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. ln een verg
gen HDM,
gesproken over het
als het financieel
binnen onze club de beh
een krachthonk is geïnver
zal besloten worden of de club mee
gaat doen in een dan op te richten
stichting. Een pakket van eisen zal
ingediend gaan worden. Zo heeft
HRR b.v. naast de ruimte met de toe-
stellen een extra ruimte nodig zodat
het krachthonk ook voor Conditio
geschikt wordt. Als de kosten voor de
club beperkt blijven, zal geen entree
of contributieverhoging gevraagd
gaan worden.

. De aktie krasloten heeft / 465,- opge-
bracht. Dit afwegende tegen de
lauwe animo van de kopers wordt
besloten om volgend jaar niet meer
mee te doen.

de kozijnen

3 I het fietspad 10 offi-
cieel geopend gaan worden. Over de
opening is nog niets bekend, de uit-
nodiging moet nog binnen komen.

. Bestuur is akkoord gegaan met het
verzoek van Hellen den Dulk om weer
het si nterklaasfeest te organiseren.

o Bestuur is in overleg met
ZOTlTClRoyal Ten om betere afspra-
ken te maken voor de komende
periode. De ZOT-trainingen zullen in
januari beginnen en doorlopen tot en
met de 3M Marathon. Een vervolg
gesprek vindt plaats op 25 september.

ln mijn vorige voorwoord schreef ik
over het'Plan de Campagne'voor de
verbetering en vertraaiing van het
clubhuis. lnmiddels heeft de betreffen-
de commissie een en ander in kaart
gebracht in een overzichtvan de werk-
zaamheden met een globale planning
en de daarmede gemoeid zijnde
kosten.

daarbij aan werkzaamheden met
tot openslaande ramen in
bestuurskamer en fysio-

opknapwerk van de kleedka-
mers, buitenschilderwerk, verfraaiing van de
kantine (plafond, verlichting, bar), terras, aan-
passingen in de keuken en aanschaf van nieu-
we apparatuur en parkeerterrein. Niet alles zal
ineens kunnen; ditjaar en begin volgend pak-
ken wij de openslaande ramen, de kleedka-
mers, de kantine, de keuken en het terras aan

en de rest is daarna gepland. Overigens zalhet
'Plan de Campagne' gepresenteerd worden op

de komende Algemene Ledenvergadering in
oktober en kunnen eventueel andere prioritei-
ten gesteld worden. Vanzelfsprekend zal het
bestuur het 'Plan de Campagne' uitgebreid
met de Club van 100 bespreken inclusief de

Íinanciering ervan.

De afgelopen maanden is er in de wegatletiek-
hoek weinig gebeurd. Wij hebben de bekende

komkommeÍrjd gehad. Geen grote wegwed-
strijden, veel leden met vakantie en weinig
bouwactiviteiten in verband met de bouwvak.
Neemt niet weg dat alles door blijft lopen. De
bar blijft op volle toeren draaien, trainers staan

paraat om de leden enthousiast en deskundig
te begeleiden, de TC is hard bezig en dat geldt
voor veel commissies en vrijwilligers binnen
de vereniging. Ieder jaar organiseert het
bestuur een zogenaÍrmde vrijwilligersavond
om de HRR-vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet. Het behoeft geen betoog, maar het
is goed om het nog maar eens te melden, dat
HRR zonder wijwilligers niet kan bestaan. De
avond dient er dan ook toe om de wijwilligers
in het zonned e te zetten en om ze een beetje te

verwennen. Dat verwennen gebeurt in de
vorÍn van een hapje en drankje, maar ook
omdat het bestuur die avond geen beroep doet
op andere vrijwilligers. De bestuursleden zul-
len zelf de tap bedienen en de hap uitserveren.
De gelegenheid, de 21e oktober, om de voor-
zitter met schortje aan te vragen om een bier-
tje.

Ton Vermolen, vootzitter
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Volgende bestuurcvergadering zal op
12 september zijn.

. Blessure preventie en behondeling

. E,C,G, beoordeling
o Bloeddrukmeting
. Vo2 mox bepoling
. Vetpercentoge meting
r Mobiliteitsonderzoek
o Vitole copiciteit
o Tronings/bewegings odviezen
o groepskorting
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. Orthopedische en

Sem i-orthoped ische schoenen

. Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

. Voetprothesen en

binnenschoenen
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Het zou kunnen dat onze roep om
barmedewerkers aan het eind van ons
artikel nooit zo opvalt, daarom begin
ik er nu maar eens mee. Natuurlijk is
de bar elke avond weer bezet, maar
dat komt dan wel door het kunst- en
vliegwerk van lneke, want ook voor
haar blijft het hangen en wurgen. Doe
dus niet zo flauw, laat ons niet langer
spartelen en geef je op, het is uitein-
delijk maar eens in de acht weken dat
je een bardienst draait. Ditmaal verder
weinig nieuws van de barcommissie.
Althans geen echt nieuws, tja ook wij
hebben last gehad van de
komkommertijd.

ij het uitkomen van deze Hot
Review, zijn wij al een
bezig met het introduce-

het Barboek. De komende
maanden zullen wij tijdens de bardien-
sten de betreffende medewerkers het
boek uitreiken, waarbij wij dan gelijk
een korte uitleg kunnen geven over
gebruik en inhoud. Tegelijk hiermee
beginnen we ook met het in gebruik
nemen van een logboek, waarin de

medewerkers alles wat betreft de bar-
dienst kwijt kunnen. Het is niet de
bedoeling dat men hierin alleen maar
zijn gal spuwt, vooral opbouwende
kritiek is altijd welkom, en zal door
ons zeker ter harte worden genomen.
Dit alles uiteraard om de bar beter en
efficiënter te laten functioneren, niet
om de medewerkers te pesten of met
extra werk op te zadelen. ln een van
de vorige Hot Road Reviews heb ik aan
clubleden gevraagd om de legen gla-
zen, kopjes, borden e.d. mee terug
naar te bar te nemen. Hieraan wordt
zeker gehoor gegeven, want veel
mensen ruimen hun eigen spullen nu
op. Hiervoor bij deze namens de bar-
medewerkers hartelijke dank.

De voorlopige omzetcijfers over het
eerste halfjaar 2000 wijzen uit dat de
omzet ten opzichte van 1999 weer iets
lager uit zal vallen. Dit is voornamelijk
te wijten aan een teruggelopen kanti-
nebezoek. Men blijft tegenwoordig na
de training niet meer zo lang hangen
als vroeger. Daar staat dan weer
tegenover dat de inkopen verhou-
dingsgewijs een stuk lager zijn dan in
1999. En dat resulteert dan weer in
een hogere brutomarge, waar het uit-
eindelijk om gaat, omdat dat het
bedrag is wat na aftrek van kosten
overblijft.

Boy Gailjaard

De vakantie periode is bijna voorbij en
daarmee komen de adiviteiten van de
TC weer in een stroomvercnelling. De
komende periode zal in het teken
staan van het samenstellen van een
'technisch beleidsplan' voor het jaar
2001 met daaraan gekoppeld de
onverm ij del ij ke beg roti n g. Voor het
opstellen van dit technisch beleidsplan
zijn een aantal trainers benaderd om
hierover te brainstormen. We zijn er
van overtuigd dat we samen met de
trainers komen tot een realistisch en
uitvoerbaar plan dat een goede basis
is voor de adiviteiten van de TC in
2001.

moment van schrijven
we drie van de vier edi-

van de Time Trials voor dit
achter de rug. Met een

opkomst van meer dan honderd deel-
nemers per editie kunnen we zeer
tevreden zijn. ln totaal hebben onge-
veer 230 verschillende lopers deelgeno-
men waarvan een deel dus aan twee of
zelfs alle drie de trials. Albert
Beekhuizen is een trouwe topper dit
jaar met zijn twee overwinningen en
één tweede plaats en steeds scherpere

tijden. Punt van aandacht is de regis-
tratie van de nummers van de deelne-
mers bij de finish. Doordat tijdens piek
momenten een grote hoeveelheid
lopers tegelijkertijd over de finish
komt, kan het voorkomen dat enkele
deelnemers niet worden geregistreerd.
Voor de volgende edities zullen we
alles in het werk stellen om dit pro-
bleem te voorkomen. Helaas hebben
we ook tegenslag gehad. Als gevolg
van een voor Nederlandse begrippen
tropische warmte is één van de Time
Trials op het laatste moment niet door-
gegaan. Deze uitzonderlijke situatie
noopte ons tot het nemen van deze
beslissing. ln samenspraak met de trai-
ners is er een nieuwe datum gevonden,
maandag 11 september, zodat we ook
dit jaar vier Time Trials zullen hebben.
Deze laatste editie van dit jaar zal op
hetzelfde parcours worden gehouden
als de voorgaande drie edities. Dit zal
hoogst waarschijnlijk de laatste keer
zijn, voor het volgend jaar zal op de
nieuwe fietspaden rondom de club een
nieuw parcours worden uitgezet.

Vakantie: tiid voor extra lange duurlopen
'Goedemorgen, zit u hier al lang?' Het
echtpaar op het terras kijkt verbaasd
en schat in dat ze al zo'n half uur kof-
fiedrinken. 'Beetje rare vraag, maar
heeft u mij al eerder gezien?' Nee, vol-
gens hen niet. Omdat ik er doornatvan
het zweet behoorlijk opvallend uitzie
ten opzichte van de gemiddelde wan-
delaar hier moet ik dus weer eens ver-
dwaald zijn. lk hoopte dit hotel net ook
al gepasseerd te zijn. Toch weer de ver-
keerde kant opgelopen.

in het Limburgse heuvelland en

een rondje hard te lopen. Niet al

mooi te combineren met een beet-

om de conditie op peil te

houden. Allerlei wandelroutes staan in kleur

aangegeven dus dat moet goed gaan. Echter,
het blijkt dat elk dorp hier zijn eigen blauwe,
rode en groene wandelroutes heeft. lrtje even

niet goed op, loop je ineens op dezelfde kleur
route maar van het verkeerde dorp. Daar komt
dan uiteindelijk toch de SRV-man weer van
pas, die haarfijn kan veÍellen hoe je bij de

camping van de boer Zus en zo kan terugko-
men. Jammer, dat het dan altijd weer veel ver-
der is dan je zou willen. Typisch iets voor het
platteland want in een vreemde stad overkomt
je dat veel minder. Daar onthoud je tegen het
verdwalen makkelijker de volgorde van de

sffaten en hoe je gelopen bent. Bospaden en

landweggetjes lijken veel meer op elkaar. Of
ze kronkelen zodanig dat je niet zozeer je
oriëntatie verliest (de zon!) alswel geen idee
meer hebt waar je ten opzichte van je uit-

gangspunt zit. Dan kan je weer behoorlijk mis
komen te zitten. Vooral als je bij de boer kam-
peert: 'Dag meneer, ik kampeer ergens wÍutr
niks is en nu ben ik de weg kwijt'. En wat me

steeds meer opvalt, is dat mensen de weg
alleen nog maar kunnen uitleggen alsof je met
de auto bent. Voet- en fietspaden zijn blijkbaar
alleen voor de toerist. In Groningen, waar je
fantastisch rustig kan lopen, kan je in het vlak-
ke land altijd heel goed het karakteristieke
kerktorentje in de verte als herkenningspunt
houden. Alleen blijkt daar de in de goede rich-
ting ingeslagen weg aan het eind van je
beperkte rondje ineens toch weer via een paar

kilometer verder gelegen dorpje te lopen. Het
zal duidelijk zijn dat op deze manier de vakan-
tie ongewild toch weer de tijd van de extra
lange duurlopen is geworden.

André Westerhuis

Loopgroep Henk Hoogeveen b.a.

Voor de trainers zullen er in oktober
weer reanimatie cursussen worden ver-
zorgd. Aanmeldingen hiervoor verlo-
pen via Trudy de Lange. De TC stelt
zich hierbij op het standpunt dat iede-
re trainer jaarlijks een opfris avond
moet bijwonen. Trainers die nog nooit
een reanimatie cursus hebben bijge-
woond zullen de eerste keer twee
avonden moeten bijwonen. Aan-
sluitend op dit thema wil ik de trainers
en de leden er op wijzen dat er voor
belangstellende een aantal hartslag-
meters te leen zijn. Deze hartslagme-
ters zijn aangeschaft voor algemeen
gebruik en kunnen in samenspraak
met de TC voor bepaalde tijd worden
geleend. Momenteel wordt van deze
mogelijkheid nog te weinig gebruik
gemaakt. Een aantal van de hartslag-
meters zijn via de PC uit te lezen zodat
er grafieken kunnen worden uitge-
draaid. Heb je interesse in een hartslag-
meter en wilje proberen wat de moge-
lijkheden zijn of wil je eens weten tot
welk maximale ritme je hart tijdens
een wedstrijd wordt opgestuwd neem
dan contact op met één van de TC

leden.

Jeroen Koruing
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Jeroen wil je je even voorstellen?
Ik ben Jeroen Korving (29) samenwonend met
Els in Bezuidenhout. Ik loop momenteel in de

l0 kilometer groep van Eugène van der Berg.

Wanneer ben je lid geworden van
HRR?
Ik ben lid vanaf+1988 tot 1991 en van 1998

tot heden. Tijdens mijn studie Sociale
Geografie in Utrecht ben ik er een paar jaar
tussenuit geweest.

Wat doe je voor werk?
Adviseur op het gebied van Geografische
Informatiesytemen (wie zegt het wat?) bij
Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst (Delft).

Wanneer ben je als lid TC begonnen?
Begin van dit jaar (februari 2000)

Wat vind je hiervan?
Ik liep al een tijdje met het idee om iets binnen
de HRR te gaan doen. Ik had echter niet pre-
cies voor ogen wat dat dan zou moeten zijn.
Toen Peter Kempkes mij benaderde voor de

TC wist ik bij wijze van spreken niet van het
bestaan van deze commissie. Ik ben er dus
geheel open ingestapt. Uitdaging voor mij is
nu om de werkzaamheden van de TC te struc-
tureren en daarmee hopelijk een goede bijdra-
ge te leveren aan de HRR.

Train je vaak, hoeveel en wanneer?
Variërend van 2 -4 maal per week aftrankelijk
van de periode. Meeste trainingen doe ik op de

club op maandag en woensdag avond. Af en

toe komt daar een zaterdag ochtend training
bij en / of een wedstrijd in het weekend.

Hoe ziet jouw training er in de zomer
of winter uit?
In de zomer probeer ik vaker op de fiets te zit-
ten, dat is dan ook de periode dat ik vaak maar
twee maal per week train. In het voorjaar en
najaar ziin meestal de leuke 10 kilometer wed-

strijden waar ik me op voorbereid, in de win-
ter pak ik zo nu en dan een cross mee.

Vertel eens iets over ie eigen atletiek-
verleden?
Ik ben in mijn middelbare school tijd in con-
tact gekomen met het hardlopen door Roché

Silvius. Het is begonnen met een eenmalig
beoogde deelname aan de Vredespaleisloop
(5km). Het niveau verschil met Roché was

toen al aanzienlijk en tot de dag van vandaag
onoverbrugbaar gebleken. Via Sophie van
Geenhuizen ben ik bij de HRR in de groep
van Gerrit van der Veer terecht gekomen.

Waar haalje de motivatie vandaan?
Hardlopen is voor mij een eenvoudige manier
om met een relatief korte tijdsinspanning mijn
conditie op pijl te houden. Het grote voordeel is
dat je eigenlijk niet aftrankelijk bent van weer,

tijd of seizoen. Ik moet zegger, dat ik lopen pas

echt leuk vind als het me makkelijk afgaat.

Afgezien van een langdurige nasleep van een

beenbreuk na mijn studie ben ik dan ook geluk-
kig gespaard gebleven van blessures. Meestal
heb ik er twee keer per jaar ook even genoeg

van en doe ik een paar weken niets. Daarmee

laat ik me weer op voor een volgende serie

wedstij den en trainingen.

Hoeveel tijd besteed jij aan je sport?
Naast het lopen (zie vraag hoeveel trainje) pro-

beer ik ook af en toe op de fiets te zitten.
Nadeel daarvan is dat je daarmee snel al een

halve dag kwijt bent. Sporadisch sta ik op de

squashbaan met mijn werk, en ik ga dit jaar

beginnen met een klimcursus.

Wat was voor iou de leukste wedstrijd
in de afgelopen tijd?
Ik heb dit jaar voor het eerst een aantal baan-

wedstrijden gedaan (1500, 3000 en 5000) in het

kader van de Lievaart Competitie in Naaldwijk.
Dit vond ik een welkome afwisseling. Vooral
de 1500 meter is een hele aparte tak van sport.

Tot een uur na afloop had ik het gevoel dat het

nooit meer goed zou komen met mijn keel.

Heb je zelf nog een uitdaging op het
gebied van lopen?
Voorlopig staat het doorbreken van de 40
minuten grens op de tien kilometer nog als

doel. In mijn eerste periode bij de HRR is dat

een paar maal gelukt, maar de laatste jaren is

dat niet meer gebeurd. Een halve of zelfs hele

marathon staat niet in de planning.

Heb je naast je sport nog hobby's?
Genieten van alles wat je doet!

Conditio - de ochtendloopgroep binnen

de HRR - kan nieuwe leden gebruiken
Loperc die daartoe overdag in de gele-
genheid zijn verzoeken wijeens mee te
komen trainen.

van conditio is: Tineke
tet.3876975.

dinsdag en donderdag : Jan

Trainer op de zaterdag: Carla van Beelen.

Het normale prograÍrma ziet er als volgt uit:
Op de dinsdag van 9.30 tot I1.00 uur wordt er
een training gegeven waarbij aandacht wordt

besteed aan techniek, interval etc.Op de don-
derdag worden er van 9.30 tot 10.00 uur binnen
allerlei oefeningen gedaan, waarna er van

10.00 tot 11.00 uur buiten wordt getraind. Op
de zaterdag vanaf 9.30 uur ligt het accent op

de duurloop, waar toegewerkt wordt naar een

halve marathon zoals de CPC, of onlangs de

Brolobet 2000 en de Vlietloop. Iedere eerste

donderdag van de maand wordt er kort verga-

derd, waarbij iedereen initiatieven of wensen

kenbaar kan maken, want naast het normale
progmrnma wordt er regelmatig iets altematiefs
georganiseerd.

Zn zijn we donderdag 24 augustus gezamenlijk
gaan wandelen vanaf het clubhuis tussen 9.30
en 12.00 uur, waaÍna we pannenkoeken zijn
gaan eten. Op dinsdag 26 september werd er
een fietstocht georganiseerd, en op donderdag

28 september hebben we op de baan aan de

Laan van Poot getraind.

Als u bovenstaand programma aantrekkelijk
vindt en als u overdag tijd heeft, zien wij u
gaaÍne verschijnen. Wellicht kent u in uw
omgeving iemand aan wie u kunt doorgeven

dat bij conditio nieuwe leden van harte welkom
zijn.

Tineke Scheepmaker

Wat betekent sport voor je?
Geestelijke ontspanning door fysieke inspan-

ning, afleiding en een hoop lol!

Hoeveeltijd zou een mens gemiddeld
per week aan sport moeten besteden?
Als je niet van sporten houdt, moet je het ook
niet doen. Sporten is geen doel op zich.

Welk boek las je het laatst?
'Het veilige huis' van Nicci French

Wat is je favoriete muziek?
Dat wisselt gelukkig regelmatig, anders wordt
het wel heel saai. Laatste concerten van Live,
Muse en Arid op Pinkpop waren zeer goed.

Van het komende concert van Radiohead (mid-
den september) heb ik hoge verwachtingen!

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Kare! Roosstraat I
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51

I

Van Herwerden . telefoon.: 070-3861719 of 070-387636075 - 79 , 2271 AGYoor
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Kadeloop l juli 2OOO

Bedankt
Club rran 1OO
Het mailtje van Hellen die ons
aan de sluitingsdatum herin-
nert voor de kopij voor het
Clubblad doet mijn
voorzitter de
uitspraak ontlokken
dat het deze keer, je
hebt toch alle tijd op
dit moment, mijn
beurt is om wat te

Leden
Algemene Ledenvergade-

ring van de Club
' , van 100 in Uw

agenda note-
ren, Vrijdag 20
april 2001. Het
bestuur is reeds

Zaterdagmiddag 1 juli begaf
ik mij per auto van voorburg
naar schipluiden voor de
kadeloop. Het valt mij iedere
keer weer op als je het nieu-
we stuk A4 pakt hoe snelje
in het Westland hent.

EI :ïï":ï"Ïï",lï'#ilr
lJ *ng waar op dat moment
al heel wat lopers alleen of in
groepen aan het inlopen waren. De
kadeloop wordt georganiseerd
door een loopclub uit Schipluiden.
Het inschrijven gebeurt in de kan-
tine van de lokale voetbalvereni-
ging aan de buitenkant van het
dorp. Het was daar nog vrij druk
met inschrijvers die op het laatste
moment nog mee wilden doen. De
5 km loop stond op het punt te

beginnen. Nu is de start niet op het
zelfde punt als het inschrijven,
maar zijn start en finish midden in
het dorp. Dit betekent na het
inschrijven en verkleden een kilo-
meter verplicht inlopen. Voor de

hele late inschrijvers kan dat een

voordeel, maar als ie echt te laat
bent een nadeel zijn. De weersom-
standigheden waren veel beter dan
vorig jaar. Toen was het vrij warm
en was je blij met schaduw, nu
was het wat druilerig en in ieder
geval niet te warm. Onderweg
naar de start werd het zelfs droog
wat tot aan het einde van de loop
aanhield. Het viel me op dat er
weinig HRR lopers meededen. De
enige die ik kende was Ed Zijl die
de 5 km gelopen had. De kadeloop
is een 12 km loop die loopt tussen
Schipluiden en Vlaardingen. De
kadeloop ontleent zijn naam aan

de 5 km die je langs het kanaal
loopt wat tussen Vlaardingen en

Schipluiden ligt. Het speciale
ervan ligt in het feit dat je langs

minuut verbeterd. Zo zie je maar
weer onwillekeurig kan je iemand
tevreden stellen zonder dat je het
zelf in de gaten hebt. Bij de finish
zag lk Ed Zijl weer die daar fol-
ders voor de Vlietloop van
Voorschoten stond uit te delen.
Ook deze loop kan ik aanbevelen.
Het voordeel van het inlopen naar
de start is ook weer terug te vin-
den in het uitlopen naar de kantine
van het sportveld. Hier werd iede-
re finisher voorzien van een Tshirt
met een mooi logo op de voor-
kant. Douchen en verkleden was
in één van de vele kleedkamers
geen probleem. En natuurlijk
begon het weer te regenen. Al met
al een aanrader voor HRR leden
die een leuke prestatieloop willen
lopen. Ik zal er ín ieder geval vol-
gend jaar weer bij zijn ,zeker na

het compliment wat ik kreeg toen
ik mij bij het inschrijven melde bij
de tafel voor heren sen. 50-55
jaar. De dame daarachter zei dat ik
waarschijnlijk bij de tafel voor een

veel lagere leeftijdsklasse moest
zijn. Dit zei zij voordat zij op het
formulier mijn leeftijd gelezen
had. ZIj vond dan ook dat na dit
compliment mijn dag niet meer
stuk kon.

tacques Merx
loopgroep Eugène van den Berg

schrijven. Zodoende zit
ik nu op mijn balkussen
wiebelend en alom
vooral mijn rugweruel te
ontlasten achter mijn PC.

r\ at geeft mi1 mooi de gele-

Di:jÍl;'...,ï o,::ff;'ï:
bedanken voor alle kaarten, tele-
foontjes (peptalk), bloemen, fruit
en flessen wijn (gaat trouwens
prima samen met 1000 mg
Paracetamol) die ik heb mogen
ontvangen vóór en nà mijn her-
nia operatie. Hartstikke bedankt
allemaal!!!

Bedankt ook Club van 100 leden
voor Uw bijdrage, op het
moment van schrijven hebben er
al 186 leden (is ook een pr)
betaald, en we hebben nog een
aantal maanden te gaan. Het
bestuur perst er nog een laatste
offensief uit om vooral ons doel
voor het jaar 2000 te bereiken
van 200 "betalende" Club van
100 leden. Het moet lukken dit
jaar, die leuke prijs voor het
(betalende) Club van 100 lid nr.
200 ligt nog steeds op een van U

te wachten! Zoals U allen weet
moet er nog flink verbouwd wor-
den aan het clubhuis en daar is

veel geld voor nodig. Steun daar-
om de vereniging en wordt lid
van de Club van 100 en help mee

. ' begonnen met de
voorbereid ingen
om er weer een

spetterende feestavond
van te maken.

Louise van Delft,
Secretaris van de Club van 100
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Ook voor volgend jaar staan de 52 km van Ter Apel
Weer op stapel
Ga kijken
Doe mee
Of wilt u liever direct
.. voor een betere kans ..
doorstoten
Naar de 100 km van Winschoten?!

Hoe dan ook
Niet om de afstand
Noch om de tijd
Maar alleen om de strijd.

Voor die ene geweldige prijs

Slechts te winnen door
Dwazen
richtinggestoorde
en malloten

Moet u gaan..

Want winnen
kunt u haar echt allemaal

De officieuze Friese verdwaalbokaal !

Ítlt u ooK
ZWAARAANITW

)

IAAÍ IE KEUREN DOOR NEOTIIED!

ADvlES. SCHOtlilc. mÍDlS(HE (EUnlilGttl

Bodhuisweg 84, 2587 CL Den Hoog. 020 350 41 40
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WELERSPOR

Tom §eboruËen

;
tu
F
o

o
l!
o

RACE.FRA

RACE FITT

SCHEVENINGENNCSARÍIÍELEN

oNöEnDtrtN....._.....

FIETSIÍ

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556112

e 1e Friese verdwaal-
bokaal werd voor de
start van de halve

marathon van Appelscha (Fr)

uitgereikt aan ene Sjoerd uit
Groningen. Hij zette een niet

mis te verstane prestatie neer
door in de 52 km van Ter
Apel maar liefst drie keer een
verkeerde afslag te nemen.een geweldig Clubhuis van te

M Verder kunt u alvast de
van de komende Ben Hummel
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sponsor, of je

wordt de viif-

contact

Voor de organisa-
wij op zoek

de HRR die dit zou

der of bel dan:

Han Elkerbout

Ed Reinicke

Herman van der Stijl

het kanaal over een soort jaagpad
loopt waar maar weinig ruimte is
om te passeren, zodat je eigenlijk
één lang gerekt lint van lopers
ziet. Af en toe passeren kan wel
maar wil je echt flink lopen dan
moet je je positie in de eerste
zeven km bepalen. Dat is trouwens
een prachtig gedeelte over een

rechte weg tussen de weilanden en

boerderijen door. Onderweg word
je volop voorzien van water en

staan er regelmatig toeschouwers
die niet aarzelen om aan te moedi-
gen. Voor mij was het net als
vorig jaar leuk om te ontdekken
dat de laatste 2 km in een versneld
tempo gelopen werden. Dit kan
zijn omdat de klok op het 10 km
punt niet goed stond of en daar ga

ik maar vanuit omdat je teveel
moet inhouden langs het kanaal
zodat er nog genoeg energie over
is om nog flink aan te zetten. Net
als vorig jaar kon ik een redelijke
tijd van 53 minuten neerzetten.
Omdat ik in die laatste km niet
gepasseerd wilde worden door een

dame die al langer achter mij liep,
hadden we in de laatste 500 m er
nog een sprint uitgeperst. Tot mijn
verrassing werd ik aan de finish
bedankt door die dame want door
die sprint en het onwillekeurig
meetrekken wat ik had gedaan had
zij haar pr met ruim een halve

3E
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Het is vrijdag 9 juni 2000. Alle voorbereidingen voor de reis naar Zuid Korea
zijn gemaakt: prikken, anti-muggen spray, klamboe, ORS en diarreeremmers.
We hebben aan alles gedacht, of we het allemaal nodig zullen hebben rs een
tweede. Zoals zo vaak gaan we gewoon op zeker en Zuid-Korea is niet echt
een bekend vakantieland. We gaan Hans Korremans en lne Valentin, voor
velen bekende HRR'rs, bezoeken. Zijwonen en werken sinds vorig jaar
oktober in íeoul, Zuid Korea.

appen die we voor Hans
meenemen hebben we ver-
over onze dagrugzakjes en
ge: pakken hagelslag, halve

meter ontbijtkoek, pakken broodmeel
voor de broodbakmachine en niet te ver-
geten drop. We vliegen, nadat we op
Schiphol Airport nog wat kaas hebben

ingeslagen, om 15.55 uur met een van de
grootste Boeings in een keer binnen 11

uur naar Seoul. Het is daar zaterdagoch-
tend als we aankomen en Hans en lne
staan ons al op te wachten. Het is een
vreemde gewaanruording om aan de
andere kant van de wereld twee ver-
trouwde vrienden te begroeten. Hans

crosst ons met een zekere behendigheid
over de brede wegen van Seoul naar hun
mooie appartement. Dit ligt midden in
een wijk waar winkeltjes, restaurantjes
zijn en vooral veel Koreanen wonen. We
doen ondenrueg alveel indrukken op. Wat
een grote stad zeg! Op advies van Hans
en lne gaan we even een uiltje knappen
om daarna dan in de buurt een stukje te
gaan lopen. Even loslopen voor de wed-
strijd van morgen. Oh, ja we zouden een
wedstrijdje doen. De Namsam run, we zijn
benieuwd. Het stukje lopen in de buurt
valt ook niet mee. Hans geeft het tempo
heuvel aan. Het lijkt wel een klimgeit.
Bovenop de heuvel puffen we even uit en
rekken en strekken wat met behulp van
de toestellen die op de heuvel zijn
geplaatst voor de lokale bevolking om
hun conditie te trainen. Nog weer een
mooi parcourtje naar beneden en het
inlopen zit er op. Ja, dat valt niet mee.
Seoul is tussen heuvels gebouwd, alleen
langs de rivier is een vlak pacours. Maar
goed, we weten nu wat ons morgen te
wachten staat. HEUVELS! De rest van de
dag brengen we een bezoek aan de wijk
Itaewon. Dit is een druk bezochte wijk
met veel winkels, ook ondergronds, en
restaurantjes. We eten deze eerste avond
buiten op het terras van een restaurantje
Pulgalbi. Dit is een gerecht waarbij aan
tafel dunne plakjes gemarineerd vlees
worden geroosterd op een door kolen
verhitte plaat. Je verpakt de plakjes vlees
daarna in een slablad met nog andere

sausjes of bijgerechten en eet het vervol-
gens met de handen op. Het nationale
gerecht van Korea is Kimchi. Een bijge-
recht gemaakt van knoflook, kool en rode
pepersaus. Dit gerecht wordt ingelegd in
grote stenen Kimchipotten. Het smaakte
heerlijk. Lekker met een koud biertje en
een glaasje Soju! De volgende dag, zon-
dag 11 juni, vertrekken we na het ontbijt
naar de Seoulclub. Deze club verzorgt 1

keer per maand voor hun leden een
Namsam run/walk. Je kan dan aan een 6
kilometer hardloopwedstrijd mee doen of
je kan 6 kilometer (of korter mag ook)
wandelen. Wij gaan voor de 5 km wed-
strijd hardlopen. Het is lekker weer rond
de 21 graden, volgens Joop's gevoel 31

graden, met af en toe een wolkje. We krij-
gen een hesje met daarop het startnum-
mer en een leuk t-shirt met daarop het
adres van de website van de Seoulclub. De
start is om 11.00 uur. Aan de start staan
mensen van verschillende nationaliteiten.
Veel Koreanen gaan wandelen. Weten die
soms al hoe zwaar het zal zijn? Er worden
wat foto's gemaakt en wordt zelfs nog
een warming-up verzorgd. De wedstrijds-
panning neemt toe. Zal Hans zijn concur-
rent vandaag verslaan? Als het startschot
valt, sprint de tegenstander van Hans er
vandoor. Het wordt een spannende race.
Wie zal er gaan winnen? De eerste kilo-
meter gaat iedereen als een speer.
Logisch, want het parcours gaat naar
beneden. Daarna wordt het vooral afzien.
Het is een zeer bochtig parcours zodat je
ook niet goed kan zien of de heuvel die je
op bent gegaan snel zal eindigen. Het is

gewoon blik op oneindig en gaan. Oei,
wat is het zwaar en het lijkt wel of het
steeds warmer wordt. Tot de 5 en halve
kilometer is het een echte kuitenbijter
deze Namsam. De laatste 500 meter gaan
weer beter en de finish komt in zicht.
Pffi, dat was even lopen. We krijgen als

verfrissing heerl ijke stukken watermeloen.
Dorst hebben we er wel van gekregen
Hans is eerste geworden en heeft zijn con-
current verslagen. lne is ook eerste gewor-
den en Hellen wordt tweede en laatste bij
de dames. Joop eindigt in het middenveld
(van de 8 mannen).Het was een heel erg
leuke loop. De volgende dagen wordt er
door ons niet meer hardgelopen, maar
vakantie gehouden. Op de laatste dag van
onze vakantie keren we nog een keer
terug naar deze berg en lopen nu door
tot aan de top waar de Seoul Tower staat.
Vooral de laatste etappe is erg zwaar. Het
lijkt wel of je spieren het zullen begeven,
maar eenmaal boven heb je een geweldig
uitzicht. Het waren veertien bijzonder
indrukwekkende dagen in Zuid-Korea die
wij nooit zullen vergeten.

Hellen Hauser

$
§

Een passendeI I

rlbI t 0tJt'l

(gu (en kan seen
confectie zijn

l)narom vrndr u rn onar il{10 ffi: r[*r de krnkqn perlcfl wordt grin.
sho*room rnim !S spstsllinsss srall**rd. Àl r*inr ó0 i!&r:iin utl
van hckrnde merhen heuhrnr- *krisí in keqh*n*, v<xrr u dr glran,
Onzu derkundigt adyissurs *sven u tie dsr |r({ resuluar 6crten mag

6raag allc infutmàtir Eor!*i uw wrgderl. Ëen rl§xrm ran ern keu.
kcu:r wfrdt vergemakk*liikt, llalr ken *sarin u n**r lrartelusr \.urr
wenl maksn wil mn rllrrte en uen k*kLrrell*n. §n rmr rlkr rraag
ontttrp xodrt u vt*tst w«t *aur h*bbes wii een pa*sc*de tplos*irg.
u yoor kirst, lSa*r wil dle» mrcr. §qea crnfuctie m*ar nxtyqrk {Er
§ne* in*r*llltsur$ ?ör§en ervoor hii u part.

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

HRR clubleden speciale korting.

tlE*rm l>fl()§tEl. Z}H"TJ

'Een hoge dosis yffomlne C zorgt voor een sne//er hersltel bi/ b/essures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

lY S

.{§

l-

Zie ook
Een

J

I



PAGINA ó Hor Roao Rrvuw

NeoMedNKKK§§WN
Deze rubriek over sport en
gezondheid wordt verzorgd door
NeoMed. NeoMed rs een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het uitvoeren
van medische keuringen voor
sporters en bedrijven. lnformatie en
afspraken via Tinus longert van
NeoMed, Badhuisweg 84,2587 CL

Den Haag,070 - 350 41 40

Spierpijn, hoeft er niet te zijn.
\Yie na een periode van rust weer gaat spor-

ten kan te maken krijgen met spierpijn. De
rfloeste pijn treedt op na 24-48 uur, daarna
treedt meestal snel verbetering op.Er is een

tijd geweest dat men ten onrechte dacht dat
spierpijn noodzakelijk is om tot prestatie-

verbetering te komen. Een bekende sportfa-
bel luidt: "no pain, no gain". Men dacht dat
je pas echt goed getraind had als je een paar

dagen lang niet meer kon lopen van de

spierpijn. Tegenwoordig zijn de inzichten
veranderd. Spierpijn is een teken van over-
belasting. Elke belasting die tot spierpijn
leidt is te zwaar geweest. Omdat spierpijn
vaak voorkomt bij recreatiesporters zullen
wij in dit artikel aandacht besteden aan de

huidige opvattingen over het ontstaan en de

behandeling van spierpijn. Er bestaan ver-
schillende soorten spierpijn, in dit artikel
zullen wij uitsluitend ingaan op de spierpijn
die enkele dagen na een zware belasting
optreedt.

Wanneer treedt spierpijn op?
Als spieren prestaties moeten leveren waar

ze niet aan gewend zijn zal er spierpijn
optreden. Het is algemeen bekend dat onge-
trainde personen veel last van spierpijn kun-
nen ondervinden als zij voor het eerst sinds
lange tijd weer gesport hebben. Maar ook
mensen die wel goed getraind zijn kunnen
spierpijn krijgen. Als goed getrainde mara-
thonlopers of wielrenners gaan voetballen
dan zullen zij ook vreselijke spierpijn krij-
gen. De belasting bij het voetballen is der-
mate verschillend dat de spieren toch nog
overbelast kunnen raken. Topsporters kun-
nen zelfs na een maximale prestatie in hun
eigen sport, ondanks de goede voorberei-
ding, spierpijn krijgen. Na het lopen van een

marathon zijn bij topatleten duidelijke

beschadigingen in de spieren aan te tonen.
De spierpijn blijkt vooral op te treden in
spieren die negatieve arbeid leveren; zoge-
naamde excentrische contracties uitvoeren.
Bij excentrische contracties neemt de lengte
van de spier toe terwijl de spier op actieve
wijze kracht levert. Deze vorm van belas-
ting treedt bijvoorbeeld in de buigspieren
van je arm op als je een tas, die je met gebo-
gen arÍn vasthoudt, langzaam neerzeÍ. Je

levert dan kracht met je armbuigers en tocht
verlengen de spieren zich. Deze vormen van
belasting treden bij het sporten veel op tij-
dens het "afremmen" van bewegingen.

Mogetijke oorzaken
Er zijn verschillende theorieën verzonnen
om het optreden van de spierpijn, die enkele
dagen na een zware belasting optreedt, te
verklaren.Vroeger dacht men dat de spier-
pijn het gevolg was van het ophopen van
melkzuur. Melkzuur kan zich bij zware
belasting in de spieren ophopen. Inmiddels
is reeds geruime tijd bekend dat de opho-
ping van melkzuur, die reeds na enkele uren
verdwenen is, niet de oorzaak van de spier-
pijn kan zijn. Sindsdien zijn nog enkele
andere theorieën verzonnen, die reeds allen
weer achterhaalt ziin o.a. de theorie dat
spieryijn het gevolg is van een "spierspas-

me" die na zwaÍe belastingen kan
optreden.Inmiddels is aangetoond dat er bij
het optreden van spierpijn sprake is van
aanzienlijke beschadigingen van de spierve-
zels. Dit veroorzaakt een reeks van secun-
daire reacties, waaronder een ontstekingsre-
actie. Deze ontsteking leidt weer tot een

zwelling, die duidelijk voelbaar is bij spier-
ptjn.

Waarom heb je niet direct na het
sporten spierpijn?
De eerste beschadigingen die in de spieren
optreden tijdens het sporten kan men niet
voelen, omdat er in het inwendige van de

spiervezels geen "pijnsensoren" aanwezig
zijn. De pijn ontstaat pas na enkele dagen
door prikkeling van de pijnsensoren die bui-
ten de spiercellen zijn gelegen. Dit gebeurt
als de zwelling is opgetreden en de bescha-
digde celonderdelen zijn afgebroken en uit
de spiercellen zijn afgevoerd.

Wat is het effect van spierpijn?
Als gevolg van de beschadigingen die optre-
den in de spieren zal de belastbaarheid van
de spieren afnemen. De spierkracht kan
sterk afnemen, wel tot 4)Vo.Ook treedt er bij
spierpijn een afname van de flexibiliteit op;
de spieren kunnen niet zover worden ver-
lengt en verkort als normaal. Iedereen die
last heeft van spierpijn zal dit duidelijk kun-
nen merken.

Behandeling en preventie
In principe gaat spierpijn vanzelf over de

beschadigingen die in de spiervezels optre-
den zullen nal-10 dagen weer volledig her-
steld zijn.Indien spierpijn aanwezig is kan
men wat baat hebben bij massage en een

lichte hersteltraining.De beste behandeling
van spierpijn is echter het voorkomen ervan.
Dit kan men doen door de belasting geleide-
lijk op te bouwen. Recent is wetenschappe-

lijk aangetoond dat een goede warming-up
en rustig uitgevoerde rekoefeningen leiden
tot minder spierpijn. Ook blijkt er na een
goede warming-up iets minder krachtsver-
lies op te treden. Heeft men eenmaal spier-
vezels beschadigd dan kan men de spier
beter niet rekken.

Conclusie
Indien je enkele dagen na het sporten spier-
pijn krijgt is dit geen teken dat je goed hebt
getraind. Spierpijn duidt op aanzienlijke
beschadigingen in de spiervezels, die leiden
tot een tijdelijke achteruitgang van het pres-
tatievermogen. Het herstel duurt normaal
gesproken 7-10 dagen. Het beste kan men
spierpijn voorkomen door de belasting
geleidelijk op te bouwen en vooraf een

goede warming up te doen. Het herstel kan
men bevorderen door massage en lichte her-
steltrainingen.

TERRY FOX RUN 2OOO
Op zondag 25 juni 2000 werd voor de
tweede maal in Nederland, maar
wereldwijd voor het twintigste jaar,
de Terry Fox Run georganiseerd.
Onze vereniging was er, evenals
vorig jaar, weer nauw bij betrokken.
Doel van deze loop is om geld bijeen
te brengen voor de
kankerbestrijding.

I ! orie iaar moesten de Canadese

I í 
^-oassade. 

Haag A.etrel( en de

V HRR het wiel uitvinden, dit jaar had

het KWF een groot deel van de organisatie
in handen, Door bijna 1000 deelnemende
lopers werd de fantastische som van 57.000
gulden bijeen gebracht, waarvan zijne hoog-
heid de Prince de Lignac 25.000 voor zijn
(nou ja) rekening had genomen. In overleg
met het KWF komt dit bedrag ten goede aan

kinderen met kanker. Deze run is meer een

wandelmars voor families, in combinatie
met de mogelijkheid om hard te lopen. Toen
Erica Terpstra het startschot lostte, schoten
de snelste lopers weg, terwijl achterin het
lopersveld vaders en moeders nog bezig
waren om hun nageslacht de veiligheidsrie-
men van de wandelwagen aan te gorden.
Start en finish waren op het terrein van

Haag Atletiek. Er was een 5 kilometer par-
cours, dat een of twee maal kon worden
afgelegd. De HRR organiseerde de warming
up (tornado Anja van Excercise uit
Voorburg). Ook zorgden wij voor de water-
post (Peter Barnard, Jeje Groot, Berna
Krans, Sylvia Kuiper en Miranda Snel) en

voor enkele posten langs het parcours
(Marianne Koopman, Johan Koopman en

Loet Kainde).Er waren diverse activiteiten
voor de kinderen aanwezig, veel ballonnen
en een goed van prijzen voorziene loterij.
Op zondag 5 kilometer wandelen en met
twee vliegtickets voor Canada naar huis
gaan, is toch niet gek. Onze vereniging
kreeg enkele dagen later een brief van de

ambassadrice van Canada, mevrouw Marie
Bernard Meunier, waarin zij de HRR harte-
lijk bedankte voor de ondersteuning bij de

organisatie. En....een sticker meÍ 2O "thaÍ
you can put on your Certificate of
Appreciation which you received last
year".We mogen er trots op zijn dat onze
inzet niet beperkt is gebleven tot vorige jaar
(altijd leuk de eerste keer), maar dat we
ermee doorgaan. Dank aan de vrijwilligers.
Kankerbestrijding blijft nodig !
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De Wassenaarse zwemloop modderpoelen. De regen ging tevens
gepaard met onweer. Aangezien de
deelnemers aan de halve afstand op
dat moment nog aan het zwemmen
waren ('l12 uur later gestart), moesten
die gelijk het water uit en konden
gaan lopen om hun wedstrijd af te
maken. Deze wedstrijd mag sowieso
wel als uniek worden beschouwd,
want waar vind je nog een wedstrijd
waar je GEEN startgeld hoeft te beta-

len en ook nog een t-shirt, een drank-
je en foto's krijgt. Tri-team Wassenaar
en sponsoren bedankt. De deelnemen-
de Road Runnérs op de hele afstand
waren 1e Theo Timmermans, 6e Peter
van Leeuwen, 8e Marcel Mientjes, 11e
Marcel den Dulk en bij de halve
afstand 7e Martine Hoogeveen en 'l2e

Hellen den Dulk.

Theo Timmermans

Vrijdag 1 september werd er door het Wassenaarse Tri-team een duathlon
(zwemloop) georganiseerd. Omdat een aantal Road Runners ook lid zijn van
het Tri-team, deden wij daar dan ook aan mee. De wedstrijd stond open voor
iedereen die mee wilde doen en natuurlijk kon zwemmen Er kon meegedaan
worden aan de hele afstand, lkm zwemmen en 10.6km lopen, of de halve
afstand. De weersomstandigheden waren niet best. Dit zou later nog gevol-
gen hebben voor de halve afstand.

15 minuten voor de
was er een briefing.

n werd het een en ander
r het parcours. Om toch

een e wedstrijdspanning op te
bouwen had ik van tevo-
ren nog maar even op de
lijst met deelnemers
gekeken, om te zien of er
nog interessante namen
bijstonden van snelle tri-
athleten, zwemmers of
hardlopers. Tja, je wilt je
titel prolongeren of niet.
Bij de start van de hele
afstand was het nog
droog, maar na zo'n 300
à 400 meter zwemmen
begon het aardig te rege-
nen. Dit merk je toch
ondanks dat je in het
water ligt. Dat er snelle
zwemmers waren merkte
ik al gauw. Er waren er
een paar die gelijk opgin-
gen met mij. Zelf kan ik
aardig zwemmen maar
tegen een wedstrijd-
zwemmer kan ik niet op.
Deze jongeman haalde
mij zelfs 2x in, dus r 250
meter achterstand op het
moment dat ik het water
uitging. Dit resulteerde in
een achterstand van zo'n
4 minuten. Degene die als
2e uit het water kwam
had ik al ingehaald bij het uitgaan van
het zwembad, dus op jacht naar de
koploper. Het was gelukkig weer
droog geworden. Helaas maar voor
korte duur. Het eerste rondje moest er
hard doorgelopen worden om te kij-
ken hoeveel de achterstand nog was.
Door goed coachen van Margriet wist
ik dat de snelle zwemmer geen snelle
loper was, gelukkig ! Mede door het

snelle 1e rondje was de achterstand
teruggelopen tot maar 2 minuten. Dit
was voor mij een teken om het iets
rustiger aan te doen en de wedstrijd
gecontroleerd uit te lopen. Met dit in

het achterhoofd en nog 3 rondjes te
gaan moest dit lukken , en ja hoor na
het 2e rondje was het verschil nog
maar 23 sec. Begin 3e ronde werd de
koppositie overgenomen en uitge-
bouwd naar ruim 3 minuten aan de
finish. Bij het ingaan van het 3e rond-
je ging het trouwens weer regenen en
nu niet zo zachtjes als de voorgaande
keren. De bospaden veranderden in

De zomer is al weer lang voorbij. We
lopen alweer in het donker te puffen
in onze lange broeken en
trainingsjacks. Als het goed is zijn de
in de zomer verzamelde pondjes
(kilo's?) al lang weer in het asfalt ver-
dwenen. Tijd om weer eens wat aan
kracht, behendigheid en uithoudings-
vermogen te gaan doen. Of misschien
vind je het gewoon leuk om af te zien
en vies te worden. Crossen dus.

weer het vierde jaar
met de atletiekvereni-
uit de regio een

organiseren. Zoals
gewoonlijk zijn het de Hague Road
Runners die de eerste cross voor hun
rekening nemen. De Clingendaelcross
op zondag 5 novem-
ber a.s. Start 'l 1.00
uur. 7 kilometer
over ruiter- en bos-
paden in Clingen-
dael en na afloop
een lekker bakkie in het clubhuis. Wat
wil je nog meer. De klassementsregels
zijn dit jaar vergeleken met voorgaan-
de jaren een beetje aangepast. Zij zijn
nu n.l. hetzelfde als bij de 1 van de 4
lopen. Dat betekent dat alleen lopers
van aan het circuit deelnemende ver-
enigingen in het eindklassement kun-
nen komen. Zij betalen ook geen
inschrijfgeld, mits zij voorinschrijven.
De planning is dit jaar ook beter: De
crossen beginnen in november en zijn
in januari al afgerond. We hopen dat
we op 5 november weer een hoop
Roadrunners kunnen begroeten. We
hebben bij deze loop die bescheiden is

van opzet niet zoveel hulp nodig, dus

trek de stoute schoenen aan en schrijf
je in, maak er een echt clubgebeuren
van. lnschrijven betekent ook mee-
doen. Want dat was vorig jaar wel
vervelend. Een aantal mensen schre-
ven in, maar kwamen op de dag zelf
niet opdagen. We hadden nog 300
deelnemers, dat is toch mooi zul je
zeggen. Dat is ook zo, maar Ronald
Boekkamp had op zijn vrije zaterdag-
middag al die mensen die niet kwa-
men voor niks in de computer zitten
invoeren en startnummers zitten uit-
schrijven. Dat is zonde van zijn tijd.

Tot zondag 5 november 1 1.00,
Clingendael! ! ! I

Peter van Leeuwen.

Run 2 day Haaglanden Crosscircuit

sal
WE

Vlietloop

3 september 2000
De meeste vakanties zitten er al weer
op, dus gaan we ons weer gereed
maken voor het komend hardloopsei-
zoen. Even wat kilo's eraf trainen en
ons voorbereiden op de Vlietloop te
Voorschoten, want deze werd al weer
voor de 25e maal gehouden. Gelukkig
zijn de weersomstandigheden ons
beter gezind dan de dag ervoor, er
scheen een lekker zonnetje.

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perÍect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo bliiven ie ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSX
We nemen graag de tijd MS|Qf.t
voor je. coNTAcTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

fï en aantal atleten van mijn 10

LIJil,"','"ï ï#'5:l ï'Lll]ï ::
Aangezien we als groep nog in een
voorbereidende fase zitten, zijn de
meeste benieuwd op wat voor niveau
ze op dit moment zitten.

Om 12:15 gezamenlijk inlopen en wat
oefeningen doen zodat we even voor
13.00 uur naar de start lopen.
Aangezien ik nog wat herstellende
was van een kleine blessure, besloot
ik deze wedstrijd niet te lopen, maar
wat haaswerk, voor op dit moment
onze snelste dame Petra, te verrich-
ten. Dit resulteerde op de '10 km een
tijd van 44:36. Aangezien het par-
cours 300 meter te lang is heeft men
vanuit de organisatie op het '10 km
punt een klok gezet. Nadat Íedereen
gef inisht en tevreden was over
zijnlhaar tijd werd het weer tijd om
huiswaarts te keren en ons te gaan
voorbereiden op de
lopen en crossen.

Eugène van den

f

3l december

6 januari

28 januari

Dc koplopers. ll.15 uur.

Haag Atletiek 14.00 uur
Spartai I 1.00 uur

É

r
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Een ongelijke strijd in België toch gewonnen(/u ni 2000)
Ook dit jaar ging ik weer mee naar
Bouillon.ln het begin logeerden wij
met z'n allen in een soort van
herberg in Ucimont op enige afstand
van Bouillon. Hier werden wij uiter-
mate verwend door Marcel en Chris,
die de zaken hier beheren . Drie keer
daags eten en rusten tussen het wan-
delen. Wij nemen onze kinderen mee
en staan srnds een aantal jaren op
een camping in de buurt. De oudjes
hebben dan geen last van ons en de
kinderen kunnen zich lekker uitleven.

I t et belangrijkste van dit weekend is

rl tr iffi ïilïiïl 
^l:i"3""ï',HÏover en ook dit jaar wil ik het niet over-

slaan. Om maar met de deur in huis te val-
len, alleen Herman van der stijl en ik liepen
deze halve uit. De anderen bijvoorbeeld
Han Elkerbout en Ronald Boekkamp gaven

bij voorbaat al op, ze worden al een dagje
ouder natuurlijk. Ze konden nog net de

moeite opbrengen om te gaan staan met een

Belgische pint in hun handen toen wij hal-
verwege langs kwamen gelopen. Alleen
Don van Ruiten deed nog een poging en

wist tien kilometer te volbrengen. Dit jaar
was het prachtig weer, windstil en dertig
graden het warmste weekend van het jaar
denk ik. Lopen bij deze temperatuur is
eigelijk een straf. Vooral als het parkoers

eerst 14 kilometer stijgt en vervolgens 7

kilometer als een gek daalt. Ieder jaar lijkt
het warmer te worden, ondanks dat de start
pas om 17.30 uur plaatsvond was het te
belopen asfalt een plakkerige aangelegen-
heid. Wetende dat Herman in een betere
conditie was dan ik, besloot ik het heel rus-

tig aan te doen. Ik zou dan zeker tweede
van de vereniging worden, zonder dat ik de

hele avond als een afgebrande fakkel er bij
zou zitten. De enige strijd die ik moest
leveren was tegen die afschuwelijke warm-
te, vandaar dat iedereen die deze ongelijke
wedstrijd uit zou lopen een winnaar zou
zijn. Petje af voor Herman die toch nog een

zeer behoorlijke tijd liep. De volgende dag
gingen ze weer dapper wandelen maar ik
ging met een maat en de kinderen lekker

raften op de Semois, nou ja bij wijze van
spreken dan, want het water was bijna niet
hoger dan 30 centimeter en onze kano's lie-
pen steeds vast op de stenen.Dus het raften
werd ruften. Op naar het volgend jaar dan
maar en hopen dat er dan weer wat meer
Road Runners meedoen. Ik heb al gehoord
dat een teacher van de wedstrijdgroep inte-
resse heeft getoond .

I I

Marcel den Dulk uw Belgische verslaggever.

Landelilk erk€nd installatsur

L O O D G I E TE R I N S TA L LA TE U R

van Loostraat 140 25aZ XH Dèn flaag
telefoon 07O 35243AA / O6 54332579

M)iffi@ffiffi

Koolhydraten zijn de belangrijkste
bron van energie voor een mens.
Koolhydraten worden in je lichaam
omgezet in glucose, deze glucose is
de belangrijkste brandstof die "onze
motor" laat draaien.

L f oor een sporter kan die glucose als

lí o" sup..Ënrin" gezienworden. Dit
U moet voldoende gegeten worden om

een goede spoÍprestatie neer te kunnen zet-
ten. Naast dat glucose direct energie levert,
wordt het ook opgeslagen in de vorÍn van
glycogeen in spieren en lever. Dit opgesla-
gen glycogeen wordt gebruikt om tijdens
sporten je bloedsuikergehalte op peil te hou-

den en voor levering van energie. Hoe meer
opgeslagen glycogeen, hoe meer energie je
hebt tijdens het sporten. Een gemiddeld per-

soon heeft ongeveer een voorraad voor l- I
_ uur inspanning. Voor een niet-sporter zal
dit 300-400 gram opgeslagen glycogeen zijn
(komt overeen met 1200-1600 kcal) en voor
een getraind persoon die een juiste trainings-
opbouw en een koolhydraatrijke voeding
heeft, kan ongeveer een waarde van 700-800
gram bereiken. Als de hoeveelheid opgesla-
gen glycogeen op is, zul je totaal overgaan
op de vet- en eiwitverbranding. Dat is nade-
lig, omdat je nog maar op 50Vo vanje maxi-
maal vermogen kunt inspannen (ook wel: de

man met de hamer tegenkomen!). Dit pro-
bleem kan worden voorkomen door het
gebruik van een koolhydraatrijke voeding.
Daarnaast is het aan te bevelen koolhydraten
tijdens de inspanning te eten/drinken, waar-
door glycogeenvoorraden steeds worden
aangevuld.Na een training of een wedstrijd

is het erg belangrijk om de glycogeenvoor-
raad weer aan te vullen voor een goed her-
stel. Eet daarom binnen twee uur na de
inspanning iets koolhydraatrijks. Koolhydra-
ten zitten o.a in brood, aardappelen, ontbijt-
koek, pasta, rijst, fruit, energiedranken en

muesli.

lanine (Sportdiëtist)

De belangriikste bron v00r energie: de koolhydraten

Namens HRR hartelijk gelukgewenst.
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GAS EN WATER INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

RI OLER IN (;S WE RK

DAKWERK

C,V. INSTALLATIES
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06-53279426

2593 TP Den HaagW. van Prooijen
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Noordkaap 2OOO
Hoe kom je op het idee om
naar de Noordkaap te fietsen?
Heel eenvoudig, je gaat begin
1999 voor het eerst langlaufen
in Noorwegen (overigens niet
de ideale sport voor miil en op
de terugweg filosofeer je wat
over fietsen in Noorwegen in
het algemeen en naar de
Noordkaap in het bijzonder.
Als veruolgens je medereiziger
Peter Gijsman heet en die,
naast een ijzersterke conditie,
ook een ijzercterk geheugen
heeft, worden de plannen al
zeer snel verder uitgewerkt.

Ft:Jï:ï,-ïHuï::;ï",ï
V o"roorï rn grove tunen opge-
zet. De benodigde tijd werd op zes

weken geschat met een week om
terug te reizen. Vy'e besloten pas in
Kristiansand te staÍen omdat het
stuk door Nederland, Duitsland en

Denemarken ons niet interessant

leek en we zouden toch wel aan de

kilometers komen. Tevens kochten
we allebei een BOB-trailer voor
achter de mountainbike. Dit zijn
aanhangwagendes voor achter de

fiets met maar een achterwiel en

deze volgen de fiets precies.

Op 2e Pinksterdag vertrokken we
naar Hirtshals in Denemarken om
vandaar de boot naar Kristiansand te

nemen. Helaas werd onze avond-
boot uit de vaaÍ genomen vanwege
slecht weer, zelf dachten we dat het
was omdat Noorwegen die avond
moest spelen. Om half drie 's nachts

reden we eindelijk de nachtboot op.

De andere morgen waren we toch
nog ruim op trjd bij het vliegveld.
Hier ontmoetten we de broer van
Peter, die samen met zijn vriendin,
de auto naar de Noordkaap zou
brengen. Dat leek ons wel zo pret-

tig, zo hoefden we het stuk ook niet
nog eens terug te fietsen. Als extra,
want niets is gratis in het leven en

zeker in Noorwegen niet, lieten zij
op vijf campings, welke ongeveer
op weekafstand van elkaar lagen,

dozen met eten achter.

Peter had me al gewaarschuwd dat
het de eerste weken erg bergachtig
zol zljn dus ik was op het ergste

voorbereid. Maar op de tweede dag

gingen we al naar een hoogvlakte op
950 meter hoogte. Tot overmaat
werd ook het weer slechter en fiet-
sten we op een gegeven moment
tussen metershoge sneeuwwallen in
de regen en later ook nog sneeuw en

hagel. De bijbehorende temperatuur
kunnen jullie er zelf wel bij verzin-
nen. Te begrijpen valt dat wij 's
avonds de enige gasten waren op de

camping en om die reden kraakten
we het washok. De afdaling naar
Lysenbotn de volgende dag, met 27

haarspeldbochten, was zeer specta-

culair, zeker als er een zich in een

onverlichte tunnel bevindt.

De eerste weken was het weer niet
echt optimaal en hebben we hele
stukken van Noorwegen maar voor
de helft gezien omdat de bergtoppen
in de wolken lagen. De hele dag was

het modeshow, jasjes, handschoe-

nen, overschoenen, regenpakken,
tights, fietsshirtjes en onderhemden
werden gewisseld naar gelang de

weersomstandigheden of het par-
koers dit vereisten. Want de hele
dag ging het op en neer, ik denk niet
dat er een vlak gedeelte in Noor-

wegen is. Regelmatig fietsten we
langs een fiord en werden we zon-
der duidelijk aanwijsbare redenen

naar 100, 150 of 200 meter of nog
hoger gejaagd. Het gebeurde meer
dan regelmatig dat je binnen I kilo-
meter alle tandwielen van je fiets
gebruikt had, van 55-60 km/uur in
de afdaling tot 7-12 in de beklim-
ming. En niet even, maar de hele
dag auto's zag je op rechte stukken
vier, vijf keer verdwijnen. Wij
omschreven het als oscilleren.

Het programma bestond niet alleen
uit fietsen. Peter was al vaker in
Noorwegen geweest, zodoende
voerde de route langs diverse schit-
terende bezienswaardigheden. Een
daarvan was Preikestglen, een 650
meter hoge rots, die als een preek-
stoel recht uit een fjord omhoog
komt. Lekker om eens je beentjes te
laten bengelen boven de afgrond,
bovendien kon me niets gebeuren
want ik was goed verzekerd. Een
ander natuurfenomeen was

Torghatten, een berg waarin door
erosie een gat van 130 bij 35 bij 25

meter was ontstaan. Zeer indruk-
wekkend. Of wat dacht je van de

Salstraumen, een nauwe doorgang
lntaar zee waardoor iedere dag de
grote watermassa van een immens

fiord zich kolkend naar binnen of
naar buiten werkt. Of wat dacht je
van onder begeleiding van een gids
een wandeling maken over een van
de grootste gletsjers van Europa, de

Svartisen, en die ligt dan ook nog
gewoon op zeeniveau. Noorwegen
is een brok natuurgeweld, met ber-
gen, watervallen, fjorden, gletsjers,
snel stromende rivieren, hele dag

licht gedurende de zomer, te veel
om op te noemen. Op borden word
je gewaarschuwd voor oversteken-
de elanden maar helaas bleef het bij
borden. Wel regelmatig rendieren
gezien, waarom die beesten zo

heten snap ik eigenlijk niet, want
als ze zo voor je uit lopen ziet het er
niet uit. Ik denk dat ze geen loop-
scholing hebben gekregen in hun
jeugd. Of die keer dat we een otter
met een zojuist gevÍmgen vis aan

land zagen komen. Sternen die een

ongewenste kraai als jachtvliegtui-
gen verdrijven uit hun nestgebied.
De hele dag keek je je ogen uit. De
enige ongewenste fauna bestond uit
een overdosis aan vliegen, muggen
en kn0tte. De laatste kwamen we in
het zuiden en midden van
Noorwegen tegen, het zijn minuscu-
le vliegjes die toch venijnig kunnen
steken. Ook de vliegen en muggen
zijn geen pretje. Vreemd genoeg is
het eiland, waar de Noordkaap zich
op bevindt, gevrijwaard van dit
ongedierte. Misschien komt het

omdat ze de ingang van de 7 km
lange nieuwe tunnel nog niet
gevonden hebben.

Na een week kom je langzaam in
een ritme van fietsen, eten, slapen.

Na het ontbijt vertrokken we iedere
morgen tussen 9.00 en 9.30 uur. Na
ongeveer anderhalf uur fietsen stop-
ten we voor een kop koffie met
brood, onze eerste lunch. Na weer
eens anderhalf tot twee uur volgde
onze tweede lunch. Na aankomst
op de camping werd de tent opge-
zet, kleding gewassen en een potje
gekookt. Na de afwas werd de

administratie nog even bijgehouden
en was het na nog een kop koffie de

hoogste tijd om de slaapzak op te
zoeken. Toch viel het niet altijd
mee om direct de slaap te vatten,
vanaf de eerste nacht in Noorwegen
werd het niet meer donker.
Regelmatig werden de nachten met
hazenslaapjes doorgekomen.

Als fietser heb je veel bekijks van
overige vakantiegangers per cam-
per (Duitsers, Fransen en ltalianen),
auto met caravan (Nederlanders) en

zeker als je noordelijker komt is de

keuze van wegen uiterst beperkt.
Maar we kwamen ook vele lotgeno-
ten op de fiets tegen. Regelmatig
"fietsten" we met elkaar op en kwa-
men we elkaar 's avonds weer op
campings tegen. Soms mensen die
ook alleen maar de Noordkaap gin-
gen, maaÍ ook die voor maanden of
zelfs jaren op de fiets rondtrokken.
Op de een na laatste fietsdag voor
de Noordkaap ontmoetten we een

stel uit Katwijk. Ze waren eind
maart vertrokken voor een reis van
drie jaar welke hen zou voeren van
de Noordkaap naar de Zddkaap
van Zuid Amerika en vandaar naar
het uiterste puntje van Alaska in het
noorden. Als je de verhalen hoort
wil je ook door, maar de plicht
roept. Zeker is wel dat deze vorm
van vakantie ons zeer aansprak en

dat we vaker dit sooÍ tochten zul-
len gaan ondernemen. We hebben
iets nieuws ontdekt en het fietsen
heeft er weer een dimensie bij
gekregen. We kunnen iedereen aan

raden om voor langere tijd met de

fiets op vakantie te gaan.

Nog even voor de statistici.
We hebben 3338 kilometer gefietst,

39.000 hoogtemeters overwonnen,
gemiddeld 20 km/uur gefietst,
gemiddeld 90 kilometer per dag

gefietst (exclusief 4 rustdagen), 5

binnen- en 5 buitenbanden vervan-
gen, een keer in een afdaling 75

km,/uur gehaald, stijgingspercenta-
ges tot l57o overwonnen, ontelbare
tunnels doorstaan en even zovele
veerboten.

Aad Overdevest

s

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71
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Rurl-bike-run
***Í1" t*"..r;:§

Als kersverse deelnemer aan de laatste run-bike-run wilik mijn readie kwijt.Al
enige weken voor de 28 ste juni werd er bij ons in de groep gevraagd wie er
mee wilde doen en werd er eigenlijk zondermeer besloten dat de training voor
die avond veruiel en dat er gefietst en gelopen zou worden. Voor mijwas dat
niet zo vanzelf sprekend aangezien ik geen eruaring heb met hard fietsen.

I k fiets dan wel dagehlks naar mijn werk nexus 7 versnellingsnaaf. Maar toch, heb me

I ,* dat is zo'n korte afstand dat dat maar ingeschreven met het idee dat ik altijd

I geen zoden aan de dijk zet of fietsbenen daar in de duinen kan gaan lopen. Die

vormt. Daaóij komt nog dat ik geen echte woensdag uit nujn werk meteen doorgefietst

snelheidsfiets heb. Een hybride fiets met een naar de fietsenstalling bij de strandopgang.

Zoals ik dat eigenlijk altijd doe als ik naar de

raining ga. Onderweg had ik me nog voor-

genomen om toch maar enkel te lopen. Kom

ik om ca. half zeven brj de fietsenstalling

blijkt dat er nog niemand is. Je gaat dan twij-

felen aan de goede startplaats. Maar goed,

toch maar gewacht en gelukkig kwam er na

10 minuten een tweede deelnemer. Achteraf

begreep ik dat het de bedoeling was om bij

het clubhuis te verzamelen. Niemand die dat

mij ooit had ingefluisterd. Voor het moment

suprème heb ik me toch maar omgekleed en

mijn fiets raceklaar gemaakt. Dat hield in

bagagerekje en tasje met regenkleding eraf.

Uiteindelijk liep het aardig vol met cluble-

den die de meest fantastische hetsen en uit-

rustingen hadden. Het wetr was redelijk

droog, een bwtle zonnig en redelijk wat

wind. Op zich was ik nog niet ems de enige

met een simpele fiets. Er bleken zelfs deel-

nemers te zrjn die een gewone sadsfiets

bereden. Hoewel het niet zo koud was stafite

er zelfs iemand met handschoenen en een

ijsmuts op. Van onze loopgroep bleken er 6

aan de run-bike-run deel te nemen wat 0p

zich geen gek resultaat was. De start was

redelijk op tijd zodat we rond zeven uur aan

de 2 rondjes van2,2l.n konden beginnen.

Het blerk dat onze loopgroep redelijk bij

elkaar blerf. Zou dat door de trainingen van

Eus komen? Behalve natuurlijk Jeroen

Korving, want die wil altijd harder in wed-

strijden. Na het lopen moest ik eerst wat

vocht lozen. Met mijn instelling op dat

moment maakte ik me dan ook niet zo druk

over een tijd. Dus daama rustig op de hets

gestapt, maar toen begon toch het bloed te

stromen en vond ik het toch wel leuk om

behoorlijk aan te zetten. Het leuke is dat je

onderweg de snelste Íegenkomt vanwege het

keerpunt bij de watertoren. Ik begon het

steeds leuker te vinden hoewel ik bt1 nie-

mand aan kon sluiten. De heuvel die je 2x

moet nemen naar scheveningen toe is toch

wel behoorlljk als je die met de nodige snel-

heid wil nemen. Maar daama kan je toch wel

redelijk snelheden halen. Snelheden die

hoger lagen dan ik me voorgenomen had.

Vooral op die mooie hobbels onderweg is

dat even wennen. Met 30 ó 35 kmiu over

zo'n hobbelis weliets apaÍ. Uiteindelijk gaf

mijn snelheidsmeter op de terugweg van de
rilassenaarse slag zelfs even 42 km/uur aan.

Dat had ik nooit gedroomd. Na iets meer dan

37 mfuruten kwam ik weer brj het startpunt

aan, maar toen moest ik nog gaan lopen. Wat

is dat een vreemde gewaarwording. Het lijkt
wel of je benen zwabberen. En dan nog

meteen heuvel op. Gelukkig bleek dat na

zo'n2ffi meteÍ te wennen en kwam ik weer

in mijn normale loopritme. Het bleek achter-

af zelfs dat deze laatste loopronde een snel-

lere trjd opleverde dan de eerste twee. Met

een tijd van 1 uur en 7,5 minuut was ik aar-

dig tevreden. Dat had ik uiteindelijk nooit

verwacht. Jammer dat de snelste atleten niet

wachten tot de laatste binnen komen om die

nog aan te moedigen. Je hebt zo het idee dat

je niet als vereniging bezig bent maar meer

als individu. Het terugrijden naar het club-

huis was op zich lekter want zo kon je een

cooling down doen. Voor mij zal het vol-

gend jaar geen aazelen zijn om derl te

nemen. Ik heb het zeer positief ervaren en

zal proberen het volgende keer met een

echte fiets te doen. De looptijd zal dan niet

zoveel wijzigen maar ik wil wel proberen

die fietstijd onrlaag te brengen. Met dank

aan de organisatoren die het zelfs voor

elkaar hadden gekegen om een aantal aar-

digheidjes te kunnen verloten.

lacquuMen

lapgroep Eugene van den Berg

EBr@lebe[
Het begin

Opens is het dan zover: 'de uitdaging van

het jaar' de Brolgbet (Deen$ Broloppt
(Zweeds), ridgerace (Engels), Brugloop

(Ned€rlands) op 12 juni 2000. Na een eeu-

wenlange haat - liefde verhouding tussen

Denemarken en Zweden besluit men vaste

verbinding tussen de deze twee landen aan te

leggen. Dit wordt de brug tussen

Kopenhagen en Malmö over de €hesonl Op

I juli 2000 is de officiële opening van deze

verbinding, maar voordat het zover is worden

fietsers, wandelaars, skaters en lopers in de

gelegenheid gesteld om geheel auto, maar

niet busvrij, gebruik te maken van deze ver-

binding. Op Tweede Prnksterdag wordt een

heuse halve marathon georganiseerd. De

route voert door een bijna 4 km. tunnel, over

een schiereiland van ongeveer dezelfde

afstand, over DE BRUG met een lenge van

acht km en een hoogte van 70 m. en ten slot-

te 0m er een echte halve marathon van te

maken, nog ruim vijf km. op het vaste land

in Zweden. Een paar maanden voor de wed-

strijd is er, op basis van het aantal voorin-

schrijvingen, een moment sprake van onge-

veer 125.000 lopers. Uiteindelijk komt het

aantal deelnemers uit op 79.843, waaronder

meer dan twintig Hague Road Runners.

Sommigen vragen zich af waar zn aan begin-

nen en krabben zich van tevoren nog eens

een paar keer over het hoofd. Het is hun eer-

ste halve mara$on en is dat dan niet te zwaar

zo'n lang stuk over asfalt boven open water?

De Reis

De memte Road Runners kiezen voor een

georganiseerde busreis. Na een vro€ge start

verloopt deze reis zonder noemenswaardige

problemen. Het enige is misschien dat de bus

te laat op het station komt, er grensbewaking

tussen Nederland en Duitsland in verband

met de verwachte toestroom van hooligans

naar Euro 2000 is, en er verl Pinksterverkeer

en wegwerkzaamheden op de smalle wegen

in Noord-Duitsland zijn, waardoor we in de

file komen en de afgesproken boot missen.

Tevens de airconditioning het op deze zon-

nige zaterdag begeeft en eén van de mede-

reizigers geen visum heeft en daarom in

Denemarken meteen weer op de pont rich-

ting Duitsland gezet wordt. Een nors uitzien-

Schengen-land.

Een zestal mannehlke Road Runners geeft de

voorkeur aan de camper van Theo v. V. Daar

kun je tenminste makkelijk wat drank en nog

wat van dat soort zaken mee vervoeren.

Bovendien hebben zrj dan in Denemarken

eigen vervoer. Dat is erg makkelijk omdat

Bert de J. die geblesseerd is op die manier

niet zo ver naar de Ialiaan hoeft te lopen.

(Kijk naar de uitslagen om te zien hoe

geblessead hij was)

The Day before

0p zondagochtend kunnen de lopers hun

staÍnummeÍ en bijbehorende startpakket in

een fraaie zwaÍe rugzak ophalen. Daar ont-

moeten we de andere Nederlanden die ook

met een van de achttien bussen gekomen

zijn. Door een nietNederlandse spnsor, we

noemen geen namen, worden oranje petjes

uitgedeeld waardoor we toch een beeqe het

oranje gevoel kijgen. Gtooid met deze

hoofddeksels, en sommigen in oranje shirts

van de reisorganisator maken we daama de

geplande rondrit door Kopenhagen. Doordat

de meeste chauffeurs hier nog nooit geweest

zijn mag onze ervaren rallyrijdster Ineke J.

haar kunsten vertonen. Met de gouden

gedachte dat het volgen van een toeristen-

dubbeldekker ons bij de belangrijkste attrac-

ties zal brengen, komen we onder andere

langs het Tivoli park, het sktion, het konink-

lijk paleis en natuurlijk niet te vergeten de

kleine zeemeermin. Daama worden we

gedropt. Sommigen maken nog een rond-

vaart, terwijl andere door de stad slenteren,

niet te veel natuurhlk, en genieten van het

heerlijke weeÍ op de gezellige tenasjes aan

brjvoorbeeld de Nyehaven. Kwaliteit en

kwantiteit van het gebodene worden in orde

bevonden, maaÍ ongeveeÍ tien gulden voor

een glas spa (let op alcohol vrij) is toch iets

meer dan wij Nederlanders gewend zijn.

Omdat in Denemarken alles, en niet allern de

alcohol, toch wel duur is komen een aantal

dames op het lumineuze idee om van hun

hotel kamer een privé-club te maken. Met

hulp van de plaatselijke kabelaanbieder die

toch iets minder verhullende programma's

uitzendt dan 5B56 en RïL worden de " cam-

per-kampeerders" 's avonds wat drank en

geld lichter gemaakt. Theo v. V. was slim

want hij parkeert zijn vervoermiddel vlak bij

de staÍ van de wedstrijd.

De wedstrijddag
Brol6bet-dag betekent vroeg uit de veren.

Het ontbijt in het hotel moet een uur veÍ-

woegd worden omdat afgesproken is dat er

om halftien br1 het tentenkamp annex chips -

uitgiftepunt vezameld wordt. Omdat het niet

voor iedere buschauffeur duidelijk is waar zij

de lopers kunnen afzetten, worden wij op de

verkeerde plaats gedropt, ver van het veza-

melpunt. Als je dan ook nog etns de vsrkeer-

de kant opgestuurd wordt betekent dit dat,

voordat je aan de wedstrijd en de warming-

up kunt beginnen, je al ruim 3 km. achter de

rug hebt. Voordat we onze rugza§es afgeven

worden we nog getrakteerd op een bijzonder

uitzicht. Een buslading Duitse mannen haast

zich met gezwinde spoed nchting waterkant,

gaan daar met een man of 50 op een rijde

staan, laten tegelijkertijd de broek iets zakken

et voilà: 50 mannekens pis. Een vrouwelijke

Haagse Road Runner buiten dienst weet

ongemerkt nog een Haags manneke in

dezelfde houding voor het nageslacht vast te

leggen.

van de reis bereikl de top van de brug.

Onderweg passeren de Road Runners een

heleboel andere lopers. Sommige wedstrijd-

genoten denken dat ze meedoen aan een

wandeltocht en zijn met bergschoenen aan en

rugzak op aan de start verschenen. De lang-

zame lopers worden geacht links te lopen wat

tot gevolg heeft dat de hele linkerbaan lang-

zaam loopt en de rest eromheen slalomt. Een

slecht figuur slaan we dus absoluut niet. Het

laatste stuk is, vooral psychologisch, het

zwaarst. Je denkt dat je er al bent als je de

brug hebt genomen. maar dan moet je nog

die laatste kilometers langs Zweeds industrie-

tenein. Hier staan wel de meeste toeschou-

wers, want op de brug mogen die niet staan.

De finish verschijnt dan toch eerder dan ver-

wacht en dat betekent het begin van de twee-

de wedsrijd'. Deze begint heel relaxt. Als

loper word je met watersproeiers en plastic

dekens verwelkomt. Vervolgens kijg je op

een gigantisch veld etenswaren, een medaille

en een handdoek aangereih. Waar is m'n

rugzakje? Ze je sommigen al denken. Na

enig doorvragen blijken deze op een volgend

veld te liggen. Om daar te komen moet je

eerst nog een klein houten bruggetje met,

ongeveer 6 treden over. Voor menigeen zijn

dat zes treden te veel. Strompelend en achter-

stevoren, want die kuiten doen toch wel pijn,

komen ze er over heen en zien een grote

zwart$oene vlakte voor zich. Welk tasje is

nu van wie. Gelukkig, liggen ze op num-

mer. . . . . .. En op starttijd. Daar komen we dus

na anderhalf uur zoeken achter. Een van onze

Haagse lopen was zo pienter geweest 0m een

rood Dam-tot-Dam-rugzakje te gebruiken.

'Dat moet opvallen'. Helaas, valt zo'n tasje

niet op als het niet op de goede plaats ligt

omdat het weggerold is. Enfin na twee uur

hebben sommigen pas hun rugzakje terug.

Inmiddels zijn de rijen voor de bus ook aan-

gegroeid. Eerst moet er achter de hekken

gewacht worden. Na zo'n drie kwartier staat

een vijftal Road Runners nog steeds achter-

aan. De Zweden die nog moeten lopen en

met de bus naar de start in Denemarken ver-

voerd moeten worden, kijgen voonang.

Eindehjk, na in totaal twee uur op de bus

gewacht te hebben mogen deze laatste der

Road Runners Zweden zonder paspoortcon-

trole verlaten. Gelukkig heeft de organisatie

wel voor voldoende frisdrank gezorgd en

worden we op een luchtshow gerakeÉrd. Op

de weg terug over de brug, ongeveer acht uur

nadat de eerste lopers gestart zijn, zijn er nog

steeds atleten onderweg naar de finish. Terug

btj het tentenkamp moeten er nog een pÍulr

gebruik maken van de sanitaire voozienin-

gen. Naar verluidt hebben zij een berldende

voorstelling gekegen van de wet van de

communicerende vaten. Bij de bussen staat

de rest van het gezelschap vol ongeduld te

wachten. Zij hebben ofwel wat meer geluk

gehad met het rugzakje ofwel hebben niet op

hun beurt gewacht br1 de bussen en zijn voor-

gedrongen. Maar gelukkig we waren er weer

allemaal en Nico T. kon zijn Els na het lange

wachten we.er in de armen sluiten. Moe maar

voldaan gaan de lopers vervolgens eerst naar

het hotel terug en de volgende dag richting

Nederland. Wanneer wordt er weer een brug

gebouwd.

Ronneke Borsboom

Nasàrift: Wie w@t nog wat'onze jongens in

het oranje' die eerste Pinksterdag gdaan heb-

ben? O ja volgens zeggen is u nog drank in de

ampertevinden.

A advies
a d m i n i strati e Q o nd e rsteu ni n g

Alo OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107
getiniformeerde dame controleert name-

alle pöpoorten in bus.. Wat?!

Ja, Denemarken is geen

Als buitenlander, oftewel niet Deen of

Zweed. worden wr1 geacht tussen tien en

twaalf uur te starten. h groepjes van onge-

veer 1250 man/wouw worden we wegge-

schoten. De funnel, waar de meeste van ons

toch wel erg tegenop zien, valt voor de mees-

te wel mee. Afhankelijk van het sarttijdstip

draaien de ventilatoren al dan niet, wat wel

een gr00t venchil uitrnaakt. Op het schierei-

land waait een aangenÍffn bnesje uit de

goede richting. Er hangen wat donkere wol-

ken in de lucht, maar dat maakt de tempera-

tuur aangenaam. Zonder dat het de meesten

heel veel moeite kost wordt het hoogtepunt
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Goede voeding kan
sportprestaties

verbeteren!

Janine Reitsema
(sportdiëtist en afgestudeerd sportlerares)

geeft advies over goede voeding:

' sportspecifiek bij (semi-) topsporters;

' sportspecifi ek bij recr.sporters;

o in het algemeen (o.a. overgewicht)

Zowel persoonlijke begeleiding als

groepsvoorlichting!

Sportvoedingsadvie sburo

Janine Reitsema

Gevestigd: Sporting Special
Schenkweg 5, Den Haag

Tel: 070-38 1 7777 106-24635995

I

@

De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag

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

ó2 V 014:03

ó3 V$ 014:04

64 V40 CI24:04

65 Mfl 024:07

6ó Mfl fr2411

67 MSE fr24:14

68 Mfl CI24:28

ó9 M40 ï.24:D

70 Y$ U.24.29

73 M45 U.24"32

71 V40 0,,24:32

2 M50 0"24"32

74 M45 0|24:M

I M40 0,,24:ït

?6 M40 0:24.44

77 Mfl 01458

78 MSE 01459

79 Y40 015:01

m MS ft25:fi

8r M45 ft2551

8'2 M 02553

83 M40 ft26:ffi

84 M50 0:?Í'.11

85 M50 0:2óJ0

8ó VSE b,?Í:24

87 Mfl fi2ó:30

88 MS ft2635

89 V45 0róÍ3

m Ms CI2ó53

91 M O:2óJE

n Y CI27:01

93 M50 0l?:ll

94 V35 0"'.il:D

95 V35 017:30

96 M40 CI2738

97 V50 0:27Í1

98 V U:n"42

99 VSt 0',ïl:41

lm U5 028:ff2

101 V35 018:03

lff2 V$ 0J8:16

r03 v50 0r8r0

105 M50 0J8:2ó

104 V CI21:2í

lffi Vfl 0:21:30

108 Mfl CI21:38

lm u5 CI2838

107 Y 021:38

ll0 V$ 028:40

ilr v45 fr2l55

ll2 M50 029:ffi

ll3 V45 CI29:CI

114 V40 fr29:18

115 Mm ft29:15

116 VSE 019:25

117 V35 0J9:30

118 V50 029:34

119 VSE 0:30:ffi

U0 M45 0:30:41

r2r Mfl 03114

w M50 CI3131

w M CI31Í9

124 V50 A32:N

125 Y0 432:24

Ili Mfl U,3T,?À

ln Y55 ft33:05

l2I V40 033í1

l» V CI3ó:51

130 Y ft37:ll

MiudaSml

HemavanNus

AmievanHeimngen

Josde\Vardt

HanElïeóout

RóqtBenTordoir

Bramvan\V*bnrek

BqtvanAller

AnjaQrffido

AdvanSnulqr

ïhavan&rGemt

llansvanTou

Ralfvan Peeren

Hans Erlenaar

EdRemrcke

Cor\Viennra

RohïBonte

JoymvanSolinge

Hans van Bnrmmelen

HansPeti

RuudNmrdntan

EduinPedijk

PadAlgelen

AdvanVr.n

BnginavanElfuen

Koos&Groot

huftrdKlep

NellieVryoul

(iéGmot

RSFrcuujk(GenHRRli0

Durm Brothnans (Cm HRRlid)

HaryvanBrukelur

RonmleBonhm

Jrc§varïlhry

JohnvanAnm

Ma4avan\YmtuvmÍ

Macheher Belie (Gmn HRRIid)

San&aManink

Joannkevandulmde

AmetManden

AnnevanEeuwfi

JosedeRurrcr

ftrudBuyhlaal

RitaHalbmn(Cmn HRxIiö

InsvanVlie

NimTmJenhlg

Manon vanCnedruirn

Ellmftmeöaan

InekeHuhxhs

ElsTmtrnhrg

frank0[o

HamekeDrcvm

EnnaSpani

IlmCoulirl

EmrneYavu

Hellentuhlk

InekeJonasHoluq

InekeTmm4

Jos&GnaÍ

PelflRerlmng

RuuddeRuihr

BramMansveld

hÍhievanlit}hmont

Tnrul KalisvaaÍ

JandeKogu

Joanni BomauBomemar

YvmneBal

MarylilnZoef

EllieHus(Crer HRRlid)

f



PAGI}IA I2 Hor Rom Rrvrrw

eigen rruebsite

0p

links

uitslagen

home

lidmaatschapkaaÍt

conditio

clubkalender

loopgroepen

wedstrijden

ROAD RUNNERS

u0-3978253

070-38031 12

070-3000429

070-317687t

010-347t327

bestuur) 070-3236092

Peter Barnard

Eugene van den Berg

Ronald Boekkanp

Gerard Buytelaar

Marcel den Dulk
Pieter de Graaf

Jos de Graaf

Henk Hoogeveen

Ben van Kan
Joop den Ouden

Overgaauw

010-3944677

070-3&2263

070-3901597

070-3901597

wt-576&94

II de

v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseun;

Trudyde Lange

Johan Koopman

BESTUUR

Het bestuur van

Ton Yermolen

Aad Overdevest
(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedstnjdsecr.)

Guus Zijdenbos
(ledenadministratie)

e-mail adres

Antoinette Jans

070-3910209

0174240861

XL Den Haag W0-3462607

Leidschendam 070-3 I 75869

en Duinen 8

Haag 070-3253579

I
I

giro 2636951

VSB-bank 88.55.95.823

SHIELD ilARK B.V. THE LARTAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6í POSTBUS 756A3
íO7oARÀilSTERDAM YELEFOON:O2O-5ll tAAA FAx:O2O-5tt tSOo

Dat andere merkenbureau.

SnIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNEA'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# nieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

I
)

Lad n.v.o.b.

Den Haag 070 - 3473894

BARCOMMISS'E

Aad OverdevesÍ
(penningmeester)

Noortje Alberts

Boy Gailjaard
(vootziuer)

MarEeet van Dijk

50.94.92.738

De Sillestraat 266

2593 VE Den Haag 070-3473873

Louis Davidsstraat 317

EI Den tlaag 07S3831322

Den Haag 070-3522519

ROADRIVIEIV

Monster 0174-240861

iiii,'

0182-6r

malwo avond

do avond

5
(voorzitter)

Jelle v.d. Veen

070-3281025

22fÉCA

Katwijkseweg 19a

2242 PB Wassenaar

759287

Pr. Bemhardlaan 15

teleÍoon: O7O - 3245497 fax: 070 - 3246874 
!à

Waalsdorperlaan22c Wassenaar ( 2244 BN Wassenaar ) @ 
ss'|




