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De Royal ten is alweer en wer;k achter de rug. Terugdenkend komen er mixed
feelings op.Grotendels positieve gevoelens, echter het aantal dxlnemen viel ons
eerlijk gezegd wat tegen. Met name de recreanten lieten het er bij zitten, want in de
wedstriid waren zelfs mesr atleten dan de voorgaande edities. Natuurlijkwisten we
van tevoren dat xn Hemelvaartwekend en drukkend effect zou hebfun,
desondanks rekende we op een lichte groei.

De'The Hague RoyalTen" van 4 juni jl.
bracht bij mijenige nostalgie naar boven.
De oude HRR-erc zullen zich missdrien
nog herinneren, dat de voorloper van de
Babylon-|oop, de Vredesloop (Peace Run),
op dezelfde locatie plaats heeft
gevonden: schuin achter het poffertjes-
huis op de Koekamplaan. Dat moet zo'n
viiftien jaar terug gewxst zijn.

Babylon trad hetjaar
toe als hoofdsponsor en de wed-

verplaatste zich naar het voorplein
en het Centraal Station

Oude gedachten kwamen dus boven; het was
toen ook mooi weer met, naar ik meen, ongeveer
hezelfde aantal deelnemers. Terug naar de roots
voor mij en voor het huidige organisatiecomité
was het afwachten hoe de nieuwe locatie zou
bevallen. Alle signalen om mij heen waren posi-
tief. Het is ook een wiendelijk, groen en beschut
gebied, waarje een evenement van een omvang

seerd. Verder liep de organisatie weer op rolletjes.

Je kan aan onze wedstrijd zien dat alle vrijwilligers
zelf loopervaring hebben of zeer betrokken zijn bij
de loopsport, want hun inzet is tomeloos en allen
gericht op een perfect verloop van het evenement

voor alle deelnemers. Wij als organisatie kunnen

het helejaar nog zo onze best doen, de uitvoering
op de dag zelf is aftrankelijk van alle medewerkers.

Derhalve nogmaals vanaf deze plek hulde en dank

aan alle leden, familieleden, kennissen, NATRES-
mannen en politie Haaglanden, bureau Oveöosch
voor hun geweldige bijdrage als vrijwilliger. Ook
een woord van dank aan de KNAU-jury, die de

officiële noot van de dag voor hun rekening nam.

Dat er soms wel is een van hen zoek is met het

startpistool, maakt het alleen maar opwindender.

Verder natuurlijk ook een woord van dank aan alle
sponsors die de Royal Ten financieel mogelijk
maken, want ook zonder hen kunnen we het niet.

Als organisatie-bestuur zijn we er van overtuigd dat

het eerste lusffum op 27 mei 2001 met een ieders

medewerking weer een fantastisch evenement zal

worden met toch weer meer deelnemers.
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zoals de Royal Ten nu is, makkelijk kunt hou-
den. Ook om mij heen hoorde ik, dat de organi-
satie weer perfect was. De jeugdloop en de tien
kilometer waren goed bezet, de vijf kilometer
misschien wat minder. Ook over de prestaties in
de top viel niet te klagen, de winnaar had een tijd
van 28.06. Andere wedsnijden kunnen hiervan
alleen maar dromen.

De verslaggeving in de Haagsche Courant was

goed en het geheel is een meer dan prima pro-

motie van de vereniging. Tenslotte stond ook
weer een groot aantal HRR-ers paraat om het

evenement in goed banen te leiden.

Organisatiecomité en alle HRR-leden die er aan

meegewerkt hebben: gefeliciteerd en bedankt!

Inmiddels zijn twee kleedkamers klaar, in die zin
dat het douchegedeelte aangepakt is. Na wat aan-

loopprobleempjes is het goed toeven in de ruim-
tes en kan er dus in elk geval in twee kleedka-
mers normaal gedoucht worden. De andere twee
kleedkamen volgen binnenkoÍ en dan moet het
leed geleden zijn.

De verfraaiingscommissie heeft zich niet alleen
met de warmwaterinstallatie beziggehouden,

maar ook met andere aspecten, zoals ventilatie,

akoestiek, terras en verlichting.

Voor wat de ventilatie beneft is aan de firma
Bongaertz opdracht gegeven om de kantine te
voorzien van openslaande ramen, zomede de

keuken en de bestuurskamer. Ook voor het plaat-

sen van openslaande deuren in de sene is
opdracht gegeven en hiervoor geldt de hoogste
prioriteit.

Het vorenstaande moet gezien worden als een

onderdeel van een plan-de-campagne voor ver-

betering en verfraaiing van het clubhuis, tot
stand gekomen na een inventarisatie van de uit te

voeren werkzaamheden, de kosten die ermee

gemoeid zijn, wanneer een en ander kan worden

verricht en door wie dat zou moeten worden
gedaan. De leden zullen hierover uitvoerig wor-
den geïnformeerd. Een deel van de werkzaamhe-

den is zo specialistisch dat wij die niet in eigen

beheer kunnen uitvoeren. Dat deel zal dan ook
uitbesteed worden. Andere werkzaamheden zul-
len we zelf moeten doen; we hebben er ook geen

geld voor om het door derden te laten verrichten.

Er zullen lijsten in het clubhuis komen waarop

beschreven is wat er moet gebeuren en wanneer

dit gepland wordt en de leden zal medewerking
gevraagd worden om zich in te schrijven. Laat
het niet op een klein groepje aankomen, want

dan komt het nooit van de grond. Wees solidair
en geef ern paar uren van je vrije tijd aan de ver-
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zijn er andere elementen geweest,

gezien een drukkend effect

Zn wwen er vele evenementen in
/ Scheveningen dat weekend, o.a.

Vlaggedesdag, Women on Wheels en het

Vliegerfeot, maar toch .... Verder bleef TV-West
gewoon weg terwijl er duidelijke afspraken waren,

inclusief een motor die op het laatste moment gere-

geld moest worden voor de camera. Goed, genoeg

gezemeld, want zoals gezegd overheersen de posi-

tieve gevoelens. Zo was de gewijzigde locatie,

noodgedwongen vanwege de opbouw van de Pasar

Malam Besar, een groot succes. Van heel veel kan-

ten veel complimenten ontvangen over de intieme
en gezellige sfeer. Het weer werkte daar natuurlijk
ook aan mee. Als de boswachter het goed vindt,
houden we deze locatie dus voor volgendjaar ook
aan. Daamaast een uitstekende topbezetting in de

wedstrijd met o.a. Kamiel Maase, die voor de

Royal Ten koos in plaats van de Tilburg Ten Miles,

waar veel meer

geld viel te verdie-

nen. De eerste

drie, die alle drie

onder het par-

coursrecord van

29.22 doken en

waarbij nummer I
en 2 zeHs onder

de 29 minuten

doken. Er zijn niet

veel wedsrijden

in Nederland met

een offrcieel opge-

meten parcours,

wÍulr een winnen-

de tijd van 28.06

wordt gereali-

eniging!

Ton Vermolen,

voorzitter
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Qpzeggen lldmaatxhap

'Opzeggen van het lidmaa8chap kan alleen m,i;y,
'l januari. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren

aan de ledenadministratie of aan het setretariaat

2 maanden voor 31 d«ember van het betreffen-
de kalenderjaar.

lnformatie over advertentiebrieven
verkrijgbaar bij:

Hellen den Dullq

Herenstraat 45, 268'l BD MONttïR
tel, 0 I 7tl-24086 1, E-mail : h.dendulk@hetnet.nl

Mutaties

Wilt u bij onjuiste adressering oÍ tenaamstelling

de iuiste gegevens sturen naar:

Guus Zijdenbos,

A. Romeiruingel3S, 2331 5V Leiden.

ïel.071 -5322179

E-mail g.zijdenbos@rikz.rws. minvenw,nl

geplaa§tin het dubHad

mdeÍ përsoonlijke titel, komen inhoudelijk niet

, on errue:íaltllroordng van bestuur erÍoÍ redactie.

Uitente inlevedatum copy en advertenties:

31 augustus2000

lnleveren bij Hellen den Dulk, zie adres hierboven.
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The Hague Royal Ten vanaf de motor
Nadat ik vorig jaar geslaagd was voor miin
examen, mocht ik op 4 juni wederom het
wedstrijdverclag van de Royal Ten verzor-
gen van achter op de motor. Er bekruipt je
een Theo Koomen gevoel zodra je de eer-
ste keer live de lucht ingaat en het publiek
bij de finish moet gaan vertellen wat er
gebeurttijdens de race. Maar al gauw ga ie
helemaal op in je rol en zit je te genieten
van een stuk topatletiek, daarnaast is het
ook eens hartstikke leuk om te doen.

kilometer werd afgelegd in2.44 en

kilometer stond mijn stopwatch op

i.30. Kamiel Maase moest toen al een

vallen, maar Felix Limo en Salim

Kipsang waren duidelijk niet van plan om het wat

rustiger aan te gaan doen, sterker nog, op de

Bezuidenhoutseweg met de wind in de rug ging

het tempo nog wat omhoog en werd het drie kilo-
meterpunt bereikt in 8.12. Acht minuten en twaalf

seconden, dat betekent 2.44 per kilometer dan zit
je op het schema van het wereldrecord 27.20. Het
was werkelijk geweldig om die kwee kenianen te

zien lopen met exact dezelfde paslengte en ritme

en met zoveel souplesse. Je zou spontaan stoppen

met hardlopen als je dat ziet. Kamiel, toch ook

geen langzame jongen, moest inmiddels al zo'n 12

seconden toegeven. Op het 5 kilometerpunt klokte

ik een tijd van 13.48 voor de twee koplopers en

14.09 voor Kamiel Maase. Op dat moment riep ik
door de microfoon dat die premie van f 10.000,- er

zeker uit zou gaan vooral ook omdat ze nog steeds

samen aan kop gingen en zo op het oog van ver-

zwakking absoluut geen sprake was. Toen de heren

echter door het tunneltje waren gesneld en op de

steendes door het Haagse bos kwamen, ontstond er

jammer genoeg toch een klein gaatje tussen de

twee. Of het kwam doordat Felix Limo versnelde

of dat Salim Krpsang gewoon het hoge tempo niet

meer aankon, weet ik niet, maar als een volleerd

radioreporter riep ik natuurlijk dat Felix Limo met

een duidelijke tempoversnelling er vandoor ging.

Eenmaal bij de 9 kilometer aangekomen bleek toch

dat het tempo wel wat gezakt was en dat voor een

tijd onder de 28 min. Bij de laatste kilometer, met

nog een stuk tegenwind,ir,2.40 zou moeten lopen

en dat was zelfs voor deze wereldtopper wat te
veel gevraagd, zodat hij over de finish kwam met

een eindtijd van 28.06. Teleurgesteld over zijn
gemiste premie sprak ik Felix Limo na de prijsuir
reiking en terloops informeerde hij of de lengte

van het parcours wel goed was, nadat ik hem ver-

zekerd had dat het zelfs door de KNAU precies is

nagemeten en hem feliciteerde met zijn geweldige

prestatie, kwam er gelukkig alweer een glimlach

op zijn gezicht. Salim Kipsang noteerde een tijd
van 28.26 en vond het inderdaad erg jammer dat

hij tussen de zes en zeven kilometer zijn landge-

noot moest laten gaan, want anders hadden ze

elkaar zeker kunnen opzwepen naar die tijd van

onder de 28 minuten. Kamiel Maase bleek, na een

periode van blessures. Best tevreden met zijn eind-

tijd van 29.09 en hoopte dat hij nu goed kon blij-
ven doortrainen voor de Olympische Marathon in

Sydney. Het parcours is in ieder geval geschikt om

echt heel hard te gaan, zo is nu wel gebleken en ik
hoop dat ik volgend jaar een race mag verslaan

met aan de eindstreep één of meer gelukkige win-

naars van f 10.000,-.

Herman van der Stijl

Hallo ik Willemse en ik ben 8

Op een poster hangen over de Hague

Royal Ten en in Forum Kwadraat (het zwembad in

Voorburg) zag ik foldertjes van de Hague Royal

Ten. Mijn moeder José zit op de HRR en dus dacht

ik: ik doe toch ook mee? Het was mooi weer dus

we hadden mazzel.Voor de start was er een war-

ming-up op muziek. Een paar mensen stonden op

het podium en die deden het voor. Daama begon

de wedstrijd. 1...2....3 PANGI! En toen gingen

we rennen. Op het begin was ik een van de eerste,

maar daarna kreeg ik een steek in mijn zij en toen

haalde veel kinderen mij in. Er deden ongeveer 80

kinderen mee, dus het was moeilijk om te winnen.

Maar ja, ze zeggen ook wel eens: het gaat niet om

het winnen, maar het gaat om de lol.

Hallo, ik ben Masha Willemse,

En ik deed ook mee. Ik vond de wedstrijd moeilijk
omdat het leek alsof je al bij de finish was maar je

moest nog een stukje hardlopen en daardoor werd
je moeier. Aangezien ik op handbal zit kon ik nog

wat harder rennen dan mijn zusje en ik werd derde

en zelfs voor de kids was er een prijs, bloemen en

een hardlopersbeeldje. We kregen ook allemaal

tassen met spullen erin, en ook een leuke bidon.

Brj mijn moeder kegen alle kinderen nog een lek-

kere suikerspin.

l(Natres hulpverlening bij de'4e ïhe Hague Royal Ten' op 4 juni j,l,
Tradititiegetrouw vragen de Organisatoren van deze hardloopwedstriid
(en bij vorige lopen als de "The Hague Ten Miles" en de "FlT Ten Miles')
ondersteuning van het Korps Nationale Reserue én Bureau IEB (lnterne en
Externe Betrekkingen) bii deze loop.

Afbraak boogtenten:
Dit gebeurde vanaf 15.45 uur, nadat de meeste

KNatres-militairen na het ontruimen van hun

kruispunt weer terug waren op het Malieveld.

Met af en toe een drinkpauze (AQUARIUS-

sprortdrank, voldoende treetjes geregeld door Sld

1 Jaap Vollering!) vertrokken we om 17.25 uur

weer met de beladen vau terug naar de kazeme.

Daar werden alle boogtenten weer netjes in de

hokken van alle 4 de Pelotons van de ECHO-

InfCie gelegd en de 2 boogtenten van de

DELTA-InfCie voor hun hok in gebouw 123.

Rond 18.45 vertrok de laatste KNatres-

militair (ik dus!) weer naar huis. Een snelle

douche en een heerlijke Indonesische rijsr
maaltijd bij "Indisch eethuisje MIRASA"
in de Reinkenstraat sloten deze vermoeien-

de dag prima af.

Tot slot:
Het heerlijke zonnige weer en de hulp van

zoveel KNatres-collega's, maakten deze

dag tot een absoluut succes. De

Organisatie deelde mij voor ons vertrek

van het Malieveld nog mee, dat het hoofd

van de Haagse Politie tegen de Organisatie

zijn waardering had uitgesproken over het

bijzonder correcte optreden van alle leden

van het Korps Nationale Reserve. Nou,

da's een mooie opsteker en positieve recla-

me voor ons Korps, dacht ik zo! Ook de

Organisatie gaf zljn complimenten voor

de prima organisatie en uitvoering van

onze Knatrestaak bij de loop. Dit alles kan

natuurlijk alléén maar met hulp van alle

Knatres-militairen (waarvan 5 man van

mijn eigen le Peloton!) , die weer zo voor-

treffelijk hebben geholpen dit jaar.

Collega's, reuze bedankt. Ook mijn CC, de

Kap John Koster, bedankt voor zijn toe-

stemming tot gebruik van alle materialen.

Bureau IEB, bedankt voor hun deel. En

natuurlijk mijn collega-PC'n bedankt voor

hun toestemming tot gebruik van hun spullen.

Maar...... het beste van alles was écht de nieuwe

lokatie van de loop. Veel gezelliger en knusser.

Organisatie, houdt die vast, dan neemt het aantal

lopers/deelnemers vanzélf gewoon toe! Op naar

de 2001 lopers in 2001! Naar ik begreep is de 5e

(lustrum-)editie op zondag 2l mei 2001, de le
zondag nó Hemelvaartsdag. Ik kijk er nu al naar

uit!

Elnt l.l. (Hans) van der Vecht

FC le Pel ECHO-lnfCie

jaar betrof de ondersteuning van Bureau

alléén de tafels en stoelen, de overige

werden intem binnen de ECHO-

Compagnie, 20e KNatresBataljon gere-

Coördinator/organisator van deze hulpverle-

ning is Eerste Luitenant Hans van der Vecht, bij
het KNatres Pelotonscommandant van het le
Peloton en bij de HRR al zo'n 15 jaar actief trai-

nend, het laatste jaar bij Eugène van den Berg.

Opbouw 8 boogtenten:
Op zondagmorgen 4 juni waren 10 KNatres-

mannen + 1 vrouw (dochter van Sldl Jaap

Vollering, de kpll Chantal Vollering) tussen

07.15 en 07.30 uur op de Frederikkazerne. Daar

werd de vau le Pel (4-tonner) beladen met 16

tafels, 35 stoelen, 7 gevulde waterjerrycans en het

materiaal van 6 boogtenten. Na belading volgde

verplaatsing met de vau, motor en burgervoertui-

gen en rond 08.30 uur kwamen we op het

Malieveld aan. Daar begonnen we gelijk met

opbouw van 2 boogtenten, welke om 09.00 uur

moesten s[aan voor de inschrijvingen. Deze "tar-

get" haalden we (zoals elk jaar) weer! Dan éérst

koffie/thee, welke door de organisatie werd vers-

trekt (bedankt Miranda & Anouk!). Vervolgens

werden de volgende 4 boogtenten opgebouwd.

Rond 09.50 uur waren we met deze 6 boogtenten

gereed en hadden even adempauze voor de

opbouw van de laatste 2 boogtenten van het

Haagse Rode Kruis. Deze werden stipt om 10.00

uur gebracht in een Rode Kruis-aanhangertje.

Snel werd ook deze klus geklaard en ontstond er

achter het Pannenkoekenhuis een knus en gezellig

kampement van boogtenten en kraampjes.

Verkeersregelaars:
Alle KNatres-militairen haalden vervolgens hun

papieren en tasje (met drankje, T-shirt en lunch
pakket) op bij de organisatie (Anouk en Hellen),

zodat ze wisten, op welk kruispunt ze werden

ingezet als verkeersregelaar, tezamen met o.a.

de Politie. Zelf (Elnt Hans van der Vecht) werd

ik hiervoor NIET ingezet ditjaar. Ik had aange-

geven de 10 kilometer te willen hardlopen. In

camopak met kisten weliswaar! Als zodanig

deed ik dat niet voor het éérst, want reeds 4

maal legde ik de l0 km bij de CPC (City-Pier-

City)-loop in Den Haag af, met als beste tijd 56

minuten en 53 seconden van dit jaar. Die tijd
zou me nu (met het warme weer) waarschijnlijk

niet lukken, maar binnen het uur moest toch

mogelijk zijn.Zaterdag had ik ook nog een wan-

delmars van 25 km gelopen, als training voor de

komende Vierdaagse van Nijmegen, dus de

spieren waren wel wat stijfl Ik was benieuwd.

Puffend in het zonnetje zagen mijn KNatres-

collega's me langskomen. Met een rode kop van

de hitte en hijgend draafde ik door. De "luit"
werd door iedereen, maar vooral mijn collega's,

enthousiast aangemoedigd. Bij het 5 km punt

werd door mij een tijd van 28 min. en 47 sec.

bereikt, dus onder het uur was nog mogelijk. Na

het viaduct bij Van der Valk-restaurant "De

Bijhorst", weer op weg terug nÍur het

Malieveld. Gelukldg was er veel schaduw tij-
dens de terugweg. Na vlak bij de finish op het

Malieveld nog een extra (gemeen) lusje kwam

ik in I uur 0 (nul) minuten en l8 seconden bin-

nen. Jammer, dus nét niet binnen het uur.

Volgend jaar beter! Gelukkig was er voldoende

tijd om uit te puffen en wat droogs aan te trek-

ken, voordat de eerste boogtenten weer moesten

worden afgebroken.

de opbouw werden ook de 35 stoelen en

uitgelopen en in elke boogtent een plas-

met water gezet.
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Het vraaggesprek
Gerard wílje je even voorstellen?
Ik ben Gerad Buytelaar ik ben getrouwd

met Conny en heb 2 kinderen met de leef-

tijd van 21 en25 jaar en train sinds enige

tijd de groep van Willem Hoogstad.

Wanneer ben je lid geworden van
HRR?

In 1985 tot r 1993 en van 1998 tot heden

dag.

Watdoe jevoorwerk?
Buschauffeur bij Connexxion.

Wann*r hen je als trainer begon-
nen?

6 jaar geleden bij de Weglopers een clubje

oude HRR.

Wat vind je van training geven?

teuke hobby.

Kom je nog aan je eigentraining
toe?
Vrij weinig nog maar.

Train je nog in hetwekend?
Ja vooral op de zaterdag train ik nog.

Hoe ziet jou training er in de zomer
of winter uit?
In de zomer wat rustiger.

Waarom dieversóillen?
Veel mensen zijn met vakantie en natuur-

Itlk speelt de warmte een grote rol.

Vertel eens wat over je atletiek ver-
leden?

Ik ben begonnen bij Jolien Pas om na drie

maanden de halve marathon te gaan lopen

en verder heb ik nog 3 marathons uitgelo-

pen.

Waar haal je de motivatie vandaan?
Ik denk dat het gewoon in je zit. Ik ben

altijd super gemotiveerd en heb altijd heel

veel zin om te lopen. Door die motivatie

vezaak ik bijna nooit om te gaan hardlo-

pen.

Hoeveel tijd besteedie aan sport?
3 dagen in de week.

Wat was voor jou de leukste wed-
strtjd in de afgelopen tijd?
C.P.C. om met de staart van onze groep

een betere tijd neer te zetten dan de afgelo-

pen jaren en dat is met veel plezier ook

gebeurd.

Heb je zelf nog een uitdaging op het
gebied van lopen?
Ja om de staaÍtgroep op een hoger niveau

te gaan brengen en daarbij ook nog voor

mezelf I keer die hele marathon van 42 km

te gaan lopen en te finishen.

Heb je naast je sport ook nog
hobby's?
Ja naar voetbal en softbal kijken, maar

vooral het voetbal interesseert mij natuur-

lijk heel veel.

Wat betekent sport voor je?

Heel veel goeds voor lichaam en geest.

Hoeveeltijd zou een mens gemid-
deld aan sport per week moeten
besteden?

5 uur per week.

Welk böek las je het laatst?
Het boek over de ontvoering van Freddy

lï**, 
die ik vorige week heb uitgele-

Wat is je favoriete muziek?
James Last.

lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij

Hellen den Dulk

Herenstraat 45, 2681 BD I/ONSTER

ïel 0174?40861, E-mail: h,dendulk@hetnet.nl

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

JE L00PT JE KAPOT (deet z)
Bijveelvuldige en geringe schade,
zoals die gemiddeld optreedt bij
hardlopen, verlopen de
herctelprocessen sneller dan nor-
maal. Het lichaam is als hetware
al voorbercid op een komende
besch ad i g i ng (ad a ptatie). Deze
vorm van aanpassing heeft nog
een ander gevolg. De herctelpro-
cessen gaan een stap verder dan
eigenlijk noodzakelijk is voor her-
stel.

HïïJïhjïiliï::'ïi:
genoemd. Maar feitelijk neemt het

lichaam al een voorschot op toekomstige

grotere belasting van het bewegingsap-

paraat (anticipatie). Adaptatie en antici-
patie spelen op deze manier een funda-

mentele rol bij herstelprocessen en bij
het vermogen van het lichaam om steeds

grotere prestaties te kunnen leveren. Het

moet echter duidelijk zijn, dat hoewel de

herstelprocessen sneller verlopen, deze

toch tijd kosten. Een te snelle opeenvol-

ging van prestaties leidt onvermijdelijk

tot een afirame van de belastbaarheid van

de beschadigde weefsels, zoals spieren

en pezen, omdat men schade op schade

stapelt. Als iemand gaat hardlopen dan

komt hij of zij op een bepaald moment

Íum een (pijn)grens, waarbij men voor de

keuze komt te staan: stoppen of door-
gaan. Als men kiest om door te gaan met

hardlopen, dan wordt dit door het centra-

le zenuwstelsel mogehjk gemaakt door
het vrijmaken van stoffen, die de pijn en

andere onaangename sensaties kunnen

onderdrukken. Deze stoffen worden aan-

geduid als B-endorfines . Bij getrainde

hardlopers komen deze stoffen al vrij als

het besluit wordt genomen te gaan hard-

lopen. Het besluit is al genomen en het

lichaam richt zich al volledig op wat gaat

komen. Met andere woorden, hel
lichaam anticipeert wijwel volledig op

de te verwachten prestatie. Er is dus een

zekere vrijheid van keuze, die de mens

in staat stelt om hoge prestaties te leve-

ren, die schade toebrengen aan het

lichaam zonder deze schade ook maar

gewaar te worden. Stapelt men echter

schade op schade, door de prestaties te

dicht op elkaar te leveren dan wordt het

voor het lichaam en met name het cen-

trale zenuwstelsel steeds moeihjker om
aan de verwachte vraag te voldoen. Er
ontstaat een conflict tussen energievra-

gende processen zoals hardlopen en

energievragende processen voor het uit-
voeren van herstelwerkzaamheden.

Uiteindelijk daalt hierdoor het prestatie-

kelijk opnieuw dezelfde blessure op. De

reden is duidelijk. De energiehuishou-

ding in het lichaam is afgestemd op het

leveren van arbeid en er komt nauwe-

lijks energie vrij voor herstel.

Vermindering van de trainingsarbeid c.q.

de belasting is meestal geen oplossing.

Meer principieel is, dat de sporter nu

moet kiezen voor rust en herstel. Als dit
gebeurt is het kenmerk veelal een gevoel

van algehele vermoeidheid. Het herstel

vindt vervolgens plaats, echter geba-

seerd op een situatie in rust, dus geba-

seerd op een lage belasting. Immers het

herstel heeft plaatsgevonden in een rust-

situatie en de aanpassing bij het herstel

is gebaseerd op de belasting op dat

moment. Bij de hervatting van de trai-

ning dient men hiermee terdege rekening

te houden. Men moet kiezen voor een

geleidelijke trainingsopbouw om niet

opnieuw in dezelfde negatieve spiraal

terecht te komen.

Dannis van den Berg

Fysiotherapeut HRR

De kunst van toekiiken
Vragen de meesfe wegatleten zich

tijdens een beetje bekende prestatie-

loop nieí net als ik af watde
toeschouwen bewegtom uren lang
langs de kantte staan? Aftijd ben ik
weer vol bewondering voor deze
mensen, die maar blijven klappen en
'hup, je kan het'rupen. Gercn verzor-
ging onderweg. Als het afgelopen is
geen herinnering in de vorm van

medaille of bidon.

Iïen kop thee of een banaantje zou er

H ,*O hst in moeten gaan. En als je

l,-ldaun eens een keer van zo'n W-tje

ry,,,do,róute gebruik wil maken, staan er

altijd gelijk deelnemers tegen je aan te zeu-

ren dat die voor hen zljn. kker weer een

wereldrecord misgelopen. Komen ze voor

de toppers? Daar geloof ik niet zo in. Wat is

er nu zo geweldig aan het in een flits langs

zien rennen van de een of andere broodlo

Wr. k zijn zo voorbij (tré, was dat nu

Kamiel? Nee, Greg. O ja, goh, ik dacht echt

Kamiel) en bovendien zijn zn aan het werk.

Ooit iemand horen klappen voor de machi-

nist die kans ziet om de rntercity uit

lreuwarden redelijk op tijd in Den Haag CS

aan te laten komen. Toch eens aan Marcel

vragen. Komen ze voor de machtigen van

dit land? Waar zie je anden De Hoop

Scheffer, Pnmk en Rosemöller eendrachtig

langs draven. Om over de prinsen maar te

zwijgen. Nog altijd bewaar ik het waterbe-

kertje dat ïVillem Alexander van me aan-

nam brj de drankpost op het vijf kilometer

punt van de CPC van een aantal jaren gele-

den. Jammer dat hij gecn tijd voor een hand-

tekening had. Met zijn ouden had rk ook

een heel speciale relatie, maar dat had niks

met lopen te maken. Of komen ze voor dat

ene familielid of die leuke collega? 7nu

kunnen, maar om daar dan 10.000 andere

lopers voor langs te zien komen, lijh ook

niet logisch. Haar negende CPC, zijn zesde

marathon, dus die nieuwigheid is er wel af.

Het moet iets met dat lopen te maken heb-

ben. Bij de 4-daagse staan de kjkers ook

rijen dik langs de kant. En niet brj andere

sporten? Minder. Degenen onder ons die

wel eens aan een toerfietstocht meedoen van

een paar honderd kilometer kunnen beamen

dat je daar nooit iemand langs de kant ziet

staan. Sterker nog, ze hebben niet eens een

bezemwagen, alleen een telefoonnummer

dat je ingeval van nood kunt bellen.

Kortom, ik kom er niet goed uit. Wel weet

ik dat ik zeldenzo geniet als die uren langs

de route in Rotterdam. Enezijds teleurge-

steld dat je er zelf bij loopt en andezijds zo

verschrikkelijk blij om dezelfde reden.

AndréWesterhuis

LoopEoep Henk Hoogeveen (b.a.)

barcom-

missieleden.

gen of toch nog klachten

weten aan een van de

omdat

huis

presteren

het, gezetteop

den te somsmee nemen,

hoeveelhedengepaard

bedoelingniet de zijn
getolereerdmeer

en avond doe

keuze sie. Afspraken

en voor met de

leden kunnen zorgen dat er

trj- is. Dus overleg! Mocht je

en etens- Hetbesarur

niveau, ook al probeert men door nog

meer trainingsarbeid tot prestatieverbete-

ring te komen. Dit wordt overtraining
genoemd. Dit is een tamelijk riskante

situatie die niet alleen gevaar oplevert

voor het bewegingsapparaat, maar in
principe voor alle systemen in het

lichaam een bedreiging vormt, bijvoor-

beeld voor het hart. Alle systemen in het

lichaam zijn n deze situatie gericht op

het leveren van arbeid en onderdrukking

van herstelprocessen. Er is geen ruimte

voor rust en herstel. Dit merkt men bij-
voorbeeld aan een hogere rustpols en

onrustige slaap. Zelfs in een situatie van

rust is het lichaam eigenlijk nog voorbe-

reid op activiteit. In deze toestand neemt

de belastbaarheid van spieren en pezen

af en wordt de sporter blessuregevoelig.

Er ontstaan dan blessures bij een voor de

atleet normale belasting. Deze blessures

kenmerken zich door bijzondere hard-

nekkigheid. Ze hebben een ckonisch
karakter, genezen langzaam en het nieuw

gevormde weefsel is slecht van kwaliteit.

Na dit herstel treedt dan ook bij het

opvoeren van de trainingsarbeid gemak-

K GE(MIS)

we

en een

toch niet!?!?! Als je

welisgebak toegestaan) tralrungs-op

wordt verkegen door de ver-

den, gaat ten koste van

waren die in principe

d
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Doping en dopingcontrole
lnleiding
Atletiek is een prachtige sport, maar komt helaas nogal

eens negatief in de publiciteit door dopingschandalen.

Jaarlijks blijken tientallen atleten 'positief bij een

dopingcontrole en wordt een veelvoud aan beschuldi-

gingen geuit, zonder dat daarvoor bewijzen kunnen

worden geleverd. Daarnaast ontkennen atleten wiens

uitslag van de dopingcontrole 'positief is, dat ze (zich

ervan bewust zijn) doping gebruikt te hebben. Het

blijh dat veel atleten niet (meer) weten waar ze aan

toe zijn. In onderstaand artikel wordt in het kort uit de

doeken gedaan wat doping nu eigenlijk is en wat de

wedstrijdatleet er zelf van moet weten. Als er vragen

overblijven, neem dan contact op met je arts, met de

bondsarts Els Stolk (tel: (030) 608 73 00 of het

NeCeDo tel: (010)201 01 50).

Doping
De eerste verhalen van doping stammen uit de Griekse

oudheid. Bij extreme vermoeidheid werd aan vrou-

wenmelk, rechtstreeks uit de borst gedronken, een sti-

mulerende werking toegekend. 7nu de'rendieren-

melk', waarvan gezegd werd dat zij verantwoordelijk

was voor de successen van de Finse lange-afsand

lopers, op dezelfde manier hebben gewerkt? Het

gebruik van doping is verboden omdat ervan uitgegaan

wordt dat het gebruik van doping voorde.el oplevert

voor diegenen die gebruiken (geen 'fair play') en het

gebruik van doping de gezondheid kan schaden. De

IAAF/KNAU hebben een lijst met doping-geduide

middelen opgesteld. Op deze lijst staan ook stoffen die

'vrij' in de handel verkijgbaar zijn eniof door een arts

als medicament voorgesctreven kunnen worden ter

behandeling vÍu:l een ziekte. De prestatiebevorderende

en/of de schadelijke werking van de stoffen op de

dopinglijst is niet in alle gevallen bewezen. Dat doet

echter niets toe of af aan het feit dat het gebruik van de

stoffen die op de IAAF/KNAU-lijst staan verboden is.

Dopingcontroles
Dopingcontroles kunnen zowel op wedsnijden als in

de trainingsperiode gehouden worden. Bij dopingcon-

troles op wedstrijden komen in principe alle deelne-

mers in aanmerking om uitgeloot of aangewezen te

worden voor een dopingcontrole. Voor 'out of compe-

tition dopingcontroles' komen alleen de Nederlandse

toppers in aanmerking, die lid zrjn van de topselecties.

Daarnaast zijn atleten verplicht om -in principe op de

wedstrijd zelf,

maar in het geval

dat daaÍoe geen

mogelijkheid aan-

wezig was, binnen

48 uur op het

bondsbureau- een

dopingcontrole te

ondergaan als zij

een nationaal seni-

oren record vesti-

gen of een richtprestatie voor een groot senioren toer-

nooi behalen.

Diegene die uitgeloot of aangewezen wordt voor een

dopingcontrole, wordt hiervan door middel van een

formulier op de hoogte gesteld. Deze atleet is verplicht

dit formulier te ondertekenen en zijn/haar medewer-

king aan de dopingcontrole te verlenen. Daartoe dient

deze atleet zich binnen een uur op de dopingcontrole-

post te melden, waarbij hij/zij zich mag laten vergezel-

len door een begeleider. Vanaf het moment van onder-

tekening van het formulier tot het voltooien van de

dopingcontrole zal de atleet 'bewaakt' worden door

een 'steward'. In de dopingcontrolepost wordt de

atleet precies uitgelegd worden hoe de verdere proce-

dure van de dopingcontrole is. Weigering om mee te

werken aan een dopingcontrole (of'bedriegen' tijdens

het leveren of'verzegelen' van de urine) wordt als een

overtreding van de dopingreglementen beschouwd,

waama een schorsing van 2jaar opgelegd kan/zal wor-

den. Belangrijk om te weten is dat bij dopingcontroles

op wedstrijden op de hele dopinglijst gecontroleerd

wordt, terwijl bij dopingcontroles buiten wedstrijden

om alleen gecontroleerd wordt op het gebruik van

medicijnen met een anabole werking (o.a. anabole

steroiden en bèta-sympaticomimetica) en op middelen

en methoden die het gebruik hiervan kunnen maskeren

('plaspillen', Bromantan en Probenicid).

Dopinglijst
De dopinghjst is zo uitgebreid geworden datje in prin-

cipe geen medicijnen gebruiken moet. Bij medicijnen

moet je niet alleen denken aan door een arts voorge-

sctreven 'pillen' en 'medicinale dranken', maar ook

aan alle inhalatie-, snuif-, wrijf-, plak- en 'alternatieve'

middelen, zoals homeopathische middelen, kruiden-

mengsels of voedingssupplementen waaraan een

bepaalde werking wordt toegekend. Als je toch medi-

crjnen nodig hebt, volgen hieronder enkele prahische

richtlijnen om te voorkomen dat je de doping regle-

menten overtreedt. Als je nog vragen hebt, kun je con-

tact opnemen met je (club-)arts, de bondsarts Els Stolk

(tel; (030) 608 73 00) of het NdeDo (tel: (010) 201

01 s0).

Astma(tische bronchitis). De medicijnen Atovent,

Lomudal en Theolair zijn in alle toedieningsvormen

toegestaan. Corticosteroiden zijn alleen toegestaan per

inhalator/rotacaps (b.v. Pulrnicort, Becotide,

Flixotide). Van de bèta-sympaticomimetica is alleen

het gebruik van Ventolin, Bricanyl en Serevent toege-

staan, mits gebruikt per inhalator/rotrcaps en mits de

(bondsarts van de) KNAU hiervoor sctuiftelijk toe-

stemming heeft verleend. Hiertoe dient een schriftelijk

verzoek aan de bondsarts gericht te worden, waarbij

een kopie van een recent uitgeschreven recept of een

verklaring van de behandelend arts bijgevoegd dient te

worden. Voor de volledigheid; het gebruik van antibi-

tica is wel toegestaan.

VerkoudheidlgrieplhooikootB. In medicijnen

tegen verkoudheid, griep en hooikoorts kunnen midde-

len voorkomen die op de dopinglijst staan. Hieronder

staan medicijnen genoemd die wel toegestaan zijn. Als

een neusspray nodig is, zijn Otrivin, Nasivin, neussp-

ray's tegen hooikoorts en neusspray's waarin corticos-

teroiden (b.v. Rhinocort) zitten toegestaan. Als een

'slijmoplosser'nodig is, zijn Bisolvon, Brochopect en

Fluimicil toegestaan.Als een 'hoestdemper' nodig is,

zijn Bredon dragees/siropen, Tosilon suspensie en

Darolan capsules toegestaan. Sinds 1995 is ook de

sterke hoestdemper / pijnstiller codeihe toegestaan!

Middelen tegen allergie, zoals Claritine, Allerfre,

Zyrtec, Tinset en Polaramine, zijn toegestran. Het is

niet toegestaan om corticosteroïden (voor een algeme-

ne werking) te spuiten of te slikken.

Pl,1h. Bekende pijnstillers zoals Aspirine, Paracetamol,

Indocid, Naproxen, Rengasil, Ibuprofen, Butazolidine,

Feldene, Ethylmorfine, Dextropropoxypheen en

Codeihe zijn toegestaan. Keuze te over dus. Het

gebruik van sterkere pijnstillers dan hierboven

genoemd (b.v. morfine) is niet toegestaan tijdens wed-

strijden. Wees erop verdacht dat sommige pijnstillers

cofferhe bevatten, waaryan het gebruik tijdens wed-

strijden aan regels gebonden is. Stimulerende midde-

len en coffeihe. Alle stimulerende middelen zijn in de

wedstrijdperiode verboden. Hier vallen ook medicij-

nen onder die brj de ziekte van Parkinson voorgeschre-

ven kunnen worden! Vaak worden deze middelen

opgenomen in (compositum = samengestelde) medi-

cijnen tegen b.v. verkoudheid of hoofdpijn of in
'natuurlijke kruidenmengsels', zoals 'Ma Huang' en

'Ephedra'. Ook Coffeihe heeft een licht stimulerende

werking en wordt boven een bepaalde concentratie in

de urine ook als 'doping' beschouwd. Voor alle zeker-

heid moet je op de dag van de wedstrijd niet meer dan

5 koppen koffie en/of glazen cola drinken. Anabole

stero'r'den, testosteron en aanverwant werkende midde-

len. Anabole steroiden zijn synthetische hormonen met

(grotendeels) dezelfde werking als het mannelijk hor-

moon testosteron. Het gebruik van anabole sterorden

en (voorlopers van) testosteron is altijd verboden. Hier

vallen bijvoorbeeld ook Gestrinon, Androstenedion,

DHEA en l9-norandrostenediol (in sommige landen

als voedingssupplement te koop!) onder. Ook het

gebruik van hormonen die het lichaam (mogelijk kun-

nen) aanzetten tot een hogere productie van mannelij-

ke hormonen (b.v. groeihormoon en HCG) is te allen

tijde verboden. 'Plaspillen', Bromantan en hobenicid.
'Plaspillen', Bromantan en Probenicid zijn medicrjnen

die het gebruik van testosteron en anabole stero'r'den

(gedeeltelijk) kunnen maskeren. Het gebruik van deze

medicamenten is daarom zowel tijdens wedstrijden als

in de rainingsperiode verboden. Het gebruik van het

suikerverwerkend hormoon Insuline is alleen toege-

staan voor de behandeling van suikerziekte, mits daar-

voor toestemming is aangevraagd bij de IAAF (zie

'Uitzonderingen' ). Uitzonderingen. Sinds enkele jaren

bestaat de mogelijkheid om, via de bondsarts, bij de

IAAF dispensatie te vragen voor het gebruik van

medicamenten die op de dopinglijst staan. Deze toe-

stemming kan/zal alleen in zeer speciale gevallen bij

chronische aandoeningen verleend worden (voor de

periode van hoogstens een jaar), waarbij beargumen-

teerd zal moeten worden waarom niet volstaan kan

worden met de medicatie die wel is toegestaan volgens

de dopinglijst van de IAAF/KNAU.

Waar haalt de duursporter zijn energie vandaan?
De duursporter die tijdens de inspanning
goed wil presteren moet over voldoende
energie beschikken. Het lichaam heeft
hieruoor de keus om de energie uit de
koolhydraten en de vetten te halen.

TL ii een hoge intensiteit van de inspanning

l{iut.n meer koolhydraten en minder vet-

LI r"n als brandstof worden gebruikt. Bij
een minder intensieve inspanning zal de vetver-

branding hoog en de koolhydraatverbranding

laagzljn. Als de voeding van de duursporter vol-

doende koolhydraten bevat is er altijd sprake van

koolhydraat- en vetverbranding.

Koolhydraten
Koolhydraten zijn voor een duursporter de

belangrijkste bron voor energie. Koolhydraten
zitten o.a. in brood, pasta, grcenie, fruit, aardap-

pelen, rijst, ontbijtkoek, energiedranken. Het
lichaam kan koolhydraten opslaan in de vorm
van glycogeen in de lever en spieren. Helaas kan

dit maar met een beperkte hoeveelheid. Als de

sporter met een inspanning bezíg is, wordt de

glycogeen omgezet in energie. Als deze voor-

raad op is, moet het lichaam overschakelen op

alleen vet- en eiwitverbranding. Met deze ener-

gie kan een sporter nog mÍulr 507o van het maxi-

male prestatieveÍmogen bereiken. Sprints of ver-

snellingen zijn dan niet meer mogelijk. Een

andere benaming voor dit moment is ook wel,
"de man met de hamer tegenkomen" of "er door-

bevat (van alle energie die de sporter op een dag

eet, moeÍ 60lo uit koolhydraten bestaan).

Daarnaast is het belangrijk om bij een inspan-

ning die langer dan een uur duurt, tijdens de

inspanning koolhydraten aan te wllen (bijvoor-

beeld d.m.v. dorstlessers).

Vetten
Vet levert de energie die nodig is in rust en bij
een niet-intensieve inspanning. Bij een intensie-

ve inspanning maakt de vetverbranding nog

maw 507o deel uit. De vetverbranding wordt
zelfs helemaal stopgezet bij de verzuringgrens.

Goede vetten zitten o.a. in dieethalvarine, dieet-

margarine, bak- en braadproducten, olie en de

slechtere vetten in chocolade, koek, snacks. Bij
een te hoge consumptie van vet zal vaak de con-

sumptie van koolhydraten laag zijn. Daarom is

het voor de duursporter dan ook gewenst niet te
veel vet te eten. Aangezien vet wel belangrijk is

voor de energie en aangezien vet ook bepaalde

vitamines bevat die onmisbaar zijn voor een

mens, moet de duursporter dagelijks van alle

energie ongeveer 20-30Vo uit vetten halen (bij
voorkeur de goede vetten).

Conclusie: Voor een goede sportprestatie moet
je koolhydraatvoorraad op peil zijn. Dit kijg je
door koolhydraatrijk te eten. Daarnaast zijn de

vetten ook belangrijk voor de energie en niet

onmisbaar voor de vitaminen. Vet moet je echter

wel met mate eten.

'Een hoge dosís vffomíne C zorgt voor een sne/Íer herste/ bfl blesures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

L O O D G I E TE R I N S TA L LATEU R

van Loostraat 140 2582 XH Don Haag
t6Iofoon 070 3524388 / 06 5 4332579

M,ffiffi

Landoltlk orkoEd

zitten".Om dit zoveel mogelijk te voorko-
een duursporter ervoor zorgen dat zijn

voeding voldoende koolhydraten

Janine Reitsema

Sportdiëtist

GAS EN WATER INSTALLATIES

LOOD EN ZINI( WERK

C.V. INSTALLAIIES

DAKWERK
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Goede voeding kan
sportprestaties

verbeteren!

Janine Reitsema
(sportdiëtist en afgestudeerd sportlerares)

geeft advies over goede voeding:

o sportspecifiek bij (semi-) topsporters;

' sportspecifi ek bij recr.sporters;

' in het algemeen (o.a. overgewicht)

Zowel persoonlijke begeleiding als
groepsvoorlichting!

Sp ortvo edings advie sburo
Janine Reitsema

Gevestigd: SpoÍing Special
Schenkweg 5, Den Haag

Tel: 070-38 I 7777 106-24635995

Wat doeik hier? Laatste nieuws tran de Club van 100,

Een beoordelingsgesprek op mijn
werk. Waarom ík die 400 meter naar
het hoofdgebouw altijd loop.
Anderen nemen altijd de auto. Dat
komt de produktiviteit niet ten
goede. Buiten glanzend blik. Binnen
val ik bijna van mijn stoel van

doe ik hier? Een paar loopjes
hetZorg & Zekerheid circuit.

's mensen aan de staÍ. De
achter de streep. Enkelen die

denken een streepje voor te hebben, verleg-
gen die streep voor zichzelf . Zij zijn belang-
rijk. Zlj moeten vooraan starten. Ondanks
vriendelijk en aandringend spreken van de
onuoeper zijn ze met nog geen zeven paar-
den achter die streep te krijgen. Waarom
komt het bij niemand op om deze mensen na
l0 seconden te diskwalificeren en uit de
stand te halen?! Een startstreep ligt maar op
een plek. Wat doe ik hier eigenlijk?
Meedoen aan een onsportief evenement??
Een vakantie in Thailand. Zo rond een uur of
vijf in de middag wagen de eerste lopers
zich bij 24C over de boulevard. Het ene na
het andere bierbuikje schuift voorbij. De
volgende dag zie ik rond klokke 12 een
betrainingsjaste zwaargewicht zich in gepas-

te draf voor het hotel langs bewegen
Nergens water te bekennen. Het is zeker 30C
plus. Ik vrees het ergste voor hem. Durf niet
eens te kijken of hij de hoek wel haalt. Wat
doet hij hier? Ik durf het hem niet te vragen.
I juni in Delfzijl. Voor mij altijd raak.
Meedoen aan de Dijkloop daar. Snel par-
cours, weinig deelnemers, matig weer. Deze
keer miezerde het met op het laatste stuk
wind tegen. Wat doe ik hier? Eindelijk eens

onder die 20.00 op de 5 km lopen. 'Jij bent
de enige van ons clubje die dat nog niet
gelukt is,' wreef Charles me een paar dagen
eerder nog eens onder de neus. Daarom alles
uit de kast. Snel van start. Bij het keerpunt
van 2.5 km ruim op schema. Dan de pijn van
de laatste 2 km. Bij de laatste 700 m, recht
vooruit, weten dat je het gaat halen. En bij
de finish constateren dat 19.43 een reuze
stap vooruit is. Met dank aan de slopende
intervaltrainingen van E d Zijl.

Ben Hummel

De sfeer, de informatie, de
o ntm oeti n g sp I a ats voo r som m i ge
leden, de stijl etc. van de Algemene
Ledenvergadering van 14 april jl., zijn
meer dan trefÍend beschreven in het
artikel onder de kop "Ben je
bedonderd....Het was te gek" van Nel
Buis de Hot Road Review van mei

is het bestuur weer druk
het oppakken van allerlei

die aandacht vragen. Laat ik
met de deur in huis vallen

Van de ruim 200 geregistreerde
leden, hebben er '155 (stand 9-6-
2000) hun jaarcontributie
betaald. Hartelijk dank aan
de trouwe leden en wel-
kom aan de nieuwe
leden. De resterende +/-
50 leden worden hierbij
vriendelijk aangespoord
de acceptgiro in te vullen,

van het clubgebouw ons "home" te
maken. De doucheruimten worden
thans onder handen genomen en bij het
lezen van dit artikel zullen de opens-
laande deuren vanuit het verlaagde
gedeelte in de kantine erin zitten. Nu
maar hopen op een prachtige zomer!
Met het bestuur van de H.R.R. zijn reeds
oriënterende gesprekken gestart over
hoe bovenstaande en nog meerdere uit
te voeren verfraaiingen gezamenlijk
gefinancierd kunnen worden, waarover

u uiteraard na overeenstem-
ming geïnformeerd zal

worden. Ter afsluiting
wil ik diegenen die

> í

te ondertekenen en aan te
bieden aan de (post)bank.
Laten de laatste loodjes niet
het zwaarst wegen. Deze aan- "'
sporing wordt natuurlijk inge-
geven door het feit dat dit jaar
vele kosten gemaakt worden om

nog geen lid zijn en
' voor wie het finan-

^ cieel geen beletsel is f
. 100,- bij te dragen. oproepen, toe te treden
tot de Club van 100. Uw
financiële bijdrage komt

voor 99,9% ten goede aan de
vereniging. Hele fijne vakantie

toegewenst!
N Hoxot'D Namens Bestuur van de Club

van 100

loh n Agterof , vice-vrz.

t

c

EBestLr Lr rsve rgaderi ng
Berichten vanuit het bestuur:

2 mei2000:

. De barcommissie zal in vervolg op de
brief betreffende de tientjesregeling een
nieuwe brief naar de barmedewerkers stu-
ren met tekst en uitleg. Naast het bijhou-
den van een anonieme consumptielijst
krijgt de barcommissie het advies om ook
een logboek te introduceren.

. Om de t.v. weer aan de praat te krijgen zal
een schotel+antenne aangeschaft worden
en op 10 mei geplaatst worden.

. Het voorstel voor mengkranen is afgewe-
zen door de gemeente i.v.m. legionella
bacterie. Wel komen er draaikranen i.p.v.
drukknoppen. Elke week moet 5 minuten
gespoeld worden, van gemengd naar heet
water. Dit zal handmatig moeten gebeu-

ren, volledig automatisch kost immers

Í 23.OOO extra! Deze omschakelinrichting
zal worden aangelegd in het schoonmaak-
hok.

30 mei 2000:

. Het nieuwe fietspad zal door de gemeente
verlicht gaan worden.

. Het bestuur heeft na vergelijking van 4
offertes o.g.v. prijs/kwaliteit besloten om
Fa. Bongaertz de opdracht te geven voor
het installeren van openslaande deuren in
de kantine en openslaande ramen in kanti-
ne, vergaderkamer en keuken.

V ol g ende bestu u rcverga d e r i n g
zal op 11 juli zijn.

I

HRR

Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg ie 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.

íïïïïilljtï::tjiïl' ö
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MS|Qf.t
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek

Perfect
geregeld!

THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

fft-.; Q70-3607002

Koken rnet Klijn
Recept voor 4 personen

Groene
Portobello's

4 portobello's (G rote paddestoelen)

500 ons wilde spinazie

2 teenties knoflook
250 gram brie
peper

zout
2 el olijfolie

een ovenschaal in en leg de por-
tobello's hierin. Verwarm de oven
voor tot 200 graden. Bestrooi de

ipaddestoelen met peper en zout. Giet de
o§folie in een wok en roerbak de wilde
spinazie tot deze enigszins geslonken is.

Leg de spinazie op de portobello's. strooi
hier nog wat zout en yersgenalen peper
over en leg hier bovenop de in repen
gesneden bne. Zet de 20 minuten in de
oven en laat de brie een mooi bruin korst-
je krijgen. Lekker met rijst of pasta.

Trekking Zierties
d.d.29 mei 2000

F Í0,-
lneke Gilet
Ondine Gort
Noortje Alberts
Eddy Berk
Mary de Konink
T. de Graane
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lnformatiebulletin voor de lange-afstand loper
. Als het warm (en vochtig) weer is, pas uw tempo

dan aan. De organisatie zal u op de hoogte stellen

van het risico dat u loopt om warmte-problemen op

te lopen. Als de organisatie dat doet met een gekleur-

de vlag, dan is het voor u van belang dat u weet dat:

. De rode vlag betekent dat u een hoog risico heeft op

het oplopen van een warmte-stuwing. Mensen die

zwaarlijvig of in een slechte conditie zijn, die niet

geacclimatiseerd zijn of al eens eerder problemen

hebben gehad in de warmte wordt met klem afgera-

den deel te nemenl
. Een oranje vlag betekent een matig verhoogd risico

op warmte-stuwing.
. De groene vlag betekent een laag risico op warmte-

prólemen.
. Een witte vlag betekent een risico op onderkoeling!

Hier kunt u zich echter goed op kleden.
. De eerste symptomen van warmteproblemen zijn het

achteruitgaan van de coördinatie (dit kan zich b.v.

uiten als slingerend gaan lopen of'versappen'), heel

veel ofjuist heel weinig zweten, hoofdpijn, opteden

van kippnvel en rillingen, misselijkheid, duizelig-

heid, apathie (onverschilligheid) of juist agressiviteit

en een langzame achteruitgang van het bewustzijn.

Als u één van deze symptomen bij u zelf bemerkt,

stop dan met het hardlopen om ernstige problemen te

voorkomen en zoek hulp bij de EHBO-post. Als één

van de dienstdoende artsen symptomen van hitte-stu-

wing bij u bemerkt, is hij gerechtigd om u uit de race

te halen om u te behoeden voor (levens-)gevaar.

. De organisatie heeft voor voldoende Eerste Hulp

Posten onderweg en bij de finish gezorgd. Maak daar

ook gebruik van als u zich niet goed voelt of als u

om een andere reden uitvaltl
. Kleedt u na de finish zo snel mogelijk om of aan.

Drink weer 1-2 bekertjes water ofdorstlesser.

Els Stolk (bondsarts KNAU)

Algemeen
Het lopen van lange-afstanden (>10 km) is bijzonder

populair. Verspreid over het land worden vele recre-

atie-, prestatie-, en wedstrijdlopen georganiseerd. De

organisatie van dergelijke lopen brengt specifieke vei-

ligheids en sportmedische aspecten met zich mee. In

de prahijk blijh dat de wedstrijd organisatie en de

medische staf zich lang niet altijd voldoende bewust

zijn van de gevaren en onvoldoende voorbereid zijn op

het voorkomen en aanpakken van de (sportmedische)

problemen. Iedere vereniging heeft de notitie 'Medisch

aspecten bij de organisatie van lange-afstand lopen

ontvangen, waarin zij erop geattendeerd worden hoe

zrj dezn (sportmedische) problemen kunnen voorko-

men. Eén van de gegeven adviezen is onder ander om

bij recreatielopen meer drink- en verversingsposten in

te richten. Informeer uzelf goed over de plaats waar

deze drink- en verversingsposten op het parcours staan

om er optimaal gebruik van te kunnen maken.

Daarnaast is het natuurlijk van groot belang, dat u als

loper zich houdt aan bepaalde regels in de voorberei-

ding en tijdens de lange-afsand loop zelf. [,ees dit bul-

letin dus goed door.

Sportmedisch fit aan de start verschijnen
. Eén van de belangrijkste regels is dat u er zelf voor

zorgÍ daÍ u (sport-) medisch fit aan de siart ver-

schijnt.
. Realiseer u dat u zeH verantwoordelijk bent voor uw

eigen gezondheid en hou het risico op gezondheids-

schade (b.v. blessure of warmte-stuwing) zo klein

mogelijk.
. Als u een medisch probleem heeft, bespreek dit dan

met uw (sport-)arts en overleg of de voorbereiding

en deelname íum een lange-afstand evenement wel

verstandig is.

Training
. Begin vooral tijdig met uw voorbereiding. Dit is

vooral van belang voor het lopen van een marathon.

Wilt u 'veilig' aÍun een marathon deelnemen dan

geldt als regel dat u zonder problemen meer dan 20

km. in de training moet kunnen lopen.

. Voer de training zeer geleidelijk op en neem ook

rustdagen. Luister naar uw lichaam. Neem een rust-

dag bij overmatige spierpijn of vermoeidheid!
. Train niet als u ziek of niet fit bent. Hervat de trai-

ning pas als u helemaal hersteld bent.
. StaÍ uw training na volledig herstel weer rustig, er

rekening mee houdend dat u een achterstand heeft

opgelopen. Probeer na uw ziekte de 'verloren' kilo-

meters niet in te halen! U loopt dan exra risico op

blessures.

Kleding en schoeisel
. Draag kleding die afgestemd is op de temperatuur.

Deze kleding moet het vocht opnemen/doorlaten. De

kleding en de sokken waarmee u gaat hardlop,en

moeten al een keer gewassen zijn en zeker geen

schuurplekken veroorzaken. Loop niet met gestopte

sokken, want dat verhoog het risico op blaren.

. Loop de schoenen waarop u gaat hardlopen goed in!

Voeding
. Eet voldoende en gezond volgens de nchtlijnen van

het Voorlichtings Bureau van de Voeding. Het aan-

lullen van vitamines of mineralen is dan in het alge-

meen overbodig.
. Een hardloper verbruikt veel 'snelle' energie, met

name uit de glycogeen-voonaad in de spieren. Deze

glycogeen-voonaad moet (zo snel mogelijk) weer

aangeluld worden door met de voeding veel koolhy-

draten te eten. Koolhydratpn zitten vooral in meel-

spijzen, zoals aardappels, brood, pasta's, $aanpro-
ducten, rijst en 'zoete producten'.

. Veel lopers willen voorafgaande aan het lange-

afstand evenement zoveel mogelijk koolhydraten

stapelen (er hierbij van uitgaand dat een grotere gly-

cogeen-voonaad in de spieren hen langer in staat zal

stellen een hoge loopsnelheid vast te houden). Om

hoger percentage (t65-70870) koolhydraten te laten

bestaan (ten koste van vlees, zuivelproducten en

vetten). Het (oude) regiem van koolhydraat-depletie,

gevolgd door koolhydraat stapeling wordt niet meer

aanbevolen, aangezien dit niet voor iedereen gunstig

werkt en de spieren erg zwaar kan maken.
. Eet voor de wedsnijd alleen datgene, wÍurvan u

weet dat u er goed mee kunt hardlopen. In het alge-

meen geldt dat u op de wedstrijddag geen zwarc,

vette, gekruide en gasvormende voedingsproducten

moet eten. Stop zo'n 2-3 uur van te voren met eten;

dat geldt ook voor vloeibaar voedsel.

Drank
. Oefen het drinken voor en tijdens inspanning al in de

trainingen en bekijk welke dranken u het beste

bevallen (water of sportdranken).
. Het is heel belangrijk om het vochtverlies ten gevol-

ge van het zweten weer aan te wllen, anden raakt

het lichaam uitgedroogd, waardoor het minder effi-

ciënt gaat werken! Als u dorst kijgt heeft u al een

vochtverlies van 1-2 liter, wat duidelijk gepaard zal

gaan met een verminderd duur-inspanningsvermo-

gen! Drink dus tijdens het lopen voldoende. Als

regel geldt dat iedere 15 minuten zo'n 150-200 ml

gedronken moet worden. In de marathon betekent

dat dus, dat u gebruik moet maken van iedere drank-

Post.

Op de dag zelf
. Loop niet als u zich ziek of niet fit voelt of andere

klachten heeft. U loopt een te groot risico om slecht

te pÍesteren, uit te vallen en eventueel zelfs uw

gezondheid te schaden. Er komen nog genoeg andere

gelegenheden om uzelfte bewijzen!
. Als u een (ctnonische) aandoening of ziekte herft,

wat tot medische problemen aanleiding kan geven,

zorg dan dat u uw medische gegevens duidelijk

zichtbaar draagt (b.v. achter op uw starhummer).
, Tnrg dat u familie en wienden uw staÍnummer

weten.
. Eet binnen 2-3 uur voor de start niet meer, maar

drink wel voldoende (half uur voor de aanvang van

de race nog zo'n250 ml). Maak tijdens de marathon

gebruik van iedere drankpst en drink zo mogelijk

150-250 ml per kwartier (natuurlijk mede afhanke-

lijk van de weersomstandigheden).

. Zorg voor een goede warming-up en rek de spieren

voor aanvang van de race. Blijf zo lang mogelijk in

beweging; sta voor de startsheep zo kort mogelijk

Gtil).
. Wees brj de start attent om niet berokten te raken

bij valpartijen.

. Zorg ervoor dat u niet te hard weggaat.

Een

In 30Ut'l

keuken kan geen
confectie zijn

DraÍom vindt u in onze 300 m' dst dc keuken perÍect wordt gein.

shouoom ruim 25 opsrcllingeo ctallecrd. Al ruim ó0 irar ziin wii
van beLendc mcrkcn keukens. akticf in hcukcns, vmr u de guan-

On« destundigc adviscurs geveo u rie d.t hct regulteat gczietr mag
graag alle inÍormatie zoda: uw wordcn. Een droom ven ecn keu"
keuc wordt veÍScmaLkcliikt- NaaÍ Len walrin u naa: hartelust kunt
wens makcn wii cen olÍerte en ecn kokkcrellen- En voor elke vraag

ontwerp zodlt u vooraÍ *cer waar hebben wii em perxnde oplcsing"
u voor kiest. Mrar wii doen meer. Cecn conícctic max me*twtrk dtt
Onze installeteun zorgcn eryooÍ bii u prst.

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. O7O - 363 69 25

HRR clubleden speciale korting.
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KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van:

Inlichtingen: John Agterof

nva
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KOK ASSuRANT!ËN

F Hypotheken;

t Pensioenen (individueel of collectief);

7 Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

f Bedrijfsspaarregelingen ;

7 Verzekeringen van onroerend goed.

KOK Assunntën B.V.

Westbbek 196
Foröus 4ro
3ooo AK Rotledam

TcL (oro) @r t5 01
Íar (oro) 4rt 19 5t
E-nalL kokedp.nt
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deze voorraad glycogeen zo hoog mogelijk te

wordt aanbevolen om de laatste drie dagen

hardloop-evenement de voeding uit een nog
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Weekend in het 0verijsselse Giethem
De aankomstvan ons allen, na een goed
verlopen reis, was om ongeveer half vier in
de middag. Voordat de vijf kilometerwed-
strijd om half zeven zou beginnen had zich
al het nodige in ons gezelschap afgespeeld.
tan was zijn hardloopschoenen vergeten.

hielp hem met nieuwe schoenen

de brand. Roche's droom achter

billen liggend met condooms

is in vervulling gegaan. Volgens

mij niet, want Roché wilde in dit pygmeeënhuis

alleen op zolder slapen, maar dat werd niet goed

gevonden. Nadat ik door Sunshine een prettige

wedstrijd werd toegewenst, startten wij om half
zeven de vijf-kilometerloop. Uitslagen hiervan:

Theo 16.54, Jan 17.10 en ondergetekende 16.05.

Dus voor mij een derde plaats en prijzengeld. Na

deze kachtinspanning om 23.15 uur klaar maken

voor een dropping. Vezorgd door Astrid en

Marcel. Na wandelen met veel omzwervingen kwa-

men na I uur de groep Hans, na 1.30 uur de groep

Hennie en de groep Jan, en na 2 uur de groep

Roche bij het huisje aan. Na afloop nagepraat en

wat gedronken. De stemming werd opgeluisterd

door spel van Raymond met zang van Roche en

Avram.

Zatudag- Vroege vogels die wilden hardlopen ble-

ken nachtuilen te zijn. Hans was de enige echte

vroege vogel met het motto: 's avonds een vent's
ochtends een vent. Onder het ontbijt mededeling

van Astrid m.b.t. de dagindeling. Mountainbiken,

Kanoen, Hardlopen en Boodschappen doen.

Het mountainbiken werd door de salto's van

Herman en Stefan en de wandeling de rap af door

Ap, door de rest van het gezelschap als zeer ont-

spannen ervaren. Aangevuld met een hele mooie

omloop door de bossen, waar Hennie en Willem
zelfs van genoten, is het mountainbiken een erva-

ring geweest die navolging verdient. Het kanoen

kon alleen maar slagen als de inwendige mens van

het nodige zou worden voorzien. Dus werd het

nodige gegeten om I uur en drie kwartier peddelen

te kunnen volbrengen. De staÍ werd vooraf gegaan

door het opmeten van de watertemperatuur door

Remon. Dat wisten we alvast. De tocht begon met

het verzoek van Theo en Peter van L om op sleep-

touw te mogen worden genomen. Het feest ging

niet door. Zelfwerkzaamheid geboden. Bijna alle-

maal droog overgekomen, was er nog voldoende

energie om te gaan hardlopen. De lemelerberg

werd door de mannen bedwongen. Van dat punt af
zagen wij een brand, op dat moment niet wetende

welke een ramp zich voltrok in Enschede. Roché en

Avram liepen de afgesproken tijd vol en de overi-

gen hadden het na een uur wel gehad.

Boodschappen doen: voorteffelijk uitgevoerd door

de dames. Hiervoor ons aller dank. Na het douchen

en omgekleed te zijn vertrokken wij naar Ommen.

Astid had daar een knus restaurant besproken.

Drankje gedronken op het tenas en daama een

keuze gemaakt uit één van de drie menu's, voorts

voortreffelijk gegeten. Aperitief op het terras genut-

tigd. Astrid hulde. 23.30 uur ofwel het uur U.

Haagse hardlopers maken of willen Ommen onvei-

lig gaan maken. Nou ja. Het dorpsplein nodigde

ons uit voor het leggen van een ondergrondje voor

later in de avond of nacht. Maar ja, de meesten had-

den het wel gezien en gingen huiswaarts. De echte

Die Hards bleven nakletsen en gingen naar disco-

theek "Het keldertjes" in Ommen. Wij vielen daar

op door ons wat vreemde gedrag en manier van

praten, althans volgens Ommense begrippen. Met
Hans als uitkijkman hebben wij veel lol gehad. Het

was gezellig op de dansvloer, wij wilden er niet uit,

mÍutr om drie uur moesten we of we wilden of niet.

De Ommense jeugd wilde echter wel van ons

weten waarom wij in hun dorp neergestreken

waren. Inmiddels wat er ook nog wat jeugd uit
Heerenveen aangeschoven, dus wij vertelde over

ons weekend-sportief. Daama terug naar het huisje.

Privé auto voor Ap, Hans en Remon. Taxi voor de

wachtende, Roché, Jan Duureduur, Willem, Avram

en ik. De routeplanner niet goed gelezen dus Hans

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 85 1 2 r Telefax 070 - 323 66 71

even de weg kwijt. Ondanks het wachten op de taxi

arriveerden de niet genodigden voor de privé auto

dus eerder bij het huisje. Na hereniging van de Die

Hards nog gedronken, gezongen en een paffre ger-

ookt. Zondagochtend vroeg op. De gezellige zon-

dagochtendloop moest worden gedaan. Ap en

Willem, ik dus, verzuimden, overmatig drankge-

bruik was de oorzaak. Door mijn danstechnische

kwaliteiten niet goed uit te oefenen was ik ook nog

door mijn rug gegaan. Na zoveel mogelijk ingepakt

en opgeruimd te hebben gingen wij ontbijten.

Overigens weer prima. Het organisatiecomité had

echter nog meer in petto. Niet te geloven.

Boogschieten, Steile wand klimmen en het aloude

kaatsspel diende beoefend te worden. Bij het boog-

schieten, werd het een strijd tussen de vrouwen en

mannen. Peter van L met 150 punten gevolgd door

Marcel met 140 punten deden de wedstrijd helaas

in het voordeel van de mannen beslissen. Margriet

en Hennie hebben zich voor de vrouwen tot het

uiterste ingespannen, beiden met ieder 130 punten,

doch de anderen zeE maaÍ niets meer. Voordat met

het kaatsspel werd begonnen moest tengevolge van

het warme weer dorst gelest en honger gestild wor-

den. Toen was het zover. Verdeeld in dne groepen

werd ons het spel uitgelegd en door ons begrepen.

Besloten werd ongeveer 300 meter heen en terug te

kaatsen. Na een uur spelen wonnen, weliswaar aan-

gevuld met een man, de vrouwen de wedstrijd. Na

deze enerverende wedstrijd werd afscheid genomen

van Asrid, Jose en Jan. De rest ging terug naar het

huisje. Opruimen en de laatste spullen inpakkend

werd nagepraat over de gebeur-

tenissen van deze afgelopen

dagen. Daarna gingen de overi-

gen op huis aan. Het zat eÍ op.

Het was geweldig. Roché en

Avram worden aangespoord

waar te maken wat zij toegezegd

hebben over het door hen te

organiseren najaarsweekend.

Willem, ik dus, bedankt namens

de hele groep Astid en Marcel

voor dit onvergetelijke weekend.

Dit was het dan

Willem de Graaf

Nieuws van de

)r

De storm over de tientjes bief is gelukkig
weer een beetje geluwd. Hier en daar vang
je er nog wel eens wat geluiden over op.
Bijtoeval is de eerste brief vlak voor de
ALV uitgegaan, hierdoor kon men op de
ledenvergadering met commentaar komen.

L. Tou corrrmentaar hebben we gehad, soms

I\ ffi',",i:ïlifr: §:,ft .ffiÏ;ï
we nog eens duidelijk hebben uitgelegd waar het

eigenlijk om gaat. Het is en zal ook nooit onze

bedoeling zijn om barmedewerkers voor het hoofd

te stoten. We zijn immers heel erg blij met hun

hulp. De brief was onduidelijk opgesteld, waardoor

men gemakkelijk de lagere barresultaten en de

nieuwe maatregelen met elkaar in verband kon

brengen. Zoals al gezegd de storm is weer geluwd,

de zon kan gaan schijnen en hopelijk kunnen we

dan ook binnenkort van die zon genieten op het

nieuw aan te leggen teras. Naar het schijnt is de

aanbesteding van de openslaande ramen en de ter-

rasdeuren inmiddels gebeurd en kunnen we bij het

verschijnen van deze Hot Road Review misschien

al wel buiten zitten. Tegen die tijd is de verbou-

wing van de doucheruimten ook afgerond en is er

dus eigenlijk geen reden meer om niet te komen

trainen, of om na de training lekker op de club te
douchen en dan nog even gezellig te blijven han-

gen. De aanpassingen van de keuken zullen ook

niet lang meer op zich laten wachten. Inmiddels

zijn enkele grote, voor ons overbodige en nogal in
de weg staande apparaten verkocht. Het wachten is

nu op de offertes voor de nieuw aan te schaffen

apparatuur. Binnenkort kunnen de barmedewerkers

ook de introductie van het barboek tegemoet zien,

waarin we geprobeerd hebben zo goed mogelijk
alles te omsckijven, wat je tijdens een bardienst

moet doen. Daarbij komt nog een logboek waarin
je alles over jouw bardienst kwijt kan, bijv. als er

iets op is, wat er besteld moet worden, wat je weg

hebt moeten gooien, evt. waar je problemen mee

had, nouja, kortom alle op of aanmerkingen kanje
daar in kwijt. In de vorige Hot Road Review meld-

de ik dat Peter Bamard tijdelijk de functie van

Theo Tap zou overnemen, dat is door persoonlijke

omstandigheden van Peter niet doorgegaan. Wel
hebben we Ruud van Groeningen bereid gevonden

om als nieuw lid tot de Barcommissie toe te treden.

Ruud gaat zorg dragen voor de ziertjes en de weke-

lijlae kasverantwoording. Een vriendelijk verzoek

van de barcommissie, Rob van de Bilt en de

Gemeentereiniging, om geen wilniszakken naast

de containers te zetÍer. en de deksels van de contai-

ners dicht te doen. Doe je dit nl. niet, dan scheuren

de vogels de zakken open, met als gevolg dat het

clubtenein en het Groenendaal vol troep komen te

liggen. De zomer komt erÍum en het zal zeker een

stuk rustiger worden op de club, dus rest rrt nog

één ding, en dat is iedereen een prettige vakantie te

wensen. Als laatste item waar we bijna elk bar-

commissieverhaal in de Hot Road Review mee

afsluiten is, dat we nog altijd nieuwe barmedewer-

kers kunnen gebruiken. Geef je dus op bij Ineke

Gillet, of één van de andere Barcie-leden. Op een

vereniging met 450 leden moet

bleem zijn.

Boy Gailjaard.

E
EÉ

§

i
!I ..t
--'*

ri:

d,'*

.!t §** r.Í

den.

132

harmoni-een

sche wiize

technoloog,

bed

meten.

Uw voet zal op

-'gebruiksvriende§itt§,, rnatisering

- instructie op f,s',,*èi&§lsk,.''' , .'''
- dealer van hardware en software voor Apple

- systeemonderhoud

drs. W. van Prooijen Merkusstraat 144 2593 TP Den Haag
tel. 070-3853433 mobiel A6-53279426

fax 070-3857 57 6 e-maíl macwillem@spidernet.nl



PAGINA 8 Hor Roln Rnvlrw

Door middel van stukjes onder
deze kop willen wij van de TC

via het clubblad de leden wat
meer zicht geven in de activitei-
ten die door de TC gestart zijn of
door de TC opgepak zullen gaan
worden. Wie zijn die'we'dan
wel?

ljJ ods de meeste weUicht al

J weten is begin dit jaar een nieu-

Ll*, TC gefirmeerd met daarin

Iedon uit alle gelederen van de club.

Die gelederen zijn het bestuur (Jelle

v.d. Veen), trainers (Ben van Kan,

Eugène v.d. Berg), wedsnijdgroep
(Marcel Mientjes), uit de oude TC
Peter Kempkes en last but not least

Jeroen Korving, lopend in de groep

van Eugène. Als eerste heeft de groep

in februari een'brainstorm'-sessie
gehouden om zoveel mogelijk zaken te

benoemen die in de toekomst als actie-

punt op de agenda kunnen komen.

Vervolgens is gekeken welke activitei-
ten als eerste opgestart moesten wor-
den en welke nÍuu een later tijdstip ver-

plaatst konden worden. Na de nodige

opstartproblemen zoals b.v. taakverde-

ling bij de verschillende werkzaamhe-

den begint de sffuctuur binnen de

groep zich langzaam te vormen. Ben is

als voorzitter benoemd en Eugène is
secretaris. Jeroen zal het financiële

plaade in de gaten houden en deze

'Lopende Zaken' is een hersenspinsel

van Marcel die het hoofdstuk Hot
Road Review op zijn bord heeft geke-
gen. Er zijn inmiddels gesprekken

geweest met trainers, paramedisch

team en ZOT, er is een smoelenbord in
de hal van het clubgebouw gekomen

om de herkenbaarheid van trainers en

hun 'doelgoep' te verbeteren, en de

time trial is nieuw leven ingeblazen

met een nieuw parcours met tevens een

loted op startnummer na afloop.

Vooral het praten met en luisteren naar

de verschillende groepen binnen de

vereniging is in zo'n beginfase erg

belangrijk om van daaruit een beleid

voor korte en lange termijn te kunnen

bepalen. Met de trainers is inmiddels

het idee van uitwisseling besproken

waarbij een ffainer training geeft aan

een ander dan zijn eigen groep. Dit om

de onderlinge samenwerking tussen

ffainers te stimuleren en ook de moge-

lijkheid voor lopers om eens met ande-

re tainers/ trainingsmethodes kennis te

laten maken. Roché Silvius heeft aan

de ffainers inmiddels presentaties

gegeven over trainingstechnische

aspecten zoals het trainen met hartslag-

meter en het maken van trainingssche-

ma's. Verder probeert de TC een wat

nauwere samenwerking tussen het

paramedisch team en trainers te

bewerkstelligen zodat misschien onno-

dig veel blessureleed bij de lopers

voorkomen of op z'n minst vermin-

derd kan worden. Met Neomed is
gesproken over het aanbieden van de

diverse keuringen/inspanningstesten,

op maat gesneden voor de behoeften

van de diverse lopers (recreatieflwed-

srijd). Zo zijn er tal van zaken waar

de TC op dit moment mee start met als

algemeen doel het nainingstechnisch

beleid binnen de club waar mogelijk te

verbeteren. Belangrijkste rol voor de

TC is toch vooral om te stimuleren en

de berokkenen de juiste mogelijkhe-

den te bieden om hun activiteit binnen

de vereniging optimaal te kunnen uit-
voeren. Tot zover even een korte inlei-
ding over de opstartfase van de nieuwe

TC Natuurlijk zijn de leden van de TC
altijd bereid om clubleden met vragen

of opmerkingen te woord te staan.

Met sportieve gïoeten namens de TC,

Marcel Mientjes

Golden Ten. Heet, heter; heetst
Het is alweer een tijd geleden (7
mei) maar biivelen staat de laat-
ste edÍtie van de "Golden Ten"
nog vers in het geheugen. Het
was namelijk heet. Zo heet dat
velen op het laatste moment
besloten in plaats van te lopen
maar een lekker pilsje te nemen
op een gezellig terras. En dat
was misschien wel zo verctandig
ook.

fk moet zeggen dat ik zelf tijdens

I de wedstrijd regelmatig dacht:

I"Wut doe ik hier? Is dit leuk ? Ik
r',,:,iqpusriíee!!!"

Vooral op de Brasserskade was het

gekkenwerk: Een lange rechte, voor
het oog oneindige asfaltweg. En dan

nog wind mee ook. Ik probeerde

mezelf nog moed in te praten door te
denken " Als ik op het strand lig of
naar de sauna ga dan is hitte heerlijk,
probeer er dan nu ook van te genieten

l" Nou dat lukte niet echt. Ik dacht dat

ik dood ging. Het was dan ook daar

dat ik Bart Colyn moest laten gaan.

was voor zijn doen rustig gestart

daardoor minder last van de

te hebben. Velen gaven hier

de pijp aan Maarten en ik moet zeggen

dat ik ook de neiging had om uit te

stappen. Maar ja je moet toch terug.

Dus toch maar doorgezet.

Als je naar de tijden op de uitslagen-

lijst kijkt lijkt het of er slecht is gelo-

pen. Toch als je naar de ranglijst kijkt
zie je dat dat wel meevalt. De Golden

Ten is een grote sterk bezette wed-

strijd. Doordat ze onderdeel zijn van

het Zuiderstercircuit komen er veel

regionale toppers op af uit alle catego-

riën.

In dit licht is de prestatie van Jose

Willemse dus erg Ytap.ZIj was, in het

kielzog van Hans Blokker, eerste bij
de dames 40 +. Willem de Graaf viel
ook in de prijzen, hij was zevende

senior. Mijn geploeter werd uiteinde-

lijk beloond met de zle plaats bij de

veteranen 40 + Een aantal jongens die

normaal voor mij zitten, finishten nu

achter me. Ik was dus achteraf best

tevreden. Ik had even de illusie dat ik
Bart nog zou pakken. Als zijn kop gaat

schudden dan zit 'ie stuk. Doordat ik
hem de hele tijd in beeld had kon ik
zien dat hij er helemaal door zat. Hij
waggelde als een oude eend. Helaas, Peter van Leeuwen.

Elektrostimulatie voor spieren
Elekrostimulatie is een methode
die gebruik maakt van elektrische
stroom om een zenuw te prikke-
len die naar een spier loopt,
waardoor deze spier kracht gaat
leveren. Altientallen jaren wordt
i n de reva I idatiesector elekrosti -
mulatie op spieren toegepast
voor allerlei doeleinden.

f]!én van de bekendste situaties is

J{ tret herstellen van amyotrophie

I-]/tiret siinken van sprergroepen)

na een periode van inactiviteit.
Bijvooóeeld als u met uw been in het

gips heeft gezeÍen. Ook wordt elektro-

stimulatie gehanteerd voor het behan-

delen van incontinentie, epilepsie en

pijnstilling. Nadat bleek dat spieren

groter en sterker werden bij patiënten,

rees de vraag bij sporters of elektrosti-

mulatie bij hen ook kon helpen. In de
jaren '70 werd voor het eerst in de

SovjerUnie en de DDR elektrostimula-

tie op sporters toegepast, maw deze

vormen waren erg pijnlijk. Eind jaren

'80 heeft de technologische ontwikke-
ling van elektrostimulatie apparatuur

zijn intrede gedaan, met als gevolg dat

er momenteel een nieuwe trend aan het

ontstaan is binnen sportland. Na de

grote hartslagmeterrevolutie lijk de tijd
rijp voor elektrostimulatie voor spor-

ters. Niet alleen voor kachttraining,
maar met verschillende doeleinden.

Juventus doet het, Valencia doet het,

Heike Drechsler doet het, Richard

Krajicek doet het, Michael Boogerd

doet het, Anton Abel en Martin Fiz
doen het, Richard Groenendaal doet

het, Bart Brentjes doet het. Wanneer

doet u het? Elektrostimulatie is een hot-

item. Maar hoe werkt het nu precies, en

wat zijn de voordelen?

Op televisie heeft u misschien weleens

de Gymform Plus gezien. Dit is een

goedkoop en slecht apparaat, maar
geeft een aardig algemeen beeld van

elektrostimulatie. Er wordt door een

kastje (een microprocessor) een elektri-

sche impuls opgewekt. Deze impuls

wordt via snoeren geleidt naar plake-

lektroden die u zelf op de spieren kunt
plakken die u wil ffainen. Via de plake-

lekffoden wordt de impuls overgedra-

gen op de zenuw die naar de spier

toen hij doorhad dat ik er aan kwam
wist hij er nog wat exfra's uit te per-

sen.

Het is maar de vraag of de Golden

Ten volgend jaar nog zo'n grote wed-

srijd is. Het is onzeker of zij deel blij-
ven uifnaken van het Zuiderster

Circuit. Dat zal zeker deelnemers

schelen. Bovendien hebben zij een

datum gepland waar wij als Road

Runners zeker niet blij mee zljn. 27

mei! Notabene de datum dat de vol-
gende Royal 10 zal worden gehouden.

Hier is het laatste woord uiteraard niet

over gezegd. Het is natuurlijk bela-

chelijk om twee zulke grote wedstrij-
den in eén regio op een dag te houden.

Dan maak je elkaar kapot en daarmee

is niemand gediend. Ik ga er vanuit dat

de organisatoren van beide lopen er

samen wel uit komen. Het zou zonde

zijn als twee zulke leuke wedstrijden

elkaar zouden beconcurreren.

loopt, waama deze spier kacht levert.

Het lijkt heel simpel, maÍu u begrijpt
dat elektrische stroom niet zomaar toe

te dienen is. Het moet natuurlijk geen

verbrandingen opleveren, het mag geen

elekrische schokken veroozaken en

het mag niet leiden tot polarisatie in het

lichaam. De meeste apparaten die op de

markt zijn kunnen niet aan deze eisen

voldoen. Bovendien voelen zij niet

comfortabel aan omdat zij niet werken

met de ideale impulsstroom. Het enige

merk dat alle gevaren uitsluit en het
meest comfortabel is, is Compex.

Compex is van Zwitserse makelij en

heeft 20 jaar ervaring met de research

naar elektrostimulatie. Compex is de

Polar van de elekÍostimulatie. Maar
daar betaald u dan ook voor!

Wat is nu het voordeel van elek-
trostimulatie?
U kunt met behulp van elektrostimula-

tie meerdere doelen nastreven.

Allereerst kunt u spiervezels trainen die

bij vrijwillige krachttraining niet geac-

tiveerd worden. Hierdoor krijgt u meer

kacht. Dat kan gewone kacht zijn of
explosieve kacht, afhankelijk van het

programma dat u kiest. Doordat u de

gewrichten gefixeerd moet houden ont-

staat er geen beweging, waardoor de

krachttrainingen absoluut geen bles-

sures op kunnen leveren. U kunt zo een

spiergroep trainen die bij gewone trai-
ningen minder vaak aan bod komt. Ook
kunt uw melkzuurweerstand verbeteren

zonder dat u daarvoor hele intensieve

trainingen hoeft te doen, waardoor het

gevÍur van spierpijn gereduceerd

wordt. Via elektrostimulatie worden de

snelle spiervezels dan geactiveerd wat
gepaard gaat met de vorming van

melkzuur. Daarnaast is ook het uithou-

dingsvermogen van de spiervezels te

verbeteren, waardoor uw duurvermo-
gen verbetert. De capaciteit van de

spiervezels om zuurstof op te nemen,

neemt toe. Ten slotte bestaat de moge-

lijkheid om met elektrostimulatie te

herstellen van inspanningen zonder dat
u uw hart overmatig hoeft te belasten.

Ik ben benieuwd wie van de HRR-
leden straks als eerste met een

Compex-Sport de kantine binnenkomt.

Roché Silvius
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HRR wint wisselbeker bii oriëntatiewandeling
Zaterdag 27 mei won het team van HRR de
eeste pijs bij een oriëntatie wandeling,
hier een kort verclag.

f Trijdagavond verftokken we al vroeg vanaf

l/ O.n Haag richting Sliedrecht. De wande-

Y ling zou ,.ijaug de hele nacht duren tot

maai§e&t zaterdagmiddag vier uur, bovendien was

de weersverwachting niet al te best. We houden

elkaar voor dat deze wandeling erg leuk zal wor-

den, maar helemaal zeker van onze zaak zijn we

niet. In Sliedrecht is om acht uur ons hele team

compleet: Marcel den Dulk (onze captain), Hellen

den Dulk, Hans Janssen, Paulien Wijnvoord, Jacob

de Bie , Janneke Langeveld en Guus Vogelpoel.

Verder blijken er nog drie teams zo gek te zijn om

een hele nacht te gaan lopen. De opzet van de wan-

deling is eenvoudig. We zullen lopen van post naar

post. Hierbij zullen we bij iedere post aanwijzingen

kijgen, waar zich de volgende post bevindt.

Tussendoor kijgen we ook allerlei vragen te beant-

woorden. Het team dat de meeste vragen beant-

woordt en de route langs alle posten aflegt wordt de

winnaar. Voor het afleggen van de langere afstan-

den laijgt ieder team ook nog een busje met

chauffeur toegewezen. Na uitleg van de spelregels

gaat het hele spel beginnen en omstreeks kwart

voor negen kijgen we als laatste team onze

opdracht. Via deze opdracht komen we er achter

dat het startpunt van de wandeling bij Appelscha

ligt (voor degene die dit niet weten dit ligt in
Friesland ! !). Na ontvangst van nog een grote enve-

lop met vragen gaan we met ons busje op stap.

Marcel neemt de taak op zich om ons naar een spe-

cifieke ANWB paddestoel nabij Appelscha te gid-

sen. De rest van het team buigt zich intussen over

de vragen. Een aantal van deze vragen blijken

behoorlijk pittig, maar met een beetje hulp luh het

ook om deze vragen te beantwoorden. Voor we het

in de gaten hebben komen we even na elven bij het

startpunt aan. Het is inmiddels aardedonker en het

regent zacht. We trekken onze regenjas aÍm en gÍum

vol goede zin op weg. Bij de wandeling naar de

eerste post, moeten we er duidelijk nog een beetje

inkomen. We moeten lang turen op de kaart voor-

dat we eindelijk weten wÍur we heen moeten gaan

en welke route we moeten volgen. En ook onder-

weg zijn er de nodige discussies welke weg we

moeten gaan. Na een aantal omzwervingen komen

we uiteindelijk aan bij de eerste post. Hierna loopt

e.e.a. duidelijk beter en een tweede post weten we

in een record tempo te vinden. Op weg naar de

derde post blijkt ook de meegebrachte GPS goed

van pas te komen. Als we onderweg de weg kwijt
dreigen te raken helpt de GPS ons de goede richting

te bepalen en zo komen we dwars over de heide en

door drassig veengebied feilloos aan bij de post. De

derde post is opgezet als rustplaat. Alles is echt

prima verzorgd en we kijgen hier een kop soep

met een broodje. Nadat we met een beede fantasie

ook nog een aantal vragen over de natuur hebben

beantwoord, kunnen we weer vertrekken. We kun-

nen inmiddels al weer lopen zonder dat we hierbij

voortdurend een zaklamp nodig hebben en ook de

leeuwerikken beginnen op dit woege uur al weer te

fluiten. Gezellig kletsend bereiken we de vierde

post, een verzetsschuilplaats in het bos bij Diever.

Vervolgens zetten we flink de pas er in en rond

zeven uur komen we als eerste team aan bij de post

in Geeuwenbrug. Hier wachten we tot alle teams

compleet zijn en gaan dan met de busjes op weg

nÍar een manege in Dwingelo. In Dwingelo genie-

ten we van een kop koffre om vervolgens plaats te

nemen in een huifkar. Na een kleine tochtje door de

kentenbossen van Dwingelo kijgen we de naam

van de laatste post. Na wat navraag blijkt dit een

restaurant in Lhee te zijn, waar we zonder veel pro-

blemen naar toe kunnen lopen. Dit is het eindpunt

van de wandeling. We zijn duidelijk sneller dan

oorspronkelijk gepland en nemen de tijd om nog

a
o
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de bossen.

wat na te zitten en te eten. Op de terugweg richting

Sliedrecht vallen we tevreden in slaap na deze

leuke maar vermoeiende nacht. Teruggekomen in
Sliedrecht blijkt dat we met het HRR team de eerste

prijs hebben gewonnen. Volgend jaar zijn we dan

ook zeker weer present om de gewonnen wisselbe-

ker te verdedigen. Het is echter ook een aanrader

voor andere HRR ploegen om eens mee te gaan

doen.

lacob de Bie

Thefirsttime.,,

Eigenlijk liep ik de marathon in 4 uur 15 in
plaats van de 4.17.10 die officiel in de
krant genoteerd staat. De hele voorafgaan-
de week waren dagen van apathie.
Wachten. Uitrusten. Slapen. En werwach-
ten. Elk uur luisteren naar de radio en elke
namiddag de krant openslaan in de hoop
op betere weenrcompellingen.

op de ongesteldheid die zelfs na

wrijven met menstruerende

maar niet wilde doorbreken.

me te pletter na zoveel maanden

geconcentreerd te zijn op rennen. Nu moest ik sla-

pen terwijl ik barste van de energie. Ik dronk geen

alcohol meer. Geen vet. At vreselijk gezond en ver-

antwoord en had 's nachts akelige dromen waarin

ik me te goed deed aan verboden vruchten. Maar

overdag hield ik me sterk. Telkens als iemand

begon over de marathon moest ik acuut naar het toi-

let. Eten als een bouwvakker deed ik, maar de

kilo's hadden door alle zenuwen geen vat op me.

Het wachten beu en nachtmerries nu van borden

chips en vaten wijn wenste ik dat de racedag al

voorbij zou zijn. Lamlendig sleepte ik me van dag

naar dag, van uur nÍutr uur. De voorbereidingen

waren ook allang getroffen. Voor elk weertype een

outfit. Een tas met medicijnen tegen zwellingen,

voor na de race. Vaseline voor schrale plekken.

Sporttape voor blaren. Horloge met een tijdschema.

Zonnebrand crème. Zonnebril. Toiletpaper.

Veiligheidsspelden voor het rarenummer.

Lippenbalm. Jasje voor de ochtendkou. Kleren voor

na de wedstrijd. Drinken voor ervoor en erna.

Rozijnen. Een haarband. Een vuilniszak die dienst

zou doen als regenjas. De weervoorspellingen

waren niet goed. Al dagen niet. De laatste avond

voor de wedsnijd was een en al droefenis. Wat als

het vreselijk regent? Wat als ik niet naar de wc kan

voor het startschot? Wat als ik vreselijk naar de wc

moet tijdens het rennen? Hoe vroeg moet ik opstaan

om kant en klaar om 8 uur 's ochtends bij de staÍ te
zijn. Hoe druk is het dan op de weg. En in de stad?

En waar vind ik een parkeerplaats ... Mijn laatste

avondmaal. Spaghetti. En weer woeg naar bed. Ik
wenste dat ik er nooit aan begonnen was.Om kwart

voor 5 zou de wekker afgaan, maar ik lag om 4 uur

al met open ogen de minuten af te tellen. Weenadio

aan. Bewolkt. Kleine kans op regen in de namid-

dag. 15 graden. Geen wind. Dat zit mee. Twee

boterhammen met banaan en koffie. De uur lange

autorit is on-enerverend. De weg is stil. Ik houd

mezelf kalm en denk niet aan wat er komen gaat. Ik
drink koffie en hoop dat mijn darmen me niet in de

steek laten. Ook in het hotel waar ik mijn wedsnijd-

nunmer moet ophalen is het nog rustig.7.e zeggen

dat ik makkelijk de auto dichtbij de startlijn kan

parkeren. Er is ook een prachtige wc voorhanden en

godzijdank valt alles op zijn plaats. Pardoes zijn er

nog twee uren over en wacht ik in de ochtendkou (7

graden) die in al mijn bonen kruipt. Ik houd me

vooral op bij de portable wc's. Langzaam loop ik
naar de start en wring me tussen de andere 2000

marathonlopers. Het is verbazend warm in de

meute. Er wordt wat geklest. Geroepen. Er wordt

geklapt maar niemand weet waarom. En dan

opeens is er beweging. Het schot heb ik gemist. We

gaan. Toeschouwers joelen, zingen en schreeuwen

zo hard als ze kunnen. Ik raak zo geemotioneerd dat

ik mijn best moet doen niet te huilen. We stoppen.

Teveel mensen willen in een keer weg. Ik sta nog

voor de eigenlijke staÍtstreep. De klokt tikt al I
minuut weg. Die moet ik wel zien in te halen, denk

ik nog, als ik om 3 uur 59 binnen wil zijn. We gaan

weer. Mijn tranen heb ik eindelijk onder conffole en

ik hol. Ik registreer. Ik voel niets. Denk niets. Geen

pijn. Geen ongemak. Geen ademgebrek. Geen hon-

ger. Geen dorst. Ik ren. Mensen aan de kant klap-

pen en roepen: "Go for it. You're looking good".

Ook aan het einde, als je voorbij sffompelt, roepen

ze nog: "You're looking good." Aan m'n neus.De

eerste 6 mijl wil ik in 1 uur afleggen, l0 minuten

een mijl, om daama over te gaan op 9 of sneller als

ik me lekker voel. Na de 20 mijl marker is het

alleen nog een kwestie van zorgen datje de einds-

treep haalt. Maar het gaat me te langzaam. Het

ritme zit er niet in. Al weet ik dat je langzaam moet

beginnen om het eind te halen, toch zet ik iets har-

der aan. Al gauw heb ik mijn verloren tijd bij de

startlijn ingehaald. Na l0 mijl heb ik 5 minuten

extra. Dat geeft me vertrouwen. Vrienden staan bij
de marker en geven me een sinaasappel schijfie.

Wat een venassing. Ik had ze niet verwacht.

Verderop staan twee kennissen naast hun fietsen te

zwaaien en te roepen. Ba mrll 15, onderaan de

enige berghelling, kijg ik nog een stuk banaan aan-

geboden die ik niet weg kijg en uitspuug. Het

publiek joelt en schreeuwt. Ze willen bloed, zweet

en ffanen zien. De 'killer hill' wordt het genoemd.

Ik loop vlak langs het publiek en kijk de menigte

recht in de ogen. Daardoor ben ik zo afgeleid dat ik
niet eens weet dat ik hol. Opeens sta ik boven. Geen

enkel probleem. Bij mijl 17 staat zoals afgesproken

een wiend die ik, voordat ik echt weet wat ik doe,

mijn plastic zakje met rozijnen geef. De eetwaar

droeg ik met een haarband om mijn pols, maar het

hinderde kennelijk. Ik roep hem na dat ik een

musli-reep wil. Ik raak in paniek als ik geen eten bij
me heb. Ik weet dat ik straks misselijk en flauw

word van mijn lege maag. Rozijnen helpen.Het is in

een flits gebeurd. In plaats van de rozijnen loop ik
nu met een musli-reep. Dat spul zuigt zich als een

blok beton vast aan mijn gehemelte en ik stik er

bijna in. Veel te droog. Met moeite spuug ik alles

weer uit. Toch houd ik angstvallig vast aan de reste-

rende reep. Als ik dreig flauw te vallen dat stouw ik
het alsnog in mijn mond, houd ik me voor. Heel

langzaam maar zeker consumeer ik mijn 5 extra

minuten op. Bij mijl 20 ben ik ze allemaal kwijt en

val ik terug op mijn oude schematijd. Dat is ruet

goed. Die 5 minuten had ik voor de laatste 6 mijl
gepland. Nu realiseer ik me ook dat 3.59 niet meer

haalbaar is. Jammer. Maar al gauw verleg ik mijn

eindtijd. 4.15 is ook mooi. Na 21 mijl ben ik het

meer dan zat. Mijn maag is leeg. Mijn hoofd zweeft

en ik voel me misselijk. Opeens geef ik het op en

wandel. Rustig lopen is zo fijn. Niets liever in de

wereld dan lopen, wil ik. Maar ik hol weer. Geef

mezelf ervan langs. Alle reserve zijn op, weet ik, en

nu is het een kwestie van je kop erbij en blijven

gaan. Maar ik wandel

mijl gaan over een smal

weer. En

RUNN§R§
I

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

ODo'enAanmeten van,bouwen

.', r,,,',r.'1.,-,',,.,,,,' 070 -

of Shimano

Vermont City Marathon, USA - 28 mei 2000

Aanmeten en



PAGINA I() Hor Rolu Rrvlrw

Zorg en Zekerheid Circuit 1999 - 2000
Vermont City MarathonTussen oktober en eind april vond hetZorg en

Zekerheid circuit (genaamd naar de hoofdspon-
sor) plaats. Road Runners uit diverse loopgroe-
pen deden hieraan mee. Ditverclag is gemaak
door leden van Ed Zijl's loopgroep die hebben
meegedaan op de 5 km afstand.

voor elke wedstrijd en gingen

op pad. De voorpret begon al in
auto met het uitwisselen van sterke verha-

haalden wij de startnummers af en

gingen als groep inlopen om tegelijkertijd het parcours

te verkennen. Elke wedstrijd kende een 5kin, lOkm en

l5km afstand die allemaal tegelijkertijd van start gingen.

Aan de 5km wedstrijden namen ongeveer 120 lopers

deel. Zelfs met het aantal deelnemers op de overige

afstanden was het totaal aantal lopers nog overzichtelijk.

Geen sprake van minuten wachten voordat je over de

startlijn kon gaan en zeker geen mensenmassa. Het was

ook prettig om dezelfde commentator te zien en te horen

in de start en finishgebied. Het is wonderbaarlijk hoe

dergelijke mensen ongeveer twee uren kunnen volpraten

zonder op je zenuwen te werken.

Stadsbank Cross, Leiden
Kort voor de start van deze eerste loop van het circuit
werden de deelnemers en dus ook het parcours veÍïast

door een korte bui. De kinderhoofdjes op dit zeer boch-

tige parcours door de kleine steegjes in het hart van

Leiden werden hierdoor wat glibberig. Gelukkig hebben

wij geen ongelukken door uitglijden gezien noch erva-

ren. Het parcours bracht ons na vele doorkuisingen van

grachten ook naar de trappen van het stadhuis die op- en

neergelopen moesten worden en uiteraard naar de

Burcht die moest worden beklommen.

Ter Specke loop, Lisse

De vorst die wij aantroffen bij aankomst werd gauw ver-

dreven door de warmte van de winterzon. Het vlakke
parcours met zeer weinig bochten omcirkelde een lege,

zanderige bollenveld en eindigde met een driekwart
ronde over een atletiekbaan.

reiding op de CPC. Het was de drukste loop voor wat
betreft het aantal deelnemers en had de beste weersom-

standigheden. Op deze uitgekiende 5km afstand hebben

de leden van onze groep allemaal goede tijden gelopen.

Braassemloop, Roelofarendsveen
De route van deze loop door de polder en langs de

Wetering brachten de deelnemers (toevallig?) langs het

gebouw van één van de circuitsponsors. De twee lange

rechte stukken op de route van de 5km afstand leken

nooit op te houden. De lopers op de langere afstanden

hebben hiervan slechts één gezien voordat zij in de zon

gingen lopen rond het Braassemmermeer.

Noordwijkerhout
De laatste wedsnijd had het meest saaie parcours: een

fietspad aflopen tot een keerpunt en dan terug langs

dezelfde route. Wel was het handig om te zien hoeveel

mensen er vóór je liepen. Helaas nam de muzikale bege-

leiding brj de finish hun rustpauzes op momenten dat

veel lopers langskwamen waardoor het effect van hun

inspanningen op de lopers beperkt werd. Na onze eigen

inspanningen op de 5km hebben wij uiteraard de Road

Runners op de overige afstanden toegejuicht onderwijl
napratend over hoe zwaarimakkelijk wij het onderweg

hadden gehad. De organisatie zorgde na elk wedstrijd
voor een "herinnering": de ene keer een zonneklep, een

andere keer een knipperlicht voor op de kleding of een

plant. Ook was er een loting op startnummer. De resulta-

ten van de wedstrijd waren beschikbaar op Intemet

dezelfde dag rond 18.00 uur en konden dus worden

besproken tijdens de normale HRR maandagavond trai-
ning. Om een indruk te geven van de tijden die werden

gelopen: tijdens de laatste wedsurjd noteerde onze groep

tijden tussen 18:41 en 27:28.De winnaar kwam binnen

op l6:M en de laatste op 33:47. Dit soort spreiding was

te zien in alle wedsnijden. In het eindklassement op de 5

km afstand was HRR de best vertegenwoordigde vereni-

ging met de namen van 12 Hague Road Runners te vin-
den in de lijst van 76 namen. Theo Timmermans eindig-
de op de tweede plaats voor de heren en Petra Meijboom

op de derde plaats voor de wouwen. Peter van Leeuwen,

Georgette Parlevliet en Margriet Hoekstra kegen ook
klassementsprijzen in hun categorieen op de 10hn
afstand.

17 minuten 10 seconden. Eindelijk, eindelijk
mag ik heel langzaamlopen.Tn hangen me een

medaille om en dan sta ik plotseling tussen alle-

maal feestende mensen. Ik krijg water. Mijn
vrienden zijn er. Eindehjk mag ik zitten. Wat
ben ik blij dat ik mag zitten in het natte gras

met plotseling drie flessen water, sinaasappels,

bananen, marsrepen, koekjes, icecream en een

bagel om me heen. Opeens ben ik helemaal niet
moe en moet ik alles veÍellen. Alles. Van de

warmte bij de start. Van de laatste 6 mijl. Van
de 26 mijl marker die geen finish bleek te zijn.
En pas dan leer ik dat een marathon 26.2 rujl
lang is. Wat ontzettend stom van me. Eenmaal

thuis neem ik me plechtig voor om voortaan

vooraf na te gaan waar precies de finishlijn is.

En ongemerkt maak ik plannen om mijn blijk-
baar zwakste plek - mijn bovenbenen - voor
volgende wedsnijden (Volgende? Na de race

had ik daar nog emstige bedenkingen bij) meer

te trainen. 7n zijn nu pijnlijk stijf. Lopen gaat

prima, maar een berghellinkje of een traptree af
is een vezoeking. Maar geen blaren, geen pijn
in mijn heup, nik. Helemaal niks. De gemeten

tijd staat in de hant van de volgende dag: Thea

Van Der Geest 43, Plainfreld Vt, 4.17.10. Als
353-ste wouw (van de 663) kwam ik over de

streep. De snelste vrouw deed het in2.46.10 en

mn n 2.22.56. Mijn hemel Een foto van mij
(ahum) tussen honderd andere renners siert de

openingspagina. Eindelijk heb ik dan de kant
gehaald! Tr,ggen ze ruet dat Amerika het land

van onbeperkte mogelijkheden is?Als laatst nog

even zeuren over mijn eindtijd. Dat hoort. Die
is niet helemaal accuraat. Voordat ik iiberhaupt

de startlijn passeerde was er al I minuten voor-
bij. Misschien wel I minuut en 1l seconden.

Als dat zo is dan heb ik mijn marattron in 4.15

gelopen! Dat is mooi. Heel mooi.

Thea van der G*st (trainer Genit v d Verr)

vervolg van pagina 9

is afleiding. Alleen keu-
Ik bijt door. Elke anderhalve

drinkplaats en ik beloof mezelf

dat ik na het drinken l0 passen mag wandelen

... Vrijwilligers roepen dat ik er bijna ben. Ik
word boos, omdat 3 mijl helemaal niet 'bijna'
is in dit geval. Dit zijn de moeilijkste 3 mijl. Ga

me nou niet zeggen dat ik er dan 'bijna' ben,

goddomme."You're looking great", roept er

iemand als ik voorbij sfompel. Verbaasd draai

ik om en roep "No, I'm NOT!" Ik ben misselijk
en wil niets liever dan dat het voorbij is. Dat ik
heel veel water kan drinken en dat ik mag zit-
ten. Zitten. Ik hoest tot ik bijna overgeef. Dan

heb ik mezelf weer even onder controle en hol
weer anderhalve mijl, tot de volgende inzin-
king. Loop, hol, loop, hol. Verdomme. De tijd
tikt. Het kan me niets meer schelen. Ja, toch

wel. Ik ren weer. Eindelijk, eindelijk verlaat ik
het fietspad en nader ik het park aan Lake
Champlain met de finish. Het is er zo druk dat

ik voor een tel gedesoriënteerd ben. Hoe loopt
de route? Maar dan zie ik het en tegelijkertijd
spot ik helemaal aan het einde van de tunnel

het bord met 26 erop. Ik geef het niet op. Niet
we€r op het laatste moment. Ik zet een sprint in
en 26 komt steeds dichterbU. Ik kijk weer opzij.
Naar de mensen die klappen en joelen. Ik weet

niet eens dat ik ren. Daar is 26

...Godverdomme, waar is die frnish nou? Ik
word kwaad. Moet over gras. Het parcours

leidt me terug. Langs dranghekken. Ik ben

helemaal leeg. Ik wandel terwijl dit mijn
triomftocht zou moeten zijn. Waar is godver-

domme die verdomde hnish. Dan ren ik weer.

Loop onder de vlag en de tijdmeter door. 4 uur

Oliebollenloop, Leiden
Op 31 december werd deze loop gehouden in de bosrij-

ke omgeving van de lridse Hout. Smalle bochtige bos-

paadjes raahen vol lopers die probeerden elkaar te pas-

seren en de modderige plekken te mijden. Na afloop
genoot iedereen van de oliebollen.

Duinloop, Katwijk
Een lange (5,6km) loop bracht de deelnemers door de

duinen ten zuiden van Katwijk. Op onze afstand hoef-

den wrj (gelukkig) de lange trap naar de uitkijktoren niet

te beklimmen maar wij konden wel zwaaien naar beken-

den op dat deel van hun parcours. De laatste kilometer
van het parcours werd afgelegd rond een open gebied

met uitzicht op medelopers die vele plaatsen en een pÍuu

minuten dichter bij de finish waren.

Voorschoten
Deze wedstrijd was georganiseerd net voor de CPC loop

en werd waarschijnlijk gelopen door velen als voorbe-

Wrj gaan volgende keer weer meedoen, jullie toch ook?

Ed Zijl of iemand uit zijn loopgoep kan hierover meer

informatie geven.

Mike Dunn

@

De ha dloop-spe ciaalzaak-
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 66 71
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Jmé ï[illense
(2e secretaris)

Fralt Soonieus

(le pnningmeester)

Aad OverdevsÍ
(2e pnningneester)

Jacquee Bcljon
(wedstijdsecr.)

GuusZijdenk
0edenadministratie)

e-mail adres

CLUBVAN 1N
Postbanknr. 78.60.073 /ABN

Benlletmus Dc
(Voonitted

John Agerof
(vice-vooziner)

Louise vrn Ihffi
(secretad0

Karel §toll
(pnningmeested

2566Y'L Den Haag 070-3462@7

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 07A-3236042

Fris Slompstraat 29

2264 DW Leidschendam 070-3204095

Johannes Poststraat 2

2264 DC Leidschendam 070-3 I 75869

Laan van Eik en Duinen 8

2564 OT Den

2592r-r

(PRbctuurslid)

EABCAMfiit§S'E

Boy Cailjard
(voozitter)

Margreervan Dijl

Marrten Veryoort

CLUBKLEDING

BÀZiit
REDACNE

Heflen &n Dult HeÍ€nstaat45

2681 BD Monster 0174-2()861

E-mail h.derdulk@tnrret.nl

Renée vrn der Roes{ Zuidplulaan 9l
2743 CW Waddinxveen 0182-ó1 1955

a
|E)
e
ETG.§
-@

-:t===@---.€o
--d)-:@
@N

-o:-o
-oN€,
G

-
-

oë
-t-g

-t--r..._

-ë
-.-
-

Dat andere merkenbureau.

SNIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE't'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )
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Den Haag en Omstreken
stichting
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2573 PN Den Haag 0?0-427ó3ól

2593 VE Den Haag 070-3473873

I.ouis Davidsstraat 3 17

2551 EI Den Haag 070-3831322

V. Loostraat 75

2582 XB Den Haag 070-3522519




