
V
I november
bezielende
ving geregeld,
komt. De cross
Leeuwen en zijn
winterse zwoegen

de loopgroepen
de zaterdag

voornoemde cross. De ee

uit af met een wedstrijd eind
december van dit jaar en begin volgend jaar
starten we met de CPC-loopgroepen.
Vervolgens komen de Royal Ten-loopgroe-

pen aan bod.
Maar eerst organiseert de ver-
eniging (lees: Ruud en Els in

samenwerking met de wed-
strijdgroep van de vereni-
g ing) de kerststrandloop
op 26 december a.s. en
de deelname vorig jaar
was fors, maar kan

€ross Íg' &,
teë im fri. NW,wBlt T

Als hongerige wolven stortten 243 deelnemerc zich op het crossparkoerc datwas uit-
gezet in Clingendael.
le kunt je afuragen waar al die mensen toch dat enthousiasme vandaan halen. Want
het is nogal wat: Zondagochtend vroeg je bed uit om 7 km hard te lopen over ruiter-

paden, door een baggerbak en dan nog
door een stuk bos dat nergens vlak is en
dat vol zit met (val)kuilen en boomstron-
ken die je niet ziet omdat ze zijn bedekt
door een ,zo op het oog schilterende
bag herts$laderen. Dat is het hem dus
ook wat crossen zo leuk maakt. De ont-
beringen, afzien tot je erbij neer valt

( beter. Spreken we af
dat veel leden van
onze vereniging
aan hun eigen
loop meedoen?
Kerst en het nieu-
we jaar zijn in

aantocht en namens het bestuur mag ik alle
leden, donateurs en sponsors van de vereni-
ging bijzonder prettige kerstdagen en een
gezond en gelukkig '1999 toewensen.

Ton Vermolen, voorzilter.

een gaaf gezicht om het hele pak af
stormen op de smalle toegang naar

het ruiterpad. Gelukkig ging dat goed.

Geen mensen die hun 2 cm lange spike-punten in

de kuit van hun (gevallen) voorganger boorden.

Groot was de schrik toen Willem de Graaf op me af
kwam stormen mel "Peet je moet naar achteren op

het parkoers, want Herman zegt dat ze daar alle-

maal verkeerd gelopen zijnl!!" Ik sloeg even bleek

uit. Had allemaal visioenen van hardlopers die alle

kanten opliepen, scheldend en tierend op de organi-

satie. Maar het viel mee.7n waren inderdaad ver-

keerd gelopen. Het toeristische uitstapje kwam
(geluk bij een ongeluk) gewoon weer bij het par-

koers uit. De lopers hadden hierdoor de eerste

ronde alleen de modderbak gemist. De tweede

ronde leidde Jacques Beljon de lopers in de goede

richting. Volgens mij hebben de meesten het niet

eens in de gaten gehad daÍ ze de eerste ronde ver-

keerd gelopen waren. Voor de afstand en tijd
maakte het nauwelijks verschil. 7n zie je maar. Je

kunt het parkoers nog zo goed afzetten. Net dat ene

stukje waar je denkt "dat zien ze wel" waar je dus

wat minder lint spant. Daar gaat het mis. Weer een

les voor volgend jaar: Lopers die door het lint gaan,

zien helemaal geen lint!! Zn zien alleen alleen het

pad voor zich op de grond. En gaat dat pad naar

rechts dan gaan we ook met z'n allen naar rechts.

De wedstrijd verliep verder gesmeerd. Het verschil

tussen de eersten en de laatsten was zo groot dat er

in de tweede ronde van 2,3 km al gedubbeld werd.

Helaas geen clubgenoten bij de eerste 3. Wat alleen

al aangaf hoe sterk de wedstrijd bezet was.

Margriet Hoekstra was onze enige dame die in de

prijzen viel. Zij was eerste bij de dames veteranen

(35+) Verder heb ik veel onderlinge strijd gezien

van club/groepsleden. Sommigen moesten voortij-
dig uitstappen omdat hun enkels het begaven.

Margreet Molenkamp: "Ik ben nu twee keer door

m"n enkel geklapt en nu ben ik het zat . Ik kap

ermee". Met haar haalden nog l0 lopers de einds-

ffeep niet.

Van het wedstrijdverloop kan ik verder weinig

melden. Ik was zo druk bezig met te kijken of alles

goed liep dat mij dat is ontgaan. De uitslag vindt u
elders in dit clubblad.

De beste voldoening die je kunt hebben als organi-

satie zijn een hoge opkomst en tevreden klanten. Ik
denk dat we in beiden zijn geslaagd. Vooral dank

zij een stuk of twintig vrijwilligers die in de vereni-

ging makkelijk te vinden waren.

Mede namens Han Elkerbout en Ronald Boekkamp

wil ik de mensen van de bar, de inschrijving, de

start en finish, de uitslagenverwerking en het par-

koers hartelijk bedanken. Apart wil ik de mensen

nog even noemen die na afloop in de gietregen en

kou, toen iedereen al weg was, alles nog hebben

lopen opruimen. Een rotklus die er helaas ook bij
hoort. Klassejongens (dat zijn dus ook de meisjes).

De rust is in Clingendael weergekeerd. We kunnen

er weer gewoon onze hond uitlaten. En zo hoort het

eigenlijk ook. Behalve op 7 november 1999!!

Petetvan L*uwen

Prijsvraag: Wie vezint slagzin voor HRR?

||e vereniging heeft een paff nieuwe vlaggen

Ilbesteld, waarbrj ook een spandoek. We zijn op

'ffi'.taar een pakkende slagzin, die naast het

clublogo ook op dit spandoek kan worden afge-

drukt. Deze slagzin mag bestaan uit maximaal 20

tekens.

Wie vezint er een leuke, mooie, expressieve slag-

zin, waarmee we reclame kunnen maken voor de

HRR?

De prijs die hier mee te verdienen valt is een

cadeaubon van Í 100,-.De beste irzendingen wor-

den door een deskundigejury beoordeeld.

Graag je reactie inzenden vóór 3 I januari I 999

ALV staat in het teken van het

van de begroting 1999 en het ken-

van de voomemens van het bestuur en

de commlssles voor hetjaar 1999.

Volgendjaar zal het 3e lusffum van de HRR worden

gevierd. Een feestcommissie zal worden ingesteld.

Het financiële beleid, waardoor ieder jaar

Í 10.000,- wordt gespaard t.b.v. nieuwe accom-

modatie wordt voortgezet. Verder zal door het

bestuur nadruk worden gelegd op de vinger aan de

pols houden t.a.v. de nieuwe ontwikkelingen m.b.t.

de accommodatie.

De onnvikkelingen omtrent de afloop van het huur-

contract in het jaar 2000 lopen niet zo hard. De

leden worden indien nieuws bekend is op de hoogte

gehouden.

fessionaliteit van de trainers en hun assistenten zal

worden versterkt d.m.v. cursussen en de ZOT-nai-

ningen worden ondersteund.

Ook zullen er weer EHBO- en reanimatiecursussen

worden georganiseerd. Er zal meer en regelrnatiger

overleg plaatsvinden met de trainen. Zij kunnen

voor deze overleggen zelf agendapunten aangeven.

In 1999 zullen er 4 time-trials worden gehouden met

een exacte afstand van 5 km.

De promotie van de vereniging zal worden versterkt

en er zal worden gezocht naar een hoofdsponsor,

liefst in combinatie met de wegwedstrijd.

Er verschijnt binnenkoÍ weer een nieuw informatie-

boekje over de HRR.

Bij het bestuur van de Royal Ten hebben zich enige

bestuurswisselingen voor gedaan. Georgette

Parlevliet en Lydia Blok hebben plaats gemaakt

voor Miranda Pronk, Anouk Bakker en Herman v.d.

Stijl. De ambitie van de Royal Ten voor 1999 is een

wedsfijd van nationaal naar intemationaal niveau te

houden.

De onderhoudscommissie zal de komende tijd de

plafonds in de kleedkamers onderhouden en schilde-

ren.

Ed Biersteker is afgetreden als penningmeester.

Jelle v.d. Veen, Hellen Hauser en Noortje Alberts

zijn herkozen. Noortje Alberts blijft aan tot de voor-
jaarsvergadering.

Verder is de optie om op vrijdagavond te trainen

t.b.v. de Konmarathon voor de frainen per I sep-

tember 1998 komen te vervallen.
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De TC zal worden versterkt en uitgebreid. De pro-
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schone Clingendael.

Kort verslag van de ALV van
12 okober 1998

De leden hebben met overgrote meerderheid voor

het systeem van de Ziertjes gekozen.

te|.0174-240861

Uiterste inleverdatum copy en
advertenties: 1 februari 1999

lnteveren bij Hellen de Dulk,
zie adres hierboven.

Mutaties
Wilt u bij onjuiste adressering of tenaam-

den Dulk,

gegevens sturen naari

2681 BD MONSTER

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

stelling de juiste

Guus Zijdenbos,
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MAARTElI
,t HART

Joggen

tau*eli;ks heb je geachreven
datje zob\i bentmet de koele
zomer, ofer breekt een hittegolf
uit. Toch had die €xtrcme rvarmt€
één voordeel: er werdbeduidend
oiadergejogÈ Overdag heb je
overigens weinig last vanjoggers.
Het ie zelfs wel aantrekkelifk om
joggende, hoogblozende dames in
witte T-shirts net dans€nde
borsten en huppelende
paardenstaartjes tegen te komen.
Maar alsje 's avonds laat op een
slecht verlicht fietspad rijdt en er
doemt opeens zo'n Íluorescerende
jogger op uit de duieternis dieje
amper ontwdken kunt, roep ik
steevast héél hard: lees het
aprilnummer van Natuur en
Techniek.

In dat nummer trefje een artikel
aan waarinjoggen
onvoorwaardelijk wordt
afgeraden. 'Bewegen is een goede
2"glr,' zegt Dr. Sjoerd Bulgtra,
'maar wie op volwassen leeftijd
ineens gaat hardlopen, krijgt
gegarandeerd spijt. Wat rest z{n
geruïneerde schokdempers in de
gewrichten. Een kunstknie opje
veertigste vormt een matig
alternatief.

Vanjoggen }rijgje aÉrose inje
knieën. Al ons kraakbeen in de
gewrichten begint al vanafons
achttiende levensjaar langzaam
afte breken, -""" als dqt,veel
sneller dan normaal gebeurt
spreken we van artrose. Ale
gevolg vanjoggen wordt echter
niet alleen het kraakbeen inje
knieën drastisch aangetast, maar
kan mkhet gpwrichtsvlies:dat is_
het laagie dat de holte van het
gewricht omgeeÍï - ontstoken
raken. 'Ook het onderliggende
bot, het kapsel en de banden die
het gewricht bij elkaar houden,
raken vaak ontetoken', achrijÍï
dr. Bulstra.

Dokter Bulstra legt precies uit
waarom het kraakbeen als gwolg
vanjoggen eraan gaat.
Kraakbeen ig een soort spons,
E iwitsuikerverbindingen erin
houden het water vast. Die
verbindingen bevinden zich
samen met kraakbeencellen in
een netwerk van eiwitketens.
Beweegje, dan wordt het water
uit het kraakbeen naar de
gewrichtsholte geperst. Sta je
weef stil, dirn loopt het water
terug en komt het kraakbeen
weer op spanning. Gaje nu
joggen, dan wordt dat netwerk
van eiwitketens opengebroken en
kan, om tebeginnen, het
teruglopende water niet goed
meer worden vastgehouden. WeI
proberen de kraakbeencellen een
eu ander terepareren, maar
omdatdaarb{ afuijkende
eiwitketens ontstaan, is van
herstel geen sprake. Integendi:el:
aÍbraak is het gevolg. Voorje 't
weet loopje met een stok ofeen
kniekorset (brace).

Het verbsset mij niets. Ik heb
alt$d aI gedacht dat joggen heel
slecht voor een mens is. AIs het in
de bedoelinghad gelegen dat we
zouden rennen, waren we wel alg
gazel of antilope geboren,
(Merkwaardig overigens dat een
dier dat zo weergaloos snel kan
hollen uitgerekend anti-loop
heet! ) Ons normale tempo is een
mstig wandeltempo. Niet joggen,
maar slenteren!

Toch zfrn er, nog niet zolang
geleden, resultaten gepubliceerd
van een groot Fins onderzoek
waarbii was gebleken dat allerlei
vormen van lichaamsbeweging
eigenlijk geen enkel gewicht i. de
schaal legden als het gingom het
voorkomen van een hartinfarct.
Nleen mannen fi o jarenlang
gejogd hadden, liepen beduidend
minderkane om geveld teworden
door een hartaanval.

De keuB i" dus: of opeens gweld
worden door hartstiletand, oftot
op hoge leeftijd doortobben met
versleten knieën.

Fit in vijf minuten
Bureaubuik
Deze'.buikpieroefeningen kun ie achter ie bureau

Movenpick hotel. Uitgezwaaid op weg
als reisleiding JéJe en zoon Tristan. Na aange-

bij het Ibis Hotel weren wij voorzien van kamer-
en Na + 30 minuten veÍrek richting Eifeltoren en

van daaruit gelopen naar Quartier Latin, gezellig gekletst en

genoten van de omgeving. Bij Italiaan veel koolhydraten tot
ons genomen.

Zondag
De ontbijtgewoontes liepen er uiteen, van 3 bananen + sport-
drank tot overvolle plateaus. Hiema met de bus op weg naar de

start, bij de Eiffeltoren. Ons ontmoetingspunt is duidelijk, het is

voorzien van spandoek met tekst Runnersworld. Gezamenlijke
warming-up zeer enerverend.

13.(X) uur. Het startschot een vuurpijl is goed zichtbaar voor
iedereen. Op dit moment besef je pas dat er 26.000 mensen

meelopen. Pas na 2 minuut 4O zljn Jan, Renee, Carla, Tineke
en ik door de start. Direct vals plat, klimmen dus! Wij banen

ons een weg door de afgegooide vuilniszakken en lege drink-

doen.
. Ga ontspannen zitten op uw bureaustoel
. Leg de onderarmen plat op het bureaublad (hand-

palmen naar beneden, de ellebogen net over de
rand).

o Til uw bovenbenen zo ver mogelijk op en let erop
dat de kracht vooral uit uw buik komt.

. Vijf tot tien tellen vasthouden
o Herhaal dit vier a vijf keer
. Probeer het eerst met de rug tegen de leuning

gedrukt, daarna los van de leuning, maar steeds met
recht rug. Die laatste variant is duidelijk zwaarder

. Doe de oefening voor en na de lunchpauze

Bron: Runnersworld

Geboren op 6 oktober 1998

Bjorn
Zoon van tan Groot en Astrid van Velden

Van harte gefeliciteerd namens HRR!
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# flessen. Er is een prachtige route
door Parijs uitgestippeld, iedere km
staat aangegeven. Volgens ons niet

altijd even nauwkeurig nageme-

ten. Met verbeten gezicht en veel

I gekreun lukt het mij tot 15 km bij

| ," t" blijven. Carla is dan allang

| *.g. Last van mijn zij, hierdoor

I moet ik 5 minuten wandelen. De

I laatste 5 kilometer was vreselijk

I zwaar. Twee uur en 12 minuten.

I Voor mijzelf een hele prestatie.

| ,.*. dat ik nog geen half jaar

I hardloop. Na het in onwangst

I nemen van een tas mel poncho en

I medaille + diverse versnaperin-

I gen wandel ik terug naar de bus

| *u* het heerlijk warm is. Terug

I in het hotel zalig in een warm bad

I g.r.t.n en opgedirkt voor de

I avond om het goede resultaat te

I vieren. Veel te gek was de fles

I champagne die speciaal geregeld

| *^ omdat ik voor het eerst mee-

I liep. 's Avonds gegeten bij de

fransman. Ervaringen uitgewisseld
onder het genot van een glas wijn.

Maandag
07.30 uur uitlopen, zodat je geen

spierpijn zou krijgen in de bus, wat
een tijd zeg! Geen voorschriften voor
het ontbijt. Met de mefro naar de

Notre Dame voor de culturele variatie.
Nog een op een terrasje genoten van
de zeeÍ kostbare consumpties.
Hierover is veel hilariteit geweest

nadat ik een aantal keren had voorge-
steld te trakteren, ja u begrijpt het al.

Bij het zien van de rekening moest ik
echter een beroep doen op mijn vrien-
den om toch zelf te betalen. Echter
heb ik dit na terugkomst in Nederland
goedgemaakt door toch te trakteren in
het Movenpick Hotel.

Mijn belevenis van een sportief week-
end is zeker voor herhaling vatbaar.

Kari-Elise Melsert-de Jong van Conditio

ï

Een passende
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t;kert kan gëËn
csnfectie zijn

l)àaÍ.lm vindr u in onËe ;lOil nI, tÍtt dr keukrn pcrfwr wcrih grïn,
showrcarr ruinr !.§ oprrellrngcn stallctrd. Àl ïsifir fi0 iflsr rihï wii
vln hrkendc mtrken kaukens. si«iei in kcukep$. r+or u dr i{flr:lt-
t)ntcdcuknndig+irdtiseringrvcnu tíe dar het resultaat lezrtn uag
gr*ag allr inlurrn+tit xoqlut uw wsrdcn. Ecn dmou van *n keu-
kmee wurdt rsrg+mokktliikt. Nnur ken wnlxin r *§if hàÍrrlu$t ku*t
wcas makcn wil err uiÍertr cn re* kokkerrllurr. Ë.t: r*+r rlkl vr*ag
ontterP rotlot u vmrai *'cct waar hebbrn wii cen pasundr ophrssrng,

ë t!)*{ kiust" M*sr rcii docn meer. Ccen cooÍcrtle maar maatrrcrk d*t
Oa;e íf,§sllfftëurë ÈoÍgsn rtr$ör bii u pasr.

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25
HRR clubleden speciale korting.
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"Een hoge dosís yffomrne C zqgi voor een sne//er herslteí bi/ b/esures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.
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E HOPPE! ! ! ! ! ! ! ! JUNGFRAU MARATHON
,,,,'"i: ii ' i:iii ii il

om 6.15 uur staan toop den O. en Hellen H. hij ons voor de

zijn vieren vaor 1A dagen naar Zwitserland. Eent richten we

chalet om aan de

zweetluchten en winden, gedeelte volgt

opgespeld, Ya§t op

kunnen nemen.

het even voordat we elkaar allemaal hebben gevonden.

Douchen, wat drinken en vertellen. Op de terugweg wordt nog

gewaagd of ze mee willen werken aan een dopingconffole en

dan hgint het wachten. Na een half uur komt Joop dit keer als

eerste en van Henknog geen teken. Koud dat we het hebben, Ik

moppercn, hij kan niet snel plassen en hoeveel plas hebben ze

dan nodig. Uiteindelijk ben ik die zeikerd zelf gaan halen.

En toen zat het er echt op, met zijn allen nog wat gaan eten,

broer en op weg g€gaan naar ons

te beginnen. Voor het technische

stukje van de loper zeH:

afscheid genomen van

deur. Hetis zoverwe gaan met
ons op de lungtrau Marathon en daarna nog een weekie vakantie.

Met 4 manlvrouw in een auto betekent weinig bagage meenemen.

weinig geld dus de

zrj ook

voor

zou-

ging

kon-

aldie zo woeg

zo snel

etc. Joop

en met

twee zo opprde

dat wij lrun-

nen niet zouden

geval we dan beter weer

ochtend Joop, Hellen en Henk gingen 'n

lopen.

hotel) ondanks dat Joop het om 17.00

gen en de 19.00

stond zijn vriendin.

meegedronken. Zij
, de Junfrau

camping.

En daar staan we dan, paraplu even

stel in de

de voor Hellen en mij.

naar Lauterbrunnen

we l.ekker

ofop het bakkie doen,

verspreid

is leuker ,'s en het

dus zal het me

(565m) voor hotel Victoria en

heel relaxed, am 8.45 uur is het startvak nog half

uur het startschot valt en m'n 2908 lopem met 36 natio-

beginnen aan hun Het is mijn 6e mara-

en

nog verhard en vlak

begint de dit stelt nog niet veel

punt gaan we het smalle Lauterbrunnendal

het regent

foto's,

mezelf dit rustige

weer de supporters er, en hier hgint het echte

klimmdn. Wandelweg nret tig haarspeldbochten, dit stuk wordt

de muur van ïVengen genoemd. Links en rechts zie ik lopers

van de muur, hier moet ik ook toegeven aan de verzuring van

mijn dijbenen. Vanaf nu is het afwisselend hardlopen, wande-

len ,hardlopen etc. Het weer is nog steeds slecht.

30km punt Wengen (1274m) een stukje bijna vlak, drinken

,eten, koeiebellen (hele grote),Hoppe en weer lopen.

Langs het pÍlÍcours worden we ook nog aangemoedigd door

supporters die met een treinde naar de Finisch gaan. Mijn sup-

poÍers zijn nergens te bekennen. Het is inmiddels zo zwaaÍ

geworden dat de laamp brjna in mrjn dijbenen schiet. En dan

op 38km als je denkt datje er brlna bent, is daar een bergpad

met een $ijging van meer dan 2070. Door de regen is dit omge-

toverd in een blubberpad waar ik ook twee keer onderuit ga.

Een toeschouwer helpt me overeind. 2205m het hoogste punt in

de marathon. Nu nog l,5km en 115 meter naar beneden over

een glibberig pad, ik zie weer mijn supporters (nou ja zien is

een groot woord) en dan is het eind in zicht.

Het zit erop mijn zwaarste maar mooiste 6e marathon is vol-

bracht.

NellieVerpoort & Henk Mullekes

Ook de Sint is lid van

De CIub van Honderd

't
'n

elkaar

te

het laatste, luilak-

'n beetje onru
Grapje

:r iirli

eeÍslg

door,

foto te

het hotel,,maar doonijden naar

wie neemt die nou mee een chalet waar we nog een

goed, blijf
in. "Schat, hij gaan wandelen hardlopen tot vlak voor het einde

3 minuten

Mun

0p uitslapen alhoewel ,

't werd de regen en de

schoenen voor morgen.

Dezelfde dag naar expo-hal geweest om de start-

bewijzen op te halen en kijken of er nog bekende onder een afdak, ('t regende nog

week zouden blijven. Op naar

Interlaken wam de start plaats-

vond. Overal spofleÍs, mensen

die zich omkleden in 'n tent,

lopen) en ook hier *taat iedereen te roepen

HOPPD Ii0PPE, HOPPE, wat is dat toch voor

een'uitdrukting. De mensen langs de kant staan

te rammelen met koeiebellen wat we ook nog de nodige keren

zullen horen. Joop kon later in de werk ook niet van de koei-

ebellen afbhjven, die zijn als een rode draad door zijn vakantie

heen gegaan.

En hier zien we Henk weer als eente langskomen. Hellen en ik

wachten op Joop, mrln broer gaat vast met het trerntje naar het

30 km punt, Helaas ik stuur hem verkeed, dus mist hij de trein

en treffen we elkaar op het penon \Ve spreken af dat hij door-

gaat naaÍ de Finish om Henk op te vangen. Ik ga met Hellen

naar het 30 km punt om Joop aan te moedigen. In Wengen het

30km punt is het een groot feest.

Veel HOPPE'S en koeiebellen. Hier slaat voor sommige de

vermoeidheid toch toe, het publiek HOPT ze er doorheen. Ik
knjg er krppevel van.

Dan komt Joop, brul naar Hellen, zij staat klaar met een droge

trui. Hij ziet er nog goed uit, die redt het wel (nog maar 12 km).

Ik kijg er tranen van in mijn ogen. (die zijn voor jou Henk,

omdat je hier al voorbij was)

Dan nu het laatste stukje met de hein naar de finish. De trein is

goed vol, maar we staan toch bij het raam. We zien de lopers

onder ons en in de verte. Hellen ontdekt Joop en begint te brul-

len. Joop roept wat terug hij heeft haar gehoord. Bij de frnish

zien we mijn broer weer, nee, Henk is nog niet binnen. De

vriendin van mijn broer staat zo'n 30 meter beneden en zou

zwaaien als Henk eraan komt. Hier op deze hoogte is het

onwijs koud en kijken we vol spanning uit naar een zwaaiende

hand. Dan is het zover, ja nu heeft hr1 het toch wel zwaar,

alhoewel zijn tempo is net zo hoog, als mijn tempo wanneer ik

start. (maar ik loop bij WIM geintje) Mijn broer gaat hem

opvangen en wr1 blijven nog staan voor Joop. En al die tijd

maar HOPPE, koeiebellen en zelfs muzikanten met

Alpenhooms, waarvan de muziek je doet denken, dat ze onder-

weg het loodje hebben gelegd. Maar dan komt ook Joop en ook

hij ziet er redelijk uit. Nu allemaal naar de finish. Daar duuÍ

d
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o Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen
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I laar met veel losse tassen en wal minder

llfl Kle.rng vo'r HenK. na. r( Du me wat rK

I U I wilde. In een ruk zijn we doorgereden.

Henk en Joop wisselend met rijden, Hellen en ik met

slapn. Rond 16.00 uur kwamen we aan bij ons hotel

in Wilderswill. waar Henk en ik de kamer hadden

met het mooiste uitzicht. Eerst wat opfrissen en waÍ

drinken of andersom in ieder geval het eerste misver-

stand was u al en zagen we elkaar bij het diner. ht
was een lopend buffet, wat al aardig leeg was,

(gelukkig werd't wel aangevuld) dit kwam omdat

wij ons vergist hadden rn de etenstr.yd waar we na

drie dagen achter kwamen.(En wij maar roddelen dat

we zo strate- : der.

gisch

Nederlanders bij zijn. In

toen er gebeld

Toch wel sparming, "hebhn jullie

in, Iangs de lttschine, waar het water van de gletscher komt,

heen geroep. De eerste

publiek aan de kant,

konden neerzetten zodat

mogelijk konden verplaat-
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sen naar het 20km punt,

dat zag er toch

dan is het zo ver,

komen kon ik nog
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25 km punt (voor ons
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Loopschoenerr
'lnleiding zult gebruiken. Het is verstrndig om de veters eruit

Lopen moet je alleen doen op schoenen die ook te halen en op de schoenen rond te wandelen en te

voor lopen gemaakt zijn. Dit om onnodige bles- dribbelen. Indien de schoen dan van achteren slipt,

sures te voorkomen. Door de stormachtige ontwik- is hij te groot of bij de hiel te breed. In d lengte

kelingen in de productie van schoenen, is het voor moet je in ieder geval genoeg ruimte voor de tenen

de loper zelf bijna niet meer uit te zoeken welke overhouden (minstens 4 mm ruimte tussen de top
schoen voor hem,/haar geschikt is. Het is ventandig pen van de tenen en de schoenrand).

om op een rustig moment in een spoÍspeciaalzaak . Hielkap. De hielkap moet de hiel voldoende

met een deskundige verkoper de tijd te nemen om lxeren en sturen tijdens de landing en afzetfase.

de juiste keuze te maken. Er is een aantal aan- De hoogte van de hielkap is van belang. Als deze

dachtspunten waar je zelf op kunt letten bij de aan- hielkap te laag is, zal de schoen snel gaan "slip
schafvanloopschoenen. pen". Te hoog is echter ook niet goed, want dan

heb je een verhoogde kans op achillespees bles-

Aandachtspunten bij het kopen van schoenen

. Maat. Schoenen worden verkocht op lengte-

maat. Helaas kun je niet zonder meer op deze

maat afgaan, want deze kan per land en zelfs per

merk verschillen. Maten voor de breedte van de

schoen worden zelden of niet gehanteerd. Je

moet de schoenen dus passen, waarbij je de sok-

ken moet aantrekken die ook tijdens het lopen

N.K. Ekiden
Naaldwii k
Op zaterdag 3 oktofur organíseerde Olympus'
70 de Ndedandse kampienschapn Ekiden.

Dit is een eÍafettemanthon Nopen door zes

Wrsonen. The Hague Road Runners warcn hier-
bij door 8 teams vertegenwoordigd. Het loop-
wecr op de dag zelf was goed, zelb koud voor

wachtende supporters en deelnemerc.

van Olympus 70 liep perfec[
jaar hadden ze al een try out

en met de juiste draaiboeken kon
niets misgaan.

Het enige minpuntje was de catering, welke
veaorgd werd door een speciaal cateringsbe-

drijf. Wij zijn natuurlijk op onze eigen club wel
venrvend moet ik toegeven.
Dat het lopen van een marathonrecord voor
één persoon een geweldige prestatie is mag

wel bl'rjken uit het feit dat de winnende tijd
2.09.45 bij de heren, en 2.40.14 bij de dames

wa5.

Ondank dat er vele steengoede atleten en atle-
tes bij de hoogst scorende teams zaten werd er
dus niet sneller gelopen dan de wereldrecords.

Bij het winnende herenteam van achilles Etten-

Leur zat de marathonvedette John Vermeulen
met zijn pr. van 2.12 toch niet echt de lang-

zaamste. Nog meer klinkende namen voor de

kenners waren die van Tonnie Dirk, de dames

Kleijweg, Vis en Ophorst.

De wedstrijd was van begin tot eind spannend.

ln de top liep men vlak bij elkaar en het was

iedere keer een verrasing wie na een ronde
van 5 km weer als eerste de baan opkwam. Het

verschil tussen de nummers 4 en 5 was aan de

meet zelÍs slechts 2 tellen. De teams van Roche

Silvius bestaande uit atleten van de wedstrijd-
groep aangevuld met kneuzen van groep 1

konden helaas niet doordringen tot een plek op
het podium, dit terwijl in hun veteranen groep

zeer sterke mannen zaten.

Onze oudere maar nog jong uitziende dames

van de vereniging hebben onze eer van de HRR

uiteindelijk gered. De ploeg bestaande uit :

Margriet Hoekstra, Jose Willemse, Hellen

Hauser, Corrie van Egmond, Annie van

Heiningen en lneke Schnitzler behaalde de

tweede plaats van het veteranen klassement in

3.05,51.

Het was een fantastische dag met veel onderlin-
ge strijd en aanmoedigingen. lk vond het een

leuk gezicht dat er zoveel HRR leden in club-
shirts met hun immer opvallende kleur meede-

sures.

. Zool. De zool heeft een bepaald profiel dat afge-

stemd moe zijn op de ondergrond waarop gelo
pen wordt. Daarnaast kun je de zool buiten.
Hierbij kun je de buigbaarheid van de zool
beoordelen, waarbij het buigpunt onder de bal

van de voorvoet (ongeveer op 213 van de lengte)

hoort te liggen. De zool onder de hak is licht ver-

hoogd, wat de landing en voetafwikkeling ver-

gemakkelijh.
. Schoenleest. Er zijn verschillende soorten

schoenleesten die passen bij verschillende voet-

voÍTnen

. Voetbed en sportsteunzolen. Iedere schoen

heeft een voetbed. Het kan zijn dat dit niet de
juiste is voor je voeten. De mogelijkheid bestaat

dit voetbet de verwisselen. Dat kan met een

ander voetbed dat los in de sportwinkel te koop

is. Het kan ook met een aangemeten voetbed.

Zn'n aargemeten voetbed wordt een sportinlay

of sportsteunzool genoemd en wordt gemaakt

door een orthopedisch schoenmaker. Het is wel

zaak om een sportsteunzool alleen te laten aan-

meten als deze ook echt nodig is. Vraag hierover

advies aan een deskundige (bijv. sportarts).

Sportsteunzolen die met een goede reden zijn
aangemeten, kunnen blessures voorkomen. Er
bestaat echter ook een kans op het ontstaan van

(andere) blessures als de sportsteunzolen niet

goed of onnodig zijn aangemeten. Als je begint

met het dragen van sportsteunzolen is het ver-

standig deze na enkele weken weer te laten con-

holeren bij de orthopedisch schoenmaker die ze

heeft aangemeten.

. Naden. De naden moeten goed gestikt zijn en er

mogen geen harde stikranden op onjuiste plaat-

sen zitten. Zo'n stikand kan bijvoorbeeld grote

problemen (blaren) opleveren als deze zich
bevindt.

Bedenk dat een kwalitatief goede schoen nog niet

goed hoeft te zijn voorjouw voetenl Neem de tijd
om een schoen te vinden met een pasvorm en

eigenschappen die goed passen bij jouw voeten en
jouw trainingen!

Voetafwikkeling
De overgrote meerderheid van de lopers landt op

de buitenzijde van de hak. Om de voetafwikkeling

zo soepel mogelijk te laten verlopen, vindt deze

vervolgens naar binnen toe plaats. Wanneer de

enkel en de voet bij de landing en voetafuikkeling
hierbij te veel naar beneden wegzakken, spreken

we van "overpronatie".

Hoe herken je overpronatie?
Je kunt overpronatie op meerdere manieren herken-

nen. De gemakkelijkste manier is om bij oude loop
schoenen te kijken naar de stand van de hak. De

hakken zijn dan naar binnen toe weggezakt. Een

andere manier is om aan de achterzijde van de loper

te gaan staan en te kijken wat er gebeurt met de

hakken van schoenen bij de voetafwikkeling. Als
deze naar binnen wegzakken, is er sprake van over-

pronatie. Naar de hak kijken is gemakkelijker als

op de lopende band met een videocamera het loop-

patroon wordt opgenomen en vertraagd (getoond)

wordt. Dit kan vaak bij een Sport Medisch
Adviescentrum. trn sommige gevallen kan het ook

bij een sportspecíaalzaak, een schoenadviescenffum

en bij een orthopedisch schoenmaker. Een nadeel

van het lopen op een lopende band is dat sommige

lopers anders gaan lopen.'Waardoor ook hun voet-

afwikkeling ander kan zijn.

Lopers die overproneren, hebben een verhoogde

kans op een aantal blessures, zoals een achilles-

peesontsteking of beenvliesirritatie.

Wat kun je aan overpronatie doen?
Om de verhoogde kans op blessures tegen te gaan,

zijn er voor deze lopers schoenen ontwikkeld die

deze overpronatie tegengaan. Dit tegengaan van

overpronatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden door

aan de binnenzijde van de zool materiaal te gebrui-

ken dat iets minder inveert bij de landing.
Schoenen waarin deze correctie is ingebouwd,

zijn alleen geschikt voor die lopers die

ook daadwerkelijk overproneren. Als
je normaal landt en afwikkelt, zal je

tijdens de afwikleling juist teveel naar

buiten gedwongen worden, waardoor je
een verhoogde kans op blessures loopt. Bij
het kopen van schoeisel is dus deskundig
advies nodig. Advies dat je in een goede

sportspeciaalzaak kunt kijgen.

gebruiken. Bij lopen op de weg kun je het beste een

schoen met een grote schokabsorptie en een gering

profiel nemen. Bij het lopen op een zachte onder-

grond kun je als regel het beste kiezen voor een ste-

viger schoen en een grover en hoger profiel. Alleen

voor de betere marathonloper (PR sneller dan 2 uur

40 min.) heeft het voordelen om een wedstrijd-
schoen te kopen. Deze schoenen zijn zo licht moge-

Iijk gemaakt, maar dat is wel ten koste gegaan van

de schokabsorptie en stevigheid.

Bij de aanschaf van schoenen is ook je lichaamsge-

wicht van belang. Als je zwaarder dan 70-80 kilo
bent, heb je schoenen nodig met een grote stevig-

heid en schokabsorptie. De tussenzool van die

schoen mag niet te zacht zijn. De afzet kost dan

onnodig veel energie, waardoorje sneller vermoeid

zult zijn. Daamaast zal je een hogere kans op bles-

sures (met name enkelverzwikkingen en overbelas-

ting van pezen) hebben.

Aanschaf nieuw of tweede paar schoenen
Je moet met het aanschaffen van nieuw schoeisel

niet wachten tot de buitenzool van de oude schoe-

nen is versleten. De schokabsorptie van de tussen-

zool is dan namelijk dusdanig afgenomen dat de

schoen alleen mÍutr meer kans op blessures geeft.

Het is verstandig om twee paar loopschoenen te

hobben als je (bijna) iedere dag traint. Dat bied je

dan tevens volop de gelegenheid om nieuwe schoe-

nen geleidelijk in te lopen.

Samenvatting
Dit zijn maar enkele tips uit een lange reeks.

Tegenwoordig zijn er loopschoenen in tal
van soorten, aangepast aan de individueel,

verschillende looptechnieken en de behoefte

van de loper. Deskundig advies is noodzake-

lijk. Onthoudt dat goede loop-

schoenen "de basis" zijn om

veel blessures te voorkomen.

Wat dat betreft, is het dus
onverstandig om op een paar

schoenen te bezuinigen.

Els Stolk - Bondnrts KNAU

Waar gaat de schoen voor
gebruikt worden?
Daamaast is het van belang om na

te gaan waar je de schoen voor gaat dm{1

of
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LaDeuxieme Nlarathon duIleaujokis,"Tu me la copieras celle-la"

De tweede marathon du Beaujolais, " Doe me dat maar eens na!"
Op verzoek van Hellen volgt hier de
heldenepos van Paul van Dunné,
Aad van den Berg en los de
Waardt. Natuurlijk zijn er velen die
beter en sneller lopen, maar er zijn
er maar enkelen die zo plezierig
lopen als bovengenoemd trio en
ook al zo lang. Road Runnerc vanaf
het eerste uur.

van den Berg of voor velen

van de Konmar is wijnkoper,

veel tot de gezelligheid

ooral omdat Paul en ik hem

trouw assisteren bij het voor de klant

selecteren van goede en betaalbare wij-
nen. Het zal jullie dan ook niet verbazen,

dat wij dit ook buiten de landsgrenzen

doen en ons zelfs inschrijven op befaamde

wijnlopen als Marathon du Medoc, de

Marathon de Champagne, de Marathon

van de Elzas, etc. etc.

Dit jaar vetrokken wij met enige vakbroe-

ders van Aad, enige joumalisten van

"Runners" en ad fundum" en één beroeps-

fotograaf naar de Beaujolais om daar als

Holland Wine Runners onze opwachting

te maken.

Sopexa één van de sponsors, had voor ons

een goedkoop hotelletje op de kop kunnen

tikken in een volksbuuÍ in Macon, maar

je komt om te lopen nietwaar? Het loge-

ment droeg de naar "chateau de Pisay" en

lag precies midden op het traject van de

Marathon.

Het afhalen van de "dosarts" was op zich

zelf al een gebeurtenis. Régnie één van de

tie cr0s is, een klein dorp op een heuvel

van ca. 150 meter. Na onze bus te hebben

geparkeerd, beklommen we de eerste heu-

vel. Op de top naast de kerk was een cave

wÍutr we de nummers konden afha]en. In
het keldertje was een bron van rode wijn.
Een van de lopers kon het niet nalaten zijn
bidon te vullen. (Naar later bleek, gewoon

water met een kleurtje). Gelijk aan het

werk, even de Régnie proeven + een

broodje Brie. Behelpen, maar ja.

Dan de proefloop over 200000 cm voor

ieder. Deze werd voorafgegaan door een

kinderwagenloop, waarbij jonge vaders en

moeders hun met zorg verwekte kinderen

aan de meeste hachelijke gevaren bloot-

stelden. Blenende baby's, huilende kinde-

ren die pa of ma kwijt waren. De Fransen

kenden zichzelf niet en vlogen om het

hardst van van beneden naar boven over

de kasseien. Een professionele kinderwa-

gen als van Marcel en Hellen was bij deze

wijnboeren onbekend. Onze proefloop

viel in het water. Niet om twee doch om

vijf uur begon onze wedstrijd,

en dat duurde evendes te lang.

Niet getreurd, dan maar met

zijn twintigen een eigen loop-
je. Na 50000 cm de eerste

stop. Twee gezellige gezette

Fransen hielden twee jonge

dames een heerlijk glaasje ""
Moulin a vent" voor en vroe-
gen of wij dat ook lusten,

maar natuurlijk mijnheer u
treft het wij zijn hier niet vies

van. Na deze aangename onderbreking

gaan we vrolijk verder. De eerste kuiten-

bijters komen er aan. Enige dames nemen

een lager tempo tot er bij het dorp weer

vrolijke keten weerklinken. " komen jon-

gens, deze vrienden hebben iets om met

ons te delen". En jawel hoor. Bij een klein

hotelletje staat een groep Zwitsers met

orue hazen geanimeerd te proeven. De

rest van de groep sluit zich snel aan en de

verbroedering kan plaats vinden.

Met enige moeit maken wij ons van orze
pas verworden vrienden los en trekken

verder om ons voor te bereiden op de pas-

taparty. Gezelligheid maar ook enige trut-

tigheid vieren hier hoogtij. De zure maca-

roni wordt begeleid door Régnie dat kon

ook niet anders, gevolgd door spaghetti

met pudding en koffie toe. Tijdens de

maaltijd zingt het plaatselijke koor een

volkslied en enige jongeren proberen de

boel te vermaken met een band. De sfeer

zit er al goed in, maar toch besluiten we

mÍur op tijd te gaan slapen.

Omdat wij behalve voor de loop ook voor

onze Franse wijnvrienden kwamen, spra-

ken we het volgende af, bij iedere drink-
post kan wijn geproefd worden. Wie dit
doet kijgt een bonus van vijf minuten.

Wijnproeven kan dus voor een zwakkere

loper een plus betekenen. Voor het proe-

ven krijgt iedere loper een gekleurde

streep op zijn wedstrijdnummer. Ik heb

alle posten gehad, dus één uur bonus!

Het was de volgende dag wel vroeg, mÍur
de wel gevulde ontbijttafel deed de slaap

vervangen. Na de maaltijd spullen pakken

en op nÍur de wedstrijd die om negen uur

begon. Windstil 18 graden en miezelre-

gen. StaÍ op een heuvel in st. Etienne la

Varenne. Er stonden 450 deelnemen bij
de start waarvan enkele gekleed in een

vuilniszak. Om 9 uur het startschot en

Paul knalde weg, zoals gebruikelijk. Aad

en ik lieten ons rustig met de meute naar

beneden voeren. De eerste 3 kilometers

kegen we kado. Bij Chateau du Grand

Vemay begonnen de eerste hellingen.

asfalt ging over in een karrespoor en

regen ging nu echt vallen. Na de

klim de 2e verversingspost met uitsteken-

de rosé. Een korte nip en door achter Aad

aan die een hoger tempo gaat lopen. Uit
de vallende regen vormen zich spontaan

enige beekjes in de kanesporen en soms

moeten we door de beekjes heenwaden,

We hebben nu nog geen twaalf kilometer

gelopen en zijn al "trempe comme unse

soupe" (zeiknat). De koers wordt vlakker.

ln de met zij het electrische kaarsen ver-

lichte ruimte zien we de oude wijnvaten

met daarvoor de bekende tafels, met

behalve water, bananen, vijgen ook wijn.

Ik kies voor de witte beaujolais, uiteinde-

hjke zijn we halverwege. Ook levert

dit vijf minuten bonus op. Onze tocht

voert weer door de wijngaarden. De

regen gaat nu echt vervelen en de

weg stijgen. Het pad gaat nu stijl
omhoog naar lrs Bruyeres. (Is bij de

Konmar te koop. Ook voor Road

Runners die eens iets anders dan een

biertje willen, zeer betaalbare wijn).
Twee lieve Franse kinderen zien de

nu toch wel enigszins vermoeide

wijnpelgrim aanstrompelen en bie-

den hem water en Isostar aan. Oh,

wat zit ik stuk. Neen niet toegeven,

Jos doorgaan!

Het blijft klimmen. Sommigen gaan

dan ook al open! Ik niet. Ter hoogte

van 35 km haal ik even de verregen-

de routebeschrijving uit mrjn zak.

Nog één colletje en bij Régnie ook

nog één. Bij Morgon moet ik bij een

helling toch ook even lopen. Een

Franse loper naast mij $oet mij
beleeft en ik vraag hem de hoeveel-

ste marathon het voor hem is . Hij
antwoordt: " de I l0ste marathon" en

u? Ik mompel: " de 9e" Ik heet geen

Mollema. Hij was ook nog twee jaar

jonger, wat moet je dan nog meer

tegen elkaar zegen? Ik besluit nu

maar weer wat harder te gaan lopen.

De laatste kilometers gingen soepel,

maar bij Régnie moesten we stijl
omhoog, glad van vette klei met

zand en keien. In de verte zie ik de

finish en de kerk. Ik haal lekker nog

enige lopers in die dit niet van mij
verwachtten, en mijn zwaarste mara-

thon heb ik er op zitten.

De avond na de marathon was groot

feest. Het zal vanwege mijn enthou-

siast proeven geweest zijn. maar

plotseling hoor ik. " J'appelle monsi-

eur de Waardt". Dat was duidelijk
voor mij. Met enige anderen, zoals

Aad en Paul werden wij naar voren

geroepen tot "Confrére du beaujo-

lais" benoemd. Voor een eenvoudige

loper uit groep 3, een hele eer.

Wat ik verder nog beleefd heb op

deze reis had niets meer met lopen te

maken. Wie hier meer over wil
weten kan uiteraard voor informatie

bij ons terecht. Wel wil ik nog vertel-

len, dat volgend jaar er weer een

marathon du Beaujolais is en voor

iemand die wil afzien, maar ook iets

van het gezellige Frankijk wil mee-

maken is dit beslist een aanrader.

Farni edag;
Confrére du beaujolais Jos de Waardt

De familiedag op 6 september jl. is volkomen geslaagd! Zelfs de
zon liet geen verctek gaan.

half twee stortten
teams zich o.l.v.

professionele team-
de diverse attracties

(lees spelopgaven). Vooral op

de hobbel- wobbelfietsen wer-
den punten gescoord.

Ook het koemelken vond veel
aftrek. Leontien Druif regelde
de sjoelwedstrijd en had het
geheel goed onder controle.
Dank mag trouwens uitge-
bracht worden aan alle spellei-
ders. Antoinette was vakkun-
dig bezig met "Twister".
Marijke Schatteleijn regelde
het skippybal lopen, waarbij de
kleinsten amper op de grote
skippybal konden komen, laat

staan er mee lopen. De zak
snoep daarna maakte weer
veel goed. Sylvia Kuiper had
veel pret bij het crocketspel,
vooral met de allerkleinsten

was dit lachen, Stephen den
Dulk wist niet van ophouden!
Ook dank aan Rodie, Peter
Barnard , Henk van Leeuwen,
Henk Hoogeveen, Joke van

Schie, Joannie, Annie Kuiper,
Gilly Hendriks en natuurlijk
Anne Veth met haar artistieke
beschildering van de vele kin-
dergezichten in dierenkopjes.
Het aantal panters en kikkers
was legio.
Dank zij Herman van der Stijl
kon iedereen smullen van de
overheerl ijke pastasa lade.

Ook de saté, gegrild op de bar-
becue door Koos en Berry is

geheel opgegaan.
Om half vijf was de prijsuitrei-
king.
De eerste prijs ging naar "De
Toeties". ln werkelijkheid was

er een prijs voor elke deelne-

mer. Alle sponsors, Zier, Ben

Hermans, Rob Krahmer, Carry,
Heidie van der Veer,
Ed Zijl en Georgette Parlevliet,
nogmaals hartelijk dank hier-
voor .

Na afloop was er voor iedereen
een herinnering aan deze
gezellige familiedag.
Rest mij nog, het barpersoneel
Marrie Kan en Marian van

Grieken te bedanken voor hun
inzet.

lneke Gill*. r ,

l',1 l
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Verslag van het trainingsweekend van de wedstrijdgroep

en

Het was weer eens tijd om op trainingswekend te gaan. De scherpte was eraf.
Vandaar dat twer- mannen uit onze groep t.w. Marcel Mienties en Hans Blokker eraan
dachten wer watte organiseren.

mensen. Theo Timmermans moet het afleggen

tegen de geweldige strijdlust die Roché tentoon

spreidde. Zelden heb ik iemand zo gefocust over de

streep zien gaan, wat een uiting van macht. Er is
door allen goed gelopen.

Toen volgde de tien mijl. De staÍ werd even ver-

laat, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was

een massale start. En er werd gelopen als of de dui-

vel op ieder zijn hielen zat. En zo voelde het ook.

Tien procent dalen en hetzelfde weer omhoog,

mensen, dat is zwaar. Ook hier werd goed gelopen,

Peter van Leeuwen was zevende veteraan, 'Willem
was twaalfde en ik zelf was vierde en derde senior.

De loop heeft zijn tol geëist.

Moe en voldaan moesten wij als de wiedeweerga

naar de auto's terug. Sommige deden dit uitlopend

anderen gingen met de bus.
Iilat gingen we doen?

Het werd een heerlijke verwenning in de sauna.

De volgende ochtend na het ontbijt, een loop in het

bos om de spierpijn te verdrijven. Hier bleek wel

wie de echte bikkels waren. Er werd een duurloop
van ander half uur gelopen.

Voor de middag stond er een verrassing te wachten.

Niemard wist wat we gingen doen. De reis voerde

ons naar Deventer en ja hoor. Ter voorbereiding op

de nationale sprint kampioenschappen op de

schaats mochten wij de baan alvast inrijden.

Allemaal elfstedentocht rijders dat zag ik als echte

fries zo. Zelfs Willem die nog nooit had geschaatst

deed het goed. Al was hij nog geen partij voor

Herman. Maar ja die had tien lessen van Ria Visser
gehad.

Na het schaatsen ging een deel van de maruren naar

huis. Het andere deel ging terug naar het huisje om

de boel op te ruimen en af te rekenen met de eige-

naar. Daama gingen we huiswaarts, met onderweg

nog een stop in Delft. Daar hebben we een heerlij-

ke pizza weggewerkt.

Het was een gezellig weekend ik denk dat ik dit
voor iedereen wel kan zÈ,ggen. De organisators

worden bedankt het was geweldig, u mag het vaker

doen.

Rémon van Lunzen

een prachtig huisje nabij Laren. Dit
ligt niet in Groningen maar in

of was het nou Gelderland. Het

ieder geval een grensgeval. Een huisje met

alles erop en eraan.

Een aantal mensen zijn op vrijdagochtend al ver-

trokken en hebben op die dag een duurloop gedaan.

Zij hebben er van genoten. Voor het grootste

gedeelte van de groep begon het weekend pas in de

avond. Onderling waren solide afspraken gemaakt

wie met wie mee zou rijden. Helaas werd Rene

Meijer ziek en het bleek niet eenvoudig om een

ieder op tijd te informeren daarover. Vooral Steven

Post was daarvan de dupe. Hij heeft

een uur aan de Urechse baan gestaan

wachtend op Rene. Met zijn ms in zijn

hand en wellicht de tranen in de ogen,

heeft hij zich naar het centraal station

begeven en daar heeft hij Hans

Blokker kunnen bereiken. Die heeft er

voor gezorgd dat Steven toch nog op

de plaats van bestemming kwam.

Ikzelf reed met Roché mee en we

hebben zo'n veertig keer de Utrechtse

baan op en neer gereden om Steven te

vinden. Toen we gekweld door gewe-

tensbezwaren zonder hem zijn vertokken bleek dat

de verloren zoon bij aankomst al terecht was. Hij
stapte net uit de auto die door Willem de Graaf
werd gereden.

Het was een vreugdevol weerzien, er vloeiden tra-

nen in overvloed, en een paar verwensingen waren

op zijn plaats. Binnen werden we onthaald met een

heerlijke maaltijd spaghetti, klaar gemaakt door een

van de beste instellingskoks van Nederland en oms-

treken, namelijk Herman van der Stijl. Onder het

genot van een glas goede wijn werd de maaltijd
genuttigd.

Na de maaltijd zaten we een beetje in spanning wat

we zouden gaan doen, wat stond er op het mysteri-

euze progrÍunma? dattegen elke prijs geheim moest

blijven. Ons is verteld dat het een druk programma

hebben we mochten (uitslapen) tot 7.15 uur want er

stond een ochtend wandeling op het program. Dit
als opwarmertje voor de wedstrijd die we 's mid-

dags gingen lopen. Een aantal van ons zou de vijf
en een aantal zou de tien engelse mijl gaan lopen.

De wedstrijd heette "diepe hel van de holterberg'.

Vroeg in de ochtend is Jan Groot en zijn medepas-

sagiers aangekomen, Jan was pas twee weken vader

en dat schept zijn verplichtingen. Jan nogmaals van

Harte.

De wandeling was mooi, er waren onderweg nog

interessante gesprekken bijvoorbeeld de vraag van

Roché aan een jager wat hij met een broek aan

deed. De beste brave man wist niet zeker of Roché

wel helemaal goed bij was, omdat hij een capuchon

op had die hem op een zwakzinnige deed lijken.

Toch bleef de jager heel beleeft, en heeft hij beslo
ten niet met een schot op de vraag te antwoorden.

Na de wandeling het ontbijt, dat was erg smakelijk

en er werd stevig gegeten, De spanningen liepen

op, 'de diepe hel van de Holterberg' wachtte op

ons. Na de huishoudelijke taken zijn we het avon-

tuur tegemoet gegaan. In de praktrjk was de afstand

van het huisje naar de Holterberg niet meer dan

zeven kilometer, door een afzetting echter werden

we gedwongen ver om te rijden. Dit had tot gevolg

dat de deelnemers aan de vijf engelse mijl peentjes

begonnen te zweten zoudenze op tijd komen? Toen

we na het volgen van de borden bij een herberg uit-

kwamen, bleek dat we daar nog met de bus moes-

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

"Klnpioenen weten vln voeding of. Dot b zeker een feít. Noost ie lkhoneliike bouw en ie inzet hii toiningen,

is et nie§ bellngtikeÍ dln voeding voor een spotet die zitn prcstlties echt wil veketeren."

Dr. Mkhoel (olgon, gerenommeerde Anerikoonse sportorts.

0ok voor hordlopers en ondere otleten is kennis von voeding
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iouw krorht en uithoudingsvermogen Ílink kunt verbeteren. oot is
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De hadloop-speciaalzaak

@

zou worden maar de inhoud niet. Die avond had-

den we vrij.
Toen werden de meegenomen muziekinstrumenten

uitgepakt. Een synthesizer, gitaar, trom en nog een

elektrische gitaar. De ene naar de andere slagersong

passeerde de revue. Tot diep in de nacht werd er

gespeeld. Maesfio Marcel en Peter op de synthesi-

zer en Roché en ik op de gitaren. Onder begeleiding

van de prachtige stem van Herman, Bart en Steven.

Maar toch, Roché verfouwde het allemaal niet zo.

Geen dropping net als de vorige keer? Ook Willem
vond dat vreemd. Hij had juist zijn beste stappers

meegenomen, hem kon niets gebeuren. Zelfs bij het

naar bed gaim vroeg in de ochtend, was Roché er

nog niet helemaal zeker van. Hij was in de veron-

derstelling dat wanneer hij in slaap was hij vast en

zeker gewekt zou worden. Hij was op alles voorbe-

reid, zijn spullen lagen al klaar, keurig opgevouwen

naast het bed. Achteraf bleek hij die niet nodig te

cPc Weekend
26 tlm

vloed aan bossen, wandelpaden, dierenleven,
ontspanning en historie, kortom de ideale

omgeving

CPC-week-

park waar
wij voor

gekozen hebben is Kronenburger See, gele-

de deur,

mogelijk in het prachtige Duitse Eifel-natuur-
gebied bij het mooie stadje Monschau, zo'n
60 km ten zuiden van Aken. Er is een over-

gen aan een meer,
omringd door bossen.

heuvels en

heeft een ruime
koud en

water en iedere

kegelen of te swingen in
echte koelbloedige onder

om

, supermarkt-
je. Direct
buiten het

is er
moge-

lijke doel van dit week-
end niet te vergeten:

lnschrijfformulieren zijn
verkrijgen op de club.

het meer aan te bevelen (wel eerst checken
of er geen ijs ligt!) Voor degenen díe voor de
gezelligheid meegaan zijn er allerlei uitstap-
jes in de directe omgeving mogelijk zoals
bekijken oude stadjes en kastelen, meren,

ffitr

,,,""1

mogelijkheden
super getrainde
inschrijven dus....
zeer binnenkort te
Tjtis!

Het organisatiecomité

P.S. Met betrekking tot de kosten voor dit weekend

kunnen wij jullie mededelen dat we nog in
onderhandeling zijn met het park. E.e.a. zal rond

de f 200.- liggen net zoals ons laatste CPC

weekend.

ten en daama volgde de

inschrijving. Het was alle-

maal precies op het nipper-

de. Even rustig inlopen was

er niet bij voor de jongens,

nee gelijk aan de bak. Het

startschot werd nog even

uitgesteld voor de

Hagenaars, dit deed de orga-

nisatie omdat de boeren daar

op steun konden rekenen

van de regering i.v.m. de

wateroverlast.

Voor de lopers was het de

helft en weer terug. Er werd

stevig gelopen door een

ieder en niet in de laatste

plaats door de trainer zelf.

Die kwam bij de eerste tien

Laan van Meerdervoort 630 r 2564AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71
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De problemen van afvallen middels hardlopen
Veel mensen beginnen met hardlopen
omdat zij de behoefte hebben om overge-
wicht kwijt te raken. Dit overgewicht is in
het lichaam aanwezig in de vorm van vet.
Dit kan vlak onder de huid liggen en is
daardoor zichtbaar en dus ook vast te pak-
ken. Dit vastpakken gebeurt bijvetmetin-
gen. Op vier plaatsen (biceps, triceps, bij het
schouderblad, in de zij) wordt gemeten hoe
dik de laag is. Dit wordt het meten van
huidplooien genoemd. Deze vier waarden
worden bijelkaar opgeteld, en de som van
deze huidplooimetingen wordt in een tabel
(die correspondeert met uw leeftijd) opge-
zocht, zodat bepaald kan worden wat uw
vetpercentage is.

moet niet vergeten worden dat met het

van de jaren, de hoeveelheid vet

uw organen komt te liggen steeds

Vandaar het gebruik van tabellen die

gecorrigeerd zijn rux leeftijd. Met andere woor-

den, wanneer de som van de vetplooien door de

jaren heen gelijk blijft, zal het vetpercentrge toch

kunnen stijgen als gevolg van een stijging van de

hoeveelheid orgaanvetten. Vetpercentages die lig-
gen boven de 25Vo geven aanleiding om gericht te

gaan werken aan vermageren.

Het zal duidelijk zijn dat bij vermageringsprocessen

de hoeveelheid vet zal moeten gaan dalen. Dit is
niet zo eenvoudig. Ik zal u uitleggen wÍmrom.

U wil I kg vet kwijtraken, u loopt lOkm in één uur,

uw zuurstofopname is dan 2,1 Vmin bij een RQ van

0,'t.

Waarschijnlijk kunt u de term zuurstofopname (de

hoeveelheid zuurstof die iemand per minuut op kan

nemen) nog wel plaatsen, maar de term RQ zal

voor de meesten van u onbekend zijn. Dat geeft

niet, daarover sffaks meer. Feit is dat de energie-

waarde van zuurstof gelijk is aan die RQ + 4, in dit
geval dus 4,7 kcal per liter opgenomen zuuntof. In
een minuut wordt dus 2,1 (nntal liters zuurstof) x

4,7 (energiewaarde van zuurstof) = 9,87 kcal ver-

bruikt. In 1kg vet zitten t 7000 kcal. Om 7000 kcal

te verbruiken moet dus 7000 (lkg lichaamsvet) :

9,87 (verbruikte hoeveelheid energie in I minuut) =
709 minuten (d.i. I I uur en 49 minuten) op

genoemde snelheid gelopen worden. Er gaan dus

bijna 12 trainingsuren bij 10km/uur in zitten voor-

dat u een kilootje kwijt bent. En dan mag u uw eet

patroon niet opvoeren natuurlijk, anders is alles

voor niets geweesl In de prahijk duurt het een tijd-
je voordat een beginnende hardloper 12 van derge-

lijke trainingsuren erop heeft zitten. Afuallen vergt

dus een ontzettend doorzettingsvermogen. Maar de

problemen voor beginnende lopers zijn nog groter.

Naarmate de intensiteit van hardlopen toeneemt,

nemen o.a. de zuurstofopname en de RQ-waarde

toe. De waarde van de RQ geeft aan welke brand-

stof, bij welke intensiteit verbrandt wordt. Is de RQ

tussen de 0,7 en 0,85 dan worden vooral vetten ver-

brand, is de RQ tussen de 0,85 en de 1,00 dan wor-

den er vooral koolhydraten verbrandt. Dus wanneer

u langzaam loopt, wanneer u niet hoeft te hijgen,

dan verbrandt u vetten. Loopt u sneller, intensiever,

en moet u behoorlijk hijgen, dan verbrandt u vooral

koolhydraten.

Nu het probleem voor beginnende (of minder geta-

lenteerde) hardlopers. Veel beginnende hardlopers

hebben al heel veel moeite om hardlopend in bewe-

ging te blijven. Zelfs de langzaamste voÍïn van

hardlopend voortbewegen, is voor die mensen een

intensieve bezigheid. Het gevolg is, dat voor deze

mensen hardlopen niet voldoende bijdraagt tot het

verbranden van vetten, maar dat er vooral koolhy-

draten verbrandt worden.

Het advies in deze is dan ook, dat er naast het hard-

lopen andere sportieve activiteiten ontplooid moe-

ten worden die bij een lagere intensiÍeit uitgevoerd

kunnen worden. Ik denk hierbij aan zwemmen, fiet-

sen, steps en low impact aerobics. Deze lichamelij-

ke activiteiten zullen bijdragen tot het verbranden

van vetten, wat het lopen uiteindelijk weer makke-

lijker maakt.

Tenslotte iets over de hoeveelheid voeding die u tot

u moot nemen wanneer u wil vermageren.

Warureer u 3500 kcal verbruikt per dag, moet u niet

meer dan 3500 kcal per dag middels uw voeding

opnemen.

L O O D G I E TE R I N S TAL LATE U R

van Loostraat 140 25AZ XH Den Haag
telefoon 070 35243AA I 06 54332579

M)
q.gqw E?Àflffi

Landelijk €rksnd

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

Om af te vallen kunt u meer gÍum sporten, zodat u

meer verbruil,rÍ, of u moet iets minder per dag opne-

men.

Stel dat u per dag 1 klontje suiker meer gebruikt
(opneemt) dan noodzakelijk; uw gebruik is dan gro-

ter dan uw verbruik. Een klontje suiker weegt 7

gram. De energiewaarde van 1 gram suiker is 4
kcal, dus met een klonde suiker wordt 7x4 = 28

kcal energie opgenomen. In een jaar is dat 365
(dagen) x 28 = 10.220 kcal; d,i. 10.220 : 7000

(energie in lkg vet) = 1,46 kg lichaamsvet erbij. In
10 jaar is dat 14,6 kg lichaamsvet erbij !

Vermageren via hardlopen is voor beginners niet zo

makkelijk. Geeft u de moed echter niet direkt op na

het lezen van dit verhaal. Nu u een aantal zaken

weet, kunt u gericht stappen ondememen om af te
vallen.

Wilt u gerichte begeleiding, dan kunt u een onder-

zoek laten doen bij Neomed op de Badhuisweg 84,

2587 CL, Den Haag, tel: 070 - 3504140

Roché Silvius

Een vraaggesprek met Roche Silvius
ln het zeeheldenlcwartier werd ik door
Roché in een kleine luxueus ingerichte suÍte
onhtangen.
Onder het genot van een bak koffie met
gepaste muziek kon ik hem aan een

vragen bloot te stellen.

in een zeer revolutionair jaar

Hippies en "The man on the moon"

Well« groep train je ?

Hij traint de wedstrijdgroep van de HRR, dit betreft

een samengestelde groep van allemaal lopers die

door hun trainen destijds naar voren zijn geschoven,

en waarvan zij dachten dat deze atleten voor de wed-

strijdgroep in aanraking kwamen. De eis van toela-

ting binnen de wedsfrijdgroep was dat je de 10 kilo-
meter binnen 35 min. moest lopen. Deze groep

bestaat nu uit zo'n veertien atleten.

WoÍ is je beroep ?

Na het WVO heeft hrj gekozen voor de Academie

voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) te Den

Haag. Dit is puur gericht op onderwijs, Het is de

bedoeling leraar lichamelijke opvoeding te worden.

In eerste instantie wist Roché niet of hij dit wilde

wotden, maar na een stageperiode is hij via een sta-

gedocente op een basisschool terechtgekomen waar

hij inmiddels al weer 3,5 jaar werkt en waar hij 2 ,5
dag per week doorbrengt met kinderen van groep I

ím groep 8. Om nog meer te groeien in dit vak stu-

deert hij ook nog aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam bewegingswetenschappen, met als rich-

ting inspanningsfysiologie. Zelf noemt hij het trai-

ningsleer in de hoogste graad. Eigenlijk gaat het om

de biologie van de mens tijdens het bewegen. Tot nu

toe gaat het goed met de studie, hij moet alleen nog

een scriptie inleveren en stage lopen. In juni-juli

1999 hoopt hij deze studie te hebben afgerond en

mag hij drs. voor zijn naam zetten. Hier zit hij niet

op te wachten, hecht hier erg weinig waarde aan.

Wor zijn je hobby's ?

Voomamelijk is zijn hobby muziek. Dat is het zelf

bespelen van de gitaar en het luisteren naar muziek.

Zijn smaak loopt uiteen van rock tot dance, van heel

uitgetogen tot industrieel (heel hard) en van hele

tedere muziek. Muziek moet hem raken. Hrj laat

gehjk even zrjn top cd's zien, deze bestaan o.a. uit:
- the Cuh.

- Jeff Buckley
- Led Zeppelin (Is hij helemaal bezeten van).

- Radiohead ( Eindelijk iemand die verstand

heeft van muziek)

- Live (Jamie)

Brj het gitaarspelen probeeÍ hij ook nog wat te zin-

gen, alleen omdat hij nogal veel zijn stem gebruikt,

schiet dit wel eens te koÍ. (Gelukkig wel).

Ik moet even meelopen om zijn pronktukken te

kunnen aanschouwen.

Een van zijn favoriete giraren is zrjn Gispole, dit is

een gitaar waar Jimmy Page (Ird Zeppelin) op heeft

gespeeld.

WaÍis je favoriete film ?

De film " Natural bom Killers " vindt hij te gek. Niet

omdat er zoveel bloed vloeit maar

om het contrast tussen agressie en liefde tussen de

twee hoofdrolspelers. Hij ziet dit heuelfde bij
"Turks Fruit "alleen bedoelt hij hier dan het boek

mee. Hij bedoelt hier natuurlijk niet de smerigheden

maar de liefde tussen de jongen en het meisje. Dit
spreekt hem heel erg Íum, zo van wat er ook gebeurt,

de rest daarom heen maakt niets uit.

Beoefenje nog andere sporten ?

Hij doet ook nog aan wielrennen en dan voomame-

lijk de cyclo's sportieve tochten; meestal tochten in

de Ardennen. Je moet dit zien als een hardloopwed-

strijd, je start met 2000 man en wie er als eerste bin-

nen is heeft gewonnen.

Dit is wel de sport die hij het liefst beoefent. Wisten

jullie dat Nederlands trots Micheal Bogaart zijn

beste vriend is. Zijn interesse gaat uit naar een hele-

boel sporten, maar dit is logisch want op de HALO
heeft hij hiermee kennis gemaakt. Je herkent vaak

een heleboel uit andere sporten.

Hoe lang geef jezelf training ?
Roché heeft zo'n vier jaar getraind bij de HRR, nu

traint hij d.zo'n 1,5 jaar de wedstrijdgroep.

Op de vraag of er progressie in de groep zit zegtltj;
Regelrnatig doen we testen en hier wordt wel wat

uitgehaald maar het beste resultaat haal je uit de

wedstrijden. Hier zien we dat er nog steeds een stij-

gende lijn inzit. Dit is echter wel afhankehjk van de

periode van hetjaar. Het lijkt erop dat de groep nu al

weer een bredere basis heeft.

lees verder op pagina 8

Ook de Kerstman is lid van

De Club van Honderd
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Een vraaggesprek met Roche Silvius Het Parijse weekend
(oÍ te wel de 2O kilometer van Parijs)

vervolg van pagina 7

We hopen dat we dit najaar tij-
dens de kopjesloop nog wat

resultaten halen, maar de echte

resultaten zullen in ieder geval in

het voorjaar behaald worden. Hij
denkt dat er dan ook weer wat

persoonlijke records worden

gelopen. Er zit duidelijk progres-

sie in de groep, maar het gaat

wel stapsgewijs. Je kunt niet ver-

wachten dat iemand van 35 min.

ineens naar 30 min. op de tien

km gaat. Afhankelijk van de

periode komt er steeds weer een

beetje bij. Roché zelf heeft hier

erg veel vertrouwen in en dat

geldt ook voor de wedstrijdatle-

ten.

WaÍ zijn je beste prestaÍics ?

De beste loopprestaties van weleer zijn op de baan:

- 3000 mtr. 8.47 min.

- 5 km op de weg 15.29 min.

- 10 km 32.05 min.

Naarmate de afstanden langer werden kwamen voor

Roché de problemen. (Dit klinkt mij enigszins

bekend in de oren).

-Opde UZmuathonloopthij I uuren 19min,vol-
gens hem is dit in relatie tot del0 km niet snel.

WaÍ zijn je verwachtingen voor dc toekomst ?

Over de groep denkt h1j datze sinds lange tijd goed

bezig zijn.

Hij werkt hard voor deze groep; schema's maken en

veel begeleiding geven.

In de groep faint iedereen met een haÍslagmeter.

Hij geeft individuele begeleiding en dit moet op een

gegeven moment zijn vruchten gaan afwerpen.

In de regio merk je al dat we als club in de breedte

gewoon heel goed presteren.

Met Rémon van Lunzen hebben we een loper die

heel veel potentieel rn huis heeft, echter hij zal nog

heel veel loopervaring moeten opdoen. Tnlf zegt

Rémon dat er voorlopig nog groei in zit en verwacht

dat hij dit jaar nog onder de 31 min. op de 10 km zal

lopen. De C.P.C. wil hij in 1 uur en 8 min. lopen.

Dan praat je op dit moment over iemand die bij

Roché in de groep raint. We hebben natuurlijk ook

nog Appie Beekhuizen, die traint bij Lex van Eck en

gaat ook nog steeds goed. Af en toe traint Appie met

ons mee in de groep en dan merk je dat die jongen

gewoon heel veel snelheid heeft. Dus met Appie en

Rémon heb je twee hele snelle binnen de club.

Und naturlich hatten wir auch noch die Thomas

Pieper, hij is helaas tijdelijk geblesseerd en we

hopen natuurlijk dat hij op den duur weer terugkomt,

echter dit zal nog wel een jaar duren voordat hij weer

op niveau kan meekomen. Hij heeft een vervelende

blessure achter de rug en is nu langzaam aan het

opbouwen. Verder zijn er nog jongens die hun per-

soonlijke records proberen te verbeteren, zoals

Willem de Graaf, hij is bezig om onder die 33 min.

te lopen. Peter van L,eeuwen durft het weer aan om

een marathon te gaan lopen. Als alles meezit loopt

Peter komend jaar de marathon van Rotterdam.

Iedereen in de groep gaat goed vooruit. Roché is

benieuwd wat het komende jaar zal gaan bieden.

groepen in overleg wat onderwerpen te

bespreken. Het is echter niet zo dat hij
voor de trainers de lijnen uitzet, dat

kunnen zij zelf wel, maar voor advies

en tips kunnen ze altijd bij hem

terecht.

WaÍ virul je van de HRR ?

Roché vindt de HRR een fijne vereni-

ging. Om eerhjk te zijn is hij helemaal

gern verenigings mens en heeft hier

nooit behoefte aan gehad. Maar toch

is dit een leuke vereniging, heel anders

dan vererugingen die bestaan van de

baanatletiek. Het is een gevarieerde

club met veel verschillende mensen en

dat maakt deze club juist leuk.

WaÍ lwn er volgens jou nog verbete-

renbinnen de HRR ?

Roché is niet iemand die hier echt over

nadenkt, maar denkt dat je als club moet kijken hoe

de leden het allemaal ervaren. Als je de trainings-

avonden in ogenschouw neemt en de sfeer die

heerst, dan denkt hij dat de vereniging de juiste

ingrediënten heeft om een grote vereniging te blij-
ven. Deze basis moet gewoon blijven bestaan.

Binnen de vereniging zijn er te weinig mensen die te

veel op moeten knappen. Dit vindt hij een probleem

voor iedereen die wat voor de vereniging doet. Hier

heeft hij alleen maar respect voor. Het is makkelijk

om dingen te veroordelen als het niet goed gaat,

maar die vrijwilligers doen het toch maar. Als club

ben je hier wel aftankelijk van, alle lof !

Aldus de trainer van wedstrijdgroep

Het leuke aan dit vraaggesprek is datje iemand beter

leert kennen, en als je dan ook nog wederzijdse inte-

resses hebt, en er nog twee uur over door blijft pra-

ten, is het erg leuk.

Eus de reporter,

Het plan om de 20 kilometer van Paijs te
lopen is ontstaan bij een etentje van mijn
loopgroep.
lemand had defolderc mer;genomen en
spontaan werd er door sommigen beslo-
ten om mee te gaan. lk sloot mij ook aan
want ik zag zo'n gezellig weekend in Parijs
wel zitten. Tevens had ik over de loop al
veel goeds gehoord. Daarnaast wilde ik
ook weleens met eigen ogen het Quartier
Latin, het Montmartre of de Eiffeltoren

p 17 oktober om negen uur reden wij weg

lrichting Parijs. De bus was goed gevuld.

de bezielende leiding van Jéjé (de

reisleider) en René (de chauffeur) zat de stemming

er snel goed in. Voorspoedig reden wij door regen

en wind naar onze eerste stopplaats in België.

Daar kwam de andere bus erbij en na een uur rust

reden wij gezamenlijk naar Parijs.

Hoe dichter wij bij Parijs kwamen hoe beter het

weer werd. Om ongeveer half vijf waren wij bij
het Ibishotel. Daar snel opfrissen want om half zes

op weg voor een korte rit naar de Eiffeltoren. Dit
was om de startplaats bij de Eiffeltoren te verken-

nen. Na een bijzonder interessante rit langs allerlei

bezienswaardigheden, kwamen we ongeveer een

uur later aan bij de Eiffeltoren. Daama had ieder-

een de keus om met de bus mee terug te gaan of
Parijs verder op eigen gelegenheid te verkennen.

De meesten kozen voor het laatste.

Je struikelde over de mini-eiffeltorens en andere

souvenirs die door een enorm aantal venters aan

de man werden gebracht. Ook mechanische dui-

ven vlogen om je oren. Snel besloot het groepje,

waarbij ik mij had aangesloten, naar het Quartier
Latin te gaan. Na een mooie wandeling besloten

wij eerst wat te drinken in een café. De franse wijn
hebben wij ons goed laten smaken en in opperbes-

te stemming gingen wij verder. Na wat zoekwerk

vonden wij een heel leuk restaurant. We wilden op

tijd naar bed voor de 20 kilometer die wij de dag

daarop wilden gaan lopen.

Na een goede nachtrust en een goed

ontbijt togen alle lopers welgemoed

naar de bus om naar de start gebracht

te worden. Om ongeveer kwaÍ over elf
kwamen wij bij het startpunt ÍurÍl om

onder leiding van Jéjé een gezamenlij-

ke Warming Up te doen.

Deze Warming Up is gefilrnd door de

televisie en door een van de medereizi-

gers met een videocamera.

Om één uur klonk het strrtschot. De eerste vijf-
honderd meter kon je nauwelijks hardlopen.

Het parcours vemauwt zich vlak na de start. Het

duuÍ wel even voordat daar 20.000 mensen door-

heen zijn. Je struikelt over de jassen, T-shirts, fles-

sen chaudfountaine e.d.

Ook het wachten totdat de lopers voorbij zijn
schijnt sommige Parijsenaars vreemd te zijn. Om

nu te gaan oversteken in een bijna tegengestelde

richting als 20.000 hardlopende mensen eraanko-

men is vragen om moeilijkheden. Een botsing kon

dus ook niet uitblijven. Gelukkig is het voor mij
en voor hem goed afgelopen. Bij het drie kilome-
ter punt kwam ik Jéjé, Aad en Erik tegen. Ik
besloot op dat moment de race met hun gezamen-

lijk uit te lopen. Bij het Bois du Boulogne kwa-
men wij verschillende andere Nederlanders tegen.

Een van hun had een oranje spuitbus bij zich en

had zich tot doel gesteld om elke medenederlander

oranje te spuiten. Zodoende gingen wij al oranje

gekleurd verder. Ook moest je bij elke drankpost

ontzettend oppassen. De sinaasappelschillen en

flesjes chaudfountaine lagen her en der over de

straat verspreid en de combinatie sinaasappelschil-

len/water maakte de straten zeer glad. Na onge-

veer vijf kwartier kwamen wij bij de Seine aan.

De volgende kilometers waren zwaaÍ. Tunnel in
en uit , heuvel op en af . Bij het zeventien kilome-
ter punt moesten wij draaien en gingen terug naar

de Eiffeltoren. De laatste kilometers waren voor
Aad zwaar. Toch lukte het hem om ertoch nog een

versnelling uit te persen en wij kwamen met z'n
vieren gezamenlijk over de finish.

De volgende morgen was er nog de mogelijkheid

om tot één uur 's-middags Parijs te verkennen. Ik
besloot om met een groepje naar de Notre-Dame

te gaan. Het weer werkte heel erg mee. De Notre-

Dame en zijn omgeving is een heel mooi stukje

Parijs. Helaas brak de tijd van vertrek te snel aan.

Om half twee reden we weg. Moe maar voldaan

keken wij allen terug op een heel leuk weekend

Parijs. Na een voorspoedige reis kwamen we om

half negen 's-avonds aan in Voorburg. Hiermee

werd een heerlijk weekend afgesloten.

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik

maken om de reisorganisatie (Jéjé, René en al de

mensen van Holland Runner) te bedanken voor dit
zeer geslaagde weekend. Smaakt naar meer.

Peter Bamard

Vertcl eens ipts over de eerste ontmoeting met de

HRR?
Dat is ongeveer 10 jaar geleden. Hij liep toen een

wedstrijd over een afstand van l0 mijl, georgani-

seerd door de HRR. Houtrust - Boulevard

Houtrust.

Tijdens deze loop liep hij de recreatieloop en won

deze. Als prijs onwing hij een jaar lidmaatschap bij
de HRR. Na dit jaar is hij betalend lid geworden en

heeft bij de HRR een paarjaar in groep I gelopen.

Door zijn studie aan de HALO kon hij dit niet meer

combineren en heeft voor een tijd de club achter zich

tot er een trainer voor de wedsfijdgroep

OPHAMERS ÏNILBLOI(KET
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Namens het bestuur van
de CLUB VAN '100,

Ben Hermans
voorzitter

t

í

a

t

rfl[ flAGar
fOAD XlltYnltX§

Aan de leden van THE HAGUE ROAD RUNNERS
Aan de leden van de CLUB VAN 100

Namens het bestuur van
THE HAGUE ROAD RUNNERS,

,lo

Ton
voorzitter

a

22 november 1998

Het bestuur van The Hague Road Runners en het bestuur van de CLUB VAN 100 wensen u en
de uwen een zeer voorspoedig en héél gezond 1 999 toe.

Wij nodigen u en uw partner hierbij uit voor onze gezellige nieuwjaarsreceptie, die gehouden
wordt in ons sfeervolle clubhuis aan de Buurtweq 128 te Wassenaar op 3 januari 1999, waar wij
om 17.00 uur gaarne met u het glas willen heffen op een succesvol nieuwjaar.

Met sportieve groet,

HRR
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I
aanleiding van mijn vakantie in

India, schrijf ik dit artikel over
hoogtetraining. Met het trainen op hoogte

Zawel de transportcapaciteit van zuurstof in het

bloed als de afgifte daarvan aan de weefsels stijgt
dus op grotere hoogte. Dit is van belang bij de

beoefening van duursport, waarbij de energie
wordt geleverd door een constante aanvoer van

zuurstof. Een nadeel van een verblijf op hoogte is
echter, dat de viscositeit van het bloed toeneemt,
waardoor het moeilijker wordt het rond te pompen
door het lichaam en zo de weefsels van voldoende
zuurstof te voorzien.

Het aanpassingsmechnisme van het menselijk
lichaam aan grcte hoogte veÍoont sterke overeen-
komsten met het mechanisme dat eÍoe leidt dat
(gewone) intensieve training tot betere sportpresta-

ties leidt. Steeds is een tekoÍ aan zuurstof de fac-
tor die het mechanisme in werking zet. Dat houdt
in dat de positieve en negatieve gevolgen van
hoogtetraining en van normale training op laag-
landnviveau soortgelijk zijn.

Er is echter een voordeel waardoor hoogtetraining
toch interessant kan zijn. Door de ijle lucht op gro-

tere hoogte wordt eerder het punt bereikt waar de

training een nuttig effect op het duurvermogen
geeft. Dit moment is bereikt wanneer de zuurstof-
opname vrijwel maximaal is. Waar iemand op
laaglandniveau bijvoorbeeld gemiddeld 19 kilo-
meter per uur zou moeten lopen om dit punt te

bereiken, zou dit op hoogte bij l8 kilometer per
uur bereikt kunnen worden, wat een geringere
belasting van spieren en pezen met zich mee-

brengt. Met andere woorden: er is op hoogte een

grotere trainingsintensiteit mogelijk bij een kleine-
re kans op blessures.

Dannis van den Berg

fysiotherapeutIILÍ U OOK
ZWAARAANIM
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Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. 070 350 41 40

, Op Zondag 3 ianuari 1999
presenteert groep 1 o.l.v. Marcel den Dulk de

1999 meter loop
Komt dat zien! tVtaak het meel Eenmalig in 1999 de 1999 Meter Ioop

Het is een eer om aan deze loop mee te mogen doen.

de Nieuwjaarsreceptie van The Hague Road Runners

Zeg het voort komt allen naar de 1999 meterloop en beleef het.

DE 1999 meterloop
1999 meterloop/ 1999 meterloop

1 999 meterlo ool1999 rheterlooo 11999 metdrlooo
1999 meterlobpllggg meterlooSit'ISSS meterloop I

1999 meterloop/1999 meterloop/1999 meterloop
1999 meterloop/1999 meterloop/1999 meterloop
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* Blessure preventie en behqndeling* E.C,G, beoordeling
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Ben jij al lid

d

bseiden atleten hun lichaam voor op het leveren
van topprestaties op laaglandniveau. Deze benade-
ring kent voor- en tegenstanders, maar de balans
lijkt door te slaan ten gunste van hoogtetraining.
Wat zijn nu precies de positieve gevolgen die een
verblijf en training op hoogte eventueel kunnen
hebben. Op grote hoogte hebben omgevingsfacto-
ren zoals luchtweerstand, temperafuur, vochtig-
heidsgraad en zonnestraling andere waarden dan
op zeeniveau. De doorslaggevende factor bij het
bereiken van een positief effect voor atleten is de

lager wordende barometerdruk. Er is op grotere
hoogte minder lucht en daardoor minder zuurstof
aanwezig. Globaal gesproken, is op 3000 meter
hoogte ongeveer eenderde deel minder zuurstof
beschikbaar dan op zeeniveau. Om op hoogte toch
van voldoende zuurstof te worden voorzien,
beschikt het menselijk lichaam over een aantal

aanpassingsmechanismen. Zo worden exffa rode
bloedlichaampjes aangemaakt, waardoor de capa-

citeit van het zuurstoflranspoÍ door het bloed toe-

neemt en daamaast wordt ook de afgiftecapaciteit
van zuurstof uit het bloed aan de weefsels ver-
groot.

HRR-leden
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Voetje voor voetje Stijl (Mannen Veteranen), Yvonne Smit (Vrouwen

Senioren) en Annie van Heiningen (Vrouwen

Veteranen). Hieronder volgt het klassement 1997

van de beste vijf in elke wedstrijdcategorie, met

vermelding van het behaalde aantal punten. Tussen

haakjes het aantal wedstrijden als dat minder dan

vijf was. Zoals te zien is zou niet elke categoriebes-

te onder de hierboven geschetste voorwaarde een

beker hebben gekegen, omdat het behaalde aantal

punten lager is dan het benodigde aantal.

Eens, zo'n tien jaar geleden, hing er op de
afdeling fysiotherapie van het Leyenhurg-
ziekenhuis in Den Haag een opmerkelijk
affiche aan de binnenkant van de deur.
Het was de foto van een been. Het been
van een destijds beroemde balletdanseres
van trct Nederlands Danstheater.

I I et was een mooi gevormd been. Met

l{ *achtige en tegelijkertijd zachte lijnen.

I lMenig"hardloper had bij het zien van dit

been de schoonheid ervan moeten beamen. Het

was een been dat dag-in-dag-uit had moeten oefe-

nen om zo in het oog te springen. Velejaren lang

rekken en strekken waren aan dit moment vooraf
gegaan. Een baan dat op vele podia op de proef

was gesteld. Hoog in de lucht, plat op de grond.

Een been dat in één beweging kon stampen en

zweven.

Dat beeld schoot door mijn gedachten toen ik een

tijd geleden in een tijdschrift een foto zag vaÍr

twee voeten. De foto toont een mooi belicht, ver-

stild, moment van twee absolute onderdanen.

Sterke voeten, die tegen een stootje kunnen. En

die iemand dragen die weet hoe belangrijk het is

om op goed verzorgde voet te leven. De voet van

een atleet, een bokser, een postbode, een metse-

laar, een politieagent, een tuinman of misschien

een danser.

De ene voet rust aandoenlijk op de twee kleinste

tenen van de ander. 7n bezinen zich, zo lijkt het.

Wachtend op nieuwe opdrachten van bovenaf.

Intussen bemoedigt de bovenste voet de onderste.

MSenioren
l. Albert Beekhuizen

2. Thomas Pieper

3. Peter van Leeuwen

4. Bart Colijn
5. Hans Blokker

M40+
1. Herman vd Stijl
2. Joop Verhoeven

3. Nico Droppert

4. Paul Grevenstette

5. Joop Seitzinger

M50+
l. Eddy Zijl
2. Jan Nieuwenburg

3. Henk Breugom

4. Rinus Wijma
5. AndÍé Westerhuis

4679

4661

4242

4138

3910

4249

3993

3928

3697

3668

3745

3557

331 1

2810 (4 wed.)

2765

Vsenioren

l. Yvonne Smit

2. Esther Hartrnan

3. Hellen Hauser

4. Hellen den Dulk
5. Anke Bastiaan

V45+

1. Herma van Nus

2. Carla van Beelen

3. Ineke Schnitzler

4. Marja v Westervoort

5. Joannie Bosmans

Y55+

l. Sonja van As

2. Reneé vd Roest

3. Pia Henkes

2885

2456

1713

l 188

1055

(4 wed.)

(3 wed.)

(2 wed.)

(2 wed.)

V35+

l. Annie van Heiningen 3273

2. Margriet Hoekstra 3261

3. José Willemse 2807 (4 wed.)

4. Marianne Koopman 2502 (4wed.)

5. Brigitte Reyns 1169 (2 wed.)

Alsof de hogere tegen de linker wil zeggen: "Je

hebt je best gedaan. Het was een mooie marathon.

Jammer dat het niet sneller ging, maar drie uur en

veertig minuten is toch ook niet slecht. En, als ik
eerlijk ben had ik ook wel iets meer kunnen

doen." Zoiets.

Onzin natuurlijk. Maar toch mooi - zulke voeten.

Zo 'close' kan een onderstel dus met elkaar zijn.
En moedig bovendien. Want angst kennen ze niet.

Anders hadden ze alleen hun hielen laten zien.

Nico van Grieken

M60+
l. Piet Meinders

2. Bram van Westbroek

3. Harm Hendriks

4. Jan vd Roest

1968 (3
11t6 (2

606 (l
M7 (t

Wedstrijden voor het HRR Prestatieklassement 1998:

11-01-1998, Halve Marathon, Egmond aanZ-ee

24-01-1998, Een van de Vierloop Sparta, 10 km,

14-03-1998, Twintig v Alphen, Alphen aid Rijn
21-03-1998, Een van de Vier HRR, l0 km
28-03-1998, City - Pier - Cityloop, Den Haag, 2l km

I 9-04- I 998, Rotterdam Marathon

17-05-1998, Golden Ten, Delft, l0 km
25 -05- I 998, HRR-TimeTrial, Clingendael, 4850 m

30-08-1998, KonMarathon, Den Haag

06-09-1998, Vlietloop, Voorschoten, 2l km

07-09-1998, HRR-TimeTrial, Clingendael, 4850 m

20-09-1998, Dam tot Damloop, Amsterdam, 16 km

18-10-1998, Een van de Vier Haag Atletiek, 10 km

24-10-1998,Geu1 Techniekloop, Vlaardingen, 15 km

25- I 0- 1 998, Brabant Halve Marathon, Etten-lrur
15-l 1-1998, Oosterduinloop, Noordwijkerhout, 16 km

06-12-l998,Ter Speckeloop, Lisse, 15 km

12-12-1998, Kralingerhoutloop, Rotterdam, 15 km

13-12-1998, Een van de Vier Koplopers, l0 km

2949

1719

t230
1 154

939

(3 wed.)

(2 wed.)

(2 wed.)

(2 wed.)

wed.)

wed.)

wed.)

wed.)

1073 (2 wed.)
,147 (1wed.)

409 (l wed.)

Prestatiebekers tr00r alle wedstrijdcategorieën
Sinds de oprichting van HRR wordt jaarlijks

een prestatiebeker uitgereik aan de beste
heer en de beste dame van dat jaar. Tot
1995 was daaruoor geen vaste procedure.
De beker ging niet altijd naar de beste.
Anne van Schuppen hoefde de heker een
aantal jaren niet. Ziiwenste dat de beker
ook eens werd uitgereikt aan goed preste-
rende veteranen-dames, zoals Els Bloemen
en Corrie van Egmond.

ingang van 1995 is er een procedure

voor het bepalen van de win-
van de prestatiebekers. De TC wijst

aantal wedstrijden aan waarin punten

voor het prestatieklassement kunnen worden ver-

diend. Het lijstje met wedstrijden voor 1998 en

1999 staat hieronder.

Per wedstrijd worden voor elk deelnemend HRR-

lid punten berekend door de tijd van het over-all

clubrecord op de betreffende afstand, uitgedrukt in
minuten, te delen door de prestatie van het

betreffende HRR-lid. De uitkomst van de deling

wordt met 1000 vermenigvuldigd en geeft dan het

clubrecord weer als promillage van e€n behaalde

prestatie. Hoe beter de prestatie, des te groter het

promillage en dus het aantal punten. Evenaring van

het clubrecord levert bijv. 1000 punten op. Het pun-

tentotaal per lid wordt berekend over de vijf beste

prestaties, waarvan maximaal twee in HRR-

TimeTrials.

Tot 1997 was er alleen een beker voor de klasse-

mentswinnaars bij de heren en de dames, ongeacht

leeftijdscategorie. Over 1997 zijn voor het eerst

bekers uitgereikt aan de klassementswinnaars bij
senioren en veteranen apaÍ, zowel bij de heren als

de dames; dus vier bekers. In overleg tussen

bestuur en TC is besloten om met ingang van 1998

prestatiebekers uit te reiken aan winnaars in alle
gebruikelijke wedstrijdcategorieën :

. brj de heren: MSenioren, M40+, M50+ en M6Gr.

I bij de dames: VSenioren, V35+, V45+ en V55+.

Daaraan is echter wel de voorwaarde verbonden dat

de bekerwinnaars op een verdienstelijk niveau die-

nen te presteren. De bekers zullen niet worden uit-

gereikt indien het niveau van in aanmerking

komende kandidaten te laag is. Het uitgangspunt is

dat de klassementswinnaars een niveau dienen te

hebben dat niet meer dan 20lo slechter mag zijn
dan dat van de nationale en regionale toppers uit
ons clubverleden (Jan Dirk Hazeleger, Wim
Paardekooper, Keith Deathridge, Anne van

Schuppen, Ine Valentin, Els Bloemen). Om een

idee te geven welke prestatie op de halve marathon

nodig is om in aanmerking te komen voor de pres-

tatiebeker geef ik in het volgend ovezichtje per

categorie achtereenvolgens het clubrecord (bij

M60+ en V55+ bijgeschat) en de vereiste prestatie.

Het derde getal achter elke categorie betreft het

minimum aantal punten over vijf wedstrijden dat

nodig is om de prestatiebeker te kunnen winnen.

r

t

MSEN

M40+

M50+

M60+

VSEN

V35+

V45+

V55+

1:05:56

1:07:26

1:19:01

1:30:00

l:19:07

1:20:55

l:34:49

1:48:00

4165

4075

3475

3050

3755

3370

3345

2745

l:13:09
l:21:31

l:22:10
l:40:00

1:27:47

I:3'l:49
1:38:36

2:00:00

Wedstrijden voor het HRR Prestatieklassement 1999:

10-01-1999, Halve Marathon, Egmond aanZne

2l-02-1999, Een van de Vier AV'40, Delft, 10 km
13-03-1999, Twintig v Alphen, Alphen dd Rrjn

20-03-1999,Een van de Vier Sparta, 10 km

27-03-1999, City - Pier - Cityloop, Den Haag, 2l km

1 8-04- 1999, Rotterdam Marathon

16-05-1999, Golden Ten, Delft, 10 km

24-05-l999,Zevenheuvelenloop, Nijmegen, 15 km

alle HRR-TimeTrials in1999, Clingendael,5 km

13-06-1999, 3M Marathon, I"riden, 42 km

05-09-1999, Wetloop, Voorschoten, 2l km

19-09-1999, Dam tot Damloop, Amsterdam, 16 km
alle Een van de Vier lopen in 2e helft 1999

eind okt 1999, Geul Techniekloop, Vlaardingen, 15 km

eind okt 1999, Brabant Halve Marathon, Etten-Leur

eind nov 1999, Oosterduinloop, Noordwijkerhout, 16 km

begin dec 1999, Ter Speckeloop, Lisse, 15 km
medio dec 1999, Kralingerhoutloop, Rotterdam, 15 km

medio dec 1999, Kerst Halve Marathon, ZoeterwoudeOp de Algemene Ledenvergadering van 20 april j.l.
zijn de prestatiebekers 1997 uitgereikt aan Albert
Beekhuizen (Mannen Senioren), Herman van der 0

/

Jacques Beljon

]rlamens de redactie van dit cluhblad truerrserr lui ed l'ee he le 99 toee 11 ne feestda ele11 een I011d
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Halve Marathon, Bouillon (B), 20fr5r98

4ó Mí}

t4 v45

2I VSE

1& MSE

19 v40

2l v45

mB5
26 VSE

26 V45

l/ Yil

35 VSE

36 V50

0:48:00

0Í9:19

05055

051:49

05157

052:Í

05322

054:10

0:Í:ló

058:05

l:02:15

1:01:42

MSE

M40

MSE

M40

M45

M45

M40

MSE

lvl50

M40

M40

M40

v35

MSE

M50

M40

MSE

M50

M45

M40

MSE

MM

M50

M45

M40

MSE

M45

[450

v45

M45

M45

[455

vsE

M45

v45

v45

M45

MSE

M50

v35

v40

MSE

M45

M50

v50

MSE

v45

M40

il,ISE

3:D:49

33035

332:10

3:34:30

3:36:25

339:10

3r3956

3:40:29

3:40:40

3:40:48

3:4051

3Íl16

3Í2:18

3:4óJ3

3í8:10

3í9:09

3J2:05

lJ2:07

354:00

3:51'.52

359:14

4:01:07

4:02:52

4:0358

4:0433

4:06:10

4:09:21

4:0928

4:09:4ó

4:15J1

4:16:07

4:16:07

4:16:43

4:19:ffi

4:21:05

4.24:13

4:2413

4:24:44

4:24:44

4:24:46

4:24.46

4:25:15

4:25.23

4:25:54

4J8:41

4:29:08

4:31:22

43136

4J3:40

MóO

MSE

M40

VSE

M55

ilÍi5

M40

4:37:D

4:18:47

439:03

439:04

439Í5

4í3:Í
4:4óJ5

BuryKnnu

Herma van Nus

Yvonne Smit

Peter Bamard

MugruMosd

Ma4avan WestervmÍ

Lydia van Meteren

Yolanda Luque Garnem

Krekde Vteu$

Ronneke Bonb,oom

SylviaKurpr

Ineke Gillet

Manen Schanoo

CorZwart

Kard Stolk

Fmnk ïhu'JS

Paul van Dunné

Bert de Jong

Ces Put

Martin Abbink

Henk Breugom

ReinPijprs

FrihlYimer

Paul van den Berg

Esther Harunan

BoyGailjaard

Rinus Innemet

MichielTuit

Jal Peler Boelema

Nico van Gneken

l*x Cabral

Richard van den 0evu

JasprGeurts

Ruurd Muue(oudlid)

Han Elkuhut

Maaftn Verpooí

MeindertAlsma

Fred Vlasblom

TonTct

Peter Lmgsur

Carla van Beelen

Hans van Toor

Pim Rerlntles

Corvanfullast

Hilde Eugelhk

Jmde Waardt

Mastia Kaldenbach

Kiek de Vreught

iob Baak

Henk Koke

Iaak Luterln

Lydia van Meeteren

Margre*Mossel

Eugene van de Bug

Martin van der Haas

Rob val der Burg

Tineke Scherpmaku

Ronald Boekkanp

Mary de Konink

Ed Remicke

Andr Faprla1a

Jan van der Roe$

RenéHamwijn

Jos de Craaf

Anouk Baiker

BeÍt titié

Koos de Groot

SimonHack

I,ti5 0:19J0

M 0:1930

M40 0:19:39

VI 0:19:4ó

MSE 0:1953

M 0:1958

M40 020:09

M 0:20:ll

MSE 020:14

VSE O2O:27

vsE 01038

Mfl 01056

M50 01058

VSE 021:02

M 011:0ó

V 021:17

V40 0:21:4ó

M50 021:4?

M40 021:48

vsB 02151

vsE 02151

vsB 02152

M50 ft21j3

MSE ft2156

M40 022:05

v u.nl1

M40 022:18

vsE 02236

V 0:2:45

M 022:48

v 01250

V35 023:40

I'150 023:44

VSE 0:23:44

v50 02350

v40 02354

M50 024:14

V 0:24:20

V35 0:24:32

M 024:4i

M 02458

M60 0:25:14

M 0:2515

VÍ 0:2531

Mó0 02ó:10

V45 026:15

V35 0.26:52

NÍ50 02658

\ 0:2À.L)

v 02813

v 02828

V50 028:49

V 019:40

V50 0:ll:01

V35 0:1129

PeterHoek

B. Schellekars

Simon Sroo

Margnet Hoeksta

Jan Peter Boelema

R, Spijlerman

Frits\Yimer

C. Diepndaal

BoyGailjaard

Eslhu Knnenbrug

Bema Knns

Pio Mernden

Julio Luiena Itatinu

Gabyde N$

M, Bdt

A J van Var

Mary van der Laan

JéjéCmol

Ad Fousert

Paula Dangerman

Sandra Bissrhops

Yvonne Smit

Binus Imemee

Henk Kokee

BertDonnan

H. Gul&mont

John van futen

Paticia Pauh

E. Weisschor

P, Zndvliet

M.Ovugaauw

Lrgid Stevens

Paulhgehn

Sy'viaKuipr

Lucie Hoende*amp

Edith MuldeÍ

Ruud van Djk

E, Heida

Lydia van Meteren

J de Sier

G. Buldaar

RdiDruif

P. Flemming

t\,tuijke Shamletn

WimGotdieb

Ineke Jonas

Annet Manden

JdnSikkutg

L. Boltles

J, Zandvliet

D. Zrndvliet

Manie KanBmere

NvanAmeyde

Mananne van Gneken

Heidi van Zijl

28

29

30

3l

32

33

v
35

36

37

38

39

40

4l

42

43

4
45

4
47

48

49

50

5l

52

53

54

55

5ó

5i

58

59

60

6l

a
63

&
65

ffi

0/

68

69

70

7t

72

13

74

75

76

17

78

79

80

8l

82

Plaatr Gt,

I M40

14 M40

23 MSE

43 VSE

74 M45

78 V35

94 M45

IO7 MSE

108 MsE

PlaA Gt
I MSE

2 MSE

9 M40

13 MSE

24 M50

78 M45

198 V35

ïijd Naam

l:0333 RegisLaloueue(Belge)

l:24:22 HermanvanderStrjl

129:12 MarceldenDulk

I34:42 DjamilaBenyahia(Belgre)

l:4432 Joopden0uden

l:4559 HellenHauser

l:5i:54 HanEllertnut

2:00:19 DonvanRuiten

2:00:40 RonaldBoekkunp

ïjd
0:19:44

020:00

0rl:07

oflJ6

O:23Jó

0:21'34

0:42:.28

l{aam

Jan Gmot

WillemdeGraaf

Hennan van der Strll

Maral den Dulk

Eddy Zijl

HanElkuhut

Heidi van Zijl

hdningu Halturnnilnn (}osl), q 25t07 198

Plaats Cat. ï;U ilaam

I MSE l:1320 AntonBemhard(0ostennjk)

153 Mm l:45:09 ArthurTmmer

Lievaaft Cortp @, Naaltui;h $Afrn op 201fd98

Plaab Gt qa Naam

I MSE 4:08J GertlanlVassink(R'damAtl)

7 M40 4:l6J NicoAlhÍs(PAC)

24 M50 4:4ó3 fuen0ele(Fortma)

25 M40 4:47:l StevenPo$

40 M55 5í5Í JanNieuwenh:rg

Avond' ntuif MV 36, Nplwr il R, 5000rn op

27Mt98

Plaa§ Qt. ïjd Naam

I MSEl5l3:14 HennHavmga(AV40)

5 MSE1558:02 JanGmot

Konilaadw, kn H aag q 3AN88

Plaals Gt ïid I'laam

I MSE 2:15:17 Lemr\4rengere(Ethiopie)

I M40 229:14 &rardHol(Nderlanö

I VSE 2:393ó WiohtteKryza(Neduland)

0 MSE 25516 DerkJanSmid

I M50 258:ffi GuPrins(Numandorp)

0 M40 3:05:08 JoopVedroeven

0 MSE 3:1551 MrchelRoven

M5 3:1758 TatlanaMaslova(Nduland)

I Mfl 3:19:00 RobBmuwer(hlft)

0 MSE 310:43 AndÍEBIok

I V45 322:14 HuguetteDalerq(Vlissingen)

0 M45 323:18 TonHeilem

0 M40 3:25:16 MarcoBonhcom

0 M50 317Í5 AntoonClaasen

0 M40 3r9r02 JolmvanderKrof,

Banwedstrijd ilion, Zcrl&ltrw, Wn op &Wt§
Plaab Gt ïid Naam

I MSE lJ8:0 Denmsvanlmuwen(Fortuna)

8 M4{ 2:11:8 J.W.Demmendal(R'damAti)

13 M40 2:28Í StevenPo$

Vlietloop, V mrsfioten, l0 kn op 6N,198

Kadeloop, Schtpluídm, 6 kn op 41071(§

PlaaB Cat

6 REC

8 REC

16 REC

T REC

44 REC

47 REC

II5 REC

IN REC

Ifl REC

Plaats Gt
I MSE

3 MSE

4 MSE

5 M40

12 MSE

29 V35

39 M50

41 M40

55 VSE

79 V45

90 MSE

93 M45

ll9 M55

124 M40

l3l il,Íi0

t34 M55

187 V45

rid
03658

0.31,23

038:48

0:4038

0:4220

0:4250

0:4853

0:49:40

0505ó

I'laam

Steven Post

Herman van du Stijl

NicoDmpprt

Jan Stot

Ed Biemt*er

Remko Schanoo

Frank Soonieus

Berry Krunu

0eorgette Palevkt

l vsE

l M50

42 MSE

I V35

I V45

38 M45

8 V35

3 V45

136 MSE

ó6 M45

Kadeloop,Striflui&n, 12 krn op Nl N
Plaats Qt. Iiid I'laam

I MSE 038:ll MtheldeMaat(ToÍunà)

I [440 0J852 ClruhsTunmermans

(Parthenon)

22 MSE 0:42:14 RenévanWissen

32 M40 0Í332 StevenPmt

llptonke Run, Noordrtijk, 10 kn op lNll9ï
Plaàts Gt. ïÍd lrlaam

I MSE 0r8r5 DavidKipruto(Kenia)

I M40 032:47 ChulesTunmerman

Wniwp, Vwrsdtotu, Halve narahon op 6MlN

ïid
l:08:16

l:10:16

l:1135

l:13Í3

l:19:05

126:02

l17J5

fi.1:44

129J5

l:34:39

l:36r35

13614ó

l:40:47

l:41:09

l:4250

l:4311

15531

tlRR turc'l ial, Qingrtul, 485tun q 7 MN
Plaat Gt. ïjd Naam

I MSE 0:14:48 Rémonvanlunzen

2 MSE 0:15:16 JanGroot

3 MSE 0:1520 RonaldBmugom

4 MSE 011527 BartColijn

5 M40 0:15:47 Petervanleeuwen

6 MSE 0:1551 ïheoTunmermarx

7 M40 011ó:00 StevenPmt

8 M40 0:1637 Hermanvandu§tijl

9 MSE 0:ló59 JanStok

l0 MSE 0:17:00 RoelvandenErlnde

11 M45 0tl?30 MamoVerduynlunel

12 MSE 0:1733 tr4aartenSchanoo

13 MSE 0:1752 MaftnAbbmt

14 MSE 0:1755 WillemHasrkamp

15 M45 0:1758 JoopSeitzinger

ló MSE 0:18:02 GemrdWessel

17 M50 0:18:17 EddyZijl

l8 [450 0:18:17 WillemvanProoipn

19 M55 0:1828 ïImHoenderkamp

20 M40 0:18:40 PietBooryna

2l M 0:18:45 H.Doopr

22 MSE 0:18:4ó lanvanRaan

23 M40 0:18:49 PietZavart

24 M40 0:18:49 loopVeÈaven

25 MSE 0:1851 FrankSoonieus

2ó M45 0:1853 laapvanDr.lk

27 M45 0:19:08 TonHee*ens

l,laam

Neals Stik (LottoTam)

Remon van Lunzen

AlhrtBekhuizen

Wmgnan (Volhadrng)

Jan Groot

InekeVis (0lympus70)

WimWouteÍs(llaag Atl)

Joop Vuiaven

Jolandavd Helm (0lynpus 70)

Conie van Egmond

RobWaltefus

Ces Rip

Nol0venliet

Frank Maclean

Rinus Stolk

Ian Nieuwenburg

Ma{avan Wmtenmrt

03258

0:3536

0J6:07

038:44

0r40Í

04250

0:4455

0í5:00

0:4535

0í732

(Prthenon)

Cathenne McKieman (hrland)

Wil Spareboom (PAC)

ïïeoTimmermans

Ineke Vh (0limpus 70)

Jeanette Wehr (Haag Atl)

JaapvanDjk

EsduHaltman

Ineke Sclmitzler

Rudi Cmbh

Bert de Jong

Liev raft Conp (5), Naaltuiik SMrn op 1 0N198

PlaA Gt Írld Naam

I MSE 8:4ó:l lvÍaunavanVeldhoren

(0lympus 70)

l0 MSE 9:47:0 \YilhmdeGraaf

19 tr450 10:155 RienOde(Fomma)

5l M55 12323 JarNieuwenburg

6o0dr§,nge/oop, Gouda, 10 kni op 1lfil98
Plaat Gt. Iid Naam

1 MSE 0r8J6 BirhanuAdanu(onhkend)

1 M40 03220 VictorMaly(HaagAd)

22 M45 0:4453 BendeJong

§tanàoe f, uA Zoetermer, I 0 krn q l}Mfi
PlaaE Cat ïld l,laam

I MSE 033:19 P,Koenis(Gouda)

14 VSE 0Í153 Sandnvan&nBug

ll2 VSE 0J7:13 YolandaluqueGamem

ASSURAI{TIEN
PENSIOENEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

TAAG 75 2267 CG Leidschendam
Ron van Ruiten

Te!.: (070) 320 60 00 - Fax: (070) 320 61 00

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.

íïïiïitl"ï::ïJïïl' ö
Wil je meer weten? FngSH
We nemen graag de tijd Vtspfrt
VOOf je. 66NTACTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002
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Starshe Run, Zetermer, Halve nanthon op

11Nt98

Naam

H.0ostemijk(Ilion)

Derk Jan Smid

Rob Waltertos

Bertde Jong

BthuHartnan

Plaab Gt.

I MSE

J MSE

28 trÍsE

6t M45

9V5

ïÍd
l:14:26

1:1858

l:32:11

l:42:52

2:05:24

Plaat Qt
I MSE

I VSE

n Nuo

43 M50

78 M45

7 V45

O REC

r0 M45

85 M50

O REC

O REC

T5 IIISE

24 v45

O RTC

O REC

44 Vl5

O RTC

O REC

O REC

tlalve rnuadnn Xatwiil, q lW*§
flaab Gt Í1d Naam

I MSE 1:12:14 JanKortekaas

3 M40 1:16;13 P,Bamhoom

0 MSE l39Ji EdBienteker

0 M50 l:4358 EddyZjl

0 M45 l5i:43 BertdeJong

Dan tot Danloop, Anstudam, l0 EM op 2fr{8198

ry
0:45:24

053:09

1:05J8

1:10:44

fl2'32

1:15J0

l:1659

1:17:04

l:1955

126:03

l:2ó:M

l:26:.28

l:21:24

l:Tl:36

l:30'24

l:40:24

l:4250

I:43:18

l:43:18

ïijd

0:34J1

035J3

0Íl:19

0:41'27

012:31

057:02

057:02

Naam

Bert van Galen (l-eidcn Atl)

Peler van Leeuwen

Guus Zrldenhs

Ed Biersteker

PeterCmn

Ànouk Bakker

Jm de Gmaf

Singellwp, Brcda, Halve rwa$on op q1W8

Éev ail Cunp (6), llaafr ilih SMrn q 24U91§

PlaaB Gt Tild Naam

1 MSE 1455i Mauncev Veldhoven

(0lympus70)

8 M4016:08í DmkedeJong(Olympus70)

9 MSE 16:10l WillemdeGmaf

12 M40 16509 Peter vanlteuwen

15 ll,Í5017:03J RienOeh(Fortuna)

20 M40 17:19:0 Steven Po$

4ó M55 2053:l Jan Nieuwenburg

S;4grlllrrlp, Ututl 1 5 kn q 27 lM§
PlaaB Gt IÍd l'laam

I MSE 0:44J0 Mohanme/Bak*(Hellas)

2l MSE 05254 RonaldBrcugom

Stadsöan*so$, Leideo 10 kn op 311M8

Shdshntooq Lerden, skn opilU9&

Plaab Gt ÍÍd Í{aam

I M 0:ló:41 PietuAltorf(IVZKTriTearn)

2 MSE 0:1ó:46 ïheoTimmemam

I V 0:1935 LenyvanderPlasfuidenAtl)

14 160 0:19:49 EddyZijl

15 MSE 020:14 AvnrndenHeiju

3 V45 0:20:45 ComevanEgmond

5 V35 02157 MaÍgretHoektra

22 VSE 01720 SylviaKuipr

fr VSE 018:07 JokeZrjdenbos

58 1455 028:10 PeterFlemming

26 V45 0:28:11 InekeJonar

fl MSE 0J8:12 PeterBamard

38 V50 031:12 InekeGillet

4l V50 03124 ManieKan

42 V50 03128 JoannieBmman

Itlaam

Bmhrn Lahlaty (Marckko)

I-eah Malot (Kenia)

Henk Mullekes

Jaques 0wrgaauw

Lex Cabml

Sophie van Genhurzen

Iaak Luteiln

Bert de long

Berry Kramu

Henk Kokee

Henk Hmgeveen

tnns Martens

Ma4a van WestervooÍ

MargeetMosel

Bert Donnan

Ingrd Stevens

John Siftking

Ineke Jonar

Peter Bamard

PlaaB Gt.

1 MSE

4 M40

24 MSE

26 MSE

30 M40

T VSE

114 M40

PlaaB ftt.
I M40

I M50

i3 M40

80 M45

83 M40

38 lil50

118 M45

Gr.

MSE

MSE

M40

MSE

MSE

M40

MSE

MSE

Plaab

I

4

I

ó

8

3

14

l6

Manthon ilndhovu op 1111il98

Plaat Gt. Trjd liaam

I MSE 2:1051 GzegorzGajdus(Polen)

2l M40 2JI18 Hans0ostenmlk(llion)

654 M45 4:13:18 BertdeJong

Haagsc Ím, tun Haag, l0 kn q 1 UM|

rijd

l: I l:00

l:19:10

lJ2:16

13338

1J352

1375ó

l:44:48

ïjd
0:32:11

0J3:02

0:33:24

0J3:4i

0:34;ffi

0:34:18

Naam

Ces Knayeveld (AV 34)

Fons Warens (Vet Ned)

John van du Kmft

Cees Rip

PeterGroen

Henk Brcugom

Bert de long

I'laam

Rémon van Lmzen

\Yillem de Graaf

Andries Smit (Koplopm)

Ronald Breugom

Jan Croot

Peter van Leeuwen

ïïeo Trnmermans

IIffi)*"

,, f.



PAGIilA I2 Hor Roln Rwmw

UITS
038:1ó

03836

0J851

039:47

0:40:19

0:405ó

0:41:10

0:4150

0:4157

0:4159

0:42:10

0:42:10

0142:15

0:.43:'tl

0:4335

0:43:31

0:43:44

0:4351

U.44;?2

0:4435

0:4ó:10

0.46,D

0:48:08

0f8:12

0:50:12

0:$:45

0J3:4ó

0:Í:45

0:54:4ó

05718

1:0124

1:04:40

rijd

0:4731

0:4935

1:07:48

1:16:li

l:11:28

0J352

0:34:06

0:34:44

035:04

035:23

03533

03537

035:49

036r02

036:30

03631

03653

037:03

0:31'27

037:28

03733

037:34

0383?

03859

0:4033

0:41:44

0:41Í9

0:4157

0:42:0ó

0:42:09

0:42:48

0:43:07

0:43.41

0:44:00

0:45:09

0:47: l3

cnd ledr,kk@, Vlaldtngen, 15 kn q 2Afl98

l{aam

Michel de l4aat (Fortur)

Chades ïmrrmuns (Partstot)

Bflt&loÍS

lulio Lasiern Martma

AlhÍtRomrni

I,Í§E 4:09:ff2

M45 4:14:10

VSE 4:18:19

V40 4:19.33

[í50 4:43:25

MSE 5fl:48

M45 5:055

It{arelPmtruma

kterRanmrswal

Frfi Macrdn&r

MaryeetMocsel

JeF 0root

GemrdWesml

AdvanSmalen

JaapvanD[

IaaklxtÉr1t

Nico van Grieken

ZEÍShaap

HaÈ Brugom

E4Èmvan&&ry

Jan Molenkrnp

BerryKnnu

Maianne Kmpnun

Annre van Hemmgen

Dick van Es

PeraMeijhon

EÍic KeÍklran

Ilrm van Toor

Branvan\Ywbroek

Ed Reinich

Aneéhpilria

BeÍt DoÍtnars

Herma vanNus

kteÍ Bamard

MujavanlYe*armn

Kiek&Vnu$t

RobVnowifi

Ben van Kan

Reft Haasnoot

SylvnKuipr

RobvanfuBilt

An&r Wsterhuis

Inezvan&rWal

Jane ilarnsra

Riavan & Berg

1ll M45

115 M50

t24 M50

130 M45

135 M50

l4l MsE

145 M40

148 M50

t49 V40

156 V40

157 M50

lól vsB

ta M45

ló8 M45

Ió9 Mfl

170 M40

111 MSE

178 M40

182 V45

194 IISE

m v45

2M V45

2M iíISE

NI W)
mMs
210 vsE

213 IÍ50

216 M50

2t8 V45

219 V50

»s v45

13 M40

28 MSE

3I MSE

35 MSE

19 M40

M5
24 M40

43 TÍSE

29 M40

30 M45

44 MSE

? M45

8 M50

48 M§E

D M55

36 M40

3 V35

15 M50

I V45

44 M45

24 M50

4 V40

63 MSE

3 V45

fl M45

8 VSE

13 v4{

36 M50

15 v35

38 M50

18 V35

11 v45

NrmDroppí

Mual&nDulk

Robhmk

Ed BieÍsteker

Bep Walburg

JoséWillemse

PeterGroen

AvrandtnHei,1er

ReinPi,lpn

Cets Rip

Rob Walterhos

Louis Brugrnan

Willemvan Prooiin

lemen Koning

NolOvenliet

Frits Witnu

À,Íargiet HoeksrÀ

Izak Luterjn

Sylvia Dinganans (Haag Ad)

Ben deJong

Dick van Es

Annie van Hemrngen

Edwin Perdi.1k

Herna van Nus

jaapvan Di,[

Yvonne Smit

lluisevanDelfl

Ben van Krn

Magchelior Hol

AndmWegefiuis

Ànrrct Man&n

JoeÍmie Bosmrn

PlaaE Gt
I MSE

6 M40

T3 M45

558 REC

651 REC

Digp,1e,,íolbóe,gloop, llifiedal, 5 ilr q ilfi|r§
Plaa8 Gt Íid l{am

5 REC 017:50 RocMSilvius

6 REC 01755 ïlrcoTimÍt€rmaÍts

8 REC 0:2825 HansBlokku

ll REC 029:22 HemanvanduStijl

22 REC 0:30:48 MarcelMienp

29 REC 031:15 PetovanPalgee*

W tH HdfrÉ*rry/rrp, ilfva&l, 10 Etl q 3il101§

Plaat Gt Iild l{ann

I lrí§E 05159 ldeÍKrylryt(Ksna)

I M40 053:il CetsKraai1eveld(Av34)

3 MSE 053:29 RemonvanlffzÉn

12 MSE 055:20 Willem&Gnaf

15 MSE 0:56:11 JanGmot

17 MSE 05ó:43 BanColijn

7 ltt40 058:2Í Pgtrvrnleewen

ll M40 l:([:ffi StevenPo«

lhw'l u*, ltuadw q 0lll I lN
Plaat Gt Íid l{aam

I MSE 2:08:45 JotmKagwe(Kenia)

4l VSE 2:25:17 tnncatiuonifltalie)

tr90 V45 3:45:08 Ineke§chniuler

8187 lvlSE 35136 RobWalteóm

0 ItÍ50 4fl:09 RinusSolk

dingeídael Cros, Wasseíaar, 7 kni op 8l1 lR&

IÍd
02450

0:2531

0:1555

016:09

0r637

0:.27:U)

0:Il:21

U.Il:47

0:D:37

0:30:03

0:3009

0:30:39

0:30:40

03lr14

031:17

03155

0:32:,15

0:32:31

0:32:44

033:01

033:17

033:20

ft33:25

0J319

&33J8

Plaat Gt
1 MSE

ó ItsE

8 M40

IO MSE

13 MSE

16 líÍ§E

2I MSE

24 M40

35 M40

38 VSE

4l líl§E

4ó ilÍSE

47 M40

56 M50

$ M50

6ó lvlsE

2 MSE

78 M40

79 V35

84 M55

I ivlsB

95 M55

99 lílSE

101 M45

103 M45

l{aam

llansWubhn(AAV 36)

JanGmc

TtunNelisen(l(qlWn)

Piem vanl,earyon

BaÍColip

MarcelMientp

IlosBld&er

Hennan vandrStijl

NpoDopen

Kim Roeling (Ru2Day)

\Yil.leinHasekamp

EJBisst*tr

HeokMull*6

r.ddyZjl

Willemvanhmipr

Remko&hanm

AvnmfuHeip

htrGIm
[,ÍargittHmtsra

TfmHoadukamp

Jan van Ram

PtlqHoek

JamKonmg

TmToe

TmHeslens

Marianne

Joop den Ouden

Gerrit

v.d. Berg

na 20.00 uur

(vice-voozitte$

Ginneke

Carry van Teijlingen

Boy Gai§aard

Ed zijl

0174-240861

REDACÍïE

Rcdactie

Helhaden Dulk

donderdagav. 070-

3281025

2242P8

Sillestraat

2546 XX

bestuur

Ten Hovestraat

UITS

BOUW- EN AANNEM!NGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

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

SHIELD MA.RK BV ROTTERDAM, VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3I, POSTBUS 23O3O, SOOI KA ROTTERDAM,
TELEFooN OIO 24talOO, FAx OIO 241€,129

SHIELD MARK BV AMSTERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN T, POSTBUS 75683, TOTO AR AMSTERDAM,
TELEFooN O2O 664494 I, FAx O2O 6768800

SrlIELD MANK

HRR

2270

van der Roest

n$cw

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk

Roche Silvius

Heidi van der Veer

070-3656750

070-397328 I

0r5-3697732

070-3944677

TRAINERS

Pieter de Graaf

Els v.d. Schoot

Trudy de Langr

(vice-voorzitter)

Leiden

2582 XB

De Bruijnestraat 31

070-3204095

(2e secretaris)

(commissaris)

e-mail adres

CLUB VAN lOO

(pnningmeester)

Rob Krahmer

BESGHERMING VAN
MERKEN, MoDELLEN, HANDELSNAMEN

A.UTEURSRECHTEN

HOTROADBEVIEW




