

Marathon van Den Ha4g: op de motor, in de Uithof,

adminisEatiel kortom overal kwam je wel onze mensen

tegen Twee HRR-leden willen we hier noemen, omdat

zij al maanden van te voÍBn en in de laatste twee weken

lagen in hun han-

goede naam weer eens

léjé Groot

loper

dat het

lopen.

Omdat

enkele

is dat in je eentje op te brengen heb ik me aangemeld

als lid brj de HRR.

Vanaf half december traur rk op zondagochtend mee

met de groep van Henk Hoogeveen. Sinds dien Na

de CPCJoop. Het volgendè de

l0 km tijdens de marathon

Landeliik eÍkend lnstallat6ur
GAS EN WATER INSTALLATIES

C.V- INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERI<

DAKWERK
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Weg- en crosscircuits in aantocht
De zomer is voorbij. De marathon zit erop. Het Clingendael. Vorig jaar was de eerste editie van

wordttijdomweerdeagendatetrekkenvoor deze cross een enorm succes. Maar liefst 173

dewinterwedstrijden.lVÍette langwachten, deelnemers stonden er aan de start. Minstens

wantvoor jehetweetzit'dé-a§endaweervol de helft daarvan was Roadrunner. Na afloop
enschietenaldieleukewedstrijdenaan je barstte het clubhuis uit zijn voegen. Damp op
neus voorbij. En dat zijn er nogalwat. de ramen. Gezellig dus. (en goéd voor de club-

kas!)

f 7*lverenigingen hebben de laatste jaren De cros is dit jaar op zondag 8 november om

f/ een manier gevonden om een redelijk 11.00 uur. De afstand is 7km. Het parkoers is

V aantal deelnemers onder het startdoek geheel onverhard. En als het een beetje heeft
te krijgen: Zij organiseren, vaak in samenwer', , grcregend,,,ieer onverhard (bagger dus). Er zijn

king met andere verenigingen, circuits. Serie§ prdzen,'voor de eerste drie heren en dames,

wedstrijden die samen een klassement vormen. senioren en veteranen.. Voorinschrijven kan

De HRR doet al meer dan 10 jaar mee aan het 1 door middel van een formulier aan het prik-

v.d. 4 circuit. Vier 10 km wegwedstrijden. Vorig bord.
jaar is daar het Haagse crosscircuit bijgekomen. Voor de "circuit tijgers" komt hieronder een

De opzet van beide circuits is min of meer gerijk: :r:ïff:Jft 
alle data van het 1 v'd' 4- en het

- de deelname is voor leden van deelnemende Maak je borst maar nat want je krijgt het druk.
verenigingen gratis.

- de wedstrijden zijn allemaal in de buurt Haagse crosscircuit
- je komt in de einduitslag voor als je aan min- zondag 8 nov HRR 11.00 uur. 7km

stens drie zondag 27 dec Koplopers

zondag 2 jan Haag Atletiek
zondag 1 febr Sparta (prijsuitreiking circuit)

- er zijn prijzen heren en

dames, senioren en

Je hoeft natuurlijk niet aan alle wedstrijden 1 v.d.4 circuit 10 km wegwedstrijden
mee te doen, Maar toch moet je jezelf niet te zondag 18 okt Haag Atletiek
gauw onderschatten. Als je aan drie van de vier zondag 13 dec Koplopers
wedstrijden deelneemt kom je al gauw hoog in zondag 21 febr AV'40
het klassement, zeker de dames. Daarnaast is zaterdag 20 ma Sparta (prijsultreiking circuit)

het toch ook leuk om jezelf eens met anderen

uit je eigen loopgroep te vergelijken. Zo, ben je d'r klaar voor?????

Onze vereniging organiseert dit jaar de 2e HRR

Clingendaelcross. Een cross over ruiterpaden in

met vriendelijke groet,

Petervan Leeuwen

,)r

I lanaf heden is je volgestreepte ziertje

Vr**:"f*rf i\*,::'l*
vao Meerdervoort 14 te Den Haag tel: 070 -

3603735 krijg je met een van zieíje van

f 25,- toÍ l0 personen f 2,50 korting per per-

soon. Met een vol ziertje van f 10,- krijg je
tot maximaal 4 personen ook f 2,50 korting
p.p.

Je kunt je volle kaart ook in de bus op de bar
deponeren. Een maal per maand worden er 2

kaaÍen verloot. Een van f 10,- en een van

f 25,-. ZEt dus altijd je naÍrm op hetZíertje.

Verzoek aan de Ieden:
Verlopen briefjes vanf 25,- gaame zelf inwis-
selen bij de Nederlandse Banken en niet dum-
pen bij de bar aan argeloze barmedewerkers.

Thema avonden:
26 oktober Indische avond
23 november Wijnavond.

Er zijr. nog steeds sleutels weg. Een verzoek
aan de donderdagavond barmedewerkers . Een

verzoek heel goed te zoeken. De sleutels zijn
herkenbaar aan de groene ring.

Nieuwe barmedewerkers zijn natuurlijk van
haÍe welkom, geef je dus op.

if_t
EB lsR.

Fwtrot-Eng. wals-Tango - Cha-cha

Rumba- live - Samba-Rock'n Roll

* 
ledere dag lessen

* 
Gratis inhaallessen

LEER GEMAKKELIJK IN

DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V.d, IIIEULEN, I/I/ESSEI.II'IG
sinds te35 Laan van I|tleerdervoort 50 . Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)

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

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPÏEMBER EN JANUARI

fl

DANSTES

070 r 345 94 94 1345 35 73

HARDLOPEN IN DE DUISTERNIS
B ron: (Cl u bbl ad Nflfi oordwi jk)

Veel hardloperc trainen's avonds na hetwerk
of's ochtends vroeg. Gedurende de zomer-
maanden leveft dit over het algemeen weinig
problemen op, maar in de wintermaanden
betekent dit dat er getraind wordt in het don-
ker. De toevlucht kan natuurlijk gezocht wor-
den naar verlichte atletiekbanen of sportveld,
zelk naar zaaltraining. Niet elke loper heeft
de beschikking over dergelijke faciliteiten en
als je de trainingen niet wilt beperken tot
weekendloopjes wordt je gedwongen in het
donker op de openbare weg te lopen.

Fen hatdloper op de openbare weg is normaal

Jrgesponen al behoorlijk kwetsbaar en in het don-

hker wordt die kwetsbaarheid alleen maar ver-
,,ki§$;-De gevaren van hardlopen in het donker moe-

tend wordt in het donker. De toevlucht kan natuurlijk

gezocht worden naar verlichte atletiekbanen of sport-

veld, zelfs naar zaalraining. Niet elke loper heeft de

beschikking over dergelijke faciliteiten en als je de

trainingen niet wiit beperken tot weekendloopjes wordt

je gedwongen in het donker op de openbare weg te

lopen. Een hardloper op de opnbare weg is normaal

gesproken al behoorlijk kwetsbaar en in het donker

wordt die kwetsbaarheid alleen maar verhoogd. De

gevaren van hardlopen in het donker moeten niet

onderschat worden. Als u voldoende richtlijnen in de

gaten houdt wordt de veiligheid tijdens de trainingen in

het donker aanzienlijk vergroot:

- Zorg voor een optimale zichtbaafieid. Draag licht

geHeurde kleding en reflecterend materiaal. Als u

geregeld 's avonds traint is de aanschaf van een

reflecterend hesje zeker aan te raden. De lichtstralen

worden teruggekaatst en de hardloper wordt eerder

opgemerkt, U kunt natuurlijk ook trainingspakken

en schoenen dragen die voorzien zijn van reflecte-

rend materiaal. Er zijn ook sroken lichtgevend

materiaal te koop die bevestigd kunnen worden op

de kleding.

- Loop defensief en ga er nooit van uit dat de automo-

bilist u wel gezien heeft. Omdat de loper zo kwets-

baar is moet hij nooit risico's nemen als het om snel-

verkeer gaat. Als u denkt dat niet gezien bent ga

dan zelf opzij, ook al hebt u voonang o staat uw

licht op groen.

Z,org ervoor dat u de looproute kent. Als u een nieu-

we route wilt gaan lopen, is het aan te raden om hem

in het weekend in daglicht te bekijken. In het donker

kan de ondergrond gevaren opleveren bij een onbe-

kende route. Let bij die "verkenningstocht" op gaten

in het asfalt, losse stoeptegels, uitstekende boom-

wortels etc. Tevens maakt u zo kennis met eventuele

gevaarlijke verkeerssituaties. U weet nu bij benade-

ring de afstand en de tij die u ervoor nodig zult heb-

ben en u zult zeker niet meer verdwalen.

- Als het te regelen is loop dan met e€n nainingspart-

ner. Dit geldt vooral voor vrouwen die 's avonds

trainen. Vermijd donkere, afgelegen bospaden en

parken en zoek zoveel mogelijk verlichte wegen op.

Hoewel de stoep niet drukbevolkt zal zijn door voet-

gangers is het aan te raden de wandelaars die in het

donker nog op pas zijn even een waarschuwing te

geven dat u eraan komt. Vooral als ze onverwacht

van achteren benaderen worden voelen sommige

mensen zich bedreigd. Na een simpel "pardon"

maken de meeste wandelaars graag wal ruimte voor

de naderende lopers. Veel lopers vermijden confron-

taties met late wandelaars door op goed verlichte

fietspaden te lopen. tnop in dat geval aan de linker-

kant van het fietspad zodat u weg kunt springen als

een nadere fietser u niet gezien heeft.

- Laat iemand de route weten die u ongeveer zult vol-

gen de trjd die u erover doet. Er zijn lopers die bij

trainingen een of andere identificatie bij zich heb-

ben. Het zijn allemaal zaken die snellere hulp garan-

deren bij een (verkeers)ongeval of blessure. Lopen

n het donker kan wel een vervelend zijn voor de

loper die in de herfst en in winter veel kilometers

maakt. Aan de andere kant heeft een avondloop ook

zo zijn charmes. Er is veel minder verkeer en de

lucht is zuiverder. Als bovenstaande maatregelen

worden nagevolgd, kan een trainingsloop in het

duister, na e.en dag hard werken of studeren, heel

opbeurend en stimuleren werken.

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag

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

§

Voor alle HRR-kindertjes

SINTERKLAASFEEST

22 november 1998

aanvang 14,00 uur

Noteren!!!

Éindeliik is alle vakantiedruktg zo goed als vgorbri, dus is het tiid voor het
beloofde Rayal ïen fees$e.

ln samenwerking met de Barcommísslb en onder leiding van een geweldig
swingende en alles spelende Basr,line,warSl.dit gehouden op 10 oktober a.s..
Alle sponsorc en vrijwilligers onfiiangen t{i§jgt,,een,uitnodiging om deze Party

gratis bijte wonen als beloning voor híià,,{,afitastísche inzet op 24 mei jl..
lJiteraard is het feest ook voor alle andere clubleden, partners, vrienden, vrien-

dinnen en kennrssen enz. toegankelijk, echter dienen zij aan de deur een
toegangsba tdis te kopeavan f 7,50.

Kortom iedereen is welkom die er een

Royal Tèn

feestHRR van
namens het bestuur HRT

datum: 1A okober 1998

o.l.v. Baseline
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De triatlon van Almere!

len tot dat moment nog geen speciale
aandacht hadden gehad.
Na wat 'consults' bij onze duizend-
poot Roché Silvius over de te volgen
strategie betreffende de trainingsop-
bouw werd de omvang van de zwem-
trainingen uitgebouwd bij de
Wassenaarse triatlonclub van Jan van
Egmond en werd de fiets steeds vaker
van stal gehaald om de benodigde
kilometers bij elkaar te sprokkelen.
Bij deze trainingen mag zeker de
naam van Steve Oosterhof genoemd
worden die als steun en toeverlaat
altijd te porren was om uren op de
fiets te gaan zitten of een frisse duik
in het buitenwater van de Vlietlanden
te maken. Van je vrienden moet je het
hebben....
Na twee geslaagde halve triatlons in

Nieuwkoop en het Limburgse Steyn
(zeer zwaar vanwege de vele heuvels
in het parcours en het'nogal vochtige'
weer) was dan eindelijk D-Day (15
augustus) daar.
Alle sportspullen waren reeds op de
14e ter goedkeuring ingeleverd dus 's-
ochtends kon na aankomst direct het
wetsuit aangetrokken worden.
Om precies half negen klonk het start-
schot (als je dat van een kanon zo
mag noemen, resultaat één gezonken
galjoen, 15 doden en 35 gewonden...)
en gingen zo'n kleine 600 deelnemers
te water.
De zenuwen van Georgette waren
ondertussen tot het kook-
punt en hoger gestegen.
Toen Nico ondanks de
harde wind die voor flinke
golven met witte koppen
zorgde na 'l uur en 26
minuten het strand op
klauterde en nog de
tegenwoordigheid van
geest had om naar ons te
zwaaien verdwenen de
angsten als sneeuw voor
de zon en kreeg ze wat
meer vertrouwen in Nico's
kwaliteiten!
Voor het f ietsen dacht
Nico ongeveer 6,5 uur
nodig te hebben waar ondergeteken-
de 6 uur inschatte, wat natuurlijk
sterk afhankelijk is van de weersom-
standigheden van het moment.
Wat mij bij die triatlons iedere keer
weer verbaasd zijn die fantastische
f uturistische 'vélocipèdes' van de
diverse deelnemers waar de gemiddel-
de profwielrenner al gauw jaloers op
zou zijn.
ZIPP's, TREK's, PRINCIPIA's en ander
exotisch en ongetwijfeld zeer kost-
baar rollend materiaal trok aan het
oog voorbij in een 180 km. durende
strijd tegen de wind en de rolweer-
stand.
De door mij geschatte 6 uur bleek
ondanks de stevige wind toch reëel
waarna hij aan het afsluitende en
tevens zijn meest vertrouwde onder-

deel begon, de marathon.
Die startte hij met een strakke 5 min.
per kilometer waarmee hij aan een
grote inhaalrace langs vele andere
deelnemers begon bij wie het kaarsje
zo langzamerhand opgebrand was.
Maar na 19 km. begon ook bij Nico de
machine enigszins te haperen.
ln de tweede ronde werd het tempo
teruggeschroefd naar 5,5 min. per km,
terwijl ook enige korte stops werden
ingelast voor het innemen van extra
energie.
Toen echter na 1'l uur en 23 min. de
sfeervolle arena bij de finish voor het
stadhuis van Almere betreden werd

moet Nico toch op z'n
minst een brok in de keel
geschoten zijn bij het erva-
ren van deze kakofonie
van gejuich, gezang en
geschreeuw van de aanwe-
zige menigte.
De ereronde die iedere
finisher door deze arena
maakt is dan ook een belo-
ning op zich.
Hoewel ik nou niet ieder-
een aan wil raden om vol-
gend jaar ook in zwem-
broek met de fiets op het
autodak naar Almere te
scheuren, is het toch zeker

aan te bevelen om eens naar deze uit-
puttingsslag te gaan kijken om de
emoties van deelnemers, familie,
vrienden en fans bij de finish te zien.
Echt een unieke ervaring!!!

Met sportieve groeten,

Marcel Mientjes

PS Tevens wil ik nog even memoreren
dat de winnaar van de laatste run-
bike-run van onze club, te weten
Pieter Altorf van het Wassenaarse
TriTeam, ook Almere voltooide en
wel in een fantastische 10 uur en
'10 min.!
De Nederlandse winnaar Jan v.d.
Marel finishte na 8 uur en 11

min.!!

Wat hebben wijals hardloopclub daar rnee te maken, denk je dan, maar er zijn
binnen onze vereniging wel degelijk leden die zich met deze tak van sport
bezig houden. ln het verleden (voor mijn tiid bij de club) is er ooit een poging
gedaan een soort van onderafdeling triatlon binnen de club te introduceren,
maar dit initiatief was voor zover mijn kennis gaat geen lang leven beschoren.

r toch.....zo nu en dan is er
enkele doorzetter in ons

idden die, zonder dat de
in de omgeving het doorheb-

de stoute -wetsuit, fietsbroek en
loop- schoenen aantrekt en een
poging onderneemt om de grenzen
van het innerlijk doorzettingsvermo-
gen te leren kennen op sportief
gebied.
Een soort van "zoek jezelf, broeder,
vindt jezelf" dus (wie zong dat ook
alweer).
Wanneer ik dit stukje schrijf zijn velen
binnen onze loopkennissenkring hard
bezig zich via de nodige duurlopen te
prepareren voor de Konmarathon.
Probeer je echter eens in te denken
dat daar 3800 m. zwemmen en '180

km. fietsen aan vooraf gaan!!!
Nu wil ik de prestatie van het lopen
van een marathon beslist niet naar
beneden halen, maar dat bij een hele
triatlon de sporter zichzelf door.men-
taal wel héle diepe dalen moet slepen
om de finish te halen is wel duidelijk.
Tevens vergt de voorbereiding voor
zo'n evenement natuurlijk de nodige
trainingsarbeid die met name vertaald
naar het aantal uren, de voorberei-
ding voor een marathon ver overtreft.
Na al meerdere _ triatlons gedaan te
hebben vond Nico Droppert (want
over hem gaat dit stukje) het dit jaar
wel tijd om de hele eens te volbren-
gen.
Na de Rotterdam marathon die voor
hem op wat opspelende hamstrings
na, goed verliep (zie het vorige club-
krantje) nam hij de beslissing zich op
Almere te concentreren. Na
Rotterdam wAs het voor hem dus zaak
zich vooral op het zwemmen en fiet-
sen toe te leggen omdat die onderde-

ALGEMENE LEDENVERGADERING CLUB VAN lOO
D.D. 18 AUGUSTUS 1998

Lokatie Buurtweg Wassenaar

Sfeer Rotteveel. Dank aan Heidi en Gerrit voor
hun inzet gedurende de gehele avond.
Opkomst
Minder dan voorgaande jaren. Reden?

Vakantie of steevast vertrouwen in het
bestuur. Mooie zomeravond? Het bestuur
heeft vele trouwe leden gemist. Helaas! Nu
reeds een afspraak. Volgend jaar waarschijn-
lijk Maart, April en dan is natuurlijk ieder-
een aanwezig.
Doelvan de Cluh
Zo veel mogelijk geld verzamelen voor de

HRR. Het is waarschijnlijk dat het huidige
clubgebouw verlaten moet worden in het
jaar 2000. Iedereen wenst toch dat HRR
blijft bestaan op een geschikte locatie.
Helaas het is niet anders, wat is nodig geld,
geld en nog eens geld.

Huidige stand per 18-8-1998
/ 40.000,- in kas. Leden bedankt voor dit
mooie resultaat.
Afspraak
Ieder lid van de Club van
100 brengt een nieuw lid
aan. Lijst van huidige club-
leden wordt binnenkort aan

de leden toegestuurd. De

formulieren hangen op het bord "Bestuurs-
mededelingen" De ingevulde formulieren
worden graag door één der bestuursleden in
ontvangst genomen.

Tenslotte
Zeer geslaagde avond onder de enthousiaste
klanken van de "Baseline" en wat nog
belangrijk is een aanwas van nieuwe leden.
Huidige stand 15l leden. Op naar de 200.

Het gemakkelijkst is het aanmeldingsformu-
lier in te vullen (zie hieronder).

Bestuur Club van 1OO.

heerlijk met vrien-
en vrienden

zijn.

een half uur
werden zeer belangrijke
agendapunten behan-
deld.

Voorzitter
Ben Hermans was wederom onnavolgbaar;
alle kritische opmerkingen werden zeer pro-
fessioneel door hem opgepakt. (op moeilijke
vragen werd niet geantwoord)
Oud bestuurslid
Miranda Pronk, deze werd in de bloemen
gezet el bedankt voor de fijne manier waar-
op het bestuur met haar heeft gewerkt.
Nieuwe Bestuursleden
Louise van Delft (secretariaat) en Karel
Stolk (penningmeester) kregen hun vuur-
doop als nieuw bestuurslid. V/elkom.
Verzorging
Op de Rob Krahmer manier, dus in één

af. De Club van 100 waardig
dank aan de sponsors 1, Dehaco

AANMELDINGSFORMULIER CLUB VAN 1 OO.

(particulier/bedrijf) doorhalen wat niet van toepassing is.

Na betaling zal het "Club van 100 " certificaat aan u uitgereikt oftoegezonden worden.
Wenst kwitantie: jalnee (doorhalen wat niet van toepassing is).

Telnr:

Bijdrage: Hfl

Naam

Adres

Voorletters:

Postcode: Woonplaats:

"ïire Hague Road Rurrners Ciuir van i00".

Betaling: O contant

O storting op banknr.: 88.95.87.345
gironr. van de bank: 3946

VSB bank Den Haag

Onder vermelding van:

Van Elswijk, 3, Provero, 4, M.C
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Een interview met Miranda Pronk.
Miranda Pronk 31 jaar, gehuwd en moeder van een dochtertje van 1'/z jaar.
Zoals haar achternaam al doet vermoeden is zij woonachtig in het mooie
Scheveningen en woont zij ook nog dicht bij het strand. Als het even mooi
weer is, is Miranda met haar dochtertje op het strand te vinden.

zij echt als een geweldige loop. Er is voor de

dames overal aan gedacht.
Eigenlijk is ze niet zo'n wedstrijdloper, want
bij iedere wedstrijd is ze verschrikkelijk
zenuwachtig. Wel loopt ze de C.P.C. en wat
"Laan van Poot" lopen.
Naast het hardlopen heeft Miranda meer
sportieve hobby's, zoals triatlon en aerobics.
De Triatlon is Miranda haar favoriet, zij wil
in de Íoekomst hier meer aan gaan doen.

Een'f, marathon tijdens de C.P.C. wil ze ook
nog graag eens volbrengen.

Naast het hardlopen zet Miranda zich binnen
onze vereniging in voor diverse andere doel-
einden, zo is zij secretaresse van de Club
van 100 geweest. Door haar drukke baan bij
de fa. Bongaertz kon ze geen tijd meer vin-
den voor deze functie. Zij heeft het enorm
naar haar zin gehad met vier gezellige man-
nen.

Vooral het doel van de Club van 100 vindt
ze erg goed, en zegt dan ook , als er leden
zijn die het zich enigszins kunnen permitte-
ren lid moeten worden van de club van 100.

Als voorbeeld geeft zijhetjaar 2000, wan-
neer de vereniging naar een nieuw onderko-
men zal moeten gaan uitzien, dit kost nl.
een hoop geld. De Club van 100 is hier ook
erg hard voor aan het sparen.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Miranda heeft zich weer dieper gestoÍ in het
verenigingsleven. Rob Krahmer heeft haar
gevraagd of ze in het bestuur van de Royal
Ten wilde komen en zii heeft nu samen met
Anouk Bakker een duo-baan binnen het
secretariaat van de Royal Ten.
Ze zegt wel het idee te hebben dat er een

goed team, zo'n negen man sterk, en allen
zeer geroutineerd achter staan. Dit ziet ze

weer als een nieuwe uitdaging, maar zegÍ
wel dat ze de Club van 100 uiteraard een

warm hart toedraagt.

Hoe Miranda over de vereniging denkt is erg
duidelijk. Ze is van mening dat er binnen de

-Dii was werkzaam bij Bouw- en Aan-

J nemingsbedrijf C. Bongaertz 8.V..
Éroor velen bekend, bij Ben Hermans.

'Irx.niddels is zij fulltime huismoeder. Haar
man heeft een eigen vis-groothandel en ook
daar is Miranda soms erg druk mee.

Hoe Miranda met het hardloopvirus besmet
is geraakt ging als volgt.
Als kind liep zij al mee met haar vader, die
al enige tijd lid is van conditio.
Zo'n 7 jaar geleden is Miranda met een

vriendin, Renee Baak, lid geworden van de

HRR, en kreeg zij de eerste trainingen van

Marianne Koopman.
Inmiddels traint zij bij Peter Barnard, waar

zij het erg naar haar zin heeft. Als zij meer

tijd zou hebben om te kunnen trainen, zouze
graag in een hogere groep willen lopen. Wie
weet, als dochter lief dadelijk wat groter is
en op school zit wat voor verborgen talenten
Miranda dan op het loopvlak heeft.
Ze vindt het jammer dat de groep van Peter

zo groot is ze bij iedere training weer andere

gezichten ziet . Het valt haar tevens op dat
deze groep minder hecht is. Dat de groep zo

groot is komt natuurlijk omdat dit een

instroomgroep is en daarom zeer divers. Er
lopen veel nieuwe instromers bij Peter, wat
Miranda af en toe wel jammer vindt, want je
raakt enigszins het karakter van de groep

kwijt.

Op de vraag of er misschien nog een groep

bij moet, zegt Miranda dat er eigenlijk al drie
beginnersloopgroepen zijn.
Zij oppert het idee om voor de echte begin-
ners een aparte groep te staÍen. Zelf denktze
dat vooral aan nieuwe leden meer aandacht
geschonken moet worden, zodat ze niet na

een paar maal mee te hebben gelopen, nooit
meer ziet. Wel zegt ze erbij dat dit absoluut
niet aan de trainers ligt, maar ziet dit meer als

een taak voor het beleid binnen de vereni-
ging. Hierbij denkt ze aan bepaalde concep-
ten die k-laar moeten liggen, informatie over
hardloopschoenen e.d., of wat de spoÍieve
achtergrond van een nieuwkomer is.

Een van de lopen waar Miranda graag aan

deelneemt is de Ladies Nike Run, dit ervaart

of Shimano

vereniging een aantal dingen verbeterd kun-
nen worden. Soms mist ze wel een beetje
het club-gevoel. Misschien is het voor de

vereniging wel goed als er een dagje uit
wordt georganiseerd, een soort teambuil-
ding. Ze denkt dat er binnen de club te veel
kleinere groepjes zijn ontstaan en hierdoor
weinig samensmelting zit en dat misschien
door het organiseren van zo'n dag, de team-
geest vemrimend werkt.
Ze heeft ook nog iets positiefs. De avonden

na een clubtraining vindt ze erg gezellig. Ze

zegt ook dat de vereniging en de barcommis-
sie er erg goed in slagen om het maar weer

iedere avond gezellig te maken. Maar zegÍ.

ze gelijk, laten we iets met de gehele vereni-
ging organiseren, misschien is de vereniging
hier wel te groot voor, maar toch is dit wel te
realiseren. Ze zegÍ er gelijk bij dat zíj zich
voor deze schone taak niet geroepen voelt.

Eus de reporter.

Lopen in trance, een vorm van hypnose?

Veel hardloperc hebben weleens de
eruaring gehad dat zij, tijdens som-
mige trainingen of wedstrijden,
door het lopen in een soort trance
terecht komen. Er hoeft op dat
moment niet nagedachtte worden
over het lopen zelf, alles verloopt
automatisch, men is optimaal
geconcentreerd en men heeft het
gevoel dat alles pertedverloopt.

trance lijkt te ontstaan
het ritme van de loop-
ng. Onderzoekers

het ritmisch afglijden in
trance bij hardlopen met een ver-
hoogde bewustzijnstoestand die
ontstaat door het ritme en de
muziek van cultische dansen tijdens
rituele stamceremonieën. Dansend
in trance geraken, daar kunnen de
meeste mensen zich nog wel iets bij
voorstellen. Maar hoe gaat dat dan
bij hardlopen? Een hardloper heeft
zijn gevoel eens omschreven.

"lk ben diep in mijzelf en toch
dringt alles van de buitenwereld

scherp tot me door....
Niet langer raak ik de grond aan. lk
verplaats me zwevend door de lucht.
De helling is geen heuvel, hooguit
lucht die wat dikker is. lk kan moeite-
loos heel diep ademhalen en tegelijk
voel ik mijontspannen, gelukkig bijna.
Dit alles samen met de steeds terugke-
rende loopbewegingen die als een
soort mantra fungeren, geeft mijeen
'higher' gevoel dan met wettelijke
toegestane middelen bereikbaar is."

De sportpsychologen Robazza & Bortoli
veronderstellen dat het repeterende
ritme van de hardloopbeweging inder-
daad een alternatieve bewustzijnstoe-
stand bij lopers kan veroorzaken die zeer
veel lijkt op een speciale vorm van hyp-
nose, namelijk de actieve-alerte hypnose.
Een actieve-alerte hypnose wordt bereikt
wanneer de spanning, alertheid en licha-
melijke activiteit van iemand worden
opgevoerd. Er ontstaat een hoge mate
van concentratie en een extreem grote
aandacht voor datgene wat men gaat
doen. Deze vorm van hypnose brengt
dus geen ontspanning en geen slaperig
gevoel zoals wij normaal van een hypno-
se verwachten.

Nu wij weten dat wij onszelf in een hyp-
notische toestand kunnen lopen rijst de
vraag, waarom de geest in deze toestand
geraakt, en wat de functie voor het
lichaam is, ervan uitgaande dat lichaam

en geest één zijn.
Hardlopen is een sport waar niet te veel
bij nagedacht hoeft te worden. Wij kun-
nen het bijna allemaal automatisch. Dat
automatische maakt dat de rechterher-
senhelft voornamelijk actief wordt, en
dit is nu ook de kant van de fantasie, het
scheppen van gedachtenbeelden. Wan-
neer de rechterhersenhelft actief is, gaat
dat gepaard met een geestelijke en licha-
melijke ontspanning, met als gevolg een
trance-gevoel. Het lichaam zal dan effi-
ciënter gaan werken. De hartslag zal iets
minder hoog oplopen, de ademhaling
zal langzamer en regelmatiger worden,
en de bloedvaten van het hele lichaam
zullen zich verwijden zodat een regelma-
tige toevoer van zuurstof naar de spier-
cellen mogelijk is. Hierdoor 'lijkt' het in
trance altijd zo lekker te gaan.
Bovendien kunnen hierdoor wedstrijdre-
sultaten verbeteren. Het is daarom ook
niet verwonderlijk dat veel topsporters
zoeken naar dat optimale gevoel van
trance, waardoor net iets beter gepres-
teerd wordt.

Misschien herkend u de trance-toestand,
omdat u zoiets zelf weleens ervaren
heeft. U mag zich dan rijk prijzen.
Volgens de meeste topsporters is dat het
gevoel waar je het allemaal voor doet,
en dat is volgens hun
dan winnen!!

Roché Silvius

§

Van Herwerden 75 -79 . 2277 AG . telefoon.: 070-3861719 of 070-3876360
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NANTSIVIK IVIIDNTGHT SlJN IVIAF'.ATHON
Donderdagochtend 2 juli, Toronto Airport. ln de domestic vertrekhal staan een honderd-
tal mensen. De meesten hebben een T-shirt aan met een opdruk van e,en of andere exo-
tische marathon en begroeten elkaar alsof dit een jaarlijkse reiinie is. lnderdaad dit is de
jaarlijkse charter naar het uitercte puntje van Baffin lsland,720 kilometer ten noorden
van de poolcirkel. Baffin lsland ligt tussen Groenland en het vasteland van Canada in.
Hier worden elk jaar gedurende het eerste weekend van juli de Midnight íun
Marathon Roadraces gelopen. Dit jaar voor de twintigste keer. De 32 km race van Ardic
Bay naar Nanisivik werd dit jaar door tlO deelnemerc afgelegd, inclusief een aantal inwo-
ners van de finree communities Ardic Bay en Nanisivik. De klassieke afstand van 42 km
werd door 65 deelnemerc afgelegd, de 100 km door 31 deelnemers en tensloÍte de 100

! door 2 dapperen.

na de zoveelste bocht zijn we op de pass.

Ik doe me tegoed aan de "Gatorade' en

een banaan. Vaseline is ook voorhanden
voor de kleine ongemakken.
Hier na 29 kilometer weet ik zeker dat ik
het zal halen, mijn eerste marathon.
Als we de verzorgingspost verlaten zie ik
Al langs de kant . Hij is op en kan niet
aanhaken. Het parcours daalt nu 650
meter over de volgende 10 kilometer tot
aan de kust. Ik laat me gaan en in een

goed tempo passeer ik Nanisivik, waar de

eerste en enige toeschouwers langs de
weg staan en ook uiteindelijk de finish is.

Ik krijg hier de bijnaam "The Flying
Dutchman". Na Nanisivik daalt de weg
nog sneller en moet ik echt gaan vertragen
om mijn kuiten te sparen. Charley is afge-
vallen en heeft naar later bleek een spier
in de lies gescheurd. Tijdens de daling
kom ik veel deelnemers tegen die de laat-
ste 5 kilometers terug afleggen. We moe-
digen elkaar aan. Beneden aan de kust
geniet ik weer van het uitzicht over het
water en maak een paar foto's.
Daar kom ik ook Paul tegen . We beslui-
ten samen de laatste 5 kilometers terug
naar Nanisivik af te leggen. Soms ren-
nend, maar meestal lopend worden ook de
laatste 5 kilometers afgelegd. De finish
passeer ik als 28ste van de 65 deelnemers

in 5:20:52 en mijn eerste marathon is een
feit.
Net voor Hajime Nishi uit Japan die al
vermeld staat in het Guiness Book of
Records met 7 marathons op 7 verschil-
lende continenten in 7 maanden. Nu is hij
bezig met de volgende vermelding nl.:
100 marathons in lfi) verschillende lan-

:iÏÏÏl","i;,",*sltd. and Dymmi! Mutuaf rundc

den voor hetjaar 2000.

Het is meegevallen.
De meeste deelnemers hebben zrch al

weer opgegeven voor volgend jaar.

Tijdens de terugvlucht worden veel adres-
sen uitgewisseld en mijn E-mail is weken-
lang overbelast met foto's en verhalen
over Nanisivik, de plaats waar men din-
gen vindt.

loost Kimman ZOT'er van september 1995

tot juli l4)8

geleden , tijdens een bezoek aan de

die de mijn in Nanisivik
werd ik door de race-organisator

deel te nemen aan zijn evenement. Ik
had nog nooit gerend en mijn conditie was matig.
Dankzij een collega (Kiek!) op het werk meldde ik
me in september 1995 aan blj de HRR voor de

zaterdagochtend naining en onder de bezielende
leiding van Rodi zette ik toen mijn eerste schreden

op de lange weg naar dit evenement.

Het parcours
De start is aan de kust in Arctic Bay..De eerste 8

km zijn vlak. Dan na een korte daling stijgt de weg
over de volgende 9 km naar de Terry Fox pass op
650 meter hoogte. Dit gedeelte heet "Marathoner
madness". Dan daalt de weg snel naar het dorp
Nanisivik . Hier eindigt de 32 km race en begint
de uitdaging van de marathon.
In totaal moeten ongeveer 1000 hoogtemeters
worden overwonnen.
Het gehele parcours gaat over een gravel weg, die
soms egaal , maar meestal nogal onregelmatig is

met veel losse stenen. Niet voor niets wordt deze

marathon "one of the toughest in the world'
genoemd.

De race
Het staÍschot wordt gegeven door een van de

twee lokale agenten van de Royal Canadian
Mounted Police en onder begeleiding van alle kin-
deren van Arctic Bay beginnen we aan het eerste

en enige vlakke gedeelte vanuit het dorpje langs de

kust naar "The Pain in the Ass".
Langs de weg Íurn de kust liggen tientallen pool-
honden aan kettingen. Het uitzicht over de baai is

adembenemend. Stukken ijs rijzen als reusachtige

paddestoelen op uit het water. Enorme gletsjers
glijden in de verte langzaarn de oceaan in.
De verzorging is uitstekend. Om de 5 kilometer
een uitgebreide post met drinken en eten. Gezien
het beperkte aantal deelnemers heb je rustig de tijd
om ook even met de mensen in de post te praten.

Elke kilometer staat een jerrycan langs de weg met
fris water.
Ik begin aan de eerste kleine afdaling en beland in

een groep Amerikanen, die met elkaar in alle 5l
staten van Amerika een marathon hebben gelopen
en nu alle provincies in Canada "doen".
Ik laat de marathonverzamelaars achter me en ren

verder met Charles, een arts uit Michigan. Al pra-
tend beginnen wij Íum het gedeelte dat
"Marathoner Madness" wordt genoemd. Charles is
hier voor de 5de keer en zegtbij het naderen van
elke bocht dat de top van de pass direct na de

bocht is, maar de bochten lijken niet dichterbij te

komen en de weg blijft maar stijgen. Gelukkig ken
ik het parcours niet en maak mij dus geen zorgen
over die dingen die voor ons liggen. Soms lopen
we even als de weg te steil is, maar zodra de hel-
ling iets afneemt zegt een van ons "come on" en
rennen we weer. Bijna ongemerkt passeren we
"halfway", 2 uur en 38 minuten. Ik ben niet onte-
vreden en geniet nog met volle teugen. Plotseling

2OTH
ANNIVERSARY

o Orthopedische en

Semi-orthoped ische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en spoÍtinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

ct opnemen met
070 - 3820418
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,,SPORTEN IS NIE,T
ALLEEN GEZONDII.. ""'

BouilloÍr, 19t/m 21 juni 1998
Mi nister-president Wi m Kok
presenteerde op 25 augustus jl.
zijn tweede kabinet aan de
Tweede Kamer.ln zijn
Rege ri ng sverkl a i n g, waa rover,
zoals verwacht, meteen veel
politiek tumult ontstond ("hoe-
veelwordt er bezuinigd op
defensie en waaraan vallen
financiele meevallerc toe?"), was
ook een bescheiden plaats inge-
ruimd voor sport.

tussen gezond-
ing, moderni-

vernieuwing van de
de ruimtelijke econo-

inrichting en structuur-
versterking van ons land, stond
in het stuk te lezen dat "Paars 2"
(let op de clubkleuren HRR) de
komende vier jaar extra midde-
len beschikbaar zal stellen voor
sport. "Deze impuls," aldus pre-

mier, "is nodig gezien het toene-
mend belang van sportbeoefe-
ning voor onze samenleving."
Sporten, aldus Kok, is niet alleen
gezond, maar aan sport is ook
een aantal belangrijke maat-
schappelijke effecten verbon-
den. Er zijn indrukwekkend veel
vrijwilligers in deze sector actief
en de sociale participatie wordt
erdoor bevorderd, ook door
mensen in een achterstandsposi-
tie.

Nico van Grieken.

We hadden al het een en ander gehoord over de lD
marathon van Bouillon (B) die elk jaar in juni georga-
niseerd wordt en waar een klein seled gezelschap
van de vereniging ieder jaar aan mee "zou" doen.
Omdat Hellen H. en Marcel den D. dit jaar niet mee
zouden gaan waren er twee plaatsen vrij en konden
Hellen H. en ik mee. Later bleken Hellen H., Marcel
den D. en de drie kinderen toch nog te komen (tent
uitproberen op een nabijgelegen camping), maar dat
vermeld ik alleen maar even omdat u er als lezer

niets meer van snapt en dat wil ik niet.

twee misverstanden uit de weg te rui-

H. van Marcel den D. is blond en Hellen H.

den O. is blond. Eh, die éne is nogal actief
binnen de vereniging en die andere nogal actief.
Eh, die éne hield zich en die andere houdt zich
bezig met het clubblad.
Duidelijk?
Nou oké dan, die éne is echt
blond en die andere is nep

blond volgens mij.
2. Als ik het in het onderstaande

verhaal heb over Marcel dan
bedoel ik niet Marcel den D.

maar Marcel onze Belgische
(eigenlijk Nederlandse) gast-

heer.
Snapt u het nog? Geeft niets
hoor, ik begrijp mezelf soms

ook niet.

Om een kort verhaal lang te
maken; er deden nogal wat sterke
verhalen de ronde over het jaar-

I ijkse Bouil lon-weekend.
Ten eerste zou het om een (zoals ik hiervoor al zei)
zeer select, een beetje bekakt stelletje verenigingsle-
den gaan, zeg maar zoals die Club van 1O0-leden. Het
enige dat weleens van die jaarlijkse weekends door-
sijpelde waren sterk overdreven verhalen zoals: een
prachtige omgeving, museum in het dorp, fantasti-

sche door de vrouw en heer des

huizes (Chris en Marcel dus) eigen
gemaakte maaltijden, een schitte-
rend verbouwde boerderij als

accommodatie, gezellige nachte-
lijke zuippartijen, urenlange en
zeer slopende wandelingen, het
verplicht naakt moeten doonara-
den van woeste kolkende rivieren,
een ontzettend zware 112 mara-
thon met hellingspercentages van
wel 20% over zeker 20 van de
21,'l kilometert kleine kindertjes
die of ze nu wilden of niet in een
wandelbuggy (gek woord eigen-
lijk) over gevaarlijke rotspartijen
werden geduwd en getrokken,
enz., enz., enz....

Om direct maar weer een misver-
stand uit de weg te ruimen; alles
wat ik gehoord had was op z'n
zachtst gezegd "nogal overdre-
ven".
Ten eerste was de omgeving niet
overdreven prachtig. Veel bos, dat
wel, maar bijna alles aangelegd
en heel steriel, zowat geen origi-
neel oerbos meer te bekennen.
Een plaatselijk museum van lik
mijn vestje. Drieëneenhalve aan-
geklede pop, dat was het wel zo'n
beetje.
De maaltijden die werden bereid,
waarvoor Chris en Marcel uren-
lang in de keuken stonden, daar
zou ik de "Gouden Pollepel" niet
voor uitnodigen, laat staan uitrei-
ken. Geef mij de Febo of Hap
Snap maar. Overdreven gedoe
met al die gierst, worteltjessoep,

paardenbloemenjam, rozemarijnlapjes en vlierbessen-
gedreutel! En dat soms ook nog allemaal uit eigen
tuin!!, nou vraag ik je....

Een boerderij die zijn rustieke karakter geheel had
verloren door een veel te moderne verbouwing waar-
door een en ander zwaar afstak bij z'n omgeving.
Daarbij nog een totaal onverzorgde bloemen-, krui-
den- en moestuin. Stelje dat maar eens voor.
Zuippartijen? Vriendelijke puberfeestjes zullen ze

bedoeld hebben. Gezellig?, welnee; er viel niet eens

een onvertogen woord over andere verenigingsle-
den. Trouwens, bij een (wijnfiles of dertig hield het al

op, waren de dames en heren moe en wilden ze naar
bedje toe (de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat
de bierflesjes niet meegerekend zijn).
Slopende urenlange wandelingen? Zelfs Casper,

zoontje van Marcel den D. en één van die Hellens,
kon het op één been bijhouden. Dacht je dat er mini-

maal acht uur (op 4-daagse tempo) op het program-
ma stond, kon je na '1,5 uur al op een terras van een
bierschenkerij plaatsnemen want de dames en heren
hadden zo'n dorst. Daarmee zou de totale "loop"tijd
dan toch nog met veel moeite zo'n beetje op vier à

vijf uur uitkomen. Tijdens het lopen was er zelfs nog
tijd om het wedstrijdverslag van het de avond ervoor
gespeelde WK-duel van Nederland te lezen in een
Belgische krant.
Om over het naakt (toch wel een beetje eng) door-
waden van een woeste kolkende rivier maar hele-
maal te zwijgen. Het enige waar men mij vanaf het
terras van die bierschenkerij op kon wijzen was een
petiterig kabbelend beekje (noemen die Belgen de
Semois) in het dal, hooguit 50 cm op zijn diepst.

Maar, werd er aan toegevoegd; dat was in andere
jaren een woest kolkende raft-river. Ja ja.

Een halve marathon die zeker niet zwaarder was dan
2 maal de zeven-heuvelenloop (de veertien-heuvelen-
loop dus eigenlijk). lk was er al ruim binnen de twee
uur mee klaar. En die andere Hellen H. deed er slechts

luttele seconden langer over. lk bedoel maar.
Slechts één klein kindje (Casper) dat zelfs weigerde
om in de wandelbuggy over de rotsige paadjes (meer

niet)te worden gezeuld. Heel slim trouwens want hij
bleek na het jaar ervoor last gekregen te hebben van
hoogtevrees en andere fobieën. Zoals ik al zei een
makkie, zelfs voor zo'n ventje. Op één been, en vader
en moeder maar sjouwen met de buggy,

Nee om de waarheid te zeggen snap ik niet waar
Marga en Han E,, Cynthia en Ronald B., (om de ver-

warring kompleet te maken) twee !! Marian(ne)s),
Don van R., Anita en Herman van de S. en alle vijf
leden van de familie Den D. zich elk jaar weer druk
om maken. Het enige dat mij nog enigszins op de

been hield was het weer. Heerlijk om in hard te
lopen, zo'n 25 tot 30 gradenl, mijn temperatuurtje.
lk ben altijd vrij objectief met mijn waarnemingen. lk

moet daarom zeggen dat het mij allemaal een beetje
tegen viel.
lk wil het volgend jaar, als het dan perse moet,
desnoods nog wel één keertje proberen maar dan
moeten jullie wel heel erg aand
heel wat moeten veranderen
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Een Dassende

Inbouht
(eu en kan geen

confectie zijn

Drcrom vindt u in onze 30O s: riat de keukcn pcr{e« wordt geín-

showroom ruim 15 op*tellingel stàllecrd. Al ruim 60 iraÍ ziln wii
vu bchende merken keskcn:. tktie{ in Lcukens, voor u de gerrn.
Onze il*kundige adviscurs sevca u tie dar ber resultgat Sczien mat
g:lag elle inÍormatic zodlt uw wordrn. Ecn droom var cen keu,
kcuzc wordt vcrgemakkeliikt. Nrar ken wsin u msr hrnclutt kunt
wens mlkcn yií eeo oÍfeÍte en es kolkcrellea. En voor elke vraag

ontwerp adat u vooral w*et wa* hcbben rii ecn pcssende oplorsing.

u vor lisst. Maer wii docn mqsr. Gccn onÍcctie maar matwerk dlt
Onze inetallatcurs loÍgen cryoo. bii u prst.

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

HRR clubleden speciale korting.
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Een schone taak dus voor minis-
ter Els Borst van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, die haar
staatssecretaris Erica Terpstra
terug zal verhuizen naar de
kamerbankjes. De nieuwe staats-
secretaris is (what's in a name?)
Margo Vliegenthart.

1.

lvtJ
§t

r
ï3 fb-

#

.rl"
Etl

-n

n



PAGINA I() Hor Rolo Rrvlrw

Het luie mannetjes fruit lijk sinds een paar
jaar mecr op en gekromde energiebom.
Veel sporters hehben hetfruit als
koolhydraat leverancier ontdekl.. Een banaan
bestaat uit 22,5 gram koolhydraten per 100
gram banaan die in het menselijk lichaam
wordt omgezet Niet in een suiker explosie
als door de bekende drankjes, maar elkaar
opvolgende en vente*ende suikerc.

l Tortom een banaan kost geen energie

l( maar levert de sporter energie. De

I Lkoolhydraten in een banaan bestaan

uit mervoudige suikers. Zulke suikers breekt
het lichaam aí waardoor een banaan vlak
voor de prestatie eigenlijk werkt als een
natuurlijke batterij die niet alleen energie
maar ook vitaminen en mineralen afgeeft.
Voor de sporter speelt naast training, voe-
ding een zeer belangrijke rol. Bij kortduren-
de inspanning worden met name koolhydra-
ten aangesproken, bij langdurige inspannin-
gen wordt een aanslag op de vetreserves
gepleegd. Ook het eiwit wordt door de spor-
ter verbruikt. Men kan koolhydraten met
superbenzine vergelijken (duur en weinig,
maar snel) en vet met diesel (goedkoop en in
overvloed aanwezig, maar langzaam). Elke

hap banaan bevat naast koolhydraten en

water de twee belangrijkste mineralen in de

sport, nl. kalium en magnesium.
Koolhydraten zijn zeker geen dikmakers,
zoals de mensen vroeger koolhydraten
zagen. Nu blijken deze koolhydraten tot de
belangrijkste sportersvoeding te behoren.
Men moet oppassen dat het lichaam niet te
veeleiwitten omzet in koolhydraten. Om dat
te voorkomen moeten er veel koolhydraten
gegeten worden. Belangrijk daarbij zijn voor-
al de meervoudige suikers die naast noten,
brood, muesli en peulvruchten in bananen
zitten. Zonder koolhydraten komt de sporter
tot slechte prestaties. Minstens de helft van
het voedsel moet uit koolhydraten bestaan.
Pas als men meer koolhydraten tot zich

neemt dan het lichaam verbruikt, vallen de
koolhydraten onder dikmakers. Voor sporters
is het van belang dat koolhydraten niet te
snel in glucose worden opgenomen. Het is

beter een langzame en gelijkmatige opname
in het bloed te hebben dan een koolhydra-
ten-explosie te veroorzaken. Bij complexe
koolhydraten wordt glucose beduidend min-
der snel vrijgemaakt en in het bloed opgeno-
men. De banaan is ideaalvan samenstelling,
rijk aan koolhydraten en kunnen betere en

langdurige prestaties worden geleverd in de
sport.

Dannisvan den Berg

Doe mee aan de 2e
Zondag I november

Staft 11.00 uur "'::' :.:

Afstand 7km (dames en

R Clingendael cross

Parkoen onverhard.(spikes nogeffi lnfo bij Peter van L@uwen, 070-3472673

' prijsuitreiking en gezellige borrel.

Hans van der ïogt voÍ

;

"Een hoge dosls yffomrne C zorgt voor een sne//er herslel bi/ b/esures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

UITSLAGEN

I MSE

2 MSE

8 MSE

9 MSE

12 M40

13 M40

14 MSE

17 VSE

18 MSE

21 BR

21 MSE

28 M40

42 M40

51 MSE

52 M50

57 M40

60 M40

63 V35

12 M40

83 BR

84 BR

88 MSE

93 M40

109 V45

129 MSE

133 M55

14I BR

143 BR

155 M45

163 BR

168 M45

I78 MSE

119 BR

I95 BR

2t6 M50

236 BR

245 BR

248 M40

251 BR

2U BR

289 M40

299 VSE

342 BR

Plaa8 ftt. Íjd

2 REC l:1921

4 REC 11050

Korenmolenloop, Zoeterner, 5 km op 07 102198

Plaats (at. ïjd Naam

33 REC 0:25:19 SandravandenBerg

Korenmolenloop, Zoetermxr, 15 kn op 07102198

Phat Cat, Íjd Naam

I MSE 050:48 HeuiHavrnga(AV40)

14 V l:ffi:16 CarlivdBurg(AV47)

124 V35 1:1320AnnievanHeinrnpen

Trimloop AV 40, Delfí2l km op 15102M

Naam

NicoDmppert

JoopSeiuingu

Kopiuloop, Irllfí 30 kn op A8$198

PlaaB Gt ïijd Naam

1l REC 2:ffi:46 Paul van den Berg

l3 REC 2:ffi;56 NicoDropprt

14 REC 2:01:46JoopSeitzrngu

ló REC 2:M:24 Rinus Pols

Montfulandfurgloop, Kildu, 1,2,5 km op 14frW

PhaB Gt. Tijd Naam

I MSE 0:43J6 JohnAalhnGroeskek)

7 M40 0:47:09TjibbedeVries(AV34)

46 M40 0:5ó:02 Henk Mullekes

NK Wq Vetmnen, Rilpweteing, 10 kn op A404198

Plaats (at. Íjd Naam

I V35 0:38:l0CadaOphont(0lympus70)

8 V35 0:4629 MargnetHoekstra

NK WE Vetmnen, Rtjpweteing, 15 kn op 0AW98

Plaab Cat, Tiid Naam

I M50 052:49JaapVallentgord(Altis)

24 M50 l:0332 EddyZrll

London Marahon 19fi8,Londen, Manilnn 0p26104198

Plaar Qt Tijd Naam

I MSE 2:0i57 AhlAnton(Spanp)

0 MSE 3:13:3lAndréBlok

khtpholRud Air Run,ichiphol,l0 EM op 03fr5198

Plaat Qt fÍd Naam

1 MSE 050Í0RachidMoharnmadi(AT0S)

4 M40 0:53:31 PaulBamhoom(LeidenAtl)

22 MSE 1:03:0lJanStok

30 MSE l:0558 EdBrenteku

42 M50 1:0756 EddyZrll

Turin Manhon,'luriin (lt),

Manilnnop1MSDB

Phats Gt, Tijd Naam

1 M65 3125Í7 Lurgi hoglio (ltahe)

3 M65 3;38:54ArthurToomu

Zevenheuvelenloop, Nijmegn,

15kmop24fr5l98

Phab Gt. Tijd Naam

I MSE 0:4222 Wortru Bekila (Ethropie)

18 M40 0:4655 AartStigtu(Runningh

The Hague Royal Ten, tun Haag, 10 km op 24105198

Plaats Cat. Tiid Naam

0J222 ,Aziz Bougm (Franknjk)

0:32:29 Rémon van lunzrn

03323 WillemdeGraaf

0:3350 Bart Colijn

034:02 laap Strlvaart (Triathlon)

0:34:M Petervan

0:34;10 HansBlokku

03427 Mieke Aanen (Haag Atl)

0:34:40 Jan Groot

0:34:58 hrkJanSmid

0:35:21 MarcelMrenqes

0:35:23 Herman van der Strjl

0:3i:04 Steven Post

0:37:44 Frans Martens

0:3751 Hans vd Kool fiaag Atl)

0:38:08 Rrnus Pols

0:38:34 Nrco Droppert

0:38:41 Jenny Commandeur (Haag Atl)

0:39:23 GenitvanPelt

0:3955 Jan van Raam

0:3958 GuusZrldenhs

0:40:08 Gerard Wessel

0:4030 Paul van den Bug

0:41:46 ComevanEgmond

0:4259 Jeroen Korving

0:43:29 Nol 0vervhet

0:43:57 RinusWrlma

0:43:59 Paul van Dunné

0:44:38 BertdeJong

0:44:49 Ineke Schnitzlu

0:44:58 Hans van Toor

0:45:34 Jan Peter Boelema

0:45:36 FrukThuijs

0:4ó: l0 Eugène van de Bug

0:47:16 JéjéGroot

0:4837 AlhrtRomani

0:49:12 hursevanDdt

0:49:li Kes Knaap

0:49:40 PietuHulskamp

050:08 Ralfvan Peoen

052:24 Theo Tap

0:54:35 Yolanda Luque Gamuo

l:03:07 InekeGillet

32 VSE

65 M50

r83 V35

230 M60

723 MSE

828 M40

1202 M40

1348 M45

1350 M40

T391 MSE

1418 M40

2265 M55

2862 V35

28» M50

W4 M45

4794 M50

48m M45

6m M60

Meem)

050:05 Tegla Loroupe (Kenra)

05227 Jurgen Hanisch (Duitsland)

056:M Jose vd Akku (De Keien)

0:56:40 WilvdLee(DAK)

l:01:52 JohnvanduKÍ0ft

l;02:28 CeesPut

l:0436 PietZeevaart

l:05:13 Ton Heerkens

l:05:14 Joop Vuhoeven

l:0529 Jan Stok

1:0533 PeterGroen

l:0838 FntzBeyu

1:10:45 EstherHartman

1:10:50 HenkBreugom

l:1436 PimRerlnqes

l:16:49 Peterl*egstra

l:1650 Job Baak

l:22:ffi Jaap Peten

Uiterste inleverdatum copy en advertenties:
1O november 1998

lnleveren bij Hellen de Dulk,
Herenstraat 45, 2681 BD MONSTER, tel. O174-240861

"Hel verschil tussen een meeloper en de
winnoor zir 'm vook in de ioedingí'

"Klnpioenen weten van voeding oí. \ot is zeker een feit. N00st k lkhlmeliike bouw en ie inzet hii tuiningen,

is er niels belongrtlker don voeding voor een spoler die ziln prestotia echt wil verbeteren."

Dr. Ítlithoel (olgon, gerenomneerde Amerikunse sportorls.

Ook voor hordlopers en ondere ofleten is kennis von voeding

uitent belongriik. 0mdot ie met de juiste oonvullende voeding

iouw krocht en uithoudingwermogen Ílink kunt verbeteren. Dot is

ook zeker een Íeit.

(orbo [nergizer biedt otleten tiidens de ro(e extro v0È

dingsstofÍen die 90 mrnutcn long uls brondsloÍ dienen. Inosine

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

Hoe gek het ook klinkt, vetmoso is vooÍ een duursporter

een uiterst belongrijke brondslof-opslog. Geen vet betekent op

longere oÍstonden minder uithoudingsvermogen.(rosh Weight
Goin biedt mogue spoíteÍs de kons 0m mokkelijk en snel extro

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

reserves heeÍt, biedt [-(ornitine ie de mogeliikheid om hier

von te profiteren. Even vóór een wedstrijd

qebruiken om ie uithoudingsvermogen

over longere oÍstonden Ílink le verbeteren (/ 29,95).

Tenslotte is het essentieel dot ie no ie troiningen snel zorgt voor de iuiste eiwiÍiike

voeding Lb.v. een goed spierherstel, onders heb p grolendeels voor niets ie spieren

getroind. Twee tobletlen Bodybuilding Blorks bevotten olle ominozuren die ie hier'

voor nodig hebt (/ 24,95)

Zools ie ziet, kun ie met simpele informotie over voeding, loborotorium-onderzorhte

producten en weinig geld iouw prestoties oonzienlijk verbeteren. Je kunt Weider
ilutrition bellen voor meer inÍormotie, oÍ bij ondersloonde wrnkel longsgoon.

[n ols iemond sneller loopt don 1ii, don weet ie dot die woorschiinliik ol bii ons is

geweest!

mwdií.dlen
D.I.O. DROGISTERIJ - HOMEOPATHEEK

KESSLER
LAAN VAN MEERDERVOORT 205

hK. REINKENSTRAAT - TELEFOON 070-3452210

l

kag 7§?J:67 CG

ïal.: (070) 320 60 00 - Fax: (070)

A§§URANïIEN

320 6í 00

FINANCIËRINGEN

PENSIOENEN
HYPOÏ§§KEN
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HRR'ÍimTial, Clinyndael, a. 5 km op 25105198

PlaB Cat ïp Naam

1 MSE 0:14:39 Rémonvanlunzen

2 MSE 0:15:41 WillemdeGraaf

3 MSE 0:15:43 BartColijn

4 MSE 0:l558JanGroot

5 M40 0:1627 HermanvanduStrjl

6 MSE 0:ló56 FraruMartens

7 MSE 0:1751 MaartenSchanoo

8 M40 0:18:03 MarcoBonhmm

9 MSE 0:18:l2KarelStolk

l0 M50 0:18:37 WillemvanProoijen

11 It455 0:18:44JanNieuwenbug

12 MSE 0:19:06 PetuKempkes

l3 VSE 0:19:0TSandravandenBug

14 MSE 0:19:09JeroenKorving

15 M40 0:19:10 Petuvanl,eeuwen

16 M40 0:1920JoopVeilrceven

l7 M45 0:19:25TonHeeftens

18 MSE 0:1929Robhonk

19 MSE 0:1930 BoyGailjaad

20 MSE 0:19:33 GuusZrjdenhs

2l M45 0:l9S2JacquesEkkels

22 MSE 0:l9S9RohrtBonte

24 V35 0:20:ffi MargrietHoeksna

25 ItÍ50 020:07 RinusWrlma

26 M50 0:2023Rinuslnnemee

n MSE 01028 MarcelMientles

28 VSE 020:35HellenHauser

29 M40 0:20:46 Smon Stroo

30 MSE 020:47 JanPeterBoelema

32 M55 010:57 BeÍFitié

33 M40 0:20:59 JellevanderVeen

34 V40 0:21:03 AnnievanHermngen

36 M50 021:06RoelGort

31 M40 0:21:07 FÍits Wi[ner

38 VSE 021:16 SandraBisschops

39 M45 0rlr3 DaanVe$aan

40 MSE 0Jl:23 ïheoWan

41 M45 0:21:35 EricKerklaan

42 M40 0:21:42 KmsKnaap

43 VSE 01151 EsthuKranenburg

4 M45 0:22:08 AntonDijkmans

45 VSE 0:22:10 ResnKuppns

M M40 0:22:12 JanJorisMosart

47 M40 0:22:15JohnvanAsten

48 MSE 0:2220 AndtePapilaja

49 M40 0:2235JoopdeGier

50 V45 0:2235 AnnevanEeuwilï

5l \40 0:ï):49Marlovandulaan

52 M45 022:49AadvanStraalen

53 I,Í55 0:22:59CorWiersma

54 M40 023:01 ïheoTap

55 V45 013:0ó M(avanWestervooÍ

Í M40 023:08RuudSchilperoort

51 VSE 023:lSNathalieVertraag

$ M50 0:23:39 RobvanduBilt

$ MSE 023:41 EugènevandeBug

60 VSE 0r3sSAnoukBakku

62 V40 0:24:19MithMulder

63 M60 0r4r5 \YimGottlieb

& V35 0r4:3TlngndStevens

65 M50 0:24:40AntonDavids

61 VSE 0:25:40lngidBrouwu

68 It450 0:25:41 John Sikking

69 V55 0:2553MadjkeSchatteleijn

70 M40 0:2653 Ralf vanPetren

7l V35 016S4AnnetManden

12 Mfl 0:2657RodiDÍuif

73 Ivt50 0:2658 PaulEngelen

15 M50 0:28:48GerardBuytelaar

Baan instuif Leiden Ail, Leiden, ilMm op 27105198

Phats Gt. fid Naam

I MSE 8:429 HansW$ben(AAV36)

l9 MSE 9:21:6 JarGrool

tlwa Run, Boskoop, 1 0 kn op A6Ml98

Plaa8 Gt, Írld Naam

I MSE 0:3226 PaulRomkens(Alti$

I N{50 0:3621 Martinden0ner(llion)

5 il150 0:4257 EddyZal

Lievaart Comp (3), llaaldwilh lÍNrn op 11 Ml98

Plaa8 Cat Íld Naam

I MSE 4:02:l MichieldeJong(lmpala)

8 MSE 4rl:6 WillemdeGraaÍ

14 M40 427:8 NicoAlbertl(PAC)

16 M40 429:5 PetervanLeeuwen

19 M40 437:4 StevenPost

27 M40 4:44:5 HemanvanderStijl

32 MSE 4:55:0 MarceldenDulk

38 lvt55 528:8 JanNieuwenburg

iM llantron, Lei&n, Marathon op 14106198

Plaat Qt. Iiid Naam

I MSE 2:1927 DimiriRipukhine

13 VSE 2:39:ffiKannaSzlmanska

252 V40 3:3652MarianneKoopman

lM Loopprognnma, Leiden, 10 kn op l4Ml98

PhaE Gt Tiid Naam

28 REC o3538HansBlokku

45 REC 036:42MarcelMienqes

107 REC 0:4036 EdBienteku

ll2 REC 0:40:45 EddyZijl

128 REC 0:4118 JoséWillemse

14 REC 0:42:13hroenKorving

llRf, Run8rkef,ua Wusenaar, 22,1 kn op 2*W98

Phat C^at Tijd Naam

I MSE 051:02 PieterAltorf (Gas0

2 MSE 0:5233 Pienevanleeuwen

3 M40 054:09 NicoDroppet

4 MSE 054:19 MarcelMrentjes

5 MSE 05456 MarcelWiennga(Gast)

6 M40 0:55:05 RrnusPols

7 MSE 055:39 VincentTnntharner(Gast)

8 M40 055:42 JohnvanduKroft

9 MSE 0S5S3MaartenSchanoo

l0 MSE 056:19 JeroenAlkemadeGast)

1l MSE 05622 Andte vd Plas (Cast)

12 MSE 0:56:44 Jemen Koning

13 MSE 057:01 MarceldenDulk

0:57:16 Frans Martens

057:16 Jos Vemu (onhkend)

057:49 Wrllem Hasekamp

058:00 Joop Vuhoeven

05852 Remko Scharoo

0:59:15 Eddy Zrjl

0:59:30 GuusZrldenbos

l:ffi:28 JanNieuwenburg

l:ffi:43 Avram den Heijer

l:ffi:55 CorZwart

l:0056 TonToet

1 :01 :15 Sandra van den Berg

1:0132 JoopdenOuden

1:0158 MaryretHoeksm

l:02:02 RobWalterhs

1:02:13 losé\Yillemse

l:0232 Paul van Dunné

l:0259 Ed Biersteku

l:03: l5 Rob Koster (Gast)

l:03:18 HansvanToor

l:03:19 PietZevaart

l:03:31 MichielTuit

l:03:33 PetuGroen

l:03:43 Jelle van du Veen

l:04:12 RotÈrtBonte

l:04: 14 Eugène van de Berg

l:M:17 Ineke Schnitzler

I :04:18 Richard van den Oever

1:0426 AndrePapilap

I :0137 Georgette Padevlia

1:0{:41 HellenHausu

1:04:42 JaapvanDijk

l:04:43 Steven 0osterhof

l:05:18 Hans van du Vecht

l:05:40 DonvanRuiten

l:06:26 PeterBamad

l:06:30 JanMolenkamp

l:ffi:33 Piuude long (Gast)

I :0ó;44 Genit van der Veer

I :07:26 Bert van Aller (onhkend)

l:0757 E/wrnPudrlk

M40 l:08:ffi EdReinicke

VSE l:08:12YvonneSmit

tr450 l:08:l9RoelGort

V40 l:0850LieshthWer1s

M40 l:09:22 Frans Mac I"ean

M40 l:09:28KeesKnaap

V40 l:09:35 AnnievanHeiningen

V45 1:09:37 CarlavanBeelen

M45 l:0:43 Martrn van der Haas

V45 1:10:26 HermavanNus

V45 l:1158 AnnevanEeuwijk

V40 1:1230 Maqovanderl,aan

M55 l:l458JohndeGier

V l:l533JannekeLangeveld

VSE l:15:46 EsthuKmnenburg

VSE l:16:08 ResieKuppns

V l:17:43AdeleBugenhenegouwen

(onhkend)

M l:17:56GuusVogelpoel\

V45 l:18:31 KittyGruppen

M50 l:18:34 AntonDavids

V55 l:1931 HeidivanderVeer

M60 1:19Í7 WimGottlieb

V50 ll0:41 JaneHamsfa

Y 45 l:20:42 Inez van der \Yal

V45 l:21:03 MarjavanWutervoort

V l:21:18 NatlnlieBiemans(onhkend)

V45 11855 RiavandeBug

V l30S5MananneKlerhont(onhkend)

V50 133:34 AnneVeth

39 VSE l:4lJ0Tinahntis(Duitsland)

41 M45 155:43 Joopden0uden

53 \35 2:03:22HellenHauser

Duindam Pwgnt B*nl, Naldwiik,

NtmopA9fr7l98

Phats Gt. ïld Naam

I MSE l:56Í ArthurvanDrlk(Olympus70)

5 M40 2:04:0 NicoAlhrts(PAC)

13 M40 2:13:4 StevenPo$

Standloop, De Knn, 4 km op 15107198

Plaat Cat, fÍd Naam

3 REC 0:1ó:05 EddyZijl

Alphense StraÍenloop, Alphen (N$, 10 km op

18fr7t98

Plaa$ Cat, ïid Naam

I MSE 0:31:ffi WilfiedKiplagat(hKeien)

l0 M40 0:3254VictorMaliy(HaagAtl)

l8 MSE 0:3338 AlbertBeekhuizrn

20 MSE 0:3353 Jan Gruot

161 M45 0:4026TonHeerkens

Standloop, de Kim, 4 km op 22107 R8

Plaab Cat. Iiid Naam

3 REC 0:1650 EddyZrjl

Lauwernog-Ulrum, Halve manthon op 01 Ml98

Phars Gt Ïid Naam

I M 1:05:55BertholdBergu(Groningen)

8l VSE l:31:47 IlonaDuits(Gromngen)

123 V45 136:29lnekeSchnitzler

Bradelieiloop, De Liu, 1 0 km op 07 Ml98

Plaat Gt Tiid Naam

22 REC 0:3625 HermanvanduStrjl

5l REC 0:3833 JoopVerhoeven

87 REC 0:41:l9TonHee*ens

91 REC 0:41:4SRinusPols

184 REC 0:46:0TBertdeJong

280 REC 052S4YolandaLuqueGamero

AvondinstuiÍ Leiden Atl, Leiden, 10,00m op Dfi8198

PhaB Cat Tiid Naam

I MSE 2:342 ErwinWeberEottudamAtl)

6 M40 2:399 NicoAlhrs(PAC)

15 M40 253:4 StevenPo$

Av ondinstuif Leiden Ail, Leiden,

3Wmop12fr8l98

Phab Cat, Tild Naam

I MSE 7579 KamielMaase(l,eidenAtl)

23 MSE 9:03:l JanGroot

15 MSE

14 MSE

16 MSE

2r M40

18 MSE

19 M50

20 MSE

21 lvl55

22 MSE

23 M40

24 M45

25 VSE

26 M45

27 V35

28 MSE

29 V35

30 M45

3I MSE

32 MSE

33 M45

34 M40

35 M40

3ó M40

31 M40

38 MSE

39 MSE

40 v45

4t M40

42 MSE

43 V45

4 V35

45 M45

46 M50

41 M45

48 MSE

49 MSE

50 M40

5I MSE

52 M55

53 MSE

54 MSE

55

56

57

58

59

60

6t

bt

63

il
65

ffi

61

68

69

70

1t

12

IJ

74

75

16

17

78

19

80

8l

82

83

Vetuans Grand hix, Brugge (B), 25 kn op 2A06198

Plaa8 Cat, Tiid Naam

I M65 l:47:l2LmHohmann(Duitsland)

4 M65 l:59:06 ArthurToomer

NK Berglopn, Landgraf , 15 kn op 28fr61B

PhaB Gt, Tiid Naam

I MSE l:1351 Woldetr4ilkessa(Ach.Top)

8 M40 l:17:50 huisTummen(Unitar)

22 M40 1:32:11 HenkMullekes

I

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van:

F' Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

F Verzekeringen van onroerend goed.

Inlichtingen: John Agterof

Wilt u ue
ede nísh?
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KOK Assurantiën B.V.
Westblaak 196
Postbus 4ro
3ooo AK Rotterdam

Tet. (oro) 4or 85 or
Fax (oro) 4t43;g j3
E-maih kok@tip.nl
!nternet: www.tip.nfluserc/kok
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KOK AssuRANTrËN
HetfunÀament
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Party
I

I

-

I

oval Te
okiSber 1ss8

heHag

ts HRR fees

vakantiedrukte zo goed als

iedereen

ER
datum: 7O

Í,r3 tteaa a

aseline

hetnamens HRTbestuur

beloofde Royal Ten

ORGANISATIE THE

BOUW. EN AANNEfI'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B V

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Lid n.v.o.b.

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

*

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

BESCHERMING VAN
MERKEN, MoDELLEN, HANDELSNAMEN

AUTEURSRECHTEN

SHIELD MARK BV ROTÏERDAM, VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3T, POSÏBUS 23O3O, 3OO1 KA ROTTERDAM,
TELEFOON OlO 24 I At OO, FAx Ot O 241A129

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN I, POSTBUS 75643, 1O7O AR AMSTERDAM,
TELEFooN O2O 66443ts1, FAx 02O 676aaOO

SnIELD ManK

7^&\
2743CW

Bert de Jong (secr.)

Willem Hoogstad

Willem Paardekoper

TRAINERS

Peter Barnard V
Ronald Boekkamp 1r

Marcel den Dulk v
Pieter de Graaf v
Henk Hoogeveen 1/
Willem Hoogstad l/
Ben van Kan {
Marianne Koopman l/
Joop den Ouden /
Jacques Overgaauw 

y'

Frans Perdijk t/
Roche Silvius t/

070.3656750

015-3697732

070-3472055

07r-5768370

070-3550173

01s-3691132

070-3978253

0't0-3476131

070-3204095

070-3867679

015-2621842

jtT4-?40861

u0-3479234

070-3944671

010-3642263

Heidi van der Veer l,/ 070-3901597

Gerrit van der Veer y' 070-3901597

TRAINERS CONDIïIO
Harm Hendriks

EIs v.d. Schoot

ONDERHOUDSCAMM$SIE
Marcel den Dulk

Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Kosten per consult f 3,50

Masseurs:

maandagav. 070-321 1505

PARAMEDISCH CORPS

070-3839884 (werk)

070 3866082 (privé)

Trudy de Lange

Gijs Kievith

Johan Koopman

BESTUUR

Het bestuur van

woensdagav. 410-3374863

donderdagav. 0?0-3476131

Éj3,& d\$iÀ/id
Ittc ttrl* ,ovrl rau&
ln een gevveldig

1O oktober a.s..

n Party

te kopen van f 7,5O.

Ton Vermolen

(voorziner)

.lelle v.d. Yeen

(vice-voorzitter)

Hellen Hauser

(secretaris)

José Willemse
(2e secretaris)

Ed Biersteker

(le penningmeester)

Aad Overdevest

(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

(Voorzitter)

John Agerof
(vice-voozitter)

Louise van Delft

(sCIretarig

Karel Stolk
(penningmeester)

Rob Krahmer
(P.R)

BARCOMMISSIE

Heidi v.d. Yeer

Aad Overdevest

(penningmeester)

Noortje Alberts

Ginneke Bunk

Carry van Teijlingen

rel.070-3281025

Patrijslaan l 1

2566 XL Den Haag 070-3462607

Muurbloemweg 97

2555 }{D Den Haag 070-323ffi92

Fnts Slompstraat 29

2264 D$l Leidschendam 070-32M095

Johannes Poststraat 2

2264 DC Leidschendam 070-31i5869

Nachtegaallaan 9

2224 JC Katwijk,,07 1 -4013074,

guo 2ó3ó95 I

VSB-bank 88.55.95.823

Katwijkseweg l9a

2242 PB Wassenaar 07 0-5112466

Archimedesstiaat 68

2517 RX Den Haag 07G4273887 (thuis);

070-3375696 (werk) girc 5699215

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

Wedstrijdsecr. llRR, Postbus 696.2270 AR Voorburg

Noortje Alberts A^ Duycksraat 100

(commissaris) 2582 TN Den Haag 070-3540690

Guus Zijdenbos A. Romeinsingel 38

(lede*administratie) 233lSVLeiden
rel.07l-5322179

e-mail adres g.zijdenbos@rikz.rws.minvenw.nl

CLUB VAN lOO

Ben Hermans De Sillestraat 266

2593\E Den Haag 070-3473873

Laan van Nieuw Oost Indië 246 II
2593 CD Den Haag 070-3831322

V. Loostraat 75

2582 XB Den Haag 070-35225 19

Saffiershorst I l0
2592 GM Den Haag 070-3820418

Soesterbergstraat 156

2546XX kn Haag 070-3298767

De Cenestetlaan 268.

1522 LW Dtn Haag 070 390159i

Zie adres bij bestuur

Boy Gailjaard

2564E,G

De Bruijnestraat 3l
2597 RD Den Haag1070-3280562

Zwolsestraat 427

2587 VH Den Haag 070-3514390

Marianne van Grieken Ten Hovestraat 105

2582 RK Den Haag 070-3503050

CLUBKLEDING

Ed zijr 0Tt-s76&94

REDACTIE

Redactie HOT ROAD REVIEIV
Hellen den Dulk Herenstraat 45




