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Even
Op 4 juni a.s. is

lewegwedstrijd
Hetis al weer even
gehoord herrft, dat
organintiestil hr;ft
nodige sponson binnen
door het bestuur van de

Ton Toet herlftw.,p.jr uitstekend
gedaan.Trouwens er zijn m*r leden

w.o. Genitvan deVer.

zijn er nree sponsors gevonden die

zijn om hun naam Íum één van de afstan-

koppelen. 7n heet de 10 kilometer de

l0 km en de 5 kilometer de Holland

Telematica 5km. Dankzij al die genoemde inspanningen

kunnen we dit jaar ook weer (internationale) toppers aan

de start kijgen. Ook zal d.m.v. de prijzenpt weer

gefracht worden om zo veel mogelijk regionale toppers

aan de start te hijgen, immen ook de regio vinden wrj

belangÍijk.

Goed Doel

Ook ditjaar is er weer een goed doel gekoppeld aan de

Royal Ten. Dt jaar is dat de Nederlandse Nierstichting.

Via hun contactpersoon, Ronnie van fukensteijn, is al

heel veel werk vezet om zoveel mogelijk mensen die de

Nientichting een goed hut toedragen, bekend of niet

bekend, aan de strÍ te hijgen. Een aantal ziekenhuizen

zal onze

t.b.v. de

plitieke colle-

Joris Voorhoeve. Ook

de Graaf van BNN.

Businessrun

Zoals u van ons gewend bent is er weer de

om met bedrijventeams deel te nemen aan de Royal

Niet alleen de 10 kilometer staat daar voor opn, ook de

kilometer.Voor elk deelnemend team zullen wij als

nisatie / vereniging een bijdrage storten van f 50,- t.b.v.

de Nierstichting. Graag doen wij een beroep op u om ook

uw bedrijf te laten deelnemen aan de Royal Ten. Er kun-

nen ook meer teams pr bedrijf merdoen. De kosten per

team bedragen / 350,-. Hiervoor heeft het beftijf recht

op deelname van een team van mimmaal 3 en maximaal

10 lopers. Elke loper ontvang een authentiek Royal Ten

Businessrun T-shirt. Tevens ontvang elke loper een foto

van het team. Uiteraard ontvangt elke loper ook de Royal

Ten 2000 herinnering. Elk team ontvang tevens een

groot exemplaar van die foto t.b.v. de bedri;fsprijzenkast.

Verder wordt het bedrijf met haar logo vermeld in het uit-

slagenboekje van de businessrun en zal de speaku de

Begin februari zou gestart gaan worden met de

werkzaamheden in het kader van het achterÍal-
lig onderhoud van onze accommodatie en als

*rste zou de warmwateruooziening aangepÍÍ.
worden. Wijhebben met deskundige clublden
uifuoertg omdetafel gezeten om een optimale
(les: na de training onder *n douclrc waaruit
en forse, warme sfual komt) wannwaterumih
ziening te krijgen en onze extra wensen bijde
Gemente nergelegd. De Gemente Den Haag

venorgt het basispakket en HRR betaalt de

is iedereen het eens geworden en de instal-

zou beginnen, ware het niet dat het pro

met beEekking tot de legionellabacterie om

naam menig keer noemen. Mocht u nadere informatie

wensen of een informatiepakket toegestuurd willen heb-

ben, neem dan contact op met Anita Keus ( tel 070 -
3 I 00000) of een van de bestuunleden van de Royal Ten.

Loopgroepen

Ook dit jaar zullen wij weer ter voorbereiding op de

Royal Ten loopgroepen organiseren. Omdat het ZOI
team eindelijk is van een welverdiende rust gaat genieten,

doen we het ditjaar in eigen beheer. We starten op z lur-

dag 4 april en de kosten per deelnemer bedragen f 45,-.
Hiervoor heeft men niet alleen recht op de zaterdagtai-

ningen, maar ook op het unieke loopgroepn Tshirt dat

ook dit jar wederom wordt ontworpen door onze onvol-

prezen huisontwerper Frans(e) MaÍens. Verder is een

startnummeÍ voor een van de afstanden inclusief.

Vriiwilligers
Al onze inspanningen ten sprjt, kan de Royal Ten alleen

l*s verder op pagina 2

de hoek kwam kijken. Niet dat wij dit probleem hadden,

maar de insallateur moest garandeÍen dat de installatie

lNTo vnj mu zijn en blijven van de bacterie. De installa-

teur wilde de garantie afgeven op basis van de toen bekeu-

de feiten, maar dat was ons te weinig. De Gemeente Den

Haag was op dat moment in een groot aantal clubaccom-

modaties bezig met testen om het pmbleem te tackelen en

het ÍEsultaat zou met een paaÍ weken beschikbaar zijn.

Wij hebhn de werkzaamheden dan ook moeten opchor-

ten tot het moment waarop de resultaten van de testen

beschikbaar muden zijn. Ik hmp oprecht dat op het

moment dat dit gelezen wordt, men met een panklare

oplossing gekomen is en dat de douches functioneren

zoals bd ons thuis.

HRR heeft #n ruimte om t€ vergadeÍEn. De reguliere

HRR'er kent de ruimte, gelijk links in tret kantinedeel en

het kwam regelrnatig voor, dat deze ruimte bezet was en

dat commissies moesten uinrijken naar de kleedkamer om

overleg te hebben ofom er te vugadeien. In de oude club-

accommodatie hadden wij het zogenaamde Bongaeru-

zaaltje: een velbouwde scheidsrechtersruiÍnte aangeb&n

door de firma BongaerÍ2. De firma Bongaertz heeft ncent

aangeboden om hetzeHde te doen met de scheidsrechters-

ruimte van onze huidige accommodatie en & vubouwing

is inmidrfuls achter de rug. Een schirercnde tweede vaga-

derruinte met meubilair, aangeboden" nogmaals, dmr de

firma Bongaeru. De officiële opening zal plaasvinden

voor de komende Algemene Ledenvagadering. Harrelijk

dank dirpctie en medewe*ers van C. Bongaert B.V.

Vier jaar lang mocht de Eén-vande-viu-tnop zich ver-

heugen in een sEakke blauwe hemel en een milde temp-

ranrur. Ook dit jaar leken & weersgoden ons gunstig

gezin( maar dat pakte totaal anders uit Een sEiemende

regeq zakkende temperatuur en veel wind maakten de

jongste ditie op 12 februad jl. bij HRR tot een uitda$ng.

De vmrinschdjving gaf m'n 250 deelnemen Ía zier an

het leek er op dat er totaal zo'n 300 man/vrouw aan &
staÍt mu vershijnen. Veel voorinschrijven lrcbben zich

kennelijk laten tegenhouden door het slechte weer en mn-

der precies te tellen dacht ik dat we m'n 100 deelnenrrs

hadden. Licht teleuntellen( zpker voor de organisatone4

Jelle van der Veen en Peter Kempes. Bei&n zijn u maan-

den mee bezig geweest en Ínet emg duwen stonden a op

de dag znlf genoeg HRR'us paraat om alles in goede

banen h leiden. Organisatorisch stak het weer goed in

elkaar, niets op aan te rnerkeÍL met de staÍ en finish pal

naast ons clubhuis op fietspad 10. Resultatiefdeed HRR

mk van zich sp,reken. Veel HRR'en vooraan in de eind-

uitslag. Ik ben benieuwd naar het clubklassement.

Niet onvenneld mag blijven & eerste stek van Willem &
Graaf van de goep van Roche Silvius in een naar de

omstandighden uitstekerule tijd.

TcllVemobr,v@tziltet
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de juirte gEevens stuÍen naar:

§uus zuoenDos,
A. Romeinsingel38,2331 §V Leiden,

Tel.071 -5322179

E-mail g.zijdenbos@rikz.nor. minvenw,nl

Mutaties

Wih u bij oniuiste adresserÍng of tenaamstelling

@

d«ember van

Hellen den Dulk
Herenstraat45, 2681 BD MONSTER

tel, 01 74241086 Í, E-mai l: h.dendul k@hetnet. nl

lnfurffiie orr€r adt ertÈntietaÍhrygn

UiteÍsb iÍdsreÍdftm cory en a&€rbntFs:
12 april2000

lnleveren bij
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Berichten vanuit Egmond Egt wel!
stuur:

Voor de echte die-hards was Egmond
natuurlijk niet echt een uitdaging dit
jaar: een stralend blauwe lucht, een
heerlijk zonnetje, geen harde
(tegen)wind en een redelijk hard
strand. Voor ons als nieuwelingen (en
Alex als 2e jaars die vorig jaar nog zei
absoluut NOOIT meer Egmond te
lopen) was het DE wedstrijd van het
jaar.

1999:
De aanlegvergunning voor het parkeeÍerrein is
ingediend bij de gemeente.
. In januari zal Hellen een PR-brainstorm-

avond organiseren met diverse mensen.
. I.v.m. sluiting van de Houtrust is HRR

gevraagd om op 12 november het SpoÍ
Café te houden. De spoÍprijs zal uitgereilt
worden, vele mensen (en pers) worden ver-
wacht. De barcommissie wil hier aan

werken.

30 november 1999:
. De actie Sportkrasloten staat voor de deur.

Aangezien deze actie behoorlijk wat geld
voor de club kan opleveren wordt besloten

om komend jaar weer mee te doen.
. De verfraaiingcommissie heeft een voorstel

om in het clubhuis het huidige plafond
eruit te halen, lichtkoepels aanbrengen en

voorzien van een andere kleur. Een stuk
plafond zal als proef verwijderd worden.
Diverse ramen moeten vervangen worden
door draairamen. Daar de kosten van uit-
besteding hiervoor behoorlijk hoog zijn,
zullen vrijwilligers gevraagd gaan worden.

14 december 1999:
. Half januari gaat Golf Duinzigt beginnen

aan het golfterrein met een bulldozer. De
gemeente wordt verzocht het hek te ver-
plaatsen.

. In de eerste week van februari zal begon-

nen worden aan de onderhoudswerkzaam-
heden in de kleedkamers. Ter voorkoming
van de legionella bacterie neemt de

gemeente extra maatregelen. Deze werk-
zaarnheden zullen 7 weken in beslag gaan

nemen. Elke keer zal I kleedkamer niet
gebruikt kunnen gaan worden. Tl:draexac-
te data bekend zijn zullen de leden op de

hoogte worden gebracht.
. Datum ALV: 17 april2000

18 januari 2000:
. De offeÍe voor de warmwaterinstallatie in

de kleedkamers is door e€n prutr mensen

binnen onze club beoordeeld. Gekozen

wordt voor een grote boiler en mengkranen.

Volgende bestuursvergaderingen staan

gepland op 17 februari,9 maart en 3 april.

aan het begin van een heel nieuw
zegt dat toch wel iets. De

in de weken ervoor was

door Frans Perdijk en Henk
van Leeuwen. Vy'e kregen zelfs een heus trai-
ningsschema, waarin ook nog de woensdag was

ingevuld met een training. Op papier dan. Het
allerlaatste vakje van het schema bevatte de

tekst: Egmond Halve Marathon, streeftijd haha

I uur 50. En we liepen toch bij Frans dachten

we! Consciëntieus als wij zijn - en wij dat zijn
Alex, Edith, Marjo, Edwin, Frans en Henk zelf
en ik - hebben we dit schema zeer nauwgezet
gevolgd. Ik twlfel er niet aan of andere trouwe
trainingsgangers als Jacques, Gaby (gaybi voor
onze Jacques) en Jéjé zullen dit zonder enige

zweem van twijfel gelijk beamen. Niet dat ik
zelf van plan was naar Egmond te gaan, maar je
wist toch maar nooit. Naarmate de dag naderde

keeg ik steeds meer zin om het 'gewoon eens

te proberen'. Het feit dat de weersverwachting
tegenviel en veel mensen het mij absoluut niet
konden aanraden om Egmond te kiezen als je
eerste halve marathon gaf de doorslag. Ik ga

gewoon! Het was inmiddels al donderdag. Nog
twee dagen te gaan! Om ons heen kijkend op de

laatste training leverde geen rooskleurig beeld

op. Ook bij ons had de griep toegeslagen:

Edwin en Marjo vielen af. Een fanatieke droog-

training op de maandag daarvoor had Henk al

uitgeschakeld en op de dag zelf bleek Frans ook
niet helemaal gnepvrij te zijn. En toen waren er
nog maar drie. Edith zou de avond daarvoor al

naar Egmond vertrekken - en die hebben we
jammergenoeg ook niet meer gezien. Frans zag

haar uiteindelijk nog wel lekker fit binnenko-
men. Bleven alleen Alex en ik nog over. De

eerste 6 tot 8 km bleven we goed bij elkaar

lopen, maar het ellebogenwerk bij het inhalen
kostte me toch teveel energie -een groot deel

van de dag bestond uit files- en ik besloot Alex
te laten gaan. Door zijn vaalgrijsbruine jas kon
ik hem later ook nergens meer terugvinden.

Beste Road - ru n nertjes,

4 juni organiseren wij weer de

Een hardloopwedstijd op het

waarbij je een rondje van 1,5 km

Iedereen tot en met 12jaar mag hieraan

meedoen. (Als je het leuk vindt, mag natuurlijk ook
je vader of moeder meelopen om je een beeqe te hel-

pen onderweg).Heb jij vorig jaar ook meegedaan?

Dan weet je dat 1,5 km best wel een eindje is en dat

het dus voor sommigen van jullie handig is om hier

een beetje voor te trainen. Misschien wil jouw gym-
juf of -meester je hier wel bij helpen. Hebben jullie

meer spoÍieve kinderen op school zitten? Overleg
(of waag je ouders om dat te doen) met de gymleraar

of het hoofd van de school of het ruet leuk is om met

een groepje van school te oefenen en mee te doen.

Misschien kunnen jullie er wel een 'eigen' wed-

srijdje van maken: wie is de beste loper van jullie
school of klas? Uiteraard kan je dat ook doen met

bijvoorbeeld je voetbalelftal, scoutingclubje of tum-
ploeg. Na de wedstrijd staat er natuurlijk iets te drin-

ken, een herinnering en bovendien een tasje met alle-

maal leuke spulletjes voor je klaar. Voor de eerste

100 kinderen die aan de finish komen stelt het

Sealife Cenre in Scheveningen een jaarabonnement

beschikbaar. Enne.. als het goed is, komt ook de sui-

kerspinnenman weer langs.

Nog even in het kort:

Datum: zondag4 juni 2000

Tijd: 12.15 uur

Plaats: het Malieveld

Afstand: 1,5 km

Kosten: Í 2,50

Vragen? bel dan met Miranda Pronk

(070-3ss2785)

Tot 4juni!
Anouk Bakker

Volgende keer iets lenen van Jéjé misschien? Ik
genoot rustig van de omgeving terwijl ik steeds

meer steek in mijn zij kreeg. 'Als dat maar niet
doorgaat tot het einde' werd mijn helende man-

tra gedurende zeker 5 km. Brj 13 km kwam de

laatste post waar ik een heerlijk bakkie lauwe

thee naar binnenwerkte en wat mandarijnen die

lekker zuur op je maag vallen en ik voelde me

weer kiplekker. Zelfs zo dat ik op het strand

kon gaan versnellen, eens mijmerend de zee op

kon kijken en de absailers te bewonderen die
boven ons lopers vlogen. Nog 3 km! Nog
steeds geen dip! Als het zo doorgaat loop ik het

onder de twee uur! Nog even doorzetten bij de

laatste vierhonderd meter met een lekker mul
zandpad behoorlijk stijl omhoog, waar Frans en

Nathalie strategisch plaats hadden genomen in
het publiek. 'Wil je je lopers niet op hun best

zien' denk je dan nog even (en hoe dat met

Nathalie en Alex zit weet ik natuurlijk al hele-

maal niet ...). En dan -50 meters aftellend- ein-
delijk onder die finish door. GEHAALDI Met
een handdoekje van Egmond als herinnering de

ring uit waar Alex en ik elkaar terugzagen. De

hele race werd tot uitentreure nabesproken met

als enige conclusie: wat waren we goed!

lngeborg Krukkert

vervolg van pagina 1
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Royal ïen 2000

slagen met uw hulp. Voor de organisatie hebben wij zo'n l8@gers
nodig. Zoals altijd doen wrj daarbij een beroep op onze leden en hun

familie / kennissen. In maart /apnl zal éÉn van onze mensen u weer bena-

deren met het vezoek om te helpen. S.v.p. zegja en laat u op 4juni ver-

wennen met een T-shirt, lunchpakket en drankje in ruil voor 1 a 2 uurtjes

hulp. Ook uw familie, wienden of kennissen zijn welkom.

Borreluurtie

In tegenstelling tot andere jaren, zullen wij dit jaar geen feest organiseren

op de avond van de Royal Ten. Dit naar aanleiding van veel suggesties en

opmerkingen van onze leden. Omdat wij toch diegene die willen napraten

de gelegenheid willen geven om met de andere wijwilligers en/ of lopers

of de organisatie na te praten, zal het clubhuis van 1 7.30 tot 2 1.00 geopend

zijn voor een drankje. D€ Royal Ten zal mrget voor de nodige bonelhap-

jes. Tot slot spreken wij de hoop uit dat wij als Hague Road Runners op

zondag 4juni 2000 weer een weergaloos loopevenement zullen neenetten.

Bekkamp

organintieDr;íuur

Prins Hendrikstaat 76-25'ï8
Tel: 070-3454905 Fax:

d ru k 'àlle

Haag
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Op de volgende dagen in 2000
worden geen trainingen gegeven en
is het clubhuis gesloten
Zondag
IVlaandag
Donderdag
Zondag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Zondag
lVlaandag

23 april 2000
24 april 2000
1 juni 2000
1 1 juni 2000
12 juni 2000
25 december 2000
26 december 2000
31 december 2000
1 januari 2001

Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Hemelvaartsdag
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oud Jaar
Nieuwjaarsdag

De Galerij der giganten @eu 3)

Marathon New York 7-11 -'99
Op woensdag 3 november 1999 was
voor ons de dag aangebroken dat wij
via Schiphol naar New York zouden
vertrekken. Marian Koopman met haar
gezin, Sonja van As met vriendin en
Rob & Heleen Koster van Run2Day
(sponsor 1 van de 4lopen) met familie.
We vertrokken om 11.40 uur en
arriveerden om 13.t18 uur. Nu die snel-
heid beloofde wat voor de marathon,
zelf in 2 uur tijd de overcteek naar de
Big Apple marathon in een droomtijd.
Na wat vertraging bij de douane van
de USA, i.v.m. het opnieuw in de rij
staan voor een vergeten kruisje of
puntje op het groene formulier,
werden we met een bus naar ons hotel
veruoerd. lnchecken in het hotel.
Kamerinspectie en daarna New York
onveilig maken, voor zover dat nog
mogelijk wa*

19.00 uur lokale tijd begonnen bij
de luiken te zakken want in
was het 1.00 uur 's nachts,

ging langzaam de kamer opzoe-

ken. Op 4 november 1999 arriveerde de laatste

lading van de HRR, [,ex Cabral, Pim
Reintjes, Peter Barnard en Jeje Groot
Iedereen bezocht de dag na arrivé de E)GO
beurs om de startnummers op te halen en de

laatste nieuwtjes te proeven qua kleding, voe-
ding en schoenen. Er werd ook reclame
gemaakt voor andere marathon's , daar waar
de temperatuur beter was dan in New York
stond een lange rij met geinteresseerde.

Iedereen had geen moeite zich bezig te hou-
den in dit dorp New York tot de marathon
van zondag 7 november. Men bezocht de

Empire State Building, het Vrijheidsbeeld,
Madison Squar Garden, China Town, het
Italiaanse wijk en niet te vergeten voor de

dames onder ons de winkels 3 verdiepingen
onder de grond en l0 boven de grond. Op 7

november ging in alle marathonhotelkamers
de wekker af om 6.00 uur's morgens, want de

bus vertrok vanaf het hotel om 7.00 uur rich-
ting start om daar met alle andere 30.000
marathonlopers de 42.195 meter te overwin-
nen. Iedereen was warm gekleed daar er via
de Huston Rivier nog al wat koude wind de

diverse starfvakken in werd geblazen.Vanuit
het hotel zijn wij als supporters om 10.00 uur
verffokken naar het 8 milespunt, het punt waar
de dames en heren samenkomen. Daar zagen
wij langskomen, lneke, Marian, Pim & Rob.
Daama zijn wij als supporters naar het 16 Km
punt gegaan, dit is het punt waar men de wijk
Manhattan inloopt, daar zagen wij net de rug
van Marian de drinkpost ingaan en na enige
tijd kwamen we Aad, Jeje & Rob tegen.

Daama naar het Central Park waar de finish is.

Het probleem is dat je als supporter daar niet
bij komt alleen als je een speciale kaart hebt
voor een of andere tribune om dan de lopers
door de finish zien gaan. Toch 500 meter
voor de finish een plekje gevonden tussen de

rijen supporters wÍur Marian als een vliegtuig
langskwam (tenminste dat dacht ze). Voor alle
supporters is het wachten bij de drie uitgangen
van lopers. En waar ze uitkomen hangt af van
de kleur van het startvak waarin men gestart

is. Met goed vooraf gemaakte afspraken is dit
niet te missen, en de weg naar de hotels is
maar op een manier te doen en wel met de

ondergrondse. Iedere Amerikaan die je tegen-

komt vraagt hoe het gegaan is en wat voor tijd
je gelopen heb, daarna nog even wat eten en

vieren, want we hebben het toch maar gedaan,

een marathon uitgelopen. Die maandag nog
even het Empire State Building op met de lift
tot etage 86 maar na enige tijd hadden we het
wel gezien . Marian had tijdens de terugweg
naar beneden nog even een geintje, "we lopen
6 etages naar beneden dit om de spierpijn weg
te lopen" zoals ze dit later verklaarde.
Bodyguards moesten worden ingehuurd om
Marian te beschermen voor het geinde wat ze

Peter van Leeuwen, meer hardloper
dan leraar. Wie kent hem niet! Peter
van Leeuwen. Eén van de loopgoeroes
van de HRR. Al 15 jaar deel uitmakend
van de sneíste groep van de
vereniging. De organisator van de
Clingendaelcross. Een geboren twijfe-
laar met een indrukwekkende zelfken-
nis. Een man met uitgesproken normen
en waarden.

die zeer rationeel kan denken

soms wegdrijft in zijn filosofi-
fantasieën. Een ze,er gediscipli

die altijd zoekt naar de beste

vorm die mogelijk is. Een loper ook, die bij
tijd en wijlen tot zeer indrukwekkende presta-

ties in staat is, maar ook 'loopmoe' kan zijn.
Frn vader in hart en nieren die rust heeft
gevonden bij zijn 'rode godin'. Een bijzonder,
en eerlijk persoon die zich als mens meer
hardloper voelt dan lerar. Zijn grootste con-
current binnen de vereniging kan het zo mooi
omschrijven. " Als Peter begint te kreunen,
dan weet je dat hij goed loopt. Je hoort hem
aankomen met een gepiep alsof er een varken
geslacht wordt", aldus Herman van der Stijl.
Het klopt inderdaad dat Peter op zijn beste

dagen speciale bijgeluiden produceert. Ook
wanneer Peter getest wordt op de lopende
band (zie foto) maakt hij van deze afschuw-

uithaalde met haar collega lopers. Maar zoals

ze zelf zei jullie lopen zelf achter mij aan. Op
dinsdag gingen de meeste weer richting
Nederland. Marian met gezin en Sonja met
vriendin zijn gebleven tot vrijdag. Op vrijdag
was New York blij dat Marian met haar gezin
de stad had verlaten en de rust keerde terug in
New York. Geen taxi's die meer van links
naar rechts verplaatsten, rust in nachtelijke
uren, geen files meer bij de fastfood winkels
en de ontbijtkraampjes op iedere hoek van de

straat.

Uw razende rcporter lohan Koopman

wekkende geluiden. Het lijkt alsof hij aan het
eind van zijn Latijn is, maar op dat moment is
hij juist lekker bezig. Hij moet en hij zal zijn
hartfrequentie opdrijven tot 190 slagen per
minuut. Hij kan het eenvoudigweg niet accep-

teren dat hij op de weg een hogere hartslag op
de meter krijgt dan bij een maximaaltest.
Typisch Peter. Als hij ergens voor gaat, dan

gaat hij er ook voor l0O7o procent voor.Ik
weet nog goed dat Peter in April 1998, tijdens
de jaarevaluatie van de wedstrijdgroep, aangaf
dat hij een jaar later de Rotterdam Marathon
in 2:40:00 wilde gaan lopen. Er werd toen een

beetje lacherig over gedaan. Ook de trainer
had zijn twijfels, maar Peter was vastbesloten
een PR te gaan lopen.Na een aantal gesprek-

ken, een maximaaltest en het opstellen van de

planning is Peter in september van dat jaar

begonnen met trainen voor de Rotterdam
Marathon van april 1999. Frn relatief lange
periode met veel zware frainingen moest eftoe
bijdragen dat Peter zijn PR zou gaan lopen.
Met behulp van zijn nieuwe liefde, de hart-
slagmeter, kon Peter trainen tot aan de grens

van belastbaarheid en de progressie die hij
boekte was opzienbarend. Tijdens de trainin-
gen liep hij moeiteloos met de snelste mannen

uit de groep mee. Na twee prima testwedstrij-
den tijdens de 30km van Schoorl in l:53:39 en

de CPC in l:15:00, was Peter er helemaal
klaar voor om zijn ultieme race te lopen. En
dat werd het ook. Met de regelmaat van de

klok liep Peter gemiddeld 19:00 minuten per

5km en kwam uit op 2:40:52. Niets, maar dan

ook helemaal niets was er fout gegaar, tijdens
deze marathon en voor mij als trainer gaf dit
een uniek gevoel. Peter is één van de weinige
lopers die in staat is tijdens een wedstrijd het
maximale uit zijn lichaam te krijgen. Maar dat
gaat niet zonder slag of stoot. Zijn bekende

uitspraak 'lichaam en geest zijn één' is dan

meestal van toepassing. Lichamelijk kan hij
35:00 rond op de l0km Íum maaÍ zijn geeste-

lijke veerkracht stelt hem in staat de 34:00
minutengrens te benaderen. Wie Peter tijdens
zo'n wedstrijd goed bekijkt zieÍ dat hij op dat

moment super geconcentreerd is. Iedere vezel
in zijn lichaam is bezig met zijn topprestatie
en alles om hem heen verdwijnt in het niets.

Het gaat om het nu, het moment van de presta-

tie. En als hij dan ook nog begint te kreunen,
dan weet je dat het goed zit. Dat is prachtig

om te zien. Dat is wat sport zo mooi maakt.

Tijdens een filosofische nacht op het laatste

nainingsweekend, waarin Peter o.a. zijn angst

voor de autonomie van de computer uitsprak,
deed hij ook nog een opzienbarende uitspraak
met betrekking tot de invulling van het mens-

zijn. Hij zei dat hij zich als mens, naast alles

wat met zijn gezin te maken heeft, meer hard-
loper voelde dan leraar. In de sociale omgang
met collega's had hij een minder prettig
gevoel dan binnen de hardloopcultuur. De
waarde van de sportende mens, en in het bij-
zonder van de hardloper, mag
schat worden.

Tiiden

Lex Cabral
Ineke Schnitzler
Marian Koopman
Pim Reindes
Sonja van As
Aad van Stralen

Rob Koster
JeJe Groot
Peter Barnard

Bruto

3.40.51

3.43.43

3.43.56
4.23.25
4.49.31

4.56.51

5.05.23
5.09.22
5.10.42

IUetto

3.39.r9
3.43.26

5.07.18
5.06.41

Roché Silvius
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Topsport binnen de HRR?
De HRR heeft een gedeelte van haar
geld gereserueerd voor topsport.
Echter veel leden weten niet precies
wat er met dit geld gebeurt en wat de
doelstellingen zijn van het topsport-
beleid. Om iets meer duidelijkheid te
verschaffen naar de leden toe, zal het
een en ander uiteengezet worden.
larenlang heeft de HRR haar beste
atleten op kleine schaal financieel
gesteund om zo goed mogelijke pres-
taties te realiseren.

zo'n twee en half jaar geleden de

nieuw leven werd inge-
waren er een tijd lang geen, of

minimale voorzieningen geweest
voor de beste atleten van de vereniging. Dit
had tot gevolg gehad dat deze atleten hun
heil ging zoeken bij een trainer die niet ver-
bonden was aan de HRR. Nu is de HRR een

vereniging voor iedereen, en dus ook voor
atleten die meer dan gemiddeld hardlopen.
Het weg moeten sturen, of niet op kunnen
vangen van dergelijke atleten, is natuurlijk
een schande. Gelukkig zijn wij sinds mei
1997 weer op de goede weg.

. Vergoeding van een individueel voe-
dingsadvies per atleet

. Aanschaf van materiaal ter ondersteuning
van het trainingsprograrnma

. Vergoeding van entreegeld voor training
op de indoorbaan Houtrust

. Gedeeltelijke vergoeding van vloeibare
voeding gedurende een marathonvoorbe-
reiding

. Gedeeltelijke of gehele vergoeding van
de aanschaf van trainingspakken per
twee jaar

. Overige zaken (inschrijfgeld voor esta-

fettes, gedeeltelijke vergoeding clubkle-
ding enz.)

Het budget is niet bedoeld voor de aanschaf
van schoeisel of kleding anders dan trai-
ningspakken met HRR-opdruk, niet voor de

vergoeding van inschrijfgelden anders dan

estafettes, niet voor de vergoeding van ben-
zinegeld, niet voor de vergoeding van uitga-
ven tijdens wedstrijden zoals een hapje en

een drankje, niet voor de vergoeding van
baruitgaven op trainingsavonden en niet
voor de vergoeding van uitstapjes met de
groep. Ik hoop dat er duidelijkheid is ver-
schaft met betrekking tot de bestemmingen
van het gereserveerde geld voor topsport.

moet op alle fronten gezond zijn en dus ook
met een juiste verhouding tussen wedstrijd -
en recreatieatletiek. De wedstrijdgroep is het
visitekaaÍje van de vereniging, waarbij wij
niet voorbij gaar, aar, de uitstraling in de

breedte wanneer veel lopers van de HRR aan

wedstrijden meedoen. Een vereniging die
zelf wedstrijden organiseeÍ moet ook een

afdeling wedstrijdlopers hebben, waarvan er
een aantal mee moet doen voor de hoofdprij-
zen.De herkenbaarheid van de HRR in de

regio is erg belangrijk. Het trekt nieuwe
leden aan, het geeft een gezonde uitstraling
en mogelijk kan dat op termijn ook leiden tot
het aantrekken van een sponsor. De herken-
baarheid van de wedstrijdgroep wordt
natuurlijk gerealiseerd door de clubkleding,
maar daarnaast is het belangrijk dat de wed-
strijdgroep uniform gekleed naar een wed-
strijd kan gaan. Vandaar de aanschaf van
trainingspakken. De trainingspakken worden
altijd bedrukt met het HRR-logo zodat onze
atleten tijdens wedstrijden herkenbaar
zijn.Wanneer in atletiekwereld duidelijk
wordt dat bij de HRR een goed doordacht
topsport-programma uitgevoerd wordt, kan
dit mogelijk ook aantrekkingskracht hebben

op jongere goede atleten en mogelijk een
nationale (sub)topper. Dat de HRR aan het
vergrijzen is, is natuurlijk voor het voortbe-
staan van de verenging op lange termijn
geen goede zaak. Wanneer er via de wed-
strijdgroep jongere atleten lid van de HRR
zouden worden, is dat misschien een goede

aanzet voor verjonging van de vereniging.
Dat een nationale (sub)topper veel reclame
voor de HRR kan maken mag duidelijk zijn.
Nog even de doelstellingen in een overzicht:
. Wedstrijdgroep als visitekaartje met

mogelijke aantrekkingskracht naar:
. Nieuwe leden
. Nieuwe jonge leden (om vergrijzing

tegen te gaan)
. Een (sub)topper
. Een sponsor
. Wedstrijdgroep als speerpunt van een

vereniging met een gezonde uitstraling
. Het realiseren van een goede verhouding

tussen wedstrijd - en recreatieatletiek
. Het aanbieden van trainingsprogramma's

op elk niveau
. Het tegengaan van het overstappen van

clubtoppers naar een andere vereniging

Ik hoop dat het een en ander duidelijk voor u

is geworden.

Roché Silvius

Bestemming van het budget
Om atleten, die zes of meer keren per week
trainen en onder de 35 minuten op de l0km
lopen, trainingstechnisch te ondersteunen is
door de TC in samenspraak met het bestuur
een budget ter beschikking gesteld. Met dit
budget worden voornamelijk trainingsfysio-
logische faciliteiten vergoed. U moet denken
aan de volgende zaken:
. Gedeeltelijke vergoeding van 2 fysiolo-

gische maximaaltesten per jaar per atleet
. Vergoeding van een algemene voedings-

voorlichtingsavond door een sportdiëtiste

Doelstellingen van het topsportbeleid
Het begrip topsport klinkt heel indrukwek-
kend, maar ook wij (trainer, bestuur en TC)
realiseren ons dat onze toppers geen nationa-
le - of internationale toppers zijn.
gebruiken deze term dan ook binnen een

regionaal verband. Want dat onze beste

lopers binnen de regio hun mannede staan, is
ondertussen wel bekend.Wanneer onze
lopers bij regionale wedstrijden voorin lopen
heeft dat toch een goede uitstraling naar bui-
ten toe. Een gezonde wegatletiekvereniging

Kerstcross 26december 1 999
zaten ook deze keer weer

alle weerselementen tegen,
de circa 130 deelnemers

volle pond voor hun geld kre-
gen. Dankzij ministeriële deelname
(Pronk) kon de pers (Haagsche CouranU
ex. HRR'r H. v.d. Velde) niet onder de
kerstboom blijven en werden de win-
naars ook in de krant vermeld. Ook de
belangeloze medewerkers zoals, Han,
Frans, Henk, Koos, Rodie, Roché? Jeje,

Marga, Anita en Joke waakten over de
kwaliteit. De wijn van sponsor Mebin
(ios) werd als eerste van de prijzentafel
geplukt, waarbij floormanager (Ton) bij
de loterij van geen ophouden wist. De
volgende editie, het eerste lustrum, wil
de HRR als aandenken een "Delftsblauw"
tegeltje uitbrengen. Wanneer we dit tij-
dig promoten zal het zeker stormlopen .

Rudels

zoT-cPc 2000
HIELSPOOR BII LANGE AFSTANDLOPER

-trainingen op de zaterdagoch-
d zijn weer in volle gang. Een

ine 100 deelnemers, verdeeld over
kilometer en twee '10 kilometer

groepen en ook een kleine beginnersgroep,
vertrekken elke zaterdagochtend. Bijna
altijd is het droog en het enthousiasme is

dan ook groot. Doordat we in november
gestart zijn, konden we in januari al met
een vast bestand aan lopers doorgaan. Door
uitgebreide publiciteit in de Haagse

Courant, De Posthoorn en diverse wijkbla-
den kwamen er weer heel wat nieuwe

lopers op ons aanbod af. Sommigen
reageerden op een bericht in de krant en
werden meteen lid!
Ons bijzondere CPC 2000 shirt, in zwart met
zilvergrijze opdruk, is zeer in trek. Een col-
lectors iteml De trainers zijn gekleed in een
zwart jack met dezelfde opvallende opdruk.
Na een afsluitende brunch op zaterdag 1

april neemt het bestuur van de Royal Ten de
zaterdagtrainingen over ter voorbereiding
op de wedstrijd op 4 juni.

teje Groot

Pijn onder de hielrs een klacht die ik
de laatste tijd veel op mijn spreekuur
op de club te zien krijg. Er zijn meer-
dere fadoren die bij het veroorzaken
van deze pijnklachten een rol spelen.
De krachten die op het hielbeen wer-
ken op het moment dat de hiel de
grond raakt worden geschat op 2 a
2,5 maal het lichaamsgewicht.

het eerste contact van de hiel met
bodem staat het hielbeen in supi-

Door een unieke anatomie van
worden deze krachten op het hiel-

been achtereenvolgens over de midden- en

voorvoet verdeeld en daarmee geabsorbeerd.

Tijdens de beweging door het lengtegewelf
van supinatie naar pronatie worden de krach-
ten opgenomen door respectievelijk het hiel-
kussen, de fascia plantaris, de gewrichtjes en

ligamenten en tenslotte door de voorvoet.
Wanneer dit mechanisme verstoord wordt
zoals bij een stijve midden- en voorvoet,
kunnen blessures ontstaan. De pijn bij een

ontsteking van de peesplaat (fasciitis planta-

ris) is maximaal op de aanhechting van de

peesplaat aan de binnenzijde van het hiel-
Dit is het gevolg van microtraumata

van de peesplaat. Het hiel-

getroffen is niet de oorzaak van de pijn maar
het gevolg van trek, microtraumata, chroni-
sche ontsteking en aansluitend verkalking.
Wanneer eenmaal microtraumata zijn opge-
treden, zijn staan en lopen voldoende om
herstel van de beschadigde peesplaat te ver-
hinderen. Is er nog geen sprake van een hiel-
spoor maar van een ontsteking van de pees-

plaat aan het hielbeen, dan behoren fysio-
therapie (fricties, ultra geluid en mobilisa-
ties), podologie (zooltjes met een uitsparing
ter hoogte van de ontsteking, verminderen
van de spanning op de peesplaat door het
verhogen van het hielbeen en ondersteuning
van het lengtegewelf), lokale injecties door
een aÍs en rust, tot de mogelijkheden. Bij
lopers met chronische symptomen die niet
reageren op conservatieve maatregelen
wordt geopereerd. Aan de binnenzijde van
het hielbeen wordt de aanhechting van de
peesplaat aan het hielbeen gekliefd en het
hielspoor weggenomen. Deze methode is
veilig en geeft een goede kans op succes.

Het is zowel bij een ontsteking als bij hiel-
spoor van belang na de behandeling de trai-
ning rustig te hervatten. Een goede opbouw
is essentieel om herhaling te voorkomen.

Dannis van den Berg

Fysiotherapeut HRR

n &lessure prevenïie en behqndeling* E"C.G. beoordeling
* Blqreddrukmeting
" Vo? mc:x bepaling
'Vetpercentoge meting
' Mobiliteitsondezoek
'Vitole copiciteit
' Troinlngslbewegings odviezen- groepskorting
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het hielbeen dat hierbij wordt aan-

niet
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CPC Trainingsweekend 2000.

0f: geen gepunnik, wij gingen beesten in Bunnik.

meteen de bijbehorende koeg
waar wij als rechtgeaarde Hague

binnen no time op de dans-

en de hier ook aanwezige verjaar-

dagspartij vakkundig de deur uitwerkten.

Natuurlijk heb ik mijn goede nÍurm weer te grabbel

gegooid door op de stoelen te staan springen, maar

gelukkig deed Edith mee. Wat was het zweten in

die koeg, zeg, vreselijk warm daar binnen, maar

erg gezellig. Het gerucht ging dat Jacques en

Moniek al vroeg te bedde wíuen gegíxm, maar dat

kan ik nog steeds niet geloven! Om een uurtje of
twee taaide ik af in de hoop op een paar uurtjes

nacht'rust'...maar helaas, pindakaas.....het leek

wel het "rusthuis vol herrie" van Ja zuster, nee zus-

ter ("niet met de deuren slaan dus!). Sukkelde toch

nog wat in slaap, af en toe opgeschrikt door

iemand (we noemen geen namen want Ton Toet en

Marcel den Dulk kijgen toch al overal de schuld

van) die opzienbarende onthullingen door de gang

riep: iemand had erg veel pijn en iemand was
C,P,C, een vveekertdlang niften?

andersgeaard (en dan zeg ik het nog netjes)....Het

zij zo, ik vond het allemaal wel best.

Zaterdagochtend half negen uit de veren voor de

eerste training (leuke haarband Marcell) in een

prachtige omgeving met een heerlijk zonnetje en

het leek wel lente daardoor.Dan gauw douchen en

heerlijk brunchen in de "FoÍzaal" met ook we€r

prachtig uitzicht rondom. Ik voelde me echt een

'jonkvrouwe' met wel erg veel luidruchtige rid-

ders, maar alla...Even rusten op m'n bedje,

schoonheidsslaapje gedaan, jajaik word al bijna

42 dus...het gaat allemaal niet meer vanznlf. De

middagtaining was ook p,rima vooral omdat Nel

en ik traditiegetrouw de sho'rt cut namen; Joop de

Gier, Edittr en Anita hepn geznlhg mee. Na de

Wj ryen lqew@ers uít en genary&
groep van oud taircr Wtllen HoqsÍad, ru
velangen fuClelraíd Buytenlaaren Frurs
Èlrdíik ffin twee kanas gewW tiidetts dit
vdeil.

voor 6 persore4 ww a rw if op

Henk M. rÍÉ zlyt harein zmls gewout-

en knrrr rrt 4 danrs q 2 rwnrrt
mmEq s hirrrrut wre agafrfi, a

paad). Ail uve nmen is dmÍus, veirlagevam

lifrmogelifrbemwoorden

lloe b jullh rcís q nu @vslryfl
Ne[b. Yoorryoedig. Iftdq Suz, en ft zfilqr Adde
nog Even oplnlen en dr is o* gdulq drril;zrtlrl
gsmrje, (ft is vcfiocrd geÍdxev€n voftrns hc
CrÍmt Didoe) WÍ Tt m na har hír g@lb
vas rd eryen nffien M x,E fu@,2ry
xld Addc hd zo mgorude iÉf,d var u óic-
dE rsld@a$t volgcns me moqm. illlu fr§
de mdlc B^If,W. vm §rzc wrsr $c zo in Buffi.
Efuftr: 1i4 zo dc ssr vW, tffi an p1fldfi,

udcÍxsp. Nadf er rcntrlcnde sÍrttrrcrm5l a
crra zodc rffi tmtrm Írcí, Írs ons ffi Íu-
dcz.rur op ha *rin V*WZ;* s zfu
nqg m par tíjodmecn nÍp q bc lrcrrdc. Y M
}atufrNcrlffi,N&liccnEfre1/r*
rdilc fcÉen gam r*r. l['c hr5cn Ét ha ihe om

dar m o uígÉridc nppflÍrg? rm c rdm,

douche 'effe lekker leggen' in onze kamer, wijntje

erbij, pindaatjes, kortom de mand met proviand

werd aangesproken en plotsklaps kegen we zelfs

hooggeeerd bezoek van 'Abdullah" himself in
Adamskostuum (ik schrok me dood, Jacques,). Ha
werd een heerlijke 'soulparty' waama wij ons weer

naar de zaal begaven yoor een Italiaans buffa
(heel lekker) met bijbehorend gez.urg van ongevecr

70 Caruso's, Pavarotti's en Callasjes. Geen stem

meer over, maar dat hoort erbij, Wecr die warme

koeg ingedoken om nu o,p de uitsrckendc klankcn

van The Blasters dt onz.e daken te gaan, Ha valt

niet mee hoor zo'n weekend..,thuisblijvan! Het is

afzien.. Mijn kamagenoten Yvon en Mujolein
waren vast van plan om mij & volgen& morgen

ms dar had dc patoapolitie kkiÉt hele fl&Íe
gd«IÍo,rt wu,rp$ftaafl cm wd ro al fu reqfd.
Nou, laa ha we*end firr@uc......,.. .

lloe rva lullÍe u§e avfiil
D{ellb: [,{ada we sltel oíze b0dda luddat opgancalil

np ve rrlronÍidrfury br gcgaat Daar was hc d
letfeÍ eÉ ng val b*qtdc er vod orÉdende

Wàdtlol B viddc &il ook nqg íÍrÍmd djÍr vo.pc-

@ rr sr gsry rmrar db 6p do er oÍ'ildm
ttwir ÍiÉ in & $ÍanmÉry kdrden tdÍm, Nff dar
lnddm r,í gmr hst van k wadm rfim &v{ps o
oola Í$r ín m nin Éaqic' pmmZ*b hd d*
sar zt a de ese avmd d in Bond re mr eiir u'e

mdl rmr dgczak mar bed m s ursm e o* ttij de
a nio uitzp, l{e dd urm & voftm& od*md
Íog seotu re. (IbÉ Ah?} ZtrsÉry ft lfigm m
de pedm, ft zie twgm urd" Tqm fÍF fflfi&
paorhó ft o* rug arm gw@ d*§i l**'s m-
gÉns ffi adoÍM nude ikgm mmffihó
ak ft zcn Sim lip, sm dc hó ik o* t** m
m Aes wijn adrc m*r ticzm" ilh vÉóeriÍE Com

ook ft md qp (sb esile) (m nrc ts tdm, Bhrk:
Na dc vmdkomÉry dw Vrmu«e Mie (wij m-
dqt lnr mds§,""") z{fu u,e tryóug ry hda.
Cdffii1.E s/&r $p Ílril tf,@ Ms mdm m d*
gCIn dm, ur* m @ry" Mffi dwmons dp
we hft;" 0p zdn vifiviaftare twhd m godndr

ms ?ffur fÈ ht[$\íqilm, AIdÍ, Wk, Edíh, Aomd,,

ltujp m ik ilN{ dffio* ryg Qflmum. Gruw &
ryÍÍm qp jp hd gsm d mrr e krory. TJe

Iffi u,qdm l@dÉu ik e ade@ smd d m
tu h io de kory fffn{íX & íqshuu H@ aqils$

em ho ryefuM urm. t@m, N rN &[iF
&gm hod dil ud do Nnre. Dtu god uireim@
gÍry idum m.. Bmodm wru hCI hdhed Ëds

gr/@!|Í Ibmmtmw vom m amdre grry e mig
m wlaamtug daffi re viiro. Rom@ km ik
gm Rmd km of e &c htr fris uom & zin frnd.

Ë@ Gdil mtuWrqemd wmhet. AbffibeffiHs
Íevme ryortm wdm sdIbm a*m rmmgw
m &e vm mmm@e psdrMffi 9dhu........." sxry

@ ap' OeuUg wg uar M m llfiktr *@.
Dfu o* ww vrry m(, ics kbpre orim.

6llÉldaurnagdoparec*
odfirí,
Ndfte; Vm orc sÍsry ndl iu i& getdt. Btrhr€
§rc m A@ de wam dl gdilIs{id vwho weile

d. &§ &c mxdsn garu mrumin titror. (ilsg

Mdh h$§s 0. rlm lhm vwjpnrw ffiw.

met de zondagochtendtraining mee te latën doen,
hetgeen ik normasl gesprokcn uit traditie eeht nlet
doe. Maar via subtiele en op mijn gevoel werkende
wijze wuden mijn argumenten allernaal om zeëp
geholpen. Zij hadden het er zelfi voor over 0m met
mij om ongeveer half I naar bed te gaan ëfl ïvaar:
schijnlijk hebben ee iederecn omgekoeht, tvant ik
heb (bijna) niemand merr gehoord en healifk
gerlapen, Dus ik moect wellll Ik kon nia mcer
weigeren!!! Ik had totaal gecn eigen wil rncct, lk
was suf geluld,,,,.Trainer Ben vicl haact om van

vabazing en zo ook de rest van mijn gocp dte mij
toch door en door kont, 7,o zic je mau we€f rv&ar

zo'n weekend al niet goed voor isí We zijn mct
z'n allert sleehts cen half uutje wcgg€wc€§t hct=

geen nia wad gowaudccrd door onze seholre

"uitskapste/' Nel, want we tton&n al *eer raE

voor de deur, Lpkkcr brunehcn dan mau w€€f cn

reh,zo'n Exua cehoonhidíslaryje is gocd voor de

teint, dus vooruit mgtr jongens, knomen! 's
Middags nog €fl lrcedíke loop in de booscn vur
Bornia gedaan (wie weeí de weg? Jaap? Bcn?
Rob? K€esD en na ha doushen was lrct al tyeer

iryakfen g€blaze,r, Ja, tímd flies wlrcn yeru'rc

having fun en fun heà ik zekcr phad. Huelgk
dank MaaÍt€n! Henk, §an&a en Edith: het tuas

zoalc gewoonlijk wes fana*íseh m wam jullle
ook hen gaar, ik ga gewoon weerrnee!

Lihdruí
6replatvní*t

kiíE thin). Wij h#ffi &ie kwffitr gdopm Íid
grnory om wetr N p wadm. Àdaru e sond cffi
Heaehoofor@ 6pons É wadm, ftmazits
h@g , Hd m ik ws in bd gdoftGn, kfu in

4F €ígen bed hffi. ToÍ e Íwesde fetug.. Die dffid§
wel we kryrr oryevm tnre roqes, E fu vld ÍÈd

nre. Onae gory bsuiÍ rm*É mo Blwh or der
hodi niet btij m te zrlr fie v& niilms hd loptr d
op 4ir k*tr, $rmdeflÍkofl 24 wrpueg dhm
ruromin ut Bís,hr: Uimd! VoI goeds mod dli
u,Íj 's odtenh pn @. ftt was mr* ao mciliitt
rc uam d wory geuds door & @grcp van &
gft m gwrxilfldm, mtumrc dfr wd$ ho vdgms
0r6e t mffiSsn'. M hd loqfle,lu wes nlo adn
pot nsn#, Dem Hetr oym zifim o m lqp
oen Tliilam hd ffi bryonmm & mse gwofiren
qgm e deap, »nÍom urod Mml om m evon É
gnda fgm nahom. Ao gearyd eo@m. & S
oclre qpryutm girym w oog cvm m tu*dde dm
qpmftm.

ll#tilr Ër frdlnr h.Í 1íD0r noí w*
luí,,E/Ííffi|
EkÉe. D* zm"ib onn fuN ÈrM wegm dmÈ§-
dien dm Efo,in dfi mqg wed B$mh: Drume

Sdue§*m d dno u& gsffi dorr ourc uetm;
de Wnad $dtu hmAmtsmu gtrldhdt
dwgtutu. e saam zd[b kmgres ee je mo@ wry-
w{§ re wodm m ho @ed.. Wirddl vffi (mz€

goryNffil ntu hd mo§[ffi was m @h@ir
m p*ftdM q ho @ m mt dficull Vslhdm
rrrygl$Ndm

lScmgrdctffi?
Ndhs: fie vm m miq. ftis m oddliqk fr [S mg
wd m §1r ftw m ko4ie @ffi @it ot s mdwc
dd vm & 9rery m&mag ho crhdl mdm rdn.

At ffi gdlod'ilk hegevMl in @ re BROffits
tkm re zifu dus m4S.. fui*m drefo rmm
drdq.g@imgmlhm tum@KANhdft
dnr emm gwdllg in ffi ftffi-lrurqe & hUl m§
gfifid. e rut dryid'wwdm sm uo ffii keffi. fu
dm,, re wm fu dlh m&tr m hff d$[m. f»de

w@ tsfrHin mlk m vm. Bhin: fue tmw rre
du lkoud o dlW. mwmq. g@[g Ëm @[1 ffi[
kie ffi citp ffisnxr. [k M hrycpm d# wtr &
fl[W M hddffi ffi hre hr[$oumiqg,. wm

m lhxe.. Ik ry 6rclk ru lM pdhbrr vm de edffiq.
rrm${ffi wlilUm zi$ olk im cure eg eMflM
vdirysm Ho is pcreu & dft. & kbsrc lkffi
vm M Mle tu§. m db & 8Eudll$rc. h wc
kmwdsdM
ml.iliMfoEftmil,.

Pfff, het zit er weer op, dat loodzware CPC trainingsweekend! Het was weer
zeer eneruerend maar erg gezellig, Na eerst op zoek te ziin geweest in Bunnik
zelf, kwamen wij(Yvon, Nel en ik) uiteindelijk in Zeist terecht om daar een piz'
zaatje te eten in een geinige pizzeria. Aangezien ik erg goed hen in de weg
wijzen, kwamen wij na afloop via Arnhem weer in Bunnik terecht en vonden
gelukkig meteen de weg naar "Rhijnauvuen" en wat zag dat kasteeltie er fan-
tastisch uitl Hulde aan de organisatie voor het vinden van weer zo'n leuke
locatie!

§

I
I I

Àlu[f"

25 maart 2000
vanaf 2í,00 uur
CPC feest m.m.v.

"Showtime".

drs" \#. van Prooíjen fvlerku$§trfrët'Í,44 2593 TP Den HaaS

tel, 070-3853433 nrobiel 06-53279426
Íax 07&3S 57 57 6 e-nïa i I rfi acwl§§emr@pÍdernet,nÍ

E

§t€tËíL

!A Haag

de ruimtevaa*a&omstíg
microcelmatEriaal.

bed b g€Ína§íqt Ë€n ur't
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C,[C, een rlrreekendlang niften

De kemploeg van zes is de enige die in ruimtes

overleven met een zuurstofgehalte van 3lo.

The millennium-

?
02-01-2000

Aangezien alle trainers toen
enthousiast reageerde dacht ik dat dit verga-
derpunt snel was afgerond, maar dat bleek
niet zo te zijn. Daar ik binnen het trainersle-
gioen een nieuweling ben werd er naar mij
gekeken (wat op zich niet erg is, ik trek graag

de aandacht, uhh).Ik had natuurlijk wel zin om
een cross te organiseren, mÍtar had dit niet
direct in gedachte, waÍrop Henk Hoogeveen
zei dat wij het met z'n tweeën wel konden kla-
ren. Zo gingen Henk en ik aan de slag. We
maakten affiches, regelden geld voor leuke
prijzen, regelden tevens vrijwilligers (waar-

voor nog onze hartelijke dank), het parcours

verkennen en men zou voor champagne en

oliebollen zorgen. De oliebollen moesten op
het laatste moment uiteraard geregeld worden
en zouden worden meegenomen. Het was

alleen zo jammer dat die oliebollen er niet
waren op de dag zelf, dus snel op 2 Januari

nog ergens anders oliebollen vandaan halen

Het was nl. de bedoeling dat er na iedere ronde
een oliebol gegeten werd en een bekertje
champagne gedronken werd.

2 januari 2000
Het parcours verkennen en aÍbakenen met lint.
Het zou in ieder geval een leuke maar zware
cross worden. Aan de voorinschrijving te zien
had ik al het idee dat het niet erg druk zou

worden en gelijk had ik, want er waren maar
53 deelnemers. Wel weinig voor zo'n grote
vereniging, en dit terwijl de nieuwjaarsreceptie
druk bezocht werd. Om 15:00 uur gaf de voor-
zitter het startschot. De dames liepen 3 rondes
van 1500 meter en de heren liepen er 4. Dat
het zwaar en blubberig was bleek al snel uit
een valpartij, vooral als je een schoen verliest
in de blubber, probeer die dan nog m&tr eens

te vinden. Dit lukte uiteindelijk wel. Al met al

een geslaagde cross. Er werd veel gelachen en

erg hard gelopen..Echter ik heb de stille hoop
dat er volgend jaar meer deelnemers zijn.

Eus de reporter.

Nieuwiaarsloop?
(of ie bedoelt de

Nieuwjaars-

kan

Hoe waren jou kamergenoten?
Werelds. Ingeborg had niks bij zich. Een tasje waar

volgens mij nog ge€n tandenbontel in paste, dus zij

nam weinig ruimte in beslag, zij ging jammer genoeg

zondag weer vroeg nÍur huis. En Annelies we hebben

je gemist, volgend jaar mee gaan hoor. Maar ja we had-

den ook nog Adele en die tas had ik al vemteld. k
heeft ongeveer de lach van Monique dus daar hoef ik
niet over uit te breiden. En natuurlijk mijn zusje Suze,

altijd handig om die er bij te hebben, zorg voor de

zoete vennaperingen die ten koste van mijn lijn gaan,

dat is volgens mij ook haar opzet. Last van hielspoor

heeft behalve met dansen. Dan nog mijn partner Henk,

de enige aanwezige van de groep, maar liefdevol door

ons wordt opgenomen en blij is als wij even gÍum wan-

delen zodat hij in alle rust in zijn boek kan lezen (zelfde

boek als vorig cpc-weekends, diejongen heeft zo wei-

nig tijd)zonder al die vrouwelijke onzin om hem heen.

En ik zelf natuurlijk. Mijn aanpassingsvermogen is

groot en ik ben makkelijk in de omgang dus dat ging

perfect! Edwin: Fantastisch. Vooraf waren er sfrakke

afspraken gemaakt wie wanneer mocht snurken, knar-

setanden of andere nachtgeluiden mocht maken.

Natuurlijk hield ook iedereen zich daar ook aan.

Hoewel het was altijd donker in ons hoh dus echt te

conEoleren was het niet. Iederepn had wel wat bij te
dragen aan de humor, sfeer ofcatering in de groep.

Wat vonden jullie van de maaltijden?
Nellie: Zaterdagavond was die erg muzikaal. We kwa-

men er ook achter wat ongeverr de gemiddelde leeftijd

van de loper was. En Adele klopt jou leeftijd wel? Jij

wist wel erg verl tekst. Het eten was erg lekker en ik
kan dat weten, want als er toch één lastig is ben ik het

wel. (Nee eigenlijk is Suze nog erger).Alleen het des-

seÍ of een kopje koffre hebben we gemist. Maar daar

zeuren we niet over. Edwin: Culinair uitstekend. Maar

het opvallende was toch wel de samenzang. Geen idee

dat er zoveel (korte delen) van liederen bekend zijn.

Het viel niet mee om te eten en volume te maken. Toch

was het mogelijk om te genieten van het eten en de

'muziek'. Mochten we met z'n allen niet meer willen

lopen, kunnen we altijd nog een koor beginnen. Het

enige dat er nog wel bij gemogen had was ern lekker

stukje Tiramisu of Zabaione. Ook hoorde ik vezoeken

om "gefrituurde mini-marsjes" en "koffieboontjesin-

het-2ur".

a drie maanden geleden, tijdens de b gerloop)
werd er gevraagd

bereid was de nieuwjaarscross

toespraak
CLUB van 100.januari 2000 was voor mij de eerste

al weer aangebroken. Na
daverend uiteinde van 1999, door
van mijn zoon [ron, was ik er hele-

maal klaar voor, althans dat dacht ik. Ik had op

de aankondiging2kn gelezen. Vol goede moed

toog ik naar de club met mijn zondagse hard-

loopschoenen. 2 km doe ik wel in 10 minuten

zei ik tegen mijn zoon Casper, die mij zou bege-

leiden. Dat is het voordeel met 4 kinderen, je
hebt altijd wel een begeleider bij je. De schrik
sloeg mij al een beetje om het hart toen ik al
diverse mensen iets over 3 ronden hoorde mom-
pelen. 2 km delen door 3 ronden is niet handig

uitrekenen, was ook niet nodig, want wedstrijd-
leider Eugene vertelde mij doodleuk dat het 3
ronden van 2 km waren. Dat viel even tegen

zeg. Als een echte atleet zou ik mij hier wel
door heen slaan. Klap 2: de staÍ was in het bos.

7n zullen toch niet een cross parcours hebben

uitgezocht dacht ik nog paniekerig. Jawel hoor,

daar stond ik dan met mijn zondagse gympen.

Chips dacht ik, mijn spikes liggen veilig thuis in
de kast. Na een vooÍvarende start viel het toch
wel een beetje tegen, wat een modderzooi zeg.

Ik geef eerlijk toe dat ik gesjoemeld heb bij de

nanrurlijke modderpoel. Ik liep heel voorzichtig
langs het randje. In de modderpoel was Jan

Groot al een schoen kwijtgeraakt en nooit meer

terug gevonden. Ook geef ik toe dat ik heb gela-

chen toen bij de 3e ronde ik trainer Peter

Bamard midden in de poel zag staan tot zijn
knieen weggezakt. Klap 3: Penningmeester F.

Soonieus haalde mij nog net voor de finish in.

Maar ja ik heb moddervrees en was pas vader
geworden. Na afloop gelijk een glaasje cham-
pagne deed mijn lichaam tintelen. Wel een goed
gevoel want ik had de eerste wedstrijd van het
jaar weer overleefd. Een keurig verzorgde prij-
zentafel maakt het feest compleet. Voor ieder-

een wat wils. Een prachtige wedstrijd georgani-

seerd door Eugene v.d. Berg, gediplomeerd

kersverse trainer met assistent Henk Hoogeveen.

Bedankt voor de fijne wedstrijd.

Marcel den Dulk

í
!

a

Bkl##*Ir;ïrïr
stoespraak gehouden namens de club van
100. Het streefgetal van 200 leden per 1-l-
2000 is bereikt. De kanttekening werd
gemaakt dat uiteraard een lid pas lid is als
hijlzij de contributie betaalt in 2000.
Vervolgens dankte John de trouwe leden en
heette de nieuwe leden welkom. De retori-
sche vraag werd gesteld: : gaat het bestuur
nu op de lauweren rusten?" Allerminst !

John gaf twee redenen aan:

1 De lat wordt weer hoger gelegd qua leden-
tal

2 Er is veel geld nodig voor de noodzakelij-
ke verbeteringen van ons clubgebouw.

Voorkomen moet worden dat een beroep
gedaan moet worden op externe financieer-
ders.Hij stelde zelfs, dat het werk voor het
bestuur nu echt pas gaat beginnen. Niet-
leden werden aangespoord lid te worden.
Op vrijdagavond 14 april a.s. aanvang 21.00
uur is de Algemene ledenvergadering met
weer een spetterend programma.

Georgette Parlevlieí
lid bestuur van de Club van 100

HRR

Wat vond je van de band?

Nellie: Klasse. Er werd al gedanst voor dat ze glngen

spelen, dus de sfeer zat er al goed in. En die werd door

hun muziek alleen maar beter. Voor mij een wereld

avond en voor ik zover weet vond de rest dat ook. Een

avond waar je bij had moeten zijn, ruet te besctrijven.

Edwin: De band was perfect. Heerlijk muziek om op te

swingen. Zoals bij elk leuk fe€st duurde alles te kort. Ik
had eigenlijk wel een pÍur nuÍnmers toegift verwacht

van de band. Maar al met al een prima HRR-band. We

moesten z,e maar eens uinrodigen op een (snel te orga-

niseren) Road Runnenfeest.

Wat heb je gemist in /aan het weekend?
Nellie: Een stukje kaas of wont trjdens de feestavon-

den. Het kopje koffie zoals ik al zei. En een herinne-

rings cadeautje. Maar om deze redenen zou ik het

weekend niet hebben willen missen. Edwin: nachtrust

Wat zou je tegen de mensen van de

organisatie willen zeggen?

Nellie; Altijd gedacht zo een leuk cpc-weekend als

vorig jaar kijg je nooit meer. FOUT. Dit weekend was

nog veel leuker. Ik heb genoten en gelachen vanaf het

eente tot het laatste moment. Willen jullie alsjeblieft

dit soort weekenden blijven organiseren. Bedanh. Ook

alle andere mede lopers. Heeft J.P. trouwens zij spie-

gelbeeld al teruggevonden? Edwin: Nogmaals het was

een fantastisch weekend; mooie locatie, heerlijk eten en

mensen. Super. Tot volgende keer. Ik heb nog

waag Íum Edwin. Kan jij mij nou precies uit

@

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

L O O D G I E TE R IN S TAL LATEU R

van Loostraat 140 25Az f.H Den Haag
telef oon 070 3524388 / 06 54332579

M)

Landeltik eÍkend

ffiffi

niften is? Edwin: Euh,. . ..... smurfen????

SANTTAIRE INSTALLATIES

GAS EN WATER INSTALLATIES

LOOD EN ZINI( WERK

RIOLERINGSvyERK

DAKWERK

C.V. INSTALLATIES

100 grun pasta

200 g k«tenspek

150 gram gorgonz.okt

I/8 room

peper/zout

Koken met Klijn
Pasta met gorgonzola en
katenspek
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De derde 1 v d 4loop van dit seizoen
werd gelopen op 12 februari, rond
ons clubhuis aan Groenendaal 11. Het
parcours (prima uitgezet door lelle)
ging over twee ronden en voerde ons
eerst richting Van Alkemadelaan, ver-
volgens langs de ANWB naar de
Waalsdorperlaan en langs Duindigt
weer richting clubhuis, Het weer was
nogal onstuimig en dat is redelijk
zacht uitgedrukt, je zou om zo maar
te zeggen "je hond nog niet naar bui-
ten sturen", maar er waren toch nog
zo'n 160 "gekken"op komen draven.

.:

L Ya het inleidende welkomstwoord
l\l a*r' onze voorzitter, en het start-
I \ schot gelost door "good old"Cor
Fromberg, spoten de atleten weg en vlo-
gen de modderspatten de koukleumende
toeschouwers om de oren. Dat Willem de
Graaf in een bloedvorm steekt, kunnen wij
wekelijks tijdens de trainingen aanschou-
wen, maar dat hij zo even tussen z'n werk
door en met dat beestenweer een tweeën-
dertiger kon lopen, moet hem toch zelf
ook wel verrast hebben. Klasse Willem!
Appie draaide ook weer redelijk mee
(langdurige blessure). Nog een paar
weken goed trainen en hij is ook weer
ïoppie (Roché term). Bij de veteranen was
er een duidelijke overmacht van HRR atle-
ten. Zowel bij de dames als bij de heren.
De dames scoorden goed met een eerste-
(Jose Willemse) en een derde plaats
(Georgette Parlevliet) en de heren met een

tweede- en een derde plek (de neefjes Van
Leeuwen). Hier mogen de senioren, er zijn
er niet zo veel meer op de club, gerust een
voorbeeld aan nemen. Jammer toch dat
die HRR atleten steeds maar weer zonodig
met wintersport moeten. Ondanks de
goede individuele resultaten zijn we in het
bijbehorende clubklassement niet veel
opgeschoten. We zijn weliswaar 20 punten
ingelopen op Sparta, maar hebben daar-
entegen veel punten verloren op Haag
Atletiek, die ongekende krachten aange-
boord lijkt te hebben en met een hele
grote en zeer sterke afvaardiging aan
deze loop meedeed. Haag staat nu eerste
met242 punten, tweede is Sparta met 252
punten en wij zijn derde met 271 punten.
30 punten verschil is veel met nog maar
één loop te gaan op 8 april bij Sparta,
maar misschien kan het nog. Laten we
afspreken om het in ieder geval lekker
spannend te maken en met een zo groot
mogelijke afvaardiging in het Zuiderpark
aan de start te staan. Wil ik eindigen met
alle vrijwilligers te bedanken die dat
P......weer getrotseerd hebben en zeiknat
en verkleumd in het clubhuis aankwamen
nadat de laatste loper gefinished was.
Lopen in dit weer was niet leuk, maar om
je vrije zaterdagmiddag op te offeren om
anderen te laten lopen is echt een groot
compliment waard.

Tot ziens op 8 april

Herman van der Stijl

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

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

n aan eetT".

Inlichtingenr John Agterof

o

tekerd
to

h?ede

KOK AssuRANTrËN

F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel oÍ collectief);

F Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarïegelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.

KO( Assunntlën 8.Y.
Westbtaak 196
Mus 4ro
3ooo Al( Rottcrdam

Tet (oro) 4o1 E5 01
Fax (oro) 4r4 39 j3
E-malt kok€dp.nl
lnteÍnetu ww.dp.nVusersllok

a

atttttaaaaetaa
a

nva 3..lid
Het ftlmdrrlrcnt

tcimurlrt zelerlwid)

Run 2 Day Haaglanden Crosscircuit,

(of in de trolksmond: 1 trd 4 cross)

lk val net tussen de wal en het schip
met m'n stukje. Er zijn drie crossen
geweest , maar tegen de tijd dat jullie
dit lezen is de laatste cross al geweest
en de einduitslag van het Run 2 day
Haaglanden crosscircuit bekend.
Toch valt er al het een en anderte mel-
den van het moddertront. Bijdeze wat

daties op een rij.

mensen kan de overwinning
ontgaan. Pierre van lreuwen

40+), Margriet Hoeksta (HRR
de Groot (Sparta sen.) en Ton

Oude Nyhuis (Sparta 60 +) hebben al drie keer
meegedaan en kunnen niet meer worden inge-
lopen. (alvast gefeliciteerd!) Georgette
Parlevliet (HRR 45 +)kan de laatste cross met
twee vingers in haar neus lopen en dan wordt
ze rrog eerste en het moet wel heel raar lopen
als ook Ed Zij(HRR 50 +) er niet met de eer-

ste prijs vandoor gaat. Bij de heren senioren

kan het nog alle kanten op.

Na drie crossen komen er nog 120 mensen in
aanmerking om het eindklassement te halen.

Dat betekent dat zij dan aan drie van de vier
crossen hebben meegedaan. Onder hen zijn
vele Roadrunners en dat zijn niet alleen maar
wedstrijdlopers. Hetgeen bewijst dat er vol-

doende mensen lol hebben in het ploeteren
door de bagger.

Herman van der Stijl wilde wel erg graag

meedoen. 's Morgens om 7 uur geland uit
Singapore stond hij met een super Jetlag om
l1 uur aan de start bij de Cross van Sparta.

Dat zijn pas de echte die hards. Klasse

Herman!!
De tussenstanden en wedstrijduitslagen waÍen
gedurende het hele crosscircuit te volgen via
de internetsite van de HRR. E.e.a. werd keurig
bijgehouden door Guus Zijdenbos. Zo kon een

ieder zijn eigen uitslag downloaden enlof prin-
ten. Het is alweer een tijdje geleden maar toch
wil ik nog even kwijt dat het me weer verbaas-

de hoe makkelijk het was om bij onze vereni-
ging voldoende vrijwilligers te krijgen om de

Clingendaelcross te helpen organiseren. Je zou

het misschien niet zeggen, maar toch waren er
alles bij elkaar 4l vrijwilligers bezig om de

bijna 300 deelnemers in goede banen te lei-
den. Tnnder iemand te kort te willen doen
noem ik hier apart Ronald Boekkamp (uitslag-

verwerking) en Han Elkerbout (start en

finish). Zij hebben zonder mokken een zeer
groot deel van de organisatie voor hun reke-
ning genomen. Bedankt mannen!

Peter van Leeuwen

Alwast noteren
De jaarlijkse terugkerende

Run-Bike-Rut't zal plaatsvinden op
2a iuni 2OOO

l van de 4loop
:.{ -

i

t

... -§j
.ï" i

yf{',

{il

§

I**

.§"
-."

...§

§§
x*i

s
& * ,,,

0pgeven

Lange

070-32r1505

v



PAGI}IA 8 Hor Rorp Rnvrstu

Conditio
eens stukje kan schrijven. Zo word ik weer

de leeuwen geworpen. De bedoeling

een ander zijn gedachten er/of ervaringen

eens aan het o zo geduldige

papEr z0u toevertrouwen. Ak dat niet gebeurt en Renee

vraagt hier vlak voor de "doodstreep' of je niet ahnog

een pen kunt bevruchten, wie ben je dan wel omdat te

weigeren, Renee is voor mij een soort eva. U weet wel die

van die appel. Adam kon immers ook niet weigeren. Ah

ze met haar vingers van die appel was aÍgebleven had ik

lekker bloot tussen die hierboven genoemde leeuwen

kunnen liggen i.p.v. even een stukkie te schrijven. Een bij-

dehand hoor ik nu denken, dat kun je toch nog doen. Dat

is waar. lk ben immers om op te vreten. Zo zie je maar hoe

vlug je van een pennenvrucht bij de verboden vrucht

bent. Overigens begint het pad wel glibberig te worden

met al die schillen. Door een paar medische ingrepen was

ik zo'n half jaar min of meer letterlijk uiUout de running,

Veel activiteiten op het gebied van onze geliefde Draf en

Rensport zijn langs me heengegaan, Toen ik weer wakker

werd zat ik aan onze traditionele kerÍbrunch. Keurig ver-

zorgt, De mannen het zware werk en onze vrouwen het

lekkere werk, en zo hoort het ook. Dat was niet te eten

maar snoepen. Kees van der Togt werd ak dank voor het

vele werk benoemd tot erelid en kreeg van ons moeder

Tineke de versierselen uitgereih die horen bij de orde van

het zilveren conditiootje, Kees, vreselijk door elkaar

geroerd van de emotiet bedanhe op pasende wijze, Hij

denh nog Íeeds binnenkort naar Almere te verhuizen en

is dus alvaÍ geen lid meer. Hij loopt nog wel, maar dan

dun door de broek. Tja, en toen de overgang naar het vol-

gende millennium, dat eigenlijk pas volgend jaar is. Maar

je kunt niet vroeg genoeg zijn. Je gaat wat mijmeren over

het wat ouder worden. Van een onbekende dichter

schoot me een gedicht te binnen dat we Harm vorig jaar,

met zijn veqaardag, met cadeau hebben aangeboden, Dat

wil ik u niet onthouden. De ouderen zullen dit geheel of

gedeehelijk herkennen en tegen de jongeren wil ik zE-
gen: lach niet en zie maar dat je het haah. En als je het

haalt dan kom je ook weer aan de beurt.

Gedachten ah je ouder wordt (ouder hier niet bedoeld in

de betekenis van vader oÍ moeder)

Met mij is totaal niets aan de hand

lk ben nog fit van lijf en verstand

Welwat artrose in mijn heup en mijn knie

Ah ik me buk is het net oÍ ik sterretjes zie

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog

Maar ik ben nog fantaÍixh goed ......20 op't oog.

Met de steunzolen die ik heb gekregen,

Loop ik weer langs 's Heeren wegen.

Kom ik in de winkeh en ook weer op het plein

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn

Wd gebruik ik een tabletje om in slaap te komen

En om over vroeger te kunnen dromen.

Mijn geheugen is ook niet meer zo wat het was

En ben ik weer vergeten wat ik giÍeren nog las

Ook heb ik last met mijn ogen

En mijn rug raah meer en meer gebogen.

De adem is wat korter, mijn keelvaak erg droog.

Maar ik ben nog fantastisch goed..... zo op't oog

ln het leven niet mooi, het gaat zo snelvoorbij

Als ik kijk naar de foto's over vroeger van mij

Dan denh ik terug aan mijn jeugdige jaren

Wilde ik een jas dan moeÍ ik heel lang sparen

lk ging fietsen en wandelen, overal heen

En ik kende geen moeheid, zo het scheen.

Nu ik ouder wordt, draag ik vaak blauw, grils of mrart

En loop ik heel langzaam, vanwEe mijn hart.

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog

U bent nog Íantastisch.....zo op t oog.

De ouderdom is goud, ja begrijpt me wd
Ah ik niet kan slapen en dan tot honderd tel

Dan twijfel ik, denk ik of dat welwaar is

En oÍ dat beeld van goud niet een beetje raar is

Mijn tanden liggen in een glas

Mijn bril op tafel, hoorapparaat in mijn tas

Mijn steunzolen naast het bed op de stoel

U weet dus wat ik met die twijÍel bedoel

Trek niet in twijfel, zei de pedagoog

U bent nog fantastisch goed.....zo op t oog.

En's morgens als ik ben opgestaan

En eerst de afwas heb gedaan

Lees ik het laatste nieuws in de krant

lk wiltoch bijblijven en naderhand

Doe ik van alles, eerÍ geeft ik de planten water

De kamer stoffen doe ik later

Wel gaat alles wat traag

Heb na het eten wat last van mijn maag

Maar ik wil niet zeuren, want't mag

Dat is heel gewoon op de oude dag

Aanvaard het ruÍig, zei de psycholoog

U bent nog ÍantaÍisch goed....,.zo op t oog

U hoort nog van mij.0f niet

leanBeeren

Overbelasting van de kniepees

of

Een v*l varkomende blessure bijatleten is

een overbelasting van de pees (uitwaaiering)
van de "vierkoppige spier" (quadriceps) die
over de knieschiif heenloopt en aan het
onderbeen aanhecht. De blessure komt het
meest voor bij springerc, vandaar dat deze
blessure ook wel spingesknie wordt
genoemd. Dat wil echter niet zeggen dat
loperc of werperc deze blessure niet kunnen
kijgen! Door overbelasting van de Ws van

de quadriceps onbtaat drukpijn en zurelling,
meestal aan de onderzijde van de kniesóiif.
Soms treedt de pijn op aan de bovenzijde van
de knieschijf of ter plaahe van de aanhxhting
van de p*s op het ondeóeen. ln het bqin-
stadium van deze blessure is er slechB sprake
van een zeurcnd pijngevoel (de ochtend) na
een AÍvare of langdurige sprong(kracht)trai-
ning.

geen maatregelen worden genomen, zul-

pijnklachten optreden aan het begin

een training. Deze klachten zullen in eer-

nog verdwijnen tijdens de warming-up,

maar zullen na afloop van de fiaining weer terugkeren.

Als er toch wordt doorgetraind kunnen er emstige en

langdurige pijnklachten ontstaan die niet meer over-

gaan tijdens de warming-up. Uiteindelijk zal springen

en sprinten niet meer (goed) mogelijk zijn. Genezing

van de blessure zal dan in het algemeen maanden gaan

duren.

Oozaken van deze knieklachten
Meestal is een samenspel van factoren verantwoorde-

lijk voor het ontstaan van deze knieklachten:
. De matige doorbloeding van de pes, waardoor her-

stel na (kleine) beschadigingen slechts langzaam

overloopt
. Overbelasting, waardoor deze (kleine) beschadigin-

gen in het peesweefsel ontstaan. Deze overbelasting

wordt vooral in de hand gewerh door:
. Niet of onvoldoende uitvoeren van e€n warming-up
. Te korte of stijve spieren. Dit needt op als de rek-

kingoefeningen niet of onvoldoende uitgevoerd

worden. Met name het uitvoeren van de rekkingoe-

fening voor de spieren aan de voorzijde van het

bovenbeen is van belang bij het voorkomen van

deze blessure.
. Te snelle trainingsopbouw, met name als hierin veel

wordt gesprongen.

. Verkeerde afzettechnielq waaóij wordt gestemd of
geblokkeerd

. Dragen van spoíschoenen met een slechte schok-

demping (in combinatie met harde baan/weg) reali-

seerje dat de meeste spikes geen enkele schokdem-

ping hebben!
. Geringe standafuijkingen van de ondeóenen of de

voeten (bijvoorbeeld knikplatvoeten)
. Overgewicht
. Niet uitvoeren van een coolingdown.

Hoe voorkom je deze knieklachten
Om deze knieblessure te voorkomen, is het raadzaam

om onderstaande preventietips op te volgen
. Warming-up. Begin altijd een goede warming- up,

waarin, na een algemeen gedeelte, voldoende aan-

dacht besteed wordt aan de specifieke spÍongvor-

men (minimaal 2G30 minuten). Voer daama in elk

geval aangegeven rekkingsoefening voor de spieren

aan de voozijde van het bovenbeen uit Let goed op

de uitgangshouding. Hou deze houding zo'n vijftien

a twintig seconden vast en trcÍhaal de oefening twee

tot driemaal pr boen. Bij het uitvoeren van de rek-

kingsoefening mag geen pijn gevoeld worden.
. Goede rainingsopbouw.7mg voor een goede [ai-

ningsopbouw. Voer de omvang en de intensiteit van

de sprongkacht- en sprinttraining zeer geleidelijk

op en spreid deze over de verschillende trainingen.

Bij veranderingen van trainingsbelasting past de

belastbaarheid van de pees zich langzaam aan. Ook

na een blessure- of ziekteperiode moet de raining
weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveau worden

opgevoerd.
. Spierversterkende oefeningen. Voer spierverster-

kende oefeningen uit. Vaak wordt in de gewone

kachttraining al voldoende aandacht besterd aan

spierversterking van de quadriceps (kniebuigingen;

opstappen) Als een overbelasting van de kniepes is

opgetreden, zullen alleen die oefeningen uitgevoerd

moeten worden, waaÍbrj er geen pijnklachten tijdens

of na de training optreden.
. Goede techniek. Besteed tijdens training en wed-

strijd aandacht aan een juiste afzettechniek bij het

springen ofhet hordenlopen " Stemmen ofblokke-
ren" is exfra belastend voor de kniepees.

. Sportschoenen. Draag sportschoenen met e€n

schokdempende zool en tain bij voorkeur niet op

harde ondergond. Draag alleen spikes als je een

specifieke sprong- of sprintraining uiwoert. Koop

speciale (raining$spikes wíur een schokdempende

zool onder zit. Soms is het noodzakelijk om bij

voetafuijkingen een speciale sportsteunzool te laten

maken. Dit moet dan wel door een orthopdisch

schoenmaker op maat worden gemaah.
. Cooling down. BeËindig de training altijd met een

cooling-down. Deze bestaat uit enkele minuten rus-

tig uitlopen en het uitvoeren van de rekkingsoefe-

ning voor de spieren aan de voorzijde van het

bovenbeen.

Wat kan je doen als deze blessure toch is

ontstaan?
Wees aleÍ op het begin van deze blessure. Een zeuren-

de pijn tijdens of vlak na de sportbeoefening is niet

normaal. Volg om erger te voorkomen, de hier ondsr-

staande regels op.
. Voor voorgaande preventietips uit
. Pasdetainingaan
. Spierventerkende oefeningen, zoals zifiend of lig-

gend de stekspieren van de knie aanspannen met

een gestrekte knie. Wissel tien seconden íumspan-

nen af met tien seconden rust, zo mogelijk elk uur

gedurende een periode van vijf minuten, bij prjn

oefening aanpassen. Als dat goed gaat kunje andere

oefeningen uitvoeren waaóij je de knie vanuit een

licht gebogen stand srekt
. Koelen. Koel de kniepees na de raining m't vír1Í-

tien minuten met ijs als de blessrne in een beginsa-

dium verkeerL Doe dit Ínet een col@ack of plasic

zakje met kapotgeslagen ijsHon$es . leg dan wel

tussen de knie en de ijszak een Íheedoek ter voorto
ming van huidbevriezing. Heiltaal dit koelen zo'n 3

tot 5 keer pr dag.
. Tape. De klachten kunnen tijdens het sputer (tiÍk-

lijk) verminderen als tijd€ns h* spum een sntkje

tape ondo de kniachijf wor& amgóracht Vraag

hierover advies aan een fsiotherapal of
(spoí)aÍts.

. Vraag qportmedirh advies. Als vougaarde mafrE-

gelen nie binm 2 w 4 we*nhiden tot m fufule-

lijk vermindering van de kladten" g fui w &,
huisaÍs of naar e€xr ryfrtilB. Dae ryutarts tan
beomdelen of frsiodrrapanisdr bóadeling vm
jou zinvol is.

'Een fnge dosís r/Íomíne C zo(gt voor een sneller hersÍiel bi/ bÍesures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

Van Herwerden . telefoon.: 070-3861719 of 070-387636075 - 79 . 2271 AG Voorb

W

Eksulhótrf,d§aftKI,AU

vanAanmeten Aanmeten en



Hor Roro Rrvrrw PAGII{A 9

Nl1-100P
Nou, dat was geluk hebben op. Diana
Woei van het NOS-journaal legde het
allemaal helder uit. Overal om
Nederland heen op de weerkaart
slecht weer, maar Nederland zelf in
de luvvte van een Europese depressie-
slinger. Er zou zelfs een

als Alphen. Om precies I I over 11, Nl I dus,

viel het startschot en daar gingen we over
een prachtige nieuwe weg die jammer
genoeg nog geen hectometerpaaltjes had.

Dus we liepen een beetje in het wilde weg

maar verkeerd lopen was er natuurlijk niet
bij. Een beetje vals plat, een viaduct, een

enkele flauwe bocht, niet een echt afwisse-
lend parcours. Het was dan ook hartstikke
leuk om eerst de lopers uit Alphen na een

tijdje tegen te komen die op de andere weg-
helft liepen. Ik kwam nog aardig wat beken-

den tegen en natuurlijk de roadrunners die in
Alphen waren gestart. En wat verder op de

lopers die sneller dan ik waren en alweer op
de terugweg. HRR was heel goed vertegen-
woordigd. De organisatie had, geloof ik, op
een hittegolf gerekend. Er waren twee water-
posten en een post met sinaasappelschijfies.
Waar krijg je dat? Op de terugweg weer

even de herkenning bij de nog overgebleven
bekenden en HRR-ers en daar was het
finishdoek al. Een medaille, een vel plastic,
een blikje fris en het zat er weer op. Terug
naar de club, een kop koffie of thee en thuis
lekker onder de warme douche. Weer een

mijlpaal in het logboek. Overigens was er
geen tijdwaarneming op startnummer maar
Isaac was heen en weer de snelste uit onze
groep met 61 minuten.

André Westerhuis
Loopgroep Henk Hoogeveen (b.a.)

Op 13 november 1999 werd de 25ste _
marathon van Monster gehouden. ln
vergelijking met vorige jaren was het
dit keer een makkie. Deze wedstrijd is
voor mijeen must. De start is nl. voor
mijn deur. lk ben dus wel verplicht om
mee te doen, anders slepen mijn
pupillen mijaan mijn haren, die ik
niet naar buiten.

hadden enkele leden

mijn groep gezegd dat ze 13

blj -ij op visite zouden
bood natuurlijk spontaan aan om

ze te verzorgen met koffie, brood en soep. Ik
ging zelfs zo veÍ dat ik de startnummers
vooÍ ze aftraalde als een echte wedstrijdlei-
der. \Vij hadden zelfs de eer lopers van de
groep van Roche bij ons thuis te ontvangen.
De natuurlijke elementen hadden besloten
ons deze dag eens te sparen. Er was een

flauw zonnetje met weinig wind. Door een

kleine wijziging in het parcours moesten we
dit jaar maar 9 km over het strand te lopen.

Twee kleine ronden om de kerk en dan door
de duinen op weg naar Kijkduin. Over het
strand naar Hoek van Holland en weer terug
door de duinen naar Monster. Het water was
tamelijk laag dus het strand was vrij hard.
Dit is altijd wel lekker, want hoe muller het
zand hoe zwaarder het wordt. Kortom dit
jaar hadden wij mazzel en er werden dan
ook goede tijden gelopen. Een perfecte orga-
nisatie mag ik wel zeggen. Met meer dan
2000 lopers is dit toch één van de grootste

dorpslopen. In de gezellige sporthal was het
een drukte van jewelste, waar na afloop de

prijsuitreiking en verloting van diverse prij-
zen in natura waren Bij mij thuis na een

warme douche aten mijn groepsleden de

oren van mijn hoofd. Wat krijgt men toch
een honger van dat lopen. Een onwijs gezel-
lige dag met als loon een welverdiend T
shirt.

Tot volgende jaar.

Marcel den Dulk

loop van de Nll,
nieuwe vierbaans verbinding tus-
Zoeterwoude en Alphen aan den

een eitje. En daar stonden we dus

bij de start in Zoeterwoude in de stromende
regen. Behoorlijk wat lopers van de vaste
trainingsgroep van Henk Hoogeveen en van
zljn zaterdagochtendgroep verzamelden op
zondagochtend 12 decemberl999 in het
clubhuis met nog een stel doorzetters uit
snellere groepen. Min of meer gezamenlijk,
we stonden uiteindelijk allemaal op hetzelf-
de parkeerterrein, reden we naar Heineken in
Zoeterwoude. Naast het parkeerterrein ston-
den een paar kleine legertentjes die nog
enige beschutting gaven tegen de met bak-
ken uit de hemel vallende regen. Toch nog
veel lopers, ondanks het weer. Je kon een

enkele reis -bussen deden de rest- of een

retourtje lopen, zowel vanuit Zoeterwoude

Nieuws van de

)r

Zoals vermeld in de vorige Hot Road
Review heeft ondergetekende het
voo rzittersch a p va n de B a rco m m i ssi e
op zich genomen. Hieronder volgt een
korte beschrijving van miin clubverle-
den. ln het laatste jaar van de
Doorniksestraat ben ik lid geworden
en heb toch een aantal iaren bijCor
van Putten gelopen. Toen hij met de
Weglopers meeging nam lacgues
Overgaauw de training over. Daar

nu nog.

ogenblik ben ik echter wel een

frequente gastloper in de groep
Ben van Kan. Nou ja, eerlijk

ben ik nu meer gastloper bij
Jacques. Door mijn seizoensgebonden werk
kan ik 's winters veel tijd aan de club beste-

den wat dan in de zomer door de andere

leden opgevangen wordt. Over de andere

leden gesproken. De barcommissie heeft
vorig jaar drie nieuwe enthousiaste leden
erbij gekregen. Als eerste was dat Theo Tap,
hij zorgt voor de kas en de ziertjes, daarna
kwam Margreet van Dijk, zij zorgt sinds
begin dit jaar voor de inkoop bij de bakker,
groenteboer en de kaaswinkel. Maarten
Verpoort sluit de rij van nieuwkomers. Door
zijn operatie heeft hij nog geen vaste taak
binnen de Barcommissie. Wel heeft hij zich
de laatste tijd bezig gehouden met het maken
van een nieuwe instructie voor de barmede-
werkers, zodat de tijdens de bardienst te ver-
richten taken duidelijker worden.. Sinds het
verschijnen van de vorige Hot Road Review
zijn er al weer heel wat druk bezochte club-
activiteiten geweest. Om er enkele te noe-
men: November 1999: de clubcross, het
sport-cafe, de sinterklaasviering. Januari
2000: nieuwjaarsreceptie. Februari:de 1 van

de 4. Al deze activiteiten hebben voor een

goed bargebruik gezorgd, en daarom wil ik
hierbij van de gelegenheid gebruik maken

om de mensen die daarbij geholpen hebben
nogmaals te bedanken. Het draaien van een

bardienst valt niet mee voor de medewer-

kers, omdat zij met heel veel dingen reke-
ning moeten houden en er tussen 20.30 -
21.30 uur altijd een piek van werkzaamhe-
den is, want dan is iedereen terug van de

training. Hou daar rekening mee als je mis-
schien even iets langer moet wachten, zij
staan daar als vrijwilliger om jou van een

hapje en een drankje te voorzien. Het zou al
heel wat schelen als je lege kopjes en bord-
jes meeneemt naar de bar als je iets gaat

bestellen of als je weggaat, het is voor ieder-
een een kleine moeite, en voor de barmensen
scheelt het een hoop werk. Zo wil ik ook aan

de barmedewerkers vragen alles netjes ach-
ter te laten als men weggaat. Jij komt ook
graag in een opgeruimde bar en keuken.
Alles wat op de vereniging gebeurt, wordt
niet alleen gedaan voor de lopers, maar ook
door de inzet van jouw medelopers. Op
velen fronten in de club zijn commissies
bezit met aanpassen en opknappen van het
nieuwe clubhuis. Onze aandacht is nu
gericht op de keuken. Sommige dingen zul-
len alleen verplaatst worden en er gaat ook
het één en ander uit. Tevens zullen apparaten
vernieuwd of aangepast moeten worden. Dit
alles uiteraard om ervoor te zorgen dat het
werken in de keuken makkelijker wordt.
Meer hierover in de volgende Hot Road
Review. En natuurlijk zijn nieuwe barmede-
werkers nog altijd welkom. Geeft je daarom
op bij één van ons of
zorgt het Barrooster.

bij Ineke

Boy Gailjaard.
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Ook in 1999 kunt u weer kiezen uit diverse korte reizen
tot ro dagen. Vriiwel het gehele jaar door kunt u kie-
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Op 2 november 1999
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december 1999
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Dochter van Thomas Pieper en
Wiep Helling

Marcel en Hellen den
Dutk

Namens HRR van harte gefeliciteerd
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rui m 27 5 v erenigingu a arryesloten

bii & KNAU, venpreid over 24 rEioï. Dit zijn verenigin-

gu die zich op de hanailetiek ichten, verenigingu die

zich op de loopsprtidfien envaenigingu diefuide

disriplines rornbineren. Voor alle verenigingu wtl de

KNAU en nreeruaar& bicr;n. De fulangnjkl'e voorde-

len van het K[IAU-lidnnahchap htsln we in dit artikel de

,evuepasseren

Watkde KNAU

De KNAU is het overkoeplende orgaan van alle atletiekveremgin-

gen in Nederland. Dr atlenekurue is aangesloten bij venchillende

nationale en intemationale organisaties, zoals de NOC*NSF, de

Intemationale Amateur Atletiek Fedenmie (IAAD en de Europse

Adetiek Associatie (EAA). De KNAU is opgericht in 1901 en telt

ruim 87.0ffi leden.Laten we eerst e€n misventand uit de weg rui-

men. De KNAU is geen abstact gehal dat onhreikbaar, agens ver

weg van de verenigingen af staat. Nep, de KNAU wordt gevormd

door alle verenigrngen, regio's en commissie.s. Boven aan de

KNAUorganisatie staat het uniehstuur dat het hleid van de atle-

tiekunie formulert. De unieraad (een soort parlement gevormd

door afgwaardigden uit de regio'$ stelt de regels vast en contoleeÍ

het bestuur. De crca dertg mdewerken van het bondsbweau

bereiden h* hleid voor en voeren dit samen met meer dan hon-

derdvijftig landelijk actieve wijwilligen uit. kn hlangrijke taak is

de algehele promotie van de atleneksprt en het beharngen van de

'atletiekbelangen' bij de overheid of andere landelijke organisaties.

Daamaast kunt u denken aan taken als het organiseren van de com-

petiue, het opstellen van em wdsrrjdkalendel het organiseren van

een gr00t aantal venchillende cursussen voor [ainers en juryleden

en het op divene manieren ondenteunen van de verenigingen. Ook

het organiseren van tainingen voor topatleten en het op het hoogste

niveau deelnemen aan wdsrijden en toemooien door deze selectie-

adeten wordt vanuit 'Nieuwegein' gercgdd.

Voodelen lidmaa8chap

De vereni$ng haalt voor al haar leden een basiscon[ibutie van

hoogstens / 22,00 aan de KNAU. Voor de lden met een wedsrrjd-

licentie, komt daar nog eens maximaal / 32,ffi bij. Voorjeugdleden

zijn due bdragen laga. De wedstijdlimntie is nodig om aan offi-

ciële wdsuijden deel te kunnen nemen. Toch maken alle contibu-

ties samen slCIhts 3070 van de inkomsten van de KNAU uit. De

ovenge 70Vo komt uit spnsoring, subsidies en inkomsten van

KNAU-producten en {ien$en.

Hieronder worden de voordelen van het KNAU-lidmaatschap voor

de adetiekverenigingen genoem( als ook de voordelen voor de

lden van de vercnigingen.

Wedírijden

De KNAU stelt ider jaar een wodsrijdkalender op waarin alle

baanwoCstijden, indoonuodsrijden, veldlopen, wegwodsrrjden en

rimlopn zijn opgenomen. In totaal worden er ider jaar in

Neduland brlna 1500 wodstijden onder auspiciën van de KNAU

georganiseerd. Door het opstellen van de wedstijdkalender probeert

de KNAU er v00r te zorgen dat er overal voldoende wodsrrjden

zijn of dat er niet teveel wedstijden tegelijkenijd worden gmrgani-

seerd. Met de ledenpas die idu lid jaarlijks kijgt- heeft en lid bij

voorinschrijving rerht op een korting van 2570 op het insclrijfgeld.

Atleten met een wedstijdlircntie kunnen brj grote loopvenemen-

ten, mals brjvooóeeld de Dam tot Damloop, CPC-loop en de

kvenheuvelenloop, vanuit het wodstijdvak starten. Van al die

15ffi wedstijden worden de uitslagen verwerkt en ranglijsten bijge-

houden. Wat wellicht niet iedereÉn hset is dat iedu jurylid door

de KNAU is opgeleid. Alle 8.800 (!)juryleden die er in Nderland

zijn, en die we ook ndrg hebbn om de wodsfiijden te kunnen orga-

nisereq hebben dn of meedere cursussen bij de KNAU gevolgd.

kn hlangrjke categorie wedstijden is de competitie. De competi-

tie vindt, afhankelijk van de categorie, plaats in twee tot vier ver-

schillende divisie!. In totaal worden er ider jaar vanuit het bonds-

bueau zo'n 100 compennewedstijden gmrganiseud.

Trainingen

Voldoende mogelijkhden om te [ainen en een gode uainu zijn

essentieel om aan adetiek te doen. Daarom steeh de KNAU ook

ved energie in het opleiden van tainen. k meeste tainers die brj

de verenigingen actief zijn, zijn door de KNAU opgeleid. Al dezr

gediplomeerde tainers bieden deskundrge hgeleiding, geven ver-

antwoorde tamngen en kunnen antwoord geven 0p vrdgen over

voeding, ramngschema's, wedsrijden, schoeisel en het vmko
men van blessures.

viteiten, prohren we de verenigingen zoveel mogelijk te ondenteu-

nen.

Een god voorbeeld daarvan is het adviseren over de accommoda-

tie. kn aanal acmmmdaieadviseurs adviseeÍ de verenigingen bij

de totstandkoming of renovatie van de accommdatie. Dt beharti-

grng van de hlangen van de vereniging bij de gemeente is daarbrl

een belangrijk aandachtspunt. Aan deze ondersteuning zijn voor de

vereniging geen kosten veft,onden.ln idere ngio is een regiocoor-

dinator actief die de contacten met de verenigingen onderhoudt en

die samen met de vuenigingen activiteiten in de regio probeert op te

zetten. Ook het afstemmen van wedsrijden is daarbij van hlang.

Voor de organisatie van juryopleidrngen, het beoordelen van juryle-

den en de cciirdinatie van de competitie zijn eveneens mdewerten

in de regio's actief 0m de dienstverlening aan de verenigingen ver-

der te verbeteren is de KNAU ern samenwuking aangegaan met de

provinciale sprtaden en de NKS. Deze samenwerking houdt in dat

regio's en atletiekverenigingen in pincrpe gratis professionals van

de provinciale sprtaden en de NKS kunnen inhuren. Deze profes-

sionals kunnen thema-avonden houden, maar zeku zo belangijk,

de verenigingen zplf ondenteunen brj brlvoorbeeld het wwen en

hhouden van kader, het opstellen van bleidsplannen ofbrj het zoe-

ken naar spnsoren.

Subsidies

Er zijn divene mogelijkhoden voor verenigingen om in aanmerking

te komen voor een financiëIo ondenteuning in de vorm van een sub-

sidie. 0p het moment van opstellen van deze notitie zijn er de vol-

gende subudremogelijkhden:

. accommodatie: bijdrage ten behoeve van de aanleg of verlrte-

ring van onoverdekte kuxtstofatletiekvoozieningen of overdek-

te atletiekvoozieningen (maximaal Í 25.000,00);

. loopsprl bijdrage ten hhoeve van het organiseren van loopur-

sussen voor ongeorganiseerde lopers (maximaal Í500,ffi);
. nieuwe verenigingen: bijdrage voor nieuwe vuenigingen ftor-

ting op de basiscontibutie);

. gehandicapten: brldrage om te stimuleren dat gehandicapten inte-

greien in de atletrekvueni$ngen. Voor waCsnrjden voor G-atle-

ten geldt een maxinale bijdnge van I 500,00 en voor tainingen

een maximale bijdrage van J 750,ffi.

Kortingen

Onder het kopje 'wedstijden' is al aangegeven dat bij voorinsctuij-

ving bij wedsrrjden KNAU-leden 2570 korting hijgen op h*
insctuijfgeld Dat is echter niet de emge korting die het lidmaat-

schap oplevert! Met de spoÍtrdische adviescenta (SMA'$ is

afgesproken dat IO'{AU-lden, t€gen een gunstig tarief (1070 kor-

ting), een sportndisch on&rzoek kunnen laten uitvoeren. De

KNAU biedt verder de rnogelijkheid om bij een aantal geselecteerde

hadloopspeoaalzaken te sparcn voor intercssante kortingen. Als

KNAU-lid ontvangt u op veÍ0on van uw prsoonlijke lodenpas een

stempelkaart waarme u kunt sparen voor een korting. Deze kan al

snel oplopen tot I 125,ffi op uw aankopn. h samenwe*ende

hadloopsperiaalzaken zijn alle Running Center en Run2Day vesti-

gingen, Shoe-Fit en PK-Runningshop. Verdu kijgen verenigingen

en leden korting bij de aanschafvan de KNAU-producten mals het

TrirÍoopboekle, de Blessurebundel, het Lopsboek, videobanden

en brochures. Ook wordt er 2570 korting gegeven bij deelname aan

activiteiten mals rainersopleidingen, kaderdagen en fiffertdagen,

enzovoort. Het volgen van jurycursussen is gmtis. 0p dit moment is

de KNAU met een aantal bdrijven in onderlnndeling om in de toe-

kom$ nog meer kortingen aan te kunnen bieden.

Vezekedng

Waar activiteiten plaatsvinden mds in vereni$ngsveóand kan er

van alles gehuen, waaryoor de veremgrng aamprakelijk gesteld

kan worden. Mensen kunnen bij verenigrngsactinteilen schade

oplope[ gewond raken of nog erger. Het k hieóU niet alleen

gaan om leden en wijwilligen, maar ook om publiek of anderen.

kn vueniging meldt alhaar leCen aan bij de KNAU, die daarme

auhmatisch tegen aansprakelijkheid zijn vezekerd. Voorts wordt

vuenigingen de mogelijkheid gebden om tegen intercssante larie-

ven andere verzekeringen afte sluiten.

maken hebbn, hscheven. De Adetiek Almanak facht een ant

woord te geven op de meeste vragcn waarmee de verenigingen wor-

den geconfronteerd. Idu lid ontvang zes keer prjaar gratis hel

magaane 'Atletiek', het officiële blad van de atletiekunie. Dt tijd-

schrift staat vol informatie over fainingstechnische aspecten van de

adetieksp( achtergrondartilelen, mdische rubrieken, interviews

met atleten, een wodstijd- en fimloopkalender en nog veel meer.

\Yil men meer gedetailleerde informane over wedstrjden en uitsla-

gen, dan is een abonnement op 'Adetiek Actueel' geschikt Dit is

em blad dat 30 keer pr jaar venchrjnt met actuele informatie over

de atletieksprt.Daamaast geeft de K.{AU drvene andele publica-

ties uit, zoals het Statistisch jaaÈoek, het al crder genoemde

TrfuÍoopboekje, de Blessurebundel met informatie over de meest

voorkomende blessures en h* Lopnboek. Bovendien schrijft de

hndsarts rsgelÍnatig artikelen over blessures die u wellicht in uw

dubblad bent tegen gekomen. 0m verenigingen te ondenteunen bij

de organisatie van bepaalde activiteiten zrjn handleidingen opge-

steld. h is er een algemene handleiding voor het organiseren van

wedstijden. Ook zijn er handleidingen gesclreven voor het organi-

seren van schoolatletiekwodstijden, Nederlandse kampioenschap

pn en is er een handleiding loopsprt.kn mdem medium is het

Intemet. Al enige tijd heeft de KNAU en eigen Intemetsite met

allerlei informatie ovu adetiek, de verenigingen, de KNAU-prduo

ten, enzovoort. Wilt u de site eens bezoeken, het adres is:

www.knau.nl.

Activiteiten

Behalve ftainen- en juryoplerdrngen, de Nederlandse kampioen-

schappen, de comptitiewdstijden en andeÍe wodsnrjden worden

er nog verl meer activiteiten door de KNAU gmrganiseerd. U kunt

hierbij denken aan:

. kaderdagen;

. fittestdagen;

. hetschoolatletiekprogramma;

. DeltaLloydtoopspoÍDag;

. clinics met topatleten;

. jeugdkampen;

. fainingskampnvoorhpsprtselecties.

Meerweten?

Wilt u nreer weten over de KNAU en haar activiteiten, dan zijn

onze mdewerters op het hndsbureau u daarvoor graag van diensl

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen op telefoonnummer

(030) fl8 73 00. Het e-mailadres is info@knau.nl. Schrijven kan

natuurlijk mk. Het adres is: KNAU Pos$us 567, 3430 AN NIEU-

IVEGEIN.
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TECHNTSCH BELETD (VrsrE TC)

De Technische Commissie (TC) is een commissie met als hmfdtaak

het initiëren, cciirdinercn en doen (aten) uitvoercn van het techni-

sche beleid, In dit kader zrln specifieke taken van de TC:

. vooftnreiden en uitdragen van het technische hleid;

. zorg&agen voor een veelzijdig aanbd van fiainingen en het

«Íirdineren van tainingen;

. zorgen voor een goed tainenbestand en voeren van ovuleg net

fainers;

. technische assistentie verlenen aan zaterdagochtend-tainingen

(Z0T)en CKJoopgoepn;
. mrgen voor (pan)mdische hgeleidrng en keuringen;

. «ijrdinatie van we,clsrijden en time nials;

. jaarlijks toekennen van aanmodigingsprijzen;

. stimuleren en coördinelen van informatievooziening over met

lopen samenhangende ondenverpn naar tainen en naar leden.

Dt hleidsplan hvat de doelstellingen van de TC waaórj aanslui-

tend mved als mogelijk is aangegeven op welke wijze de TC zijn

doelstellingen nacht te realiseren, Voor de uiwouing is een door het

bestuur goed tr keuren budget verbronden.

2. Trainingstechnieken

De aandacht voor loopterhnische aspaten zal worden hvordud:
. fainen en leden kunnen metr gebruik gaan maken van de aan-

wezige apparatuur zoals hartslagmeten en video;

. ter ondersteuning en hvordering van looptechnische nainingsas-

pecten zullen exta hartslagmeten, een K met printer en een

monitor/videorecordu worden aangeschaft

. voor de tainen zal een wodahop worden gehouden over de

mogelijkhoCen van de apparatuur, waarom en waarvoor te

gebruiken en de analyse van de resultaten;

. de mogelijkhoden voor de realisatie van een kachthonk zullen

worden onderzocht.

3. Structurcring loopgmepen

D sfucuur, opbouw en levensvabaadpid van de loopgroepn zal

worden geprofessionaliseerd:

. er dient een veelzijdig aanbd te zijn, toegesnden op enezrjds

startende, recreatieve en prcstatieve loprs en diversiteit in

afstanden;

tran de I(NAU, wat houdt dat eigenlijk in?
B

1.

Een passende

Inbouhr

keuken k an geen
confectie zijn

-rml
t)§Z*§.lr

Danrom vindr u in onze 30O m. dlr de keuken perÍect sordt goïr.
showrmm ruim !5 upstellingcn srallcerd. Àl ruim 60 i*a, ritn wil
van bckcnds merken keukenr, alrieÍ in k*k*ar, vmr u de g*r*§"
Onze dr*hundige advirurr geven u tie dat het resultast grzrÈ8 nrÀ&

graag alle inÍormatir :<lrlat uw wordrn, §en dtwm rsn sen keu-
hrure wordt vcr*§mskà,rlíikr" N&r kcn *earin u nsar hart*lust ku*r
vws makcn wlj een nÍfurte rn een kokkenller. En r**r elkr urtg
nntwetp todlr u yools{ wect waer hebbm wii qen pssrende oplusing.
u vuor kicxt. Maar wii der meer" Ccm «rríetie ma*t nrsr*ëÍk d&t

Oner rn*tallateur$ torllen eryo*t biiuprst"

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

HRR clubleden speciale korting.

DR()IIE'{aan de verenigingen is de kemtaak van de mede-

lnfomatie

Elf keer pr jaar wordt er vanuit het bondsbureau een verenigrngs-

zending versfiurd. Alle secretariaten van de vererugrngen knjgen

dan een behoorlijke hoeveelheid informatie toegestuurd. Belangrjk

onderdeelhiervan is de KNAU-Nieuwsbnef. hals de naarn al aan-

geeft wordt hierin informatie gegeven over nieuwe bsluiten van

het uniebestuur, de activiteiten van de medewerken van het hnds-

bueau en andere informatie die voor de verenigingen van blang is.

In de Atletiek Almanak kunt u uitgebreide informatie over de atle-

nekunie en de acnvileiten van het bondsbureau vinden. Ook worden

procdures, richtlijnen en rcgelingen waarmee de vererugrngen tede KNAU. Naast het uitvoeren van de 'reguliere' acti-

I
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. om veelzijdige fainingen te kunnen aanbieden zullen ftainen

tn{aadijks aan de TC hun doelstellingen respectievelijk richttij-

den aangeven;

. & mogelijkhden worden nagegaan om een ondervadeling te

maken in presatieve en recreatieve loopgroepn;

. de levensvatbaarheid van loopgroepen wordt nagegaan waarbij

voor groepen mnder voldoende lopen wordt hkeken of samen-

voeging met andere loopgmepn mogelijk is (oiteria hiervoor

zullen in samenspraak met fainen en bestuur worden ontwik-

keld);

. loopgroepn dienen naast een gekwaliÍiceerde nainu te hschik-

ken over een assistent fainer als plaatsvervangu, in loopgroepn

zonder assrstent-fainer aÍlen belangstellenden worden gevraagd

voor assistont-trainer.

4. ProÍesionalisering trainenbestand

Trainen dienen voldoende gekwalificeerd te zijn. Trainen die ruet

in het bezit van het drploma tainer loopgroepn (ofeen hierma te

vergelijken kwalificatie) en en reanimatiecunus zullen worden ver-

zocht deze cursussen te volgen. Voor assistent-[ainem gelden ver-

gelijkbarc cdteda Asistent-rainen die niet in het beat zijn van het

diploma assistenffiainer loopgroepn zullen worden verzocht dit

diploma te halen. De hhoefte aan [aningstechnische ondersteu-

ning van [ainers zal worden nagegaan. De noodzaak tot brlscholing

onder (assistent)nainen zal worden nagegaan. Daar waar hhoefte

hstaat zal door de TC in overleg met de h[okken (assistenr)mi-

nen zogenoemde'scholingsavonden/ochtenden' worden georgani-

seeid. Het steven is om minimaal dnmaal pr jaar dergelijke brj-

eenkomsten tr houden. Daamaast zal in overleg met [ainen en

bestuur worden bkeken of er op penonele wijze, permanent inwl-

ling kan worden gegeven aan de fainingstechnische hhoefte. In lijn

met de professionalisering zullen ook de tainenvergoedingen wor-

den vuhoogd. Het steven is dat [ainen een bij hun aak en verant-

woordelijkheden passende vergoeding ontvangen.

5. Voorlichtingleden

Er zal bekendheid worden gegeven aan de sluctuur van de loop

goepn via em 'smoelenhrd'. Q ha publicatielord komt een

ovezicht te hangen met per loopgroep een foto van & Eainer en de

richttijden op de l0 km. De verwachting is dat het doonuoming van

leden tusen loopgoepn zal bevodercn. Iaarlijks arllen themóij-

eenkomsten voor de leJen worden gmrganiseerd over ondenrerpn

die samenhangen met het lopen. Het voomemen is om in het jaar

20m minimaal 6n themabijemkomst te organisercn, bijv. over

spÍ en voeding.

6. Medische begeleiding

Het contact met de (para)mdische hgeleiding zal worden gesfuc-

tueed. Twemaal pr jaar zal de vaste contactpnoon vanuit de TC

overleg voeren met het (paa)mdisch team over de gang van aken,

de wensen van de leden en de wensen van het (para)medisch team.

7. Technische commisie

Dr relane met tainen via het nveemaandelijkse ovuleg al verder

vorm worden gegeven door tainers actief te htekken bij het tech-

nisch hleid. Het sfteven is de nanen te laten participren bij de

rnvulling over het techmsche hleid. Zij zijn immen ook de pno
nen die het technisch beleid voor een groot deel moeten

uitvoeren,De communicatie met de lden van verenigrng zal worden

verhterd. Via het clubblad zullen de lden op de hoogte worden

gebracht van activrteiten van de TC. Het sftven is naar een vaste

rubriek in het dubblad.

8. Verantwoording

Binnen drie maanden na afloop van het jaar wordt een jaanverslag

opgestÉld waarin de realisaties van het hleidsplan worden blicht
Hiermee verantwoodt de TC zich naar het bestuur, & rainers en de

terJen.
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l:35:44

l:36:08

l:36:14

l:39:04

l:39:12

l:40:40

1:40:56

1:40:56

1í139
l:43..126

l:51.,24

1:51:25

1:55:16

l:58:45

Halve tlantrcn Kalwijk op 25|AI1W
Plo6 A Tiid Nun
46 REC l:34:18 Jmp$itanger

l0ó REC l:42.ll PaulvandenBeq

16l REC l:48:16 PzuLenHoltslag

194 REC l:52;02 BetdeJong

223 REC l:56:21 DckvanB

Cnwne Plaza lW, llooÍfurp,l0 krn op

0y1ul999
Tijd Nun
030íl SamuelRongo0le4ura

(Kenia)

0:32:.49 HarsvanWegen

(triathlon)

0:34:35 PetervanLeeuwen

Eindhoven, llalve maradnn op lUl0l19§
Plotfi A W Nana

43 BR 1:16:0 Albrt Bekhuizen

Har4re fffi ,bn HW,lAhn op 2411U1999

tu6 A W Nann

I MSE 0:32:0 HakimNqib(HaagAtl)

2 MSE 0:32:51 RémonvanLunzen

6 MSE 0:34:05 ïhmTimmermars

9 MSE 0:34:28 JanGmot

I M40 0:34:30 llrom Metissen

(KqlopeÍs)

l0 MSE 0:3451 RonaldBreugom

2 M40 0:34:59 Petervanleeuwen

3 M45 0:35:47 HermanvanderStijl

22 MSE 0:37:10 lvÍarcelMienqes

l E 0:37:II AmeliekevdSluijs(Haag

Nun
Henk Mullekes

Sophie van 0enhurzen

EdithWeisctu

InisevanDlfr
Bert van Aller

BertDonnan

SylviaKuipr

Inez van derWal

Hans Erkenaa

Ma{a van WestsÍvooÍ

Nellie Verpoolt

PeterBamad

Madjke den Dulk

RonnekeBonboom

Ben van Kan

Edith MuldeÍ

MomEe van Meenrijk

AnnetManders

Nico Trotsenburg

Sonja Hoogeveen

lohn de Grer

HenkHoogevan

u Tiid

MSE 0:28:50

M40 0:32:08

ilÍSE 0:33:59

MSE 0:34:51

MSE 0:35:05

V35 0:38:35

Plads

I
30

49

56

6l

il9

Nan
MmefisHailu (Ethropie)

Chades ïmmerman

(Patthenon)

Rémon van Lrmzen

Pieter Altorf

Ronald Brcugom

MaijkevonBer$
(ftnenix)

Georgefumic

Jaapvan Djk
Herma van Nus

Jmp den ftden

M50 0:44:41 Iaakl,uteijn

MSE 0.44:49 PetnvanPoelgeest

M§E 0:44.49 AwamdenHeijer

V45 0:45:0 ManamKoopman

V45 0:45:15 Georyarhdevliel

V40 0:45:57 JmeWillemse

M50 0:46:27 Juliolasierralvlartinez

M40 04ó:41 Don van Ruihn

V50 047:07 HermavanNus

ilíSE 0:41:16 AlexvanBellen

MSE 0:47:41 lohnvanderWeele

M55 0:47:59 DickvanEs

M40 0:48:10 FransPerdijk

VSE 0:48:20 ElihWeissctu

MSE 0:48:40 Rob &holtes

V40 0:48:40 Annie van Heiningen

M50 0:48:57 hrryKranr,r
V35 0:50:49 Hellenllauser

M45 0:51:18 HansvanToor

VSE 0:51:37 NalhalieVataag

V35 0:52:52 LydiavanMeteren

M40 t54'.21 Bert Donnan

I!í50 U.54:Tl HenkHmgeveen

V35 0:55:33 AnnaMan&n

MSE 0:56:05 PetrrBamad

M55 0:56:36 ïïeovanVeer

V35 0:56:37 MagchelienHol

V35 0:56:47 ArÈleBergenlrnegouwen

V0 0:56:Í Sonjavan,{s

M45 058:13 JosdeGraaf

Mfl 1:03:26 WimGottlieb

69 M50

83 M50

84 V35

104 vsE

105 MsE

tut M40

|2 M45

115 M55

lló M40

II9 Mfl
tn M50

137 M40

I39 VSE

145 M45

141 M55

148 M55

150 M45

t5l v45

152 M45

157 M45

ró3 M40

tó9 M50

119 M40

186 VSE

187 I!Í50

189 MSEtn v40

2m M40nt v50

212 M40

213 M45

215 Mfl
2N VSE

?:)Í M50

131 M45

233 MSE

236 M50

238 M55

24t V35

2A !Í50

245 M40

U9 MSE

252 V45

2il I!Í50

?M MSE

n5 M50n6 u5
N7 VSE

219 V45

281 M40

282 V35

?i6 M50

T4 M4O

19ó M45

333 V50

357 M45

0:39:33

0:4135

0:4ó:15

0:47:l 1

I

6

7

8

I

t3

4

32

3

33

I

36

l9

8

1

n
42

1l

t2

25

48

l3

29

Ad)

M50 0:37:41 Han Wetemans (Sparta)

M45 0:38:18 NicoDmpt
M40 0:38:5ó HenkMutlekes

M45 0:39:21 Joop &iuinger
M0 CI39:35 HanvdKmrj(IlaagAtl)

M40 040:25 CorZwart

M50 0:40:29 TonToet

MSE 0:40:36 Ed Bienteker

VSE 0:40:4ó SandravandenBery

MSE 0:40:56 PeterKempkm

V35 0Íl:18 AnnekeKloota(SpÍa)

M40 0:41'27 KetsJanHagen

M45 0:41:29 JaapvanDjk

M50 0:41:33 EddyAjl
V35 0:41.44 MaryretHoeksta

M45 0:41:50 Cees Rip

MSE 0:42:14 Marceldenhlk

M55 0:42:23 ïhmHoendukamp

M50 0:42:,28 Willemvanhooijen

M45 0:43:10 frd.T.r;vmt
MSE 0:43:18 ftusZj&nbm
M50 0:43:20 PaulsliJtrr

M40 0:43:28 PeteiGmen

clrrllllildlmp, Nfl Hdve nmdm op

3ï1Ul999
Pla6 A W Nan
I REC l:0:49 SugeiNochevnyi

(Rusland)

l:16:í PiemvanLeeuwen

l:31,,29 PeteivanPoelgeest

1:35:49 Nadjal-apeschm

Euslan0
AndÍeBlok

Ben de Jong

lvíadame Koopman

Paulien Holhlag

Dickvan Es

Sandra van denBug

3:39:19

3:43:2Í

3:43:56

3:55:48

4:20:58

4:41:50

4:Í:48
5:ffi:41

5:07:18

5 REC

52 REC

N REC

95 REC

142 REC

t47 REC

149 REC

198 REC

294 REC

5362 MS
5889 V45

5937 V45

Y29I MSE

0 ilÍ50

0vfl
0 M45

O MSE

0 M50

l:38:ffi

l:41.51

ta36
l:42.52

l:46:12

l:52:5ó

Pla$ A
I ilíSE

8 M40

23 M40

EidtnvuMmthonop
Plaas U Tijd

1 MSE 2:8:24

1 M40 2:28:34

1U1U1999

Nun

Ham

llwt Y or* ltlandnn op 07 ll 1 ll 99
Plrrih Cat Tiid Naant

I MSE 2:0:14 JosqhCIeht(Kenia)

27 VSE 2:.25: AdrianaFemandez

(Mexico)

Lex Cabral

Ineke Schnitzler

Marianne Koopman

RobWalteóos

PimRe'jntjir

Sonja van ls
Ad van Sraalen

PetrBamad

WGmot

@

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

Baailwp, Terl/ldlirry, llatre nnnilrcn op

ufiï1999
PIm, CaL W Naan

I MSE 1:10:í HumanCouprus(Coda)

7 M40 l:17:40 JosKantanje(Hellas)

I2l M40 l:39:23 PielBoonnu

Hm d,ngendae, CíuÍr, th Haag TUUI op

07fi1n999

PIod A fid Nan
I MSE 0:24.2Í SimonVroemen(Sprint)

4 MSE 0:25:19 Rémonvanllnzen

5 M40 0:2539 Pienevanleeuwen

lan 0lsdnunhop tt{rltsbr, 2l hn op 13111119§

Plt6 A fid Nwn
I MSE l:08:tó MarvdHoeven(Belgie)

8 M40 l:ll:38 Nrc§Lees@ngeland)

30 V l:18:ló AnnevSchuppn(Haag

Atl)

l:22jl KooaMutders(R'damAd)

l:24:46 NimDnmqt
l:30:17 JoopSianger

l:35:36 CeesRip

lees verder op pagina 12

Í M50

15 M45

tu M45

2UI REC

§

E
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=q9 iEE
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-:--cgÈE+.Ï
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duooptiek
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THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Wil je meer weten? FneSn
We nemen graag detijd MSpft
voor je. coNTAcTLENspLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

Perfect
geregel
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen! ) in topconditie.

t

"s



PAGII{A I2 Hor Bo*p Rrvrsru
?36 REC

?Í3 M50

2t4 MSE

N9 REC

312 M55

329 M55

3Í REC

362 M45

412 lvl55

447 M45

04 M55

689 REC

MA
I M40

l:3ó:Í
l:38.,21

l:38.ïl
l:38:49

l:39:48

l:40:29

l:41:2À

l:42:

t:44:0
l:45.32

t:Í:14
l:59:24

Tiid

0:Í:21

ktffGrtrr
TonTou

MarftldenDtrlk

Paul Slijpen

ïhmHandedomp

HmkBreugom

FrihWiffpr
Paul Gevensteft

Pidtr&Coaf
Faul van &n Bug

Dckvan Es

Rerctlaasnoot

Noon

Hmkvan Velzen

(t"eíenAd)

Martien Hoogenbmm

(l"eiderAtl)

BlBientets
EddyZjl

SandnvanfuBag

ïheoTimmennans

PeluvanFmlgm

Willemtla*ary
Avramdatkiir
Ed Bie'sdcÍ
GuusZlhbm
CïadesWiemna

Frark §ofiri$s

PeterGmen

Eddyajl

PeraMcijbmm

MkeDÍ'n
SyMaKuips
FrnfuYavru

I{anbKlmBmr

Nan
Ihmïmmermans

NicoDmpptt

Ed Biersteku

Henk Mullekes

Eddy zijl
Ton Toet

Peler van leeuwen

Willem van Prooijen

IaakLuteijn

Fmnk Smnieus

Jan van Egnond

(IdTam)

l4anel&nDulk

PeterKempkes

hmen Korving

Henk van Leeuwen

Pienr van Lpeuwen

IIam van derVecht

lmVeruu(Gast)

Nico van Grieken

Jaapvan Dijk

Don van Ruiten

PietZavaat

Hanshumond

JanGmot

REC 0:23:41

REC 0:23:53

REC 0..23:51

REC 0:.24'.22

REC 0:24:.27

REC 0:24:56

REC 0:25:16

REC 0:25:59

REC 0:2Í:M

RIC 0:27:A

REC 0:28:54

REC 0:29:3ó

REC 0:30:22

REC 030:23

REC 0:36:10

Tiid

l:02:18

l:M:21

1:12:10

l:13:05

1:16:l 1

1:23:05

l:24.40

l:27:33

BasMullekm

Jac4ues Beljon

MichielTuit

Jelle van derVan

Anton 0vertlft (Gas$

Paul van Dunné

AndrePapilaja

NicoGaljard

Genitvan derVer

JmdeWaadt

Bert van Aller

JolmVenru(Gast)

JolmdeGer

Kees Sclmlkwrlk

PeterBamard

Nutn
WilsonKigen (Kema)

AaÍSliCteÍ0AS)

Teglal"oroup (Kema)

Willem deGraaf

JaapValentgd(Altis)

Hetty Evefiardus

(Noodkop)

Frans lvÍarens

NicoDmppn

HenkMullekm

WillemHasekamp

Els Raap (tPK)

Andre Blok

KamlStolk

C,etadWessel

Frits Witner

Jques 0vugaauw

Ron knnrng

Iaakl,uter1n

Peter Hoek

GeorgeueParlevliet

Simon Sroo

Ineke Sclmitzler

BuMullekes

Dickvan Es

Jan PeterBalema

Peter Remmenwaal

Henk Breugom

Momque Overgaauw

IngehtgKrukkert

Eric Keftlaan

EdrthWeissctpr

Hans Eikenaal

Ronneke Bonbmm

Antoincle Jans

lífifl lt/run7hrcmss, Clinyndael, 44i0n op

nMnffi
TW

0:17:48

0:19: t6

019:44

0:19:44

0:20:05

020:í
0:20:55

0:21:14

0:21:19

0:21:38

0:21:43

0:21:49

0:22.,1i

0'.22:,33

0.22:36

0:22:50

4.22:54

A.B:A
ft23:13

A.B:11

ft2331

U.23:39

U.23:44

0:23:46

Nke lnlv e mnhon, Egnand aan Ze, op
BMzM

PI4d A
I REC

2 REC

4 REC

3 REC

5 REC

ó REC

18 REC

8 REC

9 REC

IO REC

II REC

12 RtC

13 REC

14 REC

15 REC

16 REC

17 REC

18 REC

19 REC

N REC

2I REC

22 REC

23 REC

24 REC

25

26

21

n
29

30

3t

43

33

!
35

36

31

38

39

450 M40

550 MSE

568 V45

151 MSE

8M MSE

W MSE

lmó M45

1054 M50

1079 M45

tl,7 M50

1150 M55

lMI REC

t269 M45

1307 v45

I5I8 REC

BN NÍ55

1412 M40

NA REC

m M55

2519 RTC

3öI RIC
3Y29 REC

4?ffi REC

4834 REC

5074 REC

5253 REC

1:28:19

l:30:39

l:30:56

l:!:49
l:35:53

l:38:40

l:39:35

l:40:17

l:40:4ó

t:41:16

1:42:22

144,A

l:44:52

l:45:41

1:47:53

1:48:11

1:50:47

l:52:17

l:52:42

l:54:23

l:58:31

2:03:01

2:05:41

2: I 1:55

2:15:10

2:19:?A

Minlwp, fhutnijkahwt 1 0 EM q
t4t1ï|W

44

78

19

l8 I\,Í50 l:01:16

MSE l:ffi:45

M50 l:10:21

VSE l:10:22

0:17:l I

0:18:06

0:18:48

0:19:07

0:19:34

0:19:40

0:19:52

0:20:1ó

0:20:Í
0:21:10

0:21:12

0'.24:41

025:14

029:50

0:30:49

Pltdr A
1 MSE

n M40

50 VSE

58 MSE

lffi M50

254 V35Otynry Qw Naafftw4jk 74ffin q 1911211999

Pla6 A Tiid Ntott
I IA 0:2N:01 JsmnKoc($ata)
4 ilÍSE 0:29.25 PetuvanPmlgas

0lbldhnlup, Leitu,Skrnop3lllàll§
Tild Nan
0:16:31 EdgardCrcsm[IK)

308 MSE

4t2 M45

PWA
I ilíSE

2 MSE

4 M§E

8 TI§E

9 MSE

14 WE
15 NISE

19 lvÍSE

23 ilÍSE

2Í M40

29 NÍ50

ME
a M40

l0 vsE
U VSE

29 V50

xbd u.
lM{
13 M45

ME
32 M45

7 V45

lm M50

ll8 M45

t2i ItsE
41 Ví)
43 V35

Het bestuur

Overdevest

Patrijslaan 110,,eto,leÍr,oop, Ler&ír, 10 kn q Sllllll§
rN
0:35:ló

038:12

CI40ffi

041:I
045:0
052:0
0:Í:19
0:55:58

058:58

4.59.Il

iVom

PdavanLtamen

NmDÍopqt
knavanLmn0.PI0
JmpVuhawn
Geor5ftPalevlir
fÍdEnili
PkÍZsr&,liÍ
FffiWi§§e

trlajavarlVctenout
AnoimeJans

mn fhrlwftatrm, @d, lSlfin q
afiÀm

PW U f$ N@l
I J CIffifi Nlrs&Gn f
2 I ftICIO ftisiaar&Gmaf
3 J CI1034 Amoaurnoírd

I M CI1CI41 Kimvanlecrq/qr

tfrt thrilÈesaoq,0h,pltdad,3knqp
umtiln

I REC 014:ló },Íryidllod$a
2 REC CI1502 FdÍal.leipmo
3 REC 0ló:19 l{aiamKoWu
4 REC U.l1..?A lftrmavml,lus

5 RIC 0t8:38 CngdePf,l€vlir
6 nEC 019:37 HddivarrhVeeÍ
7 REC CIil{ trtaianemGd*cn

SHIELD ]llARX B.Y. THE LARÍTIAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6I POSTBU§ 7É693

FAX:O20-Stí ÍaOO
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Dat andere merkenbureau.

SxIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDRIJ F

C,BONGAERTZ B

telefoon: 07O - 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( 2244 BN WassenaaÍ )

# nieuwbouw
# re n ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

Beo van Kan

07&3211505

2244B.K

2566XL

I V.




