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Nieuwiaars loop met
karakterk

r\ e oroeo van trainer Gerard

I I euy:t"r"àr verzamelde zrcn om
,, 13.00 uur in het clubhuis. Na
dë:rki#fie gingen we samen met Henk
Hoogeveen en Gerard Buytelaar de
route nalopen op onvolkomenheden.
Wat een nattigheid. Overal spanden
we linten en met een groepje van zo'n
15 mensen (de organisatie) hadden
we al gauw een idee waar mensen
hun schoenen gingen verliezen. Er
waren twee rondes uitgezet over een
behoorlijk modderig paardenpad door
Clingendael. Bij elkaar bijna 5 km.

Nadat we de route hadden verkend
ging een ieder zijnlhaar post in
Clingendael bemensen. Ruim voordat

lii
Het nieuwe jaar begon voor de één met een frisse duik en voor de ander met
een 5 km loop bij onze club. De nieuwjaarsloop van 2001 had een charmant
tintje. Alle aanwezige heren moesten op enige manier vorm geven aan een
vrouwelijke verschijning. De een verscheen met hoofddoek, in jurk met
strohoed, in rok met pruik en tasje, in panty's met jurkje. 'Libelle' tot en met
' El le' gaf versch ij ni ng.

o

de cross begonnen was kregen de ver-
klede heren van de organisatie al veel
bekijks en opmerkingen van de men-
sen die daar rondwandelden of hun
hond uitlieten. En tijdens de loop
werd die belangstelling nog groter
toen een aantal mannen mooi opge-
maakt en uitgedost in panty's, mini-
rokjes etc. over het blubberige paar-
denpad ploeterde. Waarbij ook enkele
op de ergste plekken in de modder
bleven steken en bijna niet meer ver-
der konden lopen. Maar toch slaagde
uiteindelijk iedereen erin de finish te
halen. Bij elkaar hebben circa 25 men-
sen meegedaan.

lees verder op pagina 2
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VOORWOORD
Begin december heeft het hestuur in
een gezellig restaurant mijn voorgan-
ger Ton Vermolen "uitgegeten". ln
een korte toespraak, heb ik nogmaals
benadrukt wat Ton, met op de achter-
grond de ondersteuning van Rita,
voor onze vereniging betekend heeft.
Hij is per slot van rekening één van de
oprichters van onze vereniging
geweest en heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan onze vereniging.
Anno 2001 staat de H.R.R. er dus goed
en gezond voor.

daardoor is het nieuwe jaar
onze vereniging voorspoedig

Aan alle kanten bruist
met als doel onze vereni-

ging op een nog hoger platform te zetten.
Als aanloop naar het nieuwe jaar, organi-
seerden Ruud van Groeningen en Els
Bloemen alweer voor de 5e keer de

Kerststrandloop. Een grote schare lo(o)pers-
(sters), onder wie minister Jan Pronk, kon
hun waarschijnlijk wat overtollige consump-
ties van de lste Kerstdag omzetten in ener-
gie. Dankzij goede organisatie, goede sfeer
en brede belangstelling van media zoals
radio en TV, was dit goede PR voor onze
vereniging. Bravo, beide organisatoren! !

De volgende gebeurtenis was de nieuwjaars-
receptie op 7 januari, vooraf gegaan door
een gezellige cross in de "blubber" van park
Clingendael, deze keer georganiseerd door
de trainers Gerard Buijtelaar en Peter
Barnard en hun loopgroepen. De belangstel-
ling voor de receptie was groot, de stemming
was geanimeerd, het aantal decibellen hoog
en de temperatuur steeg naar tropische waar-
den. Hieruit blijkt maar weer de betrokken-
heid van de leden en hun gezinsleden bij het
reilen en zeilen van onze vereniging.

Op 6 januari zijn wederom de Zaterdag
Ochtend Trainingen begonnen. Over animo
valt niet te klagen. Op zaterdag 20 januari
werden maar liefst 120 deelnemers(sters)
geteld, die onder de goede begeleiding van
onze trainers(sters) klaargestoomd worden
voor de CPC en de daarop volgende wed-
strijden w.o. onze eigen Royal Ten. Chapeau
voor de enthousiaste ZOT commissie en PR
mensen.

De laatste ontwikkelingen rond ons clubge-
bouw kunt u lezen in het artikel van Jelle
van der Veen elders in dit blad. U hebt onge-
twijfeld al de verflucht geroken in de kanti-
ne. U hebt ook gemerkt dat er verlichting is
aangelegd langs het pad van ons clubgebouw
naar het parkeerterrein bij de voetbalvelden.
Dit is mogelijk gemaakt door de schenking
van 3 bouwlampen door Bongaertz B.V.
(Ben Hermans). Laatstgenoemd bedrijf heeft
ook het scheidsrechtershok gratis omgeto-
verd in een comfoÍabele vergademrimte. De
opening van deze localiteit zal officieel
plaatsvinden op maandagavond
5 februari om 18.45 uur.

Op verzoek van de verfraaiingscommissie
(wat een woord), doe ik een oproep aan

leden die bereid zijn op één van de volgende
zaterdagmiddagen nl. 1712,2412 en 3/3, mee
te helpen aan het verwijderen van het raster-
werk in het plafond van de kantine. De aan-

vang van de werkzaamheden zal 13.00 uur
zijn, de sessie duurt 3 uur, voor een natje en
een droogje wordt gezorgd en de algehele
coördinatie is in handen van Jan Peter
Boelema.
Graag uw naam opgeven bij laatstgenoemde.

Afsluitend doe ik nog een oproep om de
algemene ledenvergadering van 23 april a.s.

bij te wonen. Denk mee en laat uw stem
horen!

Met sportgroeten,
John Agterof, 24januari 2001

Berichten vanuit het bestuur
22 november 2000: Dit aantal is enigszins teleurstellend, aan
In deze velgadering hebben de bestuursleden de PR heeft het niet gelegen: zowel Stads
nader kenois gemaakt met de nieuwe voor- TV, Radio West als enkele kranten hebben
zitter John. Tevens is besloten dat naar de aandacht geschonken.
clubleden toe duidelijk gemaakt moet wor- V.w.b. de Kerstloop deelt Antoinette ver-
den wie welke taken heeft binnen het heugend mee dat de Posthoom zelf hier-
bestuur. over gebeld heeft!

13 december 2000: 10 januari 2001:
. Een medewerker van Sportraad Zuid- . Voor de vrijwilligersavond was de belang-

Holland heeft telefonisch meegedeeld dat stelling zeer get',ng. Het bestuur heeft
onze vereniging niet aansprakelijk kan besloten om volgend jaar de vrijwilligers
worden gesteld bij besmetting van legio- te belonen met een attentie.
nella bacterie wanneer aan alle voorwaar- . Het bestuur gaat akkoord met de nieuwe
den is voldaan. Inmiddels zijn de douches barprijzen voor 2001. De Ziertjes zullen
zodanig aangepast en heeft HRR aan de t.z.t. oÍígezet worden in euro's. Een voor-
volwaarden voldaan. beeld hiervoor ligt al klaar.

. De datum voor de opening van het Bong- . N.a.v. de ramp in Volendam wordt de

aerÍzzaaltje wordt vastgesteld op 5 febru- brandveiligheid van ons clubhuis bespro-
ari 2001. ken. De vluchtwegen zijn aangegeven. Het

. Onze sportservice medewerker Rob v.d. slot aan de binnenkant van de openslaande
Bilt heeft in overleg met Jacques werkaf- deuren gaat eraf. Noodverlichting is aan-

spraken op papier gezet. De overige wezig alsmede 6 brandblussers.
betrokkenen binnen de club zullen hiervan . De mensen die activiteiten organiseren in
op de hoogte worden gesteld. Aangezien het clubhuis dienen het clubhuis achteraf
Rob naast zijn hoofdtaak van schoonma- ook weer in dezelfde staat terug te bren-
ken, vele andere belangrijke werkzaamhe- gen. Vooral terughangen van diverse spul-
den verricht voor de vereniging, is het len wordt vaak vergeten.
onterecht om hem schoonmaker te noe- . Jacques zal in april aftreden als wedstrijds-
men. ecretaris. Op de ALV van 23 april zal het

. De Club van 100 heeft een aanzienlijk bestuur Izaak Luteijn als kandidaat voor-
bedrag toegezegd aan de club voor de aan- dragen.

veruolg van pagina 1
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Groep van Gerard Buytelaer

Pfijsuitreiking
Ïegen'16.30 uur vond de prijsuitreiking
plaats. Ondertussen stroomde het club-
huis al vol voor de nieuwjaarsreceptie.
Gerard Buytelaar en Sandra Marrink
feliciteerden winnaars en verliezers. De
winnaar bij de dames heette Margriet
Hoekstra en bij de mannen Theo
Timmermans. De laatste dame was
Hellen den Dulk en zij werd achter-
volgd door de laatste deelnemer Peter
Barnard. Nadat de VW-bonnen waren
uitgereikt gingen we over naar de
mooist verklede dame die Marcelina
den Dulk heette. Met sierlijke passen
galoppeerde h(z)ij langs de route. Met
prachtige rode lipstick, een charmante
damestas en een zuivere damesstem

werd hij nummer 1. Gerard bedankt
dat je de organisatie op je nam van de
nieuwjaarsloop. We zijn trots op je!

Annet Manderc en Sandra Marrink

@

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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Zullen we volgend jaar een poging
wagen een vermelding in het Chinees
Book of Records te veroveren?
Waarmee dan wel? Hoeveel hardloperc
er tegelijk in een klein café aan de
haven kunnen. Het is vast een idee,
want fysiek bijna onmogelijk, maar het
lijkt of er elk jaar meer lopes aanwezig
zijn in De StrandjuÍ'ter na onze
Kerststrandloop.

daar waar het ijs verdwenen was, lagen, soms

zelfs enkeldiepe, modderpoelen. Gekoppeld
aan de bekende steile heuvel in het midden
van het bos een garantie voor het omhoog
jagen van de hartslag. Dit in tegenstelling tot
de motivatie (waar ben je eigenlijk mee bezig
V/essie?), vooral alsje dan in het derde rondje
krabbelen ook nog gedubbeld wordt door zo'n
snelle kanjer, die met de zwaartekracht lijkt te

spelen. Flauwekul natuurlijk, na afloop toch
weer frots op mezelf, zelfs een betere tijd dan

vorig jaar. En extra leuk, de man die me op de

Kerststrandloop vlak voor de finish inhaalde,
bleef ik nu voor. Als de rest van 2001 ook zo

is...

Uitslagen
Dames 5 km
le Margriet Hoekstra
2e PefiaMeijboom
3e Marianne Koopman

Heren5 km
le Jeroen Koot
2e Theo Timmermans
3e Mark Kwakemaat

ll
TT5e Kerststrandloop succes

23.54
24.M
24.40

18.47

18.48

21.18

F teeds weer is het een prestatie om als

\ een van de laatste finishers na afloopje
J naue shirtje om te ruilen voor een

droog AIs haringen in een ton, staan we daar.

Even zo goed is er een heuse prijsuitreiking,
weliswaar zonder podium, en houden Els en

Ruud ook nog een loterij. Toch knap om bin-
nen vijf jaar deze HRR Kerststrandloop tot
traditie gemaakt te hebben. Elk jaar weer de

bekende coryfee Jan Pronk (waar zijn onze

andere politieke hardlopers als Jaap de Hoop
Scheffer, Paul Rosenmöller en Hans Dijkstal
eigenlijk?) en dit jaar zelfs een uitgebreide
reportage op TV West, met o.a. onze interna-
tional Julio, die ook dit jaar weer als eerste

eindigde van de Spaanse deelnemers. Het par-
cours lag er dit jaar perfect bij met mooi hard
zard tijdens eb. En die volle gure
Noordoostenwind hoort er gewoon bij.
Wegatletiek is geen sport voor watjes, toch?
Dat bleek wel weer bij de Katerloop op 1

januari. Ook al weer jaren een mooie
om een nieuw hardloopjaar mee te beginnen.
Na de gebruikelijke korte nacht toch met het
duffe hoofd naar De Spartaan in Rijswijk voor
de eerste 12 kilometer hardlopen. Dit jaar leek
het meer op kltnen. De bospaden van het
Elsenburgerbos lagen vol met ijsschollen en

Ruim 200 mensen hebben deelgeno-
men aan de Kerststrandloop te Scheve-
ningen. Ruim tachtig loperc meer dan
in 1999!! The Hague Road Runnerc
(HRR) heeft deze steeds populairder
wodende loop op 2e Kerstdag voor de
5e maalgeorganiseerd. Het parcourc
liep van het Noorderhavenhoofd naar
de Scheveningse Pier en terug. De
belangstelling was overweldigend. Tot
na sluiting van de inschrijving bleven
loperc zich aanmelden. Eenieder kon
meedoen. Bel a n gstel lenden kwa men
uit het hele land: van Den Helder tot

en Hardegarijp.

kwam het merendeel uit Den
mensen voor wie de Kerst-

een traditie geworden is.

was de combinatie met een dagje
uit ideaal. De lopers varieerden in leeftijd van
kleuters tot veteranen. Dit jaar namen wat
meer vrouwen aan de 10 km deel dan voor-
gaande jaren. Radio West heeft de loop aange-

kondigd, TV rilest heeft de Kerststrandloop in

haar overzicht van activiteiÍen op 2e Kerstdag
opgenomen. De Kerstman gaf met een

scheepshoom het sein voor de starl. De presta-

ties waren voor een strandloop zeker goed te
noemen. Het weer werkte hieraan mee. Waar
de windsnelheid vorig jaar nog windkracht 7

was, was het 2e Kerstdag nog windkracht drie.
Het zand was, mede door de temperatuur,
goed hard. Een klein zonnetje keek zo nu en

dan door de wolken. Hoewel er een speciale

kinderafstand was (1,5 km) liepen verschillen-

Dames 10 km
le Sonja van Spronsen 48.18
2e Silvia Bouman 53.12

3e Herma van Nus 55.07
Heren l0 km

I e Vincent Trinthamer 38. 17

2e Ronald Breugom 38.37

3e Rob Smit 38.43

de kinderen de volledige 5 km. Een fantasti-

sche prestatie! De sponsors hadden voor vele
aantrekkelijke prijzen gezorgd en ook de her-
inneringstegel viel in de smaak. Alle trouwe
medewerkers worden door Ruud en Els nog-
maals bedankt.

Antoinette lans
Ruud en Els

Kerstmis 2000, saamhorigheid
Doo r fa m i I iebezoek of voorbereid i ng
voor het kerctdiner, is het er nog nooit
van gekomen mee te doen aan de
strandloop. Nu dit jaar 2e kerctdag er
rustig uit zou zien, kon ik richting
Scheveningen gaan. Kerctavond door
een misverstand niet naar de'kaarcjes-
avond in Voorburg"gevolgd door de
nachtdienst waarna we altijd in een
blijde stemming huiswaarts keren. Als
ik eerlijk ben ga ik voor de samenzang
en de saamhorigheid. De kerkbanken
zijn al ver voor de aanvang vol, maar
we schuiven en schuiven wat in en
steeds kan er nog weer iemand bij.
Genieten is dat. Dit jaar dus niet.2e
kerctdag, ga ik met mijn echtgenoot
richting Scheveningen.

strandtent is ver voor aanvang vol
ze schuiven en schuiven zodat ik

bij kan! Daan, ietwat langer dan ik
een inschrijfformulier voor me van

de tafel. Hij gaat 10 km dus ik (neen, geen

overmoed, nar'ef bleek later) ook, leuk! Geel
papiertje met 10 opspelden en naar buiten. Ha
Kitty, ze groet niet (normaal een enthousiast

type) staart naar mijn gele papiertje en roept
waaaat de 10, joh Jane! Nog van geen kwaad
bewust het strand op, wel koud, brr. Veel
HRR'ers aanwezig, hoi nou jij durft, hoi, wat
goed zeg! Goed? Zn stiekem aan bekruipt mij
het gevoel dat ik toch beter.....Maar na opbeu-

rende woorden van Georgette dat dit gaat luk-
ken en een lieve HRR'er die me verzekert dat
ik echt voor donker en niet als laatste binnen
kom, krijg ik er zin in. Heerlijk, die saamho-

righeid zo met z,n allen, goed weer, een mooi
hard strand, ietwat Wind. Stanschot van de

kerstman en gaan. Zwaar, koud en wind, harde

wind. Ach joh, geen schande om de 5km te
doen, ja ik ga er na dit rondje vanaf. De pier
komt eindelijk iets dichterbij, keerpunt, aan-

moediging van Joop en Kerstman Rodi. Terug
is genieten, wind in de rug en leuke reacties

van wandelaars. Toch nog een rondje? Lieve
aanmoedigingen van verkleumde echtgenoot
en Ruud en Els bij het keerpunt geven me

even vleugels tegen de harde wind in. Op
ongeveer 6 km denk ik er echt aan om te

keren, dit is me te zwaar. Dan komt Ben van
Kan voor me lopen, is de wind gaan liggen?
Met een hup ga ik door, houd vol, daar is de

pier al, waaaaaaaar? Komen we bij het keer-
punt waar kerstman Rodi meerent en iuu:rmoe-

digt. Terug is dubbel genieten, goh toch de l0
km. Als dan ook nog mijn tegeltje is bewaard
(ik had bij het inschrijven maar 5 gulden bij
me) kom ik doodmoe maar voldaan in de auto
tot de conclusie: de nachtdienst gemist maar
warmte en saamhorigheid waren dik aanwezig
deze kerst. Ben, bedankt dat je me op sleep-

touw nam en veel dank aan allen die zich heb-
ben ingezet voor deze strandloop.

lane Hamstra.
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PE FINISH
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André Westerhuis

Loopgroep Henk Hoogeveen (b.a.)
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Ve rf raaiingcommissie
Op de algemene ledenvergadering
zijn plannen gepresenteerd met de
hijbehorende kosten en planning van
de vertraaiingcommissie, de plannen
zijn over een periode van vier jaar
verdeeld. Deze plannen zullen nog
uitgebreid besproken worden met de
Club van 100 en de Barcommissie.

Planning vorig en komende jaren

2000
Het jaar 2000 is het eerste jaar van de plan-
ning en in dit jaar is de warmwaterinstallatie
vernieuwd, het aantal douches vemrimt van
13 naar 23 stuks en zijn de muren van de

kleedkamers opnieuw gesausd en de dames-
kleedkamers voorzien van een föhnmoge-
lijkheid. De kleedkamers zijn aan de buiten-
zijde (stucwerk en kozijnen) geheel geschil-
derd en er is nieuwe dakbedekking aange-

bracht. In verband met de ventilatie en toe-

gankelijkheid zijn de keuken, bestuurska-
mer, fysio-/ massageruimte en de kantine
voorzien van openslaande ramen en deuren.

2001
In het jaar 2001 is het plan in het voorjaar
het terras voor de serre aan te leggen en het
rondom liggende terrein in te richten, zodat
men bij het begin van het voorjaar gebruik
kan maken van het terras. De hoofdaanzet
tot het verbeteren van de kantine is vooral
naar voren gekomen in verband met de

belabberde akoestiek van de kantine en pas

in tweede plaats de weinig fraaie ruimte. De
plannen die de commissie heeft om de ruim-
te te verfraaien en verbeteren van de akoes-
tiek van de kantine willen we door een akoe-
stisch adviesbureau laten toetsen en of het
voorstel ook het beoogde resultaat oplevert.
Na dit advies wordt een begin gemaakt met
het aanbrengen van een akoestisch plafond
in de serre met nieuwe indirecte verlichting.

Tussentijds wordt in het andere gedeelte van
de kantine de laatste restjes van het verlaag-
de plafond verwijderd en de elektrische
installatie die erboven ligt gesaneerd.

2002
In hetjaar 2002 wordt in het gedeelte van de

kantine tegen het schuine dak een nieuw
akoestisch plafond aangebracht met verlich-
ting, de schrootje wanden geschilderd en de

bar veranderd (meer uitgiftebalie).

2003
Als laatste wordt de overige dakbedekking
vernieuwd, het dak geïsoleerd en enkele
daklichten aangebracht. In 2001 en 2002
wordt steeds een gedeelte van het buiten-
schilderwerk uitgevoerd.

PARKEERTERREIN
De gemeente Wassenaar heeft zich middels
een brief in principe bereid verklaard mede-
werking te verlenen tot het aanleggen van
een parkeerterrein. Er moet compensatie
komen voor het te verwijderen groen bij de

aanleg van het parkeerterrein. De vereniging
moet een totaal inrichtingsplan voor het
gebied indienen ( parkeren, groen en een hek
ter afscherming tegen afzwaaiende golfbal-
len), waarna art 19 procedure kan worden
opgestart ( +l_ 6 maanden) Misschien dat
eind 2001 een begin gemaakt kan worden
met de aanleg van het parkeerterrein, als

alles volgens schema verloopt. Uit het
bovenstaande blijkt dat er in en rondom het
clubhuis het nodige moet gebeuren Een deel
van de activiteiten wordt uitbesteed maar
voor een deel zal er een beroep moeten wor-
den gedaan op de leden voor het uitvoeren
van bepaalde werkzaamheden. Namens de

verfraaiingcommissie

Jelle van der Veen

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied vanl

n udrl een"."
n[§

Inlichtingen: John AgteroÍ
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KOK AssuRANTrËN

F Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

F Employee en personàl benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

F Verzekeringen van onroerend goed.

KOK Assunntiën 8.V.
Wesölaak 196
Pos6us 4ro
3oooAK Rottardam

Te[ (oro) 4or 85 or
fax (oro) 4r4 19 53
E-malL kdt9dp.nt
lnterneb www.dp.nUusers/kok

a
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aaaaaao
a

nva 3..lid
Hetfunàc,nlent

vanuw zel<.erhed.!

Goede voeding kan
sportprestaties

verbeteren!

Janine Reitsema
(sportdiëtist en afgestudeerd sportlerares)

geeft advies over goede voeding:

o sportspecifiek bij (semi-) topsporters;

' sportspecifiek bij recr.sporters;

' in het algemeen (o.a. overgewicht)

Zowel persoonlijke begeleiding als

groepsvoorlichting!

Sportvoedingsadviesburo
Janine Reitsema

Gevestigd: Sporting Special
Schenkweg 5, Den Haag

Tel: 070-3 8 I 77 7 7 106-2463 5995

Chicken divine

1 literblik gebonden
champignonsoep

4 eetlepel mayonaise
2 zakjes milde kerriepoeder

0,5 pond cheddar kaas

Broccoli gaar koken en fijn prak-
ken en vervolgens op de bodem
van een ovenschaal leggen.
Kipfilet in blokjes snijden en aan-
braden. Soep erbij doen met may-

kerrie en kaas en even

massa op de broccoli gooi-

dag vantevoren maken
alles goed in te laten trek-

1

\
I

I

l(Il(oken rÏet

bruinStukjes
oven 2000p
brood speels

laten pruttelen.

ken.

Iaten vallen
den in

!t

l|n

1 pond broccoli
1,5 pond kipfilet
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Avram wil e e even voorstellen?
I

karakter had voor
lde wedstrijd. Na de
n week van herstel.

volgt een
weer 3 intensieve
opbouw. Het ver-

de winter is dat ik
op de baan train.

iets over je eigen atle-

heb ik
at ik ging hard-

ik 15 jaar gevoet-
moest af en toe een
gelopen worden.

je de motivatie van-

motivatie is mijn
rbeteren

besteed jij aan sport?
a 7 uur per week.

Ook dit jaar zijn we weer
gestart met de loopgroepen
voor de CPC. Helaas moesten
we vele lopers in november en
decem ber tel eu rctel I en, maa r
op de eerste zaterdag van het
nieuwe jaar konden ze dan
toch van start gaan. Ook de
voorbe re id i ngen I ie pen a nders
dan andere jaren. Het bestuur
had besloten het technische
deelvan de ZOT-trainingen in
handen te geven van de TC.
Dat betekende dat de TC de
trainerc heeft geworuen en
heeft aangewezen.

Nffih",'#;*Ë#:
ner kunnen zijn. Voor de loopsche-
ma's konden we een beroep doen op
Roché, die bovendien de ZOT-trai-
ners eind december nog een trai-
ning-met-praatje heeft gegeven

(dank je wel !). Bij de trainers zijn
nu enkele 'asssistent-trainers' die -
als het trainen hen bevalt - de cursus

Assistent Trainer Loopgroepen van
de KNAU gaan volgen.

De sponsors Holland Runner, Kees

Knaap en Run2Day maakten het

Wat was voor jou de leukste wed-
strijd in de afgelopen tijd?
"de langs de gouwe loop" het
was verschrikkelijk koud. Tij-
dens de loop kregen we een
flinke hagelbui over ons heen
en ik liep een pr op de 5 km.
De kou en hagelsteentjes ben
je dan snel vergeten.

Heb je zelf nog een uitdaging op
het gebied van lopen?
Voorlopig richt ik mij voorna-
melijk op de kortere afstanden
en probeer hierop mij tijden te
verbeteren. ln de toekomst zal
ik hier wat langere wedstrijden
bij gaan doen. Uitdagingen
genoeg voorlopig.

Heb je naast je sport nog hobby's?
Voor andere hobby's heb ik
weinig tijd over. Wanneer je 5

a 6 keer per week traint vergt
dit veel tijd en energie.
's Avonds speel ik vaak met
Svend.

Wat betekent sport voor je?
Voor mij betekent sport voor-
namelijk ontspanning. Na een
dag gespannen werken is het
heerlijk om een uurtje hard te
lopen. Daarnaast levert het
wedstrijdelement in de sport
bij mij een gezonde spanning
op.

Hoeveel tijd zou een mens gemid-
deld per week aan spoÍ moeten
besteden?
Uitdrukken in uren vind ik
moeilijk, maar ik denk dat het
belangrijk is om minimaal een-
maal per week iets aan sport te
doen.

Welk boek las je voor het laatst?
Karakter van Bordewijk, dit
meer omdat het een binding
heeft met mijn werk, ik ben
niet echt een boekenverslinder.

Wat is je favoriete muziek?
U2

Wanneer ben je
ln 1997, via
bij Pieter de G

Wat doe je voor
lk werk sinds
Gerec
als juridisch
een aantal ja
gemaakt met
voor kandi
waarder (4

deze studie
te ronden. H

gaan bezigho
doen van o ingen, het
toezicht houde van veilinge
het voeren
voor de kanton
gen van besla
len van co
brengen van

Wanneer ben jij
groep gaan

ln 1997 ben i

Eddy Zijl,
stap heb ge
groep van Joop den Ouden.
Naarmate ik meer ben gaan
trainen zijn de gebruikelijke
overbelasting blessures om de
hoek komen kijken. Na deze
blessures ben ik teruggekeerd
in de groep van Eddy Zijl. Op
de kortere afstanden heb ik bij
ome Ed een enorme progressie
meegemaakt. ln december
1999 heeft Roche mij benaderd
of ik zin en tijd had om in de
wedstrijdgroep (B-selectie) te
komen lopen. ln januari 2000
heb ik hierin gestart..

Wat vind je hiervan?
ln het begin was het voor mij
een hele omschakeling. De trai-
ningen verschillen met de voor-

de meeste lopers doelgericht
met een wedstrijd bezig zijn.

Train je vaak, hoeveel en wan-
neer?
lnmiddels heb ik in overleg met
de Roche mijn aantal trainin-
gen uitgebreid tot 5 a 6 keer
per week. Hiervan doe ik 2 trai-
ningen bij de HRR op maandag
en woensdag. Meestal is vrij-
dag een rustdag.

Hoe ziet jouw training er in de
zomer of winter uit?
Dit ligt eraan in wat voor perio-
de je van het jaar zit. ln de
zomer heb ik cyclussen
gedraaid van 4 weken, waar-
van de eerste 3 weken een

Jéjé Groot

mogelijk om de deelnameprijs (in-
clusief wit t-shirt met opdmk in
clubkleuren en programmaboekje)
redelijk te houden en om de trainers
een fris wit jasje met een zwarte
tight (uitleg: strakke elastische

broek) te geven.

De opkomst is dit jaar zo'n 25o/o

hoger dan vorig jaar. Dat betekent
dat de zes loopgroepen goed zijn
geluld. De S-kilometer groep moest
zelfs gesplitst worden! Het is zater-

dagochtend dan ook heel druk om
half tien en nog drukker als de groe-
pen terugkomen. De bar doet goede

zaken.

de/opgehangen folder (5%). In dat

verband was de foto met tekst op de

voorpagina van de Posthoom een

ffeffer: wij kregen zeker 30 telefoon-
tjes! Een enkeling is bij ons geko-

men via de website van de HRR
(dank je Guusl), Loopservice
Nederland of via de website van de

KNAU. Dan is er de mond-op-mond
reclame door vrienden en kennissen
(ruim l0%) en tot slot zijn de eigen
leden een heel belangrijke stimulans
om bij ons te gaan lopen (17%).

Dank aan al die leden die de folder
op het werk hebben opgehangen,

verjaarspartijen hebben ontregeld
door een vlammend betoog te hou-
den voor het hardlopen, of bij een

stoplicht een medeweggebruiker
hebben aangesproken. Dankl

Waarom doen die lopers het? De
motiveringen zijn heel divers: na-

tuurlijk is er de conditie en het
afslanken, maaÍ wat zou je zeggen

van "heimwee", 'Jullie peppen me
op", "ziekelijke afuijking", "omdat
ik voetballen niet meer leuk vind".

In het volgende nummer meer over
het wel en wee van onze ZOT-ters.
Ons comité §oor, Georgette, Sylvia
en Jéjé) gaat optimistisch voort.

Z.O.T. CPC 2001 Ioopt goed!
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lk ben Avram

Svend.

(loopt

1991 op

ik spoedig af
ik mij

het

groepen waar ik
heb. Dit

Vertel

Een
niet echt.
lopen

weer ntguwe
Ook de

nteuw.

1

{

dat

Behalve de gebruikelijke mailing
onder de ons bekende ZOT-lopers is
er weer op ruime schaal een persbe-

richt verspreid (dank voor de assis-

tentie van Antoinette) en zijn
gekleurde folders in een grote opla-
ge gedrukt en uitgedeeld. Elk jaar
wagen we de ZOTlopers'hoe ben
je bij ons gekomen?" en 'kaarom
ga je (iuist bij ons) hardlopen?". Het
blijkt, dat bijna de helft van de deel-
nemers al eens bij de ZOT-groepen
of in de club heeft gelopen. Ruim
2}Yokomt door een persbericht in de

krant (16%) of de uitgedeel-

drs. W. van Prooi.ien Den Haag
tel.

fax

f
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Conditio en Jan en Renée v.d. Roest (verhui-
zing). Jan is, samen met Harm, oprich-
ter van Conditio. We zullen ons Jan
blijven herinneren als inspirator, ani-
mator, motor en begeleider bij lopen
als CPC, Konmarathon enz. We blijven
contact houden via ons wandelpro-
gramma. Gelukkig konden we ook
weer wat nieuwe leden verwelkomen.
Paul Zeegers, Truus Kr0mholz en Lida
Kouwenhoven zijn de nieuwe parel-
tjes. Op onze 1e maandelijke vergade-
ring van dit jaar is afgesproken dat we
de laatste donderdagen van maart,
april en mei weer baantraining heb-
ben aan de Laan van Poot. Carla
maakt een schema van gezamenlijke
lopen om toe te werken naar
"Katwijk, CPC, Molenloop etc. Weet u
dat dit dametje met de Ethiopische

bijnamen "Kip-ikebje en "Kip-lek-
ker"(afhankelijk van de landstreek)
een pee-erretje heeft gelopen van 46
minuten over 10 km. Formidabel,
zeker gezien haar ouderdom. De trai-
ning voor de wandel 4 daagse van
Drenthe, Apeldoorn en Nijmegen is

inmiddels ook gestart. Ook is besloten
om ergens in april weer een Betuwe-
bloesemtocht op de fiets te organise-
ren. Dat was het wel weer voor deze
keer. lk blijf van jullie houden. U

hoort nog van mij (of niet). lk verstuur
het nu maar met de Poost-men.

Jean Beeren

Bronnen: Haagsche Courant, "Van aai-ins-
trumenten tot zwaluwstaarten"van Charles
den Tex.

Plantsoenloop 2000
Tja, mijn bijdrage aan de vorige uitga-
ve van ons huisorgaan is goed misge-
lopen.lk had vreselijk mijn best
gedaan om u kond te doen van het
wel en wee van de Conditio-activitei-
ten in het tweede halfjaar van 2000.
Op tijd verzonden per "meeltje"
(gelieve dit met een belangrijk gezicht
en vooral een beetje zeurderig uit te
spreken) en wat denkt u? het is niet
aangekomen bij de contactvrouwe
van het contactorgaan. Er was, geloof
ik, 8.5.E. ingekomen. Dat zit vaker in
meel tegenwoordig. Het kunnen ook
drie of vier russen zijn geweest.

I rÍ oqeliik kan het ook te
!t/L"r"n hebben met een ver-
IYI kokeroe organisatie die nog
gekanteld moet worden of waarvan
de verstopte kanalen nog doorgebla-
zen moeten worden. Een andere
mogelijkheid is dat de interface nog
afgenaaid moet worden. Persoonlijk
zelf denk ik dat het te maken heeft
met de cruciale stap van paper case
naar de uitgangspunten voor business
architecture re-design. Om er ook
maar eens wat jargon op los te laten.
Laten we het echter niet belangrijker
maken dan het is. Het is maar tech-
niek. Anders moet je weer onder
behandeling bij de woede-coach. Ben
je dan klaar. lk vraag me als dinos-
aurus (en toch dolgelukkig) wel af
waar het gebleven is. ls het wegens
opruiende taal eruit gepikt door de
C.l.A.? Zwerft het wellicht door het
universum? Hoe noos? (zie zal het
weten). Laten we terug keren op
aarde, naar de uitstekende traditione-
le kerstbrunch, op deskundige wijze
verzorgd door maïtre Henri en onze
diëtiste Terry Roel. Verantwoord lek-
ker zal ik maar zeggen. Bijna alle
leden, die zich extra hadden ingespan-
nen voor conditio, werden door "ons
moeder" Tineke in het zonnetje
gezet. Niet nodig maar wel aardig.
We namen afscheid van Jan Kuit en
Joop Heuts (lichamelijke problemen)

Er is alweer een hoop gebeurd in het
jaar 2001. Dat begon al met een zeer
d ru k bezochte n i e uwj aa rsrecepti e o p
7 januari jl. met voorafgaand de
nieuwjaarscross, waaraan dit jaar
opvallend veel dames hebben deelge-
nomen, die werden waarschijnlijk
door de mooie prijzen aangetrokken.

het komt door de drukke
ptie, of goede voorne-

ens. Wat opvalt is, dat het
uitzonderlijk druk is op de trainingen,
dit is zeer positief, want er heerst
gelijk een gezellige sfeer in het club-
huis. Om die sfeer verder te verhogen
hebben wij onlangs (noodgedwon-
gen) een nieuwe versterker en radio
aangeschaft, de oude versterker
brandde regelmatig door. De nieuwe
is beter op de grote ruimte toegepast,
nu nog nieuwe speakers en het kan
helemaal niet meer stuk (dat laatste
slaat niet op de apparatuur).
Misschien zijn er leden die een Cd-
brander hebben (vast wel). Het zou
leuk zijn als zij, wanneer ze een goede
CD hebben, hiervan een kopie voor de

bar willen maken. Als mensen dat dan
regelmatig doen, kunnen wij een
leuke HRR muziekcollectie opbouwen.
Dat opbouwen kan alleen, als anderen
die Cd's dan niet weer voor eigen
gebruik gaan lenen (om ook weer
over te branden) en vervolgens verge-
ten ze mee terug te nemen. ln de keu-
ken staat nu ook een vrieskist, zodat
wij nu (afbak)broodjes in voorraad
hebben. Het is even moeilijk geweest,
omdat onze vaste bakker wegens per-
soneelsproblemen, met de levering
moest stoppen. Daardoor in combina-
tie met de grote drukte van de laatste
tijd, is de hoeveelheid broodjes wel
eens aan de krappe kant. Langzamer-
hand raakt ook hier in dit clubhuis de
bar op orde. Komende zomer hopen
we van een fraai terras gebruik te
kunnen maken en volgend jaar wel-
licht een heel andere bar. Gezien de
grote drukte moet er wel rekening
gehouden worden met het barperso-
neel dat er wat langere wachttijden
ontstaan bij de bar. Vergeet ook niet
je vuile kopjes, schoteltjes e.d. zelf
even terug te brengen naar de bar,
het is een kleine moeite en het scheelt
heel wat extra werk.

Bedankt, namens de barcommissie
Boy Gailjaard.

lelle! lelle?? lelle liep. net als ik. De
43e editie van de Groninger Plantsoen-
loop. Een wedstrijd over vijf rondjes
van 1,.5 km met in totaalvijftien
heuveltjes. De opkomst was mager,
het deel nemersvel d desa I n iettem i n
veel te sterk voor mij. Niet laatste
worden, flitste het door me heen. En ik
keek naar lelle; gezondheidspleister en
brilletje op de neus. Zonder te weten
dat hij lelle heetfe.

fí tartschot...over de wallen uit de
\ AGj"rige Oorlog...door het park,
\-f waar de Duitsers in april '45 in de
loopgraven lagen...langs het speelter-
rein waar junks niet van kinderfietsjes
af hadden kunnen blijven...langs de
politie, die de junks uit het plantsoen
had verwijderd. Nog twee rondjes. Een
loper in het blauw in de verte. Steeds
dichterbij. "Het gaat goed, Jelle,"
hoorde ik. Even later liep ik achter
hem..naast hem..achter hem. Tussen
twee heuveltjes in passeerde ik Jelle.
langs de vijver. Richting finishdoek
voor het laatste rondje. Op 100 meter
voor het doek spurtte de winnaar mij
voorbij. En Jelle, die in diens kielzog er
de benen in had gezet. "lk heb hem
ingehaald," glunderde Jelle dertig
meter verder tegen fan nummer twee.
Dan knapt er heel even iets in je. Dan
word je fel. Dan denk je..Ach, ik zal het
u besparen. "Nog maar een rondje,"
hoorde ik een derde fan. Net op dat
moment haalde ik hem opnieuw in. Zo
snel had hij me schijnbaar niet terug
verwacht. Zevenhonderd meter verder
keek ik om. Van Jelle geen spoor. Voor
alle zekerheid haalde ik vlak voor de
finish nog een andere loper in.

Ben Hummel

.)rt
s. E<.B

Uiterste inleverdatum kopij en advertenties:

ll april 2OO1.
lnleveren bij Hellen den Dulk

Herenstraat45,268l BD MONSTER

tel.0í7+240861 - e mail h,dendulk@hetnet,nl

rt rek

Rrrf KE
voor groepen en

gids 070-3636416 of bezoek www.intertrek.nl
Da Costastraat 39, 2513 RN Den Haag

Bel voor onze reis
I ntertre k
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Het rs onderfusse n wel bq íedereen bekend dat onze club een

nieuwe rubrieken.

Deze rubriek bevat o.a.

: wvtrw. d en ha ag. orgl- h rr heeft.

onze website hij zoveel mageliik

website in de toekomst
nieuwtjes. De meest recente

toevoeging
van HRR leden. Wijdoen

on§ mogelijk te
wedstrij du itsl agen nog

hard gewerkt om
Íe melden

opgenomen telink bijandere
ln de toekomst zalonze

eigen
Het is

updaten.
sneller te

Specialist in
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The Royal Ten is co
Het is nu iàoqfl.ien 4e 

',rannirtg 
zoveel mogelijk, hgdrijvsl Seínk{ef- maximaal 3 re.lame-uitingen deor ols niet di§".naam is echt wijd en zijd

nèe,,t àl we& làng@ toe,aloe seerd te kiigen 9osÍ de§lh6tè a*nde oprlat Ma,ieveld lEten pld§en § bekeil{Gn sf§at voor de mensen die
gaat de íoldeí eruit zièi? K<itiit de Sinartparade. """ wdidt het bedrijfslogo aftèiffukt rfu ooit lièbbeii:'meegedaàn voor een

wel minstens 30 tea
krijgen.

I

sponsoring nog definitief rond, zodat
de Royal Ten een topevenement kan
blijven? Willen alle vooruerkoop-
adressen weer meewerken?
Kunnen de leveranciers weer alles op
tijd rondkrijgen ? De eerste kleine
tegenvaller is er in ieder geval al. Het
start- en finishgebied moet weer
terug naar de Boorlaan.

aan gezelligheid, maar het komt de
snelheid van het parcours ten goede,
die vervelende haakse bocht en dat
extra lusje verdwijnen. Op mijn
oproep voor Smartjes zijn een groot
aantal reacties binnen gekomen en
we hebben nu 103 adressen van
bedrijven met een bedrijfsreclame. Nu
de grote inspanning aan ons om

Ook barst nu de werving van teams
voor de Businessrun los. Kent u een
bedrijf dat wel eens meedoet aan
bedrijvenlopen of wellicht n-
nen uw bedrijf wel 10
enthous
willen
van ons of
Wij en/of zij

T-shirt. Verd
direct achter
ontvangst e

het Businessrun uitslagenboekje. Al
met al een ruim aanbod, zeker
leken met andere bedrijfslopen.
rekenen op uw inzet

anisatorische perfectie. Dus
at u kunt en wilt helpen

d, of dat mis-
familie kan en wil,

n van ons op, dat
overbekende

toch op ronse-
reageer spontaan en

ens ieve groeten,

rt te

wel weer enigszins inboeten gaat. Verder krijgt el

zorgt ervoor dat het of tijd in de

grote profileren met een
wegwedstrijd. Alleen op 27 mei,

weer de jaarlijkse kreet
ij steken met zo'n 10

ts zt

de wedstrijd-
en de

zaterdag er- r,,§ ,{A§N§
kunnen

het niet alleen. ln totaal
n er 250 paar handen nodig

om de naam, die onze wedstrijd
heeft, hoog te houden. En vergis u

geeft geen toe- uw bedrijf informatie krijgt over onze
om op de bedrijvenloop. De kosten zijn f 400,-,
te starten. Dat waarvan f 50,- naar de Nierstichting

tjt#'107 Verder bestaat het
t-it bestuur uit:

The Royal Ten

k Bakker, Miranda
Pronk, Ed Reinicke, Han
Elkerbout, Herman van
der Stijl en Joop de Gier.
En pr ondersteuning
Cor Zwart.

l
Korte enquète op de open dag
Tijdens de open dag op 25 november jl. is
een kofte enquéte verspreid. ln totaal
hebben 59 mensen de vragenlijst ingevuld,
waarvan 37 HRR-lopers,22 bezoekers. ln
dit stukje geeft ik de uitkomsten van de

enquéte onder de bezoekers weer. altijd op tot het aantal bezoekers,
omdat soms niet alle vragen ingevuld
zijn, of meerder antwoorden aange-
kruist zijn.

Man /vrouw en leeftijd
Van de bezoekers waren 14 man, en
8 vrouw. De leeftijd als volgt ver-
deeld:

Mannen vrou\ilen
< 16 jaar

16 - 20 jaar
2'l - 30 jaar
3'l - 40 jaar
41 - 50 jaar

>50 jaar
totaal '14

Geograf ische spreiding
De bezoekers kwamen uit heel Den
Haag en omstreken, met een zwaa?
tepunt in Leidschendam en Voorburg
(elk 4), Mariahoeve en Bezuidenhout
leverden elk twee bezoekers.
Hetzelfde geldt voor Scheveningen.
Bezoekers kwamen verder uit:
Centrum, Benoordenhout, Wasse-
naar, Kijkduin, Vogelwijk, Schevenin-
gen en Voorschoten. Opvallend is dat
zoveel mensen van buiten Den Haag
komen, terwijl de kranten dóór er
weinig publiciteit aan gegeven heb-
ben. Uit het volgende stukje blijkt
waar men de informatie dàn van-
daan heeft.

Men wist van de open dag
door:
Lopers van HRR zelf 8
Stads TV 1

Radio West 3

Flyer 3

Posthoorn 2

Mailing ZOT 3

Vriend/ kennis 1

Hieruit blijkt duidelijk dat de
belangrijkste wervingskracht
in onszelf zit. Daarnaast zijn
de informatiebronnen be-
hoorlijk gespreid, Dat bete-
kent dat we geen enkele bron
kunnen verwaarlozen.

Beeld van HRR
8 mensen vinden HRR profes-
sioneel, 7 mensen vinden dat
HRR aan de weg timmert, 3
mensen weten het nog niet, 1

persoon vindt HRR tegelijker-
tijd professioneel èn amateu-
ristisch.

Allemaal positieve antwoor-
den dus. Maar van mensen die
de moeite nemen om op een
zaterdagochtend naar een
(onbekende) vereniging te
gaan, kan een positieve
grondhouding verwacht wor-
den. Wellicht dat het imago-
onderzoek een meer genuan-
ceerd beeld geeft.

HRR is er vooral voor
De meeste bezoekers vinden
dat HRR er voor iedereen is

(14), een persoon denkt dat
HRR er voor wedstrijdlopers is,

en vier mensen vinden dat
HRR er met name voor lief-
hebbers is.

Dit is een gemengd beeld.
Ook hier zal het imago-onder-
zoek meer duidelijkheid in
geven.

Antoinette lans

uitkomsten van de enquète onder
HRR-lopers komt in de volgende

De uitkomsten tellen niet

1

1

3

2

1

1

2

3

6
2

8
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NEOMEDNIEUWS
Deze rubriek over sport en
gezondheid wordt geschreven door
medewerkers van Neomed. Neomed is
een bedrijf dat gespecialiseerd is in
medische keuringen en sportmedische
begeleiding. Neomed begeleidt onder
andere de voetballers van ADO Den
Haag, de óeste lopers van de Road
Runners, enkele topsquashers en nog
vele andere sporters.

SPORTDRANK DE TOVERDRANK VOOR
SPORTERS?
Tijdens het spoÍen verbruik je veel energie
en kan je flink zweten. Om het vocht en de

energie snel te kunnen aanvullen zijn er spe-

ciale sportdranken te koop. Als je de recla-
mes moet geloven zijn de sportdranken een

nieuw soort toverdrank, die je bijna onover-
winnelijk maken. De sportdranken zijn er in
diverse soorten; je kunt kiezen uit hypotoon,
isotoon of hypertooon. Deze sooÍen ver-
schillen qua samenstelling. Er zijn dranken
ontwikkeld die als dorstlessers dienen, terwijl
andere dranken juist geschikt zijn om de

energievoorraden aan te vullen. Binnen deze

twee categorieën zijn er echter ook weer veel
verschillen. Dorstlessers zorgen voorname-
lijk voor een aanvulling van vocht, en som-
mige van deze dranken zorgen ook voor
energie in de vorm van koolhydraten (sui-
kers). Dorstlessers kunnen hypotoon of iso-
toon zijn:

* HYPOTOON wil zeggen dat er weinig
deeltjes (koolhydraten) zljn opgelost.
Hypotone dranken bevatten eigenlijk prak-
tisch alleen vocht, en daarnaast wat minera-
len en een beetje suikers. Door de samenstel-

ling verlaten de hypotone dranken snel de

maag; zlj worden snel opgenomen door het
lichaam. Zij bevaiten echter weinig energie.
Extran hypotone dorstlesser bevat bijvoor-
beeld slechts 69 kJ/100 ml (vergelijk met de

onderstaande waarde voor isotone en hyper-
tone dranken).

x ISOTOON zijn dranken, die behalve vocht
en mineralen ook nog een zodanige hoeveel-
heid suikers bevatten dat de maagontledi-
gingssnelheid niet te veel vertraagd wordt en

er geen maagproblemen ontstaan tijdens het
sporten.
Een overschot aan deeltjes in de maag trekt
vocht aan en zorgt voor maagkrampen.
Voorbeelden van isotone dorstlessers AA
After Activity drank (licht gele drank; 147

kJ/100 ml), Isostar (lz2kJll00 ml) en Extran
isotone dorstlesser (125 kJ/100 ml).

* HYPERTOON zijn de energiedranken.Zij
zoÍgen met name voor energie in de vorm
van koolhydraten. Hypertoon wil zeggen dat
er veel deeltjes (koolhydraten) zijn opgelost
in de drank. Hypertone energiedranken blij-
ven daardoor langer in de maag dan de dorst-
lessers en zijn dan ook meer bedoeld als

energiebron na een inspanning. Voorbeelden

zijn AA High Energy drank (donker
geeUoranje; 315 kJ/100 ml), Extran energie-
drank (669 kJ/100 ml) en sinds enige tijd is
er ook Extran energiedrank op basis van yog-
hurt (316/ kJ + 1.5 gram eiwií 100 ml).

Maar wat moet je nu drinken als je
veelzweet?
Het grootste probleem bij zweten is het

vochtverlies. Het steeds weer aanvullen van

het vochtverlies is noodzakelijk, omdat bij
een vochtverlies van 27o van het lichaamsge-
wicht (1.5 kg vocht voor iemand van 75 kg)

al een ernstige prestatiedaling optreedt; het

Drinken als je dorst hebt?
Dorst is een slechte maatstaf. Als er een

dorstgevoel optreedt, ben je eigenlijk al te
laat. Vocht kan je aanvullen door een hypo-
tone spoÍdrank, maar ook door water te

drinken.

Tekort aan energie
Bij langdurig sporten kan je ook te maken
krijgen met een energie-tekort, een gebrek
aan koolhydrten(suikers). Hoe komt dat? Bij
intensief sporten spreken wij vooral onze
glycogeen-voorraad (suikers) aan, die in de

spieren ligt opgeslagen. Helaas is deze voor-
raad niet onuitputtelijk. Tijdens veel sporten
kan de hoeveelheid in de spier opgeslagen
koolhydraten na een uur of twee aardig uit-
geput raken. Uit recent onderzoek is geble-
ken dat bij wielrenners tijdens een tijdrit van
50 minuten de prestaties al verbeteren door
het innemen van extra koolhydraten.Er zijn
verschillende mogelijkheden om de hoeveel-
heid koolhydraten aan te vullen. We maken
hierbij een onderscheid tussen de tussentijd-
se aanvulling (tijdens het sporten) en de aan-

vulling van de energievoorraden na afloop
van een wedstrijd of training.

Wat moet je nemen om de energie tij-
dens het sporten aan te vullen?
Tussentijdse aanvulling, tijdens het sporten,
kan men doen met isotone dorstlessers.

Overigens gaat dit ook heel goed door bij-
voorbeeld thee met suiker of vruchtensap te

drinken. Koolzuurhoudende dranken worden
afgeraden, omdat het koolzuur in de maag
een opgeblazen gevoel geeft, dat tijdens de

inspanning niet lekker is. Alcohol en koffie
zljn af te raden daar z1j extra vocht aan het
lichaam onttrekken. lndien een grotere ener-
gietoevoer wenselijk is, dan kunnen ook
energierijke dranken gebruikt worden. Dit is
echter alleen aan te raden als er geen eerder
beschreven maagklachten ontstaan.

Na afloop van het sporten: herstel
De aanvulling van de energievoorraden (sui-
kers) in de spieren duurt nog vrij lang. Als na

een duurinspanning de voorraden geheel zijn
uitgeput dan duurt het bij een optimale voe-
ding nog bijna 48 uur voordat volledige aan-

vulling is opgetreden. De hypertone (ener-

gierijke) dranken kunnen hierbij een uir
komst bieden om direct na de inspanning de

voorraden glycogeen (suikers) in de spier zo
snel mogelijk weer aan te vullen. Hoe langer
men hiermee wacht hoe langer het herstel
duurt. Ook als je na de inspanning vooral
vetten en eiwitten eet in plaats van koolhy-
draten, herstel je niet zo snel.. Uiteraard kan
men ook een koolhydraatrijke maaltijd,
gebruiken na de inspanning in plaats van een

hypertone sportdrank. Koolhydraatrijke voe-
dingsmiddelen zijn o.a. diverse soorten pas-

ta's, brood, aardappelen en rijst. Maar omdat
je meestal niet direct na het sporten aan tafel
gaat en soms na een zware inspanning de

eetlust uitblijft kunnen energierijke dranken
een oplossing bieden om de energie zo snel

mogelijk weer aan te vullen.

Conclusie
Tot slot van dit verhaal kunnen we conclude-
ren dat sportdranken geen toverdranken zijn,
die je onoverwinnelijk maken bij het sporten.
Wel is duidelijk geworden dat je de hoeveel-
heid vocht en energie moet aanvullen tijdens
het sporten. Of je dit nu het beste kan doen
door middel van hypotone-, isotone of
hypertone dranken, is aftankelijk van de

situatie

lngrid van Lingen, dötiste

Ti n us I onge rt, inspanningsfysioloog

Àía een periode van 13 of 14 jaar lid
van de HRR te zijn geweest heb ik mijn
lidmaatschap opgezegd per
31-12 il. Deze beëindiging hangt
samen met een meniscus-probleem. De
chirurg heeft hij mij geadviseerd met
hardlopen te stoppen. Dit gaat mij wel
aan het hart, aangezien ik de
afgelopen jaren met zeer veel plezier
de hardloopsport bii de vereniging heb
beoefend.

in verschillende groepen met
illende trainers gelopen,
Anton Porcu, Michel Aarts,

Pieter de Graaf en Ronald
Boekkamp. Hierbij volgde ik met name
de eerste jaren in de Doorniksestraat,
de training bij Rob Bleijs, zie foto, en

ook later bij Ronald Boekkamp. Qua
sportiviteit en gezelligheid voor mij de
leukste tijd. Een 5 km in 18.57 min, een
halve marathon in 1.29 uur en mijn
eerste en dus laatste marathon in 4.06
uur, waren voor mij de hoogtepunten.
De soms onderlinge stijd, de gein, het
zingen en de gezelligheid van de
Hansen vd. Vecht en Zuurmond, Ben
Hermans, Georgette en de anderen tij-
dens de training, zal ik missen. Hoewel
het de laatste jaren er enigszins bij in is

geschoten, blijf ik graag beschikbaar
voor eventuele hulp bij te organiseren
hardloopwedstrijden.
Nogmaals, bestuur, trainers en andere
leden bedankt en tot ziens,

Fred Vlasblom

l

. Blessure preventie en behondeling

. E,C,G, beoordeling
o Bloeddrukmeting
. Vo2 mox bepoling
o Vetpercentoge meting
o tVobiliteitsonderzoek
o Vitole copiciteit
. Tronings/bewegings odviezen
o Qroepskorting
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o70 r 3884634
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neemt dan al met ca.207o

Soestdijksekode ó84
2574 EA Den Hoog
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EGMOND 2OO1
Wij, Peter van Leeuwen en onderge-
tekende, wilden dit jaar weer eens
een klassiek voorseizoen lopen, d.w.z.
Egmond halve marathon, Midwinter
Marathon de Asselronde van 27.8, de
20 van Alphen en natuurlijk de CPC.

tammer genoeg is Peter tijdens één
van de weinige winterse dagen hard
op zijn knie gevallen en zit nu thuis te
balen.

toog ik met Marcel Mientjes op
januari naar Egmond aan Zee

nog zo'n 10 duizend lopers ver-
Eigenwijs als we zijn en

tegen alle raadgevingen in gewoon met de

auto doorgereden tot de rand van Egmond,
geparkeerd langs de provinciale weg en na

een wandelingetje van 15 min. aangekomen
bij de sporthal waar de hel leek losgebarsten.
Wat een mensen en wat een rijen voor de

toiletten. In mijn enthousiasme riep ik tegen
Marcel dat wij bij de Royal Ten ook wel
zoveel deelnemers willen. Maar na wat over-
denkingen nam ik dat snel weer terug. Okay
de helft dan. Nadat we nog een klein hoekje
gevonden hadden om ons om te kleden gin-
gen we een - uurtje voor de start al inlopend
die richting uit. Om precies tien over twaalf
werd er gestart. Over de wedstrijd op zich is
niet zoveel te vertellen, behalve dat er dit
jaar, i.v.m. werkzaamheden in Egmond,
eerst over het strand gelopen diende te wor-

den en door de duinen terug en dat Appie
(Beekhuizen) ons na zo'n 4 kilometer voor-
bij kwam stiefelen (in de businessloop
gestart), dat het parcours wel een beetje saai

is, (Meijendel is veel mooier!) en dat ik het
behoorlijk koud heb gehad op de terugweg
met wind tegen en Marcel makkelijk van me

wegliep (gefinished in 1.20). Toen ik na 1.25

hoog, nettolooptijd, over de finish kwam
stonden er 2 dekentjes op me te wachten met
daaronder Marcel en Appie (Appie een

mooie 1.15). Snel zijn we weer op zoek
gegaan naar de sporthal, die we na wat
omzwervingen door Egmond uiteindelijk
nog bijna leeg aantroffen.

Na snel wat droogs aan te hebben getrokken
zijn wij voor de grote drukte weer wegge-
gaan. Lopend zijn we niet in de buurt van
een PR gekomen maar als er een combinatie
klassement opgemaakt zou worden van
lopen en vervoer naar Den Haag, zouden wij
héél hoog geëindigd zijn. Om tien over drie
waren wij namelijk al weer thuis. Net op tijd
om Bart Veldkamp zijn prachtige l0 km rit
Íe zier. rijden op het E.K.schaatsen. De vol-
gende dag bleek dat onze trainer Roché pre-
cies dezelfde nettotijd als ik had gelopen en

dat ik met die tijd toch nog l5de geworden

ben in mijn categorie Vet. lB. Op naar de

Asselronde in Apeldoom.

Herman van der Stijl

De Renault Nieuwendiikloop 28 januari 2001

Op een stralende morgen reed ik met
mijn familie naar Uithoorn waar ik
een Skm wedstrijd ging lopen en wel
die van de Renault Nieuwdijkloop,
een van de wedstrijden die deel
uitmaken van het Zorg en Zekerheid
circuit.

ik mijn startnummer op-
le verbaasde ik mij erover

er zoveel Roadrunners aan-
wezig warení dit vooral omdat het
een wedstrijd is die niet in de buurt
ligt, dus blijkt het wel weer dat er toch
een aantal leden zijn die een stukje rij-
den voor een wedstrijd van het Zorg &
Zekerheidcircuit, geen probleem vin-
den. Men kon er een 1, 5, 10 en 16 km
lopen. De loopomstandigheden waren

prima te noemen, droog, weinig wind
en een prima parcours. Dat is toch wel
iets wat ik altijd wel wil, maar wie wil
dat niet zou ik zo zeggen. Velen uit
mijn groep doen mee aan dit circuit,
dus ook aan deze 5 km. Alleen ze
waren er niet allemaal want zij gingen
naar de 1 van de 4 cross bij Sparta. Om
precies 12.15 uur het startsein, gaan
dachten ze allemaal. Zo behoudend
als ik kan zijn deed ik dat niet, want
anders is het over na 10 minuten.
Maar na al weer enige tijd zeer regel-
matig trainen moest ik van mijn laat-
ste 26.15 er toch wel wat aflopen. Dus
mijn best doen dacht ik. Na 10 minu-
ten liepen we over een dijk, geasfal-
teerd, geen wind, dus gaan. ln een
bepaalde snelheid liep ik al één road
runner voorbij. lk moest dit volhou-
den. Aan het eind van die dijk gingen
we een industriewijk in, nog een aan-
tal flauwe bochten door een parkje en
daar was de finish al in zicht. Nu is het
wel zo dat dit keer marcel mijn bege-
leider was (althans zo noemt hij het
zelf) in deze wedstrijd. En dat heeft
mij toch enigszins geholpen. Want vol-
gens hem liep ik te gespannen, moest
ik wat grotere passen nemen en nog
veel meer. Laat ik zeggen dat ik
enorm mijn best heb gedaan in deze
wedstrijd, dat ik met mijn 24.'15 als
18e van de 54 deelnemende dames
het lopen van wedstrijden weer zie
zitten. Er moet dan natuurlijk nog wel
wat aan die tijd gedaan worden. Dit in
tegenstelling tot de nieuwjaarsloop
waar ik als laatste dame eindigde. Na
afloop van de wedstrijd heb ik nog
gekeken naar de finish van de 16 km.
En wat mij dan weer verbaast, zie ik
dat er een wedstrijdloper van onze
vereniging gewoon niet in ons clubte-
nue loopt, dat vind ik pas echt jam-
mer. Want herkenning
ging is heel belangri

Hellen den Dulk
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VERSLAG VAN DE 56 KM. STAD
tladrtock
Naereen paf,jaar tussen uit geweest te zrln heb ik me, vol

enthousiaste,plaruren, inmiddels weer bij de Hague Road

Ruglnas:uagemeld. In die tussentijd heb ik een periode

weinig gelopn vanwege een lies- en een schildklieropera-

tie amelijk kort na elkaar. Maar inmiddels ben ik ook weer

een paar mara$ons verder. De mooiste daarvan was de

Two Oceans Marathon bij Kaapstad, vorig jaar. Vooraf: de

marathon is ern afsand waar ik veel moeite mee heb. Met

mijn 1.92 en 85 kilo ben ik mogelijk te log. "Kun je je niet

beter op kortere afstanden toeleggen? " Wat hoor ik dat

vaakl . Tsja, maar ik vind het zo leuk.. .. Mijn eerste maa-

thon liep ik in Rotterdam in 1987. Dat was nog meer een uit

de hand gelopen studentengrap. Na een ftainingscyclus die

vooral bestond uit rondjes Iftalingse Plas (5 km.) en eens

een keer een dubbele ronde meende ik in de week tevoren,

woonachtig op kruipafstand van de start+n finishplaats

twee keer een lus van het parcoun te moeten lopen. Stijf als

een hark stond ik aan de staÍ. Na in 3.57 te zijn gefinisht

ben ik nog anderhalve dag achterstevoren de trap op en af

gegaan. Pas vanaf 1991 bn ik serieus gaan hardlopen, br1

de HRR dus. "Laat die marathon nog maar even" zeiden

Ton Heerkens en Harm Hendriks. En daar ging ik. Maar

wapenfeiten als de 5 kilometer in 16.59, de 10 mijl in 58.35

en de Halve Marathon in 1.19.30, inmiddels ook allemaal

weer rijp voor de stofdoek. En daarna dus toch maar weer

die hele. Maar ondanks 8 pogingen ben ik op 3.10 in

Rotterdam (1997) blijven steken. Maar het is zo leuk! Dat

schreef ik geloof ik al. Ik werd meer en meer rijp voor een

grote uitdagng, zeker nadat ik met het operatiespok had

afgerekend. "Moet jij niet naar New York?" hoorde ik

steeds vaker. Maar dat wordt, ik hoop niemand voor het

hoofd te stoten, toch meer en meer de marathon voor de

niet-marathonlopers. Geihteresseerd heb ik «le loopgekte

gevolgd mijn mek'ka ook niet veel meer mijn geboorteland,

het loopgekke Zuid Aftika? Daar waar mijn vaderjaren-

lang als huidarts heeft gewerh voor de lepra maar welk

land ik slechts van plaatjes ken? Een land waar bovendien

enkele fameuze maraÍrons worden georganiseerd. Zou ik

daar niet heen moeten? Ruim 37 jaar later zie ik steeds

meer aanleiding om maar eens een reisbureau te bellen. Pa

is al lang overleden, maar mijn moeder is gelukkrg nog in

staat om me laten zien waar ik

open heb geÀaarr. 7n reiznn we

tische land: de big 5 in het

Garden Route met zijn

op Robben Island en nog veel

terugkeer de grote gebeurtenis:

Mag het ook ietsje meer zijn?

marathon, kijg je na een

een toetje. 0 ja, we hebben het

thon. Pas na 56 kilometer mag je lU
doek verwachten.

De voorbereiding

Voor deze astonomische afsand

nen van tevoren me geen luxe. Ik

80 tot 90 kilometer per week

heuveltainingen is het recept.

omhoog hollen met een

870. Waar in hemelsnaam moet je

Haag? Gelukkig hebben we

de Belvedere, Voorlinden en het

sierijke geest even Afrika'tje

wekenschema, dat er in de

dienen te worden afgelegd.

geluktig maar.

De grote dag

Het is zo ver. Van Newlands even buiten Kaapsad

zuidwaaÍs worden gelopn, een eind richting Cape

om ter hoogte van Chapman's Peak noordwaarts afte
gen. Het venijn zou zitten in de staart waar nog wat

des moeten worden gepakt Met name het laatste

dreigend, te meer reden om vantevoren de

verkennen. Dit doe ik met 2 collega's van trt
VROM, die ook waren overgekomen en met een canpr
rondreisden. De route was op het laatste mornent nogal

ingijpend veranderd vanwege een enorme bosbrand. Ik

ovemacht voor deze gelegenheid in de camper van de col-

lega's op de parkeerplaats van een Holiday Inn, een paar

honderd meter van de start. Om 5 uur piepen er wat horlo-

ges. Na een yoghurtje, een banaantje en wat mueslirepen is

het rustig wandelen geblazen richting de staÍ. De tempera-

dat altijd wat tijd verloren wordt in het

achte*roofd zit al maandenlang

ik heb dat tegen niemand uitge-

een uuÍje donker. En dan volgt een

We lopen Muizenberg uit en de

zich ter linker zijde. De horizon ver-

grijs-wit tot drep+ood. En het kan

weldra stijgt nu het oranje zonnetje

tempo'tje van 12 per uur. Wetr een

50 op de i0. Ik word meerdere keren,

Sibbing, gewaarschuwd dat ik te

zo soepel en nu is het nog vlak en

ik me nergens wat van aan. Met

melden zich de eerste venijnige

m telkens zo'n 3 meter $ijgen en

lijkt niks maar kost toch extra brand-

em gelijkmatige inspanning te leve-

een echte kuitenbijter: in 7 km stij-

zecspiegel naar .... 350 meter boven

met een tussentijdse daling na 3 km van I 15 naar 95

(in 500m). Het strjgende deel dus gemiddeld blna 67o.lk

me nog uitstekend maar zie intussen wel de eente

me heen. En wat is het boven mooi! Niet

want de vegetatie is volledig verw@st

Dezelfde bosbrand dre aanleidrng is

wijziging in het parcoun, waar-

ter hoogte van het nog zwaarder door

's Peak, langs de Atlantische

Beide oceanen, waaraan de loop

zich boven aan de "Ou Kaapse Weg",

werelden: links dreigende luchten

rechs de inmiddels in de zon badende

voor me de City ofCape Town, onder

De afdaling na 33 kilome-

mijn lange benen en mijn voor een

lijf van 87 kilo lijkt dalen simpel

en rk haal nu ook horden lopen in. Maar de aanslag op

knieën en bovenbenen is navenant. Steeds meer raak ik me

ervan bewust dat de wegen 'hol' zijn, dus vanafhet mid-

den naar links en rechs aflopend, zodat je voeten steeds

scheef neerkomen en de pzen extra klappen kijgen De

accu begint serieus te haperen. Langzamerhand wordt het

meer een interval-race: even wandelen bij een van de uit-

eindelijk elke kilometer verschijnende verveningspsten.

Ik pak zr uiteindeh.yk allemaal. Daar waar behalve fraaie

herfstkleuren lekkere (live)muziek en vrolijke mensen het

standaarddecor vormden. Veel warmte, letterlijk en figuur-

lijk want de uiteindelijk voor wolken plaatsmakende zon

heeft nogal wat zweetdruppels op zijn gewet€n. Totaal vier

keer meld ik me bij één van zogenaamde róbing places.

Deze massageplaatsen, worden uiteindelijk een vaste halte.

Stevige mannelijke en fluwelen vrouwelijke, telkens zwar- )>

@

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

nlopn. Nog meer meten hollen? Alsof 56 niet genoeg is!

Mij dus niet gezien. Meu dan 10.000 lopers wurmen zich

tussen de hek'ken. 0m 6 uur precies klinkt het startschot.

Het duufi nog wel enige minuten voor de stoet echt in

beweging is. De eerste 3,6 km gaan licht omhoog (van 20

naar 70 meter boven NAP ).Het begaanbare wegdek is aan-

zienlijk versmald door de enorme horde toeschouwers En

wat em beleefdheid alom: "Good moming sir" en "enjoy

younelf'en fraai klinkende varianten in het Afrikaans. Ik

loop voornamelijk 0p de stoep om uit het gedrang te blij-

ven. Dat luh redelijk goed Na 3 km is daar al de eente ver-

zorging. Het artrkel dat vereweg het meest op de afels

staat is een plastic beker met cola. Een grapje van de orga-

nisatie? Nee hoor, b5 alle 32 (!) vezorgingspsten wordt

cola als basisvocht aangereikt en kan derhalve boerend de

tocht worden vervolgd. Ook worden plastic zakken met

water ventreh die je eerst in een hoekje moet open bijten.

Echt soepel ging dat niet. Dit moet wel dan wel e€n grap

zijn ! Je zou haast aan e.en streek van het plaatselijk tandaÍ-

sencollectief gaan denken. Maar de gigantische werkeloos-

heid in dit door de "brain-drain" geplaagde land zit juist

niet in die sector. .. . . . Later in de race komen er nog andere

merkwaardige verrassingen, zoals rauwe aardappelen. En

ook de plaatselijke tegenhanger van Freddy Heineken pre-

senteeÍ zich. Ven*assend hoeveel mensen inderdaad een

biertje, in dit geval een Castle Lighq aanpakken met toch

nog een behoorlijk stuk te gaan. Het aantal wildplassers

neemt overigens ook gaandeweg de tocht toe. Brj de 5 km

doorkomst klok ik 26.30, goed op schema als ik dat al had,

BEENLENGTEVERSCHIL
Er worden lwe soorten benlengtevenchil
ondenóei&n Bij *n stntctur*l funlengtever-
sdtil is er envenóil in botlengte tussen de Íwee
funen.

ontstaat meestal doordat het ene been

ofjuist minder snel gegroeid is dan het ande-

kan worden veroorzaakt door een botbreuk

onderbeen. Tractie aan het been door een

operatieve ingreep en het niet belasten van het been zorgen

ervoor dat het gebroken been langer wordt. Brj beschadi-

ging van de groeischijftijdens de groei kan er een goeiver-

traging optreden, wat leidt tot een beenverkorting

De tweede vorm van beenlengeverschil is het frurctionele

kortere been. Door veranderingen in het bekken, zoals

gewrichsfixaties rond bv het Sl-gewncht, met als gevolg

verdraaiingen in het bekken, kan een verkort been ontstaan.

Het is niet altrjd nodig een venchil in beenlengte te conige-

ren. Indien er geen klachten zijn die door het venchil in

lengte veroozaakt worden dan is er geen reden conecties te

gaan aanbrengen. Eenzrjdig lage rugpijn vooral naast de

wervelkolom rn de lange rugspier, dicht br1 de aanhechtmg

aan het bekken, kan veroozaah worden door een sfuctu-

reel beenlengeverschil. Doordat het bekken scheef staat

moet de rug zijdelurgs worden gebogen om niet constant uit

het lood te staan en het evenwicht niet te verliezen. De rug-

spieren aan de verlengde zijde moeten dan een grotere

spanmng hebben om de stand van de wervelkolom te coni-

geren. Dit betekent dan de rugspieren het zwaarder te voor-

duren hebben en eerder overlast raken. Wameer de rug-

klachten niet door andere oorzaken ontstaan zijn, dan is

conectie te overwegen. Bij een conectie van minder dan

een halve centimeter wordt de conectie in de schoen aange-

bracht, terwijl blj meer dan een halve centimeter de tussen-

mol van de loopschoen vuhoogd wordt. Door het verschil

beenb,elasting tussen het langere en het kortere been

er een asymmeffische belasting van het bot, de pezen

arminzet gedurende de zwaaibeweging de asymmerie vaak

goed zichtbaar. Het lang$e been hijgt de grootste belasting

te vuduren, waardoor meer blessures te verwachten zijn.

Deze blessuretoename kan op allerlei locaties naar voren

komeq maar vooral knieblessures zijn vaker te zien. Het is

aan te raden bij eenzijdige been ofbilblessures te letten op

een beenlengeverschil. Een conectie kan de blessure laten

genezen. Het lichaam is echter al aak aangEast aan de been

asymmeffie, zodat de belastbaarheid van het langere been

groter is dan van het andere been. Het lichaam conigeert

vaak ook door een andere arminzet, tijdens het hmdlopen,

zodat het lichaam in balans blijft. Een andere natuurlijke

conectiemethode is een vergrote knikneiging van het lange-

re been, waardoor het lengeverschil ook wordt opgeheven.

Het been proneeÍ dan dam meer dan de voet van het korte-

re been. Deze aanpassing kan echter weer blessures veroor-

zaken, zoals achillespeesklachteq scheenbeeninitatie en

kue-en knieschrjfblessures. De wegen en paden waarop wij

lopen zijn meestal niet vlak maar bol. De as van de weg lig
hoger dan de zijkanten. Indien men altijd aan de linkerkant

van de weg loopt kan em korter rechteÉeen geheel of
gedeeltelijk geconigeud worden. Andezrjds zal een langer

rechterbeen bij hardlopen op de lnker weghelft het been-

len$everschil accentueren, waardoor klachten als gevolg

van de balansverstoring sneller zullen opteden. Afuisselen

van we$elft en het vermijden van dit soort wegen in de

raining kan blessures voorkomen. Het is aan te bevelerl

zeker bij blesures, de be«rlenge door een fisiotherapeut te

laten opmeten. Indien er een gering verschil (minder dan

driekwart cm) aanwezig is, zonder klachten brj actief spor-

ten, dan is conectie niet nodig. Bij een groter venchil ofbrj

klachten is het aan te raden standsafirijkingen te conigeren.

Dit kan gebeuren door een schoenverhoging, een steunzool

of manuele therapie bij standsaflmjkingen door bel'teq rug

of gewnchtsfirnctie-bEerking.

Dannis van den Berg

FyiotherapeutHRR

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

op. Tijdens hardlopen is door een verschil in

tuur is prima, een graad of 17.

had ga. Maar

koel, denk ik, dus

Simon$own in

hobhls: elke
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) rc, hande, geven verlichting. Het enigszins

losmaken van de spieren is, zeku naarmate de

race vorderl namelijk geen overbodige luxe.

Zeker wanneer op het einde de 250 meter hoge

Constantia Neck zich als sluipmoordenaar

manifesteeÍ. Met kuit- en dijspieren waarvan

je het gevoel hebt dat ze met cement zijn vast

genageld aan je botten is zowel klimmen als

dalen em kampachtige ondememing. Het

tempo is dan inmiddels sfiuctureel gezah naar

bruto 10 km per uur. De marathondoorkom$

is 3.51 maar ik weet dat het venijn in de staart

zit. Er komen gelukkig ook nog psychologisch

lekkere momenten. Zoals wanneer ik ruim 50

kilometer in 5 uur blijk te hebben afgelegd.

Dan weet ik dat ik, in het geval van doorwan-

delen, de begeerde "medal in bronze" nog ga

pakken. Degene die er langer voor nodig heb-

ben moeten met de blauwe variant genoegen

nemen. Vanaf 51 kilometer gaat het fouwens

510 nau beneden, maar dat is bepaald geen

cadeaude. Ik voel me ondank de mÍssage-

gunsten net Pinocchio. Intussen is de lucht

muisgrijs geworden. 0p de laatste kilometer,

alvorens het finish-gebied van de Univeniteit

van Cap Town in Rondebosch te beftden,

ruik ik de lucht van de stal. Er worden weer

een paar lopen ingehaald. Maar met niet over-

dreven verl souplesse -ter kritische beoorde-

ling op de foto- passeer ik uiteindelijk de finish

(overigens op 85m NAP, dus per saldo een

netto-stijgend paÍcours ) in 5 uur 32 minuten

en nog wat. Gefinishte lopers duiken na afloop

massaal in de voor deze gelegenheid geplaaste

opblaasbare zwembaden. Ik hn na het vezor-

gen van de inwendige mens de 2 kilometer

verder geparkeerde camper we€r gaan opzoe-

ken. Daaó1 geÍacteerd op een douche vanuit

de hemel, of laat ik het maar gewoon een

wolkbreuk noemen. Twee dagen later in het

vliegtuig terug haal ik uit de finish-tas vol

reclame (van voetvezorging en hartslagmeten

naar -hoe kan het anders- tal van suggesties

voor andere exotische marathonreizen) het

evaluatieformulier. Of ik 'die baaie lekkente

herinneringe' wil opgeven. Dat lukt me dus

niet in meervoud. Het was namelijk eén groot

hoogtepunt. Maar het was zeker ook eenmalig.

Want voor het afleggen van dit soort afstanden

is de fiets of em gemotoriseerde variant toch

echt een zeer aanvaardbaar altematief.
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Dannis vd. Bery

Jacques Be§on

(P.R.)

Beu Heunans

2555 ND

2331 §V

2593Y8

Louis

Dat andere merkenbureau.

SxIELD MARK

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# san itaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar
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Peter Kempkes

(voorzitter)

Jelle v.d. Yeen

(vice-voouitter)

Hellen Hauser

(secretaris)
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070-3w617

0'71-576«94

0?0-3864053
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?2448K Wassenaar
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AntoinetÍe Jans

Bamsteenhorst 482

071-s76&94




