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De initiatiefnemers,
geleden besloten The
Runners op te richten,
vooruitziende blik hebben gehad.
zullen nooit hebben kunnen vermoeden dat vijftien jaar later een vereniging is ontstaan met zoín 500 leden
die zeer actief en met succes de atletieksport beoefent Dat is een geweldig compliment voor al die leden, die
zich in die jaren hebben ingezet om
van The Haque Road Runnenr een
gezonde en gezellige atletiekverenite maken.
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want
blad als je
wel zeggen
jaren doe
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nog steeds
een feeste-
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ik een aantal oud
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Hellen den Dulk

eathridge Op richter

afgelopen vijftien jaar is de verenierin geslaagd binnen Den

naam op

volgende
foto's uit de oude
vanaf 1984.

HRR

RE THE CLUB CAME FROM

name

wegatletiek, een
waar steeds meer sporters zich

I could help spread the word here in Den
Haag. Road running was becoming a sport within
iself, with marathon races being promoted in
maybe

men. In dat kader wil ik zeker de naam van
de Brit Keith Deadridge niet onvermeld
laten, want onder zijn bezielende leiding en

enthousiasme groeide The Haque Road
Runners in een 'recordtempo' uit naar een
verening, die niet alleen regionaal maar ook
landelijk grote bekendheid geniet.

that

most of the world capital cities.
l

every March. I was at the

On a December evening in 1982. Peter Dijkgraaf,
then chief sports editor at the Haagsche Courant.

ëe

came around to my apaÍtnent in Den Haag and

ting a new running club,

In dit jubileumjaar ben ik blij dat

to the

de

ging onlangs een nieuw clubhuis op
grondgebied heeft betrokken. Vlakbij
Haagse duinen waar de leden nu echt

I

to participate in a

maybe giving the neces-

ftemtorun in the

and enthusiasm for a few
people to join the ranks of the runthat was sweeping the world

mogelijkheden hebben om
nen en om verder aan hun
houdingsvermogen te werken. Kortom
ingredienten zijn nu aanwezig voor de
eniging om de toekomst vol vertrouwen

paper

was interested in creating publicity

and early eighties. James

in
Fix

some commit-

ment as there was only
training. The great interest
have been due

tegemoet te zien.

to the fact

was shown may
idea seemed

the right backup it was certainly posto achieve ttre goal. The limit was set

In dat kader wil ik het bestuur,en alle leden
namens het gemeentebestuur van Den Haag
van harte gelukwensen met dit l5-jarig jubileum. Dit allemaal dankzij een actief bestuur

KNE§
#d

at 15 participans and this included Alex

toeleven...".

van Kalken, a young sports joumalist at the
Haagsche Courant. Alex think would
agree when I say that he was a little over-

The training group in the second year consisted of
some 45 people, and from the group the HRR was

weight and not in top athletic shape, but he

duly formed

I

druk

de vele vrijwilligers die
ervoor hebben gezorgd dat The Haque Road
Runners een kerngezonde maar vooral
gezellige atletiekvereniging is geworden.

bijgestaan door

volunteered

tojoin the group.

Alex reported weekly in the

member
Haagsche

Courant on ttre group's progress and set-

Ik spreek de wens uit dat u dit jaar tevreden
en met trots terug kan kijken op een

backs as they evolved during the

ook in de komende jaren spoÍief 'aan

de

weg' blijft timmeren.

l0

J

HRR. Alex

also finished the half marathon

in a

respectable time and described his
in the Haagsche Courant with
the following words:
"...Wat een geweldig gevoel is het dan het
experience

Prins
Wilbert Stolte,

Tel:

wethouder
Sportzaken
gemeente Den Haag
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1984. Els Bloemen, a faithful
present day, was a

of the club to this

member of the second group and went on to bring
honour to the club in her excellent performances
as a lady veteran runner.

weeks

of training. The scheme tumed out to be a
great success with Jacques Beljon, Ton
Vermolen, and Corrie van Egmond all
retuming creditable times of I hr 16 min., I
hr 18 min., and t hr 26min. respectively for
the half marathon. I mention them specifically because they all went on to play very
significant roles in the foundation of the

geslaagd jubileumjaar en dat de vereniging

voor mij nu allerminst afgelopen. Samen met
enkele super-enthousiastelingen van de groep van
Keith Deatluidge ga ik trainen voor de marathon
in nrei in Parijs. Een uitdaging, waar we nu al naar

I was at first reluctant to lead the HRR as the
I

was already an active member of
as a runner here in Holland. To be an athlete was foremost
to me and to be a club offrcial, let alone run a
newly founded club, was not part of my plans.
chairman, as

V&LTC and I was still to make my mark

It became evident that to get the HRR off to a
good start I would have to play my part and support the new club. We made a very ambitious start
and soon established the "Hague Ten Miles" race,

which

I

envisaged would grow

to

become the

major road race classic to close off the athletic

Lange Voorhout te zien naderen, waar het
zwaÍtzag van de toeschouwers. Met de laaf

season here in the Netherlands.

ste aanmoedigingen over de finish te komen
in een tijd van L37.45, is een ervaring die ik
niet gauw vergeten zal. Het hardlopen is

It was with

.ffiu

great personaf*dness that the

,
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Deathridge"
the race.

I

suppose

it was my

personal contribution to the Dutch road racing
program and to see it disappear after such a promi-

Gerrit van Pelt
Geboren 29 maart 1957
Lid sinds zomer 1985
Voorzilten begin 1990 tot medio 1992
Bestu u rcl id : totaal 6 j aa r.

sing start was disappointing. The club lost a race
that was gaining quite an intemational and
tic reputation.
The club that I now see is very different from

in the mid eighties. The club is certainly well
known throughout the Netherlands and I hear
people comment very favourably on the present
club. Other road running clubs have emerged in
the Netherlands and indeed the HRR was a blueprint example for what is possible when an enthusiastic goup of sportsmen wish to form their own
club.

I admire the dedication shown by many

members

who give up so much of their time to administer
and run the club for the benefit of the members. I
do however believe that at the heart of the club

ging, zelfs in die club en werkte de geestdrift aan-

stekelijk. Toen Ton Vermolen, bij wie

ik in

de

groep liep, me vroeg te denken Íum een klein taak-

je

(commissaris) in het bestuur, dacht ik vreemd
genoeg daar eigenlijk nauwelijks over na. Op de

op een braderie in de Badhuisstraat
ontdekte ik de HRR mensen in
Hun enthousiasme viel meteen op en
me dat o.a. Hans Korremans (zie verder in dit blad) present was. Net verhuisd naar Den
Haag kon ik als ex-voetballer mijn sportieve draai

niet vinden en dus besloot ik er eens te gaan kijken. Daarbij had ik in het voo{aar al wel de 'dagboeknotities" van Keith Deathridge ter voorbereiding op de CPC met gïote interesse gevolgd in de
HC. De eerste training was zondagochtend in
Meijendel. Bijna de hele club was nÍur een estafettewedstrijd in Utrecht. Rinus Innemee vertrok

ALV werd ik voorgedragen en een van de
leden vroeg of ik even kon gaan staan, dan wist
men tenminste wie er benoemd werd. Toen Ton
me enkele jaren later (de taak ondertussen bagateleerste

liserend) vroeg vice-voorzitter te worden, dacht ik
opnieuw niet lang na. Toen hij vervolgens zelf een
tijdje het voorzitterschap eraan moest geven en ik
dus automatisch voor zijn plek in beeld kwam, heb
ik nog wel eens betrvijfeld of ik wel zo slim bezig
was geweest.

kker

de slepende onderhandelingen

met de Gemeente vroegen om meer tijd en energie
dan ik eigenlijk redelijk vond.

Gelukkig werk je in een bestuur met een team en

Bert Tissen.

eigen werk en ben daar dus dankbaar voor. De

heb

ik daarbij ook veel geleerd van heel veel men-

sen

in de club. Ik heb daar veel aan gehad in mijn

lijn

club heb geprobeerd in te voeren was

should be the

maken van mensen voor een

tic

in een commissie. Voor de beffokken-

one, but in

oilstond het

an athletic
over
of
ment must
club. Social events, whilst an integral part of tlre
club, must be of secondary

pefiÍic bij woning burg.
Havermans....

.... aanbieding

met enkele fanaten voor een tocht van drie uur en
Joop nam de rest op sleeptouw. Woensdagavond
vanuit Ockenburg, daama met groep 2 mee o.l.v.

(Bestuur
onze

sporting club. This central aim is
club that I now observe. I

heel

door negatieve energie te stoppen uit onvrede met
situaties of personen. Jammer dat dat daar waar
mensen samen werken of sporten kennelijk toch
altijd opduikt. Rest nog te stellen dat ik me wat
schuldig voel over het geringe aantal keren dat ik

nog op woensdagavond train. Verbazingwekkend
eigenlijk dat je, wanneer je dan een keer wel komt,
opgenomen door de ouwe hap alsof je er
regelmatig verschijnt. Marcel haalt je van de
"dodenlijst" en de rest lijk wel geen spat veranderd.

Het is iedere keer net alsofje weer thuiskomt.

committee see
tion and not
ment. I

in the

op de eerste plaats

club
more as advisors
old format.

van een artikel in

Ik herinner mij die eerste

encouraged.
start

of

In

record aan-

een

a

radical change,

Een nieuw lid wordt uitde peptalk die voor

ve change

lage

infectious
on, is not as

vanwege de

The HRR, no matter
wish the club many
above all I hope is members

van drie Jaar op

danopeen
ning

own athletic goals.

I take this opportunity
ding comminee namely, Ton V
Beljon, Louis Brugman, Corrie van
Taylor, Hans Korremans, Jan van Egmond

iclia

Jolien Pas, for their great effort and the
al approach that each one unstintingly gave for the
benefit of the club. They certainly made my job
extremely easy and without doubt made possible a
very rewarding phase of my life.
a special thank you to Jolien Pas who put

so much time and

effoÍ

as the

frst

in

secretary of the

club. As well as entering into a very time consuming training program, Jolien gave the club much
more than could be expected from an unpaid club
offrcial. The professional way in which she completed the club business should be recognised and
her contribution was a major factor in the initial
success of the club.

I must also thank Tom Vermolen who as deputy
chairman gave me support and indeed took on the
Chairmans role, in the registration of the club with
the KNAU and in all other matters that were conducted in the Dutch language. As we now know
Ton has continued to successfully serve the club
as Chairman for many years.
The club leaves me very proud in so much that I
was the prime mover of the club's existence and
that

Ockenburgh loop ik

Íutn, een van de zeer fana-

What is

I give

geworden naar

Runners

I now

- some 15 years later - see a well estaand successful athletic club.

WC en eten pannenkoeken rond de open haard van
de boerderij. Er ontstaat een hechte vriendenclub
en tevens het hart van de trainersgroep CPC '85.

Ine: Al sinds 1975 wordt er hardgelopen door de
Valentinnen. Op school vond ik het al leuk en als
broer Jacques met prestatieloopjes mee gaat doen
en lid wordt van een atletiekvereniging, volg ik
hem spoedig. Na een aantal jaren baanatletiek trekt
de weg al gauw. Nog niet zo gewoon als jonge
atlete, maar

ik

heb het geluk dat juist op dat

moment AVON de Nederlandse Top op de weg
gaat sponsoren. Onder enthousiaste leiding van
Wim Verhoom loop ik in 1982 mijn eerste marathon in Amsterdam.

Mutaties

Wilt u bij onjuiste
We worden lid van de club...
Hans: In de voorbereiding met deze nieuwe trainingsgroep wordt besloten de halve van Egmond te
lopen in januari 1985. Onder Siberische omstandigheden komen Peter en Wilma Rusman beiden

wordt. Keith of Ton klimt
welke goede prestade planeerste

Keith en

inrodu- ) )

Her Roru RrvrEw
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E en passende

In december van dat jaar wordt er weer gestart

In 30 tJt'l

met trainingsgroepen voor de CPC waaronder

kan

keu ken

.

sËan

zelfs een jeugdgroep. Ondanks de opening van
het clubhuis, na verbouwing, in 1987 baart de
accommodatie HRR enige zorgen omdat het
huurcontract dreigt af te lopen.
Naast organisatie van The Hague Ten Miles en

de Babylon City Loop organiseeÍ HRR ook
nog de Nationale Broodloop. De opbrengst

confectie zijn

kwam ten goede van UNICEF. Veel HRR'ers
doen ook dit jaar weer massaal mee aÍm diverse

198/-

.

lopen

uit de CPCJoopgroep volg de oprichting van
de Hague Road Runners door Keith Deattridge,

.

saÍnen met de medebestuursleden Joline Pas,
Ton Vermolen, Jacques Beljon
Jan van Egmond (wedstrijdsecretaris), Conie

van Egmond (ledenadminisratie),

i

.
.

Dsarom vindt

u in un:e

showrmm ruim

,100

mr

!5 opstcllingcn
kcukens,

vrn bckcndc merkcn

önzedeskundíge*dviseurs6*venu
graag

allc inl'ormttie ;rdat up

dnt d* kcuksn pcrf{ct wordÍ $eIn.
*tnllilrrrtl. Àl rnim 60 i*nr trin wit
u}rio{ itr ketrk{"tr$, voor u dr gar*n-

Om

rnstellateurs !otEen

rrvilÍ)r

er ruim 150

de bar heeft daardoor matig gedraaid, maar
door onder andere Eric v.d. Loos, Rob
Corry Midde, Hans v.d. Vecht en
leven ingeblazen

pàÉt.

is

heeft

N

vÀil

inmiddels, naast de

zondagochtend, tot voluitgegroeid. Dannis

HRR

otl (,lllEr{

ffi*.w

begin 1988 zit de HRR Èö'ii&r gur, licht en
water. De clubaccommodatïètaart weer zorgen.

Ten Miles

AG

r}E

*rmt

1988

.

The

Den Haag Tel. 070 - 363 69 25
HRR clubleden speciale korting.

Beeklaan 223,2562

Joanne

Dat het een zeeÍ actieve en enthousiaste vereniblijkt wel uit het feit dat er in datjaar een
wordt georgani-

tí{ {*r h*t rerultaat !{eeiru maB
wtrdun, Ern rltor:m van ren keulter wnsyin u naer hrileÍust kunt
kokl*r*Ilcr. Ërr voor elhe vraag

bit u

gelopen

een 100 uur

gelederen ver-

de

ten

t(EUt<Eàr3

1989
1400 km

bestaan is

in

De

probleem: het

op
met

Ton

Dyke,

het

Dit jaar komt
het aantal
maakt een

met een

'

) ) ceert...Vanaf dat moment loop
dagavond en zondagochlend in

]

Taylor (commissaris) en Hans Konemans (pr)
de vereniging heeft bij oprichting 50 leden en
groeit binnen 5 maanden tot ruim I 15 leden

very*nakkeliitt, !.Imr
went maker wii een uflertt cn reu
oatwcrp zodet $ voora{ wètt *s+r hq.hhcn Hil tcn pasrcarlt oplossing,
s vffir kiest, Maar wii d+en mtcr. {ieu:tt c{}ilifstie maar Rtaat*erk <lgt
keuae wordt

dx.

-f[n

de

opge-

Beljon en

een

eefl accoÍrmodatiecommissie

zegd.

Blood, sweat

1990

Hans: De leukste

a

elkaar in gestaag
van Damme in

Commissie

uit

op waarin de

tie, een

op een hoger
van
I maart 1991

niveau te

feest en van een

30

op de Laan van Poot een

te

tijd te vinden om fanatiek te
trials in de Ganzenhoek doet iedereen gewoon mes
en wordt altijd voluit gelopen. Er groeit een

inlopen en met een

kende band onder de toenmalige leden van de

De sfeer is zeer speciaal mede ingegeven door de
ambiance van het eerste clubhuis in Scheveningen.
Met vereende kachten is daar gezorgd voor een
complete metamorfose van een vervallen verpleeg-

1991

.gr

.gr

en er zijn 8

trainings-

mogelijkheden voor een vervangende
clubaccommodatie worden door de accommodatiecommissie afgetast. De vereniging koopt
een houten clubgebouw aan dat eerst in Den

De Technische Commissie wordt

opgericht,

Haag en dan voorlopig in Katwijk wordt opgeslagen totdat een geschikte locatie wordt gevon-

van die
officieel

tehuis. Het hart van onze bruine kroeg wordt
gevormd door een tweedehands bar uit een failliete
Scheveningse boedel. In deze hoogtijdagen van de

naren

club is er weinig aanleiding nodig voor feesten en
hiervoor mensen te mobiliseren. In voorbereiding

Hans Korremans en /ne Valentin

.

groepen

uit: Rob Helwig, Cees Jan Rotgans,
Genit van Pelt en Frans Perdijk en er is een

bestaande

zijn...

.

medisch team gevormd door Pieter van Rijn en
Kees Wenneker

den.

1992

.

ook is er een evenementencommissie actief die
diverse geslaagde clubfeesten organiseert, waar-

bij Bas Langerak heel wat cocktails weet te sha-

SPO RTKEURI/VGE/V
'

Blessure preventie en behondeling

'E,C.G. beoordeling
* Bloeddrukmeting
*
Yo2 mox bepoling
*
Vetpercentoge meting
'- Mobiliteitsonderzoek
Vitqle copiciteit
*
Tro inings/bewegings odviezen
'groepskorting

:sz,flB.#ffij8.

o7o r 3884634

1987
het aantal trainingsgroepen heeft zich uitgebreid

sinds 1984 van vier groepen

een tijdelijke oplossing voor de accommodatie
dient zich aan. Beginjuli verhuist HRR naar het
clubhuis aan de Buurtweg. Door de slechtere
bereikbaarheid wordt de trainingsaanvangstijd
verschoven van 18.30 uur nÍIar 18.45 uur. Het
clubblad wordt in een nieuw professioneel jasje
gestoken. The Hague Ten Miles kijgt de naam
van de nieuwe hoofdsponsor Fit Ten Miles en is
een groot succes.

ken

.

C(ommissie) O(verleg)
de communicatie binnen de verte verbeteren

wind

len aan de bar.
huizing perfecte loopmaatjes aan elkaar. Nooit is
dan ook bij ons de behoefte ontstaan aan een substituufclub; het HRR-gevoel zou toch nooit te eve-

technisch
beschreven

tot 12 gÍoepen.

1993

.
.
@

De hadloop-speciaalzaak

Men organiseert ook voor de Fit Ten Miles
loopgroepen ter voorbereiding op de Fit Ten
Miles met succes

de PR-commissie brengt een informatieboekje
uit over HRR

1994

.

een hectisch jaar met weer een te vieren jubi
leum. HRR bestaat 10 jaar. Dit wordt uitbundig
gevierd met de soul band.
paar maanden

Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71

.ra#
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Frank en Yvonne Thuijs

Vervolg van pagina 3

"hot Íoad items"

moest altijd op de zingende feestgangers wachten.
Het waren enorm leuke lopen!!l !

en de contributie. Alles is uit-

.

weer goed gekomen. Er is gekozen
voor een gedifferentieerde licentie.
Conditio, de dagtrainingen van de HRR, wordt

Minder goede herinnering:

W

Voor minder goede herinneringen moet ik heel erg
diep graven. Ze komen niet bovendrijven. Je kan
denken aan koude douches of slechte tijden op de
wedstrijden. Wel heb ik ervaren dat als je gedurende een periode een blessure hebt de contacten

opgericht. O.l.v. Harm Hendriks worden er

.

overdag conditietrainingen verzorgd.

Verder wordt Norbert Groenewegen als tainingscoördinator aangetrokken. Hij zal de TC

met de club snel verslappen. Op zich is dat niet
bezwaarlijk want op dat moment kijg je ook weer
tijd voor andere dingen.

gaan adviseren en de trainen technisch begeleiden. Het bestuur is inmiddels gestart met pogingen het aangeschafte houten clubgebouw te verkopen, omdat HRR tot I juli 2000 in het clubhuis aan de buurfweg kan blijven. De club van
100 wordt opgericht.

I
Wat vinden jullie zo speciaal aan onze
vereniging

1995

.

Er wordt een

Ik denk dat het de combinatie is van ongedwongen
sportief bezig zljn en, als het moet of als je wilt,
fanatiek trainen voor betere tijden. De combinatie
tussen sport en ontspanning is perfect ingevuld op

t

onderhoudscommissie ingesteld

onder de bezielende leiding van Marcel den
Dulk. De barcommissie onder de nieuwe leiding
van Berry Kramer organiseert diverse thema-

E

de HRR, ofschoon

avonden: mosselavond en beaujolaisavond

1995
De club van 100 heeft al meer dan 100 leden
weten te weryen. Er zijn wat mankementen aan
de warmwatervoorziening, door een bijdrage
van de club van 100 kunnen die na enige tijd
weer worden opgelost. Het strandloopcircuit
wordt enthousiast geintroduceerd, maar sterft
helaas een zachte dood. Voor de eerste keer
wordt de familiedag georganiseerd.

1996

Anne van Schuppen doet mee aan

de

.... 29-9-1990
,iii

,1, ll,l

"triilxtiickslauf ' Berlijn ....

of lid geweest
Y
is een lid van het eerste uur, zij is
lid geworden bij de oprichting van de HRR I mei
1984. Frank Thuijs was wat later, I maart 1985.
De komst van onze eerste zoon bracht veranderingen. Eind 1992 werden we allebei donateur. Maar
uiteindelijk kuipt het bloed waar het niet gaan kan
en de voorbereidingen voor de Konmarathon zorgden ervoor dat ik (Frank) weer lid werd per januari

en met de politie ging moeizaam. Ik leefde in de
veronderstelling dat het parcours vrij was, terwijl
de politie nog een andere mening was toegedaan.
Na een kilometer zette een motoragent zijn motor
dwars op de weg en stopte de wedstrijd. Gelukkig
konden we een half uur later herstarten, maar het
gemopper van de lopers was (terecht) niet van de

lucht. Gelukkig maar een klein smetje op
lange

rij

een

van perfecte wedstrijden georganiseerd

1998.

door de HRR.

doen 12 teams aan mee. Heidi en Gerrit v.d.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet via

Yvonne: goede herinnering:

Veer organiseren een heel bijzondere clubreis
naar Praag. De Fit Ten Miles wordt dit jaar niet

HRR?

Erg goede herinneringen heb ik aan de loopfestijnen in de beginperiode in België; Brussel en
Lookeren. Hoewel het lopen voorop stond herinner ik mij vooral de gezelligheid erom heen. Na
het lopen in Brussel gingen we via Breda naar

we hoofdsponsor. Door de organisatie wordt
wel aan een nieuwe loop in het voorjaar
gedacht.

Norbert Groenewegen verlaat de vereniging

Door Hellen den Dulk wordt voor kinderen van
HRR leden een Sinterklaasfeest georganiseerd.

wellicht niet zo prettig voelen bij onze vereniging,
maar voor velen is het een gezellig en sportief
avondje uit. Fijn is ook dat de meeste leden van de
vereniging zich ook willen inzetten voor de vereniging. Of het nu parcourswacht is bij een wedstrijd, het tappen van een biertje achter de bar, het
organiseren van een wedstrijd of het ven ullen van

in het algemeen kost het niet
veel moeite leden hiervoor te vinden. Gelukkig is
er na de eerste gÍoep van actieve oprichters en
een bestuursfunctie,

leden van het eerste uur, een volgende groep geko-

men die het vaandel overgenomen hebben. Ik

Olympische Spelen in Atlanta. Voor de tweede
keer wordt de familiedag georganiseerd. Er

georganiseerd vanwege het ontbreken van nieu-

.
.

ik weet dat er anderen zijn die

daar anden over denken. De echte topper zal zich

.

.

tegen een hockeyploeg die daar ook aan het eten
was. Ook in Lookeren zijn we bekend vanwege
het zingen. De bus die ons naar huis toebracht

denk dat er op dit moment een gezonde mix is tus-

Inderdaad. De eerste keer dat Yvonne mij opviel
was op weg naar Willingen (CPC trainingsweekend), gezellig keuvelend met Loes van der Kraan

(nu Aats) in de bus. Daarna kabbelde het wat
voort. Voor de analen houden we het erop dat wij
elkaar in New York (Marathon 1989) "gevonden"
hebben. September l99l zijr we getrouwd, waarbij ook een grote groep HRR-ers aanwezig waren.

huis. In Breda hebben we de plaatselijke pizzeria
bezocht en volgens mij was dezepizzeia daar niet
blij mee. Het werd een zangfestijn van de HRR

sen oudgedienden en nieuwelingen binnen de
diverse groeperingen binnen de vereniging. Na de
7 vette jaren en de 7 magere jaren, moet er de
komende tijd wel iets moois ontstaan. De verhuizing naar ons nieuwe onderkomen kan daarbij een

mooie start zijn. Gelukkig blijven we

in

schitterende omgeving zitten.
Frank en Yvonne

1997

.

de eerste Run Bike Run wordt met succes georganiseerd. Ook het crosscircuit wordt door Peter

van lreuwen nieuw leven ingeblazen. Terwijl
de strandloop elk jaar ook succesvol door Ruud
van Groeningen en Els Bloemen wordt georganiseerd. De houten gebouwen worden in het
najaar verkocht. Weer een zorg minder. De eerste Royal Ten verloopt naar verwachting goed.

RochÈ Silvius wordt trainer van een nieuw
geformeerde wedstrijdgroep. HRR gaat met de

tijd mee en kijgt eigen homepage
http://www.denhaag.org/-hn

.

en heeft e-mail

adres : hn@ denhaag.org.

nieuw meubilair voor het clubhuis wordt aangekocht met behulp van de club van 100

1998

.

HRR start samenwerkingsverband met Sparta
en Haag Atletiek in verband met de Haagse
Konmarathon. Albert Beektuizen en Remón

Wat zijn de leuke herinneringen aan de
HRR of minder leuke herinneringen.
Frank Leuk vond (en vind) ik de ongedwongen
sfeer op de vereniging. Of je nu tot de betere
lopers behoort of een recreant bent, je kan op je
eigen niveau trainen en voelt je goed op je plaats
binnen de vereniging. Ik denk met veel plezier
terug aan de wedstrijden van de vereniging en de
feesten na afloop daarvan. Ook de trainingsweekeinden (zeker in het begin) waren perfecq zelden
zo gelachen. Het was dan ook vaak een huisje
apart dat wij bevolkten (Louis Brugman, Michel
Aarts, Joop Seitzinger, Aad Overdevest en dan
nog één of twee CPC-ers).

Mijn minst leuke ervaring is denk ik een van de
Fit Ten Miles geweest. De start van de bijloop
ging wat rommelig. De communicatie onderling

ASSURANTIEN
PENSIOENEN
HYPOTHEKEN
FINANCIEFIINGEN

75
2267 CG Leidschendam
Tel.:
320 60 00 - Fax:
320 61 00

TAAG

(070)

(070)

van Lunzen worden eerste respectievelijk twee-

de Haagse loper bij de CPC. HRR trainers treden op voor ondernemers en politici van Den
Haag in verband met het 750 jarig bestran van
Den Haag.

"Een hoge dosis yffomine

C

zorgt voor een sne/Íer hersiel bÍ/ blesures"

1999

.

HRR koopt clubhuis van

W

Postalia aan

Groenendaal I I te Wassenaar. Conditio bestaat
5 jaarenHRR 15 jaar.

rÍf§

t7 juli 1999

Fin
Ioon van
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hoop mensen mee te maken. Bovendien waren de trainingen voor mij heilig. Later toen ik steeds beter ging
presteren werden mijn schema's individueler. Ik had

kan lopen train ik bijna altijd alleen. Ik ben een uitgesproken ochtendmens en vind het vreselijk om 's
avonds te ffainen, en een avondwedstrijd vind ik nog

ook trainen die niet van de club waren dus het was

erger.

steeds moeilijker om met een groep mee te trainen.

Nu train ik bijna altijd vanaf mijn huis. Lekker over

Vaak ging ik nog wel naar de club maar trainde in
mijn eentje.
In 1993 stopte ik met werken om me beter op het
lopen te kunnen concentreren. Omdat ik nu overdag

het strand of door de duinen. En zo'n 400 keer perjaar

door Ockenburg. Af en toe pak ik de auto om in
Meijendel op zachte ondergrond te trainen. Meestal
zie ik dan meer vogels en konijnen dan mensen.

Vermolen

To

je alvoorzitter
bU HRR

Mrjn

vice-voorzitter.

is

15 jaar terug

Ik meen zo'n l'1, jaar

later keeg ik de voorzittershamer in handen en hantot 1991. Halt 1992 werd ik benaderd om

teerde deze

op ad interim basis voozitter te worden en dat werd
een jaar later min of meer automatisch ingewisseld
voor het reguliere voorzitterschap tot op de dag van

.... Yokohama'Ekitlen 1990' ....

vandaag.

Anne al lid

2.31 op de marathon

?

vanaf oktober 1984.
woonde toen nog maar net in Den Haag.
Kwam uit de VS waar ik verliefd was geworden op de wegatletiek. Wegwedstrijden
waren daar razend populair. Ik ben lid van de

Ik

HRR geworden omdat deze club geen baan

in

1996

bij

de

Rotterdam Marathon. Hiermee kwalificeerde
ik me voor de Olympische Spelen in Atlanta.
Ik sta met die tijd 2e op de nationale ranglijst

aller trjden achter "good old" Carla
l.l2 in

Beurskens. Op de halve marathon
1997 bij de City-Pier-City.

had en dus ook niet aan de competitie meed-

eed. Het vooruitzicht om de 3000 meter te
moeten lopen in de competitie sprak mij helemaal niet aan. Wat dat betreft had ik slechte
ervaringen bU mr:n vorige Nederlandse club.

Kan je in het kort vertellen wat je

Ik liep daar altijd de 800 meter voor de clubcompetitie en kon er geen hout van. Of te

ervaringen zijn bij de HRR in alje jaren
lidmaatschap?
De HRR is in de 15 jaar dat ik haar meegemaakt heb enoÍm gegroeid en veranderd.
Vroeger kende ik iedereen. Er zijn veel nieu-

hard van start, of te langzaarn.

we leden bijgekomen en ik kwam de laatste

Wat zijn je beste loopprestaties

jaren steeds minder op de club.
Toen ik net lid was sloeg ik geen training

?

Mijn beste loopprestaties zijn natuurlijk mijn
snelste tijden:

Ik

kende niemand in Den Haag dus
vond het boeiend om op deze manier een
over.

Leukste herinneringen afgelopen 15 jaar
Er zijntal van leuke herinneringen. Dat moet ook wel,
anders houdt geen mens het vol. Je motivatie haal je
uit de leuke dingen, uit de positieve ontwikkelingen en
uit de enthousiasmerende samenwerking met eenieder
die ies voor de vereniging doet. Als ik voorbeelden
moet noemen, dan denk ik allereerst terug aan onze
eerste eigen clubaccommodatie aan de Doorniksestraat te Scheveningen. Een clubaccommodatie is de
basis voor een vereniging. De sterke groei van de vereniging is ontstaan in de Doomiksestraat en in de
Doorniksestraat kreeg onze vereniging structuur en

imago. Toen werd het ook mogehjk om niet alleen
trainingen aan te bieden en het sociale leven te ontwikkelen, maar ook om evenementen te organiseren,
zoals prestatielopen en KNAU wegwedsrijden. De
kacht van onze vereniging is immer het aanwezige
organisatietalent geweest, gekoppeld aan inventiviteit,
beschikbare tijd en enthousiasme. De knowhow deden
we zelf als wegatleten op. Door de jaren heen organiseerden

wij twee grote intemationale wegwedstrijden,

de The Hague Ten Miles en de Babylonloop. HRR

..ilI;,o..Hffi ,EN,'''.'....,...Fl.

ilM.Ë# ON.§li.E}E,..,

.iN..i,$.,H.,

..

..,:,:,:.,i..,,

E...N.
,.:..i..,.. ..,.

o Orthopedische en

heeft aan de wieg gestaan van het wegcircuit (de koppeling van de grote Nederlandse wegwedstrijden) en
onze beide wegwedsrijden behoorden tot de deelnemende organisaties. Voor onze wedstrijden werden in
die tijd al atleten overgevlogen uit Australië, Kenia,

Amerika en Engeland. Onze wedstrijden konden zich
in de top meten met de CPC-loop, Dam tot DamJoop
en Egmond aanZne.

Semi-orlhopedische schoenen
o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen
o Steunzolen en sportinlays

.

Een hoogtepunt was natuurlijk ook de deelname van
ons erelid Anne van Schuppen aan de Olympische
Spelen. En een meest recente leuke herinnering is het
in beeld komen van een nieuwe, permanente accom-

modatie dicht
Gemepnte

bij

ons huidige clubhuis. Toen

mij belde om mij hierover in te

de

lichten,

ik er voorzichtig tegenover; je weet immers niet
wat het is, want er zijn voetbalaccommodaties en

stond

Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

voetbalkantines. De eerste ontmoeting met het clubge-

....

finish 'le

The Hague Ten

Miles' op Kijkduin

....

prima oplossing voor een probleem. De huur was
opgezegd in de Doomiksestraat en een uitzettingspro-

cedure opgestart. Nu zouden we meer tijd hebben
gehad, namelijk tot juli 2000. Er zijn echter tal van

slechtere alternatieven denkbaar en, nogmaals, de
Postalia-accommodatie

is een van de betere, zo niet de

beste mogelijkheid.

!n hoeverre kan HRR nog profiteren van het

toenemende hardlopen?
HRR kan er inderdaad van profiteren, maar dan zullen

er toch wat dingen moeten gebeuren. Er is, zoals
bekend, een lange opgaande golf van toenemende
welvaart en meer bestedingsruimte. Maar daarnaast
zijn er veel keuzemogelijkheden, is de potentiële loper
en consumeert een deel, waarmee ik wil zeggen, dat dat deel een keuze maakt uit de faciliteiten
van HRR en niet meedoet aan verdere clubactiviteiten

kitisch

of -werkzaamheden. Willen wii aan waarschijnlijke
wensen tegemoet kunnen komen, dan zijn aanpassin-

gen in de nabije toekomst nodig. Deze zullen breed
door het bestuur, de commissies en ffainers gedragen
moeten worden. In feite moet het aanbod afgestemd
worden op de vraag. Dat vereist op termijn professionalisering waar kosten onder hangen. Ik ben mij ervan
bewust, dat het niet erg concreet is wat ik zeg, maar

meer wordt duidelijk wanneer later dit jaar het
beleidsplan gepresenteerd wordt. In ieder geval zullen
er aanpassingen of liever verbeteringen nodig zijn op
het gebied van marketing en PR, samenwerking tussen de trainers, het op peil houden van het kader, het
blijven organiseren van goede evenementen en club-

bouw van Postalia was een klein beetje liefde op het

activiteiten en het onderkennen dat de recreatieve sector van onze vereniging groot is en dat daarmee het

eerste gezicht.

sociale leven belangrijk is.

binnenschoenen
Je hebt een periode met verhuizing Doomiksestraat
Wassenaar meegemaakt en gaat

/

dit nu weer meema-

ken, hoe ervaarje dit.

Als bijzonder positief. Zoals hierboven vermeld, kunnen we zeer tevreden zijn over de nieuwe accofirmodatie. Deze is betaalbaar, het biedt de huidige, goede
loopomgeving, is beter bereikbaar met het openbaar
vervoer, ligt dichter bij Den Haag, het gebouw kent
goede mogelijkheden, wellicht kunnen we uitbreiden
en per saldo is het een vriendelijk gebouw in een landelijke omgeving. Het is hard werken geweest, dat

wel.

Onderhandelingen met Postalia en met de
Gemeente over de feitelijke aankoop en over de
onderliggende overeenkomsten; veel intern overleg en
veel coördinatie. Met de uistekende medewerking
van veel leden is alles gelukt, alhoewel ik dit schrijf

Wat is de clubÍunctie en wat is er zo bijzonder
aan de club
datje eigen clubje bijzonder is en zich
in betere zin onderscheidt van andere. Soms is dat ook
zo. Maar ook soms is het gras inderdaad elders groener. Naar mijn mening is de clubfunctie in het kort te
bieden wat men bij HRR denkt aan te treffen of mocht
men er geen of weinig voorstelling van hebben er
invulling aan te geven, de leden er bij te beffekken en

Je denkt vaak,

te binden en hen door inspanning ontspanning te bieden gekoppeld aan de sociale aspecten binnen de vereniging waarbij men aansluiting moet kunnen vinden.
Het recreatieve, sociale staat bij HRR hoog in het
vaandel. HRR kent leden uit alle beroepen, telt veel
vrouwen, maar geen jeugd. Het is een uitdaging om
nog eens aan jeugd te beginnen.

vóór de Buitengewone Algemene lrdenvergadering
en vóór de verhuizing.

Het bijzondere aan HRR vind ik,
nooit los te kunnen laten.

Ten tijde van de verhuizing naar \ffassenaar had ik
waarschijnlijk hetzelfde goede gevoel: er was een

To

n
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n, v oo rz
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Michel Rovers
lk ben lid vanaf oktober 1992, dus inmid-

tellen. We gaan nooit écht lopen, het is alleen een
excuus om van huis weg te zijnl!". Bertus heeft
vervolgens een pÍur uur totaal afuezig in een hoek
gezeÍen. En dagen later was

hij nog de weg kwijt!!

dels alweer bijna zeven jaar. Wel is mijn

lidmaatschap al enige tijd behoorlijk'slapend'. Misschien moet ik eerder zeggen
vijf jaar lid en twee jaar donateur!!

staat de groep van Jacques

Wat is speciaalaan onze vereniging.
Gut. Een aantal dingen vallen natuurlijk op. Het is
een gezellige vereniging, nieuwe mensen worden
gemakkelijk opgenomen. De feesten zijn altijd
leuk (ook heel belangrijk). De meeste dingen zijn
goed geregeld in de vereniging. Allemaal positie-

wel garant voor!! Hoogtepunt is toch nog
Athenereis in 1993. Met zeven man sterk
(Jacques, Karel, Gerard, Ron, Pieter, John en ik)

ve dingen. Jammer vind ik dat er toch wel veel
'eilandjes' zijn in de vereniging. Een overstap van
de ene groep naar een andere is minder vanzelf-

hebben we aldaar de marathon gelopen. Althans,
dat was de reden van onze reis. Uiteraard hebben
we allemaal die marathon uitgelopen. Maar het
ging om de lol. En die hebben we ruimschoots
gehadl! Met Pieter was het sowieso lachen. Een

sprekend dan het zou moeten zijn.

leukte herinneringen, die zijn tamelijk

!! Daar

Gineke Bunk

Kortrerstag van de algemene
ldenvergaduing van 19 april 1999

TjdeÍts

!

Daarna is diepgaand gesproken over de diverse
onderdelen en zijn er door de leden relevante
opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan m.b.t.
o.a. de overeenkomst met de Gemeente en de

deze vergadering is, zoals altijd, het

jaarverslag besproken van het bestuur en de

evenrueel uit te brengen participaties.

de leden om
akkoord te gaan met de aankoop van het clubhuis
van VV Postalia voor een bedrag van f 145.000,. De 82 aanwezige leden zijn, met aanlulling van
Vervolgens vroeg het bestuur

commissies en heeft het bestuur rekening en
(financiële) verantwoording afgelegd aan de leden
over 1998. Frank Soonieus is als nieuwe penningmeester gekozen en Noortje Alberts is afgetreden

de 39 ingediende volmachten, dus in totad. l2l
stemmen, unaniem akkoord gegaan met de aan-

als bestuurslid. Voor haar wordt nog vervanging
gezocht. Verder zijn de prestaÍewisselbekers uitgereikt aan José Willemse (damesveteranen 35+),
Ineke Schnitzler (damesveteranen 45+), Rémon
van Lunzen (herensenioren), Peter van lreuwen

koop van het clubgebouw Groenendaal

40+), Willem van Prooijen
(herenveteranen 50+). De aanmoedigingsprijzen
zijn gegaan naar Anne van Eeuwijk en Bastiaan
Schellekens. De Simon Tuyt Wisselbeker van ver-

1

l.

(herenveteranen

Vanaf wanneer lid?
Ik ben lid vanaf 1998, wel met een korte onderbreking. Dat om een vergelijkend onderzoek te doen
tussen de verschillende verenigingen in Den Haag.

Maar HRR bleek al met

Berichten vanuit het bestuur

al toch de leukste!

1999:
'regeling cursussen'

Ïn de

dienste is gegaÍm naar Els Bloemen en Ruud van
Groeningen vanwege hun inzet bij diverse evenementen o.a. de kerstloop en de Royal Ten, de feesten. Verder zijn zij altijd aanwezig om de bar te

statuten

TC zal gewaagd
leggen.

moet

bekend

bemensen op zondagochtend.

voorbeeld. Pieter was aan de beurt om drank te
gaan halen bij het zwembad. Heel voorzichtig
komt ie teruggelopen met zijn dienblad vol grote
potten drank. Helemaal geconcenfieerd om niets te

knoeien heeft hij alleen oog voor zijn blad. Van
grote afstrnd sloegen we dit proces gaande. Ron:
"Oei, als ie die boom maar zieÍ". Pieter slaag er in
heelhuids ons te naderen tot "tok' hij zo met zijn
hoofd tegen een tak van de boom loopt. Het blad
begint vervaarlijk te wiebelen. Pieter: "Ron pak

!!". Ron: "Wat dan, wat dan

De leukste herinneringen.
Jeetje. Da's moeilijk. De trainingsweekeinden
moet ik dan zeker noemen. Maar ook de talloze
etentjes, uitstapjes en avondjes die (vooral door
Heidi en Gerrit) steeds werden georganiseerd.
Twee daarvan vond ik bijzonder leuk. In de eerste
plaats het uitstapje naar Antwerpen met de overnachting ergens rond Eindhoven. En in de tweede
plaats de trip naar Praag. Vooral die laatste was
erg gezellig. Naast alle mooie en gezellige dingen
die Praag zelf te bieden had hebben we ook volop
mogen genieten van de luxe accommodaties en de

culinaire hoogstandjes van ons hotel. Het hotel
had meer weg van een grote bunker met een dool-

steeds op het hart gedrukt om vooral toch weer op

hof van gangen!! Maar tot onze grote verbazing
troffen Ineke en ik een riante kamer voor ons
tweeën aan!! Ik geloof wel dat wij de enigen
waren die een dergelijk onderkomen hadden
gekegen. Natuurlijk moet ik wel even 'meezeuren' over vroeger. Toen was alles immers per
definitie beterll Maar zonder dollen, ik heb het

tijd bij de boot te zijn als we ergens aanlegden. Bij

wel jammer gevonden dat we gedwongen waren te

aan, pak aan

??".

Pieter slaakt enkele niet te herhalen verwensingen,
maar, wonder boven wonder, alles blijft zo goed

als overeind. Ook onze reisleiding zorgde voor
hilariteit. De reisleider had een boottocht georganiseerd. Iedereen mee natuurlijk. Iedereen was

de tweede steigerplaats ging die oen van een reis-

verhuizen van de Doomiksestraat. Hoewel het hui-

leider effe hardlopen, samen met een andere oen
(daags na de marathon l!). Half vier moest iedereen terug zijn. Jacques en zijn groep zo ongeveer

dige clubhuis een goed onderkomen is (waar het
zeer goed feesten is) vond ik de 'kantine' daar
toch gezelliger. Dit niet om te klagen, mÍurr om

als laatste dus Jacques zegt tegen de bemanning
"wij zrjn de laatsten, we kunnen gaan". De boot
los en wie komen daar nog aandraven ?? Juist. Het
kostte hen de nodige moeite om, zonder geld, een

boot te regelen naar het volgende eiland!! Maar
ook tijdens onze vele wedstrijden was er altijd wel
iets te beleven. Bijvoorbeeld de eerste wedsrijd
van Bertus, in Gouda was het. Bertus zich op en
top voorbereid. Strak en gespannen stond hij klaar
bij de start. Ineens werd het heel donker dus we
besloten 'even' te schuilen in een koeg. "Laten
we er dan maar alvast eentje nemen, jij ook Bertus

?". Bertus keek vreemd en nam alleen maar een
spaatje. "Nog een Bertus ?", wÍÉrop Bertus nog
glaziger ging kijken. Tngt Jacques op een gegeven
moment: "Sorry Bert, dat zijn we vergeten te ver-

aan

te

geven hoe gezellig het was

in

Koft verclag van de Buitengewone
algemene ledenvergadering van 28 juli
1999
vergadering was bijeen geroepen in vermet de aankoop van een nieuwe clubaccommodatie.
Na een uitgebreide inleiding en presentatie over

f;eze

VAana

het nieuwe clubgebouw en de bespreking van de
overeenkomst met de gemeente Den Haag en de
koopahe met Postalia, werd de financiering van
het aan te kopen clubgebouw door de penning-

ALV

en de a.s.

dering verschoven
datum.

meester gepresenteerd.

Landeliik

oÍk€nd

installateur
SANITAIRE INSTALLATIES

M

M)

de

LOOD EN ZINK WERK

Doorniksestraat.

L O O D G I E TE R IN

S

TAL LAT E U R

Het speciale van onze club zit volgens mij, hoe

DAKWERK

verrassend, toch in de gezelligheid.

Ik

heb enige tijd bij een andere vereniging gelopen, maar de sfeer die bij HRR gebruikelijk is heb

ik

van Loo§traat 140 25A2 XH Den Haag
telefooD O'10 3524388 / 06 54332579

C.V. INSTALLATIES

daar toch niet aangeffoffen. In het algemeen

vinden mensen binnen onze vereniging toch

TRI LBLOKKEN

gemakkelijk aansluiting. Daarnaast gaat niet alleen
om het lopen, maar speelt ook de gezelligheid
rond en na het lopen een belangrijke rol. Maar ik
vermoed dat ik niet de enige ben die dit zal noemen!l

I{rIIJ

t?11r
{.r
Oplossingen op maat.

:]

nauwkeurig toegesneden

op uw specifieke situatie.

Michel Rovers en Gineke Bunk

Daar draaÍt het om!
Met eÍgen seÍvicewagens.

Programma voor het JUBILEUMFEEST
op 25 september 1999

.iJ.

w

-

18,30

uur: receptie, met korte toespraken o.a. van voorzitter,
Ton Vermolen

19.00

21.00

bu{fet
LATE SUMMER BEACH PARTY met

medewerking van de

fantastische 5 man sterke band " ROULETTE"
,........

uur

einde jubileumfeest,

c il

iteiren,,

'n verhuurafde,ing en een

teÍi

vindt u hieronder
17.00

reparati effr

o

nd

uitgehreid màgazijn vr)or
levering à la minute.

-

l«óÈ -oÍg n
DEIf,,AiCo
Dehaco 8,V., Kruisbaak 25, 2l ó5 AJ Lisserbroek. Telefoon 0252 4l

Slopen. triÍlen, vergruizen
en asbestverwuderen met
Dehaco in uw achterhoofd:
zotgelazer kunt u de klus

niet klaren!

Hor Rolo Rrvrew
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HOT ROAD INFO

VERHUIZERS BEDANKT! !!

Funrunner: altiid op zoek naar leuke kilometers.

!!

Namens het bestuur wil ik alle leden die,
in de week voorafgaand en op zaterdag
7 augustus, hebben geholpen met de verhuizing naar Groenendaal 11 hartelijk
bedanken voor hun medevverking.
Zonder iemand tekort te doen vooral:
Ruud, Els, Han en Jelle bedankt voor de
tijd die jullie besteed hebben aan de
(voorbereiding van de) verhuizing naar
en de hulp bij de opknapvverkzaamheden
van de nieuwe locatie. Het is allemaal
zeer vlot verlopen.

Het is zo'n 30 graden in de schaduw en ik
loop met een gezapig drafje in de volle
zon over de Haringvlietdam. Even genieten. Er gaan jaren voorbij dat ik niet een
dagje uit doe aan het Haringvliet, dus deze
ik me niet ontgaan.
en weer naar de sluizen over de
zijn vast niet veel mensen die dat
gedaan hebben. Binnen mijn gewone
probeer ik zoveel mogelijk 'leuke'
kilometers ter vezamelen. Dat vond ik meteen al
het lollige van mijn eerste (1987) prestatieloop, de
Babylon Cityloop, nadat ik tot het joggersgilde
was toegetreden,. Ik mocht zomaar hardlopen over

NOGMAALS IEDEREEN HARTELIJK

DANK!!!!!!
Namens het bestuur.
Hellen Hauser

ln verband met de drukte rondom de verhuizing moeten wij de uitslag van de
slagzin HRR nog even uitstellen. ln het
volgende clubblad hoort u meer.

de Scheveningseweg, wÍuuover je anders alleen
met de auto mocht rijden. De CPC zou nog mooier

zijn met de Landscheidingsweg. Maar na drie jaar
voor mezelf frainen, had ik nog steeds geen kans
gezien de CPC één keer uit te lopen. Hoe meer
duurloopkilometers ik maakte, hoe beroerder het
ging. Ik had ook nog nooit een boek of blad over

@

hardlopen ingekeken. De laatste kerr lag mijn
finish zelfs in het Rode Kruis Ziekenhuis. Reden
voor mijn vrouw om professionele hulp te bieden
door mij die winter te wijzen op een advertentie in
de Posthoom: De HRR zou mij op basis van 3
maanden op zaterdagochtend trainen onder des-

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervooí 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 7 1

intertrek
aÍÍangementen

kundige begeleiding klaar stomen voor de CPC.
Het ging net lekker en juist toen moest ik voor
mijn werk voor meer dan een week naar New
York en daar zat ik met mijn trainingsschema. Ik
zag eer, vierde CPC al mislukken. Dan de hardloopschoenen maar mee en braaf de opdrachten

AVONÏUURLIJKE
VOEÏÏOGHÏEN

Hofman daar liep in Marathonman. Dat was leuk.
En had Bruce Springsteen ook niet over dat reservoir gezongen? En zo is het begonnen. Na verloop
van tijd had ik zo heel wat voor mij min of meer
bekende routes bejogged. De steile sfaten

in San

Francisco (beroemde achtervolging

Steve

McQueen in Bullit). Het Waterfront daar, waar de
Libertyschepen in de Tweede Wereldoorlog wer-

den gebouwd en vertrokken en waar Clint
Eastwood in diverse Íilms te zien is.
Sunsetboulevard

bijzondere

uowel in Europa als ver daarbuiten.

Binnen het

ruim 35

heeft u

diverse

en

lndia
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Bel voor onze reisgids 070-3636416 of bezoek www.intertrek.nr
lntertrek Da Costastraat 39, Z5l3 RN Den Haag

Brienenoordbrug vind ik alleen daarom al leuk, de

Nieuwjaanloop in Rijswijk, want wie is zo maf op
I januari, onze eigen strandloop met Kerst, de
Asselronde terwijl mijn zwageÍ trouwde, de
Droomtijdloop in Delft, de 15 l«n twee jaar terug
door de Grienden van Rhoon: wanneer kom je
daar nu ooit? Het is natuurlijk allemaal gebakken
lucht maar het maakt het lopen voor mij net een
beetje extra leuk. Een kilometer is een kilometer,
waar ter wereld je ze ook loopt, maar een kilometer in Egmond bij l0 graden onder nul en storm is
nou eenmaal ook net even leuker dan bij redelijk
weer.

trU6O@

De toename van inspanning bij het lopen
is direct waarneembaar aan de toename
van de longventilatie. De hoeveelheid

Een

indruk dat zijn ademhalingsvermogen
beperk is (verzuring van de spieren doet
hem/haar eerder de inspanning terugnemen). Dit leidt er toe dat de beheercing
van een goede ademhalingstechniek vaak
tweede plaats komt.

André Westerhuis

nog door de neus inademen, en daarna ook tijdens
het lopen, waarbij we met toenemende inspanning
door de mond ademen.
LIGGEND

Ga zo ontspannen mogelijk op de rug liggen en
adem rustig in en uit. We concentreren ons nu op
het middenril bij de inademing brengen we de
buik naar voren en aansluitend de flanken naar
buitenwaarts, via onderste naar bovenste ribben
zet de gehele borstkas uit. Door een hand op het
onderste deel van de buik te leggen geef je een
richtpunt voor de in te ademen lucht. Bij de uitademing ontspannen we eerst de borstkas en bena-

van een rustige, lange en diepe
combinatie met een minstens
uitademing is al veelvuldig aangebij vrouwen zien we in het dagelijk-

Apenniinen.
naar

Muur
gevallen was, heen en weer over de Champs
Elyssée om het Louvre en de Arc de Triomphe,
een rondje om het Colosseum in Rome. En nog
dichter bij huis: De Bruggenloop over de Van

DEADEMHALING

woÍdt u aangeboden al§ individuele reis.
Eifel, Sinai, La Palma,

u

ters: joggen over Unter den Linden nadat de

(funrunner, loopgroep Peter Barnard a.i.)

goed getrainde loper heeft zelden de

zen uit ruim a0 verschillende bestemmingen. Enkele
de korte anangementen ziin groepsreizen, het

0nze

in Los Angeles waar Frank

ik). Maar ook dichter bij huis veel leuke kilome-

Zappa over zong. De Strip in Las Vegas met
Elvis' Wedding Chappel, Brooklyn Bridge (elke
deelnemer aan de NY Marathon bekend, geloof

twintigvoudige van de waarde in rust.

Ook in 1999 kunt u weer kiezen uit diverse korte reizen

en

in

Central Park uitvoeren. Terwijl ik om het
Wateneservoir liep, bedacht ik ineens dat Dustin

geventileerde lucht per minuut kan bij
hoge inspanning oplopen tot meer dan het

tot ro dagen. Vriiwel het gehele iaar door kunt u kie.

&
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se leven vaak een verkeerde ademhalingstechniek.

Een korte ademhaling met het bovenste borstgedeelte is vrouwen eigen (gemaah). Een diepere
ademhaling met bewuster gebruik van het midden-

rif is door een ieder

aÍmpassen.

send geluid. Geleidelijk leggen we meer accent op

het uitademen, na het uitademen proberen we
steeds langer een adempauze in te lassen (1 tot l0
seconden).

ZITTEND EN STAAND
Dezelfde oefening kan ook in zit en staand uitge-

aan te leren.

OEFENINGEN
Over het algemeen zal de ademhaling, die automatisch gestuurd wordt, zich onbewust bij de te leve-

ren inspanning

drukken de uitademing door aan het einde de
buikspieren aan te spannen. Bij het uitademen tuiten we lichtjes de mond en maken een zacht sis-

Bij een niet

geheel

beheerste techniek zullen we moeten proberen
deze door bewuste beiïvloeding te verbeteren.
Aanvankelijk door oefeningen in rust, waarbij we

voerd worden. Ga met een rechte rug zittenlstaan,
de voeten plat op de grond en de armen hangen
ontspannen langs het lichaam (vooral niet de
schouders optrekken). In zitlstand kunnen we ook
tijdens de inademing de handen van laag met een
ruime voonvaartse boog boven het hoofd brengen

om ze bij het uitademen rustig en

I Itua

7
§

A
.JI

t

ekerd ziin uarl een::.:::::

erop dat de
schouders aan het einde goed afhangen. Door
iedere dag enige minuten te oefenen kan een ieder
de volledige ademhaling beheersen.

,7r77
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KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van:

TUDENS HET LOPEN
Het ademritme kan ook min of meer bij het pasrir
me aansluiten. Bij een rustig looptempo kunnen
we bewust een periode 5 passen uit- en 4 passen
inademen.

Bij gemiddeld tempo komen we uit bij

3 om 3 passen, en in vlot tempo

§

F Hypotheken;

§
t

./

{

7
7

Pensioenen (individueel of collectief);

Financial Planning;

ontspannen

lrt

langs het lichaam te laten zakken.

F Employee en personal benefits;
F Bedrijfsspaarregelingen;
F Verzekeringen van onroerend goed.

bij we nog

bij 2 om 2, waar-

steeds proberen om meer accent op de

uitademing te leggen. Belangrijk is om erop te letten dat de ademhaling zo volledig mogelijk blijft.
Vooral bij toename van de inspanning neigen de
lopers ertoe de schouder te veel op te trekken.

TRIPPL!NG
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Inlichtingen: John Agterof

KOKT^ssuRANrrËN
Hetfunàmnent
vdÍ. uw zekerheíd!

a

KOK Assurantiën B.V.
Westblaak 196

Postbus 4ro
3ooo AK Rotterdam

Tet. (oro) 4or 85 01
Fax (oro) 414?9 53
E-maiL kok@tip.nt

lntemet www.tip.nt/userc/kok
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Een veelvuldig toegepaste ademhalings-oefening
is de ademhalings-trippling. We maken eerst een
gewone trippling (dit is een loop-oefening waarbij
we in vlot ritme steeds de hielen hoog van de
grond brengen, we komen op de punten van de
tenen, de armen hangen losjes

Aansluitend gaan we in

van de

a

nva :.. Iid
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"DE ADEMHALING"

Clingendaelcross. 3 x is scheepsrecht

jes naar buiten getrokken wordt, bij het hoger

Zondag 7 november a.s. is alwer de dend,e
editie van de Clingendaelcross. Op het
moment dat ik dit stukje schrijf ligt het parkoers er "sdtitterend" bij. Grotendels
klehnatte ruiterpaden met hier en daar
onverualste Hollandse bagger. De vorige
twee edities hehfun aangetoond dat het

komen van de handen verschuiven de bevesti-

parkercveel loprc in de rqio aansprekt.

gingspunten zich over de borstkas.

250 deelnemerc (in 1998) is

Daama brengen we de handen in 4 a 5 tripplingpasjes direct naar beneden, waarbij de uitademing

bezetting voor @n trimloop. Als het
halen we dit aantal ditjaarwer.

in 3 a 4 pasjes de handen gelijktijdig van laag
onder, via een voorwaartse boog, tot hoog boven
het hoofd brengen. Bij de eerste aanzet van de
handen voorwaarts beelden we ons in dat de buikwand met touwdes aan de vingersvast zit en licht-

en zer goede
mezit

wordt aangezet door ontspanning van de armen en
clubhuis ligt t.o.v. het crossparzo gunstig, dat we dit jaar wellicht

de borstkas

TOTALE LOOPBEWEGING
Veel vrouwen hebben verhoudingsgewijs een ruimere looppas, voor een optimale ademhaling is

dit

ongunstig. In combinatie met die ruime pas hebben zij een voorovergekanteld bekken. Hierdoor
wordt het moeilijker om via aanzetten en afvlak-

ken van de buikspieren het middenrif een juist
ademhalingsverloop te laten verkijgen. Loopscholing waarbij accent wordt gelegd op een hoger
pasritme in combinatie met het gevoelsmatig je

groter maken met ontspannen rug en schouders,
zal weldra een betere zuurstofuoorziening geven.

WARMING.UP
Een goede warming up is zowel voor mannen als
voor vrouwen een eerste voorwaarde voor een
economischer verloop van de ademhaling. Een
goede opbouw van de warming up zorgt ervoor

staÍen op het veld tegenover de
kunnen de lopen dan eerst een paar
rondjes op het veld laten lopen alvorens ztj zïch in
de bagger storten. Dat maakt de wedstrijd een stuk
aantrekkelijker voor de toeschouwers. Bovendien
hoeven we ons niet meer een breuk te sjouwen
met spulleir van en naar de start.

Om het crossen een extra impuls te geven heeft
Rob Koster van Run 2 Day besloten het crosscircuit, waar de Clingendael cross een onderdeel van
is, te sponsoren zodat de prijzentafel nog beter
gevuld is dan andere jaren. Hierdoor kunnen we
ook een klassement opnemen voor lopers Veteranen 2. (Mannen ouder dan 49 en Vrouwen ouder
dan 44). Van deze leeftijdscategorieën lopen er
heel wat bij onze club rond, dus we rekenen ook

We rekenen dan ook op een ware invasie van bordeauxrode clubtenues. Ga nu eens niet helpen,
je nu echt niet wilt of
kunt crossen magje ons natuurlijk ook helpen.
Heb je de smaak dan te pakken, kun je ook nog
maar doe gewoon mee. Als

mee doen aan de andere crossen van het "Run 2
Day Haaglanden crosscircuit" Hieronder zie je een
overzicht van wÍulÍ, wat en wanneer.

Zondag 7 november 11.00 uur
Clingendaelooss HRR 7 km
Zaterdag 18 december ?
Zuiderparkcross Sparta I km
Zaterdag I lanuari 14.00 uur
Duincross Haag 8 km
Toen ik dit stukje schreef was er nog onduidelijkheid over de cross die de Koplopers organiseren.
Daarom ontbreken zij helaas in dit rijde. Wil je
helpen met het uitzetten en bemensen van het parkoers, meld je dan bij mij. Ik heb echter nog liever

dat het ademhalings-mechanisme op de komende
intensieve belasting is voorbereid.
Dannisvan den Bery

ons nieuwe clubgebouw aan de leden van andere
verenigingen te showen (en natuurlijk de barkas te

Fysiotherapeut HRR

spekken!)

Í rsha*l#e
2

datje meedoet.
Laat je niet afschrikken door ruiterpaden en heuvels. Crossen is gewoon leuk. Je zulÍzien hoe fantastisch je er na afloop uitziet. Daar kan geen zonnebank

of

1

olijfolie

schoonheidsspecialiste tegen op. Tot

ziens op 7 november a.s. I 1.00 uur !!

!

Peter van Leeuwen ( 070-3472673)

)'I interklaasfeest

op hun deelname.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de prijzen.
Het plezier (en de spierpijn) staat natuurlijk voorop. Bovendien is het een mooie gelegenheid om

Koken met Klijn

Dit gaan

vrcren en
1999 van

wel

dit alvast in

Vaders

zullen de
aanmeldingsformulieren in het clubhuis
liggen.
uw agenda.

Sporters hebben een roepnaam (en een club)
Niet A. Bikila maar Abebe Bikila won in
1960 op zijn blote voeten de Olympische

marathon in Rome. HetOlympisdt goud op
de 800 m in Barcelona was niet voor E. van
Langen, maarvoor Ellen van Langen. Een
van de legendarische óokser uitvoorbije
jaren was niet C. Clay alias M. Ali, maar
Clay alias Mohammed Ali.
een goede traditie in de sport dat je
bent, en je bekend maah, met je
en je achtemaam. Als atleten
geen initialen, mÍutr een roepnÍurm.
Gebruik die roepnaam als je je inschrijft voor een
wedstrijd, ook al waagt de onnozele wedstrijdorganisator naar voorletters. Vertik het gewoon om die

je roepnÍurm neer.
Iets soortgelijks geldt voor onze clubnaam HRR /
The Hague Road Runners. Vul die ALTUD in op
te geven en schrijf lekker toch

het inschnjfformulier, zelfs als er niet naar
de wedstrijdorganisatie

gevraagd wordt. Vraagl

naar het verenigingsnummer, geefdat dan ook. Het

gÍum, maar ook om een of andere Paul van
l,eeuwen uit Den Haag die helemaal niet van ons

ik hem waarschijnlijk over het

leden uit de l0 km uitslag bij de 3M-marathon achterhalen. Izaak Luteijn, die mij wel eens wat van
het Intemet geplukte uitslagen toestopt, kwam niet

want anders had

hoofd gezien. Iftoei je een onleesbare naam op het
kaatje dan kom je ook verhaspeld in de uitslag
(Soonieks, deze is voorjou). Als Perdijk zijn roepnaam niet vermeld dan weet ik niet of het om Frans

of om Edwin gaat. J Groot HRR zou Jan of

JeJe

kunnen zijn. Wat moet ik met een Elkerbout en een
L. Elkerbout, beiden uit Den Haag, in een uitslag;
zouden ze van HRR zijn? En bij P van l,eeuwen
Den Haag zou het om onze Peter of Pierre kunnen

is.

Omdat ik nogal wat namen van clubleden in mijn
ik na tureluurs zoeken 37 HRR-

hoofd heb kon

verder dan 19 namen. Waarschijnlijk omdat hij
alleen op clubnaam gezocht heeft. Als je wel
meedeed, maar je naam staat er niet bij, dan weet je
nu waar dat aan ligt:

.
.

de aankomstregisffatie heeft

jouw finish gemist,

onze clubnaam stond niet bij jouw naam, en/of

strijd nodig hebt.
En dan nog een laatste verzoek. Probeer zo duidelijk mogelijk te schrijven bij het inwllen van het

íïïiïitl'il::ïJïÏ'

08214.

trer

dat uitje hoofd (honderd ke.er hardop herhalen moet genoeg zijn), schrijf het op je sporttas of

inschrijfformulier. Puntje van de tong tussen de
tanden, en dan mooie blokletters tekenen die iedereen kan lezen, vooral ook degene die
vens moet invoeren

jullie gege-

in het deelnemersbestand van

de wedstrijd.

Waarom ik jullie dit vraag?

Om mijn werk aan de uitslagenrubriek voor het
clubblad een stuk eenvoudiger te maken! Tnals je
inschrijfkaartje invult, zo komje ook in de uitdie wedstrijd te staan. Met die uitslagen
de weer om uit de honderden (soms dui-

bij jouw achternaam stonden alleen initialen ver-

.

meld, enlof
jouw achtemaam stond verhaspeld in de uitslag.

lacques Beljon

Perfect
geregeld!

naai het in je wedstrijdbroekje. Tnrg er desnoods
voor dat je altijd je KNAu-kaartje bij je hebt als je
nÍur een wedstrijd gaat. Want daar staan alle gegevens op die je bij het inschrijven voor een wed-

is

.

of

Met FreshVision is het dragen van contactlenzen perÍect 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.

KNAUnummer van onze vereniging

ffi

zenden) namen die van jullie te vissen. Onze clubnaam is daarbij mijn belangrijkste hulp. Geef je
alleen je achtemaam en woonplaats (Hack, Den
Haag) dan staat er ook in de uitslag Hack, Den
Haag. Het is dat Simon bij mij in de groep loopt,

t-

weten? Fngsrt

wil je meer
We nemen graag de
voor je.

tijd MSp1t
coNTAcTLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

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

IIer Eom Rrurw

Conditio
Hier weer een bericht uit de dartele
Conditiohoek.

ik heb gehad over die
jongedame van Duindigt. Mijn inside
information hleek niette kloppen. Àla een
dreigend proces wegens smaad, heb ik
beloofd het bericht te zullen conigeren. Ze

IunrrruMiluMmEn
Trouwens, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse ben
diverse malen gecomplimenteerd, omdat ik er

ik

zo leuk met mijn opa (= Harm) op los stapte en
hem zo goed verzorgde. Het woord 'ontroerend'
viel zelfs.

Een gedonder dat

was namelijk niet derde maar

*rste

geworden. Mijn oprechte excuses, een
dikke kus en zand erover. Tenslotte ben ik
net Tacitus,
romeinse geschiedschrii
ver, die zei: "ik schrijf op wat de mensen
maar ik hoef het niette geloven."

*n

Nu we het toch over de Vierdaagse hebben. Dat is
een groot succes geworden. Vanaf januari 1999
trainden we met zo'n 15 man/vrouw onder leiding
van Gerard Verboog, oud Conditiolid, ongeveer
400 à 500 km. We kijken niet meer op 100 km.

Ook al trainden we vaak onder

erbarmelijke

omstandigheden, Leger des Heils stond klaar
evenals verhoogde dijkwacht, toch kwamen we
veel humor tegen. Zoals die man, die trots vertelde
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gezin Op den Brouw (moeder

frnie,

ven, aangezien hij op

en duik onder.

heg getrokken is. Zo van, verrèk mijn veren staan

thuis met de liefdevolle verzorging van

andersom.

snel weer op Conditio Jean? We missen

Op 4 juli werden deze trainingen afgerond met een

al vanafhet nieuwe clubhuis!

12junijl. Op 5junijl. liep
Kees Schalkwijk (Franse Kees) met de veteranen
in Saint Chinian (Frankrijk) en haalde de derde

we op 19 juli naar Nijmegen. De meesten over-

Italiaanse restaurant op

prijs; een door de

burgemeester beschikbaar

gestelde beker.

Op 22 jrm maakten we een door juffrouw Carla
bedachte Íietstocht door de polders van ZuidHolland.
Op l juli namen we afscheid van onze trainster Els
v.d. Schoot. Zij wil zich meer gÍurn bezig houden
met een gemeentelijk bewegingsprogramma voor
ouderen van dag in Delft en cursussen gaan volgen. Het zal voor Jan Ruigrok, die zich inmiddels
bereid verklaarde om ook op donderdag de training te veÍzorgen, niet meevallen Els te vervangen. Tijdens het ochtendfeest, met champagne en

vlaaien, werd aan Els als afscheidscadeau ern
door Els Kempen gemaakÍe collage van foto's
aangeboden. Tegelijkertijd werd Harm's 69ste
ve{aardag gevierd. Die blijft eeuwig jong (denkt

htj). Htj droomt er ook van. Bijvoorbeeld als hij
lang op zijn eten moet wachten, zoals in dat restaurant. Zijn gedachten dwalen dan wat af, de oog-

jes vallen wat toe, het hoofd zakt wat opzij, de
mond valt open. Hij blijft wel alles horen. De
diepte in de herinnering vervalt. Voorvallen van
dertigjaar geleden zijn dan vorige maand gebeurd
en dan ineens .... daar is die bezorger van dat
wijnpakket aan de deur. Een pakket, afkomstig
van een dankbare vriend en bestemd voor Harm
zelf. Harm doet open en bezorger vraagÍ'.'Zo jongetje, is je vader thuis?" Zo gaat ook de anneke
dote dat Harm vorige maand aan zijn glazenwasser vroeg: "Zng glazenwuser, hoe oud denkje dat
ik ben?" "Nou", zegt de glazenwasser, "pakweg
een jaar of vijftig." Waarop Cees aan Harm het

Gepokt, gemazeld en klaar voor de klus, ffokken
nachtten in hotel West End bij Papendal, waar
vooral Wil de Bruin, bijgenaamd 'de kapitein van
het meeuwenschip' de grote gangmaker was. Met
Henk op den Brouw vormde hij 'dat enige stel van

kamer 103'. En schoon! Niet te geloven. Achter
zijn auto had hij een boedelbak hangen vol met
schoonmaakaÍikelen, cosmetica,'luchtjes', tot
bilservetten (= wc-papier) toe. Alles van Beppie
meegekegen. Nou Bep, je hebt de wind er onder
hoor. Sodejen. Wil is ook een man van vele markten thuis. Tekenen, schilderen, declameren, noem

mÍuu op. Ook blaren doorprikken, specialiteit:
damesvoeten, hoort tot zijn bewezen kundigheden.

Ik heb alleen niet begrepen waÍuom die wouwen
op hun buik moesten gaan liggen. Veiligheids-

meter vandaan. Klasbak die

Wil.

Zo waren er meer met ziekte, kwalen en ongemakken. Grootgebracht met 'niet klagen maar dragen'
liepen allen de 125 km uit. Els Kempen zelfs 160
km. 'Lopen, zweten en niet zeuren' las ik op een
T-shirt. Terry en Willem liepen de week ema zelfs
alweer de Strandzesdaagse (140 km). En wat te
denken van dat nieuwe parelde van Conditio.
Sonja van As maakte het nog bonter. Die liep achtereenvolgens de Vierdaagse van Apeldoom, de
Vierdaagse van Nijmegen en de Strandzesdaagse.
Dan hoor je tot de hele groten. Allemaal kanjers.

advies gaf om een andere glazenwasser te nemen.

Want als hij niet kon zien dat Harm ouder was,
dan zouden zijn ramen ook niet schoon zijn.

Een kennis van Gerard, die op Papendal woont en
veÍzamelaaÍster is van alles wat met Olympische

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

I

Karel Roosstraat
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: O70 - 360 79 51
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Richard
veld
Emine:Yavuz
Dick van Lith
Christa Kole
Carina Poley

Naschrift
Deze tekst is daags na de Vierdaagse door Jean geschre-

5 augustus onder het mes moest. Gelukkig hoefde Jean
niet lang in het ziekenhuis te veölijven en hentelt hij

Wil. Kom je
je! Wij trainen

Namens HRR van harte welkom

Herstel is onmisbaar
ln het vorige clubblad werd duidelijk dat
prestatieverbetering afhankelijk was van
de rust die men na elke zware belasting
zou moeten inlassen. Wanneer deze rust
te kort is kan er juist
prestatievermi ndering optreden, terwijl
een te lange rustperiode lijdt tot het wegvloeien van de prestatieverbetering. Er
hestaat dus zoiets als een ideale rustperiode. Er

zijn echter zovel verschillende trai-

ningsvormen, waardoor het moeilijk
wordt om prccies te bepalen hoe lang een
rustperiode moet zijn. lets meer inzicht
kan al heel behulpzaam zijn.
inspanning is het lichaam in staat
het herstelproces op gang te zetten.
er na bepaalde trainingen moet her-

blauw te liggen. Niet van de drank, maar om Wil's
humor. En van zijn maatje Henk, die vorige
maand nog 'gedotterd' is, week hij geen trvee

t

Berthie

Jean Beeren

overwegingen wellicht? Dat weer in verband
schoppenkruis. Of had dat nou weer met
maken. Dat moet ik toch nog eens navragen.

De rest van het gezelschap hoefde alleen maar

leans,

zoon en

NIJMEGEN, tot volgend jaar. Ik eindig met een
gelezen T-shirt-tekst'BLAAR IS KEES'.

Vrijwilliger's dochterlief snapte het meteen en lag
dubbel, maar vrijwilliger zelf zat te kijken met het
gezicht van een papegaai die achteruit door een

gezamenlijke pannenkoekenfu if.

Monique Wergaauw

dochter).

Dotjes, ' li.p", als Hush Puppies de 7,evenheuvelenloop. En dat op hun leeftijd. Chapeau
(hoed) hoor. Ik neem nu een andere identiteit aan

Met de Royal Ten leverden wij diverse vrijwilligers en Francesco liep de l0 km binnen het uur.
Fantastico. Dat was ook het etentje in zijn

Sylvia van Velden
Eric Quak
Tim Zoutenbier

geen onvertogen
een groot feest
woord. Overweldigend. En tussen die honderdduizenden mensen: mijn vrouw Wil, Harm's Lenie,
Tineke met zus, Cobie en Martin Taal en het hele

mensen

enLizzy, u weet wel, die met
beentjes, bijgenaamd de Dolly

É

Astrid van Velden

Ja en dan tot slot de Grote Intocht over de Via
Gladiola. Niet te bevatten. Honderdduizenden

over zijn vrijwilligenchap bij een speeltuin. Hij
had die week een schommel gemaakt, waarop
Cees - die snedige - zr;i: "Je had beter zo'n op en
neer gaande plank kunnen maken." In verband
met de kinderen omschrijf ik het maar even.

het barstte weer van de actrvr-

Nieuwe leden

Spelen te maken heeft, verzorgde nog een rondlei-

ding voor ons. Zeer interessant. Mocht u op dat
gebied nog wat te vergeven hebben, zíj zd, t er
zeker dankbaar voor zijn.

en hoe

lang dat duurt zal nu duidelijk

gemaakt worden.

Langzame duurlopen (herstelduurloop, duurloop

l, duurloop 2) zijn over het algemeen niet zo
ingijpend, zolang men korter dan een uur loopt.
Men kan hooguit wat vochtverlies lijden. Door dit
vochtverlies gaan elektrolyten verloren zoals natrium en kalium, echter deze elekfrolyten normaliseren binnen + 6 uur. Echter bij duurlopen vut + 2
uur gÍum spier-enzymen verloren en het aanwllen
daarvan duuÍ 48 tot 60 uur. Dat betekent niet dat

(dee! 2)

loop) vreten koolhydraten. Hoe langer een snelle
duurloop wordt uitgevoerd, hoe langer het duurt
voordat de glycogeenvoorraad is aangeluld. Duurt
de snelle duurloop + 45 minuten dan heeft de glycogeenvoorraad

12tot24 uur nodig om te herstel-

len, terwijl bij een dergelijke duurloop van + 90
minuten het aanvullen van deze voorraad 24 tot 48
uur duurt. Daarnaast gaat het verlies aan elektrolyten en spierenzymen bij langere snelle duurlopen
ook weer een rol spelen, met respectievelijke hersteltijden van + 6 uur en 2 tot 3 dagen.
Wanneer men veel snelle intervallen (extensief en
intensief) en geregeld wedstrijden doet, blijven
eerder genoemde problemen ook meespelen, terwijl de spierstructuren en hormoonhuishouding nu

ook een opdonder kijgen. Natuurlijk zijn er veel
mensen die denken dat de invloed van lactaat
(melkzuur) ook een grote rol speelt, maar lactaat is
in principe binnen drie uur afgebroken. De
opbouw van contractiele eiwitten (spieren), de
wederopbouw van structuureiwitten (mitochondrien) en het herstel van de hormoonspiegel (catecholamines) vragen respectievelijk herstelperioden
van 12 tot 48 uur,48 tot 72 uur en2l3 tot 5 dagen.
Ook hier wil ik nogmaals duidelijk maken dat u na
een wedstrijd niet 3 dagen thuis op de bank hoeft
te gaan zitten tot uw hormoonhuishouding hersteld

is. Wel is het zo dat u gedurende drie dagen rustig
moet trainen om prestatievermindering tegen te

u 60 uur niets mag doen, maar dat u een dergelijke
training niet binnen 60 uur moet herhalen. Bij
duurlopen van 2 uur en langer gaat de koolhy-

gaan.

draatvoorraad toch op, omdat u naast vetten altijd

gen en rustige trainingen is een hele klus voor een
trainer. Toch is het belangrijk dit te doen, en zeker
zo belangrijk is het om als loper u te houden aan
de schema's zoals deze gemaakt worden. Het kan
u namelijk een hoop blessureleed besparen.

koolhydraten verbrandt, en het lichaam heeft 48
uur nodig om de glycogeenvoorraad in de spieren
weer aan te vullen.

Snellere duurlopen (duurloop

3 en tempoduur-

Het goed op elkaar afstemmen van zware trainin-

Dalton Den Haag viert in 2000 haar 75 jarig bestaan
ln verband met het komende 7ï-jarig

TON DEN HAAG t.a.v. Elly Schmale,

bestaan van de scholengemeenschap

tuonskelkweg 1, 2555 GA Den Haag. Vermeld zo

Dalton Den Haag zijn de organisatoren
van het grote jubileumfeest in 2(D0 op
zoek naar zoveel mogelijk oud-

mogelijk het examenjaar en -richting. Er strat
meer informatie op de Internetsite van de school:

WWW.DALTONDENHAAG.NL

Daltonezen: mms'ers, hbs'ers, havo'ers,

mavo'e6 vwo'ets, gym'ers en ook oud
en n i

p/a

et-o n derwi j zend perso neel.

niet uit of men de school wel of
afgemaakt; iedere oud-Daltonees
Heeft u een of meerdere huidi-

van oud-Daltonezen of is uw eigen
adres gewijzigd zonder dat wij daarvan op de
hoogte zijn, zend uw gegevens dan naar de DAL-

ë
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'aan §texa Lins de

georganiseerd door de
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ffi

Harwich Runner§
op zatordag 16 oktoöer

Totolekostcnzijafl
fanatieke gevechten geleverd, zo was er een
geweldige eindsprint te zien tussen Georgette,
Hellen Hauser en Corrie van Egmond die vrijwel

De wee rco msta n d i g heden wa ren
uitstekend en misschien was dat wel de
oorzaak dat er zulke goede prestaties
geleverd werden door de deelnemerc aan
editie van de HRR Run Bike Run.

tegelijkertijd over de finish denderden!

bij

deze mannen toch maar beter

zoveel tijd mee dat, voor er nog mÍutr een meter
werd gefietst, hij ook voor de nreede plaats al

Boekkamp gaan trainen.

geklopt was. Piene van Leeuwen, vorig jaar nog
verslagen door Pieter, verbeterde zijn tijd t.o.v. de

Nog nooit was de einduitslag zo snel opgemaakt
en konden we al vlot aan de prijsuitreiking beginnen. Naast de al overbekende Run-Bike-Run wisselbeker werd er dit jaar voor het eerst de DuoOptiek Kop Op Beker + inhoud uitgereikt. De

vorige editie (50.51 tegen 52.33) en kwam nu dus
weer als tweede aan en bleeft daarmee ook nog
onder het oude parcoursrecord. Pierre pakte met
fietsen nog wel zeven sec. terug op Bart, en scoor-

was toch

Aan de oproep bij de diverse sponsors om voor
wat prijsjes te zorgen, was weer spontaan gereageerd en hierbij wil ik daar dan ook iedereen hartelijk voor bedanken. En natuurlijk die mensen die
ons hebben geholpen met de organisatie, bedankt

Maar ook door de overige deelnemers werden

Herman van der Stijl.
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Programma voor het JUBILEUMFEEST
op 25 september 1999
vindt u hieronder
17.00

- 1 8.30 uur: receptie, ínef korte toespraken o.a. van voorzitter,
Tan Vermolen

19.00
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overall een verdienstelijke veertiende plaats. Beide
dames verbeterde hun tijd met zo'n twee minuten
t.o.v. vorig jaar. Een prima prestatie.
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Ronald

in een bloed-

voÍm en kon zodoende met een minuutje verschil
Margriet Hoekstra van het lijf houden. Sandra
bleef zelfs ruim binnen het uur (59.05) en pakte

o

IIÍNka&n

a*nlamsl Ha.noiclt

De namen van de winnaars zijn inmiddels ingegraveerd en de bekers zijn te bewonderen in de
prijzenkast.

de dames was er gelukkig wat meer spanning,

o
o
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v,b o*rek
10.25

overgelukkige winnaar was Gerrit v.d. Veer omdat
hij met een lekke band de grootste pechvogel was.

te weinig om nog voor de overwinning te gaan.
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lopen een schoenenwissel toe en verloor daar

Bij

Startbrtaijs

ïtjdËc

beslist. Bart verbeterde het parcoursrecord met 40
sec. en bracht het op 50 min en 23 sec. Pieter
Altorf (de ex-parcoursrecordhouder) paste na het

Sandra v.d. Berg steekt momenteel

Hotbail-Haraich
Bezoek Cluctott aafl Zee

Verder was het toch vooral Ton Toet die opviel
met een prima prestatie, nadat hij de toch zeer
respectabele leeftijd heeft bereikt van 50 jaar is hij
eigenlijk de enige van zijn groep die nog progressie maakt. Ton was nl. 3 minuten sneller dan de
vorige keer, terwijl de overige pupillen van trainer
Marcel (uitgezonderd Piene) allemaal zo'n 4
minuten langzamer waren. Volgens mij kunnen

een bliksemstart deed "Het Beest
zijn directe concunenten naar
snakken en had hij mede daardoor
het lopen de race al in zijn voordeel

de daarmee de snelste fietstijd, maar dit

99;
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Van Herwerden
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telefoon.: 070-3861719 of 070-3876360
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Rilz Beyer

VSE

l:1 l:4ó

Yvonne Smit

M45
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l:22:05

Anton Davids

v40

0:26'37

Monique van Meenvlk

l:22:54
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0:57:ll

M50
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REC

0,,19:27
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Frank Soonieus
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0:19:13
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JoseWillense
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Marctl Wieringa (Run2Day)
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0:54:32
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0:48:04
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Frans Martens
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HermanvanfuStijl
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2:W:26
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2fl8
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Schniulu

REC
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416

l:40:02

0:35:03

Andrc Blok
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Cees Rip
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l:05:59
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l:05:51
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Maarten Velpoort
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Jac4ucs Ovugaauw
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l6

Paulien Holtslag
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WillemdeGraaf
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Krcft
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REC
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13fr6199
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Miekehllen(PAC)

MSE
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MargietHoeksra
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Stefan Platteau

l:37:52
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459
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BeÍJanssen(Cifla)
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A
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I
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43
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2118
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2192
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I
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I
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4
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0:17:02 Piemvanleeuwen
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deGiu

M50

0:27:44

NimvanWrjk

v

0:28:24

ChdsaKole(gast)

v35

0:28:32

Antoinette Jax

v45

0:28:42

Hanneke Dreves
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0:28:50

Ria van de Berg
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LizWalnven

VSE

0:29:16
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V55

0',29:21

Madjke Schatteleijn
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0,,29.47

Irnie

070-3656750

Crelauf
(Gast)

72055

0:29.54

Sawini Jadoenathrussier

VSE

0:29:56

Ingid SandfordBrouwu

M50

0:30:20

Ben Baardolf

VSE

0:3030

Emine Yavuz

M55

0:31:56

PetnFlemming

Ronald Boekkamp

0:3158

Annelies Bongen (Gast)

Marcel den Dulk

0l

V50

0:33:35

DollyMerjnster

Pieter de Graaf

071-

V35

0:34:u

Yvonne Bal

0:34:3ó

Ineke Hulzelos (Gast)

0:37:05

MalenSip
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M
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V55

Dat andere merkenbureau.

0

Jos de Graaf

Henk Hoogeveen

l{illem Hoogstad
Ben van Kan

Cfr. Tijd
VSE

SUIELD

Phdr Cot"
MSE
l5
MSE
2t
MSE
I

MA
V35
V35

4t
45

I
l0
19
20
32
36

1

Fmns Penlijk
Roche Silvius

Ml l9

W

Nwn
Geat

4:25:8

JanGmot

4:31:6

Peter van Poelgeest

4:44:6

Vanessa v Voskuilen

5;16:0

Anneke Kloosua (SpaÍa)

5:33:1

MaryietHoeksta

Heidi van iler Yeer
Gerrit yan der Veer

Jan

Wasink (R'dam Atl)

w1-5766494

CANDffIO
070-3930209
(lhon)

Dulk

Voor advies over de bescherming van merken,
modellen, handelsnamen en auteursrechten.
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v.rI. Berg

Hng,SWn op 13107N

MSE 8353
MSE 9:28:2
MSE 9;57:0

V35
V45

Jacques Overgaauw

Nnfuiil" 5ffi n q

Cor Tijd

VSE

Joop den Ouden

Nwn

4:00:2

htsfriif 5lprta, Den

Phth

MaRT

Marianne Koopmrn

0:40:25 SandravandenBug

liev aart Conp (3),

30

Peter Barnard
Eugene van den Berg

Midzonrerloop, Bhlnttjk, 10 krn op 07107N
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Hor Ro*n Rrvrrw

IurnrumNUnË[En

I2

na 20.00

Nwn
p0r

RafiÏBoulaói(Spana)

MaSseurs:

JanGmot

Trudy de Langc

PetervanPoelgee$

Johan Koopman

10:02:8 AnneliekevdSluijs(HaagAtl)
SHIELD MARK B.V. THE LARÍIAG BUILDIilG

1l:51:9 MargretHoektra

IoT0aRAMSTERDAM

12:41:4 InekeSchniulu

OVERSCHIESTRAAÏ 6I POSTBUS 756A9
TELEFOON:O20-5tl tgaa
FAX: O20-5Ít t800
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Het bestuur van

THEHAGUE
Croenendaal I I
22MBK
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(voorzitter)

Programma voor het
JUBILEUMFEEST op 25

!:a
l'íe

I

september 1999

17.00 - 18.30

(vice-voozitter)

2555 ND

Hellen Hauser

Frits
2264 DlYlcidschendam
2

Duinen

VSB-bank 88.55.

Overdevest

,I

o.a. van voorzitter, Ton Vermolen
buff et
LATE SUMMER BEACH PARTY met medewerkilg van de
fantastische 5 man sterke band " ROULETTE"
eindejubileumfeest.

19.00
21.00

uur

PB Wassenaar
68

t.il.v
Guus Zijdenbos

A.

(ledenadministratie)

2331 SV

tel.0'll-5122179
e-mail adres
TOO

(Voorzitter)

C.BONGAERTZ

B

John

V

De
2593

Agerof

taan

(vice-voorzitter)

2593

Louise yan Delft

V

(seeretaris)

Haag

Karel §tolk
{pnningmeester)

RobKrahmer
Den

{P.R)

GeorgeÍe

PulevlieÍ

Pr. Bemhardlaan 59
Leidschendam

# n ieuwbouw
# renovatie

Aad
(pemingmeester)

# verbouw
# san itaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

Noortje Alberts
Ginneke

Burk

Appelstraat

25648G
Zwolsestraat
2587

Theo

Lid n.v.o.b.

- 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( post: 2244 BN Wassenaar

VH

Gevers

CLUBKLED'ildG

Edzijr

telefooni

(thuis);

Den

CLUB VAN

EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

Katwijkseweg l9a

Jacques

Ben Hermam

BOUW.

I

(le penningmeester)

vindt u hieronder

uur: receptie, met korte toespraken
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