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ook deel aan de vergaderingen van de barcommis-

sie. Hij is sinds 15 januari jl. bij de vereniging

werkzaam als sportondersteunend medewerker. Hij
is o.a. verantwoordelijk voor het schoonmaken van

het clubhuis en een deel van het beheer van de bar.

Een voorzitter voor de bar zal nog worden gekozen

uit de leden van de commissie.

In ieder geval: Heidi en Carry, namens de gehele

vereniging, bedankt voor jullie enthousiaste inzet

gedurende afgelopen periode I

MgtatiësBestuur

ln de najaarsvergadering had het bestuur reeds aan-

lgekordigd dat Ed Biersteker. de le penningmees-

BÍ,.Ër-íÀíd 1998 er mee zou stoppen. Hij is dan 5
jaar penningmeester geweest. Het bestuur is naar-

stig op zoek gegaan naÍir een nieuwe penningmees-

ter en die is gevonden. Frank Sonieus zal in de

voorjaarsvergadering, die plaats vindt op dinsdag

19 april a.s., als kandidaat bestuurslid, in de functie

van penningmeester worden voorgedragen. Op dit

moment wordt hij al door Ed Biersteker ingewerkt

voor het nieuwe jaar. We wensen hem veel succes

toe. En Ed Biersteker, hartelijk dank voor de tijd en

energie die je hebt gestoken in een gedegen finan-

cieel beleid.

Algemgne Ledenvergadering

-VpoÍiààÍ 1999

f,loteer nu alvast in uw agenda's: de algemene

llt.tn erguaering voorjaar 1999 vindt plaats op

19 april 1999, om 21.00 uur, clubhuis

ffik**;M

leden de kans te geven hun ideeën en meningen te

ventileren naar het bestuur.

Astie Sportkrasloten

t ranaf I maart 1999 start de eerste kaslotenactie

U uoor spmtverenigingen. De HRR doet daar ook

aaÍt.{i@, omdat de vereniging dan wat extra geld

kan verdienen voor de clubkas. De kasloten zijn

bij de bestuursleden te koop.

Een loaslot kost f 5,00 en bestaat uit twee delen:

een kaslot waar je leuke prijzen mee kunt winnen

en een waardebon van McDonald's (2 Big Mac's

halen, I betalen).

Prijswinnaars kunnen de kleinere prijzen zelf afha-

len tegen inwisseling van het winnende lot bij de

vaste verkooppunten van de Lotto. De grotere prij-

zen krijgen de winnaars gratis thuisbezorgd na het

insturen van hun winnend lot.

Het grandioze prijzenpakket bestaat uit 8 mazda's

demio, jaarabonnement op Voetbal Intemational,

Sport Intemational of Runnersworld, vrijkaartjes

Walibi Flevo, een waardecheque van 100 gulden

van de Schoenenreus, een vakantiecheque van

Í1000,- van KRAS-st€rvakanties of een gratis

kraslot met kans op Í100.000,-. Geldprijzen, l0
Philips TV-Video Combi's. l0 kodak Advantix
camera's, Multi Media PC's t.w.v. /4.000,- en

spoÍcadeaubonnen.

Dus koop zo'n lot voor f 5,00 en maak kans op een

mooie prijs en steun daarmee ook de vereniging.

Onder de deskundige leiding van Jaques
Overgaauw zijn de plafonds van alle kled-
kamers gevertd. Het zag er ook niet uit en
laques, Nol Overuliet en lelle van der Veen
zijn er een paar zaterdagen mee bezig
geweest. Natuurlijk investeren we niet al te
vere;l in het clubhuis, maar Een schilderbeurt
als deze doet zoveel preltiger vertoeven in
de klee(kamers.

heeft ten aanzien van de accom-

beloofd om de activiteiten hierin te

Zoals bekend moeten wij ln
I juli 2000 de deuren sluiten. De ver-

eniging kent dus een heel eigen millenniumpro-

bleem, zij het waÍ later in het jaar. Gesprekken zijn
gevoerd met de Gemeente Den Haag, de project-

ontwikkelaar van de golfbaan, een raadslid van de

Gemeente Wassenaar, onze hockeybuur HGC,

Stichting Sportcomplex Groenendaal Noord en ten-

slotte heeft een delegatie van het bestuur een raads-

zitting bijgewoond van de Gemeente Wassenaar.

Inmiddels hebben wij ons aangesloten bij de

Stichting Sportcomplex Groenendaal Noord, een

stichting die opkomt voor de belangen van de in het

gebied Groenendaal Noord gesitueerde sportvereni-

gingen. Alle gesprekken hebben nog niet tot enig

resultaat geleid. Er komt wel beweging in, maar

welke kant het opgaat is nog niet duidelijk. Het

bestuur werkt hard Íran een goede oplossing en zal

binnenkort met een tusseffapportage komen.

f on Vermolen, voorzitter

dig open voor suggesties van leden. Ook sug-

gesties voor de invulling van het feest zijn

natuurlijk van harte welkom.

Verder is deze commissie naarstig opzoek naar

sponsors, die een zeer gewaardeerde bijdrage

zouden kunnen leveren aan dit unieke feest

en die zich, als het even kan, met een bijdrage

vrijwillig bij deze commissie zouden kunnen

melden. De commissie zet zich in ieder geval in

voor een der grootste happenings aller tijden!

Wat zal het gaan worden? wie gaan het

doen? Meer van dit alles leest u in de volgen-

de Hot Road Review. Hou het in de

gaten!!!l!!!!

der V is per 4 Trainers

Cany van Ter.llingen als

Tot de commissie is aan de

jaarver-Marianne van Grieken. De

de volgende leden: Noortje en aanmoe-

Gailjaard, Mananne van Grieken,

Aad Overdevest. Verder neemt Rob van der Ëift"*".{Élm'do,ja*,qetltiffig is het ook de bedoeling de

Het gaat dit jaar gebeuren, in Wassenaar, ..

iedereen zal het er over hebben. De kran-, ,

ten zullen er vol van staan. ' ,' 
,

De HRR bestaat dit jaar 15 jaar!

fn september wordt er een groot feest

f georganiseerd voor iedereen, oude en

lnieuure leden van de HRR, familie en vrien-

den,'Soor dik en dun, oud en jong. Een feest

dat grote impact zal hebben en breed zal wor-
den gedragen.

Er zijn inmiddels een aantal leden vanuit alle
geledingen van de vereniging bij elkaar geko-

men die zich zullen storten op de organisatie

van dit feest. Zij gaan op zoek naar een pak-

kend thema. Daarbij staan zij uiteraard volle-intertrek

aÍrangementen Ook in t999 kunt u weer kiezen uit diverse koíe reizen
tot ro dagen. Vrijwel het gehele jaar door kunt u kie-
zen uit ruim 20 verschillende bestemmingen. Enkele

van de korte aÍrangementen ziin

en

wordt u aangeboden als
[4ontfe Eifel,

groepsreizen, het
individuele reis.

Sina'f, La hlma,
Apennijnen.

0nze u naar
biizondere zowel in Europa als ver daarbuiten
Binnen het aan ruim 35 heeft u
diverse en

Bu lndia /
rkiie

I

AVONÏUURIIJKE
VOETïOCHTEN

Bel voor onze reisgids 070-3636416 of bezoek www.intertrek.nl
lntertrek Da Costastraat 39, 2513 RN Den Haag
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lidmaatschap
Opzeggen van het heeft het recht

stukken in te

of aan het secretariaat 2
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aan de ledenadmi-

den voor 31
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Goedemorgen New York dat is een echte kuitenbijter. Frank
Sinatra zingt New York, New York, wat
een Kick! Eindelijk is het zover, de laat-
ste kilometers. lneke Schnitzler loopt
Central Park uit en er weer in voor de
laatste '195 meter. "Come on nr. 1805"-
you are almost there" wordt haar toe-
geroepen. Vaagt dringt het tot haar
door dat zij dat is" En dan ben ik er
echt, daar is de finish.". lneke is tevre-

den met haar 3:45:18 en eindigt daar-
mee als negende van alle Nederlandse
dames. Een mooie prestatie. "Runners
used minds, not just bodies, to reach
finish"(Lopers gebruiken hun hersenen,
niet alleen hun lichaam om de finish te
halen) kopt The New York Times op
maandagochtend. En zo ís het maar
net.

lle mannen
wie ik ben,

in april 1

onze trainer
om 09.30 uur

is vier jaar
leden niet weten is dat

ren, want roken heb
kink in

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 66 71

Bron: Aegon wise dec 98

De New York City (NYC) marathon. Wie hem nog niet gelopen heeft en de sfeer
heeft geproefd blijft verlangen eens op de Verrazano Bridge temidden van die
andere 30.000 deelnemerc te starten en een goede tijd te zetten. "Getraind of
niet, het blijft een overwinning op jezelf vindt lneke Schnitzler" ons HRR lid, een
van de 1500 Nederlandse d*lnemerc.

een ervaren marathonloop-
New York al voor de 6e

Om 6 uur in de ochtend
grote dag aan. Sommige

lopers zijn verkleed als de Kerstman,
Fred Flinstone of Superman. De contras-
ten zijn groot: op enkele meters
afstand van een tent waar joods ortho-
doxe deelnemers uit de Thora gebeden
prevelen, staat een rij lopers de spieren
te rekken. Ergens anders wordt op een
podium de meute met housemuziek
opgezweept. Tijdens de hele route reikt
het publiek van alles aan de lopers toe:
lollies, kauwgum, water, sinaasappel-
schijfjes en chocoladekoekjes. Maar niet
alleen het aangebodene is divers. De
muziek aan de straatkant wisselt dan
ook bij iedere bocht. Kinderen staan
met uitgestoken handjes op een rijtje
om daarna weer wat in het midden te
gaan lopen." Het is wel leuk al dat
handgeklap, maar het kost veel tijd en
energie, zegt lneke.

De laatste kilometers
Wordt het erop of eronder? Op de
Queensboro Bridge wordt het zwaar,

Wegatletiek (niet altijd) een verriiking van ie leven
Waarom de CPC van afgelopen jaar
geen pretje was maar heelerg afzien,
weet ik niet, maar ik vond hardlopen
daarna niet meer zo'n geweldige ver-
rijking van mijn leven. En toen Ronald
met een gedeelte van de loopgroep
aan de training voor de Konmarathon
begon, vielen er steeds grotere gaten
tijdens de training. Eens even een
tijdje stoppen met op de club te lopen
en lekker voor mijzelf lopen om een
beetje bijte komen, dacht ik. Alsof
dat beter zou gaan.

ben je vijf maanden verder,
afgunstig staan watertanden
moedigen langs de route van

nmarathon, zit het tussen je
oren heel erg fout en kom je geen
meter meer vooruit. Ronald maar eens
gebeld om te zeggen dat ik voorlopig
nog niet terugkom. 'Joh, beter kom je

weer eens naar de club, begin je lek-
ker in een laag groepje.' De eerstvol-
gende maandag de koe gelijk bij de
horens gepakt en naar de club, in de
groep bij Peter Barnard. Een meerder-
heid aan vrouwen en een wat lager
tempo. Heel wat anders dan mijn vori-
ge groep maar minstens zo prettig. En
ze lopen even zo goed de 20km van
Parijs. Daar moest ik voorlopig nog
niet aan denken, eerst rustig opbou-
wen en dan Apeldoorn als einddoel.
Na Parijs heeft Peter ineens het plan
opgevat New York te gaan lopen en
zoekt hij nog wat lopers die op don-
derdagavond met hem mee willen op
zijn lange duurlopen. Dat lijkt me wel
wat. lk had al die tijd wel de conditie
op peil gehouden met o.a. bedrijfsfit-
ness, waar wat collega's waren die na
een CPC, Rotterdam en zelfs Almere
stuk zaten en maar niet meer tot echt

lopen kwamen. Lekker zeuren en
terug kijken op hoe leuk het ooit alle-
maal was. Beetje filosoferen over hoe
we misschien binnenkort weer zouden
gaan beginnen. Toen zij hoorden dat
ik op donderdag rustige langere duur-
lopen zou gaan doen, waren er ineens
meer liefhebbers en binnen een week
hadden we een bedrijfsloopgroepje
onder de bezielende leiding van Peter.
Een groepje van vijf, waarvan ieder-
een weer ontzettend veel lol in lopen
heeft gekregen en om te beginnen
Apeldoorn op het programma heeft
gezet. Eén loopt alweer bij ZOT op
zaterdagochtend en een ander bij de
concurrent. Eéntje heeft samen met
mij haar allereerste prestatieloop
gelopen, de 12 km Katerloop op 1

januari. En ik vind lopen weer leuk.

André Westerhuis

SPO RTKEURI/VGE/V
* Blessure preventie en behondeling
'E.C.G. beoordeling* Bloeddrukmeting
* Yo2 mox bepoling* Vetpercentoge meting. Mobiliteifsondezoek
'Vitole copiciteit. Troinings/bewegings odviezen. groepskorting

070 r 3994634cesidijksekocle ó84
574 EA Den Hoog

ASSURANTIEN
PENSIOENEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

TAAG 75 2267 CG Leidschendam
Ron van Ruiten

Tel.: (070) 320 60 00 - Fax: (070) 320 6t 00

Londen

ben
niet meer te introduceren. Ik
jaar lid van de HRR en ga ik

rb
g,*"w

$,,,i

toestemming krijgen van mijn longarts
om
thon

de mara-
te gaan

lopen. De tijd
zal het leren,
zegt men wel.
Na l7l18 april
zullen jullie het
allemaal lezen
in dit clubblad.

Anna van

Eeuwijk.
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1999 nadert met rasse

dus hoog tijd om de laatste
aan u te berichten.

oofdprijs
Wij zijn er in geslaagd om in samenwerking
met DELTA LLOYD Verzekeringen een

hoofdprijs voor de winnaar van de Royal
Ten ter beschikking te hebben van f 1000,-
per kilometer. De enige voorwaarde die
gesteld is om deze f 10.000,- mee naaÍ
huis te mogen nemen, is dat hij of zij dan
wel een tijd moet realiseren onder de 28
minuten. Wij hopen hiermee te bereiken dat
er een aantal toplopers aan de staÍ zullen
verschijnen, zonder dat er al te veel aan

startgeld moet worden betaald. Wij zijn ons

er van bewust dat er leden zijn die het onzin
vinden om toplopers aan de start te laten
verschijnen, maar de publiciteit die dat met
zich meeneemt is onontbeerlijk voor het
duurzame voortbestaan van deze door onze
club georganiseerde wegwedstrijd. Deze
publiciteit maakt het voor de noodzakelijke
sponsors aantrekkelijk om ons te ondersteu-
nen.

Voor de komende editie zijn we in ieder
geval weer verzekerd van voldoende spon-
sors, ook al zouden we er nog veel meer wil-
len hebben. Dat we deze sponsors hebben
kunnen overtuigen om ons evenement te
sponsoren, is niet alleen aar.onze inspannin-
gen te wijten, maar is mede te danken aan de

inzet van een aantal clubleden.

Folder
Medio februari denken wij onze informatie-
folder annex inschrijfformulier te kunnen
presenteren.
Frans(e) Martens is druk bezig weer een

origineel ontwelp op tafel te leggen.
Deze folder, waarvan er 20.000 stuks wor-
den gedrukt, willen wij graag verspreid heb-
ben over een zo breed mogelijke loperspop-
ulatie. Daartoe zullen wij zoveel mogelijk
wedstrijden gaan bezoeken om te folderen.
Echter dit kunnen wij niet alleen, immers er
zijn zov eel wedstrij den.
Wij roepen dan ook graag de hulp in van
onze leden. Gaat u naar een wedstrijd of
weet u dat er op uw bedrijf een aantal lopers
zijn (die niet aan de Business-run wil-
len/kunnen meedoen) neem dan folders mee
van de informatieplank van het clubhuis en

verspreid ze alstublieft.

Kidsrun
De scholierenloop hebben wij omgedoopt
tot Kidsrun. Aan deze prestatieloop over
1500 meter kunnen kinderen tot 13 jaar
deelnemen. Voor de eerste 100 finishers zijn
er, naast de herinnering, ook gratis entree-
kaaÍen voor Sealife in Scheveningen. Daar-
naast ontvangen alle kinderen nog een ver-
rassing, die ter beschikking is gesteld door
Mc Donalds.

5 kilometerparcours
Zoals het een goede organisatie betaamt,
hebben wij geluisterd naar de kritiek van een
aantal lopers op het 5 kilometer heen en

weer parcours. Dit parcours is dus veranderd
en wel in een grote ronde, geheel door het
Haagse Bos.

Vrijwilligers
Wij doen er als Bestuur van de Royal Ten
alles aan om een zo goed mogelijk evene-
ment te organiseren. Een tevreden loperspu-

bliek van jong tot oud, van wedstrijdatleet
tot prestatieloper en uiteraard tevreden spon-
sors zijn daarbij het doel. Als we dit doel
bereiken, dan zal dit een zeer positieve uit-
straling hebben naaÍ onze vereniging. V/e
kunnen het echter niet alleen. Op 30 mei is
de hulp van vele vrijwilligers nodig (onge-

veer 150 mensen). Geef u daarom spontaan
op om te helpen.
Vrienden, kennissen, collega's en familie
zijn ook zeer welkom.
Vanaf half maart zullen wij weer de gebrui-
kelijke ronselrondjes houden, waarbij wij
rekenen op een spontaan Ja.

#

Ronald Boekkamp

Goed doel
Net als vorig jaar is er weer een goed doel
aan de wedstrijd gekoppeld. Ook nu weer in
een samenwerkingsverband met de Rabo-
bank Den Haag e.o.

Dit keer is dat de Richard Krajicek Foun-
dation. Deze organisatie houdt zich bezig
met het stimuleren van sportbeoefening (niet
alleen tennis) door de jeugd woonachtig in
kansarme wijken in Nederlandse grote ste-

den. Per business Íeamzal door de organisa-
tie f 50,- worden afgedragen aan dit goede

doel. Bovendien worden alle deelnemers en

toeschouwers in de gelegenheid gesteld om
vrijwillig een bijdrage te leveren. In belang
van het goede doel hopen wij dat, mede door
inspanning van onze leden er zoveel moge-
lijk teams zullen meedoen aan de business-
run (voor nadere informatie over deelnemen
met een team leest u elders in dit blad).

Zaterdag 2 januari was de Oliebollencross . Deze door Haag atletiek georgani-
seerde cross was de tweede van het Haagse cross circuit, waaruan de

de eerste was.

had een mooi parkoers uit-
in de duinen achter de

van Poot. Alles zat erin.

Een stuk gras, een stuk mul zand met
steile duinen, een ruiterpad met bag-
ger en, helaas voor de lopers op spik-
ès, ook een stuk schelpenpad en
asfalt. Vooral dit laatste zorgde voor
de nodige wedstrijdstress vooraf.
"Loop jij op spikes?" ")a ik weet het
niet, volgens mij heb je er geen voor-
deel van maar Jan zegt dat...." enz.
Zo hoorde je de lopers op spikes kreu-
nen en mopperen op de verharde
stukken en de lopers op gewone
schoenen zag je glibberen en glijden
in de modderbak.
Als je echt goed bent win je ook op de
verkeerde schoenen. Dat bewees onze
kanjer Remon van Lunzen maar weer
eens. Hij was op deze afstand eerste.
De nummer twee (Henri Havinga AV
40) finishte op twee minuten.
Wij hebben echter nog een gigant in
onze gelederen. Dat is onze versge-
bakken veteraan Pierre van Leeuwen
uit de groep van Marcel den Dulk en
Ton Toet. Voor hem ziet iedere zand-
bak eruit als een strak geasfalteerde
landingsbaan van Schiphol met de
wind in de rug. Zelden heb ik iemand
met zo een gemak zien crossen. Het
crossen is hem op het lijf geschreven.
Vele jongens die hij op de weg voor
zich moet laten, spuit hij in de zand-
bak voorbij. Daar kwam Jan Groot ook

achter. Hij moest in de laatste ronde
de strijd gewonnen geven. Pierre werd
derde, 15 seconden voor Jan die vier-
de werd. Pierre was bovendien met
afstand de eerste veteraan.
Dat was voor mij wel even slikken
want ik moest op bijna 3 minuten
genoegen nemen met een zesde
plaats bij de veteranen.
Wat is toch het geheim van Pierre zijn
crosstalent? ls dat soms zijn coach Ton
Toet? Hij was immers ook van de partij
en liet zich expres (?) bijna dubbelen
om Pierre nog even de laatste aanwij-
zingen te geven. Ton moest nog een
andere "pupil" voor laten gaan. Joop
Seitzinger, die inmiddels een paar
pondjes is kwijt geraakt, voelde zich
als een jonge god (wat ziet ie er goed
uitl!!) en liep Ton op een minuut.
Bij de dames ging het echter mis. Daar
finishte een grote groep min of meer
tegelijk. Dat was blijkbaar teveel voor
de organisatoren van deze KNAU
loop, want Margriet Hoekstra die zich
in deze groep bevond, komt niet voor
op de offíciële uitslagenlijst. Afgaande
op haar eigen geklokte tijd zou ze
derde veterane geworden moeten
zijn. Daar gaan we dan maar ook van
uit.
Verder waren er volgens de uitslagen-
lijst weinig HRR deelnemers. Blijkbaar
zit crosse
bloed.
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Oplossingen op maat,

nauwkeurlg toegesneden

op uw specifieke 5ituatie.

Daàr draaít het om!

ívlet eigen servicewa gens,

repà ratj eFacilÍteiten,

'n verhuurafdeling en een

uitgebreid magazljn voor

Íeverinq à la minute.

Slopen, trillen, vergruizen

en asbestverwljderen met

Dehaco in uw achterhoofd:

zorgelozer kunt u de k,us

niet klaren!

a

Dehaco 8.V., Kruisbaak 25. 2165 tu Lisserbroek. Telefoon 0252 417950, Fax OZ52 418531 .
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Kerststrandloop 26 december 1998

e jaarlijkse strandloop op tweede
ag was niet wit maar winde-

en zonnig De aanwezige
hebben de zandstorm en de vele

zonaanbidders getrotseerd. De deelname
was jammer genoeg minder dan vorig
jaar. De promotie van deze loop verdient
onze I dus alle HRR érs ] aandacht, ook de
vermelding in het trimloopboekje was
afwezig. Ton lonze voorzitter] gaf het
startsignaal waarna na afloop Ruud en Els

de prijzen uitreiking verzorgden. Hierbij
de winnaars:

10 km dames
1. Annie van Heiningen
2. Ellen van Burg

10 km heren
1. Pierre van Leeuwen
2. Ronald Breugom
3. Joop Verhoeven
4. Marcelden Dulk

5 km dames
1. Sandra van den Berg
2. Marian Koopman

55:38
56:57

39:28
39:50
M:05
44:22

24:06
26:48

3. Hellen den Dulk
4. Edit Mulder

5 km heren
1. Guus Zijdenbos
2. Remco Scharroo
3. Afrom

27:56
29:54

2'l:52
22:24
22:47
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IAAI TE KEUREN DOOR NEOTIED!

lDYlES. S(H0tlilG o ttDlSCHl KrunNGItl

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

1998 was een heel goed barjaar. We
begonnen zeer enthousiast met een
nieuwe barcommissie o.l.v. Heidi
van der Veer. We dachten aan het
milieu en schaften zoveel mogelijk
plastic af. De Ziertjes waren al
geïntroduc*rd, maar door de nieu-
we barcommissie werd besloten per
1 februari 1998 alleen nog maar met
Ziertjes te laten betalen. Niet ieder-
en vond dit even leuk, maar na de
ALV in mei 1998werd unaniem
besloten dat de Ziertjes het
betalingsmiddel werden. Nu is
iederen er volgens ons aan
gewend en is het o.a. een veel beter
controlemiddel voor de barcommis-
sie.

van de club is in
een probleem geweest, maar
januari 1999 geheel opgelost.
is na een 3 maandelijkse cur-Rotr v. Bilr

sus vanuit de gemeente Den Haag Íumge-

steld als Sport Service Medewerker bij ons

op de club.(zie pagina I Hot Road News)
Hij maakt 3 x in de week schoon.
Daamaast doet hij de boodschappen bij
o.a. de Ven. Hij zorgt voor het klein
onderhoud op de club en bovendien heb-
ben we nu iedere maandagavond een
waÍme maaltijd, die verzorgd wordt door
Rob en Cockie (zijn echtgenote). Wij zijn
hier vreselijk blij mee en hopen dat dit tot
ieders tevredenheid nog lang mag voort-
gaan.

Helaas hebben Heidi van der Veer en ook
Carry van Teijlingen de barcommissie ver-
laten. Heidi en Carry ook nog eens hier
langs deze weg, heel hartelijk bedankt.

Theo Tap is een nieuw lid in de barcom-
missie. We hebben al het vertrouwen in
hem. We hebben nog geen voorzitter,
mÍur we houden jullie op de hoogte, want
er komt er wel een.

t .".

tfi;
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Een beetje vergeeld en een beetje vergeten lag deze foto al heel lang ergens op
mijn bureau in mijn werkkamer thuis. Tussen de boeken, notities, brieven en
rekeningen. Waarom of waardoor, ik weet het niet, maar opeens werd ik er meer
door getroffen dan normaal. Met deze foto was iets.lk ging hem beter bekijken.

zullen het beeld waarschijnlijk rust van het beschouwen nu, gaven onveÍïnoe-
de details zichzelf op een prettige manier
bloot. Grappig hoe een ogenschijnlijk zo
gewoon beeld opeens zijn oppervlakkigheid
had verloren.

hebben herkend: dit is voorjaar

, de staÍ van de City Pier City aan

- toen ik hem nog liep in 1.32

of zoiets. Vierjaar geleden vond ik het kenne-
lijk een gewone foto, zoals ik er in mijn
beroepsleven - joumalistiek en communica-
tieadvisering - al zoveel had gezien en had
moeten beoordelen. Nu lag dat anders. In deze

foto was een lichte vorïn van nostalgie geslo-
pen.

Foto: Sicco van Grieken

moment staan zij stil. Gespannen als een

snaar, als een pijl in de boog, als een wekker,
die gaat aÍlopen, als een steen in een kata-
pttlt. Zij hebben hun rechterhand bij de lin-
kerpols. Klaar om in te drukken. Om bewe-
ging en tijd de komende minuten weer syn-
chroon te laten lopen.

er was nog iets. Doordat de snelheid van

Op dit ultieme startmoment, dat elke wedstrij-
datleet zo goed kent, beweegt de omgeving op
deze foto normaal door. Maar is zij vervaagd
tot randverschijnsel, tot onduidelijke omlijs-
ting, van nul en generlei waarde.

In alle scherpte concentreert dit ogenblik zich
op de atleten van de eersten rijen. Bij dit

Seconden tikken weg. Maar nog niet bij deze
lopers. Hun tijd begint als zij weg mogen.
Als met hun beweging alles weer scherp
wordt. En alle aandacht weer op de omge-
ving is gericht. En zij vervagen door hun
snelheid. Ruimte zonder grens is leegte.

Zijn er vragen of ideeën kom naar ons toe,
wij staan er open voor.

van toen had plaatsgemaakt voor de Nico van Grieken Noortje AlberB, barcommissie lid.
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Elk mens op deze aardbolwil beter zijn dan een ander. Ook zijdie pretenderen
dat niet na te streven. Natuurlijk kiest iedereen daar zijn eigen specialiteit voor
uit. Sneller wegtrekken met de auto bij het stoplicht, lekkerder kunnen koken
dan de buururouw, een slimmer trucje hebben om een boek te kopiëren dan
jouw medestudent, mooier gekleed gaan dan een ander, meer 180-ies gooien
dan jouw Engelse concurrent, in een mooier huis wonen dan je broer, spiritu-
eler zijn dan lames Redfield; als mens ontkom je er niet aan om op een
bepaald gebied beter te willen zijn dan anderen. De meeste mensen hebben
echter niet in de gaten dat zij, op zoek naar waardering van anderen, ook
meedoen aan deze concurrentiestrijd. En omdat zij het niet in de gaten
hebben, veroordelen deze mensen vaak andere mensen die bewust hebben
gekozen om beter te zijn dan anderen, en die zelfs gekozen hebben om beter
te zijn dan ze zelf ooit geweest zijn. Willem de Graaf is zo iemand.lemand die
de grens van de menselijke mogelijkheden probeert af te tasten. En zeg nu
niet dat de grens van de mogelijkheden steeds verder opschuift; nee, de
mogelijkheden schuiven sfeeds verder op naar de grens.

De galerij der giganten - deel 7

Willem de Graaf en zijn magische barrière
dan maar in het najaar gebeuren.
Willem kwam redelijk goed de zomer
uit en was vastbesloten om er in de
trainingen hard tegenaan te gaan.
Met de week groeide de vorm. Soepel
gleed hij over het donkere asfalt van
wijken waar de meeste mensen hoc-
keysticks in de gang hebben staan.
Niemand in die buurten begreep
waarom deze man zo hard door hun
straatje liep. Gelukkig geboren, onvol-
wassen ministertjes in de dop, gespon-
sord door meneer Lauren of ene
Tommy, speelden liever niet meer bui-
ten. Het was gevaarlijk buiten. Steeds
als ze wilden gaan cricketen, kwam er
een groep razendsnelle mannen voor-
bij met een kale vent voorop. En die
vent keek zo eng uit z'n ogen.
Dat was Willem, en Willem was
gewoon geconcentreerd. Willem was
gefocust. Met griezelige precisie werk-
te hij zijn trainingsprogramma af.
ln december liep Willem twee wed-
strijden laag in de 33 minuten, maar
er had wind gestaan. Herman van der
Stijl, toch een van de loopgoeroes van
de HRR, sprak op rustige toon: " Een
PR komt toch altijd als je het niet ver-
wacht." En zo geschiedde. Op oude-
jaarsdag liep Willem de wedstrijd van
zijn leven. Trots was hij op 32:46.
Maar er zat nog meer in. De eerste
wedstrijd die Willem in het nieuwe
jaar liep leverde hem een PR op van
32:28. Een hele sprong voorwaarts.
Toen hij op de training kwam zei hij
blij te zijn, maar hij voelde dat het
nog sneller had gekund. Hij was
onderweg gehinderd door een trak-
tor. Nog sneller dus. Willem heeft een
nieuwe barrière geschapen. lk ben
benieuwd wanneer hij hardop zegt
dat hij onder de 32:00 wil lopen.

Roché Silvius

De volgende wedstrijd moest het
gebeuren, bij The Hague Royal Ten
1998. Voor de wedstrijd was Willem
ontspannen. " lk ga helemaal tot het
gaatje vandaag," zei hij. Willem was
zo gretig dat hij de eerste kilometer
doorkwam in 2.56. Een opening die
voor de meesten dodelijk is, maar
Willem heeft dat nodig. Dan zit ie er
gelijk goed in. De wedstrijd werd een
thriller. Continu lag Willem op sche-
ma. Maar de laatste twee kilometer
ging echt het nekkie eraf. Met het
koppie schudden had geen zin meer,
het werd 33:30. Met een goed gevoel
ging Willem de zomer in. Het moest

van Wissen, Pieper, Beekhuizen en van
Lunzen. Daar moest hij ook tussen
staan. Stiekem had hij zich in zijn
hoofd een doel gesteld, toen twee
jaar geleden de nieuwe wedstrijd-
groep gereanimeerd werd. Hij moest
en zou onder de 33:00 lopen. Alleen
hij zei het niet hardop. Bang voor
hoon-gelach van zijn kollega hardlo-
pers. Maar toen Willem zijn tweede
'lOkm hoog in de 33 liep, en zijn nieu-
we jonge trainer zei dat hij ooit nog
weleens onder de 33 zou duiken,
draaiden zijn ogen vluchtig heen en
weer. Het zou toch niet waar zijn?
Lichtelijk onzeker lachte Willem om
de opmerking van zijn trainer:" lk
loop misschien nog weleens onder de
33:00, maar niet in dit leven."
Maar Willem werd toch gretig. De
trainingen werden serieus aangepakt
en hij week niet meer van het schema.
De ene na de andere 33-er volgde, en
hij ging er nu toch ook over praatten.

II
Een passende

keukert an gËen
confectie zijn
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federe hardloper kent het begrip.
f De maoische barrière. Voor som-

lmigen Ígt die barrière bij 50 minu-
tën op de tien kilometer, voor ande-
ren bij 40 minuten, en bij Willem lag
die barrière al een paar jaartjes bij 33
minuten. Hij had 33:02 staan. Hij wist
dat een tijd onder de 33 minuten hem
definitief op de lijst van HRR-giganten
zou zetten. Hazeleger, Paardekoper,

w
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Dit wordt natuurlijk geviw feíren v an 25 j aar C,P.C.

o Er komt een D,l.
o Er komen een heleboel Raadrunners!
o Er komen C.P.C.loopgroep leden
o Er komen prijzen
. De entreebewijzen ziin tevens loten. ln de voorverkoop

f 10,- incl.l consumptie. De rest zien jullie allemaalop
het feest. Komen dus allemaal

ll/amens de barcommrssie Noortl'e Alberts

2f x C.P.C.
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De 1999 meter loop geslaagd ondanks zware regenval
Op 3 januari 1999 was het dan zo ver, mijn groep mocht eindelijk de
nieuwjaarsloop organiseren. Spontaan waren de leden al maanden bezig
geweest met het bedenken,verzinnen en uitvoeren van deze loop.
Ton Toet was er in geslaagd een overuloed aan prijzen voor de lopers binnen
te slepen. Je zou denken dat Ton in zijn jeugd erkend bedelaar is geweest
want de prijzentafel lag helemaal vol. Op die zondag reed ik met vrouw, 3 kin-
deren en Ton afgeladen met geschenken in de auto door de stromende regen
naar de club. Onderweg reden wij bijna de verdwaalde Dorus Rijkers van zijn
fiets, maar het bleek de welbekende Pierre van Leeuwen te zijn. Dit is onze
dappere crosskampioen zie: artikel Oliebollencross van Peter van Leeuwen
(jawel zeker familie).

moesten wij de zaal in orde
want de grote hoeveelheid

uitgedroogde kerstbomen stond
de weg, aangezien de 1999 meter

loop uitzonderlijk druk zou worden.

Inmiddels was de rest van de jongens gearri-
veerd en samen gooiden wij de bomen naar

buiten op een hoop. Buiten ontpopte de tot
nu toe onbekende pyromaan Cor Zwart zich
als een ware vuuÍïneester. Met dikke rook-
wolken probeerde deze free-lance medicijn-
man de regen te verjagen. Een vreugdesvuur
vertrouwde hij mij toe, met een zwart gebla-

kerd gelaat wat zijn naam eer aan deed. Ik
denk persoonlijk dat deze part-time vuursto-
ker de weergoden had ontstemt daar het de

rest van de middag niet meer droog is
geweest. Er moest nog heel wat gebeuren,
zoals het uitzetten van het parcours en de

tenten bouwen. De regen viel gestaag, dat

zat in ieder geval mee. Onze ex voorzitter
Gerrit van Pelt was ook ingeschakeld,
ondanks dat hij nog weinig op de club traint
vond hij het weer leuk om van de partij te

zijn. Een ware leider verloochend zljn
afkomst niet, want binnen de kortste keren
nam hij de leiding op zich om buiten in de

regen het parcours met de mannen in orde te
maken. Uiteraard zag ik als race day director
dit graag en benoemde hem vol trots assis-

tent race day director. Een titel die ik overi-
gens aan iedereen had gegeven om ruzie in
het kamp te voorkomen.. " Tijd voor een

bakkie nico" luidt een bekend gezegde, iets
wat Nico Droppert direct uitvoerde omdat
hij zojuist door twee ingenieurs was wegge-

stuurd die al 3 kwartier met een immense
partytent aan het worstelen waren. Gelukkig
bracht onze postbode Rinus Pols net op tijd
de bouwtekening waama de party tenten in
een mum van tijd waren opgezet.
Om iets voor drie uur wordt het parcours
door de ervaren routemanagers Joop
Seitzinger en Paul van der Berg gecontro-

leerd en OKÉ bevonden, hierna namen de

beide HTM 'ers hun positie in op een punt
waar zij de lieden die de weg zouden willen
afsnijden een extra strippenkaart in de maag
konden splitsen.
Ons nationaal weerkundig talent Bep
Walburg, werkzaam bij een verzekerings-
maatschappij VIZK (veel inleg zelden uitke-
ring), verzekerde mij dat het droog zou wor-
den. Ik was blij dat hij ver weg stond zonder
paraplu, waÍlt toen begon het eindelijk echt
hard te regenen.
Het was drie uur en de opkomst is, dankzij
het meewerkende weer, goed te noemen, 75

personen waagde de gok en stonden klaar
voor de staÍ. De kinderen mochten 5 minu-
ten eerder starten, dit om te voorkomen dat
ze yer1.rapÍ zouden worden door de aasgier
prijslopers van de wedstrijdgroep zoals bv.
Willem de Graaf, Theo Timmernans en
Peter van Leeuwen (a familie van Pierre).
Deze beslissing hadden wij genomen omdat
mijn kinderen, die de prijzentafel bewaak-
ten, deze heren net iets te vaak nonchalant
bij deze tafel hadden zien loeren.
Het regende helaas een klein beetje erg,
zodat het parcours daardoor extra zwaar was
geworden. Het was dan ook een fantastische
prestatie dat alle kinderen gefinisht waren.
Zijhadden dan ook allemaal prijs.
De ouderen moesten na één ronde een vra-
genformulier invullen.
Gedrevenheid, enthousiasme, strijdvaardig-
heid en hersenen, ze hadden het allemaal in
huis die lopers. De makkelijkste vragen
zoals naam en leeftijd waren voor 99Vo goed
beantwoord. De rest van de vragen was al
moeilijker en er werd veelvuldig gespiekt en
gesjoemeld mag ik wel zeggen. Er was maar
een iemand die alles goed had, maar dit for-
mulier had ik zelf ingevuld, omdat die loper
zonder bril liep. Dat deze blinde Cor V/.
nog niet verdwaald was viel mij 100 Vo mee.
De uitslag in procenten was:

0 vragen goed is door 5Vo bereikt
I vraag goed is door 3l Vobereikt.
2vragen goed is door 35 Vobereikt
3 vragen goed is door 19 Vobereikt
4 vragen goed is door ll Toberekt
5 vragen goed is maar door I persoon
gelukt.
Al met al nog niet zo'n slecht resultaat.
De eerste drie heren die binnenkwamen kre-
gen eigenlijk een troosryrijs.
Daama kwamen de echte prijzen die men
één voor één mocht uitzoeken. Iedereen had
een prijs op één persoon na. Daar Pierre van
Leeuwen de prijsuitreiking deed, kon ik op
mijn gemak de mensen bestuderen en zag

vele met een tevreden gezicht van de prij-
zentafel weglopen.
Om nog even terug te komen op die op één

na 99 7o. Kijk die meneer is gewoon door de

mand gevallen. Als je natuurlijk zegt dat je
173 bent, Bart de Graaf 2.45 meter is, niet
het hele parcours afmaakt en dan ook nog
die mooie zonnebril van Duo optiek denkt
mee te kunnen pakken, word je unaniem
door de uiterst soepele wedstrijdleiding
gediskwalificeerd meneer Rob Krahmer.
Maar voor de rest een geweldige wedstrijd
en een zeer goed en sportief 1999. We moes-
ten toch wel positief blijven denken en zeg-
gen dat alles tegen zat behalve het weer.

Ik wil iedereen voor zijn inzet bedanken,
mijn vrouw en kinderen, de vele sponsors en

mijn hele groep. Extra wil ik de mannen
bedanken die alles buiten in de stromende
regen weer hebben opgeruimd.

Bedankt! Marcel den Dulk

De 1999 meter loop 03-01-1999
Uitslag Heren
I Willem de Graaf
2 Theo Timmermans
3 Pieter Altorf
4 Peter van Leeuwen
5 Hans Blokker
6 Ad van Weren
7 Jan Stok
8 Marcel Mientjes
9 Ed Biersteker
10 Herman van der Stijl
11 Karel Stolk
12 Avram den Heier
13 Henk Mullekes
14 Peter Kempers
ls Edzijt

16 Joep Funken
17 Hans Zuurmond
18 Jaap van Dijk
19 Maarten Verpoort
20 PietZeevaart
2l Nol Overvliet
22 Jan van Egmond
23 Jeroen Korving
24 Don van Ruiten
25 Berry Kramer
26 Gerrit van der Veer
27 John Kisoen
28 Rob Kooyman
29 Ed Reinicke
30 Bram van Westbroek
31 Joop Verhoeven
32 Herman Willemse
33 Ronald Boekkamp
34 Bert Donners
35 Gerard Hoogduin
36 Eugene van der Berg
37 Erik Kerklaan
38 Cor Wiersma
39 John Zuid wijk
40 Frits Jacobs

4l Jos de Waard
42 Rob Vreeswijk
43 Peter Bamard
44 Kees Schalkwijk
45 Rody Druif
46 John de Gier
47 Anton Davids
48 Rob Krahmer

De 1999 meter loop 03-01-Í999
Kinderen
I Mickey Hoogduin
2 Linda van Leeuwen
3 Glen Hoogduin
4 Jeroen van Leeuwen
5 Mark Krahmer
6 Arno Zuurmond
7 Niels van Pelt
8 Mascha Willemse
9 Esmee Willemse
l0 Erica Vreeswijk
I I Anouk van der Berg

De 1999 meter loop 03-0Í-1999
Dames
1 tneke Schnitzler
2 Gesina van der Kolk
3 Margriet Hoekstra
4 Georgette Parlevliet
5 Marianne Koopman
6 Herma van Nus
7 Margreet van Dijk
8 Hellen den Dulk
9 Jose Willemse
10 Sylvia Kuiper
ll AnnetPronk
12 Jose Vendel
l3 Ineke Gillet
14 Tilly Zeevaart
15 Heidi van Zijl
l6 Lenie Gelauf

Er itlnnog enkele clubhodoges te

koop met het ÉíflR logo via Ed ill
(woavond)uoor f 35,-,

Landeltjk erkend iEstallatsur

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

vart Loostraàt 140 25AZ ,Àll D€n Haag
tolefoon 070 3524388 / 06 54332579

M)ffiffi
SANIÏ AIRFJ ÍNS'I'ALLATIES

LOOD EN ZINK WËRK

(;.V INS'I ALLATIES
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en
blokjes of peper bij moet. Geef ertot a*

mosterd en tomatenketchup
bij.

in het spekvet tot beginnen

I pot oJ hlik wiue
ziin

Zuurkool met spek voor 4 personen)

nog circa. 10 minuten
Proef of er nog azijn,

reepjes mager rookspek
2 grote uien

'l+ liter

kleuren. Schep ze eveneens
de pan. Laat de bonen in
vergiet uitlekken.

wijn of het water in de
waarin het spek en de

op de pan circa.

bruin en krokant zijn. Schep ze
met een spaan uit de pan.
Snijd intussen de uien in halve
ringen en bak ze omscheppend

5A gr bote.r

4AA gr blokjes of

\:Qll

circa 804 gr

2 theel.
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r nou precies en wat kan
doen?

huidlaag wordt heen en weer
bewogen, terwijl de onderste huidlaag blijft zit-
ten. De huidlagen raken los van elkaar en de

ruimte daartussen vult zich met vocht de blaar
is daar. De oorzaak is wrijving: de schoen past

niet, de pasvoÍm is niet 1007o en de schoen

drukt tegen de voet. De schoen-vorm en voet-
vorm komen niet langer overeen. Een schoen

kan ook zijn pasvorm verliezen als het binnen-
werk stuk raakt. Ook kan de sok een rol spelen.

Niet specifieke hardloopsokken worden hard
als ze nat geweest zijn en kunnen zo het ont-
staan van blaren bewerkstelligen. Ook kan een

sok een blaar veroorzaken, doordat de sok niet
glad om de voet heen zit (een oude sok kan uit-
gelubberd zijn of men heeft de sok gewoon niet
goed aangetrokken). Deze blaarvorming ont-
staat met name bij een lange duurloop onder
het grote teengewricht.

Hoe behandel ik een blaar het best?
Als u met een blaar wilt doorlopen, is er tegen-

woordig een blarenpleister op de markt, dat

daar prima geschikt voor is. Als u een gewone
(vocht) blaar hebt, niet groter dan 1 cm moet u
daar niets aan doen. Deze blaar droogt vanzelf
op. Grotere blaren moet u dakpansgewijs

afoleisteren (i.v.m. de beste drukverdeling) en

niet doolprikken, vanwege het dan aanwezige

infectiegevaar. Een blaar die niet stuk is moet
niet stuk gemaakt worden, als er geen bloed bij
zit. Of er bloed in de blaar zit (bloedblaar), kunt
u zien, doordat de blaar dan een rode of
geel/bruine kleur heeft, terwijl de vochtblaar
doorzichtig is. Een bloedblaar moet je altijd
openmaken en uitdrukken. Het bloed moet
eruit, want stilstaand bloed sterft af en geeft
dan infectie, ook al is de huid dicht. Na het

leegdrukken van de bloedblaar, moet u de

wond desinfecteren met sterilon of jodium en

daama afolakken. U laat dit 24-36 zitten en

daama haalt u de pleister eraf. De loszittende
huid knipt u weg en u desinfecteert de wond
weer. Als de huid helemaal dicht is hoeft deze

niet meer afgeplakt te worden.

Wat kan ik doen om blaren tijdens het
hardlopen te voorkomen?
U moet de wrijving wegnemen door er voor te
zoÍge\ dat de pasvorm (weer) 1007o wordt.
Controleer uw schoenen en sokken. Het
gebruik van verkeerde hardloopschoenen kan

ook tot blaarvorming aan de voet leiden, door-
dat er, bijvoorbeeld onder de bal van de voet,

teveel druk kan ontstaan. Dit kan gebeuren bij
hardlopers die overproneren en die in schoenen
lopen met een te zachte tussenzool aan de bin-
nenzijde. Verder kunnen de losse inlegzolen
uitgetrapt zijn, waardoor de voet niet meer
goed gesteund wordt. De voet kan daardoor
gaan schuiven in de schoen. Dat leveÍ wrijving
op en de kans op blaarvorming. Het verdient
verder aanbeveling om pas met nieuwe schoe-

nen een wedsrijd te lopen, als u daar al zo'n
kilomeer of 100 mee getraind heeft. De schoen

is dan geheel ingelopen en de kans op krijgen
van blaren is sterk verminderd.

Wat is een "mars-fractuur'?
Een marsfracfuur onstaat, doordat er te veel
dmk ontstaat op de middenvoetbeendes (de

verbindingsbeentjes tussen de voet en de

tenen). Het is een pure overbelastingsfractuur.
Daardoor ffeedt er een botbreuk op van één van
de middenvoetsbeentjes. Het gebruik van niet
functioneel schoeisel is daar vaak de oorzaak
van. De term marsfractuur komt uit de militaire
wereld. De oude militaire schoenen (kistjes)
waren stug en hard. Bij marsen van 30 tot 40
kilometer gaf dan voetproblemen bij de solda-

ten en op den duur leidde dat vaak tot een

breuk van een van de middenvoetsbeentjes.
Ook zgn. hardloopschoenen kunnen slecht
dempend zijn, bijvoorbeeld door ouderdom.

Ook een "vierkante" loopstijl kan bijdragen tot
overbelasting van de voet. Overbelasting kan
ook ontstaan door een verkeerde trainings-
opbouw. Men gaat dan té snel téveel trainen.

Hoe behandelje een marsfractuur?
Met een gebroken middenvoetsbeentje of met
een scheuÍje erin gaat u natuurlijk naar de dok-
ter cq. ziekenhuis toe. De voet wordt ingetapet

of in het gips gezet. Van belang is om indien,
als u weer begint met de training, die dingen nó

te laten, die tot het oplopen van dat marsfrac-
tuur hebben geleid. Dus een betere trainingsop-
bouw, beter loopstijl erVof functionele schoe-

nen evenfueel met een orthopedische aanpas-

sing (een soort afrolbalk bijvoorbeeld) om de

voet-afwikkeling sneller te laten verlopen. En
op die manier het middenvoetsbeentje te ont-
lasten.

lk heb ontzettend veel piin onder mijn
hiel. Wat kan dat zijn?
Er is dan onder de hiel een uiterst pijnlijke plek
te lokaliseren, met name 's ochtends. Op de

plek waar het zeer doet, zo'n 2,5 cm voor de

achterrand van de hiel, hecht de voetzoolspier
(plantaris) zich aan uw hiel. Die is daar moge-
lijk wat afgescheurd of ontstoken geraakt, en

dat geeft die pijn (= plantair fasciitis).
Oorzaken kunnen zijn, schoenen met een slech-

te, niet voldoende steunende, inlegzool of
schoenen met een slappe hielkap of met een
slappe tussenzool. Ook schoenen met een te
harde zool kunnen plantair fasciitis veroorza-
ken, doordat de voetzoolspier veel teveel werk
moet verzetten om te kunnen buigen. Mensen

die over-proneren, lopen meer kans om daar
pijn te krijgen, doordat hun voetzoolspier veel
teveel werk moet verzetten om te kunnen bui-
gen. Mensen die over-proneren, lopen meer

kans om daar pijn te krijgen, doordat hun voet-
zoolspier door hun looppatroon te zwaar wordt
belast. Die zere plek onder de hiel is altijd te

lokaliseren door op de tenen te gaan staan of op

de hakken. Dan wordt de voetzoolspier name-

lijkgebruikt.

Wat kan ik daaraan doen?
De voetzoolspier moet worden ontlast. U moet
de druk verleggen. Het is belaÍrgrijk goede

inlegzolen te hebben, die de voetzoolspier vol-
ledig steunen, zcd;at de druk over de gehele

voet wordt verspreid. Als de klachten emstig
zijn moet u mogelijk speciale steunzolen laten
maken. Leg verder een hielkussentje in beide

schoenen met een opening erin ter hoogte van
de zere plek. Uiteraard moet de training
beperkt worden. Omdat u de hele dag loopt,
wordt het genezingsproces gemakkelijk ver-
stoord. Zorg ervoor dat u ook in uw gewone

schoenen voorzieningen aanbrengt. De fysio-
therapeutische behandeling bestaat uit fricties.
Zijn de klachten niet fysiotherapeutisch te
behandelen dan is een injectie de oplossing om
de ontsteking te verminderen. Als de ontste-

king over is, is het belangdjk de training rustig
op te bouwen. Deze blessure moet niet onder-
schat worden. Loopt u te lang met deze ontste-

king door dan kan de aanhechting aan het hiel-
been verkalken en is een operatie noodzakelijk.

Dannisvan den Berg

Fysiotherapeut HRR

De ZOT 9A199
Op 7 november 1988 waren we er
weer helemaal klaar voor. Na een ver-
moeiend Konmarathoniaar ziin een
aantal mensen op cutsus gegaan bii
Harm Hendriks. Zo konden we de nieu-
we loperc voor de
zaterdagochtendtra i ni ng opvangen
met

en over hardlopende voeten

Inez Stiirk
Lucas de Kruijter
Emmy Heida
Marga Baak
Anneke van Kooten
Dick van Es

Cees Diependaal
Peter Flemming

Piet Zandvliet
Judy Zandvliet-

Hendrikse
René Haasnoot
Fifi Macrander
Petra Meijboom
Laurie Boltjes
Marcel Postuma
Marjan Beugeling
Rob Scholtes
Bastiaan Schellekens

Ton van het Hof
Peter Wisse
Nico Trotsenburg
Ondine Gon
Frits Kolff
Leo Schrijver
Hessel Dooper
Yvonne Bal
Jan de Koster
Hans van Brummelen
Bert van Aller

Gaston Bark
Els Trotsenburg
Magchelien Hol
Sue Grinstead
Don King
Michel Boon
Kees Jan Hagen
Rob van den Broek
John Kisoen
Gerard Paul Haga
Edith Weisscher
Rob Kooijman
Peter van Poelgeest

Leden van augustus t/m december 1998

geschoolde ploeg trainerc.

zijn op zo'n wonderlijke datum
om toch onze vaste klanten

te komen. De opkomst
Daarbij moeten we wel aantekenen

dat het enthousiasme dat van de organisatie en

trainers uitstraalde, heeft geleid tot werkelijk
tientallen nieuwe leden. Er zijn zelfs zotters

die echt alleen op zaterdagochtend met de

ZOT-trainer meelopen en die, om de vereni-
ging te steunen, lid geworden zijn!
Op zaterdag 9 januari stonden 15 Eainers

klaar. Gelukkig hebben diverse PR-acties heel
wat nieuwe zotters opgeleverd, zodat er weer

een nieuwe groep lopers is die we kunnen
laten kennis maken met hardlopen en die, wel-
licht, lid zullen worden.

tr ip dne iluryes urr1 gekornen,

ttrre lreeít belangstellrng?

De huurpryi rs 20 gldperpar

lnfomeer b4 lacqus Beljon,

Íet (0i01 42i38sil

ffi,(/rsJtst(

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.

Zo blijven je ogen (en je

lenzenl) in topconditie. ö
Wilje meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd VISION
voor je, CoNïACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-3607002

Het ZOT-comité kon dit jaar, niet gehinderd

door afspraken met anderen, op tijd zorgen
voor de shiÍs. We zijn weer helemaal naar

onze roots teruggegaan en hebben de shirts in
clubkleuren laten uitvoeren. Ook deze keer,
net als in 1995, gaan we voorop in het vinden
van nieuwe clubkleding en in het bijzonder
een trainingspak. Onze leden zullen de ZOT-
ffainers spoedig of inmiddels zien lopen in de

nieuwe trainingsjacks. Bij gebleken geschikt-
heid zou dat ook de clubkleding kunnen wor-
den.

Ons comité heeft afscheid genomen van
Harm. Wij zijn hem veel dank verschuldigd,
in het bijzonder in het moeilijke Konmara-
thonjaar heeft hij het samenwerkingsproject
op de werkvloer gered. De technische steun

wordt nu verleend door Henk Hoogeveen en

Sylvia Kuiper is toegeffeden als algemeen lid.

Wij hopen bij de CPC op alle afstanden weer
tientallen zotters goed

te ziengaat

Noor en léjé

f

i .iÈ'
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Business Run The Hague Royal Ten TOEGETREDE BESTUUR

CLUB VANEeste Road Runners,

zondag 30 mei 1999 zal de derde
van The Hague Royal Ten van

gaan. The Hague Royal Ten is
KNAU hardloopwedstrijd en

wordt zoals bekend georganiseerd door onze
Road Runners.

Één van de onderdelen
die zowel voor de 5 en

den georganiseerd.
Prachtig is het natuurlijk
teams aan de start te hebben, leuk voor de

deelnemende teams, en belangrijk voor het
goede doel en de organisatie (onze Road

Runners).

Daarom vragen wij onze leden, vrienden en

kennissen: om het bedrijf/organisatie waarje
werkt of de bedrijven/organisaties die je kent
enthousiast te maken voor deelname aan de

Business Run van The Hague Royal Ten.

Naast de deelname aan de wedstrijd steunen

de Business teams ook dit jaar weer een

goed doel.
Van ieder ingeschreven teart zal de organi-
satie een bedrag van / 50,= beschikbaar stel-
len aan de Richard Krajicek Foundation. Dit
is een organisatie die tot doel heeft spoÍbe-
oefening bij de jeugd in achterstandswijken

Mag ik mij even voorstellen ? Mijn

Georgette Parlevliet, in april 49 jaar,

ner en 2 poezen I Reeds vanaf de
(1W)adief bezig

dewerd onze

te stimuleren en mogelijk te maken. Dit doel omschreven als

door: elitah nusje.......

als schoolvoetbaltoemooien " lkganaarde
op straat publicitair en geworden

ondersteunen.
in VAN

en financieren.
op te starten. dat

:*.-
frfo"tru-nog vragen hebben met betrekking
tot deelname, wilt u weten welke extra faci-
liteiten heeft een Business team zoal, meer
weten over de Richard Krajicek Foundation?
Neemt u dan contact op met Janine Zwart,
coördinator van het Business-Run comité,
telefoon 070 - 346 46 54.

wel, en nee, meer

Leden van De club van 100

vereniging een warm hart

zoals U ! Mensen die de

kunnen missen, iemand zoals U

Velen gezichten zie i

iets minder lang maa

Jarenlang heb ik intensief hard gelopen (6 x
week). Daarna jarenlang 3 avonden in de week

ning gegeven, en jarenlang op de

den mensen mijn wedstrijdervaringen, kenn ple-

zier in de trainingen proberen over

(geniet van de natuur). Vandaar dat ontzettend

veel mensen ken, en ik aan hen de vraag wil stellen:

zou u nog zonder de club kunnen? Eerlijk..... met al

z'n up en downs ? Met al de feestjes, trainingsweek-

ends, uitjes naar het buitenland, mosselavonden,

nieuwjaarslopen, sinterklaasfeesten, vergaderingen,

massages ? Nee toch? Dan kom ik bij HET PUNT:

Voor fl. 180,00 PER JAAR !!!! Met licentie fl. 200,00

PER JAAR !!! kunt u /bent u 5x dagen per week (za,

zo, ma, wo, do.) op de club trainenlterecht, zonodig

kunt u 2x per week op de dag trainen ! (Handig voor

mensen met onregelmatige dienst, nachtdienst of
helemaal uit het arbeidsproces zijn, COND|T|O is dan

een uitkomst ) Waar kunt u

voor dat bedrag een jaarlang

gebruik maken van al die faci-

liteiten ? (juist ja, bij de HRR)

Een maandabonnement voor

een sportschool kost fl. 125,00

per maand I De club van 100

staat dussssss voor

fl. 100,00 gulden donatie per

jaar !l!!!
15'l leden in het jaar 1999 zijn

u al voor gegaan maarrrrrr

Sue Grinstead, Kiwi lCanadian & Runner.

we vragen met het oog op de toekomst nog

veel meer leden ... Doe mee, leef mee en

betaal mee !!!! Hoe ?? 0p de club hangen

op het prikbord naast de damestoilet, aan-

meldingsformulieren. Vul het spontaan in en

geef het aan mij, (vandaar het fotootje), of

aan Ben Hermans, Louise van Delft, John

Agterof, Karel Stolk of Rob Krahmer, wij
gaan dan aan de slag. (volgende keer een

groepsÍoto). Waar gaan we mee aan de slag

is

1 part- ",'

perio-

?

,fi

welkom I Wel heel

vanlffii,

zijn wij allen, binnenkort

0nze prachtige

waar, tneens ts het zover

de CLUB ? Jarenlang

... Prettflge Loop !!

naar de hockeyvelden,

Ganzenhoek

trap op,

door,

ik al 15 jaar !. En

r toch..... welvri]

en genieten van de

Clingendael door

Haagsche Bos, of
nemen van Ons clubhuis

jaren heen aangepast, een prima keu-

massageruimte, vergaderzaaltjes,

podium voor de feestjes ! Noem

(financieel ) aandeel heeft de

club van honderd hierin gehad. Nu zijn we aan het

sparen voor d9 1leuwe locatie. Als het zover is kun-

nen wè miischien ËEN M00lE GOEDE DROGE PAR-

KEERPLAATS bewerkstelligen? Een leuke ruimte voor

Krachtcircuittraining, vooraf een loopje en daarna

wat buik, arm, schoudersspieroefeningen. Wel zo

goed en variërend. Een doucheruimte voor de dames

met meer douchekoppen (nu 3 Íuks) een thermo-

staatkraan erop ? Een gezellige ruimte om na afloop

ons drankje te kunnen drinken. En om weer na te

bomen ! We willen U ALLEN / D00R ALLEN een goed

thuishonk aanbieden.

EN WIE WEET KAN DAN DE CONTRIBUTIE ZO LAAG

BLUVEN ALSTIE NU 15 I

VOORAL DEGENEN DIE IK DOOR DE JAREN HEB

LEREN KENNEN, LID WORDEN SVP !

EEN LEVEN ZONDER LOPEN, GEZELLIGHEID M.A.W.

DE CLUB BESTAAT ER GEWOON NIET I

LID VAN DE CLUB VAN 
.IOO 

WORDEN 15 EEN MUST !

EN IN APRIL KOMT ER IN ELK GEVAL

WEER DE ALV EN EEN CLUB VAN 1OO

FEEST DAT 15 TOCH AL FL.IOO,OO WAARD

??

TOT SPOEDIG,

P5, het bedrag kunt u contant geven, of
we zenden u een acceptgiro toe

Gargette Parlevliet

telefoon: 070-3275751 bellennnnnnn

!!!!!!!!!

Sinds november 1998 is Sue lid van onze vereniging. Op 18 april a.s. gaat zijde
Marathon van Rotterdam lopen. Hieronder haar bevindingen.

Marathontraining Rotterdam and Londen

Engels and Nederlands training together
Marathon suddenly became easier.
Then, even easier, when in the New
Year, Anna van Eeuwijk announced
that she is planning to do the London
Marathon and in the very next breath
asked me to join her for the long runs
on Saturdays. So now, every Saturday
morning is a running adventure, with
my own English speaking tour guide
(s), if Robert joins us, as we run
though parks, rabbit lanes, dunes and
beautiful neighbourhoods. Our con-
versations range over many subjects as
tends to happen on a long run, usually
including; running, the history of the
area, who the various statues are,
families, partners, work, runners, cars,
art, buildings, running clubs, cures for
aches and pains, Canadian and New
Zealand culture. Not to mention,
Anna patiently answering my endless
questions about the Nederlands cultu-
re, translating Nederlands signs and
tolerating my attempts at Nederlands.
It makes for a interesting run and very
soon we are back at the club house. lts
early days yet, but hopefully the
respective marathons will go as easily.

matter were you are in the
ld it is always a little daun-
to join a new running club.

ugh I have done this many
times, joining The Hague Road run-
ners was even more so. lt is the first
time I have joined a running group
outside of Canada and English is my
first and only language. I was motiva-
ted to meet some Dutch runners,
and become part of the Dutch
running world , às the
Rotterdam marathon has been
on my wish list, since the first
day my husband mention the
possibility of living in the
Netherlands.
However, after I was warmly
welcomed by Frans and the rest
of the training group. And had
managed to understand and
keep up with the speed training,
that first night. I realized that
running is the universal langu-
age, with a little bit of
Nederlands, English, sign langu-

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

humour and beer, thrown
clarify the issues. So the

for the Rotterdam
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Malta Challen e Marathon 199
marathon

drie sooften kaas, rauwkost, melk jus'd orange,

koffie, thee, gebakken ei en spek, roerei, honing,

drie soorten muesli, etc, etc, Wie dan nog km hard-

lopen tevens held van de dag.

De zelf bleken evenee*sin de vijf+tenen-
de schier oneindigq aaneenschake-

in het golvende parcours

waren toppers.Van staÍ-
had de Maltezer organisatie nooit

klasse te

ling van

#.{r}#- § §

heeft daar weinig eenzaarnheid gekend; hun nieu- Texel, maar kent wel 350.000 inwoners. De organi-

we eiland werd achtereenvolgens veroverd door satie moest zich derhalve enige moeite getroosten

Phoeniciën, Grieken, Carthagers,. Romeinen, rom tussen al die inwoners een redelijk tÍaject voor
Byzandnen, Arabiereq Spanjaarden, Fransen en .de Marathon te vinden. Mala wordt geflankeerd

Engetrsen De naam Malta is aÍkomstig van het ldoor het buureilandje Gozo. De inwoners van Gozo
Phoenische woord "Malet" wat "toevluchtsoord"

betekent. Doordat het kleine eiland een toevluchts-

claimen dat op hun eiland destijds de Griekse held

Odysseus door de beruchte nimf van Calypso

zeven jaar vast gehouden is. Een tochtje op zwÍuu

waard is. Zeven

op

wèl

lopers was maar

weer een band, tot in het

4llt99': :, ,

De volgende
fase

klemd tussen een

naal industriegebied van het

gebruikelijke ritueel van vierhonder{* voor

een getreel papierloze wc, gtng de loop toch nog

het plaatsje eerst 2 kÍilontspannen van start. Uit
omhoog i0drmtrie teneinqje, daar 2 k1n op

om ver-

Turken. Dat die ridders

in hun sas waren met de hoogte

neemt niet weg dat op zon-

1998 ruim vierhonderd lopers

kregen heel anders over dachten. Op het 2l km

een slingerend weggetje over.een lengte

maar liefst 50 meter omhoog. Hoe

tegenop komt zal mij altijd wel

blijven, ik kwam in ieder geval met

m'n tong achter m'n enkels bbyen. Vervolgens

rnmhten .we fijn over vals plat een vermoeide

'bocht:óni het historisch bolwerk lopen, om uitein-

delifi de laatste km, flink stijgend door het centrum

een van

brjt

Het

smalle

voor

{60n,

! ! i;;ii-., :.1

15 4overpft1,g.4g
tev.eel vàn

25gnden wann,'heerlijk
wa§

de Maltezers. De start liep

de lokale buschauffeurs ,die
agenfsn als de lopers uit de

altijd

niet

mogen van

eerst door

De

Runner komt over

zijn op

zingen en drinken hebben

U:} karaoke-banetje!

van de

vervolgens door de Maltezer

meende dat de race niet kon starten voordat

wedstrijdnummers van de uitvallers tot dusverre ltlartin Abbink

maar

§

Zuid;Frmkdjk is

nog van Maltese

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

@
in 1565

van hun

4&.000 wrede

'Een hoge dosís vffomlne C zcrgÍ voor een snel/er herstel bÍ/ b/esures"

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

T
Y 9

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

t

Op 13,14 en

ingeleverd waren. Dat viel natuurlijk niet

werd een gejoel waar ze destijds bij die

de tourde-france jaloers op zouden zijn

De eerste loop (wijdag de l3e november) had langs de kust. Malta is zo klein dat het parcours

enige voeten in de natte aarde. De touringcm. simpelweg over de belangrijkste verbindingsweg

onderweg naar de start krceg een gratis wasbeurt aan dezn. kant van Malta liep. Brj het inhalen was

met hemels water. Een spontane zij het minder het dus zaak om goed om te zien om te voorkomen

oord voor zo vele culturen is geweest, struikel je

bijna over de grote verscheidenheid aan goed

geconserveerde bezienswaardigheden. De meest

bepalende gebeurtenissen in de geschiedenis rvaren

evenwel het aanspoelen van de apostel Paulus in

het jaar 60 AD en de aanwezigheid van de ridders

bewijzen zij
11,95

Mogehjk dat;een schone Maltese een problemati-

sche rol speelde bij de ontsnappingspogingen van

gingen veertien bekende Haagse deze dappere apostel. In ieder geval heeft het

geschiedenis van Malta is er dan ook eén vol van leefden.

shijd en bezetting. De eerste Maltezers kwamen

van de Johannieterorde van 1530,tot 1798. ltatholiek klinkende reactie aan het hoger gelegen dat je uit je Nikes werd gereden. Omdat het och-

adres bleek zodanig oveÍuigend dat de start uitein- ,Íend was hadden we een lekker zonnetje vanaf de

Kritische Road Runners sigaaleerde overigens d4t delijk in droog wcerrkon plaatsvin&n. Na het ver- zee. Hier heeft menig Haagse loper dan ook eea

de Maltezers tenminste vijf verschillende plaatsen lossende schot vertrok het peleton vol enthousias- gezond blozend bolletje aan over gehouden. Nog

als aanspoelplaats van Paulus aanwijzen. Er zijn me uit het.4000 jaar oude stadje Mdina voor het fraarer bloosde die bolletjes bij het oversckijdea
dus twee opties: ofwel de Maltezers zijn in een eerste fase van 11.195 km. Eerst lekker dalen naar van de colletjes. De eerste serieuze heuvel diende

viertal gevallen ntet l00Vo historisch betrouwbaar, de landerijen, vervolgens alsmaar stijgend naar de zich na 8 km aan. De zon lietzichzoetjes aan oo[
'lnternational ofwel Paulus is een keer of vijf komen aanspoelen. rotskust, de "Dingkli Cliffs", waar een straf windje

nÍur m€n denkt zo rond 5M v C; van Sicilië. Men Malta is 27 kilometer lang, iets groter

een onooglijk klein rotseilandje, werd namelijk

door de marine op schandalige wijze gebruikt als

schieschijf; de naam Filfla zal wel stran voor

gatenkaas. Na deze bane omstandigheden ging het'
weer landinwaaÍs, nu iumgenaam dalend, tot we

weer bij Mdina kwamen. Malta is een gastvrij land

I '. en,vol dank giet ik mij na de finish vol met (sport)

dus dan is datje's avond ook allerlei lopers in de bars aan-

steeds meer gelden;'zodat het aangereikte water

steeds in dank werd aanvaard. Na 13 km bereikte

we het sradje Sliema waar je vrolijk over de shand-

boulevard voofl kon draven, gewoon zigzaggend

tussen de palmbomen en de verbaasde boulevard'

gangers door. Om te voorkomen dat de enthousias.

te lopers te veel Maltese hlometers zouden nemen,

waren de kruispunten voorzien van lokale padvin-

ders die je blijmmdig altijd wel een kant op sturen.

Wanneer het lot je goed gezind was kwam je aan

bij het plaatsje Valletta. Hier hebben in 1565 de

ridders van de Johannieterorde, onder leiding van

grootÍneester Jean de Ia Valette Parisot, dapper
, stand gehouden bij een bloederige belegering door

menig loper het hoofdjo deed buiten. Zo nieÍ
natuurlijk de onverscluokken Haagse atleten waar-

van één op de klippen zelfs omdraaide om zijn
loopmaatje het eilandje FilÍta aan te wijzen. Filfla,

Haagse Roadbikers

,De

opeen

;-&',#*

was
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in het lichaam door koolhy-

met een gematrgd supercompensatiedieel de

tapering-0ff-methode. Dt houdt in dat je een week voor de

wedsnijd de hoeveelheid training geleidelijk vermindert, ter-

wijl je de trainingsintensiteit gelijk houdt. De hoeveelheid

koolhydraten in de voeding moet tegelijkertijd stijgen van 50-

55Vo energielo tot 70-75 eneugelo. Hiermee maak je de glyco-

geenvoorraad in het lichaam andertralf keer zo groot als die

normaal in rust is. Het is belangijk dat deze voorraad zo groot

mogelijk is om het moment van vermoeidheid tijdens de

inspanning zo lang mogelijk uit te stellen. Vermoeidheid reedt

op als de glycogeenvoonaad op is en de hoeveelheid glucose in

het bloed daalt.

Zorg ervoor dat de hoeveelheid koolhydraten gedurende de

drie dagen vmr de wedsrijd circa 600 gram per dag bedraa$.

Deze absolute hoeveelheid is gebaseerd op een lichaamsge-

wicht van 70 tot75 kg, Dit biedt een goede zeke*rcid dat de

voorraad optimaal wordt.

Drink de dag voor de inspanning veel om met een goede vocht-

balans aan de staÍ te kunnen verschijnen. Wie veel vochtver-

lies verwacht door zweten kan het beste een mespuntje zout per

Irtu aan de dranken toevoegen.

Vermijd twe€ tot drie dagen voor de inspanning voedsel met

een hoog vezelgehalte om maagdarmprólemen te voorkomen.

Eet twee tot vier uur voor de te leveren prestatie em kleine

koolhydraarijke maaltrjd om de glycogemvoonaad in de lever

nogmaals bij te vullen. Doe dat bij e.en relatief korte inspan-

ning (l tot 3 uur) in de vorm van licht verteeöare voedings-

middelen of energiedranken, en brj langdurige inspanning

(meer dan 3 uur) in de vorm van halfuaste of vaste voedings-

middelen, zoals energierepen en brood, Houd daarbtj de hoe-

veelheid vet en eiwit laag.

Tijdens de inspanning

Neem trjdens een intensieve inspanning van 45 minuten of

meer een drank met koolhydraten. Dt kan de presatie verbete-

ren doordat de vermoeidheid uitgesteld wordt.

Gebruik 60 gnm koolhydraten per uur inspanning. De verbran-

ding van koolhydraten uit de voeding tijdens inspanning is

namelijk maximaal I gram per minuut. De koolhydraten kun-

nen optimaal gecombineerd worden met hoeveelheden vocht

die aan de behoefu zrjn aangepast. Deze wordt bepaald door

factoren als zweetverlies en de tolerantie van het maagdamka-

naal.

Tijdens inspanningen die 30 tot 45 minuten duren, is er geen

noodzaak koolhydraten aan te vullen. De normale lichaams-

voonaad is dan toereikend.

Neem tijdens de hele wodsfijd koolhydraatriznken,

en niet in het begin alleen water en later pas dranken

met koolhydraten.

Vermijd dranken met extreem hoge gehaltes aan

koolhydraten, omdat de vochwoorziening daarmee

in gevaar komt en maagdarmproblemen kunnen ont-

staan. De ideale sportdrank voor koolhydraat- en

vochtaanvulling bevat 40-80 gram koolhydraat per

liter, is hipo- tot isotoon en heeft een natriumgehalte

van 400-12ffi mg per litu. De ideale energiedrank

bevat 100 tot 150 gam per liter en is eveneens hypo-

tot isotoon.

Probeer brj uspanmngen die meer dan 90 minuten

duren het vochtverlies tevoren in te schatten. De hoe-

veelheid vocht die je ddnh moet evenve€l zijn als

die je verliest. Tijdens de trainingen is het vochtver-

lies te bepalen aan de hand van het gewichtsverlies.

Bij warm weer en een lage luchtvochti$eidsgnad

moeten sporteÍs meer drinkeq de dranken kunnen

dan wat minder geconcentreerd zijn. Bij koud weer is

dat net andenom.

Grote hoeverlheden drank verlaten de maag sneller

dan kleine hoeveelheden. Daarom is het advies 3 tot

5 minuten voor de start 6- ml vocht per kilogram

[chaamsgewicht te nemen en vervolgens elke 15 tot

20 minuten een kleinere hoeveelheid van 2-3 ml pr
kg lichaamsgewicht.

De hoeveelheid vocht die een spoÍeÍ kan verdragen

is beperkt. Sporters moeten leren zoveel mogelijk te

dnnken tijdens de inspanning. Dit kan gemakkelijk

worden geftaind. Er is echter een gens aan: als het

vochtverlies door ffanspiratie oploopt tot meer dan

twee liter per uur, kan dit niet meer helemaal aange-

vuld worden. Het maagdannkanaal verdraagt dit niet.

Neem dan wat licht veÍeerbaar vast voedsel. Ook bij

duurinspanningen van lage intensiteit kun je in de

eerste fase van de wedsnijd wat vast voedsel nemen.

Na de inspanning

Om ervoor te zorgen dat de glycogeenvoorraad zo

snel mogelijk weer aangevuld raakt, is het aan te

bevelen de eerste twee uur na de inspanning 100 gr

koolhydraten te gebruiken. Dat geeft een snel her$el

van de glycogeenvoorraad. Het maah weinig ver-

schil ofje een aantal kleine maaltijden neemt of een

of truee grote. Omdat de eetlust meestal klein is na de

inspanning kun je het beste vloeibare met licht ver-

teerbare vaste voeding nemen, zoals banaan, rijste-

vlaai etc, nemen. Als de eetlust weer wat is terugge-

keerd kun je met vetarme koolhydraafijke voedings-

middelen de rest van de glycogeenvoonaad aanwl-

len. In totaal binnen 24 uur 10 gram koolhydraten

per kilogram lichaamsgewicht. Neem eventueel voor

het slapen nog een lichte maaltijd met koolhydraten.

Afhankelijk van de mate van glycogeendepletie en

het type kan 10 tot 36 uur nodig zijn om de glyco-

geenvoonaad aan te vullen tot het niveau van voor

de inspanning. Als de volgende inspanning binnen 8

tot 16 uur na de vorige zware inspanning begint, kan

een redelijk herstel van de glycogeenvoorraad uit-

sluitend tot stand komen door regelrnatige inname

van vloeibare koolhydraten. Door middel van e€n

combinatie van licht verteerbare koolhydraanijke

voeding en enugiedranken is supercompensatie bin-

nen 24 uur mogelijk.

Toevoeging van 600-1200 mg natrium aan dorstles-

sen na de inspanning verhoog het herstel van de

vochtbalans. Er is mes vocht nodig om de vochtba-

lans te herstellen dan de hoeveelheid vocht die is ver-

loren door fianspiratie, namelijk anderhalf tot twee

keer zoveel.

t ie voor, tijdens en na de wedstriid?

Wie veel heeft gedronken kan ecn leeg gevoel in de

maag krijgen en zich wat ongemakkelijk voelen. Bron: veding en varlichtitrg

Met zo'n titel verwacht men natuurlijk dat dit
gevolgd wordt door een mooi gdichtvan en of
ander prominent dichter die zijn gevoelens voor stii-
gende temperaturen, langere dagen en ontluikende
liefdes aan het papier, of tegenwoordig de harde

schiif, toevertrouwd!

Àfiets is in dilgeval echter minder waar...

He! gad hier namelijk om een bloe.dserieuze (nou ja) rilogie

v&t:::r:&eteren, klauteren, vallen, weeÍ opstaan en

vooral . . . .doorgaan.

Dit alles in een combinatie van lopen en fietsen op het 'land-

goed l,entevreugd' aan de Katwijkseweg nr. l9,wat voor deze

happening vrijwillig ter beschikking wordt gesteld door de

familie en aldaar gevestigde ftnna Overdevest.

Vorig jaar werd door Aad Overdevest het initiatief genomen

voor de organisatie van dit circuit, welk in esste instantie

bestond uit 2 lopen en een run-bike-run, met na afloop de

immer gezellige brunch in de kantine van zwemvereniging

WZK in het Wassenaarse Stenenbad.

De voor dit jaar geplande tweede editie is een wat gewijzigde

versie met bij alle dde de wedstrijden een combinatie van

lopen en fietsen.

De eerste keer (24 januari jl.) was em run-bike, op 14 februari

volgt het spiegelbeeld (bike-run) waama op 7 maaÍ de apo-

theose volgt in de afsluitende run-bike-run. De easte wedsrijd,

met 34 deelne(e)m(st)ers en nog meer toeschouwers, was een

waar gevecht tussen de twee fiteam cracks Pieter A]torf en

Peter Gijsman. Brj het lopen

een forse voorsprong, die

snel weer verkleind werd.

van Pieter geslonken te

een zeer spannende

HRR technische

0p een zeer

mers waren

(lft) en 'Royal Ten gigant' CorZwart

Wanneer dit kande gedrukt wordt is rnmiddels ook de trveede

bike-run reeds gehouden, echter het is wel mogelijk dat U dit

stukje voor de 7e maaÍ leest.

Indien U in het hzit ben van een step, fiets, mountainbike,

snorfrets ofHonda Transalp adviseer ik om toch vooral eens de

gok te wagen en ge\ryoon eens gezellig mee te komen doen! !

Inschrijving is om 10.00 uur in het Stenenbad wíurna om

11.00 uur de staÍ is aan de Katwijkseweg.

Kosten voor dit alles (met lunch) slechs een luttele f 7,50.

Misschien tot de Temaatz,al ik maar zeggen!!

Met sportieve groeten

Marcel Mientju

Lentevreugd circuit 24 januari Í999
UITSLAGEN

Naam fijd
I Pieter Altorf 31.10

2 PeterGijsman 31.13

3 AdvanWeeren 33.21

4 Marcel den Dulk 34.00

5 Ralph van de lrly 34,07

6 KoenTerlouw 34,28

7 Peter hins 35.54

8 Kees van lreuwen 36.51

9 Katja Bollen 37.32

l0 Ton Toet 37.46

Barten 37.41

37.52

van Ieperen 38.38

Robert van de Velde 4t.06

4t.20

42.40

43.54

46.32

46.33

het Katja Bollen die voor Vera

Egmond de eerste plaats opeiste.

Srfi&AË i'fiS ZOenare Onderwater

2l Simon Bachoffer

afloop kon in het Stenenbad onder het genot van een kop 22Tonvan Veen

en een brcodmaaltijd nog even nagepraat worden over 23 Piet Prins

bU

de

het dtsenxhoM&es-q 12

meeftkfrcfrtroórfury l3

§Ë
{hr'f f#

Lente
Vreugd

I

&..

o Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sponschoenen

r Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

24 Anton Overklift

i,D
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Grand Pix 1998, Bem (ZwiB), 10 EM op 09/05/98

Plaats Cal. TW Naan

I MSE 0:47:26 KennethCheruyot(Kenia)

1 VSE 0:55:00 FranziskaRochuMoser(Zwis)

0 V45 l:21:00 SophievanGeenhuizen

tongenelhoutloop, Schiedan,10 kn op Bn9/98
Plaats Cat Tijd Noam

I MSE 0:27:53 Philip Singoei(Kenia)

15 MSE 0:32:05 Albert Beekhuizen

Tufioop, MijdrechL 10 kn op (14/1W98

Plaa* ca. Tijd Noam

I MSE 0:31:29 Bemard te Broekhorst (Phoenix)

230 REC 0:53:07 JaapPeters

Turtloop, Miidrccht 2l km op 04/l W98

PbeÍs Cal. Tid Naam

1 MSE l:10:15 EdwinvDort(AAC)

142 REC l:55:00 CarlavanBeelen

TROS Loop, Haarlem,2l km op 1UA98
Plaols CoÍ. Tijd Noant

I MSE l:02:52 BamabasKosgeiffenia)

I M40 1:12:15 P Bamhoom (club?)

I I M40 1 :21 :00 Steven Post

I M50 123:07 N Vergouw (club?)

ffi M50 2:07:47 Titus Verhagen

Tercchelling Halve Marathon,2l kn op 08/11/98

Plaats Cal. Tijd Naon

1 MSE l:08:20 GnitlGamer(.ionitas)

5 M40 1:14:18 BrandvanDUk(GPdeMeem)

76 M40 1:33:39 PietBoorsma

Gouda Cross, Gouda, 9N0m op 2U1/98
PloaÍs CaÍ. Ttid Nam
1 MSE 0:29:50 RobinPunt(LPK)

1 M50 0:34:46 TjibbeKrcttje(AV40)

2l MSE 0:37:45 EdBier$eker

8 M50 0:40:15 Eddy Zrjl

Wanndeloop, Tilburg, 7N0n op 29/11/98

Plaals Cot fid Naan

40 MSE 0:26:59 Rémonvanlunzen

23 M40 0:29:26 Petervanl.€euwen

39 M() 0:38:08 Jan Molenkamp

126 MSE 0:39:17 EugènevandeBerg

41 M40 0:40:02 Ed Reinicke

38 M45 0:43:52 Hans van Toor

Tulploop, Roelofarendyen,l0 kn op 29/11/98

PlatÍs Cat. Tlid Naant

I MSE

1 M40

I VSE

t0 M40

1 V35

90 M40

17t M40

24 V40

3I VSE

30 v35

37 V35

0:30:15

0:31:38

0:34:35

0:35:47

0:37:37

0:46:59

0:55:56

0:55:58

l:00:17

1:01:49

1:05:05

Zbigniew Murawski (Polen)

Theo vd Abbeel (Belgie)

Mieke Aanen (Haag Ad)

Steven Post

Monique Bruins (Lriden Ad)

Frans Mac [,ean

John van Asten

Nellie Verpoort

Nathalie Verhaag

Marion van Griethuizen

Annet Manders

Tulploop, Relofarendsven,2l km op 29/11/98

PbaÍs CaÍ. Tijd Noam

I MSE 1:07:53 Jan Willem Schaar (Sliedrecht)

1 M40 l:10:54 Charles Timmermans (Parthenon)

1 M50 l:20:23 CorMessing(Zuidwal)

1 V35 l:32:17 CorinaVoom(Koplopers)

20 M55 l:34:13 TheoHoenderkamp

58 MSE 1:36:33 Martin Abbink

l0 V40 1:59:20 Marjo van der Laan

68 M50 2:05:57 Frank Otte

Ter Speckeloop, Lisse, 5 kn op 06/12198

Plaats Cal Tijd Naan

I MSE 0:16:23 Peter Rijnsburger (,RRC)

2 MSE 0:16:34 Hans Blokker

3 MSE 0:16:49 TheoTimmermans

4 MSE 0:16:57 Marcel Mientjes

1 V35 0:19:15 knyvdPlas(-eidenAd)

16 MSE 0:19:25 Willem Hasekamp

1T MSE 0:19:28 BastiaanSchellekens

19 M50 0:19:37 EÀdyZill

22 MSE 0:19:51 AwamdenHeijer

3 V35 0:19:58 José Willemse

23 M40 0:20:08 PieÍ7.eg.vaaÍt

25 M 0:20:13 RonaldRam

42 M40 0:24:54 HansEikenaar

l4 VSE 0:25:55 SylviaKuiper

19 VSE 0:26:41 lokeZijdenbos

23 VSE 0:28:30 NathalieBiemans

25 V55 0:28:44 Marijke Schatteleijn

26 V50 0:28:47 ConieToewanBueren

28 V50 0:29:24 InekeJonasHoltop

29 V50 0:29:27 Ineke Gillet

34 V40 0:29:52 JudyZandvliet

59 M55 0:31:24 PeterFlemming

38 V50 0:32:30 Manie KanBroerc

ler ipe*elup, Lisse, 10 kn op 06/12/98

Plotls Car Tid Naan

I MSE 0:32:08 JoosttataufuidenAtl)

3 MSE 0:33:14 Willem de Graaf

4 MSE 0:33:30 Jan Groot

7 MSE 0:34:46 BartColijn

1 VSE 0:40:56 HermaBeerlage([,eidenAtl)

40 MSE 0:41:45 Guus Zijdenbos

44 M4A 0:42:54 PeterGroen

101 MSE 0:49:43 PeterBamard

110 M40 0:51:38 PietZandvliet

120 M40 0:53:39 Jos de Graaf

28 V35 0:54:42 RonnekeBorsboom

134 M60 0:57:59 Rodi Druif

Ter Spckeloop, Lisse, 15 km op 06112/98

PbaÍs CaÍ. Tijd Noam

I MSE 0:48:45 Jaap v Duyvenvoorde fuiden Atl)

l0l M40 l:06:38 ReinPijpers

131 M50 1:09:56 Henk Breugom

Een vd Vier Koplopen, Delfí 10 kn op 8fiA98
Plaats Cai Tijd Naam

1 MSE 0:32:zl0 Rémon van Lunzen

4 MSE 0:33:14 WillemdeGraaf

5 MSE 0:33:29 Jan Groot

7 MSE

9 MSE

12 MSE

17 MSE

45 M40

49 M40

51 MSE

53V
62 M40

T2 V35

T3 MSE

75 M55

76 M40

7T M45

79 M45

82 MSE

87 M40

92 M55

94 M40

98 M45

I 16 M50

122 VSE

t23 V45

126 MSE

142 M45

156 M50

15T MSE

tu M50

110 M40

2I5 MSE

2II VSE

2t3 M60

240 VSE

248 M50

0:33:39

0:33:47

0:34:45

0:35,,25

0:38:55

0:39:1 I

0:39:19

0:39:28

0:39:58

0:40:34

0:40:34

0:40:52

0:40:55

0:41:05

0:41:27

0:41:50

0:42:14

0:42:39

0:42:46

0:43:01

0:44:16

0:44:21

0:M:22

0:M:35

0:45,,37

0:46:12

0:46:17

0:47:00

0:4'l:35

0:50:05

0:50:58

0:51:02

0:55:46

0:58:14

Houtwijk Kerstloop, Dronten,2l km op 19nA98

PboÍs Cal. TW Naam

1 MSE 1:03:11 MarcoGielen(Scopias)

1 M40 1:09:14 JosSasse(Haatsbergen)

I M50 1:13:12 JaapVallentgoed(Altis)

8 M40 l:16:54 StevenPost

20 M50 l:38:40 HenkBreugom

Kerst Halve Manthon, Zoeterwoude, op 20/12/98

Phals Col. Tijd Naun

I MSE 1:12:00 JaapvDuijvenvoordenfuidenA)

5 M40 1:15:02 Fred Regeer (teiden Atl)

8 M40 1:17:12 Piene van heuwen

42 MSE l:31:31 Frits Kotff

Oliebollenloop, Leiden, 5 km op ilnUgï
Plaus Cx. Ttid Naan

I MSE 0:16:16 Hans Blokker

2 MSE 0:16:31 TheoTimmermans

16 MSE 0:19:16 Awam den Heijer

2 Y35 0:19:58 Jo$Willemse

2l M50 0:20:02 Eddy Zrjl

30 M55 0:21:05 Nol Overvliet

46 M40 0:24:49 Hans Eikenaar

14 VSE 0:26:02 Sylvia Kuiper

2l V50 0:27:56 ConieToetvanBueren

36 V50 0:31 :52 Manie KanBroere

Oliebollenloop, Leiden,l0 km op 31/12D8

Plaots Cat. Tijd Naam

I MSE 0:32:46 Willem de Graaf

2 MSE 0:33:26 Jan Groot

25 M40 0:39:49 loopVerhoeven

33 MSE 0:40:54 Ed Biersteker

59 M40 0:44:46 Rein Pijpem

22 V45 0:54:02 Marja van Westervoort

128 MSE 0:54:12 PeterWisse

24 V35 0:54:17 RonnekeBorsboom

142 M60 0:56:44 RodiDruif

42 VSE 0:58:58 AnoukBakker

Katerloop, Ríiswiik I kn op 01/01199

Plaah Cal TW Nam

I REC 0:41:39 SophievanGeenhuizeni

BaÍ Colijn

Ronald Breugom

Hans Blokker

Theo Timmermans

Henk Mullekes

Nico Droppert

Ed Bienteker

Francis Schinkel

Joop Verhoeven

José Willemse

Peter Kempkes

Theo Hoenderkamp

John van der Ikoft

Anno Govers

Cees Rip

Avram den Heijer

Rein Pijpers

Nol Overvliet

Peter Groen

Jaap van Dijk

Izaak Luteijn

Annette Straver

Ineke Schnitzler

Frank Soonieus

Hans Zuurmond

Bas Mullekes

Eugène van de Berg

Berry Ikamer

Don van Ruiten

Marcel den Dulk

Yvonne Smit

Bram van Westbroek

Anouk Bakker

Ben van Kan

5 december 1998 31 december 1998

Luuk Kristian Lucas lvo

(T

Van harte gefeliciteerd namens HRR!

Zoon van Lia Backer
en KarelStolk

Zoon van Ronald &
Cynthia Boekkamp
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ekerd zíin van een:i::,:

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

F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Yeruekeringen van onroerend goed.

Inlichtingen: John Agterof

ish?ede

KOK Assunntiën B.V.

Westblaak 196
Postbus 4ro
3ooo AK Rotterdam

Tet. (oro) 4or 85 or
Fax (oro) 41439 53
E-maiL kok@tip.nl
lnternet: www.tip.nUuserc/kok

;:lll::
a

nva 8..lad

KOK AssuRRrurrËru
Het fundament

v(m uw zekerheid!

BESCHERMING VAN

MERKEN, MODELLEN, HANDELSNAMEN
AUTEURSREgHTEN

SHTELD MARK BV RoTTERDAM, VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3Í, POSTBUS 23O9O, 3OO1 KA ROÍTERDAM,
TELEFOoN O1O 24181OO, FAx OIO 2414129

SHIELD MARK BV AMsTERDAM, JOHANNES VERMEERPLEIN f, POSTBUS 75683, 1O7O ÀR AMSTERDAM'
TELEFooN O2O 6644331, FAx O2O 6768A00

SHIELD MANK

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# nieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

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

I
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I

fls v.d. §rhoat

Wilkn Parrdekopr
ÏBA,,UERS

PeÍer Barnard

Ronald Boekkamp

Marianne Koopu*n
Joop den Oudr*

TRAINERS CONDITIO

070-3656750

015-3691732

071-5768370

07G3476131

2566XL DenHaag

Muurbloemweg 97

07a-323ffi2

2517 RX Den Haag

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

Postbus 696,2270 AR Voorburg

233r SV

tel.07 1-5322179

g.zijdenbos@rikz.rws.minvenw.nl

Pr. Bemhardlaan 59

25ó4 EG

2587 VH

(2e secretaris) 27&DC
Ed Bienteker Nachtegaallaan 9

Aad Overdevest

(2e penningmeesler)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

\Yedsrijdseo. HRR,

Noortje Albcrts
(commissaris)

Guus Zijdenbos
(ledenadministratie)

CLUEKLEDING

Herensfiaat 45




