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zeker een paar maan-
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in diverse
De eerste belangrijke
'mij is de BCO op 20

uitgevoerd, zoals u heeft kunnen mer-
ken. Thans zijn aan de orde, terras, bar
en het plafond met uiteraard de diver-
se prijskaartjes die aan deze onderde-
len hangen. Het streven is, voor zover
de financiële middelen dit toelaten,
om zo spoedig mogelijk van het club-
gebouw ons "home" te maken, waar
het goed toeven is na de training.

Een tweede belangrijk punt is uitvoe-
ring te geven aan het PR plan, dat op
de laatstgehouden ledenvergadering
is gepresenteerd door Antoinette Jans.
Het is een must dat onze vereniging
sterk de aandacht vestigt op groei van
ons ledental. De HRR zal prominent
gepositioneerd moeten worden in de
regio Haaglanden. Wij hebben toch
alles? Natuur, sfeer, goede trainers etc.
etc.

goede

Bestuursergadering

13

oNa ed
dat HRR niet mee zal
krachthonk. De kosten z
(Í 10.000 eenmalig + elk jaar f 5.000
exploitatiekosten), de gepeilde be-
hoefte binnen TC en trainers was
minimaal en de komende 4 jaar heb-
ben we de noodzakelijke renovatie
van het clubhuis. Ton zal nog wel
proberen of wij misschien in een later
stadium kunnen instappen en/of het
mogelijk is om uren te huren.

o Aangezien de concept begroting in
eerste instantie een negatief begro-
tingsresultaat liet zien, moest er
geschoven gaan worden met de kos-
ten. Naast het afblazen van het
krachthonk werd o.a. voorgesteld
om het aantal clubbladen terug te
brengen van 5 naar 4 nummers.
Hierover zal nog overleg plaatsvinden
met de redactie van het clubblad.

te oud
Het is

daar dat
Jelle probeert een op
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o Er zijn een aantal
een wedstrijdsa
staan. Deze me
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op welke rekenin
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Tenslotte het jaar 2000 loopt zo lang-
zamerhand ten einde. Vandaar alvast
hele prettige feestdagen toegewenst
en hopelijk tot 7 januari a.s. op onze
nieuwjaarsreceptie.
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De Berenloop
De mooiste, zwaarste en íneest
"natuurlijke" marathon van
Nederland.

-Í n tret iaar 2000 wilde ik voor het

I ""rrt 
proberen om 2 marathons te

I- lopen. Voor mij werd het de zesde
en die liep ik voor mezelf. Gekozen
voor de Berenloop op Terschelling.
Daar zijn we twee keer op vakantie
geweest. Het leek me een leuke uitda-
ging om daar de Marathon te mogen
lopen. Op tijd ingeschreven, een maxi-
mum van 400 lopers. ln Rotterdam,
april 2000, had ik een p.r. van 3:55"54.
Deze wilde ik gewoon uitlopen en
genieten van het mooiste Wadden-
eiland.Wel extra getraind. Gelezen dat
je 10 min. bij je "normale" marathon-
tijd mocht optellen. Met mijn oudste
zoon Erik een weekend weg. Hotel
Bornholm had nog plaats voor 2 nach-
ten. De reis ging prima. Regen toen we
van de boot kwamen. Wandelend naar
het hotel gegaan. De volgende dag
kaartje gekocht voor de snelboot terug.
De start was om 12.15 en die boot ging
om 17.00. Zaterdag wat gewinkeld en
rustig aan gedaan. Zondag nog gepro-
beerd om kaartjes voor de tweede snel-
boot te kopen, maar die was al uitver-
kocht. ln zwembad, vlak achter de
finish, kon je douchen. ln hotel
gewacht tot de regen over was en weer
gewandeld naar het zwembad. Werd
geweigerd in startvak, want het start-
nummer was tekort opgevouwen. Dus
opnieuw spelden. lk herkende Esther
Hartman en Henk Mollema, nu zonder
klompen. De start, lekker snel al over
de matten. De straat was versierd met
grote houten beren. Vlaggen met logo

erop, versierde erehagen. Vier maal een
accordeonist gehoord. Om de 5 km ver-
zorgingspost met lauwe sponzen, lauw
water, Extran, sinaasappel-en bananen
schijfjes, prima verzorging. Publiek had
deelnemerslijsten dus je werd zelfs met
je naam aangemoedigd. Zelfs een "Oh,
oh, Den Haag", kreeg ik te horen.
Leuk...clubkleding. Ene Cees liep heel
lang met me mee. Daardoor had ik
soms niet in de gaten dat het parkoers
pittig was. Dat begon vooral op de
Boschplaat. Tegenwind, maar gelukkig
droog en af en toe de zon. Bij half
marathonpunt had ik 1:52. Barry met
zijn vriendin fietsten hele stukken mee.
Nog bedankt!! Bij strandopgang bij
paal 11, op 35 km. punt kreeg ik het
zwaar. Drie km. strand te gaan.
Gelukkig werd ik ingehaald door een
lange man en kon ik er achterblijven.
Zelfs hardlopers ingehaald. De plaats
waar we eraf zouden gaan werd al
goed zichtbaar. Bij paal 8 stond de
fotograaf. Het laatste stuk kon ik aan-
klampen bijtwee mannen. Schrok hard-
op van mijn tijd. De een draaide zich
om, dus ik vertelde dat ik nog een p.r.
kon halen. Hij vroeg de tijd ervan. Ga
maar mee.Wel snel hoor, zelfs Barry
moest harder trappen. En ja hoor, we
hebben het gered. Een tijd van 3:55"08.
Wat was ik blij. Erik stond verbaasd bij
de finish. Snel naar het zwembad. Nog
sneller naar de boot. Nog geen 5 minu-
ten later vertrokken we. ln trein een
half uur gestaan. En om 23.00 uur
doodmoe maar wel tevreden thuis.
Tijdens de terugtocht dacht ik wel aan
José en mijn broer Harrie die op dat
moment de Marathon van New York
liepen. José had 3:28 en Harrie 3:11. lk
in de stilte en zij in de drukte, maar ik
heb er enorm van genoten.

Annie van Heiningen

Kort verslag van de ALV
van 16 oktober 2000
Zoals gebruikelijk in de najaarsverga-
dering zijn de beleidsvoornemens van
bestuur en commissies bekend
gemaakt en de begroting voor het jaar
2001 besproken. l.v.m. de plannen van
de vertraaiingcommissie werd ook een
I iq u i d iteitsbeg roti ng gep resenteerd
om te laten zien hoeveel middelen
vanuit de vereniging excl. Club van
100 beschikbaar zijn. Vanwege een
begroot resultaat van maar f 1.500,-
moet voorzichtig worden omgespron -
gen met de uitgaven. Besloten is om af
te zien van het krachthonk en indien
nodig zal het aantal nummers van het
clubblad worden teruggebracht naar 4.

A ntoinette Jans presenteerde het

A nieuwe PR-plan. ln dit plan
I t worden diverse projecten
genoemd die in de vorm van werk-
groepen het komende jaar uitgewerkt
gaan worden.
Vervolgens werd aan de hand van

sheets het voorstel van de verfraaiing-
commissie voor het clubhuis en par-
keerterrei n u itgelegd.

Onze voorzitter Ton Vermolen moet
vanwege gezondheidsredenen aftre-
den. Jelle bedankt hem, namens ons
allen, voor zijn gedrevenheid en
enthousiaste inzet als voorzitter. ln
vogelvlucht geeft Jelle aan wat Ton
allemaal gedaan heeft en vergeet hier-
bij niet zijn sportieve prestaties te ver-
melden. Ton wordt veel gezondheid
toegewenst en hopelijk komt hij nog
vaak op de club. Met een groot
applaus en een grote bos bloemen
treedt Ton af. Het bestuur draagt john
Agterof als kandidaat voor. iohn wordt
door middel van handopsteken geko-
zen tot de nieuwe voorzitter. Jacques
Beljon heeft ook te kennen gegeven af
te willen treden maar hij blijft nog
even aan om het bestuur een geschikte
kandidaat te vinden.
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Namens de redactie en het
bestuur willen wij Renee
van der Roest enorm
bedanken voor haar jaren-
lange inzet bij de totstand-
koming van het clubblad,
daar zijde HRR met ingang
van 1 januari a.s. gaat
verlaten. Wij wensen haar
samen met lan veel geluk
en een goede gezondheid
toe voor de komende jaren.

Hallo Roadrunners,

Bij deze wil ik iedereen
bedanken voor de belang-
stelling en readies na mijn
operatie. Met name de
groepen van Jos de Graaf en
Marcel den Dulk. De belang-
stelling was fantastisch. lk
wens iedereen veel loop-
plezier toe, het duurt alleen
nog even voordat ik zelf weer
kan komen trainen.

Groeten, Rita vd Bergoo
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John Agterof, nieuwe voorzitter

The Hague Road Runners

jaren beoefent, houdt vooral de financiële kant
van de vereniging hem sterk bezig. Minstens
even grote aandacht heeft hij voor het clubge-
bouw. "Ik heb dat uiteraard nog niet met de

andere bestuursleden kunnen bespreken, maar

zij zullen ongetwijfeld beamen dat het gebouw

een plaats moet zijn waar het vóór en na de trai-
ning goed toeven is en waar je elkaar zonder

stemverheffrng moet kunnen spreken. Als de

polsstok financieel ver genoeg reikt, wil ik aan

de verbetering daarvan grote prioriteit geven.

Natuurlijk heeft ook het voorstel voor onze
public relations mijn grote aandacht. De HRR
moet echt 'full speed' aan de slag om meer

leden aan te trekken, en dan vooral meerjonge
leden. We dreigen anders in hoog tempo te ver-
ouderen. Die groei mag en moet geen probleem
zijn. Dit is zo'n mooie club op zo'n prachtige

locatie. Daar moet, samen met de verdere ver-
sterking van de saamhorigheid en cohesie, meer

mee te bereiken zijn."

Hoog scoren
John Agterof hoopt op vier voorspoedige voor-
zittersjaren - "want langer doe ik het niet". In
de komende periode moet de HRR zowel recre-

atief als competitief scoren. "In mijn ogen zou

het hele positieve public relations zijn als het

p&m van de HRR vaak en hoog in de uitslagen-

lijsten te vinden zal zijn. Ik wil dat zeker stimu-
leren. Niet ten koste van de recreatieve kant van

onze vereniging, maar ten bate van de héle

HRR. Ik vind dat we wat dat betreft meer aan

de weg moeten timmeren."

Nico van Grieken

'Ol1ze clurb rnoet tmeer aan de rrueg tirnrneren'
"Dit is zo'n vitale vereniging. Er zijn
zoveelmensen, zowel in als buiten het
bestuur, die zich vrijwillig voor de club
in zetten. lk heb daar eindeloos grote
bewondering voor. Als dat niet zo goed
voor elkaar was geweest, dan was ik
waarcchijnlijk niet aan het
voorzittercchap begonnen. Maar ik heb
nu sterk het gevoel met ieders steun en
enthousiasme aan de slag te kunnen."

t?

(62): sinds enkele weken is

nieuwe voorzitter van The Hague

Wie is John? Wat beweegt

richting wil hij met de club uit?
Welke ambities sffeeft hij na? We spreken

elkaar kort na zljn reis van enkele weken door
China, een tocht, die indrukwekkend genoeg is
geweest om er uren over door te kunnen praten.
"Het gekrioel van al die miljoenen mensen, de

drukte, de enorme bouwactiviteiten, het Plein
van de Hemelse Vrede: ik heb er met rillingen
op mijn rug gestaan, zoveel historie komt er op
je af, zoveel impressies schieten doorje hoofd."

Ton Vermolen blikt terug en een

beetj e voo ru it i"ËïÍ:Ï!ïi:";ïfrr"il

Paars
Na het 'Rode Boekje' van Mao wacht John het
'Paarse Broekje' van The Hague Road Runners.

Overleg dus, luisteren naar de leden, commis-
sies aanhoren, collegiaal bestuur, consensus en

harmonie. Hoe wil onze nieuwe 'roerganger'

het aanpakken? Agterof: "Ik ben redelijk extra-

vert. Ik ben ook pragmatisch, maar heb een

hekel aan geleuter. Ik kom graag snel ter zake."

Zijn professionele achtergrond is daar niet
vreemd aan. Jarenlang was John Agterof voor-
zitter van de directie van Kok Assurantiën in
Rotterdam. Sinds september van dit jaar is hij
account-manager van zijn bedrijf. Het is de

bedoeling dat hij de komende jaren zijn activi-
teiten voor Kok geleidehjk aa, vermindeÍ.
Daamaast is John - "puur voor algemene ont-
wikkeling" - met de studie geschiedenis begon-

nen aan de Universiteit Leiden.

Studeren deed hij al eerder. Net als minister-
president l/im Kok heeft John Agterof in zijn

Jonge jaren' Nijenrode gedaan, een topma-
nagementopleiding voor het bedrijfsleven. Hij
combineerde dat met een redelijk fanatieke

roeiperiode. Wie ooit kilometers lang samen

duurlopen met hem deed, weet dat zijn vaste

tred de hand van een 'slag' verraadt: John was

inderdaad jarenlang voorste roeier bij Het
Galjoen, de studentenroeivereniging van

Nijenrode. Lid van HRR is hij al zo'n dertien
jaar. In die tijd liep hij ongeveer twaalf mara-

thons, onder meer in Amsterdam, Rotterdam,

Londen, Berlijn, New York, Kreta en

Marathon-Athene, dé allerschoonste klassieker.

Prestaties
John noemt zichzelf in hart en nieren
'Haagse roadrunner': "Ik kan terugkijken op

hele mooie sportieve prestaties. Daarnaast ben

ik ook een tijd districtsbestuurder geweest van

de KNAU, de Nederlandse atletiekunie. Ik heb

daardoor bij de HRR en elders veel vrienden en

goede kennissen gemaakt. Wat mij vooral in de

HRR heeft getroffen, is de ongelooflijke leden-

trouw. Ik heb dat ervaren tijdens mijn lidmaat-
schap van de jubileumcommissie ter gelegen-

heid van het 15-jarig bestaan van de vereniging.
Het enthousiasme dat ik daar heb ervaren, heeft

absoluut de doorslag gegeven bij mijn kandi-
daatstelling voor het voorzitterschap."

Ook dank zij zijn activiteiten voor de Club van

Honderd, waarvan hij mede-oprichter is, kent
John de HRR door en door. Als gevolg van het

verzekeringsvak, dat hij inmiddels tientallen

Vermolen (57). Direct na afloop van

bezochte jaarvergadering op 16

stond hij alweer met enkele

te praten: drankje onder handbereik,
gemakkelijk in pull-over gestoken en soepel die
onderwerpen besprekend die een grote vereni-
ging als The Hague Road Runners aangaan. Het
was zijn laatste avond geweest als voorzitter.
Mooie, welgemeende, woorden, warme hand-

drukken, kussen van de vrouwelijke bestuursle-

den, een flinke bos bloemen en een verdiend
applaus van leden en besfuur rondden een voor-
zittersperiode af die er zijn mag.

Prettige tijd
Een paar weken later blikken we terug. "Ik heb

het een hele prettige tijd gevonden. Vooral door
de medebestuursleden, maar ook omdat ik er nu

eenmaal genoegen in schep om dingen voor
elkaar te kijgen. Een goed bestuur valt of staat

met enthousiasme, een diensfverlenende instel-

ling jegens de leden en onderlinge loyaliteit in
het bestuur. Ik heb het voorzitterschap van de

HRR altijd gezien als het leiden van een kleine

onderneming. Vooral de financiën moeten in

orde zijn. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
gebiedt ook de bereidheid tot het sluiten van

compromissen. Je hebt met vele mensen en

wensen te maken. HRR is een club met een

grote vitaliteit. Op een ledental van zo'n 5 tot
525 tellen we zo'n 70 mensen, die zich vrijwil-
lig voor hun club inzetÍen. Dat is zeer behoor-

lijk en een groot compliment waard."

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

Zo blilven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ë
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tiid MSlOf1
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Ton Vermolen komt uit een sportief nest. Zijn
vader, Ad Vermolen, was Nederlands kampioen
schermen en hij zelf schermde van zijn achtste

tot zijn veertigste. Nadat hij zich had aangeslo-

ten bij een trainingsgroepje voor de CPC lag

zijn hart bij de wegatletiek. Maar nog altijd is

hij voorzitter van de Veteranen Schermclub, die

onder meer het Ad Vermolentoernooi organi-
seert. Daarnaast speelt hij golf en wijdt hij, als

directeur, alle aandacht aan de verdere verster-

king van Shield Mark, zijn in Amsterdam
gevestigde merkenbureau, dat 50 medewerkers

telt.

lees verder op pagina 4
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De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 r TeleÍax 070 - 323 66 71

@

"Pas toen lelle en Ben mij die avond toe-
spraken, realiseerde ik mij dat het voor-
ziltercchap voorbijwas. Tot dat moment
was ik vooral met de vereniging bezig
geweesd met de leden, met het bestuur,
met het beleid, zoals de
voorbereidingen voor een goed plan
voor de public relations van The Hague
Road Runners."

.r
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Ton olen blikt terug
beetje vooruit

is van invloed op zijn
HRR. "De markt van vrije tijd is

door meer keuzemogelijkheden en door meer

welvaart concurrerender geworden. Een club
als de HRR zal leden en potentiële leden nieu-
we extra's moeten bieden. Joggen is over zijn
hoogtepunt heen. Zie de verminderende deelna-

me iuu:l wedstrijden. Dat betekent een uitdaging
voor de creativiteit binnen onze club. Ooit was

de HRR de eerste vereniging in Nederland die

het concept van CPC-trainingen
Daarmee kon je veel leden aan je binden.

Andere atletiekclubs hebben dat overgenomen.

Ik had gehoopt iets nieuws te kunnen introduce-
ren door onze deelname Íum een krachthonk.

Maar door de kosten, kon dat niet doorgaan.

Een ander kostenverhaal is de vergoeding aan

trainers. Ik ben een groot voorstander van een

verhoging daarvan. Alleen met kwalitatief
goede mensen behouden we leden en trekken

we nieuwe leden aan."

Ton Vermolen is blij dat het ledental - "zij het

nog langzaam" - weer in de lift zit. "Zoals
gezegd zitten we thans op 525. Maar met het

uitstekende kader van vrijwilligers denk ik dat

een optimum van duizend leden haalbaar moet
zijn. We hebben nog ruimte: er zijn avonden

over en ook overdag is er gelegenheid tot trai-
ningen. Wat dat betreft wens ik het bestuur

onder leiding van de nieuwe voorzitter helzelf-
de enthousiasme en dezelfde inzet toe als waar-

mee ik met mijn bestuursleden heb kunnen ope-

reren. En speciaal aan John Agterof zeg ik: mijn
ervaring is dat je het voorzitterschap van de

HRR steeds aardiger zult vinden. Het is een

vereniging die leeft, mÍur waar zaken nooit
escaleren. Ik heb dat altijd bijzonder gewÍur-
deerd."

Nico van Grieken

Zaterdagochtend 14-10-2000 in de vroe-
ge ochtend naar Arnhem gereisd, om
daar voor de 2e maal deel te kunnen
nemen aan de KMAU-Loopsportdag.
Deze Loopsportdag wordt voor iedere
trainer en atleet gehouden die iets meer
willen weten over trainingsaanpak, voe-
ding e.d.

aan deze dag te kunnen deelnemen
je van tevoren al aangeven aan

workshops je wilde deelnemen

een aantal Presentaties die voor ieder-

een toegankelijk was, te weten:

Loopsport nu I door Gerwd Nijboer
Wat nu met het rekendoor Gerard van der Poel

Nu goede looptrainen door Cees Koppelaar

Tnlf heb ik aan bovenstaande en aan de volgen-
de presentaties en workshops meegedaan:

Effectief trainen met hartslagmeter
DoorAric Koops

Hier werd aan de hand van een aantal sheets

ingegaan op o.a. de volgende aspecten:

- Periodisering

- Het bepalen van een trainingshartfrequentiezo-

ne.

- Het bepalen van het omslagpunt

Looptraining voor spelsporten
Door BramWasserwsr.

Steeds meer looptrainers worden bij de spelspor-
ten betrokken als loop- en conditietrainer.

Op deze dag lag het accent op "Het van richting
veranderen !! Dit kun je doen door onder ande-

re:

- Het starten

- Het van richting veranderen gevolgd door een

start.

- Het starten vanuit verschillende posities of
voorbewegingen.

Loopscholing voor iedereen,
Door Willem van de Worp, Bert Thielen.

Als je ergens behoorlijk werd afgeslacht deze

dag was het wel met dit onderwerp. Een uur
lang alleen maar loopscholing. Ze kwamen
allemaal aan bod en nog wel in verschillende
voÍïnen ook. Skipping, Pendelloop, Loop-
sprongen, Hielaanslag, Kaatssprongen,

Trippling noem ze maar op.

Waarom loopscholing hoor ik wel eens om me

heen in de loopgroepen.

Loopscholing is het er toe leiden tot eenvoudi-
ge oplossingen voor een betere persoonlijke
loopstijl. Natuurlijk is het bijna onmogelijk om
bij iedereen een perfecte loophouding aan te
leren vooral als je al een aantal jaren hardloopt.

Cross country
Door Bram Wassenaar.

Eerst een stukje geschiedenis. Natuurlijk is het
'het dwars door alle soorten tenein 'ontstaan in
Engeland. Al rond 1830 vonden er diverse

soorten van 'scholastic cross country plaats.

Loopspelen dwars door het terrein zoals rugby-
voÍïnen, steeple chases, paper chases (lees ook
Charles Dickens), 'hares en hounds' ect., kwa-
men veelvuldig voor. Al vanaf 1877 worden er
Engelse Crosskampioenschappen gehouden.

Vanaf 1903 bij de mannen en 1923 bij de vrou-
wen worden er internationale kampioenschap-

pen georganiseerd. Tot de Olympische Spelen

van Parijs in 1924 was de cross country zelfs
een olympisch nummer. Sinds 1973 zijn er
ieder jaar officiële wereldkampioenschappen

voor mannen en vrouwen en junioren. Een

exacte omschrijving van 'cross country' is

moeilijk te geven, ook de [AAF- definitie van

een parcours voor kampioenschappen geeft alle
ruimte: "De wedstrijd moet worden gehouden

door terrein bestaande uit (zover mogelijk)
open velden, heidegronden, paden en grasland,

een beperkte gedeelte omgeploegd land mag

ertoe behoren. Er mag zoveel mogelijk gebruik
gemaakt worden van natuurlijke hindernissen;

sloten, hekken ??, wallen, heuvels, wisselende

ondergrond enz. Het gebruik van verharde

wegen moet zoveel mogelijk vermeden wor-
den. Helaas wordt er door trainers en lopers

gedacht dat het veldlopen alleen bestemd is

voor de elite van de wedstrijdlopers. Er wordt
teveel uitsluitend op de weg gelopen.De
'onderdanen' van een grote groep lopers zijn

daarom slecht ontwikkeld, door zwakke voet-
en kuitspieren, die de piekbelasting van iedere

looppas moeten opvangen, kunnen er eerder

blessures ontstaan Aanvankelijk zal het lopen
in gevarieerd terrein de nodige moeite kosten,

maar na een dozijn 'terreintrainingen' wil je
niet anders meer. Wanneer je eenmaal handig
(lichtvoetig) allerlei hindemissen weet te over-
winnen, wil je die sensatie niet missen. Doo
rmiddel van allerlei oefeningen en door het

aanleren van een aantal technieken werden we
in een uurtje helemaal klaargestoomd voor het

komende cross seizoen. Na dit uurtje kon je let-
terlijk en figuurlijk iedereen opvegen.

Een van de presentaties, zoals boven aangege-

ven was wel een bijzondere presentatie. Cees

Koppelaar gaf ter afsluiting van deze dag de

volgende presentatie

Nu goede Looptrainers

Er werd ingegaan op de volgende aspecten:

Wat zijn de voorwaarden en intenties om een

goede lopertrainer te kunnen zijn. De begelei-

ding van Voorwaarden en vooronderstellingen.
De rol van de zintuigen.
Aandachtspunten tijdens het lesgeven

Coachen (leren)

Emotie en ethiek tijdens het trainen.

Al met al was deze dag zeer de moeite waard.

Daarom hoop ik ook dat er volgend jaar meer
trainers en geïnteresseerde leden aan deze dag
zullen deelnemen.

Bronvermelding: KNAU, Eugène van den Berg /T.C.

Delta LIoyd Loopsportdag
l4 oktobgr 2000 presentaties en rruorkshops
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Vriiwilligersavond
Vrijwilligen zijn voor HRR van groot belang.

Niet alleen in commissies, maar ook daarbuiten

wordt veel tijd in clubactiviteiten gestoken. Ik
denk dan niet alleen aan het organiseren van bij-
zondere avonden, maar ook aan clubwedsnijden,

Íainingsweekenden, ofhet bijhouden van al het

groen rondom het clubhuis of verlenen de para-

medische zorg. Alles bij elkaar gaat het dan om

zo'n zeventig mensen. En daar komen de ruim
zestig barvrijwilligers nog bij!

Voor de barwijwilligers bestaat er al ern feest-

avond. Dit jaar was er voor het eerst een avond

voor al die andere mensen en hun partners. Op 2l
okober jl. heeft het bestuur zelf drankjes uitge-

schonken, hapjes rondgebracht, en in de keuken

gestaan. De kantine was feestelijk aangekleed.

Het was gezellig, en er werd door een aantal

mensen gretig gebruik gemaakt van de dansvloer.

PR-plan

Op de Algemene lrdenvergadering van 16 okto-
berjl. is het PR-plan 2001 - 2003 gepresenteerd.

Voor de diverse projecten is een dringen beroep

op alle leden gedaan. Alle aanwezige leden heb-

ben met het plan ingestemd. De uitvoering is al
gestaÍ!!

HRR-website
Guus Zjdenbos, Noor Alberts, Marjolein van

Rotterdam, Hans Eikenaar en ondergetekende

de werkgroep "HRR-website". Dit
bespreek ideeën en werkt deze verder

voorbeeld is het scannen van foto's en

deze op de site laten zien. Misschien heb jij een

digitale fotocamera heb je foto's van clubaange-

legenheden gemaakt of ga je die nog maken.

Hierbij een oproep om je foto ('s) ter beschikking

te stellen! Heb je ideeën of suggesties over de

website, meld ze bij een van de genoemde men-

senl

Marjolein en Noor hebben al een eerste opzet

voor teksten en zoekwoorden gemaakt. Hans
werkÍ zich vanafjanuari volgendjaar in en gaat

dan in het technisch beheer meedraaien. Guus en

Hans fungeren dan als elkaars achtervang, wru[-
door het beheer minder kwetsbaar wordt.

Op deze manier kunnen op korte termijn al verbe-

teringen aangebracht worden. Meer fundamentele

wijzigingen zullen wellicht eisen aan beschikbare
geheugenruimte stellen. Mogelijkheden om dit uit
te breiden worden onderzocht.

open dag op 25 november
Als je dit leest, is de open dag al geweest. ZOT,
Conditio, Royal Ten en de TC hebben dan hun

beste voetje voorgezet om de bezoekers alles wat

HRR hen kan bieden (inclusief HRR-clubkle-
ding), te laten zien. Er is een demonstratie sport-

massage geweest, en er zijn proeftrainingen aan-

geboden. Run 2 Day en Neomed hebben beide

een stand verzorgd. Omdat het dit jaar de eerste

keer is, dat HRR een open dag houdt, is het nu ik
dit schrijf (14 november) nog afuachten hoeveel

bezoekers er daadwerkelijk zullen komen. Er
worden penberichten aan ruim twintig kranten en

weekbladen gestuurd. Radio West, radio
Rijnmond en TV West zijn benaderd. En er zul-
len dankzij jullie allen ruim 700 flyers verspreid
zijn!!

. Blessure preventie en behondeling
o E,C,G. beoordeling
o Bloeddrukmeting
. Vo2 mox bepoling
o Vetpercentoge meting
o Mobiliteitsonderzoek
o Vitole copiciteit
o Tronings/bewegings odviezen
. groepskorting
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Discovery run 30 september 2000
Evenals vorig jaar werd door lohan
Knoester de discovery run georganised.
Een 10 km wegwedstrijd in de Engelse
plaats Harwich.

06.00 uur rijden wij op de fiets naar

van Holland. Daar aangekomen zie

propvolle hal die toch uiteindelijk
zeer kofte tijd, nadat iedereen inge-

checkt heeft, snel leeg is. Om 07.30 uur vertrekt

de HSS Discovery, die voor mijn gevoel best vol
zit. De startnuÍnmers en het t-shirt worden op de

boot uitgereikt. Na een heerlijk ontbijt komen we

na 3 uur en 40 minuten aan in het Engelse plaatsje

Harwich waar de echte engelse dubbeldekkers ons

al op staan te wachten. Hiervandaan verffekken

we níur een scholencomplex in diezelfde stad,

wÍutr we ons kunnen omkleden, want we hebben

nog precies 35 minuten om ons naar de start te

begeven. Om 13.00 uur is de start. Deze start

vindt plaats bij een lantaarnpaal waaraan een heel

klein wit borde hangt met het woord START.

'Wij staan hier met 500 deelnemen te wachten.

Hiervan zijn maar een handjevol engelse en de

rest Nederlanders. Een engelse dame roept iets om
door een megafoon en Johan Knoester doet het-

zelfde, alleen voor mij onverstaanbaar door de

drukte. Dan de toeter en starten maar.

stukje parcours herhalen en loop je vervolgens

over een veld naar de finish, waar men zich in een

lange rij opstelt. Wat ben ik blij dat ik er ben.

Voor mijn gevoel he.el zwaaÍ, maaÍ wel voldaan.

Ik ben best teweden..

Na afloop was het eigenlijk maar een klein stukje

lopen richting de kleedkamers, waar we heerlijk
konden douchen. Een probleem voor mij en vele

andere dames, de douche was berekend voor kin-
deren, dus de gemiddelde hoogte van een douche

was 1.45 m. Bukken dan maar. Voordat men met

de prijsuitreiking begon stond er op het podium in
de aula een heerlijk engels buffet met hapjes en

sandwiches klaar. De prijsuitreiking door Johan

Knoester en de voorzitter van de Harwich Road

Runners was om 15.00 uur. Na de prijsuitreiking
zijn we met de dubbeldekkers naar Colchester
gereden waar we tijd ter ldje besteding hadden.

Sommige gingen wandelen in het dorp en anderen

een pub in. Om 18.45 uur terug naar de boot. Om
20.00 uur vertrek richting Hoek van Holland
Uiteraard heerlijk dineren op de boot en om 00.30

uur aankomst in Hoek van Holland. Voor mij en

voor velen een fantastische dag. Als het volgend
jaar weer georganiseerd wordt ben ik er zeker

weer bij.

Hellen den Dulk

,).

ln deze tijd van het jaar vinden er altijd
wer allerlei evenementen plaats op de
club. Zo hebben we onlangs en zeer suc-
cesvolle clubcross gehad met aan de start
zo'n 287 loperc, waaruan er 2N gefinisht
zijn. Op zondag 19 novembervond wer
het jaarlijkse Sinterklaasfeest plaats voor
de kinderen.ln januart de nieuwjaasre-
ceptie en de avond voor de barmedewer-
kers, en wie weet is er dit jaar wer en
enthousiaste grep die het initiatief n@mt
om te organisercn.

je maar gebeuren, gaje op vakan-
je terug heeft de club gewoon

nieuwe voorzitter. Sterker nog, mij is
Daarom wik ik Ton vanaf deze plek

bedanken voor zijn werkzaamheden voor de club,

waarvan de koon moet zijn geweest, het vinden

en betrekken van ons huidige clubhuis. Vanaf
dezelfde plek wil ik John veel succes en sterkte

toewensen als voorzitter van de vereniging, en ik
ben er van overtuigd dat het goede contact tussen

bestuur en barcommissie voortgezet zal worden

Niet alleen in het bestuur maken mensen plaats

voor iemand anders, ook in de barcommissie

komt er plaats voor nieuwe leden. Margreet en

Maarten hebben namelijk aangegeven dat zij per

I januari aanstaande met hun werkzaamheden

zullen stoppen, omdat ze de drukte in werk en

prive-leven niet meer met de bar kunnen combi-
neren. We gaan dus weer wolijk op zoek naar

nieuwe leden voor de barcommissie.

Ja hoor we zijn nu echt begonnen met het uirei-
ken van de barboeken en de eerste (positieve)

reacties zijn binnen. Het barboek is bedoeld als

leidraad voor het draaien van een bardienst.

Hierin kan je veel vinden van wat je tijdens je
bardienst moet weten. Alle barmedewerkers kij-
gen een penoonlijk exemplaar uitgereikt, zodat

zij thuis rustig kunnen lezen wat er tijdens de bar-

dienst van je verwacht wordt. Zodra er wijzigin-
gen of aanvullingen zijn, worden die met het bar-

rooster meegestuurd, alleen moet je ze dus zeH

even verwerken.

Er is één item dat natuurlijk niet in het barverslag

mag ontbreken.

Geeft je op voor het draaien van een
bardienst.

Dit recht is echt niet alleen weggelegd voor nieu-

we lopers, ook als je al jaren loopt (en van de bar

gebruik maak) mag het, en we hebben zelfs

plaats voor herintreders, dus hebje een tijdje van
je rust mogen genieten, geeft je dan weer op en

draai gezellig mee.

Namens de barcommissie,

Boy Gailjaard

EË

De Wedstrijd
Na ongeveer 500 meter lopen we richting de zer
langs het water over de boulevard, waar we met

de wind in de rug lopen en de zon heerlijk schijnt.

Vrij warm dus. Aan het eind van de boulevard

lopen we om een vuurtoren heen en vervolgen de

weg langs de kust. Als we aan het eind hiervan het

dorp ingaan staat er een drinkpost, dit is het 5 km
punt. Een vrijwilliger van de Harwich Road

Runners roept de 5 km tijd om. Voor sommige

was het zelfs een probleem dat de waterpost aan

de linkerkant stond. Dat hebje zo in dat Engeland.

Ik kijk naar mijn horloge en denk, als ik de vol-
gende vijf ook zo loop haal ik het gelukkig nog

binnen de tijd die ik ervoor vind staan. Als we

eenmaal na de 5 km wat kis kas door de sfraten

lopen om weer terug te gaan, zitten er wat kleine

heuveltjes in. Ikzelf heb heel veel moeite met deze

l0 km, vandaar dat ik na de 5 hn aanhaak bij 2

lopers die ik in ieder geval niet wilde verliezen.

Dan eindelijk na 6 km komt de vaart er een

in bij mij, wel laat, zou ik zo zeggen. Nog één

heuveltje naar beneden, wat straatwerk, linksaf
dan zie je de finish al, althans die zie je, maar dan

ben je er nog niet want dan ga je nog een klein
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maanden

Gelukkig wil ze wel het nieuwe "blokhoofd" hel-
pen. lntussen hebben wij Ineke Schnizler bereid
gevonden deze taak over te nemen. Iedereen die

haar kent, weet dat zij een goede opvolging zal

zijn van Anita. Anita, vanaf hier nogmaals hart-

stikke bedankt voor alle inzet voor ons clubeve-

nement en Ineke heel veel succes gewenst.

Verder moet Andre Westerhuis een jaanje over-

slaan. Voor hem hebben we Andre Papilaya

bereid gevonden om Andre's sector op het par-

cours over te nemen. Andre bedankl en Andre
succes. Ook binnen het bestuur hebben we frou-
wens afscheid moeten nemen van een lid,
Willem-Jan Mesters. Na vele jaren zijn inzet te
hebben gegeven aan het vinden van sponsors, is

het ook voor hem niet meer mogelijk om de

noodzakelijke tijd daarvoor vrij te maken. Ook
hij zal op 27 mei2ffilwel van de partrj zijn, dus

hij is niet helemaal verloren. Willem-Jan hart-

stikke bedankt. Voor hem in de plaaB heeft Joop

de Gier zich aangeboden om in het bestuur de

portefeuille sponsoring op zich te nemen en hij
heeft een zeer voortvarende start gemaakt. Joop

veel succes.

Nu de blik vooruit. Wat gaat er veranderen aan

de HRT van 2001 ? Niet veel, wel is het van

belang dat er genoeg sponsors gevondenÀehou-

den worden om de kwaliteit hoog te houden. Er
zijn altijd wel enkele sponsors die het na een of

meerdere jaren voor gezien houden, en daar

moeten dus andere voor gevonden worden En
eerlijk gezegd zoeken we zelfs een beetje uitbrei-
ding van het budget. Het hoeft allemaal niet zo

groots als destijds, zoals de Fit Ten Miles, maar

kwaliteit staat wel voorop. Dankzu enkele club-
leden lopen er inmiddels enige veel belovende

kontaken met sponsors, maar niets is nog rond.

Wel hebben enkele ouwe getrouwe (club)spon-

sors hun bijdrage al toegezegd, dus dat geeft de

burger alvast moed. Mocht iemand nog een con-

tact weten, bijvoorbeeld zijn of haar eigen

hA.ljt geef het aan een van de bestuunleden

van de HRT door en wj gaan er voor. Ook voor

deelname aan de businessrun rekenen wij op uw
medewerking. Ook daar zijn al enkele leden druk

bezig om binnen hun bedrijf een ploeg op de

been te kijgen. Mocht ook u een team weten of
wilt u eerst nadere informatie over het pakket dat

geboden wordt hebben, schiet een van ons of
Ineke Schnitzler aan en wij zorgen ervoor. Oh ja,

ook ditjaar is de Nierstichting gekoppeld aan de

businessrun, dus u steunt ook een goed doel.

Tot slot nog een nieuw idee om fondsen te wer-
ven : The SMARTparade.

Er rijden veel SMARTS rond met bedrijfsrecla-

me. Het lijkt ons een leuk idee om die bedrijven
te interesseren voor een SMARTparade. Wij bie-

den het bedrijf aan om op een prominente plaats

op het Malieveld hun auto op te stellen.

Bovendien kunnen ze in optocht voor de l0 km
(een deel van) het parcours rijden. Dit alles om
naamsbekendheid aan hun bedrijf te geven en

hun "autootje" te tonen. Verder zt;Jlen ze nog

door de speaker worden omgeroepen en wordt
de chauffeur met bijrijder als VIP in de watten

gelegd Mocht u een SIMax^T met bedrijfsrecla-

me zien rondrijden, noteer dan a.u.b. het bedrijf
en (eventueel) het telefoonnummer / www-adres

en de bedrijfstak. Deze gegevens kunt u ium een

van de bestuursleden doorgeven. Dankzij Gerrit
van der Veer hebben we reeds een aanzienlijke

lijst, maar we willen er zoveel mogelijk.
7n genoeg werk aan de winkel, voor ons en voor

u. Ik hoop in het volgende clubblad u meer over
de stand van zaken te kunnen vertellen. Met
vriendelijke en sportieve groet,

Ronald Boekkamp

Voorzitter

Overige bestuursleden

Miranda Pronk
der Stijl ; Rob

Vandaag, de dag dat de goedheiligman
in ons land anivert, is het6 maanden
voordat het ee6te lustrum van de Royal
Ten wordt gehouden. Het bestuur van
The Hague Royal Ten (verder HRT) is al
weer enkele maanden bezig met het
voorbereiden van de 5e editie. Onderdeel
daaruan is een evaluatie met de
"blokhoofden"over de vorige editie, om
de volgende editie nog beter te laten zijn.

het eind van de evaluatieavond staat

weer de vraag centraal, wie wil
jaar opnieuw zijn bijdrage leve-

clubevenement. Gelukkig gaan de

meeste weer door, wat de organisatie voor het

bestuur alleen maar makkelijker maak, we heb-

ben intussen een ze&r ervaren team. Toch zijn er

twee mensen die helaas door invloeden van bui-
tenaf hebben moeten bedanken, allereent Anita
Keus. Na een aantal jaren de Businessrun te heb-

ben getrokken,kn zlj daar nu helaas niet meer

de tijd, die deze job vraagt, voor vrijmaken.

f

Van HeÍwerden Wie 75-79.2271AG telefoon.: 070-3861719 of 070-3876360
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Wat zie ik daar
staan in het logo
"200"??
ls dat wel goed??

NeoMed-NIEUWS
n eze rubriek over spoÍ en wordt er op allerlei gebieden weten-
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NeoMed. NeoMed is een bedrijf dat gedaan.

gespecialiseerd is in medische keurin- Omdat (hard)lopen een essentieel

gen en sportmedische begeleiding. onderdeel is van veel sporten worden

NeoMed begeleidt onder andere de dit soort onderzoeken vaak gedaan bij
voetballers van ADO Den Haag, de het lopen. Een opvallend resultaat van

nationale langlaufselectie, enkele top- deze onderzoeken is dat de efÍiciëntie
squashers, toptennissers en nog vele van het hardlopen niet voor iedereen

andere sporters waaronder triatleten. gelijk is. Indien men verschillende

mensen met dezelfde snelheid laat

De efficiëntie van het hardlopen hardlopen blijkt dat het zuurstotuer-

Bij veel sporten is uithoudingsveÍïno- bruik verschillend is. Dit verschil kan
gen een belangrijke, prestatiebepalende oplopen tot 407o. Het is dus Íumneme-

factor. Er bestaan vele trainingsmetho- lijk dat er bepaalde (trainbare) factoren

den om de diverse aspecten van het uit- zijn die de effrciëntie van het hardlopen

houdingsvermogen te verbeteren. Men beihvloeden.

kan de volgende aspecten onderschei- Ook bij NeoMed wordt onderzoek

den: gedaan naar de efficiëntie van het hard-

1. de zeer explosieve voÍïnen van lopen. Onderzocht wordt welke (trarn-

belasting, waarbij men in een korte bare) factoren het meeste invloed heb-

periode een grote hoeveelheid ener- ben. Dit onderzoek heeft onder andere

gie moet leveren. Dit zijn bijvoor- uitgewezen dat de verticale verplaat-

beeld korte sprins die 10-15 secon- sing van het lichaamszwaartepunt van

den duren. het lijstje van mogelijke invloedsfacto-

2. de belastingen met een zeer hoge ren geschrapt kan worden. Een ander

intensiteit die 30-90 seconden duren. opvallend resultaat is dat goed getrain-

3. het duuruithoudingsvermogen, dit is de duuratleten niet uit zichzelf de opti-

het vermogen om gedurende een male paslengte en -frequentie kiezen.

periode langer dan 2-3 minuten op Zij bleken effrciënter te gaan lopen

een hoog tempo te lopen. door een kortere pas te maken en met

4. het vermogen om tenminste 30-45 een hogere stapfrequentie te gaan lopen

minuten een hoge belasting op een dan hetgeen zij zelf gewendwaren.

constant nivo te kunnen handhaven

(de "anaerobe drempel"). Factoren die al onderzocht zijn er waar-

van bekend is wat voor een invloed ze

Het is belangrijk tijdens de training alle op de effrciëntie hebben zijn:
genoemde aspecten in dejuiste volgor- * versnelling en vertraging van

de en verhouding te ontwikkelen. lichaamsdelen (m.n. boven- en

Uiteraard zijn niet alle genoemde onderbenen en voeten);

aspecten van het uithoudingsvermogen * het schoeisel: een zachtere zool geeft

voor iedereen even belangrijk. een lager zuurstofuerbruik en dus

een hogere efficiëntie;

Om te bepalen welke aspecten, voor x gewicht van het schoeisel: 100 gram

een individuele sporter, extra aandacht extra gewicht geeft een toename van

behoeven in de naining worden inspan- l%o van het zuuntofverbruik;
ningstesten uitgevoerd. Frn voorbeeld * staplengte en -frequentie: bij een

hiervan is de bepaling van de maximale kleinere staplengte en een hogere fre-

zuurstofopname middels een zoge- quentie dan de zelf gekozen -lengte

naamde "maximaal test". De maximale en -frequentie is de mechanische

zuurstofopname is de beste maat voor effrciëntie hoger.

het duuruithoudingsvermogen, en dus

bijvoorbeeld voor marathonlopers De verwachting is dat in de toekomst

belangrijk. bij trainingen niet alleen aandacht

besteedt zal worden aan het uithou-

Een prestatiebepalende factor die tot nu dingsvermogen, mÍur dat ook de effi-
toe verwaarloosd is, is de efficiëntie. ciëntie een steeds belangrijkere rol zal

Effrciëntie is de mate waarin geprodu- gaan spelen.

ceerde (verbruikte) energie daadwerke-

lijk bijdraagt aÍu:r een prestatie. Het zegl Chantal van Rossum

dus ies over de mate van energiever- bewegingstechnoloog

lies, bijvoorbeeld aan warmteproduktie. Tinus longert
Om sporters goed te kunnen adviseren inspannningsfysioloog

Verslag tran de

20 kilornetertran P
V aterdas. lJ oktober venrokken'L;ï*#: "ï::iljï'ï;
Parijs, een reis die georganiseerd werd

ïa zeker heel goed, want het is

t ..n eenmaliglubileum LoGo,

tf *, is gelui.t we hebben het

2ö&ste betalende lid mogen noteren.

Is dat niet grandioos, wie had dat

gedacht toen we gingen starten op 24

mei 1994 en dat gezien over een tijd-
vak van 6 jaar. Geweldig toch, het is
een enoÍïne prestatie die wij meÍ z'n
allen hebben neergezet. Zoals u weet

moet er heel veel geld beschikbaar

worden gesteld om het Clubgebouw
rondom in een nieuw jasje te steken

en ons ideaal is dat dit in + 3 à 4 jaar

gerealiseerd zal mogen worden. Velen
van ons hebben al gemerk dat we

volop bezig zijn met de uitvoering
van de eerste fase van het totale ver-

bouwingsplan. Tnnder Uw jaarlijkse

bijdrage aan de Club van 100 was dit
onmogelijk geweest! Ik wil langs deze

weg alle leden en (oud) bestuursleden

heel hartelijk bedanken voor het ver-

ftouwen en de inzet die wij hebben

mogen beleven, nogmaals 200 leden à

f 100,00 is toch eventjes f. 20.000, =
perjaar extra in het laatje.

Kortom, al met al een hffile grote

10 met een griffel.

Maar ik mag het bijna niet schrijven
maar doe het toch, we gÍum er voor
om het 250-ste Club van Honderd lid
in het aankomende jaar te mogen

begroetenll! Diegene die dit artikel
lezen en nog geen lid zijn van de Club
van 100 maar wel genieten van alles

rondom de vereniging, twijfel niet
langer en wordt spontaan lid van de

Club van 100. Het is maar f 100,00

per jaar voor veel sportief plezier en

niet te vergeten de bekende o zo

gezellige Algemene Ledenvergade-

ring van vrijdag 20 april 2001. Dit
inclusief het onderonsje met oude en

nieuwe leden met daarbij heerlijke
hapjes, drankjes en een dansje met

een lekker spelend bandje op de ach-

tergrond.

Beste Leden, nogmaals bedankt en tot
het volgende goede nieuwsbericht van

de Club van 100.

.' Met sportieve

groeten,

Ben Hermans,

"..""." Yoorzitter van

de Club van 100

door het bekende organisatiebureau

Holland Runner. Voor even driehon-

derd gulden een lang weekend naar

Parijs, dat sprak de meeste deelnemers

wel aan. En dat er en passant ook nog

even 20 kilometer moest worden gelo-

pen/gerend, dat nam men op de koop

toe. Voor sommigen een "makkie", die

twintig kilometer, voor het merendeel

van de groep toch nog wel een pittige
afstand. Om de lezers van het blad mee

te laten genieten van de trip naar Parijs

hierbij het dagboek van twee deelne-

mers (Els en Nico Trotsenburg):

!!

arl|s
Zaterdag 14 oktober 2000
Na een koÍe nachtrust

spanning?), liep

uur af, snel onder

den, de laatste

en nog even een

voor onderweg

uur verzamelen in V,

sen we nog? En

bus op weg naÍu

hout. De stemming ln en

nadat JéJé even na Oosterhout iedereen

een prettige reis wenste, werd de heer-

lijke Kelder-hazelnoottaart "soldaat"

gemaakt door de bende van Henk
Hoogeveen, gelukkig bleef er nog iets

over voor HRR'ers uit andere groepen.

Bedankt Henk en Sonja. Na een voor-

De ZOT (Zaterdagochtendtraining)
e eerste periode start op 6

2C0l. Deze periode

van 6 januari tlm 24

De PR wordt verzorgd door Antoinette
Jans, maar zij wordt wel door ons

geholpen. Jullie kunnen ons ook hel-
pen door zoveel mogelijk reclame

voor ons te maken bij je vrienden en

familie want door de inschrijfformulie-
ren weten wij dat van mond tot mond

de beste reclame is

DEZOTIS ZOGEKNOGNIET

Sylvia KuipenG*rgette ParlevlieL leie
Grooten Noortje Alt€ltÍs

(11 zaterdagen). We trai-
nen dan voorde CPC die op24 mam
wordt gehouden(5,I0 en 2l km.).

De tweede periode start op 3l maart

2001, dan fainen we voor de ROYAL
TEN (27 meD en de 3M
LElDEN(halve)marathon (10 juni)
totaal l0 zaÍerdagen.

Deze keer wordt de ZOT
organisatie bijgestaan door
de Technische commissie.

Zij controleren de schema's

en stellen de frainers aan.

Het is de bedoeling dat de

mensen doorstromen in de

doordeweekse trainingen

zodaÍ ze gelijkijdig de club
zelf leren kennen. We
hopen dat het dit jaar een

gtoot succes wordt.

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 71

Ítlt u ooK
ZWAARAANlIW

)
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spoedige reis, met een tussenstop in Gand (=

Gent) arriveerden we om 16.30 uur in het Ibis-
hotel in Parijs. Vlug naar de hotelkamer en

snel terug naar de hal van het hotel, want

Parijs, dat moest gezien worden. Met een

grote gÍoep op weg met de metro naar de

Sacré Coeur,de basiliek die met zijn blanke

koepels de heuvel Montmafire bekoont. En in
Montmartre eerst op het terras, de temperatuur

was prima en daarna naar een klein restaurant.

kleine restaurant leek wèl veroverd door
'ers. Veroverd werd óók bijna de

zijn donkerbruine ogen

te hebben gemaakt

leden van onze

vlak voor de

tot overmaat

po$ng
de ober:

ten, prachtig zo hoort het. Terug met de bus

naar het hotel, een rit over o.a. de Champs-

Elysees en om 18.00 uur terug in de hal, geen

tijd om te rusten, we moeten Parijs zien en dus

wederom met de metro naar de Notre Dame,
gebouwd in de periode 1165-1270. Hoe is het

mogelijk? Na een korte bezichtiging toch

mÍur weer op pad naar een restaurant, en ja
hoor daar zagen we een Chinees, alléén de

ffainer had een ander plan??? Op weg dan

mÍur naar de Rue des Lombards, een gezellig

wijkje.Jéjó en Loet op zoek naar Tristan (de

zoon van Jéjé) en wij alvast aan het stokbrood.

Op het menu o.a. uiensoep en dat zou nog een

staartje krijgen!!! Na het heerlijke diner terug

naar het hotel, nog even de bar in, drie flessen

wijn en een Cola light voor de groep en naÍr
bed, uitrusten van een heerlijke dag.

Maandag 15 oktober
De afspraak luidde dat we om ongeveer 8.00

uur zouden ontbijten en om 8.30 uur zouden

vertekken naar la Défense, een prachtig

modem zakencentrum vlak naast ons hotel.

Aangekomen in de ontbijthal troffen wij (Nico

en Els) niemand van onze groep, Nico ge'irri-

teerd maar wat bleek...... Nico en Els een uur
te woeg in de ontbijtzaal, dan maar een brood-

Je extra en tot het echt 8.00 uur was.

Met zijn centrum en naar de

! Wat
ze er precles mee het niet.

Overigens een prima adres nog eens te
gaan dineren en nu bedoelen we de kwaliteit
van het menu. Nog even naar de bar van het

hotel en daama vlug naar bed, tenslotte is

morgen de grote dag.

Zondag 15 okober
Een goed ontbijt, voorafgaand aan de loop, dat

zagen de meeste lopers wel zitten en tussen

9.fi) en 10.00 uur was het dan ook een drukte

van jewelste in de ontbijtzaal. En het arrange-

ment luidde "logies met gratis ontbijC', dus

Henk Hoogeveen pakte die kans met beide

handen aan. Gratis voor niets, ontbijten dusl ! ! !

Na een korte wandeling stapten we om 11.30

uur in de bus richting Eiffeltoren, het prachti-

ge 320 meter hoge bouwwerk uit 1889.

Gemaakt van 7000 ton staal dat bij harde

storm zo'n 12 centimeter uitwijkt. Bij de

Eiffeltoren aangekomen eerst nog even rond-

gehangen en toen de nerveuze voorbereidin-
gen vóór de start, Marleen doe je best, Ineke

maak er wat van, Nico vertrek niet te snel,

blijf in de groep etc. etc. Prachtige adviezen

van de ervaren rotten in de groep. En dan het

verlossende startschot, nazo'n 6 minuten pas-

seerden wij de startlijn, wat een prachtig eve-

nement, een prachtig parcours en overal
publiek en bands om ons aan te moedigen.

Voor het merendeel van de groep een zware

tocht maar, kijkend naar de gemiddelde leef-

tijd, met een verdienstelijk resulraat. Iedereen

aangekomen en vooral de prestatie van

Marleen Sip en Ineke Jonas mag best nog wel

even genoemd en geroemd worden. Bravo!!!
En wie stonden te wachten bij de finish? tnet
(groep Jos de Graafl en Sylvia (ercep Ed Zijl),
snellere lopers die het opbrachten om te wach-

om 12.30 uur weg nÍuu Holland
na een prachtig een wereldstad.

en gelachen, o.a.Onderweg nog

de verrassing van bracht ons

véél plezier. Maar alles met die

uiensoep van doen en had nog zo

gezegd, géén grote bah ln
Gent nog een weg nÍulr

Oosterhout, Utrecht en Een

koel afscheid en vlug met partner op

weg nrutr huis en naar het want

einderust dat hadden we wel

meuwe

modem

van een heerlijk "uide" met

nu mÍulr weer op weg na.ar

9in9...... Berlijn? Praag?

marathon? De tijd zal het

Tenslotte gaat onze dank

Runner en natuurlijk naar

zo ver brachtenlEn een

van dit blad, praat

verhalen die we hier
ben, mogelijkerwijs
dan ook mee?

een indrukwekkend

inkopen gedaan en

groep en

uitda-

het een

Holland
die ons

de lezers

keer

Groeten, Nico en Els

(worden getraind door Henk (en

een beetje Sonja) en Jos de Graaf.

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

n q)Mt een".""

Inlichtingen: John Agterof

a

SSURANÏIËN

ekerd
O'

h?ede

KOK

F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

F Verzekeringen van onroerend goed.

l(OK Àssunntën 8.V.
Westblaak rg6
Posöus 4ro
Sooo Al( Rotttrdam

TeL (oro) 4o1 85 ol
tax (oro) 4r4 39 s3
E-malk kok0dp.nt
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laqtes8eljut
hangt tegen een van de wanden een

De vifine geeft de besten aller

op de atletiekbaan en op de weg.

kunnen maximaal vijf clubleden in deze

marathon: Theo Hoenderkamp klom bij
in de virine en wel meteen op de

de tweede plaats. Good old George

. Marathon: Nog een nieuwe sterke veteraan M60;

irine der 0

ver-

van onze club op veel

teproberen bemachtigen.

23:27.1

kml0 y45 haar

van allerrijd ti1naar
waardcrrden enParlevlietGeorgetteresp. Ineke Schnitzler,

beiden met 43:44, een

Bosmans komt bij de binnen

benedennaarplaatsje

nieuwv55 virinede

:53.:01 dezerijd Bij zijnleeftijdscategorie nog

dem dus dames.virine,

:32'.54 verdreef Pietvantijdeen hij

door deze uitactie virine.de(1:52:33) viel

haar tijd

de

teren hun

liezen

telheid. De
clubblad

de

.5000m

tijden
van wel derde aller

klom in
de vitrine met

I

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;

' in het algemeen (o.a. overgewicht)

Zowel persoonlijke begeleiding als

groepsvoorlichting!

Sportvo edings advie sburo
Janine Reitsema

Gevestigd: Sporting Special
Schenkweg 5, Den Haag

Tel: 070-3 8 I 77 7 7 I 06-2463599 5

*'*

Eend met Whisky
lngrediënten voor 6 personen
. fen eend van ongeveer 5 kilo
, Twee grote flessen whisky
. Spekreep/'es
, OliiÍolie
. Peper en zout

De eend larderen en de binnenkant inwrij-
ven met peper en zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180

graden.

Een longdrinkglas voor de helft vullen met
whisky.

De whisky opdrinken gedurende het opwar
men van de oven.

De eend op een vuurvaste schotel leggen en

een tweede glas whisky inschenken.

Het tweede glas whisky inschenken en de

eend in de oven zetten,
Na 20 minuten de oven op 200 graden zet-

ten en 2 glaven vubben met whisky.

De glaven opdiinken en de scherven van het

naifi glav insjenke en opdlinke.
haiifÍ uui de hoven opedoen om

in de padkamer ganaale en

enZe me0ntvelte de s§alfhand tupevisky

veeroprape.

Kapotte
dehove toen.
Deheent opröpe
De twwiede fles

zette.
Opstaan

Ulde dr:inke

kabot.
Den'ove 0mvalle.aftette,

meten nàntdoeknenoprape
de linkerand toen,
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* III0 I ZOEKEN NAAR UITSLAGEN

het gedrang ten onder te gaan

moest ik snel starten. Henry Havinga, Joost

Lalau, Hakim Najib, Vincent Trinthamer en ik
bereikten als eersten het paardenpad. Ik had een

dag vantevoren het parkoers al verkend en wist
waar de verraderlijke stukken zaten. Vandaar

dat de andere drie regelmatig vast kwamen te

zitten in de modderpoelen, terwijl ik precies

wist hoe ik energie kon sparen door de drogere

stukken te kiezen. De anderen kwamen dan ook
al snel stuk Íe zitÍen, zodat ik na één ronde de

kop kon ovememen. Hakim, Vincent en Joost

gingen mij echter toch weer voorbij. Ik liet ze

gaan in de veronderstelling dat zij in principe

veel sneller zijn dan ik. Toch moesten vooral
Vincent en Joost hun inspanningen met een

inzinking bekopen. Ik ging er op en erover.

Zelfs de afstand tot Hakim werd steeds kleiner.
Als de cross langer was geweest had ik hem

misschien ook nog wel gepakt. Ik finishte als

tweede achter Hakim en voor Joost en Henry.
Daar was ik best tevreden mee. De
Clingendaelcross is een mooie wedstrijd, altijd
sterk bezet. De onderlinge strijd zorgt er voor
dat ik extra diep kan gaan. Dat ik het parkoers

goed ken is echt een groot voordeel."

De deelneemster: Sonja van Spronsen,29 jaar,

groep Pieter de Graaf, 2e dame seniore, le
Roadrunster.
"Ik had hiervoor nog nooit aan een cross mee-

gedaan en wist eigenlijk niet wat ik kon ver-
wachten. Omdat het een clubevenement is

wilde ik graag meedoen. En dat is goed beval-
len. Ik deed niet mee met de gedachte om nu

eens in de prijzen te gaan lopen, maar als je
eenmaal gestart bent ga je er toch voor. Rustig
aan kan je toch niet doen. Wandelen kost nog

kacht op zo'n parkoers. De sfeer was heel erg

leuk. Mensen zijn niet zo bezig met het lopen

van een goede tijd. Overleven is meer het

devies. Het was leuk te zien dat mensen elkaar

overeind hielpen en op elkaar wachtten. Toch
ging ik, naarmate de wedstrijd vorderde, me

meer met mijn klassering bezighouden. Men
riep van alles vanaf de kant:" Je ligt 2e!, je ligt
4e!, je ligt 3e!" Ik heb alle klasseringen geloof
ik wel gehad, zonder dat ik één dame inhaalde.

Ik was kapot aan het eind. Dat ik uiteindelijk
niet in de pijznn viel verbaasde mij niets. Ik
dacht "het zal wel goed zijn." Anderen dachten

daar duidelijk anders over. En terecht. Het
bleek namelijk dat ik bij de inschrijving als man

in de computer terecht was gekomen en ik
zodoende bij de dames niet in de uitslag voor-
kwam. Ik was dan ook blij verast dat ik toch
nog tweede dame was geworden en ik, zij het

met vertraging, de beker in ontvangst mocht
nemen."

op

en begeleid je nog even tot en door de finish.
Helaas word je dan twee keer opgeschreven.

Veel mensen willen dan het liefst ook nog

meteen weten wat hun tijd is en probeerden die

dan bij mij over mijn schouder van m'n plankje
te lezen. Dan is concentreren moeilijk. Maar ja
het hoort er allemaal bij. In de bestuurskamer

achter de computer breien ze (Ronald

Boekkamp) het allemaal wel weer recht. Het is

iederjaar nog goed gekomen. Hoe hectisch het

ook is, het is elk jaar weer leuk om te doen.

De vrijwilliger: Rob Krahmer, 50 jaar, groep

Jos de Graaff, bar

Het was gigantisch (maar leuk) druk. We had-

den zaÍ medewerkers. Vooral de vele kinderen
van clubleden die hielpen, maakten dat het ach-

ter de bar soms net zo'n gedrang was als er

voor. Voor de wedstrijd ging het nog wel maar

ema was het niet meer aan te slepen. Nico in de

keuken ging echter als een beest te keer en kon
het prima aan. Vooral broodjes knakworst, bier
en koffie deden het goed. Opvallend was de

grote verscheidenheid Íum mensen. Jong, oud,

dik en dun. Veel leden van andere clubs bleven

lang hangen. Je kon merken dat zij het bij ons

naar de zin hadden. We draaiden dan ook een

aardige omzet. Om 15.30 uur konden we moe

maar voldaan afsluiten. Volgend jaar weer.

Toch ?

De wijwilliger: Ben van Kan, 54 jaar, trainer,

inschrijving
Bij de inschrijving was het met z'n achten kort
maar krachtig pezen. Maar onder de bezielende

leiding van [rnie Gelauf liep alles perfect. Ik
zat heerlijk in het midden tussen alle dames van

de inschrijving. Hellen den Dulk maakte gelijk
van de gelegenheid gebruik om de vele
Roadrunners met kinderen er op attent te maken

dat er binnenkort ook nog Sinterklaas gevierd
wordt op de club. Opvallend waren de velen die

niet hadden vooringeschreven, muur wellicht
door het mooie weer op het laatste moment toch
nog de lol inzagen van 7 km ploeteren door de

bagger.

De organisator: Peter van Leeuwen,43 jaar,
groep Roche Silvius
Als je alles vantevoren geregeld denkt te heb-

ben laatje op de dag zelf alles los. Je hoopt dat

iedereen ziin taak weet. Je kan er dan toch niets

meer aan doen. De wedstrijd zelf lijkt in een

roes voorbij te gaan. Een wedstrijd organiseer je
niet alleen. Zo'n 40 vrijwilligers waren op de

been. Ronald Boekkamp en Han Elkerbout
namen veel van de organiserende taken voor
hun rekening. Met hun ervaring bij de Royal l0
zijn zlj van onschatbare waarde. Als alles goed

gaat en de mensen enthousiast reageren geeft

dat veel voldoening en heb je er volgend jaar
weer zin in. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat
mis. Daar leerje van, zodatje hoopt dat het vol-
gend jaar nog beter gaat. Alle vrijwilligers,
mede namens de 280 deelnemers, bedankt!!l

Het probleem.
Ik krijg als wedstrijdsecretaris tegenwoordig
niet meer automatisch uitslagen van alle wed-
strijden waaraan één of meer van onze leden

heeft meegedaan. Uitslagen die ik mis komen
niet in ons clubblad en worden niet ingevoerd in
onze uitslagen-database. Dit is het historisch
elektronisch bestand waarin alle uitslagen, ooit
door onze wedstrijdlopers behaald, zijn vastge-

legd. Deze database is de basis voor de samen-

stelling van bestenlijsten (de Vitrine der

Onsterfelijken) en voor de jaarlijkse berekening

van het Prestatieklassement.

De oorzaak.
Bij kleinere loopjes gaat het vaak nog wel goed.

Die worden meestal nog georganiseerd door al

lang meelopende KNAU-leden die het KNAU-
wedstrijdreglement nog wel eens hebben door-
genomen. Eén van de bepalingen in dat regle-

ment is dat een exemplaar van de wedstrijduit-
slag wordt toegestuurd aan elke vereniging
wíurvan een lid aan de wedstrijd heeft meege-

daan. Deden ze dat maar allemaal, dan was er
geen enkel probleem! Helaas, deze regel lappen

vooral de organisatoren van de grote wedstrij-
den, zeg maar de ChampionChip-wedstrijden,
massaal aan hun laars. Die uitslag krijg ik niet
meer toegezonden. Tn publiceren hun uitslag op

§NNr§pf ,w

het internet en vinden dan dat ze genoeg hebben

gedaan. Maar hoe weet je als wedstrijdsecreta-

ris wie van de leden aan welke wedstrijd heeft
deelgenomen? Het probleem met die grote

ChampionChip-wedstrijden is dat de voorin-
schrijving niet meer via mij (de wedstrijdsecre-

taris van de vereniging) loopt, maar dat de deel-

nemers zelf individueel via een speciaal

inschrijfformulier, of via een website, voorin-
schrijven. Daardoor heb ik geen zicht meer op

wie waaraan meedoet. Als ik bovendien geen

uitslag kijg toegezonden dan is de kans groot
dat ik zo'n uitslag ga missen. Tussen haakjes,

het opzoeken en downloaden van uitslagen via
intemet is een tijdslurpende rotklus. Probeer

bijv. maar eens zelf de prestaties van het inter-
net te halen van al onze leden die aan één van

de afstanden van de laatste 3M Marathon
(http://www.3mmarathon.com) hebben meege-

daan. Ik ben er na een paar uur mee opgehou-

den; vond het ondoenlijk. Het downloaden en

verwerken van de uitslag van de laatste Dam tot
Damloop heeft mij drie avonden gekost!

De oplossing.
Laat mij weten aan welke wedstrijd jullie heb-

ben meegedaan (loopnaam en plaats, datum en

afstand, organiserende vereniging, website met

uitslag). Bezorg mij zo mogelijk een uitslag.

Laat mij weten op welke website ik eventueel

de uitslag kan vinden. Dit geldt vooral ook voor
wedstrijden in het buitenland. Bel mij
(070.427.3887 *ruis; 070.337.5696 werk) of
stuur een e-mail naar jben@post.com (thuis) of
jben@cbs.nl (werk). Op het prikbord in het

clubhuis komt ook een lijst te hangen, met kop
ZOEKEN NAAR UITSLAGEN, waarop je
de benodigde gegevens kunt vermelden. Een

bepaalde wedstrijd hoeft daarop maar één keer
vermeld te worden. En de naam van één of twee

deelnemers is genoeg.

Jacques Beljon

fen passende

Inbouht

keuken kan geen
confectie zijn
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graag alle inÍornratic txlat uw wordcn. !.*n drturm tar qn k*u-
Ittuae wordt tergemokkcliikr. Naar krn wasrin u naar §arreluur k*nt
wenx m*hqn wii e{§ oií(rtr sn r{n kokkrelleu. §n vmr el&.e rrmg
*ntwnrp rodrt s vi!èfÍi s*t(t wi{Í hEbl&n *ii ccn parsendc rplos*ing.
rr v{isr kitEt. Mur wii riorl mtv. §ees ro§{ectie utar x*atwEr! qlo(

$n* instxll*teurs :sÍSrn cr§oor §i1 u p*sr-

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

HRR clubleden speciale korting.

[,FT(,tllEN

De vrijwilligster: Anita van der Stijl, 43 jaar,

groep Jos de Graaf, start en finish
"Zoals elk jaar had Han Elkerbout alles weer
strak geregeld. Wij stonden met pen en formu-

in de aanslag te wachten op de storm die

na de start ongetwijfeld zou losbar-
goed je het ook regelt, een chaos is Petervan Leeuwen

"Om

Als blinde

Eenmaal

w§

#
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MIJN EERSTE EN LAATSTE??) enheuvelenloop Í9 nov. 2000

Op*ns ligt daar en uitnodiging van de
KNAU op de mat of ik me wil dor;n aan
de veteranen interland 40+ en 50+ fussen
Nederland en 3 Duihedelstaten in
Schliichtern.

L You en of ik dat wilde. Ik voelde me z.@r

§ ve.ee.O met deze uitnodiging en was ook

-l- \ zeer verbaasd dat ik geselecteerd was

voor deze wedsrijd. Dat moet wel zijn gebeurd

op basis van mijn eente 5 km baanwedsnijd in
Naaldwijk afgelopen mei (19.41 minuten).

Ik belde de KNAU om mijn deelname te bevesti-

gen en moest gelijk mijn kledingmaat doorgeven

voor wedsrijdkleding en een trainingspak. Helaas

stond ook in de brief dat we deze kleding na de

wedstijd moesten inleveren. Flauw hé?

Vrijdag 22 september verrokken we met de bus

vanaf Papendal naar Duisland. De rit duurde 6

uur, truutr de sfeer was prima en ondenveg werd

diverse keren gestopt. De groep bestond uit korte

baan lopers, hoogspringers, discus-, kogel-, en

speerwerpers. "Hoe hoog spring jij?? Nee, ik loop
hard, eigenlijk ben ik een lange afstandsloper die

toevallig in deze bus zitl" De hilariteit neemt toe

als ik ook nog gevraagd wordt om mee te doen

aan de 4x100 m estafette. "Beste KNAU meneer,

ik heb nog nooit een lfi) m gelopen, maar als jul-
lie niemand anden kunnen vinden, dan sprint ik
wel".

In Duilsland wachtte ons een allesbehalve sportdi-

ner: een bak patat en een lap schnizel die ik van-

wege de honger toch helemaal opat. Het pension

was daarentegen uistekend en zo ook het ontbijt.

Om 10.00 uur verffokken we nÍur het sportcom-
plex. Daar kregen we onze kleding en vol tots
tok ik het oranje pak aan. Op de foto zie je ons

staan tijdens het defilé.

Over mijn 5 km wedsrijd kan ik kort maar kach-
tig zijn: die heb ik verprutst door een slechte voor-

bereidingl Van 10.00 tot 16.00 zat ik op een ste-

nen bank naar de andere wedstrijden te kijken en

toen ik ging inlopen, bleek er lood in mijn benen

te zitten. De start werd ook nog vervroegd en met

enige lichte paniek startte ik, want ik wist al dat

dit niet goed zou gaan. Ook het lopen in het oranje
gaf me niet de gehoopte vleugels en ik frnishte in
20.10. Ik kwam als 6e binnen, toch nog 3 punten

verdiend voor Nederland, maar ik weet dat ik
sneller had gekund. Vandaar dat ik vermoed dat

dit wel m'n eerste en laatste interlandzalzijn.

Kwaad op mezelf en om het toch goed te maken

voor de KNAU liep ik als e€n spe€r daama in de

4x100 m estafette. Het sto§e overnemen liep per-

fectenzag er geroutineerd uit. Ik snap niet waar-

om ze daarvoor nÍur Sydney gaan! Voordat je
goed en wel beseft dat je gesart ben, ben je er al

weer. Gerf mij dan maar de marathon. . .dan zie je
nog wat onderweg!

JoséWillemse

de Zevenheuvelenloop is weer

hij hoort, namelijk in de herfst.

is het ook goed als gedurende een

van de wedsrijd het water met bak-

ken uit de hemel valt. Dan is het een loop voor
echte kanjen. Meer dan 17.000 deelnemers en

toch valt het mee met de drukte in de trein. ZeHs

de trein, aanbevolen door de organisatie, zit niet

echt stampvol met mensen zonder ziplaats. Wel
merkwaardig dat de Road Runners die ik hier en

daar op CS zie, ineens naast me zitten, maar dan in
de tein naast die waarin ik zit. Ik neem aar, dat zn

ook naar Nrjmegen grngen, maar ik heb ze niet

mele,r teruggezien. Tn'n teinreis is altijd een feest

der verbroedering. trkker babbelen met een paar

totaal onbekenden over een eenvoudig ondenverp:

hardlopen. Je kent alle sterke verhalen al, maar het

blijft leuk. Ik zit tussen e€n grote goep lopen uit
Noordwijkerhout, die blijkbaar niet veel met de

trein reizen. 7e zijnecht heel teweden over de uit-
klapafeldes en de leuningen, die je in en uit kan

klappen. De railtender vinden ze helemaal te gek.

De jongen van de railtender weet niet wat hem

overkoml zoveel mensen om kwaÍ voor tien op

zondagochtend in de rein. In de tein terug heeft

hij nog steeds dienst en staat hij opnieuw tussen

zo'n meute lopen. Hongerig en dontig, dat moet

een werelddag voor hem Àjn.Znnder erttge vertra-

$ng zijn we dik op tijd in Nijmegen. Daar heeft de

organisatie het toch perfect voor elkaar, vind ik.

De kleedruimten zijn goed aangegeven, er zijn
tafels omje iuu:l om te kleden, de staÍ is duidelijk
aangegeven, garderobe goed geregeld. En al die

toiletten. Je hoeftje niet af te vragen als je de rijen
ziet, wat een vervuiling dat woeger gaf. Echt petje

af. De staft met zoveel lopers neemt natuurlijk wel
enige tijd in beslag. Ik passeer 20 minuten na het

startschot de starfnatten. Het weer ziet er redelijk
uiq beetje dreigend maar droog met zelfs een stuk-

je blauw hier en daar. Maar na zo'nzns kilometer

begon het toch flink te hozen. Desondanks is het

uizicht op Groesbeek in de verte fantastisch. De

plassen op de weg bij het tien kilometerpunt zijn
niet gering en nauwelijks te missen. Ik hou wel
van dit weer, niet zo warm tenminste. Ik zie daar

ook een kennis, die ikjaren niet gezien heb en lek-

ker babbelend lopen we de wedstijd uit. Ondanks

die pittige heuvels in de nryeede helft van het par-

cours heb ik lekker gelopen. Aan de start heb ik
vier lopers uit mijn eigen goep gezien en onder-

weg nog twee HRR-ers. Er waren er vast meer,

maar ja 17.000 lopen. Na de finish lekker warm

omgekleed en naar het staÍon. Geluk, de ffein naar

Den Haag rijdt net binnen en twee uur later doe ik
de huisdeur weer achter me dicht. Tevreden dat de

Zevenheuvelenloop terug is waar hij hoort en

tevreden dat ik ook maar weer gegaan ben.

AndréWesterhuis

Loopgoep Henk Hoogeveen b.a.

Amsterdam(ned Marathon!
Dit vooriaar rees hij enkele
lopers in de groep van Roché
het plan om de blikweer eruns

op een marathon te ridtten.
Gestimulerd door het
resultaatvan Willem de Graaf
in Rotterdam (2:36) begonnen
Bart Colijn (Berliin), tosé
Willemse (New YorA, Steven
Post en ondergetekende
(Amsterdam) gefaseerd aan
hun voorberciding. Voor mij
zelf was de grote vraag of ik de
voorbercidingsperiode met
toch xn sterk vergrote
omvang en intensiteit blessure-
vij zou door komen.

van 2000 betekende dus een

van geen vakantie en verder

lopen en lopen. De richttijd voor de

in eerste instantie gezet op 2.45 -
2.50. Een halve marathon begin augustus samen

met Bart ging wij gemakkelijk in 1.18 en de vorm
groeide langzaarn. Die groei zptÍe zelfs zo goed

door dat er in september tijdens de Vlietloop,
mede dankzij haas Appie Beekhuizen, een PR uit-
rolde van 1.14. Een verbetering met ruim 2'l:

minuut. 2 weken later stond de finale

test op het progïanrma, een wedsffijd
over 31,5 km. in Hilvarenbeek. In de

regen met Peter van lreuwen als

begeleider leverde dit een derde

plaats op in 1.58. Naar aanleiding

van deze resultaten besloten we de

richttijd met zo'n 5 minuten naar

beneden bij te stellen. BaÍ Colijn
had inmiddels in Berlijn een fantasti-

sche 2.38 op de klokken gezet! Als
laatste snelheidstest stond er begin

oktober, 2 weken voor de marathon

nog een t0 hn. op het programma

nl. de Bloemendaalloop in Gouda.

Enja hoor, het werd al voorspelbaar,

wéér een PR met 33:32 min.

Eindelijk ecn tijd onder de 34 waar

ik zo lang tegenaan had lopen hikken. En toen

was het 15 oktober. De spanning was in de voor-

afgaande dagen al flink gestegen. Voel ik nog

pijndes? Rust ik genoeg? Doe ik niet te weinig de

laatste week? KoÍom, de grijze cellen waren lek-

ker bezig. De verschillende tussentijden en daarbij

behorende eindtijden schieten dagelijk door je

hoofd.

lces verder op pagina 10

o Orthopedische en

Semi-orthoped ische schoenen

. Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

o Steunzolen en sportinlays

. Revalidatieschoenen

. Voetprothesen en

binnenschoenenr I
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MERGELLAND MARATHON VOOR HERHALING VATBAAR
Na verleden jaar met succes bij
de lungfrau Marathon de Kleine
Scheidegg te hebben
bedwongen, besloten we dat het
dit jaar tijd was voor "de zwaar-
ste marathon van Nederland".
Dat is althans een van de slogans
waarmee de organisatie lopers
probeert te lokken naar de
Mergelland Marathon, die dit
jaar alweer voor de derde maal
werd georganiseerd. Het
parcouc van deze marathon,
met start en finish in het Zuid-
Limburgse Meerssen, is echter
niet alleen zwaar, maar vooral
ook mooi. Een korte terugblik op
een in veel opzichten uniek eve-
nement.

71J o'n 150 lopers. waaronder

, Joop den Ouden, Henk
' I 

Muilekes en ondergetekende.

meldden zich op 10 september jl. bij
het wedstrijdsecretariaat om de uitda-

ging aan te gaan. Dat het vanwege het

heuvelachtige parcours zwaar zou wor-

den wisten we, maaÍ dat ook het weer

nou niet bepaald zou meewerken, was

toch wel een verrassing. Achteraf
bleek het namelijk een van de warmste

zondagen van de afgelopen zomer te

zijn geworden. Leuk voor het publiek,

maar veel minder voor de lopers,

temeer daar de organisatie bij de plan-

ning van het aantal waterposten onvol-

doende rekening met de extreme hitte

bleek te hebben gehouden.

Uiteraard speelde dit alles bij de start

nog niet door onze hoofden en om

klokslag 13.00 uur vertrokken we vol
goede moed aarl ons avontuur. Na een

rondje Meerssen ging het richting
Ulestraten, alwaar al na 5 km de eerste

klim (+ ll0 NAP) gemaakÍ moest

worden. Vervolgens gestaag omhoog

via Klein Berghem en Genzon naar

Haasdal (+ 140 NAP). Aansluitend

een afdaling naar Valkenburg (+ 60

NAP), gevolgd door een klim via de

Daelhemmerberg (+ 155 NAP), Sibbe

en Scheulder naar het hoogste punt in
de route (+ 170 NAP). Hoewel daar

pas 26,5 km was afgelegd, bleken

velen al te zijn gaan wandelen of zelfs

uitgestapt. Ook zelf heb ik toen hevig

getwijfeld aÍm een goede aÍloop van de

race, maar de steun van onze ffouwe
aanhang - Hellen, Anouk en Joris -

hield me op de been. Toch waren er

ook veel momenten wÍu[op ik wel

wilde, maar gewoon niet meer kon.

Extra handicap was dat als gevolg van

het schitterende weer heel motorrij-
dend en fietsend Nederland, België en

Duitsland besloten leek te hebben juist

die zondag een toeÍocht over het

marathonparcours te gaan maken. Van
de mooie omgeving drong dan ook

weinig meer tot mij door. Ik moet over

het plateau van Margraten hebben

gelopen en gehuchten als Welsden, 't
Rooth, Gasthuis, Terblijt en Berg (+
123 NAP) hebben gepasseerd, maar

het is niet tot mij doorgedrongen. ïVel
staat mij de daaropvolgende afdaling

naar het Geuldal (+ 61 NAP) nog bij,
n;rcÍ zozeer vanwege de afdaling (tot

wel l5Vo) op zich, maar met name

omdat we toen voor het eerst in de

schaduw - en ook nog eens langs het

water - liepen.

Ben je eenmaal in het Geuldal gearri-

veerd, dan loop je de Mergelland

Marathon wel uit. Vandaar is het

namelijk nog mÍur een paar kilometer
met nog slechts een enkel hellinkje. In
Meerssen is het parcours weer afgezet,

staat er ook wat publiek en hoor je al

van veÍre de muziek aan de finish. Ben
je die eenmaal gepasseerd, dan wacht

de grootste venassing: de burgemees-

ter die je hoogstpersoonlijk feliciteeÍ
met je prestatie en je als blijk van

waardering ook hoogstpersoonlijk je
medaille overhandigt. Dat zie ik toch

bij andere marathons nog niet zo snel

gebeuren! Er bleken overigens uitein-

delijk maar zo'n 720 lopers te zijn
gearriveerd, dus dan is dat voor een

burgemeester nog wel op te brengen.

Bij de finish frof ik, naast de door de

organisatie aangeboden rijstevlaai, ook

collegalopers Joop en Henk weer aan.

Joop bleek vanwege de hitte helaas te

zijn uitgestapt, maar Henk had een

prima tijd (3:34:06) gerealiseerd, waar-

mee hij zelfs achtste veteraan was

geworden. Mijn eigen tijd (4:06:49)

viel daarbij in het niet, maar toch was

de voldoening na afloop groot. Qua
parcours is het immers inderdaad een

zware marathon, die dit jaar ook nog

eens onder wij uitzonderlijke omstan-

digheden moest worden afgelegd.

Wat de Mergelland Marathon echter zo

bijzonder maakt, is het schitterende

parcours dwars door de Ztid-
Limburgse heuvels. Terecht spreekt de

organisatie dan ook niet alleen over
"de zwaarste marathon van

Nederland", maar ook over "de mooi-

ste marathon van Nederland". Al heb

ik daar de tweede helft van de race niet

zo heel veel meer van meegekegen,

het is, zeker voor Westerlingen, een

hele ervaring om in een uitgestrekt,

dunbevolkt heuvellandschap te lopen,

met slaperige gehuchtjes waar de tijd
soms lijkt te hebben stilgestaan. Dat

het daar echt mooi is, hebben we in de

op de marathon volgende week kunnen

ervaren, toen we in dezelfde omgeving

veel gewandeld hebben. Juist vanwege

die omgeving, maar ook vanwege de

uitdaging, is de Mergelland Marathon

zeker voor herhaling vatbaar. Voor wie
eens een bijzondere marathon wil
lopen, is het zelfs een aanrader eerste

klas!

Rein Pijpen

WELEB.SPOB

il(€lEn..... s c H E v E N I N G E N

tehoruÉem

OTIDERDELEN.

RACE-FRAM[5.

NACI FIETSEN.

ATE " FR.AMES.

AT8 FIEÏSÉN...

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556112

ln de prijzen!"
p zondag l0 september 2000 begaven 2

teams van ieder 6 man van de loopgroep

vanEdZijl zich vol goede moed naar de

Road Runners Club georganiseer-

de le lriden Ekiden. De lriden Ekiden is een

estafette van in totaal de lengte van een hele of
een halve marathon. De organisatie had gekozen

voor een rondje van 2,5 krn door het oude cen-

trum van kiden. Afhankelijk van de afstand loop
je één of meer rondjes. Onze teams liepen de hele

marathon met afstanden variërend van 5 of l0 lcn
met als laatste afstand 7,2 krÍt. Haar naam heeft

deze estafette te danken aÍm een uit Japan overge-

waaide estafettevorm in de hardloopsport. De

kleinschaligheid van deze estafette, het lopen over

de oude grachten van [riden, het prachtige weer

en het feit datje teamgenoten ieder rondje de kans

kijgen je aan te moedigen, maakte deze loop tot
een z?&r geslaagde happening en zeker de moeite

waard om er volgend jaar weer iuu:l mee te doen.

Deze dag werd voor ons nog leuker nadat bleek

dat we eigenlijk best goed gelopen hadden. Van

de 36 deelnemende teams, waaronder een aantal

sterke teams met wedstrijdlopers, haalde ons ene

team (Sylvi4 Ben, Bema, Justin, Birgitte en

Mike) de l8e plaats (Berna de volgende keer niet

meer verkeerd lopen!) en ons andere team @d,
Sylvia van V, Francerco, Charlie, Miranda en

Bastiaan) de 7e plaats (Charlie, de volgende keer

niet meer zo veel zuipen de avond tevoren). Het
feest was voor ons compleet toen bleek dan de 7e

plaats werd beloond met een leuk geldprijsje (zie

de foto met een met geld wapperende ffotse ffai-
ner). Al met al een zeer geslaagde dag waar de

The Hague Road Runners zich weer van hun

beste kant hebben laten zien.

Van onze snelle rcporter... Miranda Snel.

vervolg pagina9

Amsterdam(ned) ]vlarathon !

Maar uiteindelijk moet je het op de dag zelf toch

ge?uoon doen. Wat dat betreft is niets zo onvoor-

spelbaar als het resultaat van een marathon. Vorm
van de dag, het weer, het verloop van de wedstrijd.

Allemaal variabelen die het eindresultaat kunnen

beinvloeden. Het weer was in ieder geval goed,

het was droog maar wel iets te koud naar mijn zin.

De start was perfect. Vanaf een positie vlak achter

de genodigde toplopen kon ik direct het tempo

opzoeken wat ik toch zeker de eerste twee uur

wilde volhouden. De groep waar ik in kwam te

lopen blonk nu niet echt urt in de samenwerking

en de eerste 2 vijf-kilometers in 18:45 en 19:06

waren na:[ mijn zin toch net iets te langzaam. Ik
nam wat meer kop en probeerde de 5 km. tijd wat

meer richting de 18:30 te krijgen. Resultaat was

al dat een tijd onder de 2.40 wel erg moeilijk zou

worden. Maar ja, niet geschoten is altijd mis zullen

we maar zeggen.In de tussentijd had het meefiets-

ende publiek Roché, Appie, Theo en Peter nog wat

aanvaringen met een overijverige diender op de

motor wat Theo een bon opleverde. Vanaf 35 km.

begon voor mij echter net als voor iedereen het

gevecht tegenjezelfen werd het pas echt 'klunen'

naar de finish. De groep wÍls uit elkaar gevallen, je
loopt alleen en met iedere pas wordt de kacht in je
benen minder. Een gevoel wat inmiddels voor
velen vast wel herkenbaar zal Àjr,. En toen was

daar het mooi gerestaureerde Olympisch stadion,

nog een halve ronde over de baan (ik heb ze wel

eens sneller afgelegd, die 20Gmetertjes...) en dan

heerlijk stilstaan na 2 uur, 42 minuten en I I secon-

den hardlopen. Niet slecht voor een 2e marathon

(de le ging 4 jaar geleden nog in 3.02) en ik ben

Roché dan ook zeer dankbaar voor zijn trainings-

schema en begeleiding. Een nieuwe uitdaging is
gecreëerd. . . marathon nr. 3 onder de 2.40!! !

?(^

Don von Ruilen

SSURANTIËN
derdeel von de D+ Fgroep

het groepje gestaag kleiner werd en dit mij tus-

en 25 km. toch wel veel kacht kostte. De Met sportieve groeten,

Marcel Mientjesop de helft was in 1.19 en ik wist toen
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Phtu a rit
I MSE l:0537

20 VSE l:20:04

50 MSI l;2511

102 M$ l:301?

113 MSI lil:05

170 40 l:34:15

183 MSE t.!:4ó

201 M45 l:35r9

34{ M45 13952

424 VSE lÍ2:10

449 M50 1,42,43

Í M45 lÍ5:05

554 M40 1Í5:15

Tl9 M50 lÍ9:30

M M55 1Í9:44
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1485 M45 2.01:1ó
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l8 REC 03259 AlbertBmkhuirn
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MarjavanWestervmrt
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Hlmftmsfuan
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\VinGor.lió

AflrfleMm&n

Joarnie Bosmars

InkeTmmp

À,m

Michd\Ymdm(Vcnlopen)
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Kovd\Veijdm(HCA)
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SonjavanSpomen
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Pielg&Gmaf
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PetuHoek
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RobWdtds
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HmkBrugom
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Armie van Heiningur
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lff2 REC 0:4ó55

134 REC 0:48:12

135 REC 0:48:13

158 REC 0í9:4ó

168 REC 050m

113 REC 050:05

176 REC 050:16

l9l REC 051:14

230 REC 052:49

N RIC 0:Í35
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88 M40 032:18

98 MSE 03258

1m M45 0:33:ffi

101 M45 033:01

104 M50 0:33:0ó

107 M50 033:18

108 Mm 0$:23

11r V45 03316

114 MSE 03333

119 M40 0:33/2

m V45 0:33Í3

Phh Cd. Tit ilaan

1Í2 YSE

388 M40

132 M55

r34 V35

138 M45

AMdhdtr HMorrazrz

(lrIamkko)

LuforlaPetova

(Rusland)

JoSlYrllume

Ró\Yaltshs

Momque0vergaarw

Jaques0vugaam

InekeSclmiulu

BertvanAller

JejéCtoot

AdunSraalen

Ílf,fl Crou Dar llag, 70frn o0 0il1 nffi Masseurs:

Trudy de Lange

JohanKoopman do

BESTUUR

Het bestuur van

Pb^aw
l MSE 0.,24:?i

2 M40 0J4:3ó

7 MSE 0,,?5,n

23 M$ 0ró58

24 MSE 0r?:01

29 M45 0r?Í5

30 M50 0J8:ll

34 M45 0J8:40

4l M45 0J9:16

44 MSE 0;D/3

47 M45 01955

5l M40 0:30:fi7

58 VSE 0:30:27

rlun

IlakltnNEib(H&gAtl)

Pienvanl,ezuwm

RonaldBmgom

JanCmo

AlhÍtBtrkhuizm

Humrovm&Stijl

tuie vmTolfuituAtl)

JmpVuioeven

HeItkMu[*s

AvramhHerju

NimDÍqpÍt

EdBiontekq

Maiame Hmgeft rugge (Haag Atl)

SHIELD MARK B.V. THE LANMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6I POSÏBUS 756A3

IOTOAR AMSTERDAM TELEFOON:O2O-Sll IAAA FAX: O2O-5li íAOO

Dat andere merkenbureau.

SXIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNEA'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# san itai re i n stal laties
# gevelreiniging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

V

telefoon: O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

ffi'

\VrllemvanPmrjen

JmpSeruinger

Eddy Zijl

AnnekeStfirerlhrÍg

(0lynps70)

PeterKempkn

JuourKonmg

loluval&rKmft

ïïmHom&tmp

Advanhym

Fils\vimer

RinulPols

PzulSlijpn

laapvanDrjk

PotorHoek

MarianneKmprnan

tudrcsStelJmg

Sjoerd Luidinga

SyhraDingemans

(HaacAtl)

SonjavanSpronsm

PehrGrmn

Iaakhteijn

MalgretHoeksur

Cem Rrp

07&323ó092

InAflUfffs
PeÍer Barnanl

Eugene van den Berg

Ronald Boekkamp

Gerard Buytelaar

Marcel den Dulk
Pieterde Graaf

Jos de Graal

Henk Hoogeveen

Ben van Kan
Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk

Roche §ilvi$s a70-3&2263

07G3S1597

070-3901597

071-57ffi494

0174-240861

Fysiotherapeut:
Dannis v.rl" Berg

Maandagav. na 20.00 uur

N44BK
John Agerof lnuis Davidsstraat 317

2551 EJ Den Haag 070-3831322

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-3236092

Frits Slompsraat 29

2264 DW Leidschendam 070-32&095

Johannes Poststraat 2

lpidschendam 070-31758ó9

070-3502568

giro 263695 1

Carel Reinierskade 303

2593 HS

Aed OverdevesÍ

(2e penningmees&r)

Jacques Be$on

(wedstrijdsecr.)

Guus Zijdenbos

(ledenadministratie)

e-mail adres

Antoinelte Jans

(P.R.)

(PR bestuuÍslid)

BARCOMMISSIE

Aad OverdevesÍ

(penningmeeste$

Noortje Alberb

Boy Gailjaard
(vooniner)

MarEeet van Dijk

MaaÍen Yerpoort

De Sillestraat 266

2593 VE Den Haag 070^3473873

2594CK

Lunterenstraat 38

2573 PN Den Haag

071-51ffi94

HOTROADREVIEW
Herenstraat 45

2681 BD Monster 0174-240861

0182-61 1955




