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teams definitief worden inge-

schreven. Er moeten nog een paar persbe-

richten uit. Ook it deze opsomming zal ik
wel het een en ander vergeten, maar aar.ge-

zien we met een ervaren team draaien en er
meer dan genoeg is vastgelegd, zal op 4 juni
niet blijken dat er wat vergeten is.

Ik ga er vanuit dat we met alle vrijwilligers,
sponsoren, politie Haaglanden en leveran-
ciers een sublieme 4e editie gaan neerzetten
van The Hague Royal Ten, het hardloope-

venement van Den Haag georganiseerd door

VOORWOORD

dan

De legionellabacterie blijft ons dwars
zitten bij onze plannen om de warmwa-
teruoorziening voor de douches te ver-
nieuwen. ln het vorige clubblad spraken
we nog de hoop uit dat we ons eind
maart of begin april in het clubhuis zou-
den kunnen douchen zoals thuis: onder
een forse straal behaaglijk warm water.
Het mocht niet zo zijn.

het

tijdklokken,
drank, en nog

dit moment vast
geregeld worden. Het

gaan zo langzamerhand hoogtijdagen wor-
den voor het organisatiebestuur. De benodig-
de vrijwilligers zijn nog niet compleet en er
moet dus nog druk geworven worden.
Facturen moeten nog naar sponsors toe. De
"blokhoofden"-vergadering moet nog wor-
den voorbereid. Het draaiboek moet nog
worden aangepast, vermenigvuldigd en ver-
spreid worden. De begroting nog worden
aangepast naar de laatst bekende cijfers. De
VIPS ( sponsors en bekende Nederlanders en

bobo's) moeten worden uitgenodigd. De
Ronald Boekkamp, namens het bestuur van

THE HAGUE ROYALTEN,

THE HAGUE ROAD RI,INNERS in de weken na de CPC moesten we

nog steeds tevreden stellen met een
'tjt$ii=rL?
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miezerig straaltje lauw, soms zelfs

víí# ,t§§ í.rF 8@y§* r## water. Op het moment dat we dit schrij-

Tot ziens op 4 juni,

ven, begin april, ziet het er naar uit dat de

legionellabacterie definitief getackeld is. Er is
een warmwaterinstallatie ontworpen die de

kans op aanwezigheid van deze bacterie nage-

noeg nihil maakt. Daarmee zijn we tevreden,

want een 1007o legionellavrije installatie

schijnt theoretisch onmogelijk te zijn. De extra

kosten die deze nieuwe installatie met zich mee

brengt neemt de gemeente Den Haag voor zijn
rekening. De planning is dat eind april met de

aanleg ervan zal worden begonnen.

Nu ons nieuwe clubhuis ruim een half jaar in
gebruik is kijgen we ook wat meer zicht op de

tekortkomingen. De problematische warmwa-

tervoorziening is al gesignaleerd. Ook het
gebrek aan ventilatie en de gebrekkige akoes-

tiek doen afbreuk aan een plezieig gebruik. Er
is een bouw- en onderhoudscommissie in het

leven geroepen, aangevoerd door Jelle van der

Veen, die mogelijkheden bekijkt om deze pro-

blemen te verhelpen. Er zijn enkele plannen

ontwikkeld die we met inzet van eigen kach-
ten zouden kunnen uitvoeren. Financieel is het

voor de vereniging een onhaalbare zaak om al

het benodigde onderhoud, verbetering en ver-

fraaiing te laten uitvoeren door professionele

bedrijven. Soms is het werk zo gespecialiseerd

en omvangrijk dat we niet anders kunnen.

Maar vaak is het een kwestie van zelf met een

pÍurr mensen de handen uit de mouwen steken

om een nuttig of fraai werkstuk tot stand te

brengen. Met klem doen we dan ook een

beroep op de handige jongens (en meisjes)

onder onze leden om eens een vrije zaterdag

en/of zondag de handjes voor de club te laten

wapperen. Als de club en het clubleven wat
voor jou betekenen, geef dan ook terug.

Verenigingswerk is vrijwilligerswerk, we kun-
nen de vereniging niet draaiend houden zonder

de inzet van onze leden. Dus als je je aange-

sproken voelt door deze oproep: meld je aan

bij Jelle en stel je beschikbaar. Doe het. De

club heeftje nodig.

The Hague Royal Ten staat op moment van

schrijven al weer stevig op de rails. Het organi-
satieteam koerst met vertrouwen af op datum 4
juni. Er is en wordt hard gewerkt in de voorbe-

reiding. We hopen dat deze inzet van het team

op de dag zelf beloond zal worden met een

glanzende uitvoering. Binnenkort weten of dat

gelukt is. Misschien doet het organisatieteam

dezer dagen nog een beroep op jullie hulp om
het evenement helemaal gladjes te laten rollen.
Mocht dat zo z1jn, denk dan niet na, maar zeg
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Prestatiebekers 1999
afstand, gelopen op de baan door Jan Dirk
Hazeleger in 1991, is 14:34. Ben jij bijv. een

vrouw in de leeftijdscategorie 55+ en deed je
26:51 over de TimeTrial, dan behaalde je daar-

mee 543 punten. Reken maar na. Dat gaat het

gemakkelijkst door alle tijden om te rekenen in
seconden. Een tijd van 14:.34 is 874 seconden,

een tijd van 26:51 is 1611 seconden;814116ll =
0,5425. Deze uitkomst vermenigvuldigt met

1000 en afgerond komt uit op 543.

Zoals te zien is in het overzicht hebben enkele klas-

sebesten niet voldoende punten gehaald voor de

beker. Wim Gottlieb komt nogal wat punten te kort

maar heeft ook slechts in drie wedstrijden punten

behaald. Sandra van den Berg groeit naar een

behoorlijk niveau maar komt toch nog zo'n 200

punten te kort. Marja van Westervoort en Sonja van

As, die allebei minder dan vijf klassementswedstrij-

den liepen, haalden ook te weinig punten. Dat we

niet in elke leeftijdsklasse een bekerwinnaar hebben

ligt niet alleen aan een te kort schietend niveau. De
potentiële kandidaten lopen ook te weinig klasse-

mentswedstrijden, of nemen niet deel als HRR-

wedstrijdloper. Neem bijv. Piet Meinders en

Noortje Alberts. Zehaalden slechts in één wedstrijd
punten. Zouden ze nog vier klassementswedstrijden

op hetzelfde niveau gelopen hebben dan hadden ze

met gemak voldoende punten voor de beker

gehaald. Als Sandra van den Berg, Astrid en Sylvia
van Velden, Petra Meijboom er in slagen een

niveau te halen van l0 km binnen 39:30 dan haalt

één van hen de beker ook binnen. Bij de klasse

V45+ moet een potentiële bekerwinnaar gemiddeld

670 punten per wedstrijd halen. Ineke Schnitzler,

Sophie van Geenhuizen, Marian Koopman,

Georgette Parlevliet komen in de buuÍ, maar dan

moeten ze wel aan voldoende klassementswedstrij-

den meedoen als HRR-wedstrijdloper. De beker bij
M50+ gaat nu naar FÀZijl. Hij gaat aan Ton Toet's
neus voorbij omdat die slechts vier klassements-

wedstrijden liep. Wie het allemaal nog eens goed

wil bestuderen en zijnltraar kansen voor het lopend
jaar wil inschatten moet maar eens nÍrar de HRR-

website op het Intemet surfen. Daar hebben we het

complete prestatieklassement 1999 neergezet.

lttrarttrithethestuur
(lacques Belion )

Op de jongstleden Algemene Ledenvergadering van 17 april zijn weer de prestatiebekerc
over 1999 uitgereikt. Sinds 1998 kunnen deze bekerc worden gewonnen door goed pres-
terende clubleden in de gebruikelijke leeftijdsklassen.ln hetverleden waren er alleen
bekerc voor de beste man en de beste vrouw, ongeacht leftijd. Nu zijn ze in elke leeftijds-
klasse te grijpen, dus ook bij de veteranen. Voor veteranen is een verdeling in l}-jaarcklas-
sen aangehouden. De prestatiebeker gaat in principe naar de winnaar van het
prestatieklassement in de eigen leftijdsklasse. Wel is daarhij de eis gesteld dat deze win-
naar sen voldoende niveau moet hebben, blijkend uit een voldoende aantal wedstrijdpun-
ten. Ligt het puntentotaal van de klassementswinnaar beneden een bepaald minimum dan
wordt de beker niet uitgereik.

heeft niet elke klassebeste een ant, dan kun je geen punten halen. Dit is niet om

deze leden te sfraffen, maar het heeft een prakti-

sche achtergrond. Businessrunners en recreanten

staan niet als HRR-leden in uislagen vermeld.

We kunnen ze er niet uit halen. Bovendien wor-

den van recreanten vaak geen uitslagen opge-

maakt.
. Alleen de beste vijf prestaties tellen mee, waar-

van maximaal twee in HRR TimeTrials. Heb je

dus aan drie of vier TimeTrials meegedaan dan

tellen alleen de beste twee daarvan mee. De

andere drie moeten dan prestaties zijn behaald in
andere klassementswedstrijden, het maakt niet

uit welke. Je hoeft dus niet elke afstand een keer

gelopen te hebben. Als je je beperkt tot de

TimeTrials en de Een van de VierJopen (over 10

km) dan heb je in principe voldaan aan de regels

van het prestatieklassement. Daarvoor hoef je

dus niet eens een wedstrijdlicentie te hebben.
. Het aantal punten dat je in elke klassementswed-

strijd behaalt is het overall clubrecord op de

betreffende wedstrijdafstand, gedeeld door jouw

eigen tijd. De uitkomst van deze deling wordt

vermenigvuldigd met 1000 en vervolgens afge-

rond. Om een voorbeeld te geven: de TimeTrials

gÍum over 5000rn; het clubrecord op deze

We hebben de voorwaarde

dat een bekerwinnaar op een behoor-

moet hebben gepresteerd. Het behaalde

ri 2000:
. De nieuwe warmwaterketel is geihstal-

leerd. Zodra het legionella-onderzoek door
de gemeente is afgerond, kan gestart wor-
den met het onderhoud. Een schema zal
gemaakt worden wie welke kleedkamer
dan kan gebruiken.

. Voor onze sponsor, de VSB, zal een bord
boven de ingang van het clubhuis komen.

. Het bestuur is op de hoogte gebracht dat
mensen eigen drank meenemen naar het
clubhuis als zij binnen hun groep iets te
vieren hebben. Het bestuur keurt dit af en
zal de desbetreffenden hier op aanspreken.

9 maart 2000:
. Opening Bongaertzzaaltje zal plaatsvinden

op 17 april voor de training en de ALV.
. Tijdens de CPC huurt HRR 2 kramen.

s'Avonds zal er een feest op de club zijn.
. Het adres yan onze website moet gemeld

worden in het clubblad. Guus Zijdenbos
zal gevraagd worden om het clubblad op
de website te zetten.

3 april 2000:
. Het legionelle-onderzoek is afgerond

zodat de werkzaamheden voor de douches
kunnen starten, naar verwachting eind
apriUbegin mei.

. Een gedeelte van het plafond in het club-
huis is opengelegd. 5 Vrijwilligers hadden
hiervoor toegezegd te komen, uiteindelijk
waren maar 2 mensen aanwezig. Ton zal
een oproep doen tijdens de ALV voor
meer vrijwilligers. Per klus zal een inte-
kenlijst worden opgehangen.

Volgende bestu u rsvergaderi ngen staa n

gepland op 2 mei en 13 juni.

aantal punten moet hoger zijn dan een vastgesteld

minimum. Dit minimum is per leeftijdsklasse ver-

schillend en afgeleid van het clubrecord op de halve

marathon in de betreffende leeftijdsklasse. Deze

ondergrenzen zijn als volgl mannen senioren 4165,

mannen 40+ 401 5, mannen 50+ 347 5, mannen 6Gr

3050, vrouwen senioren 3755, vrouwen 35+ 3370,

vrouwen 45+ 3345, vrouwen 55+2745.

De verdere regels en de puntenberekening zijn als

volgt:
. Punten voor het prestatieklassement kunnen

alleen worden gewonnen in bepaalde wedstrij-

den, de zogenaamde klassementswedstrijden, die

elk jaar worden vastgesteld door de Technische

Commissie. in overleg met de wedstrijdsecreta-

ns. Zie verderop in dit clubblad de wedstrijden

die meetellen voor het prestatieklassement 2000.
. Alleen de clubleden die als HRR-wedstrijdloper

aan deze wedstrijden meedoen kunnen punten

verdienen. Doe je mee als lid van een

Businessteam van jouw werkgever, of als recre-

Hieronder volgt het prestatieklassement 1999 van de beste vijf in elke leeftijdsklasse, met vermelding
van het behaalde aantal punten. Tussen haakjes het aantal wedstrijden als dat minder dan vijf was.

Tevens is vermeld of de eerste in elke leeftijdsklasse wel of geen beker heeft gewonnen.

MSenioren
l. Rémon van Lunzen

4623 welbeker

2. Willem de Graaf

4608

3. Hans Blokker

4284

4. Marcel Miendes

4116

5. Peter van Poelgeest

4011

Vsenioren
1. Sandra van den Berg

3585 geen beker

2. Edith Weisscher

24ss (4)
3. Hilde Eugelink

t136 (3)
4. Nathalie Verhaag

t722 (3)
5. Astrid van Velden

1385 (2 )

Mtl0+
1. Peter van Leeuwen

4341 welbeker

2. Herman van der Strjl

4141

3. Joop Verhoeven

3719

4. Peter Groen

3414

5. Frits Witmer

3366

V35+

1. José Willemse

3574 welbeker

2. Margriet Hoekstra

351 1

3. Hellen Hauser

3172

4. Annie van Heiningen

3088

5. Magchelien Hol

2ls8 (4)

M50+

t.un1
3631 welbeker

2. Theo Hoenderkamp

3590

3. Jaap van Dijk

35 l9
4. Peter Hoek

3455

5. Izaak Luterjn

3424

V45+

l. Marja v Westervoort

2151 (4) geenbeker

2. Ineke Schnitzler

le28 (3)

3. Sophie v Geenhuizen

1907 (3)

4. Herma van Nus

1846 (3)

5. Edith Mulder

1755 (3)

M60+
L Wim Gottlieb

1539 (3) geenbeker

2. Piet Meinden

631 (1)

3. RodiDruif
420 (1)

V55+

L Sonja van As

1626 (3) geenbeker

2. Helen van der Poel

ts91 (3)

3. Marijke Schatteleijn

1006 (2)

4. Joannie Bosmans

8s7- (2)

5. Noortje Alberts

640 (1)
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Ben je bedonderd,, Het uuas te gek! ROÏTERDAIIII ttllARATHON 16APRIL 2OOO

Vrijdagavond 14 april was het weer zo ver;
de'club-van-| 00' hield zijn jaarlijkse verga-
dering. lk ging er voor de eercte kerur naar
toe, maar had er wel veel verhalen - posi-
tieve en negatieve - over gehoord. ln elke
vereniging, dus ook in die van ons, heb je
vercchillende meningen over wat leuk is en
wat niet.

I eden die het te gek vinden uit hun bol te gaan

I op een bepaald soort muziek. leden die gevoe-

hig zijn voor een bepaalde sfeer en leden die

het,:hlangrijk vinden om elkaar te ontmoeten op

een stijlvolle manier. Deze diversiteit vind je ook

bij HRR. En dat is prettig, want zo is er voor elk
wat wils.Met dit beeld ging ik naar de jaarvergade-

ring, en ik was voorbereid op alles.Aan de deur

werd ik verwelkomd door John, Louise en Ben. Al
snel bleek dat het bestuur van de 'club-van-100'

zich een slag in de rondte had gewerkt om ons nog

wat 'hokkerig' clubhuis in een Japans sfeertje om te

toveren. Prima gelukt, het zag er prachtig uit! De

vergadering verliep vlot. Weliswaar haalden wij
niet de nogal optimistisch geplande 5 minuten,

maar binnen een uur waren toch alle agendapunten

afgehandeld. Bij aanvang stonden we met z'n allen

stil bij het overlijden van het 'club-van-100'-lid

Peter Remmerswaal.. De teneur van de vergade-

ring was positief. Daar is ook alle reden voor, want

er zijn innuddels 205 leden aangemeld. En dat is -

binnen zes jaar - een prachtige prestatie. Maar wel

broodnodig om onze vereniging -waar de hoogte

van het lidmaatschapsgeld redelijk bescheiden is-

financieel te spekken. Een ideale manier voor leden

die hun vereniging een warm hart toedragen!

Daarom was de opmerking tijdens de vergadering

over de naamgeving van de 'club van I 00' (gulden)

naar de 'club van 100' (euro) een bijzonder slimme.

Er werd in feite aangegeven dat sommige leden

meer willen donoren dan deze eenmalige 100 gul-

den perjaar. Het bestuur moet deze opmerking aan-

gnjpen om te zoeken naar meer mogelijkheden om

aan deze behoefte tegemoet te komen. Maar dat

kun je aan hen wel overlatenl De formele kant van

de vergadering verliep door de deskundig opereÍen-

de voorzitter verder snel. De financiële stukken, het

verlenen van decharge, en de bestuurswisselingen

waren gepasseerd voorje er erg in had. Oplettende

leden hebben zelfs in de gaten gehad dat er aan het

bestuur een mandaat is gegeven voor het besteden

van 25.000,- aan kleine en grotere projecten ten

gunste van de vereniging. Net als het afgelopen jaar

- er is toen 35.000,- besteed - zal een groot deel

van dit geld in het clubhuis gestoken worden, opdat

het "een paleisje wordt in een prachtig golÍland-

schap". Dus dat geld van u komt zeker op dejuiste
plekl Daama kon het feest beginnen. De stoelen en

tafels werden snel weggehaald en de band kon zich

installeren. De muziek die de 'The Alley Cats"

speelde, bleek fantastisch aan te sluiten bij de roc-

kers van de vereniging. Binnen een mum van tijd
stonden velen op de dansvloer om tot in de kleine

uurtjes te swingen. Het feest was werkelijk bijzon-

der goed verzorgd. Het Japanse thema werd zicht-

baar door de heerlijke Sushi die Alice en Kitty had-

den gemaakt. En die door de dochter van Kitty
(Elise) en haar vriendin( Kady) -beiden prachtig

opgemaakt en gekleed in een Japanse kimono- wer-

den geserveerd. Het was te zien en te proeven dat

zij allen hier veel trjd aan hebben besteed. Zalig...

En trouwens, achter de bar verliep alles ook als een

trein. Er waren een paar oude vertrouwde gezich-

ten: Gerrit en Heidi hadden er duidelijk zin

in..Onder aanvoering van Georgette kegen wij alle

wetenswaardigheden over club en bestuursleden

van de 'club-van-100' nog eens toegezongen. Met

veel overtuiging behandelde zij alle kleine en grote

'irritaties' over kleedkamers, douchekoppen, bar-

besognes, over parkeren, blubber en zand.

Maar... benje belazerd, benje bedonderd: een club

als de onze is rijk met zo'n 'club-van-100'!

Het was hartstikke gezellig. Bedank en hopelijk tot
volgend jaar...

Nel Buis

ln februari besloot ik in Apeldoorn de 28 km te
doen in plaats van de 18, toen die wel lekker was
gegaan dacht ik, ik kan nu net zo goed even
doortrainen voor Rotterdam. Het zou m'n 10e
worden, waaruan 7 zoals de meesten misschien
wel weten'ln the city that never sleeps' ik dacht
'if I can make it there, I can make it every where',
nou mooi niet. M'n 10e marathon is dus mislukÍ..
lk had al wat last van een pijnlijke - ik weet
eigenlijk niet precies wat - plek ergens tussen
m'n scheen en kuit. Maar ik dacht ik ga gewoon
beginnen en ik zie welwaar het schip strandt.
Het strandde ongeveer op 27 km. toen begon ik
toch wel erg veel last te krijgen. Ik was net uitge-
stapt toen Marcel aan kwam fietsen, hij zei wat
doe je nou ? lk zei 'het gaat niet meer en hoe
moet dat nu want ik heh Hellen beloofd een
stukje te schrijven'. Hijwist't ook niet, probeer-
de me met wat water toch weer op gang te krii-
gen, maar helaas, hetwerd niefa meer. Hellen zei
schrijf het stukje toch maar, dat is weer eens wat
anders, een verhaaltje van iemand die is
uitgestapt.

waren ook niet zo goed

klfs de laatste avond ging er nog iets

Amout, van Sparta, had voor José en mij de

gehaald. José kwam haar nummer zaÍerdag-

avond bij me halen. Na een kopje koffie en wat gebab-

beld te hebben zei ze, ik ga er van door jij moet vroeg

naar bed (zelf zol ze alleen maar het laatste stuk met

Annie meelopen). Ik zei o.k. dat doe ik ,dat is een goed

plan. Nadat ik José had uitgezwaaid keek ik toch nog eens

even in het tasje dat op de bank was blijven staan; J.

Willemse stond er op de enveloppe. Ik schrok mij een

hoedje, ik dacht wat nu, ik kan er niet achter aan, ik weet

niet hoe ze rijdt ik weet niet eens wat voor auto ze heeft.

Dus ik heb Herman maar gebeld en gevraagd of hij José

meteen weer wilde terugsturen. Toen ben ik toch nog

maar gezellig een uurtje opgebleven, zo laat was het nou
ook weer niet en daar heeft het allemaal echt niet aan

gelegen.

Het begon allemaal weer erg leuk. Met Arnout en Hans

van Sparta ben ik naar de Kralingse Znom gereden. Tr
kegen een beetje de zenuwen van me, wanf voor een

marathon ben ik niet te genieten, alles moet gehaast, bang

de metro te missen, te laat te komen etc. etc. Ruimschoots

op tijd kwamen we aan op een zonnige Coolsingel, na een

bakkie koffie en even inlopen ben ik 0,5 uur van te voren

in het startvak gaan staan. Om 12.00 uur klonk het start-

schot en daar gingen we t 12.000 lopers. Er waren ook

weer ontzettend veel toeschouwers, alle HRR's die me

hebben aangemoedigd nog bedankt. Het

heeft helaas niet geholpen, maar daar konden

jullie ook niets aan doen. Tot 21 km ging het

nog wel, daar kwam opeens Paul v.d. Berg

naast me lopen, ik probeerde nog even bij 'm
te blijven, hij keek nog een paar keer achter-

om, maar ik moest hem toch loslaten en ik
ben doorgesukkeld tot t 27 km. Arnout

wilde het laatste stuk met me meelopen, ik
had 'm verteld dat ik het laatste stuk mis-

schien niet zou halen, dus afgesproken dat ik
in ieder geval zou proberen tot 28 km te

komen waar hij op me zou wachten, als het

dan niet meer ging kon ik uitstappen, en

anders zou hij instappen, als ik daar weer (bij

t 35 km) voorbij kwam. Het eerste is dus

helaas gebeurd.

Een beetje sip zit ik op de terugweg achterin,

me af te vragen of ik nog gauw een andere

zd. gaan doen, zo zonde dat ik nu voor niets

getraind heb. Of zal ik toch mÍur gewoon

wachten tot november. Als we bij Amout's
huis zijn stap ik in m'n eigen auto. Ik rij weg

en zet de radio aan, Bruce Springsteen zing
Romeo and Juliëtte. Ik word alweer een beet-

je vrolijker.

lneke Schnitzler

deALIIrrart lTapril 2000

is het volgende (in

aan de orde gekomen:
werd geopend met de trieste

mededeling dat Peter Remmerswaal in
Marokko is overleden. Ter nagedachtenis

werd I minuut stilte gehouden. Het bestuur

en de diverse commissies hebben een toelich-

ting gegeven op het uitgevoerde beleid over

het jaar 1999. Veel is hierover terug te lezen

in het jaarverslag. Nadat de barcommissie

aan het woord was geweest ontstond commo-

tie over een brief die gestuurd was naar de

barmedewerkers betreffende de tiendes rege-

ling en het bijhouden van een anonieme con-

sumptielijst. De brief was bedoeld als verdui-

delijking van de (bestaande) regel maar bij
veel medewerkers in het verkeerde keelgat

geschoten gezien de toonzetting. De regel is

geen controlemaatregel, maar bedoeld om

meer zicht te kijgen op wat er binnen de bar

wordt omgezet. Daar de marge is gedaald is

de regel een onderdeel van een afsprakenpak-

ket, besproken fussen besfuur en barcommis-

sie. Het bestuur zal nu in overleg met de bar-

commissie bekijken wat met de regel gedaan

moet worden.

Daama volgde de verkiezingen van het

bestuurslid Antoinette Jans als pr-commissa-

ris en werden Aad Overdevest en Ton

Vermolen herkozen.

Uitreiking van de bekers (en

bloemen):
Simon Tuyt Wisselbeker: Guus Zijdenbos

hestatiewisselbeker:

Damesveteranen 35+ José Willemse

Herensenioren Rémon van Lunzen

Herenveteranen 40+ Peter van Leeuwen

Herenveteranen5Gt Edziil

Aanmoedigingsprijs:
Dames: Peffa Meijboom

Heren: Avram den Heijer

Bij de rondvraag kon de voozitter meedelen

dat de gemeente heeft

terstallig onderhoud

samen

kunnen

d

Ook in 1999 kunt u weer kiezen uit diverse korte reizen
tot ro dagen. Vriiwel het gehele iaar door kunt u kie.

uit ruim 20 verschillende bestemmingen. Enkele
de korte aÍrangementen zijn groepsÍeizen, het

intertrek

u naar

aÍïangementen

0nze

wordt u aangeboden als individuele reís.

Eífel, Sinai, La Palma.
en Apenniinen

diverse

zowel in Europa als ver daarbuiten.
heeft uruim 35

en

zen

van

bijzondere
Binnen het

lndia /
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Bel voor onze reisgids 070-3636416 of bezoek www.intertrek.nl
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Goede voeding kan
sportprestaties

verbeteren!

Janine Reitsema
(sportdiëtist en afgestudeerd sportlerares)

geeft advies over goede voeding:

' sportspecifiek bij (semi-) topsporters;

o sportspecifiek bij recr.sporters;

' in het algemeen (o.a. overgewicht)

Zowel persoonlijke begeleiding als
groepsvoorlichting!

Sp ortvoe dingsadvie sburo
Janine Reitsema

Gevestigd: SpoÍing Special
Schenkweg 5, Den Haag

Tel: 070-3 8 I 77 7 7 I 06-24635995 te hebben,
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Pakken sneeurru en opperbeste sterttming

JE LOOPT JE KAPOT
Het is misschien raar om er zo over te
denken en te praten, maar het is waar
dat er bij hardlopen, zeker bij grotere
afstanden, schade ontstaat aan het
bewegingsapparaat, met name aan
spieren en pezen. Het klinkt nog
vreemder, dat deze beschadigingen
noodzakelijk zijn om het lichaam in
staaf te stellen aanpassingen aan te
brengen, waardoor het
prestati en i vea u ve rbetert. M aa r het
kan ook in het nadeel werken, zodat
het prestatievermogen juist daalt in
plaats van toeneemt.

heel wat bij kijken als iemand
stuk gaat hardlopen. In het hele

en met name in het centrale
moeten er veel keuzes en aan-

passingen tot stand worden gebracht om
iemand in staat te stellen een beetje redelijk
vooruit te laten gaan. Deze keuzes binnen het
lichaam worden grotendeels onbewust
gemaakt. Motivatie speelt hierbij een funda-
mentele rol. De processen die motivatie
omzetten in activiteit spelen zich af in het
limbische systeem (emotional brain). Vanuit
dit deel van de hersenen wordt onder andere

het onwillekeurige zenuwstelsel bediend. Bij
het begin van het hardlopen wordt er door dit
zenuwstelsel allerlei actie ondernomen. Er
komen hormonen en zenuwprikkelstoffen
vrij Uit het bijniermerg komt het hormoon
adrenaline vrij, dat een bloedvatverwijding
veroorzaakt in de grote bloedvaten.
Tegelijkertijd komt het hormoon cortisol vrij,
dat weefselsparend werkt en ontstekingsrem-
mend om optredende schade te beperken.
Naast adrenaline komt de zenuwprikkelstof
nor-adrenaline vrij.Deze stof heeft vooral
invloed op de kleine bloedvaten. Deze kleine
bloedvaten sluiten zich, zodaÍ er voldoende
bloed ter beschikking komt voor de spieren.

Verder zorgt nor-adrenaline voor een vaat-
verwijding van de bloedvaten en de bron-
chiën in de longen, waardoor de gasuitwisse-
ling verbeteÍ en meer zuurstof kan worden
opgenomen. Het onwillekeurige zenuwstelsel

zoÍgÍ er tevens voor, dat de hartslagfrequen-
tie en de slagkracht van het hart toenemen.
Op deze wijze wordt het lichaam klaarge-
maakt voor het uitvoeren van actie en kan
een loopprestatie worden geleverd. Het bloed
wordt herverdeeld in het lichaam, de longen
hebben een optimale doorbloeding en gasuit-
wisseling en de hartfrequentie en de slag-
kracht van het hart nemen toe, waardoor de

bloeddruk stijgt. Het gehele lichaam is nu
afgestemd op het leveren van arbeid. Dit gaat

echter ten koste van andere processen in het
lichaam, zoals de spijsvertering. Echter iik
processen die gericht zijn op rust en herstel
worden onderdrukt. Dat er schade aan het
bewegingsapparaat optreedt bij hardlopen
staat eigenlijk wel vast, zeker bij grote

afstanden. Bij marathonlopers is gemeten,
dat in het tweede deel van de wedstrijd de

temperatuur in de achillespees oploopt tot
boven de 40"C. Bij deze temperatuur treedt
er met zekerheid schade op aan het
(bind)weefsel in de spier en de pees. Bij
schade ontstaan er ontstekingsreacties in de

beschadigde weefsels. Dit gaat normaal
gesproken gepaard met pijn en zwelling. Bij
lange-afstandlopers ziet men dit evenwel
niet, omdat de ontstekingsreacties worden
onderdrukt door het eerder genoemde hor-
moon cortisol, dat ontstekingsremmend
werkt. Door de opgelopen schade komen er
vervolgens processen op gang, die de opgelo-
pen schade gaan herstellen. Herstelprocessen
zijn in hoge mate energievragend en hier ligt
dan ook het eerste conflict in de keuzes, die
binnen het lichaam gemaakt moeten worden.
De vraag rijst dan of er voldoende energie is
om hard te lopen en om herstel van de schade

te bewerkstelligen. Beide energievragende
processen zljn niet tegelijkertijd mogelijk.
Als schade kort op elkaar volgend wordt toe-
gebracht, bijvoorbeeld door frequent hoge
loopprestaties te leveren, gaat het lichaam
zich aanpassen om verdere schade te voorko-
men.
Wordt veruolgd

Dannis van den Berg, fysiotherapeut HRR

De kop is de besfe omschrijving van
de skiweek van 13 Um 19 februari in
Morgins in Zwitserland. Op
eerstge noemde d atu m verp I a atsten
zich zo'n 20 Roadrunners, aangevuld
met familieleden en kennissen (totaal
32) met eigen veruoer naar het plaats-
je Morgins, midden in het skigebied
Portes du Soleil aan de
FranilZwitserse grens, voor een ver-
blijf van een week in het chalet Les
Lilas.

heeft enerzijds iets spartaans

de andere kant iets grappigs.
mij weer even in militaire

rekruut. Slaapkamer voor o.a. 6
personen met stapelbedden erin en matras-
sen zo hard als een spijker. De doucheruim-
ten zijn ook het vermelden waarde. Een stel
douchecabines naast elkaar, die af en toe de

stortvloed aan water niet kon verwerken,
een rij toiletten en een trog met kranen erbo-
ven voor scheren en wassenl deze faciliteiten
voor zowel mannen en vrouwen door elkaar.
In een woord: omstandigheden waar je als

topskiër naar verlangt - geen gezeur over
accommodatie - je bent er voor het skiën,
weer of geen weer. Ja het weer. De weergo-
den waren de groep niet helemaal goed
gezind. Slechts één dag prachtige zonne-
schijn en verder sneeuw, sneeuw, mist en

wind. De Muur van Morzine, ik kan er slecht
met m'n skimaten over dromen, omdat hij 5

dagen niet bereikbaar was vanwege het
gesloten blijven van de hogere gebieden.
Iedere dag als ik Bart en Simone en Theo en

Margriet zie, ben ik jaloers
want zij hadden op de juis-
te dag de juiste beslissing
genomen. Als de indruk
zou ontstaan dat er weinig
geskied is, dan moet ik die
snel wegnemen. Iedereen
ging 's morgens opge-
ruimd na het goede ontbijt
naar de liften met een hou-
ding van "niemand maakt
ons wat" wij zullen de ele-
menten trotseren. In mijn
opvatting een houding die
aangeleerd is op onze club
door de trainers. Bravo!
Ondanks de minder gunsti-

ge omstandigheden kan er op de lagere
gedeelten volop geskied worden. Alleen het
verblijf in de skihutten was naar mijn idee
wat langer dan normaal, of had dit somt iets
te maken met de taal of de munteenheid
waarin afgerekend moest worden ? De enige
teleurstelling voor de hele groep was, dat op
woensdagavond de afdaling "by night" geen

doorgang kon vinden in verband met het - u
raadt het al - zicht. Na het skiën voor was er
een dilemma voor de après ski, de bar of de
gezellige sfeer op de bedden in de kamer van
Heidi en Gerrit. Ik heb vernomen dat deze
kamer midden in de nacht ook wel eens

bezocht werd....De stemming zat er 's
avonds altijd goed in gedurende het goed
verzorgde diner onder leiding van Welmer
meÍ z'n jonge staf. Een hoogtepunt was
ongetwijfeld het vieren van de verjaardagen
van Henk Koelman en Gerrit v.d. Veer op
donderdag. De bar werd snel omgetoverd in
een deinende massa op de klanken van
onvolprezen housemuziek. Wat kunnen die
roadrunners feestvieren ! Niemand klaagde
dus op vrijdagochtend over spierpijn. Wie
had dit allemaal georganiseerd ? Juist ja,
Ineke Schnitzler - die de touwtjes goed in
handen had. Ik heb van haar gehoord dat zij
het in 2001 nog spartaanser wil aanpakken.
Thuisblijvers, wie wil dit missen ? Tenslotte
mag niet onvermeld blijven de skireiinie bi j
Peer en Mike Leegstra op 12 maart. De ver-
zorging was op en top en de video gemaakt

door hun (schoon)kinderen deed de prachti-
ge week weer helemaal herleven.
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Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen va0 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 ziin alle controles inbegrepen.
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wil je meer weten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MS;gnt
vOOr le. CoNTACTLENSPT-AN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565 HZ OEN HAAG

TEL.: 070-3607002
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loris Pijpers

/Vamens HRR van harte gefeliciteerd

zoon van

Anouk Bakker
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Afgelopen winter is er voor de 3e keer
door Aad Overdevest, in samenwerking
met de Wassenaarse triathlon
vereniging WZK Tri-team, het
Lentevreugd circuit georganiseerd. ln de
maanden februari en maart staan er
drie wedstrijden met verschillende
loop- en fietsafstanden op de kalender.
Deze wedstrijden vinden plaats op de
onverharde paden tussen de bloembol-
lenvelden op het landgoed Lentevreugd
in Wassenaar. Ook de volgorde en
afstanden van de twee onderdelen zijn
per wedstrijd vercchillend, hierdoor is
het circuit verassend uitdagend te noe-
men.

wedstrijddag is er voor de deel-
i een ontvangst in de clubruimte

zich hier in te schrijven. Na de koffie
wordt er in groepjes naar het landgoed gefietst.

Bij een aantal deelnemers zijn de zenuwen dan

al geheel op hol geslagen. Om klokslag elf uur
wordt door de heer Overdevest, op een zeer

originele wijze, het startschot gegeven en gaan

de deelnemers van start.

De eerste wedstrijd bestond uit Run-Bike-Run-
Bike-Run. Niet lang na de start was het wed-
strijdveld al geheel uiteen getrokken. Doordat
het loop- en fietsparcours over dezelfde paden

loopt zetten de snelste atleten een aantal deel-

nemers al snel op een ronde. Door de organisa-

tie waren er een aantal (natuurlijke) hindernis-
sen in het piucours aangebracht. Om de klim-
vaardigheid van de deelnemers te testen moest

in elke ronde over een enorïne strobaal
geklommen worden (ook met de fiets). Tijdens
alle drie de wedstrijden moest een brug geno-

men worden die nog geen 30 cm breed was,

slechts een enkeling (Ton Toet en Nico
Droppert) nam deze brug fietsend. De Tweede

wedstrijd was een Run (100 meter)-Bike-Run-
Bike. De befaamde strobaal was tot ieders

opluchting gelukkig van het parcours verdwe-
nen. De klimoefening had plaats gemaakt voor
twee planken welke met een tussenruimte van

enkele meters op kniehoogte dwars over de

breedte van het parcours waren gelegd, dat

werd dus af- en opstappen.Tijdens laatste wed-
strijd lag het accent duidelijk op het lopen. 2

rondes lopen gevolgd door 1 ronde fietsen, I
ronde lopen, I ronde fietsen en als toetje nog I
ronde lopen. Ondanks het feit dat de eerste

twee podiumplaatsen na de tweede wedstrijd al

bekend waren ging het er fanatiek aan toe. Het
ging tenslotte om de eer. Na elke wedstrijd is
er gelegenheid om te douchen en de innerlijke
mens te verzorgen, door vrijwilligers is er een

brunch buffet verzorgd. De deelnemers en hun

supporters konden zich hier tegoed doen aan

verse broodjes, gekookte eieren, jus d'orange,

koffie en thee. Van deelnemers die aan twee
van de drie wedstrijden hebben meegedaan is

er een klassement samengesteld en lag er na de

laatste wedstrijd een herinnering klaar in de

vorm van een t-shirt. De HRR was dit jaar

breed vertegenwoordigd en heeft zich van haar

goede kant laten zien. Zowel bij de dames als

heren hebben we beslag weten te leggen op

twee van de eerste drie plaatsen.

Eindklassement dames:
I Henny de Kievit HRR

2 Yera Brederode V/ZK Tri-team

3 Georgette Parlevliet HRR

Eindklassement heren:
I Peter Gijsman WZK Tri-team
2 WillemHasekamp HRR
3 Marcel Mientjes HRR
4 Nico Droppert HRR

Willem Hasekamp

r000nden op 28 lunaatsllpke.tutt ragett Hagtte Road Runners Run.B115e0

. Orlhopedische en

Semi-orthopedische sch0enen

o Voetonderzoek en aanpassrng

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sponinlays

o Revalidatieschoenen

o Voetprothesen cn

binnenschoenen

Wedstrilden die meetellen tr00r het llRR Prestatieklassement

ln onderstaande wedstrijden die in 2000 zijn of worden gehouden zijn punten te ver-
dienen voor het HRR Prestatieklassement 2000. Dit klassement wordt berekend over
de vijf beste prestaties in deze wedstrijden. Er tellen hoogstens twee TimeTrials mee.
Elders in dit clubblad staat een artikeltje over het prestatieklassement 1999. Daarin is
ook de puatenberekening uiteen gezet.

09,jan l{àlve Marathon, Egmond 2l km Nuon
12deb I,',.:HRR Een van de Vier l0 km lvd4
18 feb Duinenloop, Katwijk 10-15 km Z&Z
04 mrt Langs de Gouweloop, Waddinxveen l0 km
12 ÍnÍt Twintig van Alphen 20 km Nuon
19 mÍ Voorschotenloop, Voorschoten 10-15 km Z&Z
25 mrt City-Pier-Cityloop, Den Haag 21 km Nuon
03 apr HRR Time Trial 5 km
08 apr SpartaEen van de Vier lOkm 1vd4
16 apr Marathon, Rotterdam 42kÍÍt
30 apr Omloop Noordwijkerhout 2l km Z&Z
07 mei Golden Ten, Delft l0 km Zuiderster
08 mei HRR Time Trial 5 km
2l mei Zuidersterloop, Capelle a/d IJssel 10-15 km Zuiderster
03 jun Florarun, Hazerswoude
10 jun Jan Knijnenburgloop, Maasdijk
I I jun 3M Marathon, Leiden
19 jun HRR Time Trial
?? aug Singelloop, Woerden
2l aug HRR Time Trial
?? aug Rijk-Zwaanloop, Naaldwijk
?? sep Vlietloop, Voorschoten
?? sep Halve marathon, Katwijk
17 sep Dam tot Damloop, Amsterdam
?? sep Stadsbankcross, Leiden
?? okt Coenecooploop, Waddinxveen
22 okt Haagse Tien
?? okt Herfstmarathon, Etten-Leur
??nov Dotterbloemloop,Zoetermeer
?? nov Jan Olsthoornloop, Monster
??nov Oosterduinloop,Noordwijkerhout
l9nov Zevenheuvelenloop,Nijmegen
?? dec Ter Speckeloop, Lisse
l0 dec Koplopers Een van de Vier
?? dec Oliebollenloop, Leiden

10 km
15 km

2l-42km
5km

10 km
5km

lOEM
21 km
21 km
lOEM

l0-15 km
l0 km
l0 km

2l-42km
15 km
2l km
IO EM
15 km

l0-15 km
l0 km

10-15 km

Nuon
Z&Z

1vd4

Nuon
Z&Z
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Scheenbeenklachten
de meest voorkomende overbe-

lastingsblessures bij lopen, zijn de

scheenbeenklachten. Andere benamingen
voor deze aandoening zijn onder meer
"shinsplints", "springschenen", periosti-
tis' of beenvliesontsteking. De pijnklach-
ten bevinden zich over het algemeen op
de overgang van het middelste naar de

onder 1/3 deel van het onderbeen. Vaak
zijn ook de kuitspieren aan de binnenzij-
de van de kuit stijf en pijnlijk. In de

beginfase is de pijn tijdens en na sportbe-
oefening vaak wel te dragen, Als er, zon-
der maatregelen te treffen "gewoon"-
doorgetraind wordt, kan de pijn tijdens
lopen en springen dusdanig toenemen dat
sporten onmogelijks wordt. In dit stadi-
um zal vaak ook pijn gevoeld worden in
het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij hard
de trap af lopen.

Oorzaken van deze
scheenbeenklachten
Meestal is een samenspel van factoren ver-
antwoordelijk voor het ontstaan van de

klachten.
. In een korte tijd te veel. Te vaak en te

snel lopen of springen, Met name aan het
begin van het seizoen of na een blessure-
periode wordt deze fout gemaakt.

. Eenzijdige trainingsvormen, met name
heuveltraining en sprongkrachttraining,
zijn berucht.

. Lopen op een harde ondergrond (asfalt,

beton)i in combinatie met slecht scho-
kabsorberend en ondersteunend schoei-
sel. Spikes zijn berucht.

. Aanwezigheid van sprotrelevante afwij-
kingen, zoals beenlengteverschil, (gerin-
ge) standafwijkingen van de voeten
(knik- platvoeten, holvoeten) of een

tekoÍ aan spierkracht van de voet- en

kuitspieren.

Hoe voorkom je scheenbeenklachten?
Om deze blessure te voorkomen, is het raad-
zaam om onderstaande preventietips na te

leven bij het sporten.
Doe een goede warming-up. Loop 5 a l0
minuten rustig in en voer daarna in ieder
geval de aangegeven rekkingoefeningen uit.
Let goed op de aangegeven uitgangshouding
en de wijze waarop de rekkingoefeningen
moeten worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren
van de rekkingoefeningen mag geen pijn
optreden. Hoe de rekkingoefeningen zo'n 15

a 20 seconden vol en herhaal iedere oefening
twee tot drie maal per been.

Zorg voor een goede trainingsopbouw.
Verhoog de intensiteit en de omvang van de

trainingen niet te snel. Als je de training wilt
uitbouwen, verleng dan de eerst de duur van
de trainingen en pas later het tempo. Ook na

een blessure- of ziekteperiode moet de trai-
ning weer (zeer) geleidelijk tot het oude
niveau worden opgevoerd. Voorkom eenzij-
di ge (sprongkracht)trai ningsvoÍïnen.
Ondergrond
. Vermijd langdurig lopen of springen op

een harde ondergrond. Loop en spring
liever op een zachte ondergrond (gras,

bos)
Spierversterkende oefeni ngen
. Voor alle atleten (ook voor lopers) is het

belangrijk om over een basisniveau aan

Els StolUbondsarts KNAU

kÍacht (uithoudingsvermogen) te beschikken. Vraag je trai-
ner een algemeen spierversterkend oefenprogramma voor je
op te stellen, bijvoorbeeld met handhaltertjes of in circuit
trainingsvorm. Besteed in ieder geval aandacht aan spierver-
sterking voor de voetspieren, de voetheffers en de kuitspie-
ren. De voetheffers kan je bijvoorbeeld trainen door op je
hakken te lopen, waarbij je je voorvoeten zoveel mogelijk
omhoog houdt. De kuitspieren kun je trainen door met je
vooryoeten op een verhoging te gaan staan , bijvoorbeeld
een traptrede, "zak" beheerst met de hakken omlaag en kom
vanuit deze stand beheerst omhoog tot op je voorvoeten.
Herhaal de oefening, nadatje weer beheerst de uitgangshou-
ding hebt aangenomen.

Goede techniek
. Probeer met de juiste techniek te lopen, waarbij de voeten

recht naar voren wijzen, op de buitenkant van de hak wordt
gelangd en de voet over de binnenzijde van de bal van de

voet afgewikkeld wordt.
Sportschoenen
. Draag soepele en goed passende sportschoenen met een

schokdempende zool en een goede ondersteuning van de

hiel en voetboog. Wanneer de voeten de neiging vertonen
bij de afwikkeling te veel naar binnen weg te zakken
(Overpronatie) gebruik dan schoenen die dat tegengaan. Een

goede sportspeciaalzaak kan hierover adviseren. Realiseer je
dat de meeste spikes geen enkele schokdemping of onder-
steuning geven. Train dus zoveel mogelijk op de gewonen
sportschoenen. Overweeg de aanschaf van trainingspikes die

. wel een zooltje hebben.

Cooling downs
. De beschreven rekkingoefeningen moeten ook worden uit-

gevoerd in de cooling-down na iedere wedstrijd of training.
De cooling-down kan verder bestaan uit rustig uitlopen en

enkele losmakende , ontspannende oefeningen.

1en.

Massage
. Als de kuitspieren stUf z|n, laat dan deze

spieren masseren.

Vraag sportmedisch advies.
. Als bovenstaande maatregelen niet bin-

nen twee tot vier weken leiden tot een

duidelijke verminderen van de klachten,
ga dan naar de huisarts of sportarts,
werkzaam in het ziekenhuis of op het
SMA. Deze kan dan beoordelen of fysio-
therapeutische behandeling of het aan-

schaffen van nieuwe sportschoenen of
het laten aanmeten van sportsteunzeulen
door een orthopedisch schoenmaker voor
jou zinvol is.

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

SURANÏIEKANTOOR DIRl(SE Et'l TAASSE V.O.F.

Don von Ruilen

?.r^

lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij
Hellen den Dulk

Herenstraat 45,2681 BD MONSTER
Te!. O174-240861, E-mail: h.dendulk@hetnet.nl

Wat kan je doen als deze blessure (toch ) is ontstaan?
Wees alert op het begin van de pijnklachten. Een zeurende pijn
tijdens of vlak na sportbeoefening is niet normaal! Door de pijn
heenlopen leidt van kwaad tot erger. Een scheenbeenklacht kan
het begin van een vermoeidheidsbreukje in het scheenbeen)

Volg, om erger te voorkomen, al in het beginstadium, de hier-
onderstaande regels op.

Voer bovenstaande preventietips uit
Voer (alsnog) bovenstaande preventietips uit.
Pas de training aan
. Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van belastende

trainingsvormen als voldoende zijn om een beginnende bles-
sure te laten genezen. Denk hierbij aan vermindering van de

snelheidstraining en aanpassing van de ondergrond of
schoeisel (spikes) waarop getraind wordt. Vaak kun je toch
nog goed in conditie blijven door andere bewegingsvormen
op te zoeken waarbij de kuitspieren en het scheenbeen niet
te zwaar belast wordt zoals fietsen, aguajoggen of steppen.

Koelen
. Als de blessure in het beginstadium verkeert, koel het

scheenbeen dan na de training zo'n 15 minuten met ijs, Dit
kan het beste door met een ijsblokje langs de pijnlijke plek
te masseren. Herhaal deze ijsmassage zo'n drie tot vijf keer
per dag. Ook als de blessuren langer bestaat, kan het nuttig
zijn om het scheenbeen meerdere keren op een dag te koe-
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llet Verenigingsgetroel, de Wedstrfld en de ïeleurstelling

Met de prijsuitreiking na afloop van de
laatste 1 vd 4loop, is het Run 2 Day
Haaglanden Crosscircuit 1 9992000 afgelo-
pen. 4 clubleden vielen uiteindelijk in de

Leeuwen won met 4 eerste plaatsen

van de heren veteranen met

Ed zijl werd derde bij de heren

50 +. Bij de dames gingen Georgette

Parlevliet (45+) en Margriet Hoekstra (35+) er in
hun categorie met de eerste prijs vandoor. Als je

naar de totale einduitslag kijkt (elders in dit blad en

op onze internetsite) valt op dat we het in de vetera-

nen klassementen goed doen, maar dat we het bij
de senioren laten afweten. Slechts 2 Roadrunners

(Ed Biersteker 9e en Jeroen Korving 22e) komen

daar in de einduitslag voor.

De data van het volgende circuit zijn inmiddels ook

al bekend. De crossen liggen nu dichter bij elkaar

zodat de laatste cross nu niet meer komt als mos-

terd na de maaltijd zoals dit jaar bij de Koplopers.

Veel mensen lieten deze cross schieten waardoor

zij niet in het eindklassement voorkwamen.

zodat hierover meer duidelijkheid bestaat. De data

zijn:

Zondag 5 november
HRR Clingendaelcross I1.00 uur

Zondag 31 december
Koplopers cross I 1.15 uur

Zaterdag 5 januari
Oliebollencross Haag 14.00 uur

Zondag 28 januari
SpaÍacross I 1.00 uur

Even was het er weer, het verenigingsgevoel,
tijdens de prijsuitreiking na de laatste 1 v d 4
loop toen er vercchillende clubleden in de prij-
zen waren gevallen en stonden te glunderen

met hun welverdiende beken, en ze door de
overige aanwezige leden werden getrakteerd
op een daverend applaus. Maar daarna over-
heercte toch de teleuntelling van weer een
gemiste kans op het winnen van het clubklas-

sement, wat we toch alleen ons zelf maar
konden verwijten.

Ja, als we de eerste wedstrijd hadden meegedaan en

niet op trainingsweekend waren gegÍuu:I,

....als alle trainers de I v d 4 lopen op hun schema

hadden gezet,

....als we ook echt onze afspraken waren nageko-

men

....als we niet een dag later wel naar het Zorg en

Zekerheidscircuit waren

gegaan.

Ja als

wrang te moeten constateren dat de

is vezand in veel eilandjes en

saamhorigheid. Er is een nieuwe TC

misschien kan die weer eens alle neu-

zen dezelfde kant op kijgen.

De wedstrijd werd gewonnen door Rafik Boulaabi

van Sparta met een tweede plek voor Appie

Beekhuizen, die zo langzamerhand weer op zrjn

oude niveau is teruggekeerd. Bij de dames was

onze sterl«te veterane, Jose rilillemse, zelfs overall

winnares. En bij de heren veteranen was Pierre van

Leeuwen het beste clublid met een tweede plaats.

De wisselbeker is dit jaar in handen van Haag

Atletiek. Wij zijn tweede geworden en Sparta

derde. Het uiteindelijke verschil bedroeg maar 12

punten. Bij de individuele totaalklassementen

scoorden we vooral bij de dames veteranen erg

goed met een volledig HRR podium. le Jose

... "dames veteranen" I v.d. 4loop ..

Willemse, 2e Georgette Parlevliet, 3e Annie van

Heiningen. Op het podium van de heren veteranen

waren drie van de zes prijzen voor HRR leden t.w.

Peter van Leeuwen, Herman van der Stijl en Nico
Droppert, resp. derde, vierde en vijfde. Maar ja dat

clubklassement......Individueel hebben we wel

bewezen dat we hoge ogen kunnen gooien, maar

daar gaat het voor dat clubklassement nu net niet

om. Uithuilen en opnieuw beginnen of we moeten

met z'n allen besluiten om niet meer mee te doen

met de I v.d. 4 lopen en ons op een ander doel rich-

ten, als we het dan maar voor de volle 100 procent

doen en niet met minder genoegen nemen.

Het reglement is gelijk aan dat van de 1 v/d 4lopen Petervan Leuwen

Veteranen 3

1 Ton van Oude Nilhuis

2 HuibvdSluis
3 Piet Baas

De data van het seizoen 200/200Í zijn:
ZONDAG 22 oktober 2000

ZONDAG 10 december 2000

ZONDAG 18 februari 2001

ZONDAG 8 april200l
Herman van der Stijl

@

De ha dloop-spe ciaalzaa|r
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag

TeleÍoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 7 1

Sparta

Haag

Haag

Hieronder volgen de uitslagen van de individuele

klassementen.

Dames
I Ellen de Groot Sparta

2 Simone Lankhuizen Sparta

3 Sandra v d Berg HRR

Dames veteranen
I Jose rilillemse HRR

2 Georgette Parlevliet HRR

3 Annie van Heiningen HRR

Senioren

I Rafik Boulaabi Sparta

2 Henri Havinga AV 40

3 Jeroen Koot Sparta

4 TonBakhuis Sparta

5 Lodewijk v Dongen Haag

6 EddyDoorschodt Haag

Veteranen Í
I MartinDubbelt Haag

2 Thom Melissen Kopl
3 Peter van Leeuwen HRR

4 Herman v d Stijl HRR

5 Nico Droppeft HRR

6 Paul van Ooijen Haag

Veteranen 2

I Hans Wetemans Sparta

2 John van Doom Sparta

3 Bert van Dijk Sparta

d

* Slassur* preventie en behCIndeling
" §.C"§. beoordsling
" §l**ddrukmeting
" Vo? nnfix bepc:lin§. Vetp*rcentase mËiing
' Mobiliteilsonderzoek. VitCIle ccpiciteil* ïrcinings/bewegings adviezen
* groepskorting

§PORTKFURING§ÀI

070 r 3884ó34tcr*stt:li1ks*ku$* öS{
?57.{ {:A §*n Hnag

75-79.2277AG . telefoon.: 070-3861719 of 070-3876360Van Herwerden

Aanmeten en wen van
a

Aanmeten e! opbouwen van
a

... "veteranen 1" 1 v.d. 4 loop .,.
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Eindklassetrlent Run 2 day
Haag landen cross-ci rcu it
Mannen Senioren

HRRSptrtt Hug kopL Totul

lVincentTrinthamer Sparta I 2 2 3 7

2 Henri Havinga AV'40 6 I I 8

3 Erik Teunissen Sparta 24 6 5 2 13

Vrouwen 45 +

I Georgette Parlevliet HRR

2 Mieke v.d. Nouweland Sparta

3 Elly Prins Kopl.

4 Kann Sikkema Kopl.

5 Agnes Nrjman Sparta

HRRSpwtt IIug kopl Totaal

11 13
42248
33 39

4 TonBakhuis Sparta

5 Jeroen Koot Sparta

6 Jan Pieterden Hollander Delven

8

14

27

39

t9

37

JJ

30

43

4 416
73 24

5 3 513
1085 23

7 Nils vd Struis

8 Marcel Honocks

9 Ed Biersteker

10 Henk Coetzee

11 Rene Vogels

12 AmoutVoog

13 Wim Kooij

14 BjomdeHaas

15 lroTolboom

16 GerdJan Kipping

17 Marlon Voom

18 TonPersoon

19 RuudFabrie

20 G.J. Minnema

21 Angelo Tetteto

22 Jeroen Korving

23 Andre Timmerman

Haag

Spartu

HRR

Spara

Sparta

Spurta

Sparta

Haag

Haag

Spart,

Haag

Haag

Sparta

Kopl.

HRR

Haag

13 7 626
18 10 l0 38

15 539
19 17 15 51

-18 8 59

-191160
27 22 18 67

-211581
45 31 12 88

34 32 20 86

22 20 89

28 -1696
40 38 21 99

t7 t3 - 106

29 19 106

20 14 - 108

31 28 - tzt
3640 -155

Vrouwen 55 +

1 CarolineThoenes

IIRRSpatt Hug kopL Totul

Haag11113

HC&W45

Eventuele op- of aanmerkingen bellen of mailen naar

Peter van Leeuwen, HRR

070-3472673

geleruw@hetnet.nl

Prijswinnaars zijn vetgedrukt
Prijsuitreiking na afloop van de laatste 1 van de 4 was bij

Sparta op za. 8 apÍi1.2000

&
41

52

76

58

T4

62

79

I Pierrevanleeuwen

2 Thom Melisen

3 Ron Hack

4 Herman v.d.Strjl

5 John v Zwol

6 Hans van Vliet

7 Mark Bovens

8 Jan Sikkema

9 GevanderKman

l0 NicoEinhaus

ll Ron Ifuiesmeijer

12 Michel Oosschot

13 Cees Rip

14 Marcel Rutte

15 Ton Westbroek

16 Rien de Wolff

17 Hans de Vries

l8 BertWentink

19 Ton Schalke

20 Mike Dunn

21 RobBrinh

22 EvertVrolijk

23 JoopPlukaard

24 Cees Tammeqn

Mannen 40 +

Mannen 50 +

1 Hans lVetemans

2 JohnvanDoorn

3 Ed Ziir

4 Willem van Prooijen

5 TheoHoenderkamp

6 Paul Slijpen

7 Isaac Lutijn

8 PeterKdek

9 Bert Toet

Mannen 60 +

l TonOudeNyhuis

2 Theo Sybrandie

3 Huib vd Sluis

Vrouwen Senioren

I Ellen de Groot

2 Rijnvis v. Wirckum

3 PetraMeiboom

4 Simonelankhuijzen

HRRSpula Hrug kopl Totatl

HBRSpant Haag kopL Totaal

HRR

Kopl.

Haag

HRR

Sparta

DRTC

Haag

Kopl.

AV 40

SpaÍa

Spara

Haag

HRR

Haag

Haag

Sparta

Haag

Haag

HRR

Sparta

Haag

Hau'g

Haag

Sparta 2

Sparta

HRR 6

HRR 8

HRR 10

HRR 14

HRR 12

Haag 21

Haag 29

11113
22 2 6

4 521t2

19 9141033
20 10 15 45

35 1T 25 t9 61

2s t5 23 63

31 13 22

39 20 28

55 25 20 100

52 26 51 24 10t

Van crossen word
je sterk, maa Í zo
stgrk. . . ..

542 11

4 5 5 312

1378722
t66T 29

30 -21 1667
66

87

Nt6N 96

36-372396

55 27 32 - 114

73 40 61 21 128

134

139

142

t46

211 4

63 418
- 3 2t0
7 7 418

Ooit had ik een artikel gelezen dat je
van crossen sterk zou worden. Met
dat gegeven deed ik o.a. mee aan de
cross op 5 maart jl. in Delft.

wedstrijd viel in het I van de 4
Dus sowieso was deel-

prima voor het clubgebeuren
4 ronden gelopen worden op een

wel zeer drassige ondergrond. Bij de 3e
ronde, zo'n 30 meter van de start vandaan,
bleef mijn rechterschoen steken in de mod-
der. Terwijl ik stond te trekken om mijn
schoen terug te krijgen, vertelde de verslag-
gever dat een jongeman zijn schoen verloren
had. Nadat ik uiteindelijk mijn schoen weer
aan had en dichterbij kwam, verbeterde hij
zich. Over de tijd zullen we het maar niet
hebben, maar dat je van crossen sterke wordt
is wel zeker!!!Maar........2o sterk ?????

Annie van Heiningen

m3143
57 30 52

63 33 46

il3541

1l
42
32

.1
11
55
68
7n
-9
910

13 18

15 19

1

7

3

4

T

4

6

13

18

28

30

3r

58

63

HRRSputa Hug lapl Tohtl

SpaÍa

Sparta

Haag

ll3
22 6

-3 8

HRRSpult Haq kopl Totaal

Delvers

Sparta

HRR 5

Sparta I I

Ons eigen Hague Road Runners
Ru n-B i ke- Ru n zal plaatsvi nden

op 28 juni 2000

Waarom kan voeding de
prestatie verbeteren?
sporter bent ofjuist hele-

sporten houdt, voor iedereen
geldt een goede voeding leidt tot een

betere weerstand. Deze weerstand is nodig
om je fit te doen voelen, het verlaagd de kans

op ziektes en zorgt voor een sneller herstel
bij ziektes en blessures. Hoe gezonder je
lichaam is, hoe beter de sportprestaties zullen
zljn.

Voldoende energie
Om prestaties te leveren, moet je lichaam
voldoende energie binnen krijgen. Krijgt het
te weinig energie, dan zal het energie via
andere bronnen moeten krijgen en zul je je
slap kunnen voelen en in gewicht gaan dalen.
Knjg je daarentegen teveel binnen, dan zal al
het overige opgeslagen worden in vet, wat
voor een sporter vaak niet gunstig is.

Belangrijkste bron van energie
Voor een sporter zijn de koolhydraten de

belangrijkste bron voor energie.
Koolhydraten zitten o.a. in brood, muesli,
pasta, aardappelen, rijst, fruit, groente, ont-
bijtkoek. Daarnaast moet je je energie ook uit
vetten halen. Deze zitten o.a. in boter, halva-
rines, margarines, olie, vlees(waren), kaas,

melkproducten. Haal je echter teveel energie
uit vet en te weinig uit koolhydraten, dan
heeft dit een nadelig effect op je sportpresta-

tie. Bij voorkeur moet een sporter van alle
calorieën die hljlzlj eet, ongeveer 607o lit
koolhydraten bestaan en voor 30Vo uitvet.

Problemen
Sportprestaties kunnen belemmerd worden
doordat je buikkrampen krijgt door het eten,
of dat je de welbekende hongerklap of het
vervelende dorstgevoel krij gt.
Verder is het van belang na een lange trai-
ning of wedstrijd vermoeidheid zoveel moge-
lijk te voorkomen door je voedingsreserves
meteen weer goed aan te vullen, om een goed
en vlot herstel te krijgen.

Kortom, een goede voeding, die bestaat uit
voldoende energie, die de juiste verhoudin-
gen koolhydraten en vetten en ook alle vita-
mines en mineralen bevat die je lichaam
nodig heeft, kan leiden tot een betere sport-
prestatie.

I a n i ne Reitsem a (s portd i ëti st)
(zie advertentie pagina 3)

Uitercte inleverdatum copy en adyertentres:

12 juni 2000

lnleveren bijHellen de Dulk

Herenstraat 45, 2681 BD M0NSTER

tel. 0174-240861, E-mail: hdendulk@hetnet.nl

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

n q)drl een'"."

Inlichtingen: ]ohn Agterof

eker
de

oo

ish?

KOK AssuRANTtËN

F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen ;

F Verzekeringen van onroerend goed.

KOK Assurandën B.V.
Westblaak 196
Fostbus 4ro
3oooAK Rottcrdam

TeL (oro) 4or 85 or
Far (oro) 4t439 5,
E-malL kolr€dp.nl
lnEmek w*v.dp.nt/uscrs/kok

a

atttttaaaaaoaa
a

nva 3.. lid

Vrouwen 35 +

l MuEietHmlstra
Annie van Heiningen

HRRSWIt Hug koil" Totaal

HRR

HRR

HRR

Kopl.

ll
-3
36
48

I
5

10

6

Hauser

.3
210
312
- 18

eze

Hetftnrdunent
eamraw zekerheil!
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De uoor err nadelen van de tPt als thuisuuedstrild

Thu iswedstrijden worden als voordeel
ervaren. lkzelf heb daar steeds meer
twijfels over. Nou moet in mijn geval
het woord wedstrijd ook al met een
flinke korrel zout worden genomen.
Achterin het recreantenpeloton ben ik
zelf mijn grootste tegenstander. Elke
wedstrijd een gevecht om de finish
over te komen op een manier dat ik
ook de rest van de dag nog pap kan
zeggen. Maar wel op topsportniveau,
want het gaat om seconden.

1] tanen met een tempo dat een tiental

\.""ond.n per kilometer te hoog ligt en

- 
tk kom de man met de hamer met

ttrathematische zekerheid in evenredige mate

eerder tegen. En dankzij die jarenlange kwa-
liteitstrainingen is mijn basissnelheid nu

zodanig geworden dat ik extra moet opletten

niet te snel weg te gaan. Complicatie is dat ik
natuurlijk wel graag vooraan start, zodat tij-
dens een halve marathon al mijn bekenden
me gedag kunnen zeggen bij het inhalen. Zo
loop ik dus mijn wedstrijden. Nu de CPC

2000 maar eens geëvalueerd. Een trainings-
loop was het uitgangspunt, op 6 minuut de

kilometer. Afgelopen weken ook al minstens

zo'n vijfmaal elders een loopje van rond de

20 km in dit tempo afgewerkt. Voor de 100

km van Winschoten een prachtig tempo,

toch, bijvoorbeeld? Kortom, een makkie. Dat
ging ook perfect de eerste kilometers. Kom je
bij de Zwolsestraat waar je zo vaak loopt met

je trainingsgroep en dan begint het: wat doe

ik hier eigenlijk, ik lijk wel gek, links af,

landscheidingsweg, Wassenaar in, die

Wittenbergerweg, dat rottige viaduct, die

Bezuidenhoutseweg. Wat een end nog. Elke
meter kan ik uittekenen maar ja, niks teke-

nen, ik moet ze lopen. En het lukt maar niet
om er positief tegen aan te kijken. Dat is dus

het nadeel van de thuiswedstrijd. Maar er is
ook een heel groot voordeel. Al die bekenden

langs de kant, dieje ergens anders nooit hebt.

Buren, collega's, maar vooral Roadrunners in
grote getale, die jou al van verre zien aanko-

men in dat HRR-pakje. Dan is zo'n uniform-
pje toch maar handig. Het lage tempo blijkt
een voordeel: men staat al zo lang staan te

kijken naar zo'n uitgedunde stroom joggers,

dat een bekende een welkome afwisseling is.

Dus die Roadrunners vol in de handen en

maar roepen 'hup Roadrunner, hup André,
volhouden'. Maar het leukste is dat al die

mensen die er om heen staan van de weerom-

stuit ook beginnen te klappen en roepen.

Fantastisch en ik voel, ik weet, dat ze de win-
naar een kanjer van een atleet vinden, maar

van mij, VAN MIJ, houden ze echt. Hoe
dichter bij 't Voorhout, hoe drukker. Ik had

vanaf het viaduct min of meer gelijk opgelo-
pen met een paar vrouwen uit Harderwijk en

na de finish zei een van hen: 'Ik ben maar

vlak bij je blijven lopen, dan was het net of
ze voor mij juichten'. Roadrunners, bedankt

hè. En mijn tijd? Minder dan 3 minuten ver-

val op 6'lkm. Mooie training.

André Westerhuis

Loopgroep Henk Hoogeveen (b.a)

Eén laar rtteedoen rnet de Road Runners r lvlike Dunn
Mijn eercte contad met HRR was pre-
cies één jaar geleden en ik vind dit een
mooi moment om terug te kijken. lk
ben nu 45 jaar en de laatste 15 jaar
heb ik geen sport beoefend ondanks
de aanmoedigingen van mijn vrouw.
Uiteraard liep ik mee met de kinderen
als zij liepen in de jaarlijks CPC Kids
Run.

diging voor de zaterdagochtend trainingen
als voorbereiding op de Hague Royal Ten las

ik en dacht "laat ik het eens proberen". Ik
meldde mrj op de bewuste zaterdagochtend

en ging als nar'eve nieuweling met de begin-

ners-groep mee. Ik heb genoten van die och-

tenden in de duinen onder de leiding van

Rodi. Bij de ongedwongen sfeer in het club-

huis vóór en na de training voelde ik mij
goed. Het was fantastisch om te ontdekken

dat ik l0 km kon lopen (zonder te stoppen) in
een paar seconden onder het uur. Daar had ik
echt geen idee van en als iemand in maart
had gezegd dat ik zou gaan lopen in 10km
prestatielopen zou ik hem voor gek hebben

verklaard. Omdat ik wilde zien of ik sneller

kon lopen, bracht Rodi mij in contact met Ed
Zijl. Na een paar keer met Ed's groep gelo-
pen te hebben vóór de zomer, heeft de vakan-

tie en de warmte gezorgd voor een (lange)

rust periode. Vanaf september ben ik begon-

nen met regelmatig trainen. Eerst één keer
per week en ook meedoen met de 5km wed-

strijden in de weekend. Toen werd het twee

keer per week trainen in de kou en ook mee-

doen met de I van de 4 crosscircuit. Op trai-

ningsavonden verliet ik mijn werk stipt om
17.00 uur want anders zou ik te laat zijn. Dit
was ongekend. De loopbug heeft mij te pak-

ken. Het is heerlijk om te lopen. Het plezie-
rige van de trainingsavonden ligt voor mij in
de afwisseling wat betreft locaties, vlak of
heuvelachtig circuit(ie)s, tempo en de moge-

lijkheid voor snelle en minder snelle lopers

om mee te doen. Ik ben nu ook begonnen om

mijn loopverrichtingen bij te houden om te
zien welke vooruitgang ik boek. Mijn tijden
(P.R. 5km 22:53,10km 51:30) naderen in de

verste verte niet de beste van de club maar

dat verwacht ik ook niet. Zolang als ik ple-
zier heb en steeds een beetje sneller kan

lopen ben ik allang tevreden. Bedankt Rodi
en Ed voor de wijze woorden en de overige

leden van Ed's groep voor de sfeer.

Land€liik €rkond installat€ur

L O O D G I E TE R IN STA L LAT T U R

van Loostraat 140 2582 r<ll Den IIaag
telefooII 070 35243AA / 06 5 4332579

M)
EipEE 6.-i'JffiEffi

"Een hoge dosís vffomthe C zqgt voor een sne/Íer herstel bil b/esures"

voedingssupplementen
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Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84
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Nieuws van de

I )r

Naar aanleiding van mijn
opmerking in de vorige Hot
Road Review dat ik in de
zomer seizoensgebonden
bezigheden heb, kreeg ik van
een aantal mensen de vraag
wat dat dan wel in mag hou-
den. Nou ja, het komt er in
het kort op neer dat ik elke
dag op Scheveningen ben, en
daar dan in mijn korte broek
op het strand of de boulevard
rondloop.

ok stelde ik in de vonge
editie een aantal nieuwe
Ieden van de barcommissie

moet ik nu tot mijn
spijt mededelen dat Theo Tap heeft
aangegeven er per I mei weer mee
te stoppen. Zijn taak wat betreft de
ziertjes en de wekelijkse kasverte-
genwoordiging zal voorlopig door
Peter Barnard worden waargeno-
men. Verder vind ik het moeilijk
om op het ogenblik iets nieuws te
melden, omdat kort na elkaar de
Hot Road Review en de ALV kwa-
men, met daartussenin nog de
deadline voor deze uitgave, daarom
hierbij een verkorte versie van mijn
toespraak van de ALV van 17 april
jl.

Onlangs zijn de barcommissie en
het bestuur bij elkaar gekomen om
te overleggen over wat de redenen
zouden kunnen zijn van de lagere
omzet van 1999 (t.o.v. 1998) In de
eerste plaats is na de verhuizing het
club- en dus ook het barbezoek
teruggelopen. Voor veel mensen is
de douchecapaciteit, de druk en de
temperatuur van het douchewater,
een reden om gelijk na de training

naar huis te gaan. Daarbij komt nog
dat het door de slechte ventilatie
soms zeer onaangenaam kan zijn.
Wij gaan ervan uit dat als deze
zaken op korte termijn geregeld
zijn (ook de deuren naar- het aan te
leggen terras?), de omzet daar
zeker gunstig door beinvloed zal
worden. We hebben ook gekeken
hoe we efficiënter kunnen werken.
Daarom zullen we een aantal con-
trole momenten in gaan bouwen,
bijvoorbeeld of de leveranciers wel
leveren wat op de factuur staat.
Verder kwam het in het afgelopen
jaar ook regelmatig voor dat er
geen beleg, yoghurt of vla was. of
dat er veel te weinig broodies
waren. Dit is nu allemaal weer vol-
doende aanwezig, zodat er weer
allerlei dingen gemaakt kunnen
worden. De mensen die nu zelf hun
broodjes meenemen zouden ons
eens het voordeel van de twijfel en
van de winst kunnen geven, door
weer gewoon en lekker broodje op
de club te kopen. Wat trouwens
ook in de omzet scheelt is dat veel
groepen na de training niet meer op
de club blijven hangen, maar na het
nuttigen van een hapje en een
drankje gelijk weer naar huis gaan.

Een laatste punt dat ik graag onder
de aandacht wil brengen is dat Rob
van den Bilt vanaf begin 1999 elke
maandagavond een warme maaltijd
yerzorgt. Dit houdt echter niet
automatisch in dat er op de woens-
dag- en de donderdagavond ook
een warme hap is. De betreffende
barmedewerkers kunnen dat op die
avonden op eigen initiatief doen.

Boy Gailjaard.

@

De hadloop-speciaalzaak
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Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71
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Tomaar een Zorg en zekerheid
De voorbereiding was prima. Wandelend naar Boys don't cry,
een capuccino tussendoor en pasta met kaassaus. Veel te wei-
nig kaassmaak werd er tegenover me gemopperd maar de
broodnodige koolhydraten gingen naar binnen.
's Morgens de gebruikelijke rituelen. Roos begint vanaf half
zeven te gillen en sloopt successreyelijk het behang. De brinta
wordt klaargemaakt en is verrassend eetbaar. Meestal kun je er
iemand mee kloven. Volstrekt overbodig knip ik wat nagels en
kan mijn kleding niet kiezen. ln een voetbalbroekje komen mijn
benen beter uit maar een tight schuurt minder.

A lleen thee en brinta. Geen uit-

I geperst. jus want dan spelen

I lOe darmen op maar leeglopen

doe ik toch. ls bijna zo'n open verbin-

ding op de dag van de wedstrijd. Alles

doet zeer en ik heb geen zin. Een

beginnende verkoudheid, kleine irrita-
ties aan de knie, een Van Basten enkel
en een overheersend waar-begin-ik-
aan-gevoel.

ln de auto wordt het beter. lk doe
mijn embleem met een beetje spuug
en naast me wordt meewarig geke-

ken. Eerst Nathalie ophalen. Twintig
minuten later weten we in ieder geval

dat ze gaat verhuizen, haar vriend
muizen heeft en ze 's middags lndiaas

gaat koken. Lekker geconcentreerd

dus.

0m 10.00 verzamelen bij Den Dijl
want Ed houdt van op tijd komen. De

loop is namelijk pas om 12.00 maar
een beetje acclimatiseren hoort erbij.
Om 5 over rijden ze weg en wij kun-
nen nog net aansluiten. Via wat bin-
nendoor wegen naar Voorschoten.

Op internet kijken we regelmatig naar
huizen dus met gepaste interesse langs

de Horsten en wat nieuwbouwwijken,
Na enkele blokken weten we het
zeker. Voorschoten valt af. Doet ver-
der niet terzake want gelopen moet er
worden.

De groep is redelijk compleet.
Francesco loopt weer te swingen.
Kleine Sylvia is compleet in paars jog-

gingpak paraat en Corrie is er voor de

bemoedering. Ben was wat gebles-

seerd maar gaat het manmoedig pro-

beren. Avram is in vorm en droomt
van een PR. Hij heeft op zo'n fletse
voorjaarsochtend al helemaal die
stoerderige wedstrijdgroep uitstraling.
Ton slaapt uit en lange Sylvia en Berna

komen later. Zijwonen in Voorschoten

en dat stemt me onwillekeurig milder.
Ed speelt een thuiswedstrijd en is

zenuwachtiger dan voor een eerste

aÍspraak. Bekenden worden aange-
klampt, voortdurend -nog meer dan

anders - praat hij over tijden en hij
glimt. Zijn groep, zljn parcours, zijn
wedstrijd, zijn thuishaven. Als ik goed

luister hoor ik de Olympische hymne
door het geroezemoes heen.

0m de tijd te doden doen we een vet-
percentage test, Normaliter word ik
daar niet koud of benauwd van maar
deze is dodelijk. Zelfs Peter Groen

heeft een lager vetpercentage en de

combinatie Ed en kleine Sylvia die me

op proberen te beuren, wordt me

teveel. lk wil naar huis, naar Roos en

twee maanden Íulltime Montignaccen.

Ondertussen is Charles ook gearri-

veerd. 0p de brommer en hij heeft
vader Cor gelost. Dat belooft wat. Ook
zijn meerdere Road Runners gearri-

veerd. Hellen loopt verbeten in.

Georgette lacht, Nico en Theo zijn
geconcentreerd, Marcel M. lacht weer
en Petervan L. doet wat steigerungen.
Verloren zoon Appie B. geldt als de
grote favoriet en ook bij het inlopen
heeft hij een grote smoel. Zijn onder-
onsje met Peter G. maakt dat inlopen
goed want ik heb nog steeds het
gevoel dat ik het 2 kilometer punt niet
haal. En dat is als haas pijnlijk.

Dan het onvermijdelijke duwen en

trekken bij de start. lk let op Petra en

de naaste belagers. De nummers 'l en

2 uit Katwijk, Bianca V. uit Leiden en

Hennie uit de wedstrijdgroep. Die

loopt gewoon 20 rond zei Avram met
een grijns en we denken allang niet
meer aan een podiumplaats,

lk doe nog even mijn twaalfde plas en

overweeg een prostaatkijkoperatie in

Duitsland. Petra is in volle concentratie

en met de meute pakken we 25 meter.
De wethouder doet een onvoorbereid
praatje en schiet ons wat onbeholpen
weg, Dan gaan we in beweging.

Langzaam starten is het parool.

Cadans vinden, luisteren naar je hart
en in gesprek komen met het asfalt.
De andere dames gaan er in vliegende
start vandoor en na 500 meter liggen

we vijfde. De eerste kilometer gaat in
3.59 en ook bij de 2e blijft het tempo
strak. Even voor het keerpunt wordt
Bianca V. ingehaald. Zij kijh nog hel-
der maar kan niet volgen. Hennie pikt
wel aan. De drie kilometer staat ver-
keerd en wordt gepasseerd in 3,35. De

tijd geef ik niet door en ons Road

Runners treintje dendert voort. De

nummers I en 2 zijn ver vooruit en

Bianca V. als vijfde ligt ver achter. Hier

lopen de nummers 3 en 4. Na 4 kilo-
meter probeer ik te oogcontacten met
Petra. Dat lukt niet helemaal en kost
me bijna een enkel. Hennie oogt fris.
Hoe zou ze sprinten!

Zij aan zij gaan de laatste 250 meter
in. Petra loopt op kop. Bij het wielren-
nen ben je dan gezien maar lopen is

eerlijker. Bij de finish bekenden. tk

hoor Corrie schreeuwen, zie Astrid ter-
nauwernood wegspringen en voel de

spanning. Moet ik die sprint nu aan-
trekken of niet. Petra ziet oÍ hoort
niets maar valt niet stil. Langzaam ver-
snelt ze maar de ultieme jump van
Hennie komt niet. Het blijft 2, 2,5

meter en kleiner wordt het niet. Haar

aanhang schreeuM over mij heen

maar dan is de fuik daar. 20.39 en een

3e plek. Ook Hennie loopt een PR en
na de finish is er de stilte, de rust, de

tevredenheid, Soms is Voorschoten
heel mooi,

De groep heeft het goed gedaan. Ton
onder de '19, Avram ruim daaronder
en Francesco er net boven. Charles

stortte na zijn helse brommerrit wat in
maar bleef Ed net voor. Daar is de

spanning vanaf en als een jonge hinde
loopt hij over het parcours. Mike komt
gedegen binnen, Sylvia perst er nog
een sprintje uit.

De andere afstanden zijn topsport.
Appie wordt 2e maar lijkt tevreden.
Peter van L. is 4e en Nico komt lekker
fris binnen. Ook bij de dames loopt
Georgette uitstekend en de smile blijft
breed. Lange Sylvia loopt geen PR

maar is tevreden. Krijgt wel en passant

de prijs voor de best geklede loopster

en verdwijnt razendsnel naar weer een

verjaardag.0p de 15 alleen Jan G met
een prima 5e plek maar de podium-
plaatsen blijven buiten bereik.
Petra haalt de verdienstelijke derde
plek op en voegt 40,- toe aan het
prijzengeld. De hartslagmeter is bijna
bij elkaar gelopen.

Frank Soonieus
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À
45

26

3l

JJ

37

REC 0:25:01

REC 0:28:35

REC 0:2858

REC 0:29:48

REC 0:30:47

PeterWisse

Nathalie Biemans

Emine Yavuz

Marijke Schatïoleijn

Manie KanBroere

AlkrtBetkhurzen

Martin Dubbeld (Haag Ad)

Piene van Leeuwen

Peter van Leeuwen

Herman van der Strjl

Peter van Poelgeut

ItlarcelMienqes

NiclDropprt

RenéMep

Steven Post

HWetema$ (Sparta)

Ellende Groot§parta)

Joop Seiangu

MarceldenDulk

Avram den Herler

Rinus Pols

\YillemHasekamp

JoséWillemse

Petu Hoek

Paul Slijpen

\Yillem van Prooijen

ThmHoendukamp

Jacques Men

Georgette Parlevliet

PetaMerjboom

FrankSmmzus

Tim Zoutenbier

Eugène van de Bug

Annie van Heiningen

Hans van du Vecht

BerryKnmer

Julio [asi':na Martinu

Don van Ruiten

Hellen Hauser

Sylvia van Velden

Jaap van Dijk

Herma van Nus

Hans van Toor

Peter \Visse

Piet Zandvliet

[{ike Dunn

Max van Heipn

Carla van Beelen

John van der \Yele

Trneke Sche4maka

Martine Hoogeveen

MagchelienHol

Sonja van A
Kees Schalkwijk

NaÍnheBiemans

WimC,oulieb

LizWalraven

Yvonne Bal

Marleen Sip

4 MSE

7 M4rl

9 M40

l0 M40

18 M45

19 MSE

23 MSE

25 M45

28 MSE

3l M40

32 M50

33 VSE

40 M45

50 MSE

54 MSE

55 M45

58 MSE

62 V40

63 M55

77 M50

78 I\450

81 M55

83 M50

u v45

89 VSE

90 MSE

98 MSE

lM MSE

r07 v40

108 M45

116 M50

ll9 Iv60

120 M40

tzt v35

IN VSE

124 M50

125 V50

132 I{50

I34 MSE

135 M45

136 M40

140 M55

w v50

t4 M40

t41 V50

149 V35

150 v35

l5l v60

152 Mfl
15ó VSE

IY Mfl
158 V45

r59 V35

fl v55

0:33:40

0:34:12

034:35

0:34:36

0:35:38

0:35:53

0:3656

0:3659

0:37:19

0:37:50

0:37:56

038:01

0:39:19

0:40:4ó

0:41:05

0:41:08

0:41.22

0:41:35

0:41:45

0:43:20

0:43:22

0:43:40

0:43:43

0:43:44

0:44:14

0:44:15

0:45:23

0:45:26

0:4ó:19

0:46:25

0:47:30

0:47:50

0:47:51

0:48:29

0:49:10

0:49:19

0:49:35

0:51:12

0:51,22

0:51:23

05130

0:52:0

0:52:07

0:52:22

054:01

0:54:20

054:59

0:55:12

0:55:48

l:ffi:56

l:01:36

l:03:22

l:09:21

l:10:4ó

PhM Cot

I MSE

684 REC

7N REC

Geullxhniekloop, Vhardingen,

15kmq23l1U19N

Tijd Nwn

0:48:04 Said Karfaoui (Crouda)

l:21:21 BettdeJong

l:24:35 AlbertRomani

Herfstmanthon, EtEnLwr,

Manthonop3lllVlW
Plaah CoL ftjd Naan

1 MSE 2:4055 MartdeHaan(PAC)

1 M50 2:49:29 HansSmats(AchitlesTop)

0 1455 4:02:07 PeterHoek

HerÍstnanthon, EttenLeur,

Ier5p«keloop, Lrire l0 km op 0511211999

W
0:32:08

0:33'.44

0:33:53

0:34:18

0:38:20

050:53

0:54:34

0:54:51

05456

Linsóotenloop, Linsóoten,

Notn

Danny in 't Vem (llion)

WillemGraaf de

BaÍColijn

Petet van keuwen

Francis Schinkel (Haag Atl)

Piet ZandYliet

Ronneke Bonboom

Jos de Graaf

Marja vanlYestervoort

Pbd§ a
I MSE

3 MSE

4 MSE

7 M4l)

l v35

143 M45

43 V35

16l M45

M V5O

a
MSE

M40

VSE

M45

M45

v45

Plaals

I

t

149 M40

2 V45

2M M4O

94 M55

n9 M45

5 V45

r92 M55

214 M50

PIM cd"

I MSE

I M40

I M50

1 VSE

51 M40

91 M40

22 M55

30 M55

12 M40

I V55

124 M40

l0l M50

a M55

105 M50

107 M50

6 V55

52 M55

21,1knE3111M999

Tiid Nom

1:0659 RikCeulenuns@el$e)

1:1159 JanHendrick @el$e)

1:17:41 FonslYanens (VetNed)

l:18:46 Inge Schippen (Sprint)

l:31:10 John van derKroft

l:37:42 FransMackan

l:38:50 HenkBreugom

l:41;13 BefiFitié

l:42:33 PeterGroen

l:45:08 NoraPenen (?AC)

l:46:51 FransPerdijk

l:49:26 PimRerlnqes

l:50:55 GenitvanderVeu

l:52:49 RenéHaasnoot

l:52:55 RoelGorÍ

l:56:50 Helenvan derPoel

2:13:23 TinrsVerhagen

21,1kmopW1n99

Tiil Nun

l:09:26 Michel heseÍ (typhmn)

l:15:57 Robvan Schooten

(Apkna/dRijn)

l:20:01 NPosnna(Friesland)

l:22:12 Ni'coDropprt

l:2531 JoopSeitzingu

l:3551 MVe*aart

(GACHilvenum)

l:36:10 FransMac[ran

1:39:17 Ineke Schnitzler

1:4036 SjoerdLuidinga

1:40:42 PietudeGraaf

1:41:40 MerndetAlsma

1:4339 JannyTanis

1:51:26 DickvanEs

l:Ír42 RenéHaasnoot

I

r8

35

I

Ier Spedeloop, Lise, 5 km op 051121199D

Platu A fiid Nrun

2 REC 0:16:34 JanGroot

6 REC 0:17:21 PetervanPoelgeest

9 REC 0:18:25 WillemHasekamp

14 REC 0:1853 AuarndenHerlu

15 REC 0:19:09 GuusZjdenbos

11 REC 0:19:12 FrancescoFenoni

19 REC 0:19:22 CharlesWienma

20 REC 0:19:27 FrankSoonieus

I REC 0:1959 JoseWillemse

4 REC 0:20:33 PenaMelhoom

2s REC 020:33 EddyZjl

28 REC 0:20:39 PeterGroen

34 REC 0:22:26 HesselDoopr

41 REC 0:24:ló ldkeDunn

14 REC 0:24:27 Sylvia Kuipr

M REf, 0:24:39 HaxEikenaar

Btuheuvelbop, Maxsluk,

21,lknq23l0ll2W
Plt6 U Till Nun

I MSE l:08:26 MirheldeMaat(Fortuna)

39 M50 l:17:38 KoosMul&rs

GonerdamAtl)

4n M50 l:42:33 JacquesMerx

HRR Een van de Vier, W aswaar,

l0knqlWnM
Pirrr, Car W Naun

I MSE 03237 WillemdeGraaf

Grenhovu Pluslup, Gouda,

21,1kn0p06fi22W

Pha^ A Ttid Nann

1 MSE l:0530 SaidKafaoui(Gouda)

1l M40 l:11:17 CrerardHenddks@avenria)

52 M45 1:19:07 NicoDroppert

Duinenloop, Katwtjh 5 kn op 19fr22Ail

Pb/r A TN Nam

12 REC 0:22:17 GuusZrldenbos

13 REC 0:22:2ó ChadeslYienma

15 REC 0:22:35 FranemoFenoni

l7 REC 0:22:49 FrankSoonieur

2l REC 0:23:28 PeterGroen

25 REC 023:55 EddyZjl

3 REC 0:23:56 PetaMerlboom

3l REC 0:26:17 MaartenSchanoo

9 REC 0:26:44 SylvravanVelden

33 REC 0:27:52 lt4ikeDunn

12 REC 0:29:38 SylviaKuipr

Duinatloop, Katwrik" 10 kn op fifln000
Pbd. Cd. Tiid

I MSE 0:35:52

I V35 0:43:05

9 V45 0:50:14

124 M55 0:56:37

130 MSE 0:57:14

l3l M40 0:57:18

132 M45 0:51'27

133 M50 0:51.27

155 M45 l:0t:03

49 V40 l:04:17

50 V50 l:M:18

Nun

Hakim Najib (tlaag Atl)

Francis Schinkel (Haag Atl)

Georgette Parlevliet

CorWienma

PeterWisse

Hans Eikenaar

Pret Zandvlet

Frans kwich

Jos de Graaf

Antoinette Jans

Ma{a van lVestervoort

Duinutlup, Katwilf 1 5 km q 1il02l2m

Pluh A Tiid Nan

1 MSE 051:52 HenkvanVelzen

(lndenAtl)

148 M4ll 1:23:50 BertDonnan
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Manilm Sd'oul, Sdroofl, 30 kn op 2m2nW
PIrd U TN Nun

I MSE 135:a4 SaidKafaoui(Gouda)

9 M40 l:44:13 GHen&ils (Daventia)

l0 MSE l:45:01 AlhrtBeÉkhuizen

ll MSE l:45:ló lVillemdeGraaf

56 M45 2:ffi:56 NimDropprt

182 M40 2:15:34 HenkMullekes

518 M50 2:37:56 BasMulleke.t

Langs & Gouw eloop, W addinnrxn,

10kmop04frI2AN

Phtfr A W Nwn

1 MSE 0:31:35 BemhardteBoekhont

(NoNanr)

6 MSE 0J251 WillemdeGmaf

ll MSE 0:33:23 JanGmot

I M40 0333ó FaidBou{ila(VuNd)

15 MSE 03350 ïheoTimmennans

5 M40 0:34:10 Perervanloeuwen

I VSE 0:3436 AnnevanSchuppn

(HaagAtl)

2l MSE 0:34:47 Marcellvlentjes

I V35 0:41:27 PaulinevdBoogerd

(Avanri)

3 V35 0:42:56 MargietHoehla

Pamasialoop, Du Hng, 10 EM op 11103120N

Pla$ A Tiid Nun

I MSE 0:55:04 MaÍinZwinkels

(0lympus70)

5 M45 0:58:10 HermanvanderStijl

30 MSE 1:04:16 WillemHasekamp

78 V40 1:09:51 JoséWillemse

96 M45 1:12:31 BertdeJong

Pamasshlq, Den Hry, I km q I 1 MlzW
PIM U Tijd Nun

I MSE 0:26:44 MauircvVeldhoven

(0lympus70)

ll3 REX 0:41:03 AbDjken

ll5 M50 0:41:0 HanElkeÈout

flasenloop, Reeuwij[ 1 5 kn op fitliÍ2tí0
Ph6 A W Nwtt

I MSE 0:46:44 AaizBouga(bdenAd)

I M40 0:50:30 Charles TiÍnmeÍïnans

patlpnon)

20 M45 l:08:19 Bertdelong

lnbrv amloop, Guindrcn, 1 0 kn op 1 WnW
Plaah Cil Tiid Nwn

1 MSE 03037 NealsSrik(BAV)

57 MSE 035:43 PetovanPoelgeest

CityPiefi tyloop, Den Haag,

107 M45

218 BR

48 M50

14 M4rl

49 Nr55

n1 M40

5l N{55

Í M55

120 M45

286 BR

$ M55

129 M40

136 M40

135 M45

6l M50

8 V55

323 BR

142. M40

145 M40

O REC

O REC

72 Ivl50

13 M50

13 V40

75 M50

33 VSE

76 M0

O REC

15 V35

O REC

4N BR

87 M55

88 M50

O REC

548 BR

O REC

92 M50

O REC

O REC

205 MSE

O REC

171 M45

94 M50

O REC

O REC

O REC

w M50

O REC

O REC

O REC

O REC

O REC

O REC

O REC

6O BR

ffiI BR

O REC

O REC

O REC

O REC

22 Vfl
O REC

O REC

O REC

O REC

O REC

131 BR

O REC

O REC

115 M55

O REC

O REC

O REC

117 lvl50

O REC

O RFf,

O REC

O REC

7g BR

O REC

O REC

O REC

O REC

u
MSE

VSE

BR

M40

2l,1knq25frI2ffi0
Tiid Nun

l:01:07 hbedajo Bayo (Ianzania)

1:0653 LomahKiplagat(Kenia)

l:10:07 AlhtBekhuizen

l:l1:22 C}arles Timmermans

(Pathenon)

l:13:0 }VillemdeGraaf

l:14:36 Piene van Leeuwen

l:1459 PietHopmars (Spado)

1:16:53 MarcelMientles

l:17:lI ïheoTimmermans

l:17:20 MiekePullen (PAC)

l:18:39 StevenPost

l:19:18 Jotefl Jansen (Spado)

l:20:16 Herman vanduStijl

l:2256 JoopVerhoeven

l:25:25 De*JanSmid

l:26:15 Henk Mullekes

1:26:55 JohnvanderKmft

1:27:04 JoopSeiuingu

1:28:14 MarcoBorsboom

l:29:41 JoseWillemse

1:29:45 Marcl&nDulk

l:29:51 PetuKempkee

l:30:29 AndrBlok

l:31:37 KeesJanHagen

l:33:02 PaulvandenBug

133:44 PaulSlilpen

l:34:42 JandeNijs

135:ll PeterHoek

135:22 FritslViunu

Bert de Jong

CersRip

Iaaklrtetjn

FransMackan

Jac4ues Beljon

Paut Crotdijn

Dck van Es

Henk Breugom

hetZ,uvaxl,

Ineke Schnitzlu

Pieterde Graaf

JanPetuBoelema

Rein Pijpen

Simon S[oo

Bas Mullekes

NooÍjeAlhrts

JaquesMen

PehrOroen

Frans Peidijk

Nico vanGrieken

HendrkTakvd

Berry Kramu

Jos de lVaardt

Annie van Heiningen

Paul van Dunné

Crermane Plaum

PietMeinden

Maarten Dirkzwagu

Paulien Holtslag

Alex van Bellen

MichidTuit

BetHtié

AlhrtRomani

Ce,es CÍielaard

RinusWrpn

Henk Koker

Ham van Toor

Daan Verbaan

Rob Waltertos

Tim hutenbier

ïhea van der Gee$

Ralfvan Perren

Nico van }Yijk

Aad van Straalen

Rohrt Bonte

Bert van Alhr

René Haasnoot

RobertBen Tordoir

Bert Donnan

Loet Kainde

Frans Erwrch

Lydia van Meaeren

Crista Braun

Sybrand Adema

Han Elkubout

Ronald Boekkamp

Hax Erkenaar

PetulVisse

Piet Zandvliet

EdwinClaasseru

Sonja van,k

Toon de Graauw

Hans van Brummelen

Tineke Sche4maku

Anneke van Kooten

Eric Kerklaan

Antoinette Jans

ïhm van Veen

Peter Bamard

John de Gier

Helen van dei Poel

Henk Bmnsveld

GenrdBal

Andre \Yesterhuis

CadnaPo§

Hans Peti

Marion van Grietiruizen

Andre Papilaja

EdReinicke

Keesfthalkwijk

Anna Menkvdd

Inez van der Wal

Jan van der Linden

l:35:57

l:36:03

l:36:Í

l:37:01

l:37:05

l:37:16

l:37:17

1:38:02

1:38:03

1:38:53

l:39.07

l:39:19

l:39:39

l:39:42

l:39:45

13952

l:40:38

l:41:31

l:42:26

l:42:31

l:43:50

l:44:52

l:44:58

l:45:20

l:45:23

l:4539

l:45:51

l;4ó:03

l:4ó:51

l:47:30

l:48:03

l:485?

1:49:55

150:13

l:50:52

1:51:M

151:A

l:52:17

l:52:39

1:52.43

l:52:51

l:53:01

1:53:12

l:53:13

1:53:14

153:16

1:53'24

1:53:48

l:54:45

1:55: I 1

l:55:12

1:55:13

l:55:25

l:57:16

1:58:51

1:58:52

l:5859

159:48

2:00:01

2:ffi:41

2:02:03

2:M:10

2:A',23

2:03:A

2:03',36

2:05:30

2:05:38

2:05:45

2;06:13

2:M:27

Z:M:M

Z:M:?A

2:07:24

2:08:40

2:08:45

2:09:50

2:1031

2:1051

2:10:51

2:ll:16

2:13:32

2:13:49

2:21:43

Phah

50 MSE

8BR
I 1450

61 MSE

68 MSE

l 5

20 BR

M5
21 M45

30 M45

16 BR

42 M40

M M4O

50 M45

58 M40

6 V40

69 M40

I45 MSE

I48 MSE

114 REC

93 M45

257 REC

O REC

39 M$

104 M45

/

é3

I

Prins Haag
Tel:
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links

uitslagen

home

lidmaats(hapkaaÍt

conditio

clubkalendeÍ

loopgroepen

wedstrijden

070-38031 12

070-3978253

070-3000429

470-3176827

Peler Barnard

Eugene van den Berg

Ronald Boekkamp

Gerard Buytelaar

Marcel den Dulk

den Ouden

I

I

Masseurs:

Trudy de Lange

Johan Koopman

BESruUR
Het bestuur van

Aad Overdevesl

(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr.)

Guus Zijdenbos
(ledenadministratie)

010-3u2263

070-3901597

070-3901597

071-576&94

Den Haag

IIID Den Haag 010-323ffi92

SHIELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6I POSTBUS 
'5683

lOTO AR AMSTERDAii TELEFOON:O2O-5tl íAAA FAX:O2O-5íl IAOO

Dat andere merkenbureau.

SXTELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

C.BONGAERTZ B

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# tim merf abriek Lid n.v.o.b.

V

telefoon: 070 - 3245497
Vï/aalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN lÀ/assenaar )

070-383Den Haag

Den Haag

r---- ra^-;--
r^tl^ ..^- f^- r

ROAD

VöÍII1
*§n I
§È s§

De

!

2000pnrop 28

070-3930209

do avond

?2MBK Wassenaar

2264 DW Leidschendam 070-3204095

Johannes Poststraat 2

2264 DC Leidschendam 070-3 175869

010-3253519

e-mail adres

BOUW. EN AANNEA'TINGSBEDRIJF

I

(PR bestuwslid)

BARCOMMISSIE

Aad Overdevest

(penningmeester)

Noortje Àlberh

Boy Gailjaard
(vootzitte,

MarEeet v*n Dijk

De Sillestraat 266

2593 VE Den Haag 070-3473873

2573 PN

071-51ffi94

E-mail: h.dendulk@hetlet.nl

Zuidplaslaan 9l




