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Kort verslag van de

algemene ledenvergadering

van 25 ohober 1999

Commissie heeft als speerpunten voor 2000
opgenomen: het bevorderen van de deskundig-
heid van de trainers, het bevorderen van de
kwaliteit trainingen en het mede met behulp
van de trainers structureren van de loopgroe-
pen. De begroting 2000 laat een klein resultaat

van f 1.500,00 zien. In de begroting is rekening
gehouden met kosten voor vertetering van het

clubgebouw en kosten voor de speerpunten

Technische Commissie en Bestuur.

Het verzoek vanuit de Conditio groep om ver-

beteringen aan te brengen in kleedkamers en

aan douches wordt meegenomen in de grote

onderhoudsronde. [n de eerste week van

november is hierover een overleg gepland met
de gemeente Den Haag. In de 3e week van
januari 2000 wordt, zoals het er nu naar uit ziet,

het achterstallig onderhoud uitgevoerd.

Ver&re mededelingen

ffidecember wordt de Kerstloop weer
seerd. Nadere informatie volgt

nog "(zie clubhuis). Verder vindt de

Nieuwjaarsreceptie plaats op 2 januari 2000
met daarvoor de Nieuwjaarscross georgani-
seerd door de groep van Eugène van de Berg en

de groep van HenkHoogeveen.

VOORWOORD lrdenvergaderingen, waaryan één gewijd aan

de aankoop van de nieuwe accommodatie,

daama de verhuizing en het jubileum.
Toch viel er voor de lieftrebber te genieten,

want onze nieuwe penningmeester presenteerde

de begroting en het bestuur en TC het beleids-
plan 2000 en verder. Zie Hot Road Info.

Onlangs is de nieuwe verbeterings- en ver-
fraairngscommissie gernstalleerd. Deze com-
missie brengt de problemen met berekking tot
het clubhuis (douches, ventilatie, akoestiek,

etc.) in kaart, maakt een plan van aanpak en

adviseert het bestuur in een samenhangend ver-
band. Niet alles zal ineens en op dit moment
gedaan kunnen worden, maar de ventilatie in
bepaalde ruimtes van het clubhuis en de dou-
ches hebben een hoge prioriteit.

o o

o o
Onlangs is bekend geworden, dat Stichting
VSB Fonds Den Haag en Omstreken een

bedrag van NLG 10.m0,- ter beschikking
gesteld heeft voor de aankoop van onze nieuwe
accommodatie. Wij hadden de Stichting hiertoe
benaderd en het is fantastisch dat men hierop

gunstig beschikt heeft. Als dank
hiervoor zullen wij in het club-

blad gedurende twee jaar

hiervan melding maken,

zoals wij dit ook zullen
doen op een sponsor-

bord in het clubge-
bouw.

Rest mij nog u allen
namens het bestuur

hele fijne feestdagen

en een gezond en

sportief 2000 toe te

wensen.

Ton Vermolen, voorzilter
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Op 25 september jl. hebben wij ons
l1-jarig jubileum gevierd. De jubíleum-
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Opzeggen lidmaabchap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen

m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd schriftelijk te
gebeuren aan de ledenadministratie of aan het
secretariaat 2 maanden voor 31 d«ember van

het betreffende kalenderjaar.

Mutaties

Wilt u bij onjuiste adressering of tenaamstelling

de juiste gegevens sturen naar:

Guus Zijdenbos,
A. Romeinsingel 38, 2331 SV Leiden.

Tel.071 -53221n
E-mai I g.zijdenbos@rikz.nan. minvenw.nl
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het r«ht redactionele stukken

in kt clubblad geplaa8t

titel, komen inhoudelijk niet

van bestuur ery'of redactie.

lnformatie over advertentietadeven

verkrijgbaar bij:

Hellen den Dulk,

Herenstraat 45, 268l BD M0N5ï8ft , , , ,

tel. 0 1 74-240861, E-ma i L l.AenCuliO,hetnei,nl,
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Uiteríeinleverdatumropyenadvà,i,.
9 februari 2000

lnleveren bij Hellen de Dulk, zie adres hierboven.

drs. W. van P

tel. 070-3
3 TP Den Haag

,53279426

@spidernet.nlfax 070-3857576
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1999

o Om te komen tot een 'smoelenbord' gaat

Hellen Hauser foto's maken van de trai-
ners.

o Een 'verfraaiingcommissie' voor het

clubhuis zal ingesteld worden om een

plan van aanpak te maken: wat gedaan

moet worden, met welke prioriteit en

hierbij een kostenplaatje.
o Hellen den Dulk wil weer een Sinter-

klaasfeest organiseren eind november.

Het bestuur gaat akkoord.
o Aangezien de PR-commissie ter zielen is,

wil Hellen Hauser op korte termijn bekij-
ken wat er gedaan moet worden (o.a. visi-
tekaartje en het boekje). Zij zal ook pro-
beren een nieuwe commissie te vormen.

29 september 1999

o De organisatie van de Terry Fox Run is
Yanwege een misverstand bij Haag

Atletiek gekomen en niet bij HRR.
o Het TC beleidsplan zal geplakt worden

aan het plan van het bestuur en zo als een

geheel gepresenteerd worden aan de
ALV. De mensen aanwezig op de brain-
stormavond en de voorzitters van de

diverse commissies zullen het plan vooraf
toegestuurd krijgen.

o De nieuwjaarscross en -receptie zal op
zondag 2 januari 2000 worden gehouden.

Sinterklaasfeest

2l november 1999

ichten vanuit het bestuur Reactie feest
fgadefing i1;ïffiïffi"ï" zat daana ingesterd

o Datum najaarsvergadering wordt gepland

op 25 oktober.

willen even laten weten dat wij
het een te gek feest vonden, en

iedereen bedanken die hiervoor
gedaan. De muziek was klas-

se, de stemming top, eten en drinken perfect

verzorgd. Kortom het was een goed feest dat

tot in de vroege uurtjes duurde. Het was ook
leuk om al die serieuze tijdlopers eens van
een andere kant mee te maken. Wat ons

betreft vieren wij dit ieder jaar!

Henny, Joke, Mary en Nell
(loopgroep Jos de Graa$

Z0T zo gek nog niet

Jubileum T-shirts
fïr moeten nog jubileum t-shirts
J{ 'afgehaald woïden bij Ed Zijl ma-

-UJ*ó avond. oeze zijn nl. wel
besteld maar nog niet afgehaald. Doe
sportief en haal ze even op, want we
bestellen ze niet voor niets.
Voor het bedrag hoeft u het niet te
laten, nl. f 22,50.

Sponsors
Jubileumfeest

HRR 15 jaarI

die vorige jaren

de zaterdagochtend bij ons heb-
Na een paar maanden rust, gin-

gen we er op 13 november weer tegenaan. In
de eerste periode (13 november ím 18

december) van zes zaterdagen werken we
toe naar enkele wedstrijden, zowel een 5 als

een 10 kilometer. Vy'e zullen zoveel mogelijk
lopers enthousiast maken voor de traditione-
le Kerststrandloop van de HRR op 26

december om 12.00 uur. De tweede periode

beslaat ll zaterdagen (8 januari t/m 18

maart 2000) van training en we bereiden de

lopers voor op de CPC. We kunnen nog niet
melden hoeveel lopers er nu meedoen, maar

we houden de lezers op de hoogte.

Beste Road Runners,

Hier een berichtje van de club van 100.

jaar zijn de Hrr kindertjes
in afwachting van

en Zwarte Piet. Maar even-
jaren was het sinterklaas-

feest wederom een groot succes. Namens

Sinterklaas willen wij alle medewerkende
Piet(en/tjes) en de vrijwilligers heel hartelijk
danken voor hun inzet.

t

a Merkenbureau Shield Mark
Duo Optiek
AO Adviesbureau (Aad Overdevest)
Aannemingsbedrijf Bongaertz b.v.
Henk Mullekes Loodgieter lnstallateur
Kok Assurantiën
Drukkerii Zalsman Rotterdam
Van Herwerden fietsen
Kees Knaap Zeefdruk
Henny's Notenshop
Pronk Vis
Brunotti Boards
M.M. v.d. Haas en J.M. v.d. Haas-Verweii
Annet Manders
Ton Vermolen
Thomas Pieper
Jos de Waardt
R.J.J. Vreeswijk
Theo Strijers
Frank Otte en Marion van Griethuizen
Peter Groen
J.G.H. Beeren en W.J. M. Beeren-Hydra
Perter Barnard
Mevr. E. Kempen
Marja van Westervoort
Henk Hoogeveen
Els Bloemen
Ruud van Groeningen

t

Het ZoT-comité
van haÍe feliciteren. De tent, het

I

HRR

lnformatie over advertentietarieven

verkriigbaar bij:

Hellen den Dulk,

Herenstraat 45, 2681 BD MONSTER

tel. 01 74140861, E-mail: h.dendulk@hetnet.nl

beach thema, de band, de gehele crew .......
Het was een grandioze feestavond. Fijn dat

de club van 100 een steen(de) bij heeft kun-
nen dragen aan de belangen van de HRR. De
reacties van oud leden die tijden niet meer
op de club zijn geweest keken de ogen uit.
Wat een mooie locatie, groot clubhuis en

wat veel mensen! lnderdaad we hebben nog
steeds een bloeiende vereniging met veel
expansie.
Weet u wat wij zo leuk vonden? Er waren
(oud) leden aanwezig die zich spontaan aan-

melden als lid van de club van 100. "Voor
het goede doel" was het motto! Na 24.00 uur
kwam Ben met een stapeltje aanmeldingen
aan lopen zo blij als een voorzitter van een

club van 100 met clubliefde maar kan zijn!
We gaan het geld goed besteden, we gaan er
een mooi clubgebouw van maken. Allen har-
telijk dank dat u zich heeft aangesloten bij
onze club van 100 en streven nog steeds naar
de 200 leden voor het millenniumfeest
1999t2000.

Georgette Parlevliet,

namens het bestuur van de dub van l(N

@

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

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

)r

Oproep
Met spoed

barmedewerkers
gevraagd.

Hartelijk dank!

' Blessure preventie en behondeling* E.C.G. beoordeling- Bloeddrukmeting
* Vo2 mox bepoling* Veïpercentoge meting. Mobiliteitsondeaoek
'Vitole copiciteit. 

Tro lnings/bewegings odviezen. groepskorting

SPO RTKEURI/VGE/V

070 r 3884634Soestdij
2574 EA

ksekocle ó84
, Den Hoog

kop opende de brief aan alle

willen wij van het bestuur een

ieder die van het HRR 15 jaar jubi-
leumfeest een groot feest hebben

'{ i 't ! r{ 'a,
{t

--t

Jacques Merx

Nieuwe leden

Peter van der Wolk
Mike Dunn

Annita Reehorst
Diana Kuiper
Jan Ruygrok

Lizette van de Pol

HRR

Braun
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JUBILEUMFEEST GIGANTISCH SUCCES! ! !
ledereen, die is geweest, zal dit zeker
beamen. De viering van het 15 jarig
jubileum begon al met een zeer
gezellige receptie in het clubgebouw,
waar behoorlijk wat oud-leden en
leden die van ver moesten komen
aan waren.

ouder Sportzaken van de
eente Den Haag, Wilbert

hield nog een praatje
n alle medewerking te verle-

nen ij het oplossen van het probleem
met betrekking tot de parkeergele-
genheid. Dit hebben we alle goed in
de oren geknoopt. De ceremonie-
meester, John Agterof, en de voorzit-
ter, Ton Vermolen, luidden vervolgens
het officiële deel van het jubileum uit
en het informele deel in door allebei
hun stropdassen à la Claus af te wer-
pen. Het koude buffet werd daarna
voor geopend verklaard. Een van de

kenmerken waar aan een Road
Runner voldoet, is: een goede eetlust,
gezonde dorst en een flink portie
humor. Het buffet was ook binnen no-
time verorberd. De volgende jubi-
leumcommissie dient er dan ook reke-
ning mee te houden extra porties te
bestellen, vooral toetjes zijn erg
geliefd. Terwijl een ieder genoot van
het buffet, installeerde de band
Roulette zich in de speciaal voor deze
gelegenheid opgebouwde tent. De
jubileumcommissie had deze tent in
een waar strandpaviljoen veranderd
met surfplanken, palmbomen, strand-
stoelen en zelfs een aparte bar. De
sfeer zat er goed in toen de band met
het eerste nummer begon. Er waren
weínig noten nodig om iedereen op
de dansvloer te krijgen. En terwijl de
band rust had, zorgde DJ Marco
ervoor dat niemand stil stond. Maar
dat is ook een van de kenmerken van
een Road Runner: gewoon blijven
doorgaan. De groep van Ed Zijl bracht
ook nog een bijzondere muzikale ode
aan de Hague Road Runners. Het was
een heel erg gezellig en bijzonder
feest dat tot in de late of beter
gezegd de vroege uurtjes doorging.
Een indruk van het feest wordt door
middel van de afgedrukte foto's wel
duidelijk.

(

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: O70 - 360 79 51
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VLIETLOOP 1999
Het beloofde een warm weekend te
worden: zo'n 25 tot 30 graden en dat
werd het ook: bloedheet! Een heerliik
zonnetje zonder een enkelwolkje
maakte het voor de toeschouwers tot
een heerlijke zondag. De
Bierschuivers deden hun best de
lopers ook een beetje op te peppen
en dat lukte zo waar aardig.
Bovendien was er een podium waar-
op een paar meiden op swingende
muziek een aerobic warming-up ver-
zorgden.lk had lelé toen nog niet
gezien -met zijn nieuwe schoenen en
nieuwe blaren- maar ik denk dat hii
toen enkele ideeën op heeft gedaan
voor Terry Fox Run.

ietloop staat bekend als een
oedelijke loop. Er is een 5,

en 21 km parcours. Het is

lig maar er komen wel
genoeg mensen op af om niet moe-
derziel alleen -dat wil zeggen alleen
tussen je clubgenoten en voor de
zekerheid ook maar uitgenodigde
schoonouders- te hoeven finishen. Een

ideale loop ook voor lopers die voor
het eerst eens willen uitproberen of
ze de 10 km aankunnen. Niet dat dit
bevorderlijk is voor de meer ervaren -
ahum- lopers. Zenuwachtig stonden
Annelies en lneke (nieuw opgekweekt
bij Willem Hoogstad) bij de start:
"waarom wilden we dit ook al
weer?" gn: ""waarom de 10?"
en: "waarom DEZE 10?" en
"waarom WIJ eigenlijk?". De
sfeer werd nerveuzer -en werd
het niet ook steeds warmer?-
het gegiechel en gebluf nam
toe. Tot overmaat van ramp
werd er ook nog omgeroepen
dat het parcours maar liefst 315
meter langer was dan 10 km.
Ojée! Marijke die sinds kort met
een hartslagmeter loopt ging
van start met een op dat
moment al hard bliepende
meter. Gelukkig was Dolly er
ook. Door de wol geverfd en als
enige nooít zenuwachtig voor
wat dan ook. Machgelien,
Annet, Edwin en ondergeteken-
de deden of we net zo onbe-
vreesd als Dolly waren. Na een
paar laatste bemoedigende
woorden en waarschuwende
vingers van Willem en lneke die
natuurlijk ook van de partij
waren, klonk eindelijk het ver-
lossende startschot.

Edwin en ik probeerden een
schema aan te houden van 1 km
per 5 minuten, maar pasten dit
al snel zeer flexibel toe na al heel wat
zweetdruppels -zeg maar gerust een
waterval!- verloren te hebben. uU

dacht toch niet dat die vliet al bestond
voor ik begon?" sprak Edwin na de
wedstrijd zijn historische woorden.
Voor mijn gevoel liepen we vooral van
waterpunt naar waterpunt -en dat
met de hele Vliet telkens naast je!-
Gelukkig waren er maar liefst vier
waterpunten op die '10 km. Bovendien
stonden er onderweg mensen met een
waterslang of een waterpistool te
spuiten. Heel attent! We kwamen op
een niet al te slechte tijd binnen -tijd
is maar relatief vonden we allebei- en

moedigen. Al snel was ons clubje com-
pleet en stonden we paraat om lneke,
Dolly en Annelies de laatste meters
door te juichen (vooral dat allerlaatste
beetje meters bovenop de '10 km waar
we eigenlijk niet voor gekomen
waren). Heel trots kwamen ze de
finish tegemoet. lneke kon er zelfs
nog een extra schepje bovenop doen
toen de finish in zicht kwam -of toen
ze ons zag dat weet je natuurlijk
nooit-. De eerste '10 km! Gehaald!

Als klap op de vuurpijl bleek Dolly
twee liptonice theeglazen gewonnen
te hebben met haar startnummer en
Annelies maar liefst 6 voetbalglazen
met een goudenrandje. Het kon niet
op die dag! Genietend van een pilsje
werden we steeds vrolijker toen we
langzamerhand alle 21 km lopers bin-
nen zagen komen. Wat een goede
keus om de 10 te gaan lopen! Alsof
we met onze conditie ook voor de 2'l
hadden kunnen kiezen. Bij elke road
runner juichten we hard, maar omdat
we 'in burger' waren herkenden de
meesten ons niet. Dat mocht de pret
niet drukken. Gewapend met een
heus "Vlietloop 1999" T-shirt gingen
we uiteindelijk ieder ons weegs.
Volgend jaar weer!

lngeborg Krukkert

Het eerste baruerclag uit het nieuwe
clubhuis. De barcommissie moest en
moet nog steeds erg wennen aan de
nieuwe keuken, bar en voorraad-
ruimte. Wij hebben er veel energie
ingestoken om het zo efficiënt
mogelijk in te delen en hopen dat nu
ook alle barmedewerkers een beetje
op de zijn.

dienst hoeft te doen. Het is leuk, je
leert de mensen kennen, je helpt de
club, wij helpen hou, kortom geef je
op. Je kan het bij alle leden uit de bar-
commissie doen, maar het beste is dat
je je opgeeft bij INEKE GILLET, haar
telefoonnummer is 070-3476'146 en
anders op de club, ma, wo .

Tenslotte het feest op 25 september jl.
Het was geweldig. Ook hierbij heeft
de barcie, vooral Boy Gailjaard, gehol-
pen. We hebben erg hard gewerkt
maar daardoor een enorme baromzet
gehaald.

Helaas gaat Gineke Roovers ons verla-
ten. Het is voor haar te druk en te ver.
Gineke voorlopig langs deze weg heel
hartelijk bedankt voor al je werk!!

De datum van de nieuwjaarsborrel
2000 is al te melden, nl. 2 januari.
Noteer alvast in de agenda!

Tenslotte wil ik de huidige barcommis-
sieleden voorstellen.
Voorzitter,
Boy Gailjaard, aanspreekpunt op
donderdag
Margreet van Dijk, aanspreekpunt op
donderdag
Theo Tap, aanspreekpunt op maandag
Maarten Verpoort, aanspreekpunt op
maandag
Noortje Alberts, aanspreekpunt op
woensdag
lneke Gillet, aanspreekpunt barrooster
Aad Overdevest, aanspreekpunt van-
uit Bestuur
Op de zaterdagen doen we het om de
beurt. Tot de volgende keer.

P.S. niet vergeten je op te geven als
barmedewerker, wij zitten echt
met een enorm tekort.

)r

zijn er nog niet mee klaar,
de lijsten met de aantal-

n broodjes en beleg enz.,
verdwenen maar worden

door Margreet en Maarten zo snel
mogelijk weer in orde gebracht. De
maaltijden op de maandag zijn nog
steeds dankzij Rob v.d Bilt een succes.
Op woensdag en donderdag doet de
barcommissie niets extra. De mensen
die bardienst hebben kunnen natuur-
lijk, en dat wordt zeer op prijs gesteld,
zelf iets klaarmaken of suggesties aan
ons doorgeven.

Verder kunnen wij jullie melden dat
we eindelijk een voorzitter hebben
gekozen en wel Boy Gailjaard. lneke
Gillet maakt de roosters en heeft de
noodklok geluid. Dit omdat meer dan
10 mensen opgezegd hebben. De
redenen van de meeste waren; we
doen het nu al ongeveer 10 jaar, laat
iemand anders het nu maar eens
doen. We vragen jullie dan ook, kom
bardienst doen. Tot nu toe is het eens
in de twee maanden. Hoe meer men-
sen zich opgeven hoe minder je bar-

?(^5 u RANTr E*ANT,, R Dr RK'E E,'n rAAssE v.0. F

Don von Ruilen

CPC trainingsweekend 2000
ln het weekend van 4 en 5 februari
2000 wordt er weer een trainings-
weekend georganiseerd ter voorbe-
reiding van de City Pier City loop. Het
weekend wordt ditmaal in de buurt
gehouden: ln Bunnik, bij het natuur-
g eb ied Rh ij n a uwe nlAmel i sweerd.
Voor de fietsfanaten onder ons: er
lopen twee fietstochten langs onze
verbli jfsplaats.
De route van Den Haag naar Hengelo
(LF4) en de Waterlinieroute.

is de jeugdherberg

Rhijnauwen". Uniek

gelegen aan de Kromme Rijn, in de bossen

en op nog geen 5 kilometer van de stad

Utrecht. De herberg bestaat uit 3 gebouwen:
'Ridderhofstad' waarin op de begane grond
twee restaurantzalen. Op de le en 2e verdie-
ping zijn de slaapkamers, variërend van 4 tot
6 persoonskamers, met stapelbedden en w.c.
en douche op iedere kamer. In het naastgele-
gen koetshuis zit, en nu komt het, een histo-
risch ingerichte bar, die hopelijk na ons ver-
blijf nog net zo historisch zal zijn, met pens-

laande deuren naar het terras.

Het derde gebouw is 'In de Bongerd'. Een
houten gebouw op 100 meter van het koets-
huis. Dit gebouw beschikt over 25 slaap-

plaatsen, een eigen recreatieruimte en een

eigen terras.

Wij van de CPC cie. zijn in ieder geval erg
tevreden over de accommodatie en omge-
ving en we hopen dan ook dat jullie je in
grote getale aanmelden voor dit weekend.

Inschrijfformulieren liggen in ons clubge-
bouw en worden ingeleverd bij een van de

commissieleden.
Sandra Bisschops, Henk van Leeuwen,
Maarten VerpooÍ en Edith Mulder.

TOT ZIENS

OP 3,4 EN 5 FEBRUARI 2OOO

gelijk meeklappen met de
ivers om de mensen die toch
ons binnenkwamen aan te
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ryDiscove Run

Als organisator van deze loop ben je
min of meer afhankelijk van de mensen
om je heen. ln dit geval had en heb ik
in Stena Line b.v. een bijzondere part-
ner, getuige het speciale lopercprijsje
met daaraan gekoppeld een
startbewijs.

§oor mijn werk als zeevarende en waar-

f ii'J';T;i:i:#ffi :ï,*ï:it
heid in contact te komen met Harwich Road
Runners en zo was de 2e link gemaakt.

Bovenstaand getuige de Harwich Run lopen in
' 88 en ' 89, waarbij ik toen reeds veel positie-
ve reacties ontving vanwege het speciale

sfeertje. Door de komst van H.S.S. (High.
Speed. Services.) was het mogelijk om op een

dag Hoek van Holland v.v.-Harwich te onder-
nemen. Mijn doelstelling voor deze loop was

dan ook, gebruikmakend van de Discovery,
zoveel mogelijk lopers uit de regio Zuid-
Holland te benaderen en ik wist dat het er veel
zouden zijn, dit bleek al gauw, een reservering
moest worden ingelast. Uiteindelijk vonden er
2T4boektngen plaats, wÍurvan 235 lopers.

Terugkomend op de loop, 16 oktober 1999,

schitterend weer, enthousiaste mensen, prach-
tig parcours, sfeervolle prijsuitreiking in de

Phoenix pub, leuke rit in een Engelse dubbel-
dekker naar het shopping center, kortom fan-
tastisch. Voor mij reden temeer om door te
gaan met deze loop. Ik hoop dan ook injanu-
ari-februari 2000 een nieuwe datum, progam-
ma en prijs te kunnen presenteren.

Afsluitend wil ik nogmaals alle betrokkenen
van The Hague Road Runners, voor hun assis-

tentie in deze organisatie danken.

lohan Knoester. (s.ce) Stena Discovery.

Zaterdagmorgen half 6 liep de wekker
bij ons af. We moesten ons haasten,
want vanaf half 7 was het inchecken
bij de Stena Line. Hoe beter je ochtend-
humeur des te grotere handbagage
mochtje bijje houden.

doorzag dit criterium tijdig,
er toch enkele minisporttassen via

uit het zicht verdwe-
de eigenaren pas in Harwich hun

geliefde sportdrankjes terugzagen. Na een

voorspoedige speedbootreis, met de HSS
Discovery, bleek bij aankomst in Harwich het
virtuele startschot reeds te zijn gevallen.
Engelsen zijn echter gelukkig geen Duitsers,
zodat er keurig op de Hollandse invasie
gewacht werd. Wij dachten dat de klok daar
een uur achterliep maar het startschot bleek
zijn tijd ver vooruit te zijn. Om ons p.r. op de
l0 km scherper te stellen, kregen wij zelfs 400
meter cadeau. De beste methode bleek om
vooraf een cognac achterover te slaan. Op de
prima verzorgde prijsuitreiking met lekkere
hapjes voor snelle deelnemers, bleken de

HRR's vele malen in de prijzen te zijn geval-
len. Er was ook een prijs voor het beste heren-

team. Ineke Schnitzler won een prachtig schil-
derij dat bij Christies de stoutste raming zou
overtreffen. Na afloop bezochten we met de

dubbeldekkers Clactons Common Shopping-
centre. Je stond er versteld van wat daar alle-
maal NIET te koop was. Een bide en je had
meteen gegeten en gedronken. Op de terug-
tocht konden we onder het genot van een goed
diner de video's van de Royal Ten bekijken.
Zoals we kunnen lezen in het stukje van Jo
Knoester wordt het volgend jaar weer georga-

niseerd, want het was een zeer geslaagd eve-

nement, zeker als je alle enthousiaste reacties

hoort.

RUDELS

'Een hoge dosis yÍíomine C zorgl v@r een sne/Íer hercfiel bÍl b/esures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

iik wee
landse

Einde
buiten
lk ging vandaag een wedstrijd lopen
in Harwich. Snel aankleden en op mijn
fiets naar de boot. Eindeliik heh ik
dan eens het voordeel van het
Westland, het was maar een kwar-
tiertje fietsen naar de boot. ln de
Hoek aangekomen om 06.15 uur waar
al diverse sporters zenuwachtig in de
haldrentelde, wachtte ik op mijn
groepsgenoten die onder mijn leiding
uiteraard een geweldige wedstrijd
zouden gaan lopen.

mty,srrs was hij wel, zo'n 300 man hadden
zich ingeschreven. Om zeven uur na het
inchecken en de bagage afgegeven te heb-
ben, wij de boot op. Als tactiek had Ton
Toet en Aad Overdevest ervoor gekozen een

tafel te bemachtigen in het restaurant, alwaar
wij gebruik konden maken van een ontbijr
buffet. Een goede keuze bleek later. Terwijl
wij relaxed boveh in het restaurant zaten te
genieten van al dat heerlijke eten, zagen wij
mensen die het met een broodje en een kopje
koffie van Mac moesten doen. Na. 3.40 uur
vertoeven op deze prachtige schuit, aan-

komst in Harwich. Heerlijk weer en op naar
start. Een half uur nadat wij afgezet zijn bij
de verkleedruimte is de start al. Wij stonden
uiteraard bij de start helemaal vooraan voor
de mooiste foto's. Er werden supertijden
gelopen. Misschien hielp het ook dat de
engelse 10 km, 6 mijl bleek = 9600 meter.
Het parcours ging langs de kust en weer
terug door het dorp. De Engelse HRR had
het prima voor elkaar. Een leuke wedstrijd
waarbij je kon genieten van het typische
Engelse landschap. Iedereen liep zijn eigen
monsterrace aangemoedigd door vele HRR
supporters die er ook waren. Een strijd
onderling en tegen zichzelf. Een aantal
HRR's scoorden en liepen zich in de prij-
zen, maaÍ iedereen die finishte was sowieso
winnaar. De douche was een ervaring op
zich. Op het moment dat ik mijzelf had inge-
zeept hield het water op met stromen. Daar
sta je dan, wat nu. Gelukkig begon na een

minuut het koude water te druppelen, maar
na 2 minuten stopte het weer. Hierna begon
het weer van voren af aan. De prijsuitreiking
was in de plaatselijk pub onder het genot van
een drankje en ons werd een lunch aangebo-
den van sandwiches en salade, heerlijk.
Tevens werden hierbij de nodige bedan§es
etc. uitgewisseld. De reis ging verder naar
het Clacton Common Centre, leuk winkel-
centrum als je van winkelen houdt. Gelukkig
mochten we na enige tijd weer in de bus
plaatsnemen voor de thuisreis. Na het

r eens een
clubwedstriid

RT'ilH§§§

inchecken moesten wij nog even wachten
voor dat we aan boord konden. Hier werd
een leuk staaltje onnozelheid gepresenteerd.
Iedereen zat rustig te wachten en alhoewel er
nog geen boot was, vloog iedereen naar
voren om in de rij te gaan staan. Dit werd
veroorzaakt omdat een paar dames hun jas
aantrokken en iedereen als eerste Engeland
wilde verlaten. Zo zol men nog gezellig een

kwartier in de rij staan. Eenmaal aan boord
betrokken wij wederom een plaats in het res-

taurant voor een uitstekend diner. Na ons

volgepropt te hebben zijn wij nog wat gaan

napilsen. Kortom een fantastische dag , een

engelse wedstrijd gelopen en zeker 6 uur
onze magen gevuld. Kapitein Iglo en zijn
medewerkers worden namens ons allen
bedankt hiervoor. Volgend jaar gaan wij
weer mee, schipper Knoester.

Marcel den Dulk

I

bij de leden van

Herps

kan

Landeltik erkond lnstallateur

L O O D G I E T E R I N S T AL LA T E U R

van Loostràat l4O 2582 XH Den Haag
tel6fooD O70 35243AA / O6 54332575

M,ffiffi

Knoester ook wel bekend als

Iglo, organisator van dit alles,

links voor
langs gesjeesd en wij moesten
in de boot gaan zitten. Een beetje
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ledere 2 maanden worden er l0 zierdes
lgetrokken. Onderstaand vindt u de

namen van de gelukkige onder ons.

Een ziertje van | 25,-,kàh ,, . : :

opgehaald worden biide leden van
de barcommissie door:

P. Kempens
Willem Paardekooper
Krijn
Joop Verhoeven
Marjo
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HARDLOPEN BIJ KOUDWEER FYE@@ lvande4
het lichaam weg om in die
romp op te slaan. U kunt een
handje helpen door verschillen-
de lagen kleding over elkaar
aan te doen; T-shirts b.v. (één

met lange mouwen). De lucht

De 2e 1 v.d. 4loop van het
seizoen 1999D000 was op 24
oktober 1999 en werd georgani-
seerd door Haag Atletiek, onder
de naam "Haagse Tien".

5de plaats voor Georgette. Bij de man-

nen Vet. 3 deed Ton Toet goede zaken

met een 4e stek en bij de heren Vet. I
waren we goed voor een2e,3e,6e,7e
en 8e plaats.

Jammer dat onze senioren wat matig

presteerden, met overigens wel een

mooie 2e plek voor Rémon en een 6e

voor Theo Timmermans, die zowaar

ook nog een nieuw P.R. liep met 34.05.

Dit terwijl hij in de voorgaande week is

verhuisd en dus bijna de hele week niet

aan trainen was toegekomen. Je weet

dus wat je moet doen als je P.R.'s wilt
lopen...........YERHUIZEN! Maar

voor in dat seniorenklassement misten

we toch wat goede klasseringen.

Hopen maar dat bij de volgende I v.d.

4 op 12 FEBRUARI 2000 de toppers

weer wat meer in vorm zijn en hun

plaats in de top van het klassement

weer in zullen nemen of misschien wel

zullen bestormen zodat het de andere

verenigingen bordeauxrood voor de

ogen wordt.

Bij de dames tenslotte zorgde Sandra

weer voor de punten, met een 3e plaats.

Maar ook daar schiet de aansluiting

wat te kort. Kom op dames!

Herman van der Stijl.

Het lichaam beschermen tegen koude is voor een Ínens
gemakkelijker dan het te beschermen tegen warmte. Kleding
vormt het belangrijkste hulpmiddel om bij koude het lichaam
op temperatuur te houden. Een hardloper dient eruaring te
krijgen in "het spelen met kleding". Bij koude kan het dragen
van te weinig kleding de oorzaak zijn van een flinke daling
van de lichaamstemperatuur. Te veel kleding betekent een te
grote zweetontwikkeling. Die nattigheid leidt ook tot een
sterke daling van de lichaamstemperatuur. Zo'n daling van de
lichaamstem-peratuur moet vermeden worden.

lichaamstemperatuur
van de mens ligt

de 36.7 graden.
sterke daling van de lt

kan leiden tot bepaalde ziekte-
verschijnselen. Een daling van 7
graden is zelfs dodelijk. Als het
koud is dan verliest het lichaam
de meeste warmte doordat de
temperatuur van de buiten-
lucht aanzienlijk lager is dan de
It (straling) en door de koude
wind (stroming). Ook in de
winter zal bij flinke inspanning
warmte afgevoerd worden
door de verdamping van
zweetwater (zweten). Het
lichaam zelf weet deksels goed
dat de lt niet te laag mag wor-
den. Als het koud wordt, is het
lichaam net zo zuinig op de
lichaamswarmte als de mooi-
weer-hardloper op zijn huid. Bij
behoorlijke koude kan het
lichaam het echter níet alleen
af. U moet uw eigen lichaam
een flinke hand helpen, door
extra "deksels" op het lichaam
te doen. U kunt uw warmtever-
lies door straling, stroming en
zweten tegen gaan door uw
huid af te dekken met precies
net zoveel kleding als nodig is

gegeven de buitentempera-
tuur, de wind en de mate waar-
in u zich gaat inspannen. Als u

moet gaan. Een trainingsbroek
beschermt de benen al goed;
bij temperaturen van behoorlijk
onder nul, kunt u twee trai-
ningsbroeken over elkaar aan
doen. De lucht ertussen isoleert
weer. Ook hier geldt weer, dat
als men teveel aan doet, er
gezweten wordt, de broeken
nat worden en de benen koud.
Als u stopt met hardlopen, pro-
duceren uw spieren geen
warmte meer. Doe dan onmid-
dellijk een droog shirt aan. Ook
als U buiten staat is het belang-
rijk zo snel mogelijk de natte
kleding uit te trekken. Er is nog
nooit iemand ziek geworden
van even snel droge kleding
aantrekken. Het lichaam dampt
nog wel even na. Er zijn er wel

genoeg ziek geworden van te
lang in natte kleding rondlo-
pen. Met kleding kunt U wat
afspelen. Wanneer een ijskou-
de wind tegenblaast, doet U

een winddicht regenjack aan.
Bij wind meedraait U het jack
om Uw middel en als U stopt
met hardlopen kunt U het jack
ook weer aandoen. De lucht
binnenin kan ook niet naar bui-
ten en isoleert weer. Door te
spelen met kleding kunt U

erachter komen wat voor kle-
ding U aan moet doen gegeven
de buitentemperatuur, de wind
en de mate waarin U zich gaat
inspannen.

Dannis van den Berg,

Fysiotherapeut HRR

tussen de verschillende I

isoleert voortreffel ij k. Dan
u er een trainingsjack

lag
doet

heen en eventueel kan een
(winddicht) nylon regenjack
gedragen worden als de tem-
peratuur onder nul is gekomen.
Bedenk dat het hardlopen met
meewind een groot aantal gra-
den scheelt met het hardlopen
met tegenwind. Voor de wind
kan het 4 graden boven nul
zijn en tegen de wind 4 graden
onder nul. Ook is het van
belang goed vochtabsorberend
ondergoed te dragen. Het
lichaam poogt zichzelf voor
een lage lt te behoeden en bij
voorkeur trekt het dan warmte
weg uit de handen, om die
warmte in de romp op te slaan.
De warmte die het lichaam via
de handen verlaat, moet wel
worden vastgehouden. Wa nten
zijn dan beter dan handschoe-
nen; vier vingers geven meer
warmte dan één vinger. Het
hoofd is groter dan u denkq
veel warmte ontsnapt via het
hoofd. Bij koude is een muts op
het hoofd een must. Als u last
heeft van uw ademhalingsor-
ganen, gebruik dan een bivak-
muts. De lucht is dan al iets
voorveruvarmd als hij in de
mond komt. De benen zijn bij
het hardlopen veel in bewe-
ging dus die geven veel warm-
te. Enige bescherming is echter
wel geboden, omdat ook die
warmte niet nodeloos verloren

kwam met bakken uit de

maar gelukkig was de

van de HRR atleten

noemen. Als beloning werd

het droog, nog voor het staÍschot
gevallen was. Er kwam later zelfs nog

een zonnetje tussen de wolken door.

We hadden als HRR wel wat goed te

maken in het clubklassement, want na

de le loop (gehouden bij de Koplopers)

stonden we op een 4e plaats (de HRR

onwaardig), met een achterstand van

50 punten op de gedoodverfde favoriet
Sparta. Door de geweldige opkomst bij
Haag en natuurlijk door de individuele

kwaliteiten van de HRRatleten zijn we

inmiddels alweer 25 punten ingelopen

op Sparta en staan wij thans 3e in het

clubklassement.

Vooral de Dames Vet. scoorden zeer

goed met een 2e plek voor Margriet,

een 4e voor Marian Koopman en een

HRR millenniumbestendig: op naar 2000 (deelnemers)

Hoe krijg je nu toch 2000 deelnemers in 2000 aan de start van
de Royal Ten? Een vraag die maar steeds door mijn hoofd
speelt na de evaluatiebrunch van de Royal Ten organisatie in
llVesuvio van HRR-er Kosta.'Zeker een zaak van een
RoadRunner', zei mijn vrouw,'Het begint wel een beetje op
een sekfe te lijken'. Ze keek me spottend aan door haar bril
van de hardlopende opticien Rob K. terwijl een van mijn kin-
deren net het door de loodgietende loper Henk M.
gerepareerde toilet doortrok. Tja, wat moet je daar nu op
zeggen? lk stopte mijn bij Zier gekochte hardloopschoenen
maar gauw in de kast. Bleef de vraag naar die 2000
deelnemers. Het nut van netwerken is met het succes van de
loop in Harwich wel weer bewezen en dat bracht me op de

suggesties.

bent een enthousiast jog-

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

wegatleet en voor je
of vakantie in Den Haag,

's-avonds of in het weekend
een lekker stukje hardlopen maar je
hebt geen idee waar dat nu eigenlijk
leuk is of kan. Je vergat van te

voren natuurlijk op de internetsite

Run the planet te kijken (waar je
ook niet zoveel aan hebt voor Den

Haag) of er bij ons in de stad ergens

een leuk parcours te lopen valt en

daar sta je dan in de lobby van je
hotel. Vraag je aan de balie of ze

een leuke joggersroute hebben

hotel zodat je niet verdwaalt.Daar
kunnen we als HRR verandering in
brengen. Is het niet leuk om die
gelegenheidslopers uit te nodigen
mee te trainen bij de HRR met een

groep gelijkgestemden? We leveren
de (betere) hotels in Den Haag een

plattegrond waarop we aangeven

hoe de HRR te bereiken is vanuit
het centrum van de stad. riy'e geven

erop aan wanneer er trainingen of
duurlopen zijn en dat liefhebbers
welkom zijn om gedurende hun
verblijf in Den Haag een paar keer
mee te lopen. Op die plattegrond
geven we dan ook aan wanneer de

volgende Royal Ten wordt gehou-

den en zo halen we misschien nog

wat extra deelnemers binnen.
Misschien iets om uit te werken met
de VVV/Stichting Promotie Den
Haag. Daar hebben we vast wel een

HRR-sektelid werken. Net zoiets is
het uitleggen van een leuke 5 en/of
10 km joggingroute langs de leuke
plekjes van de Haagse binnenstad
op een plattegrond met beschrijving
en die aan de hotels ter beschikking
te stellen voor hun joggende gasten.

Weer die HRR Royal Ten data erop
en wie weet? Overigens is er
natuurlijk geen enkele reden waar-
om we deze info niet ook op de site

Run the planet zouden toevoegen.
We zijn daar dan overigens niet de

eerste Haagse atletiekvereniging.
Het lijkt me ook handig om de

Royal Ten nu alvast op de website
van de HRR te zetten. Met een

beetje goede wil kan je dan best
zeggeo dat wij de eerste wegatle-
tiekvereniging zijn, die millennium-
bestendig is. In gedachten zie ik nu

ook al tshirts met de tekst
'Hague Road Runners a!

Í 5 jaar millenniumbestendig
(http ://www. H RR. n l)'.

Op naar 2000!
het hotel, kijken ze je aan of
geworden bent. En dus loop André Westerhuis

(l oo pg roe p He n k H oog eveen)weer een rondje om het

een rustige duurloop doet,
moet u meer kleding aan dan
tijdens een grotere inspanning
(prestatieloop b.v.). Door met
kleding te "spelen" kunt u uw
lichaam helpen de lt in de hand
te houden. Tracht uit te vinden
wat voor u de ideale manier
van kleden is tijdens het hard-
lopen bij koud weer. Enige tips
zijn wel te geven. Hoe kouder
het wordt hoe meer kleding u
aan doet. Dit tot op zekere
hoogte. Ook bij koude geldt
dat bij hardlopen een boel
warmte vrij komt. Als u hard-
loopt dan leveren uw spieren
energie. Het menselijk lichaam
werkt echter niet efficiënt.
Slechts 30% van de vrijgeko-
men energie is bewegingsener-
gie,70o/o komt vrij als warmte.
Dat klinkt goed als het koud is,

maar als u teveel kleding aan-
heeft, gaat u extra veel zwe-
ten. Daardoor krijgt u natte
kleding. Uw lichaam koelt af en
het tegendeel wordt dan
bereikt in plaats van warmer
krÍjgt u het kouder. De belang-
rijkste organen van het lichaam
bevinden zich in de romp. De
romp moet dan ook het beste
tegen warmteverlies be-
schermd worden. Het lichaam
zelf trekt alle warmte elders uit

I
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Na hetgeslaagde debuutvan loop den Ouden en

Henk Mullekes in 1998 reisden dlt jaar maar liefst
vijf Roadrunnen af naar hetZwiBerse lnterlaken

om m*te doen aandemooiste marathonter
wercld. En metsucces: dankzijer"n gedqenvoor-
bereiding, goede weersomstandighden en het

enthousiasme van de megereisde supryftec
slaagden alle clufuenoten erin de Kleine Scheidqg
te bdwingen. Een korte terugblik op een evene-

ment zijn gelíike nietkent.

bergloopcarrière wilde oorspron-

niet zo vlotten. Zo werd de eerste

waaraan ik meedeed, een 10 km-

Berg en Dal, al na circa tien minuten

vanwege een tropische regen- en hagelbui afgelast.

De tweede, in het nabij de Duitse grens gelegen

Kilder, bleek na aankomst "om organiutorische

redenen" zelfs helemaal niet door te gaan. Toen ik

vervolgens ook nog eens voor de Jungfrau

Marathon werd uitgeloot en ik mij tijdens een

bergloop in het Limburgse Landgraaf iets verÍapte,
was de lol er voor mij af en besloot ik mijn zinnen

op Berlijn - en een PR - te zetten.

Het bleek echter te kunnen verkeren. Zo deden het

feit dat trainer Joop den Ouden en loopmaat Henk

Mullekes enthousiast op m'lj bleven inpraten, dat

Jaap van Dijk en Herma van Nus ook zouden mee-

doen en dat de gebleseerde Bert de Jong bereid

bleek zijn startbewijs op mijn naam te laten over-

schrijven mij al ernstig twijfelen of Berlijn niet net

zo goed nog een jaartje zou kunnen wachten. Een

gezellig en succesvol trainingsweekend in de

Ardennen gaf tenslotte de doorslag: mijn eerstvol-

gende marathon zou niet die van Berlijn zijn, maar

die in de wonderschone omgeving van de Eiger, de

Mönch en de Jungfrau. Dat mijn familie en mijn

collega's mij voor gek verklaarden, wakkerde mijn

enthousiasme alleen maar aan.

En zo kwam het dat we met z'n zessen (Joop en

Hellen, Henk en Nellie, Anouk en ondergetekende)

op donderdag 2 september jl. om circa 7.00 uur's
morgens in een geriteld busje in de file bij

Rotterdam vezeilden. 0p weg naar lnterlaken,

waar Jaap en Herma op dat moment al ongeveer

hun tentje aan het opzetten waren. Afgezien van

de nodige vertragingen - het lezen van routebe
schrijvingen blijft voor sommigen moeilijk! - verliep

de reis voorspoedig en tegen de avond parkeerden

wij voor ons hotel in Lauterbrunnen, Van enige

zenuwen was op dat moment nog geen sprake, het

bier smaahe ons best en de douche en de bedden

waren prima. Kortom, het vertrouwen in een

goede afloop van ons marathonavontuur groeide

zienderogen.

Ook de dag vóór de marathon verliep zoals een

dag vóór een marathon behoort te verlopen: uitsla-

pen, een kort trainingsloopje, een uitgebreid ont-

bijt, een wandelingetje door het dorp, koffie drin-

ken in het volgende dorp, weer een wandelingetjg

het verkennen van het startgebied, het ophalen

van de startnummers, en dit alles in een tempo

waarvan je absoluut niet moe wordt. 's Avonds

natuurlijk de verplichte pastamaaltijd en voor de

liefhebben nog een slaapmutsje. lnmiddels waren

ook onze supporters Maarten en Marlène geani-

veerd, hetgeen zowel de feeststemming als ons

zelfuertrouwen nog aanzienl'rjk deed toenemen.

Hoe anders dan de marathondag zelf! Vanaf het

moment dat de wekker ging, bleken de zenuwen

mij danig op te breken. Je controleert je tas wel vier

of vijf keer, maar weet eigenlijk niet goed wat je

mee moet nemen. Beneden in het dal zou het circa

21 graden worden, boven echter maar zo'n 13 en

bovendien werd er in de loop van de dag regen

verwacht. Ook móet je eten, terwijl het je op dat

moment eigenl'rjk helemaal niet smaakt. Voldoende

drinken is ook zoiets:je drink al gauw zoveel, dat
je continue aandrang voelt. En wat te denken van

het van tevoren uitgezochte parkeerplaatsje: zou

daar nog wel plek zijn? Hadden we toch niet beter

de bus kunnen nemen? En waarom struikel je

eigenlijk over de eerÍe de beste stoeprand?

Na het Íartschot is alles echter anders. Blik op

oneindig, verstand op nul. Alhoewel, onze suppor-

ters stonden al na een paar honderd meter na de

start langs de kant van de weg en die wil je dan

toch niet missen. Bovendien breek je je hersens

over de vraag waarom de organisatoren er in gods-

naam voor hadden gekozen om bij de start een

soort nazi-achtige marsmuziek te draaien. En

natuurlijk moet je alweer plasen! Na zo'n vijf kilo-

meter, direct buiten lnterlaken, kom je «hter in je

ritme en raak je ervan overtuigd dat je de berg-

wand die voor je opdoemt zeker kunt bedwingen.

Je maah een praatje met degene die toevallig

naast je loopt je drinkt bij iedere drankpost wat en
je geniet van het enthousiasme en de aanmoedi-

gingen van de onvermoeibare lokale bevolking.

Het geluid van koeíenbellen en accordeons laat je

niet los en geeft je op dat moment vleugels. Voor je

het weet ben je in Lauterbrunnen, waar je voor de

tweede keer door je supporters wordt aangemoe-

digd. Je hebt dan al de helft van de afstand afge-

legd en bent al zo'n 200 meter geíegen, Zelf had

ik op dat moment het gevoel zelfs een PR te kun-

nen lopen.

Nik PR, want het «hte werk moet dan nog begin-

nen. Direct nadat je Lauterbrunnen hebt verlaten,

komt de eeríe serieuze klim van zo'n 500 meter de

hoogte in richting Wengen. Van hardlopen is dan

bij de meesten al geen sprake meer, maar door ste-

vig door te wandelen probeer je er nog enig tempo

in te houden. ln Wengen blijkt het dan vervolgens

een groot Íeest te zijn, waardoor je in Íaat bent je

eerste pijntjel kramp en vermoeidheid te vergeten

en moed te vatten voor de volgende klim, nog-

maals van zo'n 500 meter de hoogte in richting de

Mettlenalp. Het is onnoemelijk zwaar, niet alleen

door de afstand en het hoogteverschil, maar ook

doordat de weg steeds smallel zanderiger en onre-

gelmatiger wordt. Soms ren je een stukje, dan is het

weer een kwestie van flink doorÍappen. Het enige

voordeel daarvan is dat je tegelijkertijd iets herstelt,

waardoor je op de vlakkere stukken weer wat kan

aanzetten. Bovendien geeft het je de gelegenheid

van het imposante uitzicht te genieten. Ver onder

liggen de dorpjes waar je inmiddels al weer enige

t'ljd geleden doorheen bent gekomen en voor je zie

je het treintje richting de finish. Ook dat zit vol met

supporters die je enthousiast aanmoedigingen toe-

schreeuwen. Maarten hoor je boven iedereen uit!

BijWixi, op bijna 40 kilometer na de start, wordt
het echt doorbijten. lk was toen al vier uur onder-

weg, maar had nog tegen de zl00 meter Í'rjging
voor de boeg. En dat over een geitenpaatje van 30

tot tlO cm breed met losliggende stenen. lnhalen

kan niet, ingehaald worden ook niet dus je stapt

maar met de stroom mee. Eigenlijk wilje uitrusten,

maar je zet toch door, want het wordt koud en het

begint ook nog eens te regenen. ïoeschouwers blij-

ken steeds dunner gezaaid en de koeien die je pad

kruisen hebben niets weg van de overbekende

Milka-klonen. 0f toch? 0p het hoogste punt, een

paar honderd meter voor de finish, staat zowaar

een Zwitser brokken echte Milka<hocola uit te
delen. lk gris meer weg dan ongetwijfeld de bedoe-

ling zal zijn geweest en stort me in een levensge-

vaarlijk tempo naar beneden om te proberen nog

binnen de 4 uur en 45 minuten binnen te komen.

Het luh, en het gevoel dat dan meester van me

maakt is onbeschrijfelijk. Hoe zouden de anderen

het er vanaf hebben gebracht?

Henk blijkt dan allang binnen, evenals een drietal

bekenden van een loopvereniging uit de

Alblaserwaard. Van Joop, Jaap en Herma is op dat

moment echter nog geen spoor te bekennen. lk

besluit dan ook eerst te gaan douchen om daarna

terug te keren naar de finish. Dat terugkeren hoeft

echter niet meer, want niet veel later komen Joop

en vervolgens ook Jaap en Herma binnen. Een ware

preÍatie is geleverd, zeker door Herma, voor wie

het de eer$e marathon was, en door de supporterl
voor wie de dag minstens even inspannend is

geweest als voor de lopers. En mijn vriend voor één

dag uit lnterlaken maar niet geloven dat wij niet in

f latgebouwen hebben getraind !

Helaas blijh de terugreis per treintje bijna even ver-

moeiend als de heenreis te voet maar dat mag de

pret niet drukken. Een hazenslaapje, nog een dou-

che en de nodige pilsjes doen de inspanningen al

snel vergeten en onder het eten worden reeds

plannen voor de volgende dag gesmeed. De tijd

van de inmiddels vijfvoudig winnaar Marco

Kaminski (2:54:34,4) mag voor ons dan voor altijd

onhaalbaar blijven, het gevoel van trots op de

eigen prestatie is er zeker niet minder om. Maar

belangrijker is nog dat wij zelf hebben kunnen

ervaren dat de Jungfrau Marathon inderdaad de

mooiste marathon ter wereld is en alleen al om die

reden bovenaan het l[stje van elke loper zou moe-

ten prijken. En nóg belangrijker is dat we met z'n

allen een meer dan prima weekend hebben

beleefd, dat wat mij betreft zeker voor herhaling

vatbaar is. Andalucia volgende keer?

Tenslotte: zeker voor de Jungfrau Marathon geldt

dat de tijd er eigenlijk niet toe doet. Toch wordt

door de cijferfreaks onder ons veelvuldig naar onze

tijden gevraagd. Voor hen derhalve deze opsom-

ming: Herma van Nus 5:36:53,4; Jaap van Dijk

5:36:52,1; Joop den 0uden (zonder dope) 5:16:54,3;

Henk Mullekes 4:27:25,8 en

4:4:56,2.
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was waar de wedstrijdgroep van Roché

Silvius zich in het weekeinde van vrijdag l0 tot

zmdag 12 september terugrok om de voorbe-

voor het komende jaar op te starten en de te

verwezenlijken doelen te bespreken. Die 2 hutjes waren

in werkelijkheid natuwlijk vakantiehuisjes op vakantie-

park Hoogwolde te Nunspeet van waaruit de diverse

activiteiten e€n aanvang namen. De eerste activiteit die

na aankomst 's-middags gedaan moest worden

was....oké, eent effe een biertje drinken natuurlijk (het

was tenslotte bijna 30 graden) maar daama moesten er

toch echt boodschappen gedaan worden. Na deze plicht

gedaan te hebben waaörj Peter v. lreuwen nog sjans

had met Jolanda achter de kassa (nee, niet die uit Epe!),

grngen de reeds gearriveerden een duwloopje doen in

de bossen richting Vierhouten. Hiema was het eten en

relaxen totdat de rest van de groep's-avonds zou anive-

ren. Natuurlijk had Roché voor die avond als vanouds

weer een avondspel in petto wat natuurlijk glansdjk

door BaÍje C. 'gewonnen' werd (1{ voor Bart). Om

23.00 wilde @ijna) iedereen echter terug en 'thuis voor

de buis' zijn voor de samenvatting van de voetbalklas-

sieker Ajax-Feijenoord die echter in een troosteloze 2-2

eindigde. Na afloop werden natuurlijk weer de alom

aanwezige muziekinsffumenten in stelling gebracht en

het hele repeftoile van Bob Dylan tot de Havenzangen

afgewerkt. Volgende morgen stevig ontbijten met de 15

broden, 378 kentenbollen en 1345 bolletjes van bakker

Bart (he€l Trrurernreer nÍ dte dag zonder brood geloof

ik); de 56 pakken melk, 14 liter yoghurt (mager wel te

ventaan) en 412 _-litertjes'Goedemorgen-drinkontbijt'
(hiervoor zijn in totaal geloof ik 86 koeien leeggenok-

ken) van Campina-Theo alsmede 56 kilo kaas (vet???),

40 onsjes beleg (ook die 86 koeien???), ponen choco

pasa-pindakaas-jam-hagelslag-vlokken etc. etc. via

onze buurtsuper Peter van Poelgeest. U begrijpt, deze

ploeg is volkomen selfsupporting!!! Maar al dit eten

was ook wel nodig want de halve marathon van

Amersfoort stond op het programma. Om l1 uur stond

de start van deze wedstrijd gepland zodat men er ten-

minste van veruekerd was dat de temperatuur tot een

aangename 28 graden gestegen zonzijn. Er was ook een

10 km. waarvoor Roché een aantal mannen geselecteerd

had. De gelukkigen hiervoor waren \Villem de Graaf,

Theo Timmermans, Peter v. Poelgeesl Stefan Post en

de trainer zelf. De halve marathon zou getrotseerd wor-

den door Bart Colijn, Jan Groot, Pieter Altorf, Peter van

Leeuwen, Hans Blokker, Rémon van Lunzen en onder-

getekende. Anderhalf uur later kon het resultaat van

deze veldslag opgemaah worden. Op de tien Willem en

Theo een eerste en nverde plelq Stefan uitgesapt met

een hamsning blessure. Op de halve Bart als eente

HRRJoper op een 13e plek of zo in 1.20 (2-0 voor

Bart), Peter, Hans en Rémon uiQestapt vanwege de

hitte. Al met al niet zo'n succesvolle loop maar het kan

ook niet altijd goed gaan. Na terugkomst in Nunspeet

werd besloten nog even een verfrissende duik te nemen

in een nabij gelegen ven om van de geleverde inspan-

ning bij te komen. Onze twee toppers Theo en Pieter

van de Hoogenband besloten om het ven maar meteen

een keer of 8 te ronden waarbij Bart het erhter danig liet

afiveten (2-1). Het was inmiddels al na zessen, de

magen begonnen wat te sputteren en het werd hoog tijd

om de barbecue een vuurtje te geven. Dit derd Roché

met verve (als U hem tegenkomt en denkt "Wat is er

met die jongen?" dan zijn dat z'n wenkbrauwen...die er

niet meer zijn). Een smakelijke twee uur later werd de

boel opgebroken en ging het richting Nunspeter

-cn snookercentrum. Onder de kitische blik van

Nunspeter Jolanda's grng Bart bij het darten onderuit

tegen Willem (2-2) en werd het tijd de plaatselijke bow-

ling uit te testen. Hierbij kwam Bart wecr glansrijk als

winnaar naar voren (3-2) waama het zo langzamerhand

toch wel tijd werd om lichaam en geest een welverdien-

de nachtust te geven. Een paar diehards besloten zich

nog even in het Nunspeter nachtleven te stortten om te

filosoferen over'computer-baby's' of zoiets....U

begrijpt dat zo'n weekend dus niet bestaat uit louter nai-

nen, kilometers weten, afzien etc. etc. Ne€, deze dagen

zijn kaassie op het brood van onze eigenste oppeóaas

Roché die als een volleerd psycholoog kijh, luiste4

confronteert analyseert en classificeert. Een persoonlijk

onderhoud met ieder lid van de groep behoort dan ook

tot de standaard bezigheden van deze kleunijke gynrle-

ftrar om de langetermijnvisie te kunnen bepalen. A fin,

zondag startte met een hentel annex wisseltempoduur-

loop waarbij vooral degenen die het zaterdag hadden

laten liggen zich nu profileerden (beetje laat, hè...).Het

afsluitende hoogtepunt van dit weekend bleek een

jeugdnauma van Rémon te zijn nl. midgetgolf. Bart

ging er weer vol in samen met Roché maar uiteindelijk

bleek uitgerekend Rémon het minst aanal slagen nodig

te hebben om de 18 holes te volbrengen (3-3). Toen was

het zo langzamerhand tijd geworden om in de huisjes

puin te ruimen en westwaarts richting huis en haard te

gaan. Wederom een zeeÍ geslaagd weekend, ook denk

ik voor de nieuwkomen Pieter, Peter en Jan die nog niet

eerder met een groepsweekend mee waren geweest.

Een nuttige bijdrage aan de teambuilding wat de inzet

en hopelijk ook de prestaties alleen maar positief zullen

bernvloeden.

Met sportbvegof{en!

MarcelMien$u

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 7 1
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(lentevreugd circuit)

de derde en wellicht laatste keer
wordt er in lrntevreugd een Run-Bike-
Run circuit georganiseerd. Het hele par-
is onverhard en men kan dus ook wel

spreken van een "cross-mountainbike-cross",

hoewel Marcel den Dulk en Joep Funken ook
hun halelujafiets weer mogen meenemen.

Het circuit bestaat uit drie wedstrijden welke
op 13 februari, 27 februai en 12 maart 2000
worden verreden. De inschrijving vindt plaats

in de clubruimte van het WZK Tri-team (in
het zwembad van Wassenaar) en wel vanaf
10.00 uur. De start is telkenmale om I1.00 uur
aan de Katwijkseweg 19 te Wassenaar.

De verdeling en afstand van ieder onderdeel
blijft tot de start een verrassing (aftankelijk
van het weer) en wordt pas bij het verfek door
de organisatie aan de deelnemers verteld. Er
wordt een klassement opgesteld (minimale
deelname twee keer) en er zijn prijzen voor de

eerste vrouw en eerste man. Voorts is er een

verrassing voor iedere deelnemer in het klas-
sement.

Deelname is gratis, maar na afloop staat er een

brunch buffet klaar in bovengenoemde
clubruimte. Hiervoor wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd. Mede hierom wordt voorinschrij-
ving op prijs gesteld.

kt op het inschrijvingsformulier t.z.t. en doe

mee!
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o Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen en

binnenschoenen

I
I

@

a

Koken met Klijn

','.., 
..E,,....l E|, N.,! $l



Hor Rolo Rrvrrw PAGINA 9

River Kwai Half Marathon - Running in Thailand

Nieuws van de Technische Commissie

ik hoorde dat Harry Oosterveen van

mensen zocht om hem gezelschap te

tijdens een reisje door Thailand en om

marathon te lopen, dacht ik dat is nu

net wat voor mij. Een leuk uitstapje van t l0 dagen

en ook nog een stukje lopen, dat moest ik mÍur eens

doen. Dus zo kwam het dat we 4 september aankwa-

men in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Om

alvast wat te wennen aan het rennen in tropische

omstandigheden, hebben we meteen de volgende

ochtend maar meegedaan aan een plaatselijke l0 km

wedstrijd. \Ve waren ern beetje aan de late kant,

want de taxichauffeur wist niet waar het was, en wij
nog veel minder, maar uiteindelijk hebben we het

toch gevonden. We waren ie6je na de officiële start-

tijd aangekomen, maar dat gaf niet, want ze waÍen

nog gezellig aan het zingen. Een kwartiertje te laat

werd er alsnog gestart en konden we onze rondjes

door een aanstaande nieuwbouw-wijk beginnen. Het

viel me niet mee na die lange reis, het tijdsverschil

en ondanl<s dat het nog zo woeg was, was het toch al

erg warm. Ik finishte n 46:14, en dat was goed

genoeg voor de & plaats (le in mijn categorie).

later hoorde ik dat de afstand 10,5 was, dus het was

nog niet eens zo slecht. De volgende dagen hebben

we in Bangkok doorgebracht. We zijn iedere och-

tend lroeg opgestaan om te ffainen in een park. Ik
wist niet wat ik daar zag, voor 6.00 uur 's ochtends al

zo veel mensen op de been, aan het hollen, bezig met

aerobics of gevechtssporten. Het leek steeds wel

marathondag in New York. Op donderdag zijn we

vertrokken naar het gebied van de Kwai rivier, in het

westen van Thailand, een tweehonderd hn van

Bangkok, met e€n groepsexcursie met andere

Nederlanders mee. Het gebied bestaat voomamelijk

uit regenwoud, en veel plaatsen zijn bijna alleen

maar toegankelijk via de rivier. Na een paar dagen

tekken met boog trein en olifant kwamen we uit bij

zoals time rials en de uitvoering van de doelstellin-

gen van de TC zoals brjv. de sffucturering van de

loopgroepen. Dit artikel van de TC is dan ook het

eerste artikel waama er (hopelijk) nog velen volgen.

Gezocht secretaris en leden voor de TC

Momenteel bestaat de TC uit vier leden. Om goed te

kunnen functioneren is de TC dringend op zoek naar

versterking. ln eerste instantie is de TC op zoek naar

een secretaris.

Taken van de secrearis zijn onder andere:

o het vezorgen van de conespondentie tussen

bestuur en trainen,
o het nofuleren van vergaderingen van de TC en

de TC met de trdnerq
r het opstellen van de agenda vandezr, vergaderin-

gen,

o het meedenken over en het mee uitvoeren van het

technisch beleid.

Specifieke kwalificaties zijn niet vereist, wel een

dosis enthousiasme. Daamaast verwelkomt de TC

ook mensen die willen meedenken en een bijdrage

willen leveren aan het werk van de TC.

Als de activiteiten en bovengenoemde doelstellingen

van de TC je aanspreken en je wilt de TC versterken

als secretaris of als lid, aarrcl dan niet om contact op

te nemen voor meer informatie met een van de leden

van de TC, te weten: Willem Hoogstad (t€1. 015-

3697732) of Peter Kempkes (07G300O129).

Elders in dit clubblad leest u het gehele beleidsplan

HRR 2000 en verder.

het River kwai Village Hotel, een luxe paradijsje

waar de halve marathon zou starten op 12 september.

De start was ook weer om zes uur 's ochtends, maar

daar waren we al aan gewend. Er waren een kleine

vijffionderd deelnemers, waarvan zo'n vijftig wou-

wen. De wouwen startten l0 minuten voor de man-

nen. Ik voelde me wat ongemakkelijk, ik stond als

soort reus van 1.75 m. tussen al die kleine Thai-pop
petjes. Er wís ge€n startschot, iemand riep iets dat

klonk als : l-2-3 af,en de meeste stoven weg. Ik had

me voorgenomen om rustig aan te begiruren vooral

omdat het parcours zo heuvelachtig was. Na een paar

minuten haalde ik een groepje van vier wouwen in,

daama nog een paar keer een goepje en toen had ik
er nog maar twee voor me. We liepen eerst 10,5 km.

heen en daama aan de overkant van de weg weer

terug. Dat was wel leuk want zo kon je naar alle

mensen kijken die achterje liepen, en zij helaas naar

mij. Ik viel wel op als blanke lange slungel, ik werd

er verlegen van want de meeste lopers begonnen

voor me te klappen, en riepen 'You are number

one'! Klappen, voor mij ik wist niet waar ik moest

hjken, dat heb ik zelf wel eens gedaan voor Mani
ten Kate als hij al bijna bij de fnish was en ik net aan

de 2e helft was begonnen. Ik kreeg het er warm van

en ik had het al zo heet. Maar 'number one' was ik
natuurlijk niet (dat wist ik zelf gelukkig wel) ze had-

den toch niet helemaal goed opgelet. De eerste twee

heb ik ook niet meer te pakken gekegen. Ik frnishte

in l:43:30.

In het algemeen is het eten in Thailand erg lekker,

maar in het ontbijtbuffet dat geregeld was vlak na de

frnish (soep, rijst, kip, vlees) hadden we nog even

geen trek. KofEe, thee en cake voldeden ook. Ons

was het nog niet zo opgevallen, maar bij de prijsuit-

reiking bleek dat er toch veel buitenlanders mee had-

den gedaan. Prijzen werden weggekaapt door

Japannen, Hongkongen, en #n Nederlandse dus.

lneke Sdtnitzler

doet de technische commissie
Commissie is een van de belangrijk-

binnen de vereniging. Desondanls

leden bekend met de TC - zoals de

Technische Commissie in de wandelgangen heet- De

meeste leden hebben dan ook niet direct zelf te

maken met de TC. Wel zien zij het resultaat van de

activiteiten van de TC of juist de gevolgen in de

negatieve zin des woords als de TC zijn taken niet
goed uitvoert. Zn drent de TC te zorgen voor een

verlzijdig aanbod van hainingen zoveel mogelijk

toegespitst op de wensen van leden. Om de tainin-
gen verantwoord te laten verlopen dient de vereni-

ging te beschikken over een gekwalificeerd fiainers-

corps. Ook hier ligt een taak voor de TC. Op het ter-

rein van preventie en herstel ccijrdineert de TC de

paramedische begeleiding en de sportkeuringen. De

taken van de TC liggen kortom op nainingstechni-

sche gebied, waarbij de TC een aanshuende en coör-

dinerende rol heeft. Daamaast coördineert de TC

wedstrijden en time ffials. Samen met de fainen
organiseert zljieder jm 4 time fials waaraan elk lid
van de vereniging zou moeten deelnemen. Het is

immers een van de weinige 'wedstijden' die in
HRR-verband plaasvinden. De time nials maken

onderdeel uit van het wedstrijdklassement. De TC

stelt ook de wedsrijden vast die meetellen voor het

klassement. Aan dit klassement zijn weer de presta-

tiebekers verbonden. Daaöij kent de TC ook jaar-

lijks aanmoedi gingsprij zen toe.

Technisch beleidsplan 2ffi0
De afgelopen maanden heeft de TC gewerkt aan het

opstellen van het technisch beleidsplan 2000.

Dt technische beleidsplan is besproken met de tai-
ners en het bestuur en is afgelopen ledenvergadering

gepresenteerd. h het technisch beleidsplan 2000

heeft de TC zijn doelstellingen Íxangeven voor de

komende jaren. Aangezien het wijwel onmogelijk is

om deze doelstellingen te realiseren in 2000 is het

beleidsplan in feite een mee{arenplan. De belang-

rijlate doelstellingen uit het beleidsplan hebben

betrekking op de nainingstechnieken, de sffuctuur

van de loopgroepen en het frainersbestand.

1. Tniningstedtnieken
Bevordering van de aandacht voor tainingstechnie-

ken en looptechnische aspecten via aanschaf van

exfa hartslagmeters en gebruilrnaking van video
opnamen. Dit onder deskundige begeleiding van de

trainers. lrden worden dan ook vezocht gebruik te

maken van de beschikbare apparatuur. Wil je bijv.

met eons met een hartslagmeter tainen, waag het

aan je trainer. Deze neemt dan weer contact op met

de TC.

2. Loogrepen
De stuctuur en opbouw van de loopgroepen zal

inzichtelijker worden gemaakt door het kenbaar

maken van doelstellingen/richttijden van de loop
groepen op een zogenoemd smoelenbord. Dt kan de

doorstroming tussen de verschillende groepen bevor-

deren. Ook als je een tijdje in een minder snelle

goep wilt lopen vanwege een (herstellende) bles-

sure. weet je bij welke rainer je moet zijn.

Uitgangspunt is een veelzijdig aanbod van trainingen

waarbij bekeken wordt of het mogelijk is de loop
goepen onder te verdelen in startende, recreatieve en

prestatieve loopgroepen.

3. Tninenbestand
Uitgangspunt is gediplomeerde of anderszins gekwa-

lificeerde ftainers. Om de kwaliteit van het aainers-

corps op peil te houden zullen trainers nainingstech-

nische worden ondersteund via bijvoorbeeld scho
lingsochtenden. Ook is het streven dat elke loop
groep beschikt over e€n gekwalificeerde assistent-

rainer die de tainer bij diens afivezigheid ook kan

vervangen.

Overige elementen in het beleidsplan zijn het benek-

ken van de wensen van de leden in het overleg met

het paramedisch teaÍn en het verstekken van infor-

matie over de activiteiten van de TC aan de leden.

Een van de meest geschikte manieren voor informa-

tievoorziening naar de leden toe is het clubblad. Via
een vaste rubriek in het clubblad wil de TC de leden

op de hoogte houden van de activiteiten van de TC

Triatlon Almere 1999
Op zaterdag 4 september vond voor de 19e

keer deTriatlon van Almerc plaaB. Aan dit
jaarlijkse evenement dorun vele atleten uit
binnen- en buitenland mer-. Dit jaar was de
buitenlandse inbrcng elldra groot omdat de
organiatieopdezelfde dag het EK moót
organiseren. De start vond plaats in die
fases, dames NK en EK om 7:30, heren EK om
8:30 en het open NKen trtotrtatleten om
9:N uur. De officiële afstanden zijn 3,8 km
AitemÍEjn, lffi km fiehen en 4;2,195 km
lopen. De hoogste pdiumplaahen warcn
voor lrma Hercn met *n tijd van 8:56:23, en
lan van de Marel met en tijd van 7:57:t1,6 dit
betekende dat er zowel bij de dames als de
hercn een nieuw parcourrccordwad

bestaat de mogelijkheid om als

aan een fiatlon mee te doen, een

bestaat uit e.en zwemmer, fietser en een

laatste twee loopkilometers worden geza-

menlijk afgelegd zodat het team gezamenlijk over de

finish komt. Ons team "Get Smart" bestond uit
zwemster Henny de Kievit van Tri-team Wassenaar,

fieser Willem Hasekamp van de HRR en loper

Nico Droppert ook van de HRR.

De voorbereiding voor deze wedstrijd verliep niet

voor alle teanrleden op de meest ideale wijze. Vlak
nadat het idee ontstaan was om met z'n drieën aan de

Triatlon van Almere deel te nemen raahe ik eind

februari geblesseerd aan mijn schouder. Het reva-

lideren ging voorspoedig en snel kon er weer gefietst

worden. Trjdens een van de frainingsritten, welke ik
saÍnen met Aad Overdevest door het groene hart

maakte, sloeg het noodlot toe, in Haamrilen werd

een stop gemaakt om de

gen en de bidons te vullen.

van de ftap af
mijn schouder uit

I I

Daarom vindt u in onze 300 m' dct de kculen perfecr wordr gein-

showroom ruim 25 opstellingea rtallcerd. Al ruim 60 iàd ziin wii
van bckcndc mcrkcn kcsken§- ekticÍ in leukenr, vwr u dc garan.

Ome declundige rdviseuÍi gevrs u tie det het Ícaulhrt gczicn mat
greag alle inÍoÍmatic zodrt uw wordcn, Een drmm yan ecn keu-

keuae mrdt vergcmrhkeliikt. NmÍ ken waarin u n.ar heÍtclust kutrt
xns mclm wii ecn oÍÍertc cn een kokl.erellen. En voor elke vraag
ontwerp zodat u vooreÍ weet wmr hchbcn wij cen pa*xn& oplo*siq.
u voor kiest- MuÍ wii doen meeÍ, Gxn conÍectie mar mutwrk dar

Onz€ instrllsteurs zoÍgen eryooÍ bifupert.

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

HRR clubleden speciale korting.
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"Triatlon Almere 1999"
Na twee weken rust de revalidatie weer opgepakt.

Na half juli konden de fretstrainingen weer worden

opgepakt. Gelukkig voor het team bleven de benen

het wel doen.

Op wijdag 3 september moesten alle atleten zich btj

de wedsrijdleiding in Almere aanmelden. De zenu-

wen begonnen bij mij nu toch wel parten te spelen, je

beg,ntje afte wagen ofjeje wel goed hebt voorbe-

reid, voldoende rust hebt genomen of misschien wel

te veel. Na de startrrummers in ontvangst te hebben

genomen worden de fiets en helm door de jury van

de niatlonbond gecontroleerd. Nadat blijkt dat dezn

aan de daarvoor gestelde eisen voldoen kan de fies
op de daarvoor Íumgewezen plaats in het parc fermé

geplaatst worden.

Na een onrustige nacht gaat zaterdag om 6:00 uur de

wekker, even onder de douche wakker worden, ont-

bijten en we kunnen gaan. Aangekomen in Almere

staan alle triatleten te trappelen van ongeduld om van

start te kunnen gaan. Om 9:00 uur is het zoveq het

startschot klinkÍ en Henny gaat het water in om de

spits voor onze estafettewedsrijd af te bijten. Na een

paar honderd meter heeft ze de ruimte om in haar

eigen tempo naar het keerpunt te zwenrmen, na I uur

en 8 minuten komt ze het water uit om mij de cham-

pion chip te overhandigen.

De start van het fietsen ging moeizaam, maar na het

eerste rondje gaat het steeds beter. Op het parcours,

ern rondje van circa 37 km, wordt het steeds drukker

met fietsers, langzamerhand beginnen groepjes te

vormen met als gevolg dat de gemiddelde snelheid

langzaam oploopl dit stayeren is officieel niet toege-

staan maar de jury weet dit niet tegen te gaan. Aan

het begin van de laatste ronde wordt de groep door

het Packman effect zo groot dat dejury ingrijpt. Er
komt een motor voor de groep rijden met een snel-

heid bijna lopend is bij te houden, elke minuut mag

er een fietser voorbij zodat de groep uit elkaar wordt

getrokken.

Na 5 uur en 8 minuten is het de beurt aan Nico die

het laatste onderdeel de marathon voor zijn rekening

neemt. De eente helft gaat hem goed af hij ligt voor

op zijn schema en Àet er nog fris uit. De tweede

ronde is een martelgang geworden, door het warme

bijna windstille weer kijgt hij last van kramp. De

laatste kilometers vallen hem zwaar en hij moet zelfs

wandelen. Om even voor zeven uur breken de ver-

lossende meters aan, het stadion is in zicht. Na een

fantastische dag komen we gezamenlijk na 9 uur en

56 minuten over de finish.

Voor we het stadion uitlopen denk ik brj me zelf,

volgendjaar alleen?

WillemHas*amp

HRR Beleidsplan 2000 en verder
terug ontstaan uit CPC-toopgroepen. De

sang eon wegatletiekvereniging. HRR

jaren, mede door de zeer ppulate
wegwedstrjden. Het huidige ledental ligt

rond de 500. De vereniging is opgebouwd uit een bestuur,

commissies, trainers en loopgroepen. De loopgroepen zijn

te verdelen in:
. 16 (loop)groepenmetverschillende conditieniveaus.

. Wedsrijdgroep voor de topadeten.

. Conditio; algemene lichaamsnaning op de dinsdag- en

donderdagochtend.

. ZaterdagochtendTrainingen (ZOT) voornietleden.

In elke najaanvergadering van de Algemene lrden
Vergadering (ALV) maakt het bestuur haar beleidsvoome-

mens voor het komend jaar hkend. In plaats van de hieron-

der genoemde algemene doelstellingen wil het bestuur

vooral "speerpunten" voor dat beneffende jaar kenbaar

maken. Vervolgens wordt in elke voo{aarsvergadering van

de ALV het uitgevoerde beleid toegelicht en verantwoord.

A. Algemene Doelstellingen (visie hr-BESIUUR)

1. Baefenen van de wqadetiek.
De hoogste prioriteit van de vereniging ligt bij het aan-

bieden van kwalitatief goede taningen, gegeven door

een goed opgeleid fainerscorps. De technische com-

missie voert het nainingstechmsche beleid uit dat hierop

gericht is (zie punt B.)

2 Ondersteuning eigen wdstrijden.
Naast de organisatie van de Royal Ten (door de

Stichting Royal Ten) worden door HRR-leden de 1 van

de 4 wegwedsnijd, de cros en de kersfloop georgaru-

seerd. Inzet van alle leden wordt gewaagd om deze

wodsrijden op niveau te brengen. Zij zijn immers het

visitekaartje voor de vereniging.

3. Oryani*ren van andere evenementen.

Om een goed sociaal verenigingsklimaat te bevorderen

worden ook andere evenementen binnen de club geor-

ganiseerd. Dt doel drent niet alleen het venterken van

de sociale band nrssen de actieve leden maar ook het bij

de veremging benokken houden van (tijdelijk) inactieve

leden. De evenementen die plaatsvinden binnen de ver-

eniging zijn: de feesten, de nieuwjaarscross, CPC-

weekend en andere gezamenlijke reisjes, de time-nials

en de run-bike-run. Ook kan hier het clubblad en het

bartezoek na de ftaining genoemd worden.

Naast de srnds 1999 gestuctureerde opvang van nieuwe

leden zal eenmaal pr jaar een infioductieavond voor

nieuwe leden worden verzorgd. De organisatie hiervan

is in handen van het bestuur.

4 Oplossen van knelpunten binnen de

verentging.

Ondank de doelstelling hierboven genoemd bij punt 3

zijn er altijd wel problemen binnen de club. Het bestuur

tacht voor zovu mogelijk deze in goed overleg op te

lossen. Een voorwaarde hiervoor is wel dat het bstuur

tijdig ingelicht wordt door de leden oveÍ ontstane prG

blemen.

5 Bereiken en handhaven van prominente ilaab
vanHRRindetryio.
Deze doelstelling is te bereiken door een goed PR-

beleid, een krachtig technisch hleid, uitstaling door

wedstijdprestaties van HRR-topatleten en door een

succesvolle Royal Ten. Binnen Goot Den Haag is

HRR één van de hoofdrolsplen. Veel lopers nemen

deel aan wedsrirjden. Geracht moet worden om nog

meer lopn enthousiast te hijgen voor wedsrijden. Het

dragen van clubkledrng tijdens wedstijden is voor de

promotie van HRR zeerhlangÍijk.

6. Opzetten van en gd n-fuleid.
Het PR-beleid dient zowel intem (naar de leden toe) als

extem gericht te zijn op het bereiken of ondenteunen

van de HRR-doelstellingen, o.a. e€n $otere naamsbe-

kendheid en een versteviging en vergroting van het

ledental. Intem heeft men de mogeljkheden d.m.v. het

clubblad, clubkleding, evenementen, wedsrrjdgoep en

Club van 100. Exhm: publiciteit rondom wedsffijden

en loopgroepen, advertenties, de website en e-mail.

7. Financiële positie van de duh veiligstellen.

De inkomsten yan de club bestaan voomamelijk uit de

baromzet, confibuties, spnsoring.en advertenties.

Gzocht wordt naar een hoofdspnsor in samenwerking

met de Royal Ten. Het instellen van een aparte sponsor-

commissie wordt overvogen. Voorkomen moet worden

dat te vaak dezelfde sponsoÍs benaderd worden door

gebrek aan cuirdinatie.

De financiering in verband met de aankoop van het

nieuwe clubhuis Goenendaal 11 moet binnenkort gere-

geld worden. Hiervoor wordt o.a. gedacht aan het uitg+

ven van obligaties.

8. Verbetercn van de nieuwe acammodatie.
Het nieuwe clubhuis Groenendaal 11 is net in gebruik

genomen. Het bestuur wil op korte termijn een commis-

sie instellen voor het opzetÍen van een plan van aanpak

m.b.t. de nodige verbeteringen van het nieuwe onderko-

men. Ook de huidige parkeervooniening is een zorg

voor het bestuur en zal in overleg met de gemeente

exra aandacht knjgen.

9. Aanfiekken van jonge loprs.
Gelet op de jaarlijkse cijfers m.b.t. de leeftijd van de

lopn is duidelijk dat de club 'vergrijst'. Alhoewel een

jeugdlidmaatschap op dit moment niet mogelijk is, zou

gedacht kunnen worden aan een pilot project. Om club-

veóand aanÍek-kelijk te maken voor de jeugd, moet

HRR wel meer bieden dan alleen hardlopen.

Wensenlijstje: StaÍen van een blessuregrcep met een

ff siotherapeut als fainer.

Bij de nieuwe accommodatie het inrichten

van een krachthonk.

Wordt vervolgd in nr. 1,2000.

De Ekiden Estafette marathon
ï mij na veel leuren binnen de vereni-

werr gelukt om een team samen te

voor de Ehden estafette marathon.

gehouden op 2 Oktober te Naaldwijk.

personen hadden zich opgegeven voor

I

deze uitdaging.
. JeroenKorving
. Georgette Parlevliet (wat een kanjer)
. Nico Droppert
. Ed Reinicke
. FrankSonieus
. AwamdenHeijer keerd was gestuurd door een offrcial. En letten we nu

even op, Georgette liep deze afstand in 33:40 minu-

ten. Met ern tijd van 2 uur en 55 minuten eindigde

we uiteindelijk als 8ste, lang niet gek voor de 12

deelnemende groepen. De heren veteranen eindigde

als 2de, de dames veteranen eindigde als le. Bij deze

nogmaals van harte gefeliciteerd.

Laten we komend jaar als vereniging nu met meer

teaÍns op komen dagen, neem van mij aan dat het

een zeer geslaagde dag was.

Eus de repofter.

Men kon kiezen uit de volgende afstanden, 5 km,

daama l0 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, 5

kilometer en de laatste loper liep 7.195 meter. Het

weer was zeer &mgenÍutm, regen, windkracht 6 tot 8,

dus goede omstandigheden voor een pÍur scherpe tij-
den. Van te voren hadden we een onderling ver-

wachte eindtijd op papier gezet. De meeste dachten

dat we er om en nabij de 3 uur over zouden lopen.

Eenmaal aangekomen te Naaldwijk ontdekte ik nog

2 deelnemende groepen van de H.R.R.

Een groep heren veteranen te weten:

- HenkMullekes
- Jaap van Djk
- Jan de Nijs

- Rein Prjpers

- HetZeevaatt
- JoopdenOuden

en een groep dames veteranen te weten:

- Arurie van Heiningen

- Paulien Holtslag

- kreke Schnizler

- Margriet Hoeksma (Die weet ook niet van

ophouden)

- Conie vanEgmond

- Hellen Hauser

Vooral tussen de heren veteranen en de eerst

genoemde groep was er een zeer sportieve stijd
gaande, wat uiteindelijk voor de veteranen groep als

2e uitpahe.

Bij de eerst genoemde groep liep Georgette als laar
ste loper dat wil zeggen de 7.195 meter, dit is ern

ronde van 5 kilometer en nog een rondje van 2.195

m. Bij de wissel liepen wij 12 minuten voor op de

damesgroep veteranen. Ineke verfok daar als laatste

loopster. Wat verbaasde ons (of was het gunst) Ineke

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

7 Hypotheken;

/ Pensioenen (individueel oÍ collectief);

7 Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

t Verzekeringen van onroerend goed.
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voor Georgette. Nu heeft Ineke veel in haar mars

12 minuten inlopen op onze kanjer Georgette is

dacht ik zo. I.aler bleek dat heke ver-
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Kadeloop,Schiplut&n,

Ph6 cd^ w
12 kn 0p03107199

Naun

Kadeloop, Schipluiden, 5 kn op 03107199

PhotÍ Cd" fW Nwtr
29 REC 0:20:05 MarsretHoeks[a

40 REC 0:2121 PietZeraaÍ

5l REC 0:22:16 GuusVogelpoel

Singelloop, Woerden, 1 0 km op 19fiA99

PhM U Tiid Nwtt
I MSE 0:29:47 Abralramhwdie(Hellas)

I V45 0:43:30 SnellevanDijk(Gouda)

3 V45 0:443ó InekeSchniElu

Alphense Stratenloop, Alphen (N$,10 kn op

2il0889
PM Cd. TN Nwt
I MSE 030:07 0leg0[nakhov(Rusland)

I M40 031:44 LudoVanduherlden

(Belge)

I M50 03356 SjefSomen@el$e)

15 M50 0:42:02 TonHee*eru

38 M45 0:42:02 JoopVeftoeven

Baanwedstnid Leiden Atl, Leiden, 15Nm op

25t08t99

Nwn
Michiet I"osctmer (Hellas)

Pe'tervan Poelgee$

Steven Po$

Riik Zwaan loop, Naalóttilk, 10 EM op

29l08tw

Phds Cd" W Nwn
I MSE 0:í:4ó WunPaftnos(VoomeAtl)

49 V45 l:0832 Jeanette\Veebsrfi{aagAtl)

l0l V45 l:15:08 InekeSchmElu

lungfnu Marathon, lnterlaken (Zwi6), op

04t09t99

Plrals Cd. W Nwn
1 MSE 2:Í:35 Marc.oKaminsh

(Zrvrtsulanö

I M40 259:20 LeonidTichonow

(Frankijk)

I VSE 3:23:39 SwetlanaNetcha€wa

firankijk)I V40 3:55:10 ThumeSchreihr

(Zuntsertand)

369 M40 4:27:27 HenkMullekes

603 M40 4:4457 ReinPijpn

1053 M45 5:1655 JoopdenOuden

1267 M45 53653 JaryvanDijk

122 V45 5:36:54 HumavanNus

Vlietloop, Voonchoten, Halve nantlnn op

HofiA WI MSE 4:02:2

33 MSE 4:32:2

224 REC 053:25 PehrHoek

Baanwedstríjd Leiden Atl, Leiden, 1500n op

2v07t99

Nwtr
Ronald de Gmaf (AAV 3ó)

Petervan Poelgee$

Lauwersoog Uhun, Halve nanthon op

31M09
Plafi Col" W Nonn

3 REC l:44:44 InekeSchmulu

Baanwedstijd Leiden Atl, Leiden, 3000m op

04108t99

PIM Cil" W Nam
I MSE 839:l JanWillemSchaar

§liedrecht)
13 MSE 9:25:5 JanGroot

Strandloop, h Knn,4km op 0AfiA99

Plo6 Cd" W Naun

4 REC 0:16:44 EddyZll

BraDELlERloop, De Lier, 5 km op MfiA99
Plools Col" W Nann

5 REC 0:1ó:47 ThmTimmemans

14 REC 0:18:51 FnnkSoomeus

23 REC 0:19:43 PietZeevaaí

3l REC 0:1956 MargietHoektra

33 REC 0:19:59 AstrdvanVelden

34 REC 0:20:00 PetervanPoelgee$

31 REC 0:20:30 PeterGroen

BraDELlERloop, De Liu,10 km op MlfiWg
Ptrdr Cd" W Nont
I MSE 032:03 MicheldeltÍaat(FoÍuna)

2 M40 0J3Jl RutZoutnan(0lympus70)

17 M45 036:0ó HermanvanduStijl

68 MSE 039:49 AwamdenHeiju

Strandloop, De Krim,4km op 11108199

Plruls Cot TN Noun

2 REC 0:16:44 EddyZql

lnstuif Sparta, Den Haag, 3000n op 15108199

Plrrlb Cd" W Nam
I MSE 756í5 KiyaraKamzee(Kenia)

14 MSE 931:ló JanGmot

22 M40 9:55:04 Petuvanlauwer

25 V 10:01:12 MoniqeBmins

(l*rdenAd)

30 MSE l1:ll:27 AvramdenHerler

46 V45 12:51:95 InekeSchniElu

PIM cfr. w1 MSE 3:53:3

n MSE 4:32:8

33 M40 439:0

W
l:l l:01

l:20:03

l:23',16

l:23:23

l:28:12

l:30:ffi

lJ0:t8
t,.3}37

136:41

l:38:44

1:4033

l:43:51

l:M:,20

iltdr A
I MSE

5 MSE

7 MSE

8 M40

24 MSE

33 V45

34 M40

4t M45

$ Iv65

1l v35

80 M50

n M55

102 M40

106 M55

118 M40

119 [,t55

128 V45

150 v40

l'.M:33

1,.46.41

l:46:42

l:48:03

t.,5}28

05Mt99
Nwn
Aziz Bouga(Mamkko)

JanGmot

MarcelMienqes

Jan van Vliet (onhkend)

Petervan Poelgeest

Jeanette Weber (llaag Atl)

lvÍarcnBonbmm

Joop Vefioeven

PehrHoek

Paulien Holtslag

kxCabral

Bert Fiti'g

FruslvÍackan

HenkBreugom

frank Ituijs
DckvanEs

lvÍananre Koopman

Annie van Heiningen
UITSLAGEN

149 V40 lJ2:28 JoseWillemse

l5l I,Í50 152:43 JosdeWaardt

154 M50 15337 PaulvanDunné

164 I\ö0 155:27 PimRerlnges

207 I\,Í50 2:10:28 JéjéGroot

Vlietloop, Voorxhotu, 10 kn op 0510il99

Ht^ U W Naun

9 REC 036:29 Petervanleeuwen

26 REC 0:41:07 JanStok

43 REC 0:43:40 JeromKomng

49 REC 0:4431 lVillernvanhooijen

60 REC 0:45:25 ComevanEgnond

67 REC 0:4ó:07 tdBiersleker

100 REC 0;48:13 JandeNijs

11ó REC 0:49:08 Aad0vudeve$

1A REC 0:52:07 BerryKnmu

239 REC 0:56:28 PietZandvliet

276 REC 059:22 EricKerklaan

324 REC l:03:07 WimGofilieb

360 REC l:ll:4ó Juf Zandvliet

Naun

Rémon van Lunzen

GerardWessel

KaÍel Stolk

lvlargiet Hoekstz

MannoVuduynhmel

MichelBoon

PietZevaart

Hesset Dooper

VictorAgda

PehrRemmerswaal

IaalLuteijn

Pet€rHoek

Julio Lasierm l4altinez

DanusBug

Ron Penning

Francesm Fenoni

BoyGai[jaad

Jeroen Korvrng

Jan Stolk

Monique&ugaauw

JmpVahoeven

Simonllack

Noo(eAlberts

Rob,sr .?

HildeEugelink

Simon Stoo

RenéllaÀmmt

MichielTuit

Ilans van Toor

FrdHoogwoud

Roel Gort

tditrWeisschu

Frans Errrich

BeÍhnnan
BertmAller
BemaKraN

EdifrMuldu

I{ans Eikenaar

RóVre€swijk

Rinus Innemee

kijndeGraaf

GeertHufien

EticKuklaan

A&ievanVsen

HRR Tinelrial, flingendael, 5 kn op 06109199

rid
0:16:02

0:19:45

0:20:00

0:20:13

0;20:20

0:20:23

0:20:24

0',20:29

0:21:06

0:21:10

0:21:l I

0:21:29

0:2138

0:21:49

0:2159

0:22:03

0"2211

0:22:22

0"22:28

0'.22:30

0:22'.31

0:22:43

0"22:46

0:22:51

0:23:03

0:23:03

0:23: I I

0..23:12

0:23:14

0:23: l5

0:2317

0:23:20

0:23:27

0:2333

0:2338

0:23:52

0:24:09

0:24:31

0:24J8

0:24',45

0:24:47

0'.24.54

0:25:01

0:25:M

Phh u
I MSE

2 MSE

3 MSE

4 V35

5 M45

6 MSE

7 M45

8 MSE

9 M45

l0 M45

ll M50

t2 1455

13 I,Í50

14 MSE

t5 M45

t6M
17 MSE

18 MSE

19M
20 VSE

2t M45

n M45

nv$
24M
25 VSE

26 M45

21 M50

28 M40

29 M45

30 M50

3l [450

32 VSE

33 I{50

34 M40

3s M40

3ó VSE

37 V45

38 M40

39 M40

40 1450

4t 1450

a M40

43 M45

M

45

46

41

48

49

50

5l

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6l

62

63

&
65

66

67

ó8

69

10

1t

72

13

74

75

16

77

78

79

80

8l

82

83

M

85

V40 0:25:25

M 0:25:34

M55 0:2535

M40 0:25:39

M45 0:2558

Vó0 0:26:00

V$ 0:26:01

V35 0:26:04

M45 0:26:09

M50 0:26:09

M40 0:26;11

I\,Í55 0:26:13

V35 0:26:22

V50 0:2638

M40 0:2ó55

M55 0:27:10

V50 0:27:24

V50 0:.27.29

V55 0'.27:35

v40 0.,27:36

M40 0,,27.37

M60 0:21:42

M45 0:27:46

V40 0:27:48

I,Í50 0:27:57

À,150 0:28:23

V50 0:28:27

M55 0:28:32

V 0:2854

V50 0:29:10

V$ 0:29:28

V45 030:05

V$ 0:30:12

V50 0:30:27

V40 0:30:43

v45 03051

V 031:10

V35 033:01

V50 033:02

V50 034:01

v55 03454

ArutaKeus

RobBaan

Ir,ÍumnHupen

John van A$en

Piet Zandvliet

Sonjam,As

lvfugchelienHol

Ronneke Bonb,mm

AntonDijhnans

Rob van der Bilt

JmpdeGia

Jolmde Gier

AnnetMande§

lvla{a van Westervoort

RrchanlZonnweld

Tïm van Veen

Incz var dulval
Jane Ilaruha

Helen van du Poel

MomquevanMewijk

GeradBal

WimGottlieb

NrcoTmtsenbug

Lenie Crelauf

Jan de Kostsr

GerardBuyhlaar

lvÍadaBuglund

PeterFlemming

AnnaMeuleveld

Trudy de Lange

ManJko Schathlerln

KrtyGnWn
lvÍarianne van Grieken

5l

53

60

6l

&
67

73

85

86

9l

92

%

MSE 0:42:13

M50 0:42:21

MSE 0:A:49

V35 0:42:59

M45 0:43:23

V40 0:43:29

M50 0:44:51

M50 0:47.25

M45 0',41:37

V40 0:47:53

M50 0:48:ffi

M45 0:48:56

JuoenKomng

MllemvanPrmrlen

PeterKempkes

MargretHoeksta

CeaRrp

JoseMllernse

Izaak Luteijn

Julio Lasiena MaÍtinez

Bert de Jong

Annie van Heiningen

BerryKraner

Joop den Ouden

Halve manthon, Anersfoort, op 1lMl99
Pladn U W Nwn
I MSE l:0859 OmarDahu(Qibouti)

15 MSE 1:20:47 BartColijn

l7 MSE l:21J9 JanGmot

l8 MSE l:2139 lvÍarmlMien{es

28 MSE l:24:00 PieterAltorf

Halve nanthon, Amenfoort,l0 kn op

11lwt99

iladr A W Nutn
I REC 0:3432 WillunGraafde

2 REC 034i45 ThmTimmermans

8 REC 038:23 PetervanPoelgeest

ll REC 038Íl HansBlokku

37 REC 0:4337 RochéSilvrus

EenvdVier Koplopers, Delft,10 km op

u0909
PIM Cot W Naun

I MSE 0J330 RaÍkBoulaói§puta)

12 M45 036:20 HermanvanduStijl

29 M45 03953 JoopSeiuingu

36 V 0:40:34 EllendeGroot

(ClubzNaam)

46 VSE 0:41:46 SandravandenBerg

Baanwedstriid ípint, Breda, 3000n op

t4/09fr9
Nwn
RuudMoelands §pnnt)
Pehrvan Poelgee$

lnt Ned Trappnloop, Rottedam, op W09199

fuh A W Naun

I 0:07:01 JanKorevaar

14 IVÍSE 0:08:08 TheoTimmennax

15 BR 0:0855 ReinPijpen

21 BR 0:09:47 MargietHoelsna

Dan tot Dam loop, Amshrdan,2l,l km op

19tW99

Plafi Cd. W Nasn

I 1:0058 MoharnmedMourhit

(setge)

Tegla Loroupe (Kema)

Cki$ian Henet (AV 34)

RódeVÍi€s(VetNd)

IsCóral
FritsWifiner

Fmns lvíartons

Dick van Es

BeÍ de Jong

IaakLuteln

PimRerlntjes

Tihu Vutagen

Lievaaft Conp (5), Naaldwijk,3N0m op

2AWE9
Plofr U W Namt

I MSE 8:41:4 MauricevanVeldhoven

(0lympus70)

8 M40 9:18:6 FrankvanWijngaarden

(HaagAd)

21 M40 9:55:0 SteverPost

Bulíjn Marathon, Berfiin (DW, op 2il09199

Phtu Cd. W Nam
I MSE 2:06:44 JosephatKiprono(Kenia)

I VSE 2:20:43 Teglaloroup€(Kerua)

5909 M55 3:39:21 BefiFitié

Stadsbankcross, L eiden, 5 km op 26109199

PIM Cd" W Nwn
3 REC 0:17:19 TheoTimmermans

6 REC 0:18:02 HemanvanduStijl

19 REC 0:20:24 GuusZrjdenbos

I REC 0:2038 San&avandenBug

3 REC 0:21:26 JoseMllunse

8 REC 0:24:08 SylviavanVelden

36 REC 0:25:23 HansEikenaar

42 REC 0:2ó:00 It4ikeDunn

n REC 0:2935 NathalieBiemans

26 REC 0:30:19 MadjkeSchathleijn

32 REC 03156 ManieKan

4l REC 033:M JudyZandvliet

PhM cil w
1 MSE 8:42:5

9 MSE 10:03:8

Sonja Hoogeveen

Ju{Zandvliet

ElsTmtsenbug

KellyKoopman

Yvonne Bal

DollyMeijnstn

AnneVeth

Joanm Bosmans

I VSE

l M40

I M50

45 M50

66 M45

192 MSE

20 M55

85 M45

67 M50

69 Mso

49 M55

l:09:18

l:13: l l
l:19:14

l:41:15

t"M:21

l:44:53

1"46:32

l:50:24

l:50:41

l;51;32

2.25fl

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

oÍ zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïijïïil;'ti::iJiï.t' ö
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MS[Qf.t
VOOr je. coNTAcTLENSpLAN

EEN FBISSE KIJK OP CONTACÏLENZEN

dumptiek
T 070-3607002

rr

\d,

-tE!(T'
Í:E

OJctr
rrt
<l)

<lJ

=<l)
-t(l,E
íE'

-ct-E(uo
CLar\
€)

=

b*

Stadsbankcross, L eiden, 10 km op 26fr9199

HM A W Nant
I N{SE 033:05 Joo$Lalau(l,e'denAtl)

6 MSE 03532 Pi€terAltorf

ll M40 0:37:24 NicndeBnln(AAV36)

1 V35 0:40/6 IngeborgWolftat

(egstgees$

ll9 M40 05157 BeÍDonnan

122 M45 052:06 PietZandvliet

123 MSE 0:52:15 PeterMsse

Baggennolenloop, Sliedrecht, 1 0 EM op

09t1499

PhM Cd. fild Nwn

I MSE 050:08 SaidKanfaoui(Gouda)

6 M40 05239 lohnvdWansem(LADB)

13 M40 l:01:01 Petsrvanloeuwen

Harwich Dixovery Run, Haruich (GB), 6 EM

opffi1u99
Phots U. W Nan
I M40 030:29 Rlordan(Engeland)

3 MSE 03234 BartColp

4 M40 0:32:35 Petuvan

7 lvl50 033:16

14 M45

§

UITSLAGEN

,r:

ÏHOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG



PAGII{A I2 Hor Rolp Rrvrrw

Clingendael Cross
Langs deze weg wil ik alle 40 vrijwilligerc heel harteliik
danken voor hun enorme inzet op zondag 7 november
jl. Zonder jullie zou het niet zo'n succes zijn geweest.
Bedankt.

:Rèter;vàítl.Leeuwen

VerenigingQtegoieNummerPlaab

1

2

3

Ar.M50

il{50

M50

M60

M60

MM

275

160

150

t67

263

220

v35

v35

v35

31.28

32,05

33.29

32.33

34.45

35.m

rN
28,52

29.36

30.13

IUaam

Tol, Arie van

Wetemans, Hans

Moesman, Nico

0ude Nyhuis, Ton

Veen, Frans

Slurs, Huib van der

Hmgeórugge, Mananne VS

Groot, Ellen de VS

Bug,Sandravander VS

Hoeksr4 Margnet

Kievit, Henny de

Klmsra Anneke

Parlevliet, Georgette V45

Nouweland, Mieke van der V45

Prins, Elly V45

leiden

Sparta

Haag

Sparta

Haag

Haag

Haag

Sparta

I{RR

ORGANISATIE THE

I

z

3

I

2

J

I

2

3

34. l8

36.12

37,49

Onderstaar:I9 de uitslagen van de nr 1 t/m 3 uit iedere categorie

In het volpnde clubblad wordt de gehele lijst gepubliceerd.

Naam

Vroemen, Simon

Boulaabi, Rafif

Najib,Hakim

Lunzen, Remon van

25,39

26.M

27,07

Lpeuwen, Piere van

Melissen, Thom

Jong, Doeke de

Spint

Sparta

Haag

I]RR

MS

MS

MS

MS

M40

M40

M40

fiid
24.26

24.45

25.M

25.19

NumnerPlaaB

I

2

3

4

VerentgurgGtEofie

239

116

171

191

195

191

232

235

218

1

I{RR

Tri-Team

SpaÍa

I

Z

J

95

241

216

HRR

Koplopn

0lympus

35.39

37.t3

37.54

I]RR

Sparta

Koplopn

2W

207

210

l5

ló

20

23

3l

33

34

35

JI

40

52

53

54

55

56

58

6l

ó3

16

79

80

8l

83

94

102

103

105

lt9
t22

ta
169

t74

179

r80

r83

181

r84

2t3

2t4

M40 0:36:23

M45 036J3

MSE 0:36:41

M40 0..37:32

V35 038:02

VSE 038:14

M45 0:3835

M50 03852

V45 0:39:01

M40 039:13

M50 0:40:38

MSE 0:40:40

MSE 0:40:41

I\,Í55 0:40:43

I\,Í50 0:40:46

M45 0:40:53

N{50 0:41:13

V45 0:41:31

M60 0:4247

V45 0:42:56

M45 0:43:ffi

M50 0:43:09

M55 0:43:ll

M50 0:44:18

M40 0:M:36

MSE 0:44:40

M50 0:45:05

M40 0:47,,2

MSE 0:48:12

M55 053:26

M55 0:54:38

M60 0:5455

M45 05óJ7

M50 0:56J7

V50 057:19

V45 0:57:19

I\,Í50 0:51'.23

V55 l:08:41

MSE l:08:55

HerkMullekm

Joop Seiuingu

Jan Stok

John van du Kroft

RDuijzu(RRQ

Sandra van den Bug

GmRip

TonHeakens

Ineke vd Elst (Waterweg)

PeterGoen

TonToet

ItÍarcel den Dulk

Aad0vudevat

HenkBreugom

JacquesMen

BertdeJong

IzakLuteijn

Ineke &hniuler

B Johnson (Engeland)

GeorgdhPulevhet

HansZuurmond

BasMullekes

DickvanEs

Paul van Dunné

Andre Papilaja

Johnvan derWele

Julio Lasierm

Ko$aAnhniou

Ronatd Boekkamp

Theovan Veen

Tihu Vedragen

Ruud van Groenrngen

Nico Trotsenburg

Jan de Koster

SonlaHoogeveen

Els Trotsenbug

HurkHoogween

Marleen Sip

PeterBamard

Ton Yermolei'

Jelle v.d. Yeen

(vice-voorzitter)

Hellen Hauser

(secretaris)

2244 BK Wassenaar 070-328 I 025

Patrijslaan 1 I
2566 XL w0-3462607

2555

Frits

22&DW

SHTELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAÍ 6t POSTBUS 75683
Ío7o aR AMSïERDAM ïELEFOON: O2O-Ell !A AA FAX: O2O-5ll la OO

Dat andere merkenbureau.

STTIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten,

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# nieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# san itai re i n stal laties
# gevelrein iging
# tim merf abriek Lid n.v.o.b.

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

teleÍoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

John Agterof
(vice-voonitter)

Louise vanDeh

[.ouis

2551 EI
V. Loosaaat 75

Z587XB Den Haag

Bamsteenhorst 483

7

Boy Gailiaard

Bert de Jong (secr.)

ïVillem Hoogstad

Peter Kempkes

t{'illem Prardekoper

rRA',l'ENs
Peter Barnerd

Eugene van den Berg

',Ronold Boekkarnp

Marcel den Dulk
Pieter de Graaf rr

JosdeGraaf , 'r
Henk Hoogeveen

Willem Hoogstad

Ben yan Kan

Marianne Koopmrn

Joop den Ourhn

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk

Roche Silvius

Heidi van der Yeer

GerriÍ van der Veer

070-365ó750

015-3697732

070-3000429

070-3472055

u0-3824626

070-3803 1 12

070-3973281

0 r 71-240861

07 l-5768370

070-3867300

070.3550173

0t5.369T',t32

010-3978253

010-34't6131

070-320409s

470-3419234

074-3944617

u0-3642263

0?0-3901597

070-3901597

ut-5766494

UITSLAGEN
470-3$4209

(penningmee$er) 2592ETDenHaag070-3298767

Rob lftahmer Soesterkrgstraat 156

(P.R) 2546XX óen Haag070-3298i67

Georgette Parlevliet Pr. Bernhardlaan 15

2264 CB Leidschendam 07&3275751

BARCOMMISSIE

Aad Overdevest Zie adres bij bestuur

(pnningmeester)

Noortje Albeís A. Duyckstraat 100

Mugreet vanDiik

2582 TN Den Haag 070.3540ó90

Zwolsestraat 427

2587 VH Den Haag 0?0-3514390

Gevers Deynootweg 12?4"

2586 HP Den Haag 070-3500067

Bloklandenplein 12

2594 CK Den Ilaag 070-3820398

Lunteren$raat 38

2573 PN Den&aag 07 A-427 6361

Maaíen Yerpoort

[dzijr
REDACNE

Hellenden Dulk

0Tl-576&94

HOTROADREl'IDIry
Herenstraat 45

2681 BD Monster 0174240861

E-mail h.dendulk@hemet.nl

Zuidplaslaaa 91

2743 CW Waddinxveen

Renóe van der Roest




