
opl door
op

q

$ mW

Conditio
en tan van der
kracht-reactie-
dag- en
van Marianne
Ruigrok tot het

is een hechte groep ontstaan.
wisselende samenstelling, al of

zijn inmiddels allerlei acti-
viteiten ondernomen. Ik denk dan aan wan-
del- en fietstochten, aquajoggen, bowling-
avonden en de 

tdanschinees', 
voor de niet-

intimi: dat is geen chinees die danst, maar
een chinees waar je kunt eten en dansen.
Momenteel is een groep aan het trainen voor
de Vierdaagse van Nijmegen. Ook denk ik
aan de 'van Dam-tot-Dam lopen' met na
aÍloop 'chinezen' of italianen' in
Amsterdam. We vierden samen 50-ste, 60-
ste en 70-ste verjaardagen en een dertigjari-
ge bruiloft. Jan en Renée van der Roest,
gastvrij als zij zijn, hielden na hun verhui-
zing naar Waddinxveen 'open huis' (er zit
nl. geen dak op). Wij waren er bij. De wat
flinkeren op de fiets, de ouwetjes in blik.
Men zocht en zoekt elkaar vaak thuis op.

Sommigen klusten bij anderen die op dat
gebied niet zo handig waren.

Mocht u nu denken: daar is slechts gezellig-
heid, luim enjolijt, danzal ik u even aan een

oorlel terzijde moeten nemen. Want als Els,
onze strenge meesteres compleet met prach-
tige bruine ogen (heeft geen zweepje nodig)
ons onderhanden neemt, is er geen ontsnap-
pen meer aan. Vooral bij het bevel: 'pak de

matjes maar', gaat je hele hormonale huis-
houding op de schop. Alleen de muziek is
dan nog gezellig. Maar het is wel goed voor
je, want als je wat ouder wordt, gaat alles
toch wat verstijven en dat heeft niets met
viagra te maken.
En wat te denken van Jan Ruigrok. Van hem
krijg je een complete commando-opleiding.
En Jan van der Roest, compleet met fluit, en

verdomd als het niet waar is, dat ding
gebruikt hij altijd vlak bij je oor. Maar de

resultaten zijn er ook naar, zeker als je leef-
tijd en het vaak korte loopverleden in aan-

lan

merking neemt. Ik denk aan Joyce, Maria en

Helène, die de marathon van New York lie-
pen (is de rijke tak) en aan de marathon van
Den Haag. Getraind door Jan van der Roest
liepen Carla en Tineke en Jan zelf (nog
steeds een jonge god) zo rond de vier à vie-
reneenhalf uur. Hanneke moest helaas opge-
ven wegens een blessure, maar is niet min-
der kanjer. Van mij krijg je, alleen al voor de

moed er aan te beginnen, een medaille.

In wisselende combinaties werd meegedaan

aan de Zevenheuvelen-loop, Lady's Run,
CPC, Royal Ten. De 20 km van Parijs werd
volbracht door Vy'olien, Tineke, Hanneke,
Kari en de familie Van der Roest. En wat te
denken van Terry en Els Kempen. Als hin-
des lopen zij hun parcoursjes. En van Carla,
die kleine felle donder, ons kleine motortje
in haar eeuwige competitie met haar vriendje
Jan, die haar altijd nog net weet vóór te blij-
ven. Godinnen zijn het, stuk voor stuk.

Maar we hebben meer van die bijzondere
mensen. Van die kerels die vroeger aan een
lang touw de zeeschepen de Nieuwe
Waterweg uittrokken, van die types die lou-
ter voor hun sport leven. U kent dat wel: l0
uur naar bed - logeerkamer - 6 uur op en
douchen met ijskoud water, dat slag.

Kees Schalkwijk, alias Zoef de haas of
Franse Kees (heeft nl. een extra huis in
Frankrijk), hoopt in oktober a.s. 70 jaar te
worden. Haalt lopend auto's in; liep de laat-
ste CPC halve marathon in 1.56.10.
Aad Dillewaard, een heel bijzondere, heeft
ook een bijzondere vrouw. Op Duindigt
bukte zij om haar veters vast te maken. Een
jockey komt langs, gooit een zadel op haar
rug, springt er op en is toch nog derde
geworden.

Cees van der Togt, kassier, regelaar, beheert
met Aad de moppentrommel, zorgt voor een

met je verjaardag en voor een cadeau

bij bijzondere gelegenheden. Gaat verhuizen
naar Almere, maar zal toch ijs, regen en file
dienende bij ons blijven trainen.
Martin Taal heeft alle vuurtorens van
Nederland beklommen en heeft zojuist suc-
cesvol een olifantendressuurcursus in
Thailand achter de rug.
Jan Kuit, Scheveninger, heeft volgens
geruchten een paar loggers varen en is veel
op vakantie.
Anton en Corrie Herps, echtgenoten en
genieten, ook echt allesdoeners : linedancing,
paardrijden, skiën, stappen, zwemmen (in
hun geld), veel op vakantie.
Wil de Bruin en Jan Dalmeijer, kerels met
een ijzeren discipline, oud-HRR-leden - het
domweg 'stoempen' zat - bloeien bij ons
weer op.
Frans Buschman, lieftebber van roken en
marsepein; kreeg van ons voor zijn 65ste
verjaardag een rokende man van marsepein
ter waarde van / 65,-.
Henk op den Brouw, een ex hele hoge
caffer. Verzorgt altijd de

Kerstbrunch. Bij hem leer je tafeldekken,
niet van dat pleurwerk. Nee, alles rechtsge-
richt. Prachtig.
Frits Jacobs wil meer lopen dan onze trainin-
gen lang zljn. Doet de marathon van
Rotterdam; is daarvoor gedetacheerd bij
Gerrit van der Veer. Ik weet zeker dat je het
kan.

Francesco Pisani, Italiaan, lid van Conditio
Internazionale, sinds kort lid, pizzabakker,
gaat als een speer: CPC l0 km binnen het
uur.
Cor van Niel en Jan van der Linden kunnen
helaas niet altijd komen. rJ[e hopen dat jullie
wat vaker kunnen komen. We hebben jullie
er graag bij.
Joop Heuts kan helaas niet meer hardlopen,
fitnest nog wel, maar is gelukkig altijd nog
een trouwe koffiedrinker.
Johan Hoefdraad - Surinamer - is altijd een

half jaar in Nederland, gaat 's winters naar
Suriname en komt danzeer bruin terug.
Paloma en Kari Elise hebben net een kleine
of zijn in verwachting en zorgen op hun
manier voor nieuwe leden.
Last but not least Harm Hendriks - een heel
bekwame man - gezelligheidsdier, zette
regelmatig zijn huis open voor een traininkje

Lees verder op pagina 2

Zoals wellicht bekend, is ons recent een
veruangende accommodatie aangebo-
den. De bewuste voetbalvereniging
gaatfusenen en verlaat het gebouw.
De Gemeente Den Haag staat achter
deze gang van zaken. HRR zou een
deelvan de accommodatie moeten
kopen. Het lijk een serieus aanbod,
waarop wij even seríeus in zijn gegaan.
De onderhandelingen zullen
binnenkort geopend gaan worden en
vermoedeliik zal binnen 2 maanden
duidelijk zijn of we gaan verhuizen dan
wel datwe naar iets anders uit moeten
gaan zien. De accommodatie-commis-
sie is uitgebreid met een tweetal
"wijze" leden, die het bestuur gaan
assr3tefien en helryn om tot een goede
uitkomstte komen.

heeft onlangs een brainstorm-
gehouden en daarvoor een aantal

uitgenodigd om met het bestuur
over de toekomst van de ver-

Conditio heeft op I april haar 5-jarige jubi-
leum gevierd. Oorspronkelijk opgezet om het
clubhuis breder en gevarieerder te gebruiken
is Conditio een vaste waarde binnen onze ver-
eniging geworden. Niet zo maar een groep,

maar een hechte vriendenclub met zem
gewaardeerde trainers.

Van harte, Conditio!
Ton Vermolen, voorzitter
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de bezielende leiding van deze

eniging. Welhaast iedereen was aanwezig en 
-

droeg zijn of haar steentje bij. Het is een bij- : , --

zonder vruchtbare avond geweest, waarop, . .

open, positief en consffuctief werd gediscus-

sieerd. Knelpunten en problemen werden zon-
der enige terughoudendheid, maar ook zonder

op de man te spelen, besproken. Het niveau
van de avond was hoog.

Enige ter tafel gekomen punten waren: positie

van HRR in Den Haag, organisatiestructuur,
marketing/PR, TC en (loop)groepen, oplei-
ding van trainers, sociale aspecten van de ver-

eniging, evenementen, accommodatie, facili-
teiten van HRR en kader. Het bestuur kan aan

de hand van suggesties van de aanwezigen,

voorstellen, ideëen en dergelijke het beleids-
plan van onze vereniging handen en voeten
geven en op de ALV in het najaar presenteren.
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jaar jong!

met gezellig samen-zijn en vergeten we niet
het grootse afscheidsfeest als trainer, waarbij
hij zich met Lenie een grandioos

gastheer/vrouw toonde. Tner betrokken,
schrijft wel eens verkeerde brieven, zou wel
eens meer krediet verdienen, het zijn
te niet je vijanden die je op je fouten
maar dat geldt voor beide partijen.

Na vijf jaar radio-stilte heb ik een beeld wil-
len schetsen van Conditio, een club waar je
gewoon bij wilt horen.

Op I april jl. vierden wij met paÍners ons

vijfjarig bestaan. De feestcommissie (Terry,

Henk en Cees) hadden een heel programma
opgezel Zo rond l0 uur begon het officiële
gedeelte met een introductie door'ons moe-

der' Tineke; gevolgd door een toespraak van

onze voorzitter, Ton Vermolen. Hij refereer-

de nog even aan de redenen van ontstaan van

Conditio en zag vervolgens 'dat het zo goed

was'. Hij eindigde met het overhandigen van

een cheque voor de aanschaf van materiaal.

Zeer sympathiek, maar we vonden het voor-
al tof dat je er was. Daarna was er koffie met
taaÍÍ.
Het hierop volgende spelcircuit onder lei-
ding van Harm (sjoelen, zaklopen, skippy-
ballen, steppen, ringwerpen, kegelen en dar-
ten) werd afgelegd met een ongelofelijk
fanatisme. In de finale tussen de groepswin-
naars werd Cor kampioen zaklopen, Lizzy
pakte met haar kleine beentjes de eerste prijs
voor skippiën en Frits werd met grote over-
macht stepkampioen. Ja, en toen kwam de

maaltijd. Iedereen had iets klaargemaakt of
in ieder geval ergens voor gezorgd. Hartige
taarten, salades, mousse. Ja, zelfs pom

(Surinaams gerecht) ontbrak niet. Het barst

in onze club dus ook nog van de kokkies.
lWolien hield tot slot nog een lezing over
trainers (zie pagina 10).

Om ongeveer 15 uur verlieten de meesten

als een tonnetje het pand. Uitbuiken doe je
maar thuis. Het feestcomité verraste ons, als

herinnering, nog met een T-shirt (ik loop bij
Conditio). De partners kregen een Paasstaaf.

Heel attent.

bedoeling dat lopers die voor het eerst

HRR komen lopen goed worden opge-
vangen. Want niets is vervelender dan dat je

bij €eil vereniging komt trainen en je wordt niet
opgevangen en begeleid naar een groep.

Tussen de Technische Commissie en de trainers is

hierover tijdens het trainersoverleg een afspraak
gemaakt. Er is afgesproken dat een paar vaste trai-
ners verantwoordelijk zijn voor de opvang van nieu-
we lopers, dit zijn:
Op maandagavond en donderdagavond.

Willem Hoogstad

Op maandagavond en woensdagavond.
Ronald Boekkamp

Deze trainers zorgen ervoor dat de mensen bij de

voor hen op dat moment geschikte groep en trainer
terechtkomen. De trainers zoÍger, er vervolgens voor
daÍ deze nieuwe mensen zich thuis kunnen voelen in
de aan hun toegewezen groep.

Deze mededeling komt ook in het clubhuis te han-
gen. En aan iedereen het verzoek, indien er nieuwe
mensen op trainingsavonden aanwezig zljn, graag

door verwijzen naar deze trainers.

HOT ROAID INFO
Opvang nieuwe lopers HRR

Slagzin voor HRR-vlag

Ir zijn behoorlijk wat reacties binnengekomen op
E dg oproep om een pakkende slagzin te verzin-
Lr.n. Het bestuur moet zich nog beraden welke
het gaat worden. De uitslag zal in het volgende club-
blad bekend worden gemaakt.

Verslag Bloemendaalloop Zaterdag 12-o3-99
Om op dezelfde dag als de "Twintig van
Alphen" genoeg loperc te rnteresseren is geen
*nvoudige zaak. Dat bleek wel bij aankomst
op het Psycho Medisch Centrum Parnassia
(voorheen Bloemendaal) nabij Monster. lk
begon ernstig aan mijzelf te twijfelen. Was
het toch niet op zondag? Nee, gelukkig niet.
Na 2 rondjes op het terrein vind ik de staft /
finish. Als voorbereiding op belangrijke wed-
strijden (CPC, Rotterdam Marathon, lv.d. 4
lopen) is deze wedstrijd echter wel degelijk
geschikt.l0 Engels mijl en een 8 km. staan op
het programma door het aantrekkelijke, maar
overigens uitgestoruen Madestein.

en select gezelschap uit de groep van R. Silvius
(Mientjes, Blokker, van Leeuwen en Post) heeft

verzameld voor de 16 km. Hans Blokker Ronald Breugom

de gedenkwaardig motiverende woorden: "Ik
zat liever met een goed boek in de tuin." Voor de

staÍ vertelt hij nog nooit onder de 57 min. te hebben

gelopen. U raadt het al. Uitgerekend deze persoon

loopt een PR. Hij liep nl. tempo te maken in een

groepje van 3 (achter de nrs. I + 2 aan) met hierin
Peter van Leeuwen. Het sleuren op kop (de 3e per-

soon verdomde het de kop te nemen, en

Peter zou later over hem heen komen)
bracht hem nÍur een tijd van 56.48 min.
Wordt deze atleet ook top op de langere
afstanden? V/ij consulteren Roche
Silvius.

Peter van Leeuwen werd 5e achter H.
Blokker. Peter is een beetje een verhaal
apart. Hij loopt al weken te verkondigen

dat het lopen zo makkelijk gaat. Dat roept
natuurlijk het nodige wantrouwen op.

Maar een kilometers dat-ie maakt.
Ongelooflijk. Ik heb het nu met eigen
ogen bekeken. Het gaat gewoon gemak-

kelijk. Op 18-04-99 moet het gebeuren

tijdens de Rotterdam Marathon. Peter,

veel succes.

Ondergetekende zelf liep de 8 km. Met de

1 v.d.4Joop bij Sparta op het programma,

een prima test-case. Direct vanaf de staÍ
ging het hard. M. van Veldhoven ging er
als een speer vandoor. H. Havinga en ik
besloten ons niet op te blazen en bleven
op eigen tempo doorgaan. Na een aantal
km's merkte ik dat Henri het wel prima
vond dat ik het tempo maakte. Ik dwong
hem dus de kop op. Vanaf de 4/5e km
werd echter menig "stuivertje" gewisseld.

In de laatste 500 m. wist hij toch nog bij
mij weg te lopen. Een leerzame les dus.

Echter, met een 3e plaats moet je ook
tevreden zijn. Al met al een geslaagde

middag dus.

' Orthopedische en

Semi-orthopedische schoenen

o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sponschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

Nieuwe leden
anuari en

februari 1999

Geert Hutten
Marcel Belt

Antoinette Jans
Jean Pierre Knijnenburg

Julie Visser
Henk Bronsveld
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hoort nog van ons

Ik wil eindigen met een persoonlijke noot. Ik
wil op een Oscar-uitreikerige manier ieder-

een die dit mogelijk heeft gemaakt, van harte

bedanken. Het bestuur (voor de infrastruc-
tuur), de crew (God mag weten wie dat zijn),
de trainers, mijn oude moeder, mijn vrouw
(die me een aantal keer per week moet mis-
sen), mijn kinderen en kleinkinderen en alle
vrienden en vriendinnen (niet te weinig). Gij
allen hartelijk dank voor vijf heerlijke jaren

van vriendschap en lol en een schitterend
getraind lijf.
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De galerij der giganten - deel 2

Hans Blokker en ziin Keniase helden

, het! De drie Kenianen
vanuit stilstand en ont-
'n ongelofelijke snelheid
de mond open viel. Dit

leuk vind. Kijk, vaak trainen daar heeft Hans
geen problemen mee. Tussen de middag wil
hij graag al een duurloopje doen. Ook daar
voelt hij zich door groeien. 'Hoe meer kilo-
meters ik maak, hoe beter ik ga presteren.'
En Hans was daardoor in goede doen tijdens

de CPC. Hij liep een perfecte race en steven-
de af op een tijd van in de I uur 15 minuten,
wat een verpulvering
van zijn oude record zou betekenen. Maar
een van zijn tussenribspieren gooide roet in
het eten. Deze spier deed zoveel pijn na +
l5km, dat Hans genoodzaakt werd om gedu-
rende 3 minuten te wandelen. Toen hij weer
begon te rennen haalde hij weer ontzettend
veel mensen in, totdat een tweede stop volg-
de. Hans kwam uit op 1 uur 19 minuten en

baalde als een stekker. Bij de HRR-stand
vroeg Hans gelijk wanneer er weer een halve
marathon in de buurt gelopen kon worden.
Hij moest en zou zijn P.R. gaan lopen.
Een aantal minuten zat Hans op het stoep-
randje van het Lange Voorhout.Hij zei niets,
maar ik vermoedde dat hij weer dacht aan

zijn Keniase helden. Misschien ging heel
kort de gedachte door hem heen om de lange
afstand er nu echt aan te geven. Toen hij
opstond zei hij nog een keer hoe vreselijk hij
baalde, maar dat hij toch zo snel mogelijk
een herkansing wilde. Hans geeft niet op. En
sprinten.......? Dat verleert hij nooit.

Roché Silvius

ken doet hij amper, en van nature lijkt hij
alle loopscholingsoefeningen al te beheer-
sen. Ja, en Hans houdt ervan om hard te
gaan. Het gevoel dat je met maximale snel-
heid loopt, spreekt hem erg aan. Liever traint
hij daarom korte explosieve stukjes. Inder-
daad 200m-tjes, of minuutjes. Als dergelijke
korte explosieve vorïnen op het prograÍrma
staan, dan leeft Hans helemaal op. Hij weet
ook dat hij zich dan kan meten met de aller-
snelsten uit de groep. Hans bezit een absolu-
te snelheid die zo hoog is dat hij met gemak

een 200m in 27 seconden kan lopen aan het
einde van een intensieve baantraining.
Eigenlijk is Hans geboren voor de 400m of
800m.

Ook tijdens de wedstrijden heeft Hans altijd
een fabelachtige eindsprint in de benen.

Natuurlijk weet hij dat je op de laatste
400m niet meer zoveel tijd in kunt
halen, maar het blijft een kik om op het
laatst nog een heel plukje lopers in te

halen. Het gekke is eigenlijk, dat die-
zelfde lopers hem meestal vlak daar-
voor hebben ingehaald en dat hij toen
niet aan kon sluiten. Zelfs als hij hele-
maal kapot is, kan hij toch de laatste
400m van een wedstrijd als een komeet
over het parcours schieten. Zijn snelle
spiervezels laten hem eigenlijk nooit in
de steek.Maar ondanks zijn natuurlijke
aanleg voor de meer sprintachtige
loopnummers heeft Hans toch gekozen
om langere afstanden te lopen. Hij wil
nog steeds verbeteren en heel stiekem,
in de schaduw van veel genoemde

HRR-toppers, ontwikkelt hij zich ook
nog steeds op alle afstanden. Hij is dan

wel niet zo'n heel constante loper als

het om wedstrijdprestaties gaat, maar
hij kan op de vreemdste dagen toch
wel weer even een PR-tje meepakken.
En hij weet ook welke trainingen hij
moet doen om beter te worden, en dat
zijn niet de trainingen die hij het pret-
tigste vind. En dat is nu de klasse van
een echte gigant. Jezelf toch te prikke-
len om trainingen te doen die je niet

Het was een warme maandagavond in de zomer van 1998 en de toppers van
de HRR hadden net weer één van hun zware baantrainingen achter de rug.
ledereen liep nog na te hijgen. Er werd wat water gedronken, sommigen lagen
op het rode tartan van de baan van Haag Atletiek. Het zonnetje had flink
geschenen, maar nu het tegen half negen liep, werd de warmte draaglijker.
Hans Blokker zat rustig op het bankje langs het hek en keek naar de drie
Kenianen die het afgelopen uur niets anders hadden gedaan dan rustig
drihbelen. Het was ongelofelijk maar deze atleten hadden bij deze temperatu-
ren nog steeds hun trainingspak aan. De pakken gingen uit, en ook de legging
die daaronder had gezeten werd uitgetrokken. Slungelig liepen de drie donke-
re mannen naar hun startpunt. Het leken wel drie cheetah's die stilletjes op
hun prooi afslopen. Het was ondertussen helemaal leeg op de baan. De stilte

slechts even onderbroken door een krijsende meeuw.

gebeurde

zo

ons allen
waren 200-jes volgens de 'kenners'. Maar
wij kwamen bedrogen uit. Deze atleten lie-
pen 600m in dat tempo. Hans was gaan

staan. Hij zei,' Kijk eens wat een helden!
Ongelofelijk. En er wordt niet doorgedrib-
beld, ze gaan gewoon weer in het gras lig-
gen. Dit zijn echte giganten. Trainer, het lijkt
mij toch ook zo heerlijk, gewoon één of
twee keer op volle snelheid zo'n korte
afstand afraffelen. '

Misschien dat Hans iets van zichzelf in de

Keniase superatleten herkende. Hans loopt
voor wedstrijden liever niet te veel in. Rek-

Zoals in het vortge clubblad werd ver-
meld, is een enthousiaste jubileum-
commissie reeds begonnen met de
voorbereidingen van het knallende
feest vanwege het 15 jarig bestaan van
de

conurussre bestaat uit de volgende leden:

John Agterof, de groep van Ben van Kan
(wordt vertegenwoordigd door Nel Buis en

Ben van Kan) Louise van Delft, Marcel den

Dulk, Hellen Hauser, Berry Kramer, Rob
Krahmer, Aad Overdevest en Ineke
Schnitzler.

De commissie heeft in ieder geval al een zon-
nig en warm thema bedacht namelijk de

Late Summer Beach Party.

Het programma zal ook helemaal in het teken

staan van dit thema.

Het globale programma op ZATERDAG 25

SEPTEMBER 1999 is als volgt:
receptie, koud buffet en daarna een knalfeest
met een LIVE-band, optredens etc.

Voor de invulling van het feest hebben we
natuurlijk ook jullie hulp nodig. Dus bij deze

een OPROEP!l!!
l. Wie heeft er spullen die met zor., zee,

strand en feest te maken hebben en die
kunnen bijdragen aan de aankleding van
het feest enlof clubhuis.

2. Wie heeft er verborgen talenten en onge-

kende kwaliteiten. Wie wil er één keer in
zijn leven echt gek doen? Je krijgt nu de

kans om tijdens het feest van ZATER-
DAG 25 SEPTEMBER 1999 dit aan de

HRR'ers te tonen. Heb je interesse? Meld
je dan zo spoedig mogelijk aan bij één

van bovengenoemde mensen. Zij zullen
bekijken hoe e.e.a. in het programma past.

3. Verder wordt er in een beperkte oplage

een jubileum T-shirt uitgegeven met een

unieke opdruk. Omdat dit een collectors

item wordt, zal een intekenlijst worden
opgehangen. Het bedrag dat voor dit unie-
ke, eenmalige T-shirt moet worden
betaald is f 22,50. Dat is geen geld! De
jubileumcommissie is tevens bereid om
voor een meerprijs het T-shirt te voorzien

van hun handtekeningen.

4. \Vat verder ook uniek is aan de komende
feestavond is, dat er vervoer wordt gere-

geld voor de feestgangers die van het feest

naar huis willen worden gebracht.
Natuurlijk, tegen een kleine vergoeding.
Dus als je teveel gedronken hebt, laat de

auto staan en laatje met een busje van de

vereniging veilig naar huis rijden.
Geinteresseerden kunnen zich hier ook
voor intekenen. De lijsten komen in het
clubhuis te hangen.

Ja, de jubileumcommissie barst van de ideeën,

maar mochten er nog mensen zijn die leuke en

goede ideeën voor de invulling van het feest
hebben, laat ons het weten! We zijn voor alles

in!

In ieder geval in het volgende clubblad zal er
nog uitgebreid aandacht aan het 15 jarig jubi-
leum van de HRR worden

Hou het in de r!
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Bericht van onze
veteraan uit
Engeland
Op de woensdag voor de CPC kreeg ik
onverwacht bezoek van Arthur
Toomer. Arthur is van jaargang 1932.
Hij woont in Southampton en is lid
van een atletiekclub ter plaatse. Een
paar jaar geleden is hij tijdens een
bezoek aan Den Haag en aan onze
cluh lid van HRR geworden. Als hij
buiten Engeland loopt komt hij uit
voor de HRR, Hii is gepensioneerd,
reist graag, liefst naar een plaats
waar een interessante wedstrijd
wordt georganiseerd.

belde ik hem met het verzoek
recente uitslagen aan mij door te

zoo ze me sturen. Kennelijk
hij de post niet erg want hij kwam

brief met de uitslagen persoonlijk
brengen. Hij was die woensdag voor de CPC
op doorreis naar zljn broer die in Oostenrijk
woont. Aan de CPC wilde hij niet meedoen.
Voor zijn leeftijdscategorie hebben ze daar
geen aparte klassering en prijzen. In de halve
marathon van Graz is dat wel het geval dus

daar ging hij op af.

Bij zijn bezoek aan mij herhaalde hij zijn
uitnodiging die ik al eens eerder in het club-
blad schreef. Als er clubleden zijn die eens

in de omgeving van Southampton een wed-
strijdje willen doen dan kunnen zij bij hem
terecht voor informatie en onderdak. Hij zou
dat erg leuk vinden. Zijn adres is 694 Holly
Hill, Bassett, S0167E Southampton (UK),
Íel. 00-44.17 0.31 67 5 57 .

Woensdagavond, Louise heeft bardienst, maar

neemt nog wel even de tijd om zich aan een

vraaggesprek te wagen. Marcel neemt tijdelijk
haar bardienst over. (nog bedank).

Wat is le leeftijd ?

Uit beleefdheid heb ik dit heel netjes en zachtjes

gevraagd. Louise is 42 jaar jong, ongehuwd en

woonachtig in de Van Loostraat. Volgens Louise

de hardloopstraat van de club, hier wonen heel

veel lopers.

Wat doe je voor de kost?

Louise werkt al zo'n 23 jaar als functioneel-appli-

catie-beheerder. Samen met andere collega's

beheren zijn de personeelssalaris systemen en de

financiële systemen voor het Ministerie van

Justitie.

Hoe lang train je al bij de H.R.R. ?

Louise heeft heel wat jaren met de C.P.C. groe
pen meegetraind, maar hoe lang ze al lid is, weet
ze niet meer, ze heeft zelfs nog getraind toen de

club in de Doorniksestraat was gevestigd, dit op

aanraden van Georgette, wie niet binnen Justitie,
(let maar op roep je binnen de club Justitie dan

staan er gelijk 100 man op). Georgette vond het

nl. wel eens tijd dat Louise wat aan beweging
ging doen, eigenlijk had ze hier geen zin, ze ging

heel vaak uit en rookte als Pernis, dit heeft ze tot
haar 30e volgehouden. Door Georgette is ze

gestopt met roken, en dit vieren ze ieder jaar met

een aantal andere collega's die ook zijn gestopt,

middels een etentje en een drankje. (Ben je van

het roken af, begin je aan de drank).

ln welke groep train je ?

Louise traint in de groep van Heidi van der Veer,

hier heeft ze het erg naar haar zin,

Ze heeft tijdens de C,P,C. de _ marathon gelopen.

De volgende wedÍrijd is de _ marathon in Leiden.

Wat zijn je hobbfs ?

Ze is helemaal gek van schaatsen, en volgt hier

ook nog trouw lessen in. Ze heeft nog een ambi-

tie, ze wil nl. ooit een keer mee te doen aan de

elfstedentocht.

Verder houdt ze erg veel van muziek (behalve

Country). Haar smaak gaat van hard rock tot klas-

siek. Ze is een enorme fan van David Bowie, hier

heeft ze alle cd's van.(bijna onvoorstelbaar, want

die heb ik allemaal). Louise is naar veel concerten
geweest, dit jaar gaat ze wederom naar

Wechter.

En als Louise geen zin heeft in schaatsen of con-

certen zie haar wel in de bioscoop, hier gaat ze

graag naartoe. Hierop kom ik gelijk op de vol-

gende vraag.

Wat is je favoriete film ? 
.

Ze denkt er even over na en komt dat men "One

flew over the cuckoo's nest" je weet wel die film
met Jack Nicolsen. Het is lang geleden dat zij

deze film heeft gezien, maar deze heeft erg veel

indruk op haar gemaakt.

Wat kan er volgens jouw idee binnen de club

veranderen ?

Dit vindt ze een lastige vraag, maar Louise is van

mening dat de atleten die al jaren in een groep

lopen best wel eens van groep mogen verand+
ren, er zijn genoeg leuke trainerígroepen om bij

te trainen. Dit vindt ze het leukst van die C.P.C

groepen en de C.P.C weekenden. Je leert weer

eens wat nieuwe mensen kennen. Verder heeft

ze het prima na haar zin en kijkt er van op hoe
veel mensen er eigenlijk iets voor de club doen,

aldus Louise.

Eus & reporter.

@

De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 ffi71
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Thijs $,ffi,tiaan
Zo6i*tian

Anita Keus en Willem Jan Mesters

Namens HRR
heel veel geluk toegewenst
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41:40 had gewonnen bij de 65+.

Beljon).

Wat vind je van de H.R.R.

Ze vindt het een leuke vereniging, het is haar eer-

ste en misschien wel haar laatste vereniging.

Hier volgt de vertaling van zijn brief:
Beste Jacques, Aangaande jouw telefoontje
in december j.l. excuseer ik mij voor de ver-
traging in het doorgeven van mijn uitslagen.
In januari dit jaar ging ik naar Orlando,
Florida om mee te doen aan de Disney
V/orld Marathon. Ik nam mijn kleinkinderen
mee, het was hun kerstcadeau. Jammer
genoeg werd ik twee dagen voor de wed-
strijddag ziek. Ik kreeg de griep en kon niet
lopen. Mijn teleurstelling nam nog toe toen
ik hoorde dat de wedstrijd in mijn leeftijds-
categorie (65+) werd gewonnen in 3:49. Ik
ben er zeker van dat ik die tijd geklopt zou
hebben als ik niet ziek was geworden. Op 18

oktober vorig jaar werd ik met 2:23 derde in
de Rund den Wolfgangsee-loop in Sankt
Wolfgang, Oostenrijk, een wedstrijd over 28

krn. Op 15 november vorig jaar werd ik met

3:38 eerste bij de 60+ in de Napels-Pompei
marathon in Italie. Op 28 februari j.l. deed ik
mee aan de marathon in Sevilla, Spanje. Ik
werd daar met 3:39 tweede bij de 65+. De
resultaten in de wedstrijden in Oostenrijk
zijn misleidend omdat de parkoersen erg
heuvelachtig zijn. In de WolfgangseeJoop
moesten we een berg beklimmen die zo steil
was dat het op sommige plekken zelfs moei-
lijk was om gewoon te wandelen! Het berg-
paadje waaÍover we moesten lopen was erg
ongelijk en vol met keien. Dit maakte de

afdaling ook erg gevaarlijk. Wat ik echter
wel kan aanbevelen is de marathon in
Sevilla. Deze was heel goed georganiseerd.

Men had erg goed voor de lopers gezorgd,

o.a. gratis pasta parties voor en na de wed-
strijd, en waÍme douches dicht bij de finish.
Met de allerbeste wensen van AÍhur
Toomer,
P.S. Arthur belde mij vrijdagavond 2 april
met de mededeling dat hij op 28 maart de

halve marathon van Graz in Oostenrijk in

À

Een

C "spinazie"
voor vier

niet te gaar, het moet nog net àan

ten er doorheen, verdeel over de borden

I
I
100

een

Lekker
ken spe§es.

I rodepaprika

2tl
I

'al dente", dat wil

blijven kleven.

in de koekenpan.



Hor Ro*o Rrvrrru PAGINA 5

Den Helder.Schagerr: de Parils'Roubaix trarr het Noorden |tr,d 4crosscornpetitie
'Ha, Karel en André uit Den
Haag', zei de man achter de
i nschrijftafel toen ik onze
namen noemde,'lk ben lan'.
En hij overhandigde ons onze
startnummers. We voelden ons
gelijk thuis in Grand Café lgesz
in Schagen, waaruandaan wij
met een bus naar de start in
Den Helder veruoerd zouden
worden voor de vierde editie

Helder- Schagen.

en prestatieloop
km. Jan had mij eerder

nÍur aanleiding van

waren we lid van

een vereniging en hoe oud en ja er
zouden waÍme douches zijn. Een

persoonlijke benadering, dat viel
direct op. En Jan stak ons via de tele-
foon nog een hart onder de riem:
'Deze loop noemen we wel de Parijs
Roubaix van het Noorden in verband
met het vaak slechte weer'. Jan had

een vooruitziende blik. En dat alle-
maal omdat ik na Apeldoom de tas

met folders eens grondig doorgeno-
men had en op het flyertje van de

samenwerkende SV Noordkop uit
Den Helder en TAS 82 uit Schagen

was gestuit. Mijn collega Karel was

in raining voor Rotterdam en ik liep
zo'n beetje met hem mee en voor 7
maart stond er een 25 km op het pro-

gamma. Dit leek leuker dan weer
zo'n rondje Groot Den Haag. Zn
freinden we zondagochtend vroeg op
mijn Railactief kaart (wat is die mein

dan toch goedkoop) naar Schagen.

Omkleden in genoemd Grand Café
waar onze tassen bleven staan en we
een genummerde AH-tas kregen
voor de jackjes etc. die we in Den
Helder uit zouden trekken. In Den
Helder stond de andere helft van

zo'n 3(X) lopers al uit hun hemd te
waaien (zij moesten na de finish op
eigen gelegenheid terug naar Den
Helder). Precies twaalf uur klonk het

startschot en daar gingen we weg op
een marathonschema van 6 minuut
de km. Blijkbaar de enigen die dat

'lage' tempo ftainden, want we lie-
pen al gelijk achteraan met een bege-

leidende fietser en een EHBO-
wagen. Een paar kilometer door Den
Helder en dan zo'n acht kilometer
door de duinen. Windkracht zeven

op kop en maar regenen. Pittige bul-
ten daar in die duinen. Hier en daar

een enkel plukje mensen langs de

route, allemaal even enthousiast en

ons bemoedigend toeroepend. Bij
elke kruising een rood bevlagde vrij-
williger of een agent die ons vrij
baan garandeerde. Na zo'n tien kilo-
meter in Groote Keeten linksaf over
de dijk naar 't Zandt. Lekker even

zijwind. Na zo'n zestien kilometer

rechtsaf en langs het Noord-
Hollands kanaal. De wind weer pal

tegen. Door een paaÍ sanitaire stops

en die voortdurende wind raakten we
hier iets achter op ons schema, maar
we voelden ons lekker. De verzor-
ging was prima met lauwe thee of
water, een keer wat fruit en met een

vierde en laatste drankpost op zo'n
drie kilometer voor de finish. Hier
was het beste er wel af. Op de markt
in Schagen werden we door de

spreekstalmeester met nÍurm en

woonplaats en onder luide
chingen van het toch nog ruim aan-

wezige publiek (wachten in Grand
Café Igesz leek geen strafl als laar
sten binnen gehaald. De winnaar
kwam op I h 26 binnen, wij scoor-

den tien minuten langer dan

gepland: 2 h 40. Spulletjes weer
teruggekregen, even lekker uitgebla-
zen met e€n groot glas hete thee en

ons herinnerings T-shirt afgehaald.

Jammer dat het warme water in de

douches op was maar het was in elk
geval niet zo ijskoud als in
Apeldoorn. Moe maar voldaan
onderuit gezakt in de trein naar huis,
met als gezamenlijke conclusie: Den
Helder-Schagen: een aanrader.

André Westerhuis

loopgroep Rona ld Bekka mptÈ.ter
Bamard (a.i.)

ledereen is alweer volop
bezig met zomeruakantie
plannen en dan kom ik nog
even met een verslag van de
crosscompetitie. Weet je nog,
dat was die serie cross-wed-
strijden afgelopen winter, net
als de 1 v.d vier. Het aantal
mensen dat in de einduitslag
voorkomt (le moest aan drie
crossen meedoen) viel een
beetje tegen.

de dames lieten het
Slecht één senioren

en drie veteranes
de einduitslag voor.

Bijna traditie getrouw won
Margriet Hoekstra uit de groep van
Joop den Ouden het klassement bij
de dames veteranes. Zij is niet
kampioene van de armoe als je dat
dacht. Ze zat steeds voorin (3e, le,
le en le) bij elke cross en steeds

deden er voldoende dames mee.

Alleen waren er maar drie dames

die uiteindelijk aan drie crossen
meededen. Margriet is gewoon een

cross-kanjer en die beker heeft ze

dan ook dubbel en dwars verdiend.
Klasse Margriet!!
Bij de heren is de lijst van de eind-
uitslag langer. Ook hier zie je weer
de bekende namen: Henri Havinga
de winnaar en Jan Groot (HRR !)
2e. Een uitstekende prestatie van
Jan. 3e, 3e,5e en 6e worden doeje
niet op je akkevietje. De bestge-
klasseerde Roadrunner bij de vete-
ranen is Ton (wie anders!) Toet.

Nr Heren Senioren

I Henri Havinga

2 JanGroot

3 Rob Smit

4 Michiel Aandewiel

5 TonBakhuis

6 RafikBoulabi

7 Marcel Honocks

8 HansBlokker

9 Albertvan Kessel

10 MichelOut

Zijn spierbundels en doorzettings-
veÍmogen brachten hem tot de 8e

plek in het eindklassement en dat is
beter dan veel jongere gasten.

Zonder iets af te doen aan de pres-

tatie van deze mensen kun je je
afvragen of er genoeg basis is voor
het houden van een crosscompeti-
tie in de toekomst. Het blijkt voor
velen een te grote verplichting om
aan voldoende crossen mee te doen
om in het eindklassement te
komen. Er zíjn zoveel andere leuke
wedstrijden. Met de clubcross in
Clingendael gaan we in ieder geval

door. Dat was van de vier crossen
de best en sterkst bezette wedstrijd.
Voorlopig gaan we eerst de Royal
Ten lopen en dan op vakantie. Wat
er dan komt zien we dan wel weer.

Peter van Leeuwen
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grootste concurrent traditioneel gegeven

(beide overigens

Wassenaar) deze

wa5.

Maar zou

overwrnnrng

En zou dat
zijn???

Pappa Seit misschien, die bdÉ§ftSl&$ a HI h&* fietsen nam Pieter direct

lopen ook nog wel een aardig stukkie afutand van Pierre en ging onbedreigd

weg kan trappen en in zijn eeuwige naar de ovenruinning, echt een klasse

vete met vriend Leo misschien onver- apart!

moede krachten ten toon spreidt? Zelf wist ik dat het fietsen nou niet

Wassenaar'99

Berichtte ik in het vorige clubblad
reeds over het bestaan van dit door
Aad Overdevestin hetleven geroeryn

circuitvan 3 wedstrijden, dan volgt nu

eenverclagje over de laa8te Run-Brke-

Run op 7 maart jongstleden.

een dag zoals alle andere

zo'n dag dat zelfs de ijs-

op Groenland uit hun win-
komen, de venruarming een

graadje hoger zetten en er een extra

donzen dekbed bij pakken alvorens

weer verder te dromen over lekkere

vis, vette zeehonden en hulpeloze eski-

mo's.

Beslist geen lentevreugd dus...

Aan de Katwijkseweg had zich een

schamele 20 winterharde sporters ver-

zameld om zich onder het genot van

een'maart roert z'n staart' hagelbuitje
gedurende een klein uurtje uit te leven

in het zand en de aarde van landgoed

Overdevest.

Over de vraag wie het circuit zou win-
nen was al geen discussie meer moge
lijk daar Pieter Altorf de eerste 2 wed-

Írijden reeds gewonnen had en zijn

Uitslag Haags Crosscircuit 199811999

0f 'ausdauer'-specialist M. den D, uit
M., een loopmoníer dat reeds alle
jaargangen van de befaamde

Pijnackerse Run-Bike-Run doorstaan

heeft en menigmaal strijd heeft gele-

verd met de beroemde Rob Barel him-

self (weliswaar wanneer deze hem

voor de zoveelste keer dubbeldel).

Daar was ook nog loopwonder Pierre

van Leeuwen die echter voor het eerst

op een mountainbike (van z'n zoon

nog wel) stapte en die de dag ervoor

ook nog eens een 33-er op de l0 km.

had gelopen.

waarna de meute

zette voor de 2 ron-

bepaald een sterk onderdeel is wat ook
wel bleek daar er in de eerste ronde al

direct een stuk of 5, 6 mannen langs

kwamen vliegen die ik dan ook pas

aan de finish weer terug zag,

Ook Pierre werd bij het fietsen door
een aantal van deze laagvliegers in
gehaald maar wist dit in de laatste

ronde lopen weer goeddeels recht te
zetten en als een keurige derde te
finishen.

Bij de dames was het Vera Brederode

die met een ovenruinning de winst in

het circuit veilig stelde.

Na afloop verdween iedereen zo gauw

mogelijk richting Sterrenbad voor een

warme douche en de overheerlijke

rest van

alle deelnemers van

paar Falke-sokken

een slot van een leuk eve-

nement dat zeker meer deelnemers

verdient.

Met sportieve

Marcel

§
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voeten?

de plantaris, zijn elastici-

en niet meer terugveert naar

zijn oorspronkelijke stand, dan spreeh je van

doorgezakte voeten. Doorgezkte voeten heb-

ben bij het hardlopen exfa te leiden onder de

klappen bij de landing op de grond, doordat

bepaalde delen van die voet overmatig zwaar

worden belasl

U kunt zelf constateren of u dmrgezakte voe-

ten heeft, door met natte voeten op een tegel te

gaan staan en daama de afdruk te bekijken. Als

u een 'pannenkoek 'ziet heeft u doorgezakte

voeten. Met de volgende test kunt u bekijken of

het voetgewelf nog herstelbaar is. Ga op de

t€nen staan en bekijk of het voetgewelf afge-

vlakt (stug) blijft of dat u em normaal voetge-

wdf to zien knjgt In het eente geval is de

doorgezkte voet niet hentelbaar en is het van

belang om god steunende inlegmlen te dra-

gen. In het tweede geval is herstel mogelijk

door inlegzolen te combineren met voetspier-

oefeningen. Deze inlegzolen zijn van tijdelijke

aard omdat de spieren na langdurige raining

een norÍnaal voetgewelf mogelijk maken.

ls het een nadeel als je een holvoet

hebt?

Men heeft een holvoet, als er alleen een afdruk

van de hiel en de voorvoet te zien is. Een hol-

voet is vrij stijf. De voet zelf vangt weinig van

de klap bij de landing op, mdat die klap door-

gegeven wordt aan de enkels, ondeftenen,

knieën en heupen. De voet zelfwordt ook vaak

exta zwaar belast, er zrt vaak eelt onder de

voorvoet ten gevolge van een overmatige druk.

Mensen met een holvoet moeten een soepele,

zeer schokdempnde schoen hebben met een

prfect steunende inlegzool, die aan de achter-

zijde een paar millimeter is verhoog( waar-

door de landings-klap het beste over de gehele

voet wordt verdeeld.

Hoe verklein ik de kans op het kriigen

van voetblessures?

Door de venterking van p€zen, spieren en ban-

den van de voeten en onderbenen. Deze ver-

sterkrng kan door de sprer zelf trjdens de rai-

ning gedaan worden. Dt gebeurt door speciale

oefeningen te doen. Hoe sterker spieren. pzen

en banden zijn, des te hoger de hlastbaarheid

is van de sporter. Iemand die jaren hardloopt,

kan veel meer hebben dan iemand die net

(weer)beginr

Enige voorbeelden van voebpieroefe-

ningen

Tijdens tenminste een raining in de weeh doet

u het volgende: 50 meter wandelen op de hak-

ken, 50 meter wandelen op de buitenzijde en

binnenzijde van de yoeten, evenwichtsoefe-

ning (bv. op een been staan, ogen dicht doen en

dan een aantal seconden zo bïjven staan, daar-

na van been wisselen), 50 meter kniehefloop en

50 meter hielaanslag (afirisselend met de hak

nchtrng achterwerk slaan). De afstand terug

rustig wandelen of in em lichte looppas.

Herhaal dit alles twee keer. Thuis kan men ook

nog het een en ander doen. Bijvooöeeld door

te lopn op blote voeten. U kunt ook met uw

voet probren een klein ballede van de gond

op te rapn en daama weer los te laten. Al deze

oefeningen venterken de voetspieren en de

spieren van het onderbeen dermate, «lat de kans

op het oplopn van voetblessures aanzienlijk

wordt verkleind.

valgus komt veel meer voor bij lrouwen dan

bij mannen ( 9:l ), als gevolg van het lopn op

hoge, smalle schoenen, waardoor de tenen over

elkaar heen worden gedruh. De orthoped kan

een speciaal conectie-apparaat voonchrijven,

waardoor bij regelmatig gebruik opnieuw op-
reren voorkomen kan worden. Door het sprei-

den van de gÍote teen naar buiten toe, kan de

spier aan de buitenkant van de grote teen, de

hallux valgus doen verminderen.

Kan de voetafwikkeling ook negatief

beihvloedt worden door een verkeede
teenstand?

Een verkeerde teenstand veroozaakt eÉn wnj-

ving van de tenen tegen de hardloopschoen.

De wijving moet dus worden weggenomen.

Het verdient daarom ook aanhveling om

gebruik te maken van hulpmiddelen, een speci-

aal voor u voet gemaakte inlegzool kan een

boel verlichting geven. Maar u kunt ook

gebruik maken van wiggen tussen de tenen.

Die duwen de tenen dan weer naar een rechtere

stand.

en over hardlopende voeten (deel 2)
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17 AadvdBerg
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Nr Heren Veteranen

I Thom Melissen

2ImvBoheemen
3 Jaap den Boer

4 PeterdeVisser

5 GevdKraan

6 Martin Hazebroek

7 RachidBoulaabie

8 TonToet

9 NiekJanknecht

n mnjt
11 Nico Moesman

12 Arie Borgstijn

13 Rob Ifuiesmeyer

14 WimHaÍtman

15 TheoHoenderkamp

16 Nico Einhaus

17 Joop v Bleyswijk

18 FrankDurand

19 MichielOosschot

20 Ton Oude Nijhuis

2l Rob Brinks

22 JohnvTiggelen

23 Hans de Vries

24 FrankDroes

25 BramZonderop

26 JanRemmerswaal

10

i,
13

17

t8

23

24

?o

i,
38

5t

39

36

4A

FYe@';i;i#Y*Wat is "hallux valgus"?

De grote teen wijst dan naar de

andere teen toe (hij staat helemaal

scheef naar binnen toe). Er zit dan

vaak een hnige verdikking aan de

buitenkant van die grote teen, die

zeer pijnlijk is. Vaak is de oozaak

het dragen van te kleine schoenen

in de jeugd. Als men eenmaal een

hallux valgus heeft komt men er

moeilijk vanaf. Na operatieve ver-

wijdering van de verdikking, kan

de hallux valgus naar verloop van

jaren weer teru$omen. De hallux

@

De hadloop-speciaalzaalc
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I Jia Lian Yin

Kopl

2

Kopl

I
I

Nr Dames Senioren Club

I Margriet Hoekstra HRR

2 Joke Keuning Haag

3 Mieke v d Nouweland Haag J
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C-P-C- \rveekend
Vijdagmiddag half víif gan wij (nijn zusje Suze,

nijn liefrrcbbende parilrcr en ík) ons storten op

hetC.P.C.wekend. Nou isvoor Suze stortenwel

en grootwoord want zij is al weken geblused,
maar goed hetwxkend is alfutaald en hetfxst
van vwig jaar vond ze wel erg leuk, dus dat wilde

ze in iedu geval niet missen. Met de bus van Henk

op naar lret bungalowpark in Duibland.

was als volgt Henk zou rijden en wtj

mogelijkheden waren er niet, ik

rijden en Suze niet op de grote weg)

hebben er echt zin rn. Voorlopig weet Henk de

weg wel en wij zouden een seintje geven wanneer hij de

weg af moet. Jammer dat ging dus mis, wij waren m in

onze roddels verdiept dat we vergaten te zeggen welke

afslag hij moest nemen. Dat kostte ons een uurtje ext:4

waar Henk niet echt blij mee was en heel ventandig de

kaart ook nog maar zelf ging lezen, zodat we in ie,der geval

nog wel die zeHde avond op de plek van bestemming mu-

den komen. Dat verliep verder goed. Rond halfelfkwamen

we aan in het park en voor ons stonden Marjo en Nathalie

met een plattegrond in hun handen. Wij deelden met hun en

Adele een huisje.

Dus Marjo en Nathalie voorop met de plattegrond. En toen

begon de ellende voor de tweede keer die dag, wouwen en

kaartlezen het mag niet goed gaan. De dames reden te ver

(wij dus ook) en kwamen op een doodlopende weg uit.

Normaal niet zo erg, maar er lag zo'n pak sneeuw dat

sneeuwkettingen wel handig zouden zijn geweest. Enfin nu

zat Marjo vast met haar wagen, onze bus helde naar achte-

ren en ik zag me omkiepen met auto en al.ftomt omdat ik

last heb van hoogtevrees en ik vind het al gauw hoog) Dit

werd dus uistappn en duwen op mijn hooggehakte laan-

jes. Gelukkig kregen we ook nog hulp van andere parkbe-

wonen, al doden die dat volgens mij uit eigen belang, want

hun auto's stonden geparkeerd waar wij moesten keren en

ja" uitglijden is zo gebeurd . Al met al zijn we er zonder

brokken uit gekomen en heeft dit ons ook maar een uurtje

gekost, dus nam Henk ook hier de kaart maar zelfte hand.

En toen verliep alles weer prima. Toch wel fijn m'n handi-

ge man. Inmiddels waren we wel aan een drankje toe en

met Adele die op ons stond te wachten, liepn we naar de

bar. Ondenreg kwamen we Jaques tegen die op weg was

naar zijn slaapplek (dat zijn de echte loprs) en vlak voor

de ingang/uitgang mijn broer die de hele avond al had zitten

brullen "ik ga niet naar bed voordat mijn zusjes er zijn'had

hij dat nou maar wel gedaan! Naflef als wij zusjes zijn, heb-

ben we hem ovu gehaald nog even gezellig mee te gaan en

dat had hij beter kunnen weigeren. lvlaar ja die jongen

heeft ook zwakke kanten.

Het heeft hem in ieder geval geen goed gedaan, want vol-

gens mij heb ik hem de rest van het weekend alleen maar

daar gezien waar drank was, hebje nog wel gelopn broer-

tje??????

Van de organisatie kregen we een mooie handdoek Leuk

kado, hoor. Alsnog bedanh. En na wat drankjes zijn wij

ons huisje op gaan zoeken om de volgende dag weer fit op

te kunnen staan.

De le ochtend even leuk met zijn allen gelopn, nou ja een

pogrng tot lopen gedaan in de sneeuw en gladheid, maar

gezelli$eid staat voorop. De rest van het weekend heb ik

alle lopen meegedaan in de groep van Frans Perdijk/Henk

van lreuwen en ik heb eÍ van genoten. Heerlijk in «le

sneeuw, soms tot aanje dijen en prachtig weer plus leuke

omgeving, wat wil je nog meer. Na terugkomst van het

lopn waren er steeds goed vezorgde bmnchbuffetten.

Helaas het diner verlep wat mmmelig, Het penoneel

begon al wat ges[est te raken en dat had al een vootbode

moeten zijn voor de feestavond. Het vuliep allemaal een

beetje anden dan vorigjaar.

De muziek was niet echt mijn

smaah maar dat is niet erg, vele

andere arllen het wel goed vinden

en ik ben erg flexibel, ik dans toch

wel, waag mÍur aan tenie. De dj.
werd nogal heen en weer geslingerd

Van het penoneel moest de muziek

zachter (nog nchler'!) en van het

publiek weer harder. De jongen

heeft wat te verduren gehad. Het

prsoneel zag ik niet zo zitten, maar

zij ons ook niet kreeg ik de indruk.

En wat wilje met iemand zoals Joop aan de bar, die uit zijn

dak gaat omdat die pillen wil. Joop we mogen nooit meer

teru$omen daar.

Geefniet, ik heb wel lol vanje gehad. Ondanks wat stub-

belingen hier en daar in de tent en dat de rode wijn echt

niet te drinken was, heb ik me uitstekend vermaah. De bar

grng netjes op tijd dicht en ook dat was ge€n probleenl

want het feest ging venÍer in huisje 28. Hier heb ik ruet aan

meegedaan, soms wil ik ook nog wel eens versandig zijn al

weet ik niet waarom. Maar als ik dan de volgende ochtend

naar Henk kijk weet ik dat wel (geintje schat). Dus het is al

duidelijk dat Henk nog wel is geweesl samen met Ma{o en

Annet en dat is dan weer het voordeel van een haremhuisje,

er gaat er altijd wel een me€. Henk hetft de dames ook

weer netjes thuisgebracht of andersomdat is mij niet hele-

maal duidelijk geworden. En hoe laat of teut hij ook is, de

volgende ochtend is hij wel weer pres€nl Na de nuddag-

loop moeten we onze spullen al weer pakkeí. Marjo en

Nathalie blijven nog een nachtje en de rest gaat naar huis.

Meiden ik heb het naar mijn zin gehad in het huisje met jul-

lie en Henk ook. Organisatie jullie worden bedankt voor

het leuke weekend wat jullie vooÍ ons veruoÍgd hebben en

meneer drietand vergeten we gewoon,

ileilieVerqort

HRR.TRAININGSWEEKEND
.R?lYS*?,H"ng, (D)

Altoen ik opstond werd ikbevangen door en
soort CPC koorB, het zonnige weer hielp daar

nog *ns extra aan mee Elk jaar neem ik mij
vmrbijdevolgende C[een snelle halve mara-

thon te lopen. Mnr omdat ik ook dit jaar te wei-
nig kilometersheb gemaaken mijn liefdevoor
de CK 10 kn (na de 8e keP.,l nog niet overyaat,

heb iktoch wer gekozenvoor de 10.

12.00 uur de eente die mijn kleding onder-

garderobe. Ik zag er kennelijk zo bevlogen

achter de balie spontaan vÍoeg 0f ik ging

drie rondjes ingelopen rond het zonnige

Malieveld waarbij ik overal Hague Roadrunnen tegen-

kwam, dat is het leuke van de CPC ! 20 Minuten voor tijd

in het startvak resulteerde in een startpositie op de nreede

rij. Er zijn jaren geweest dat ik achterin staÍte en in één

lange inhaalrace naar de finish liep. Vorige week had ik

43.12 minuten bij SpaÍa en dat kon ik alleen evenaren als

ik niet zoveel hoef te slalommen. Henk Hoogevem ver-

kende meteen na de start op de fiets het vrouwelijke

lopenveld en meldde dat ik in 6e positie lag, De eerste 5

km tot aan de waterpost verliepn soepel, ik was #n
dame gepasseerd. Vanaf de waterpost tot aan het Prins

Hendrikplein had ik de dames nummer 3 en 4 op 100 m

voor mij in beeld. Ik dacht dat een derde plaats er wel in

zat. Gestaag liep ik namelijk op ze in. 0p de Laan van

Copes van Cattenburch kwam Frans Martens naast mij

fretsen en zei dat de dame voor mij Inez Sldrk was. Meter

voor met€r liep ik op haar in en ter hoogte van de

Mauritskade ging ik haar voorbij waarbij ze moedig aan-

haakte. Ik heb in 1994 samen met Inez geraind dus ik ken

haar eindsprint. Ik moest ruim voor lange Voorhout al

gaar. aaÍvetlil om Inez achter mij te laten en de nummer

3 nog in te kunnen halen. In de bocht naar het Korte

Voorhout en 0p weg naar de finish stonden een hele boel

clubgenoten aan te moedigen. Ik zag niemand maar hoor-

de wel overal mijn naam schreeuwen. Ik liep op mijn

andvlees en de nummer 3 zou ik helaas niet meer inhalen.

Mijn wiend Ton riep "een dame achter je" waarop ik

omkeek en Inez in volle sprint zag aankomen. Ik pente er

alles uit en rende op 42.00 minuten (of was het 41.59?)

onder het finishdoek door. Daar feliciteerden we elkaar,

terwijl we kapt voorovergebogen stonden. Ik was gewel-

dig blij met deze tijd want dat motiveert voor de zomer-

rainingen en de komende wedsrijden (Radio Rijnmond

loop van 18 april). Met veel plezier heb ik later nog ande-

re Hague Road runnen aangemoedigd op de halve mara-

thon.

Na enigevoorberciding op de (HRR-Nub qua

inwlling van lrct zes persoons-huisje l«wanren dit
jaar uit op 5 mannen en 1 vrunw. Voor ons bijzon-

deren nog nietederin onzelange
'Trainingsurekend" -his|orte voorgekomen !
Afspnken wie wat en wann*r zou dor;n en wan-

werdenookvoonf gemaak.

(dagye vrij genomen!) uitgeslapen

voor het weekend gdaan. Om 11.00 uur

ln de sartblok'ken en belde Hans (Zuurmond) dat

hij onderweg was. Met alle spullen op weg naar Rinus

Innemee. Die moest nog even naar de zaak om wat te teke-

nen. Wij kregen zo tevens een rondleiding door het hdrijf
van Rinus. Bijzonder interessant.

Hiema op weg naaÍ Duitsland. Bij

Sittard onze standaard-stop bij "Op

den Vos", een routier-café. Koffie

met vlaai en een bakje soep. Op weg

weer. Na een tankstop begon het na

de gens al hieren daar wit te worden.

Via Aken en Monschou (niet de voor-

gestelde route van de organisatie

dus!) via heerlijk rustige schone

wegen door het besneeuwde duise

lanfuhap. B{ Stadtkyll (bekend van

2 vorige HRR-frainingsweekenden)

rechtsaf naar Ikonenburg. Rond

l7.l5u haalden we bij Frans en

Sandra de sleutel van ons huisje af.

Nahet ophalen van de lakenpakkeuen

ons huisje gezocht. Via een $ad
besneeuwd glibberpad huisje 38

gevonden.

ZATERDAGS

Eigenlijk te laat (08.30u) opgestaan en na een snelle kop

thee en een broodje naar het vezamelpunt waar iodereen

(???) om 09.00u werd ver"wacht. Hier grngen we met z'n

allen onder leiding van de Organisatie over de dam (van de

Kronenburger See) en aan de overkant langs het meer.

Sommige stukken waren erg glad en we glibberden op

schuine stukjes naar beneden. Na enkele schijnbewegingen

(rcchts? Oh nee, toch maar niet!) naar een bruggetje, waar

we de warming-up deden. Hier werden sommige mensen

wat balorig en begonnen elkaar met snepuwballen te beko-

gelen (niet doen, Jaap!). Na enkele snelle verkenningen

werd besloten niet langs de snelweg te gaan lopen maar

weer dezelfde weg terug. Zo konden we in ieder geval niet

verdwalen. Na deze korte verkenning van de omgeving

douchen bij teru$omst in het huisje en 0p naaÍ de brunch

in het restaurant. Behalve wat berroren vers(?) fruit (te lang

in de wiezer gelegen) was dit verder uitstekend. Alles was

ruim voonadig en werd tijdig weer aangevuld. Na de hap

kregen de tainen (Hans Z. nanrurlijk ook weer) info en een

kaart van de omgeving van Frans. In het huisje volgde nog

een gedegen kaartstudie. Om 14.mu "sharp" werd er voor

de eente wat langere loop gestart. Met toaal 7 man en 4

vrouw vertokken we het frainer Hans aan kop en met mij

(óók al jarcn zo!) aan de staaÍt voor de afvallen, etc. Via

bsneeuwde weggetjes en modderige paden richting

Stadtkyll, alwaar we de "killer"-berg (i.p.v. Kylleóerg)

muden nemen. Op de route erheen pikten we een afraller

van gÍoep I op: Maarten Schanoo. Onderaan de berg ont-

moetten we nog een andere groep HRR-ers en ook op weg

naar boven kwamen er een aantal afdalend voorbij. Na een

forellenkwekerij nét voor Kenchenbach afgeslagen. Even

verder linksaf een kruishoog besneeuwd (nog onbelopen)

pad in. Hardlopn grng niet dus wandelend zwoegden we

berg-op door de sneeuw. Hans hield de hartslag bij en die

was ook ó al hoog genoegl Maarten kon ook ons niet meer

bijhouden, ruuu even verder kwam hij weer bij toen we

even op de kaart keken. In IGonenburg zelf werd de 'tool-

ing-down" gedaan en even later volgde de klim weer naar

het park terug. In het huisje uitblazen met een biertje en

heerlijke nootjes. Na het douchen om 19.00u naar het res-

tauÍant voor de avondmaaltijd (diner). Het menu: soep,

vlees met bloemkool en "pmmes duchesse" en een heer-

lik toeqe. Ook de bijbestelde frietjes met doppn en wor-

teltjes waren heerlijk. Na het eten alles aan de kant voor de

dico. \Vij (marmen) gingen even naar het huisje om onze

laatste huisgenoot te helpen met installeren. Na een bakje

koffre terug naar het ferst, dat al in volle gang was. Er werd

gedanst en «le disco draaide er op los. Met een biertje

(bedankt, Ben) aan een afeltje gaan zitten om het feestged-

ruis eens te bekijken. Er bleek wat fiictie tussen pnoneel

en de organisatie over het geluid van de disco. Op de dans-

vloer konden we wat ptentiële kandidaten uitzoeken voor

Rinus z'n werk. B waren er genoegl Plots vertok er een

grote goep mensen. Naar verluid i.v.m. de repertoire-keuze

van de dj. Rond 23.30u had ik het

gezien en vertok naar nr. 38. De rest

heeft het tot sluitingstijd (01.00u) vol-

gehouden. Daama werd huisje 28 nog

bezocht en in de kleine uurtjes keo-

den mijn huisgenoten terug. Ook

werden door enkelen nog natuurfilms

(hè bàhl) bekeken op de tv.

ZONDAGS

&n 08.15u opgestaan. Hans Z. gefe-

liciteerd want die was jang (a6

geworden)! Een aantal huisgenoten

hadden een behoorlijk punthoofd en

waren slecht aanspreekbaar. Na snel

ontfiten (en warme pap voor Ben!)

naar het verzamelpunt voor het res-

taurant Met 12 man/vouw en de

cameÍa van Hellen naar de 'fatung

Kronenburg". Ondenreg naar boven

tijdens de "warming-up" probeerde Hellen de zelfontspan-

ner uit. rilat ze heeft met fototoestellen weet ik niet, maar

de juiste knopjes zitten voor haar nog wel eens verkeerd!

Om 13.45u naar de houten loopbrug voor de (proffesionele)

groepsfoto. Ik heb zo m'n twijfels of het 'tberhaupt' wat

geworden is! Hiema vertek met maar liefst 8 wouwen en 7

mÍmnen. Heuvelop zwoegden we Frans en Henk met hun

groep vooóij. Gemopper door enkele dames: verkesde

goep, tainer I{ans was toch anden ingeschal enz. Even

verder rckten/stekten. Verder heuvelop maar weer. We

haalden het groepje van FraníHenk weer in en bij het

ophouden van de schone weg verder door de sneeuw. Door

de soms kniehoge sneeuw stijgen en dalen we weer.

Prachtige uiuichten met dorpjes in de diepte. Even verder

zien we ons palk liggen. Afdalend komen we een groepje

HRR-wandelaars tegen. Na een kont-afdaling vervolgen we

onze weg langs de Kronenburger See. Rustig uitlopend

gaan we na de 'toolingdown" over de dam weer terug, De

fap 0p en we zijn wetr bij ons huisje. Trainer Hans werd

bedankt (I hate you!) en we gingen weer naar het huisje om

te douchen en champagne op het tenas in de zon te drinken

die Ben voor Hans z'n verjaardag had meegenomen. Ook

de applaart (door Ben z'n vrouw Toos gebakken!)

smaakte na de inspanning meer dan uitstekend. Door Ben

werd de mondharmonica gepakt en vrolijke canons schal-

den door de Ikonenburger vallei. De afiras werd gedaan

(nè, niet door Marianne maar door mij) en orulerwijl drup

plden er wat mensen binnen om divene redenen: geld-

ophalers, advies aan een EHBO-er of om gebak te eten.

Ook spraken we af om met een klein clubje (ach, wat is

klein?) 'savonds in Stadtkyll te gaan eten. Daar iedereen

al (behoorlijk) wat gedronken had (rainingsweekend toch!)

was ik "de klos" om te rijden met Hans z'n auto. In het cen-

fruÍn van Stadtlryll zochten we met 14 mar/wouw een

gezellig eettentje. Na even zoeken vonden we dat en stap

ten het Park-restaurant binnen.

MAANDAGS

Om 09.00u na een klein

loopje. Na het

11.00u uit een heel

CPC koorts
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-TRAININGSWEEKEND
NENBURG (D)

Sittard bij "Op den Vos" voor soep en kof-

eerst thuis te hebben afgezet bracht Hans mij

in de Anjeliennaat. Die avond nog naaÍ het Rode Kruis

gegaan voor de broodnodige info.

We kunnen terug kjken op een heerlijk gezellig weekend

met v&l sneeuw en vooral veel plezier. Natuurlijk de

Organisatie van dit weekend weer Íeuze hdanh voor de

enorme pÍie tijd en energie die zij in de voorbereiding en

uiwoering hebbn gestoken. We weten nu waar de weg

heenleid!

Hansvan derVqht"

De viifenfiaintigste editie van de C.P.C. had
veeldingen mer-. Grandioosweer, druk
bezeï zeker met Road Runnerc en veel
publiek langs de lijn. Het schijnt allen
vreselijk moeilijk te zijn de km.horden op
de juiste plek te plaatsen. Aan de ene kant
gelukkig maar, want voor veel loperc is dit
namelijk een waanzinnig goede smes. Dat
hun prestaties onder de maatwaren lag
zeker aan dit feit. Vele inzinkingen werden
toe geschreven aan foutieve km.informa-
tie.
Natuurlijk doe ik daar zelf ook gretig aan
mee, het is altijd makkelijker dan toegeven
dat ik eigenlijk te weinig heb getraind en
te hard van start ben gqaan.

lag nanrurlijk bij deze vlaggen,

zo duidelijk waren in vergelijking

die kleine bordjes van vroeger. Ik zeg

maar ik bedoel eerder, want woeger

dat is heel lang geleden. Heel lang geleden startte
je en bij de finish wist je dat kon stoppen omdat de

afstand dan was afgelegd, Genoeg hierover, nu de

Wedsnijd.

Prachtig weer zonnig en lekker koel. Drulq druk en

nog eens druk in de City. Allemaal hutje aan mutje

in de startvakken en dan gaat het kanon af. De

lopers scheuren weg, het maakt alleen tegenwoor-

dig niet meer zo veel uit ofje voor- of achteraan

slaat, met de chip aan je schoen kom je toch met

een netto tijd in de uitslag. Nu alleen nog een

inplant chip met een gecombineerde hartslagmeter

opnemer onder je vel en je bent ook van die lastige

hartslagmeteÈand af.

Op weg naar Scheveningen lekker druk de eerste 5

km. Gezellig, het gaat lekker hard, we laten de pier

achter ons en gaan op weg naÍtr de

Landscheidingsweg. Hier slaat de eerste hamer toe,

steken in de zij, toch maar wat langzamer. Het

trekt wel weer weg, maar dan zitten we al op de

verkeerde weg, de buurtweg in Wassenaar. De weg

waar ik bijna iedere week loop lijkt opeens vrese-

lijk veel langer. In Wassenaar hebben de mensen

het altijd heel erg druk, daar staat bijna nooit
publiek tijdens de C.P.C. wedstrijd. Ik begrijp ook

niet goed waarom we door dit dorp lopen, want de

P hebben we al gehad, dan komt de C en dezezit
helemaal niet in het woord Wassenaar.

Op de Bezuidenhoutseweg komt de volgende tik
met de hamer, het lichaam raakt ernstig door de

koolhydraten heen na een uur lopen, zeker als je

zoals ik de eerst km. te snel bent gegaan. De geest

wil nog wel, maar de benen lijken wel van die hele

korte stompjes geworden. Gelukkig staat hier ten-

minste weer veel publiek. Allemaal bekenden, veel

H.R.R. leden blijken mij wel te kennen of noemen

mij kortweg 'kale'. Oud en jong staat hier even

enthousiast Íewezeu Het is een heerlijk gevoel dat

ik nog maar een kilometer of drie moet. De laatste

loper zal pas over uurtje hier langskomen en of ze

dan nog zo staan te roepen is maar de vraag.

Eindelijk loop ik het Voorhout op. Door het zonni-
ge weer is het ontzettend druk langs de hekken. Ik
hoor de omrceper Peter H. mijn naam omroepen

en er iets bij vertellen. Ik denk alleen al aan het feit
dat er weer een jaar voorbij is dat ik de C.P.C. heb

gelopen. Vijfentwintig stuls dat is een heel eind en

zeven kilo. IK ben pas met de tweede of derde

begonnen en heb ze niet allemaal meegedaan, maar

toch vraag ik me af hoe het z,al zijn over vijfen-
twintig stuks en misschien weer zeven kilo.

Die avond was er Feest, ook daar ging ik weer

heen. Ik was wat aan de late kant, want ik moest

het koost nog in bed stoppen. In het begin was het

erg rustig en werd er weinig gedanst. Veel drukker

is het niet geworden maaÍ toen de dj. een beetje in
de gaten keeg wat voor muziek ons op de dans-

vloer bracht werd er alleen nog maar stevig

gedanst. Een heel gezelhgfeest en een fijne C.P.C.

Maakte dit weer tot een gedenkwaardige H.R.R.

dag.

Moesten we vorig jaar werken volgens de

afspraken die net de verenigingen Haag Atletiek
en Sparta warcn gemaakt in verband met het
Konmarathonpoject, nu hadden we weer de

vrijheid om (net als onze concollqaS)te probe-

ren zovxl mqelijkloryrc enthousiastte maken
om in vereniging$terband te (gaan) lopen.

zijn we dit jaar goed geslaagd. Maar

zestig nieuwe sportievelingen hebben zich

voor de CPC-loopgroep€n, zodat we

de honderd lopers uitkwamen. Steeds weer

dat de mond-op-mond reclame de grootste weÍ-

vingskacht heeft. Heel frjn om te zien dat onze leden

weer anderen enthousiast maken!! Bedankt!

Op de CPC-dag rroeg de speaku bij de start van de l0
kilometer aan een ZOT+er hoe zlj zich had voorbereid op

de wedstrijd en het klonk over al die duizenden hoofden

"brj ïhe Hague Road Runners 0p zaterdag0chtond....."

Mooiere PR kan je niet hebben ! !

Zo'n dertig ZoT-lopers van vorig jaar zijn inmiddels lid
geworden. Welkom! En laten we ervoor zorgen dat ze het

in de vereniging minstens even naar hun zin hebben als op

de zaterdagmorgen.

Tot slol dank aan de fainers: Georgette, Noortje, Nico

Dropp.rt, Rodi Druif, John de Gier, Pieter de Graaf, Koos

de Groot, Jéjé Groot, Fred Hoogwoud, Henk van

leeuwen, Marcel Mientjens, Frans Perdij( Theo

Timmermans, Joop Verhoeven. Het was weer een mooie

periode, die vijftiende keer CPCloopgroepen!

IIïY PIER tlTY, ïrraarirr een grote luedstrijd klein kan iljn,
ZOT-CPC-loopgroepen

Herkennen van en
de aanpak bii
overtrainin

. taag I L ] bij inspanning

. Goed en diep slapen

. Goed eetlust

aan suiker

.Depresief;

Onverschillig

is een disbalans tussen de belastbaar-

het lichaam en de opgelegde belasting,

ontstaat dooÍ onvoldoende hentel, als

ved, of slecht op elkaar afgestemde nainin-

zijn een aantal vormen van overfraining.

Vormen van overtraining

A. Acute overtaining ftorte termijn overraining)

B. Overtainingsyndroom (ange termijn overraining)

l. hypractiefsyndroom

2. geremdsyndroom

Bij een acute vorm van overnainng zijn de spieren nog niet

hersteld van bijv. een intensieve taining of wedsrijd, De

HF is hoger om de afvalstoffen te verwerken, en het herstel

te bevorderen. De hartspier is niet vermoeid. Door rustige

rainingen is deze vorm van oveÍtaindheid binnen een

week vertrolpen. Dit komt dus regelrnatig voor. Wanneer

de acute vorm niet herkend wordt, en er wordt stevig door-

geraind, dan is de hyperactieve vorm van overtaining het

volgende stadium. Het zenuwstelsel blijft voortdurend

geactiveerd. De omvang van de tainingen dient gehalveerd

en de intensiteit verlaagd te worden. Pas warmeer de HF in

rust en tijdens inspanningen normalisee4 en het goede

gevoel «laarbij terugkeert, mogen de tainingen weer opge-

voerd worden.

Dit kan enkele weken tot maan&n duren. Wanneer gedu-

rende het hypractieve oveffainingssyndroom gewoon

doorgeraind wordt, raakt het zenuwstelsel uiteindelijk uir
geput en ontstaat er een sterke remming van het zenuwstel-

sel en het hormoonstelsel. De rainingsomvang en intensi-

teit moet teruggebracht worden totdat alles weer hentelt.

Dt duurt vele weken tot maanden. &n
lage HF kan ook duiden op een vermoeide hartspier a.g.v.

een zwarc rainingspriode; dit waagt ook om rust maar is

sneller verholpn.

A. De acute overtraining kent een aantal symptomen

. IIF rust verhoogd

. HF tijdens insparuung hoger

. De loopsnelheid is laag, het voelt ook langzaam

aan en toch is de HF hoger

. Het lopn voelt vermoeiend aan

B.1. Het hypractieve overtainingssyndroom kent ook een

aantal symptomen.

.HFrustveilnogd .Tegenzinintainen

. HFtijdens . Slecht slapen

inspanning hoger

. Snelle vermoeidheid . Verminderde eetlust

. Gbrek aan macht . Snel ge'miteerd

B.2. Het geremde overrainingssyndroom kent ook een aan-

tal symptomen.

.lIFrustlaag

. HF tijdens

inspanning laag

. Snel moe, gebrek

. Gbrekaan macht

Marcel den Dulk ZOT-coníté, Nooftie Alber6, Sylvia Kuiryr, W Grtrrt

"Fen hoge dosís yfncmrhe C zqgt v@r een snel/er hersbl bfl b/esures"

voedingssupplementen
vitamine c l ooo mg. 35o stuks F1.87.5o

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

:

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

F Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.

Wilt u ue n adrl eetT' '. 

"

Inlichtingen: John Agterof

oo

nish?ede
ekerd

Tet. (oro) 4or 85 or
Fax (orc) 4t4 39 53
E-maih kok@tip.nt
lnternet: www.tip.nflusers/kok
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KOK AssuRANTrËN KOK Assurantiën B.V.
Westblaak 196
Postbus 4ro
3ooo AK Rotterdam

Hetfundanrcnt
nat"L uw zekerheid!
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Apeldoorn M idwi ntermarathon

8 uur race ik het AEGON-
waar we hebben afgesproken

nog een paar minuten komt
alleen (Nellie heeft er maar

afgezien om mee te komen) en verftekken
richting Apeldoom.
Het weer knapt onderweg iets op en eenmaal

in Apeldoorn schijnt daar zelfs de zon. Hellen
en ik doen de 18,6 km en Joop en Henk doen
de Asselronde (27 km en een beetje). V/ij ver-
trekken richting start, terwijl Henk en Joop

achterblijven om zich in de kleedruimte op
hun wedstrijd voor te bereiden. Als we bijna
bij de start zijn barst er weer een bui los. De
Midwintermarathon doet zijn naam eer Íuu:I.

Hellen ik besluiten te schuilen in een tentje bij
een jongen die shirts verkoopt. Velen andere

lopers volgens ons voorbeeld en in no time
staat het er barstensvol en puilen we er aan

alle kanten uit. Als we nog mÍur een pÍur
minuten hebben, gaan we echt naar de start.

Als het startschot valt is het gelukkig droog.
Dit zal helaas niet de hele tijd zo blijven. Ik
was alweer een beetje vergeten hoe het was
maar ik zag het op de foto, die ik een paar
dagen geleden kreeg toegestuurd: een verzo-
pen kat.

Onderweg word ik aangesproken door een
paar gappenmakers van Sparta. Of ik even

een paar kilometer terug wil lopen want een

blond vrouwtje van de HRR loopt me te zoe-
ken. Die paar kilometer bleek achteraf wel
mee te vallen want Hellen zaÍ ruet ver achter
me. Brj de finish wachten we op Joop en
Henk.
We zien nog een grappige hond finishen met
hardloopschoentjes aan.We dachten eerst dat
het een blindengeleidehond was, maar volgens
Hellen was de man die er bij was helemaal
niet blind. Misschien was hij wel een blinden-
geleideman voor de hond.

lneke Schnitzler

r over een hond gesproken. We
dus te wachten op Joop en Henk.

had Ineke mijn boterhammen

weg naar

(heeft altijd trek die meid) en onder-
de finish van de Asselronde hebben

we ook nog een broodje waÍme worst 
"vegge-werkt. Ja, van lopen krijg je trek. In ieder

geval we stonden daar te wachten en daar
komt een mevrouw aan met e€n enorme grote
hond. Zo'n leuke zwaÍe met een bruine en

witte snoet, met van die stevige poten, een

echte lobbes. En Ineke, een echte dieren-
vriend, kon daar dus niet van af blijven. Het
was al wat modderig geworden door de regen,

de hagel en de rondtrappelende mensen. En
die mewouw zegtÍtog tegen Ineke: pas op, als

hij je aardig vindt, dan wil hij nog wel eens

z'n voorpoten op je schouders leggen. Tien
seconden later! Ja, hoor. Robbedoesje, legde
vriendelijk zijn voorpootjes op de brede

schouders van Ineke. En zachdes gleden zijn
pootjes weer op de grond, langs het trainings-
pak van Ineke. Het leek wel of ze een survival
had gedaan. Welke kleur had je trainingspak
ook al weer? Licht blauw! Volgende keer
neem ik toch maar mijn fototoestel mee.

Hellen Hauser

Royal ady to go
Op het moment dat
u ligt, is het nog maar even en de
derde editie van The Hague RoyalTen
zal zijn beslag hebben.
Hoe is de stand van zaken sinds het
vorige berichtje?

^l 

Paaszondag, het moment waarop

Lr ;:*l::ï:' ï:ï# .*ffi ;il;;
iiiit.:;ordng 30 mei. Bij ons (het organisatie-
bestuur) begint het zo langzamerhand te

kriebelen. De tijd van het sponsorwerven en

het dicht krijgen van de begroting ligt al een
paar weken achter ons. Nu zijn de voorberei-
dingen van de wedstrijddag zelf volop aan

de gang. Zo is de voorbespreking met de

en de HTM net achter de
gebruikelijk in een zeer ont-
en zonder problemen. Dat is

van het feit dat zowel wij,
alffiïtie en de HTM al jarenlang met
grotendeels hetzelfde team de Royal Ten
"dogn".
Alle leveranciers zijn gecontracteerd, zodat
we niet zonder stroom, geluid, verzorging,
huisvesting, bussen, hoge hekken, tijdklok-
ken, sanitair (of zoals Rob K. het uitdrukt,
de ecopoepdozen), communicatiemiddelen,
startnummers, speldjes, marktkramen,
vrachtwagen s, enz.,erz. zitten.
De loopgroepen zijn gisteren gestart, niet
alleen bij ons maar ook bij Sparta Den Haag
en Sparta Voorburg.

Er zijn echter nog een paar dingen die niet
rond zijn. De topatleten moeten nog gecon-

tracteerd worden. De meeste daarvan wach-
ten nog even op hun resultaten in de komen-
de voorjaarsmarathons af. Ook wij ( in
samenwerking met V/im Verhoorn) wachten
liever nog even, immers erg veel budget
hebben we niet en het budget dat we hebben
besteden we natuurlijk het liefst zo goed
mogelijk. In ieder geval hebben we Greg van
Hest door onze bonus ertoe kunnen bewe-
gen, dat hij, afhankelijk van Rotterdam, seri-
eus overweegt om zijn thuiswedstrijd de

Tilburg Ten Miles te laten schieten. Verder
wachten we nog af.
Iily'at ook nog niet rond is zijn de overige
deelnemers. De voorverkoop start over een
week en de KNAU verenigingen worden
ook deze week aangeschreven, evenals de
scholen en de business-runteams. Wel heb-
ben we inmiddels reeds 10.000 folders uitge-
deeld, nog mÍur 10.000 te gaan. Ben
benieuwd hoeveel lopers we uiteindelijk
mogen begroeten op 30 mei.
Het laatste wat nog niet rond is, en daar
maken wij ons het meeste zorgen om, zijn de
vrijwilligers voor 30 mei. We hebben er zo'n
175 nodig en tot op heden zijn we nog erg
ver verwijderd van dit aantal. Help alstu-
blieft mee om 30 mei een schitterend Hague
Road Runners evenement te maken en geef
u op als vrijwilliger. Ook familie, vrienden,
kennissen en collegae zijn zeet welkom. En

zoals gebruikelijk krijgen alle vrijwilligers
het unieke "crew" T-shirt, lunchpakket en

toegangskaaÍ voor het feest 's-avonds.

In het volgende clubblad hoop ik eerr zeeÍ
enthousiast stukje te kunnen plaatsen over de

afloop van 30 mei 1999, de laatste Royal
Ten van de 20e eeuw.

Ronald Boekkamp

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 07O - 360 79 51

§

door de deelnemer neergezette

des te

waaÍ-

aantal

Er geldt

Kramer

Hoenderkamp

ment 1998 in elke

lo lager zijn dan

uit ons

4. Bart Colijn

5. Maarten Scharrm

5. Jan Nieuwenburg

5. Hellen Hauser

ookzrjn

hethoger

Mannen 50-59: Willem vaa hooijen
niet uitgereikt

niet uitgereik

José Willemse

Mannen

Ineke Schnitzler

niet uitgereih

vijf beste

TimeTrials.

1998 en 19ts

strijdcategorie worden vijf HRR-leden van het

wordenvcorwaarde gesteld

Hun punten- meld. Achter elke

hter de

niet als lid

0p de Voorjaars-AlV van 19

wedstrijd is

als

Peter van leeuwen

het

het eent dit jaar kon die beker

UWCLUB HEEFT

ER EEN

SUPPoRTER BIl.

I

Op 6 februari schrik ik om 6.00 a.m.
wakkervan regen, hagel, sner;uwdie
tegen m'n ruit aanslaat. M'n eerste
gedachte is: ik moet naar de
Asselronde ín Apeldoorn, ik zie het
somber in.lk hoop dat Hellen en Joop,
waar ik mee heb afgesproken, af zullen
bellen. lk val weer in slaap. Om 7 uur
gaat de wekker. lk blijf nog even
liggen wachten op het telefoontje van
loop en Hellen. Als ze na 10 minuten
nog niet hebben afgebeld, besluit ik
toch maar om op te staan.

!

Was dat wel het geval dan zou de beker niet worden minder dan vijf was. Ineke Schnitzler kwam maar zo

uitgenikt. In het clubblad van december vorigjaar is wernig pundes te kort dat ze toch de beker verdient.

3370

3673

3492

3121

Mannen senioren
1. Rémon van Lunzen

2^ Albert Beek}uizen

3755

2989

Vrouwen 45-54

l. Ineke Schnialer
2, Ma{a v Wesrervoort

HRR 1998
strijden in

Mannen 4049
l. Peter v leeuwen

2. HermanvdStijl
3. Joop Verhoeven

4. Nico Droppert

5. Henk Mullekes

Mannen 50+

1. Wim Gottlieb

2. RodiDruif

3, Piet Meinders

4, Bram v \Vestbroek

5. jan vd Roest

4475

4350

4n9
3980

3899

3830

3050

I 160 (2)

1125 (2)

700 (1)

583 (1)

51s (1)

4165

4804

4597

4526

4502

3961

Vrouwen 3544
1. José Willemse

2. Margriet Hoekstra

3. Annie v Heiningen

4. Esther Hartman

5. Marjo vd Laan

Vrouwen 55+

l. Marijke Schatteleijn

geen verdere deelnemers

1656 (3)

1386 (2)

1359 (2)

1331 {2)

3345

5J/.)

2332(4)

. Vrouwen senioren:

. Vrouwen 3544:

. Vrouwen 45-54:

. Yrouwen55+:

3. Conie v Egmond l4l0 (2)

4. Sophie v Geenhuizen 1324(2)

5. Herma v Nus 1234 (2)

2624 (4)

r 883 (3)

2745
1140(2)
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Eindelijk zou het er dan van komen in
het 13e seizoen van de 1 v d 4lopen
sinds Rob Helwig (oud HRR trainer
van groepl) in 1986 het initiatief nam
om jaarlijks in een competitie over 4
keer een 10 km wedstrijd uit te
maken wie de sterkste atletiekvereni-
ging van de regio is, stonden we er
beter voor dan ooit. Nog nooit zijn
The Hague Road Runners als eerste
geëindigd en nog nooit had de
wisselbeker een jaar in onze prijzen-
kast staat glimmen.

eerste wedstrijd bij Haag Atletiek,
oktober, stonden we een straat-

voor en na de "tweede" bij de

in Delft hadden we onze voor-
sprong zelfs nog wat vergroot. Toegegeven
de derde wedstrijd was wat ongelukkig
gepland zo rond de krokusvakantie, dat gaan

we volgend jaar beter doen. Feit was dat we
na die derde loop nog maar 6 punten voor-
sprong overhielden. De vierde wedsrijd
werd gehouden bij Sparta, de club die al een

aantal jaren achter elkaar de wisselbeker in
z'nbezit heeft, en nu wederom onze grootste

concurrent was voor de eerste plaats. Tot
mijn grote schrik zag ik dat een dag later in
Voorschoten ook een wedstrijd was gepland,

waar ook altijd veel clubleden naar toe gaan.

En m'n vrees werd waarheid, wat ik ook
lobbyde om zo veel mogelijk lopers aan de

start te krijgen in het Zuiderpark om toch
met een laatste krachtinspanning alsnog de

beker naar de Buurtweg te krijgen, het

mocht niet baten. Sommige mensen hebben
toch minder voor hun club over dan ik
gedacht had.

Het was nog wel even spannend maar de

beker gaat weer een jaar naar Sparta, uitein-
delijk werden we verslagen met het minieme
verschil van 7 puntjes. Als er een paar goede

klassementslopers hadden gekozen voor de I
van de 4 i.p.v............maar ja "als" bestaat
niet in de sport. Volgend jaar is er weer een

kans, ik hoop dat de trainers nog meer hun
wensen willen stimuleren om de club-eer te

verdedigen. Ik wil eindelijk die beker wel
eens omhoog houden, jullie toch ook!!!
De mensen die er wel waren wil ik hierbij
bedanken voor hun inzet. En de mensen die
in de verschillende klassementen in de prij-
zen zljn gevallen wil ik van harte felicite-
ren. Hieronder volgen de uitslagen.

Herman van der Stiil

lndividueel klassement

2e plaats senioren : Willem de Graaf

3e plaats veteranen : Theo Hoenderkamp

4e plaats veteÍanen 2 : Nol Overvliet

2e plaats dames veteranen: Jose Willemse

Clubklassement

le Sparta 352p

2e tln 359 p

3eHaag 424p

4e Koplopers 431 p

5e AV'40 563 p

6e Duinz.run T3l p

Àla een afwezigheid van enkele maanden
is Boy Gailjaard weer terug. De bestellin-
gen van de dranken zijn daardoor weer
geheel onder controle. Het assortiment
van drank en broodjes is hetzelfde geble-
ven, maar we zijn wel van plan in de
zomer dit enigszins te veranderen.

Cockie doen erg hun best op de

hap op maandagavond. Wij waar-

dit enorm en de clubleden ook het

schoon op!

op de zaterdagochtend zijn de

laatste tijd goed geregeld. Dankz| de roosterin-

deling door Marjan van Grieken en door de bar-

diensten van de ZOT-trainers. Wij zoeken nog

steeds mensen die zaterdagochtend of op de

clubavonden bardienst willen doen. Jullie kun-
nen je opgeven bij Marjan van Grieken.

Op het CPC-feest was er dit jaar geen band,

maar wel een hele goede DJ. Wij vinden dat er te

weinig mensen waren. Immers: 100 feesters is
genoeg voor een leuk feest, maar het is minder
dan anders. De DJ bleef anderhalf uur langer dan

gepland, wat aangeeft dat het feest heel geslaagd

was. Dankzij Ginneke, hoewel zelf geveld door
rugklachten, hadden we heerlijke hapjes.

Maandagavond kon niemand meer zien dat er

een feest was geweest...alles was weer spic en

span.

Toch willen we langs deze weg aan jullie vragen

ofjullie nog suggesties hebben voor het volgen-

de feesl "Royal Ten feest" op zondag 30 mei.

Een barbecue ofeen buffet of...?

Wie voorzitter van de barcommissie wordt, is

nog niet bekend. Volgende keer zullen we dat

kunnen melden.

De barcommissie:

Ginneke, Marjan, Boy,Theo, Aad en Noortie.

DE TRAINERS VAN CONDITIO
Doen trainers het ooit goed??????
Als ze grappig zijn, zijn ze te familiair;
Als ze te ernstig zijn, zijn het zuurpruimen;
Als ze te jong zijn, weten ze wan niks;
Als ze te oud zijn, zijn ze oude sokken;
Als ze drinken, ziin ze zuiplappen;
Als ze niet drinken, zijn ze saaie pieten:
Als ze rnet iedereen praten, zijn ze kletsmeiers;
Als ze niet praten, voelen ze zic}r te hoogl
Als ze hun mensen kennen, ztjn zrj hun wriendjes;
Als ze er op stÍum dat men zic}r aan de voorschriften houdt, zijn ze lastig;
Als ze het niet doen, zijn ze te goedig;
Als ze van hun leden veruachten dat ze hun plicht doen, zijn ze uitslovers;
Als ze het niet doen, krijgen ze te horen dat ze slappelingen zijn;
Als ze hun ogen de kost geven, zijn het spionnen;
Als ze het niet doen, rnaken ze tlet zictr te gernakkelijk;
'Willen ze alle klachten voorkomen, dan moeten zíj bezitten:
. de wijsheid van Salornon,
.. het geduld vm Job,
. de huid van een olifant,
. de slimheid van een vos,
. en de rnoed van een leeuw.

Aangezien al deze eigenschappen zelden in één persoon werenigd ztjn, zal het duidelijk
zij,:l dat trainers ook gewone rnensen zljnllll

GE.\I/,ONE I\4ENSEN, JA GE.WONE MENSEN, DIE BEPALEN HET GEZICHT \/AN
C)NZE CLIJB

Langs deze weg wil ik dan ook onze trainers bedanken voor alles waÍ ze voor ons hebben
gedaan en in de toekomst ook nog zullen doen-
Natuudijk heeft een trainer ook een club nodig
Een club waar je je thuis voelt;
Een club die bij je past;
Een club waar de mensen blij zijn als ze in actie rnogen kornen;
Een club waar plezier voorop staat;
Een club waar iedereen gelijk is;
Ik denk dat Conditio zo'n club is.
Een club war ik de afgelopen vijfjar veel plezier, veel gezelligheid en heel veel ont-
spanning heb mogen meemaken.
Ik ben ervan overtuigd dat we ook de kornende vijf jam mooie jren zullen beleven.

wolien Taal

E<

Datum Time Triah (5 km)

De data tran de tiffirial is tot stand

gekomen in overleg met de trainers,

Í999

1 999

UTTWODTCIIYG V@R AI'T'E $]JBT'EDEN OTI

DEEÍ' TE IVEIíEM ÀÀTY DE DERDE g)TTTE

YÀIV DE BtrGE ACÏ'"B

IÍRR RI'N.BIKE.RÏ'N

DTE CEËOITDEN WOEDI OP TOBI§DÀGJIYOT'D

ÏÍ,5CËRI.JUil'G TS GRATTS I I

Her STÀRTECHOT valr or 19.00

BI,l DE FIWSANS?ALI'flÍC III DE DUÍNEN

IJOPEN 4 ,2 Klí
FIETSEN 15.8 f,Ií
ITOPEN 2;L ní

DE rÍMgn SITUIT OD't 20.45

PRI.ISUITREIX.ING; @t 27. 30

30 OI'NI

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

lenzen!) in topconditie. ö

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

M

Wilje meerweten? FngSft
We nemen graag de tijd MSIOfrt
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN
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RUN dh Wdfgrgsee,Sank Wolfgarry (0osL),

28kmop18/1098

Plaas Cfr" W Nunr

3 M0 2:23:00 ArtrurToomer

Herístnandpn, EttenLwr, Manthon op 2fl1M8
Plrrlh

I

I

I

30

5

Tiid

2:2842

2:41.Tl

2:53.45

3:25.34

3:37:06

Poltup, PiqtÍ,il, I 0 kn q W01 l9
Ploan A rN
I MSE 0:30:?2

0:32:10

0:32:?3

0:33:23

Nuttt
Herman Vels (Belgre)

HenkPluiln (VuNed)

Willy Baevegems @elgre)

lvlarcoBonbmm

PaerHoek

Nutr
JanWillem Shaar(AV

Slio&ech0

Rémon van I-rmzen

WillemrbGraaf

Jan&oot

Col"

MSE

M40

M55

M40

M55

Halve Marafu1 Et/r+l/-eut, op 25ll W
Plod§ Cfr. W
I MSE l:07:41

I M45 l:14:15

I M40 l:15:25

I M$ l:19:05

M5 l:24:59

ME l:2Í:40

46 M45 l:?A:%

l 5 l:34:58

?3 À{55 l:42:15

l2l MSE l:42:,36

I Mó5 l:44:23

lM M40 1:45:48

91 M45 l:4ó:06

12 \45 l:4ó:Í
6 M50 l:50:20

l7 V40 l:52:43

107 M45 l:52:59

2l VSE l:59:01

Naalrt

RikCeulemans @elgie)

AddeRq(LADB)

Jan Zuidweg (AV Flakke)

Fons Warens (VetNed)

Jenny Commandeur (Haag Atl)

Rirkka Kella(Iyphmn)

Jaap vanDjk

Crsina Bmoymans (Sprnt)

Dckvan Es

RobrtBonte

Jan RurgÍok (lri&nAtl)

FnnsPudifi

ïlrco Snijen

Herma van Nus

Roelfu
Annie van Heiningen

Job Baak

YvomeSmit

]m Cirhootn Hahte filarat'rll, ffolisw, q 1 4/1 1 lN
PIrm Cfr. Tiid Nmta

I MSE l:ffi:58 OlegOunakov8usland)

5 M40 l:12:08 C.lwlesTimnrrmam

(Padrcnon)

l7 MSE l:16:47 BartColijn

22 REC l:18:36 RenévanWissen

58 VSE l:25.24 Carla0Éont(0lymps70)

m M50 l:2529 tmVonk(0lymps?0)

74 M40 l:ïl:13 Petervanleeuwen

79 M40 l:ll:53 NicoDmppÍ

103 MSE l:29'.21 lvÍarceldenDulk

132 M40 l:31:51 StevenPoc

170 M45 l:34:31 Jmp §eioinger

l9l M55 l:36:02 Theo Handertamp

l% M45 l:36:18 CeesRip

N V35 l:36:51 FrancinevdElst(Watrweg)

222 M40 l:31'.36 PeterGmn

2?i M40 l:37:3'l Johnvan&rKrcft

30 M55 l:,14:03 PeterHoek

38ó M40 l:44:38 Paul van den Berg

411 I\,150 l:46:25 HenkBreugorn

MZ M50 l:4719 Nico van Grieken

453 REC l:47:40 PefaMeijhom

528 V40 l:51:ll AnnievanHeiningen

540 REC l:51:50 SimonHack

595 M50 l:54:38 PeterlÉegsfa

5Y1 REC l:54:45 ReneHaamoot

606 M45 l:55.,2il JóBaak

I{apelstumpei, Àtapels (lL), ttanhm W 1511108

Pltdr Cat Tiid Nwn
I Mm 3:38:00 fuïlrurToomer
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t2

25

MSE

MSE

MSE

Hafu Manttnn, Egmond aan Zer', op 1U0119É

PlaM Nwtr
Grg van He$(IRR)

AartStigteÍ([,GAS)

knaHeercn(AAC)

Alhrt Bekhuizen

Jaap Vallentgoed (Altis)

Inngard Ooud (Olympra)

Marco Borsboom

Jacques 0vugaauw

Jan Peter Boelema

PeterHck

KaÍel Shlk

Simon Stoo

Dickvan Es

Esther Hartnan

Ron knning

Peter Remmerswaal

Kees Knaap

Nant
HemiHavrnga (AV40)

JanGmot

ïhomMelissen (Kqlopn)

BatColijn

ïrcoTimmermans

Herman van derStijl

Peter van Poelgeest

Peter de Visser (Koplopm)

MBienteker

mdyZjl
TonTet

Bri$fie Pleting (l,erden Atl)

Hans Blokku

MargiaHoektra

ïhoHoenfukamp

Eugène van de Be4

a
MSE

M40

VSE

BR

M50

v35

M40

M50

MSE

M55

MSE

M40

M55

v35

M40

M45

M45

135

TI

NI
?5

u7
M
40

l4

a8
2n
22i

Cd.

MSE

MSE

M40

MSE

MSE

M45

MSE

M50

MSE

M50

M45

vsE

MSE

v35

M55

MSE

Pla6
I

3

I

5

9

4

l5

I

22

3

ll
I

35

I

9

38

TW

l:01:19

l:M:.23

l:10:02

l: I l:49

l:14:47

l:22:33

l:33:Í
l:36:34

l:36:34

l:38:30

l:40:16

l:43:08

1:43',29

1:43.31

1:54:55

l:55:0

l:59:15

TN
0:30:05

0:30:44

030:54

0:30:58

0.3214

0:33:33

0:34:15

0:34:18

0:36:08

0:36:57

0:37:09

0:37:18

0:40:46

0:40:46

0:A:21

0:A:44

Drtdfuq, Leinuikn, I 0 EM op 1 7 ./01 199

Ploh Cd" Tiid Nan
4 MSE 0:!A'.2'l BartftIjn
5 MSE 0:Í:35 Jan OÍoot

l0 M40 0.57.23 Petervanleeuwen

Zuifurprkctoss, Den Haag, ???n op ill01l99

Sporteon 0ostdamloop, Xatwiik 1 5 kn op Mt02N
PluS CaL Tiid Nuttt
I MSE 0:5039 laapvDrijvenvmdefui&n

Ad)

125 M40 l:20:56 BeltDonnars

Sporteon Oostdamloop, Katwillc 10 kn op 6/02N
Pl/ab Cil W Nan
I REC 0:33:55 Willem de Graaf

21 REC 0:41:20 ErlBienteker

3 REC 0:43:23 GuusZjdenbos

4l REC 0:44:10 PeterGroen

58 REC 0:46:48 Rein Pijpn

105 REC 0:í:07 JoadeGruf

25 REC 0:55:27 AnnekevanKmten

ll3 REC 0:55:33 PietZandvliet

I 14 REC 0:55:34 Peter Wisse

29 REC 0:5ó:03 RonnekeBoÍsboom

36 REC 0:57:40 MarjavanWesbrvoort

l» REC 1:01:36 RdiDruif

Sporton oosdamloop, Katwijfu 5 kn q ffifi2199

Ph^ A Tiid Nrorr

3 REC 0:17:09 HansBlokku

4 REC 0:17:18 ïheoTinmermans

18 REC 0:20:06 ArramdenHeijer

19 REC 0:20:08 WillemHasekamp

20 REC 0:20:11 Eddyzijl

2 REC 0:20:45 JoÉWillemse

3 REC 0'.22:fi MargietHoeksta

40 REC 0:26:18 }lansEikenaar

20 REC 0:ïl:35 Sylvia Kuipr

22 REC 0:N:23 JokeZj&nhs

52 REC 0'.29:12 PeterFlemming
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8
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I
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30

4

I

I
1

I

I

I
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3
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3

2

I

3

5

4
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3

t4
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MSE

MSE

MSE

MSE

M40

MSE

MSE

M40

TÍ50

v35

M55

Ivl50

v40

VSE

MSE

M55

M40

M50

v35

v45

VSE

M45

M50

MSE

v35

M40

0:29:59

0:30:17

0:31:21

0:31:28

Tijd

0..32:45

0:33:13

0:34:28

0:35:25

0:36:19

0:3ó:54

0'.39:22

0:39:53

CI4CI33

0:40:35

0:40:41

0:41:57

0:42:18

0:42:,43

0:42:52

0:43:23

0:43:38

0:43:51

043:5ó

0:45:18

0:45:39

0:45:49

0:45:50

0:46:50

0:47:55

0:54:50

REC

REC

REC

REC

Madjke Schatteleijn

Jan van der Lin&n

Ineke Gillet

Judy Zandvliet 
'

Nanr

Ronald Schut (PSY)

Ton van Dmm (Haadem)

AlhrBekhuizen

Petervan Leeuwen

Nwn
PaÍ Dekken (Koplops)

Willen&Gmaf

IIam Blokker

ïhmTimmermars

ïlnmMeksen (Koplopen)

Petei van Poelgeut

EdBienteler

HenkMullekes

Betvan Dijk(Sparu)

Joke Keuning (Haag Ad)

ïheo Hoenderkamp

RachidBoulói(Spm)

JmeWillemse

Jialian Yin (Spora)

Jeroen Korving

Nol Overvliet

PehrCrmn

Iaakl,uteijn

MaryietHoeksra

Ineke Schninler

Annette Stavel

Jmp&n0u&n
Bery Kmmer

Eugàrc van de Bug

Hellen Hauser

JmpdeGier

Mitwints Mininpn$on, Aflcoon, 1 86 kn op CÉf,2199

Phh CaL Tiid Nutn
I MSE 0:57:10 JemenvanDamme(Huizen)

620 REC l:29:15 Izaakl,uteijr

749 REC l:31:08 Ineke Schniuler

758 REC l:31:23 AnnemStaver

959 REC l:34:01 PetaMeijboom

Yll M50 l:34:09 Berry Kruner

1028 REC l:35:06 Hellenl{auser

ll09 REC l:36:13 FrankSoonieus

l38l REC l:39:45 Juliol,asienaMartinez

1501 REC l:41:30 Hil&Eugelink

1505 REC l:41:30 PeterBamad

1874 REC l:4'l:2'l CorWiersma

2l0l M55 l:53:01 ïheovanVeen

2156 M50 1:54:55 HenkHoogeven

NK Veldlup Vffianen, ZeisL 12 km q 14102N

Plaaó Cat TN Nun
1 M45 0:38:53 Henk van Velzen fuiden Atl)

1 M40 0:39:05 Ruud Woord (IH0R)

35 M40 0:43:57 Petervanleeuwen

8 M45 0:44:09 Herman van der Stijl

Een vd Vier AV40, D;lít, 1 0 km q 21 l02N

Mmillrln Sdroofl, 3A krn q 2l /02/99

PtM a Tijd

I MSE l:36'.N

I M40 l:45:15

8 MSE l:45:41

l0 M40 l:53:39

Sevillla Mandnn,Ssyílh (Sp), q 28t02/99

PIM Cd. Tiid Nuttr

2 Mfl 3:39:00 ArtlrurToomer

lanp & Gwwefup, Waflinweelr, 10 km op A6MN
PlMs Cd" W Naun

I MSE 0:29:55 SaidSerifi(AVGouda)

I M40 0:31:49 Hans van Weegen (Vet Nd)

7 M40 0:33:15 Piemvanleeuwen

l1 M40 0:35:05 Petervanleeuwen

Vffiatup, cotdltriitl N kn op Mi/99
Phfr Cat Tiid Nrun

1 MSE l:M:35 JanWillem&haar(AV

Stenrech0

5 M40 l:05:57 CharlesTimmermans

(Pailrcnon)

ll MSE l:07:33 Willem&Gmaf

17 MSE l:09:13 JanGmot

183 M40 l:27:56 Marco Bonboom

Mt H#t Sdryn, 25 kn op 07103N

Pbth Ctí Tid Nun
19 M50 [:01:04 JanElhont(Nmrdkop)

I MSE l:28:39 JurgenRatelband(IAS82)

311 M50 2:39:25 Andre Westerhuis

BlÉrnrldaallcrp, D$ Haag, I km q 13103199

PboS Cd. Tid Nutn

3 REC 0:28:08 RonaldBreugom

42 REC 0:43:0ó Han Elkerbut

Blenmdaalloop, Mr Haag, 1 0 EM op I N3N
Plus Cat fijd Namt

I MSE 0:55:33 Martn Zwinkels (Olympus 70)

3 M40 0:56:45 DoekedeJong(0lympus70)

4 MSE 0:56:48 Hans Blokker

5 M40 0:56:50 Petervanleeuwen

9 M40 0:59:32 StevenPost

12 MSE l:00:33 Marcel Mientjes

23 MSE l:01:47 Marcel den Dulk

UITSLAG. telefoon.: 070-3861719 of 070-3876360Van Herwerden 75-79,227tAG

Aanmeten en
a

wen van
9p

metenAan en vanrbouwen

Eu vd Vtu Sparh, Den Haag, 10 kn op 2003t99

V crlsdutenlcrip, Vcrrlduten, S km q n ni0g
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AlbÍt Beekhuizen

Ronald Brcugom

Piene van Leeuwen

BartColijn

Hans Blokker

ïheo Timmemans
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MarcelMientjes

Peter van Poelgest
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Peter van Lcuwen
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