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Bij het lezen van mijn vorige voorwoord, viel mii op dat vele behandelde pun'
ten reeds uitgevoerd zijn als dit blad bij u in de brievenbus gliidt.lk heb
mezelf de vraag gesteld of ik op dezelfde voet moet doorgaan of meer
rekening moet houden met de verschijningsdatum van de Hot Road Review.
Het antwoord is dat ik op de oude voet doorga, zodat de minder regelmatige
bezoekers van onze club op de hoogte blijven.Stand van zaken

Het is nu donderdag
avond'hebben wij i

5 april
(het

een Royal Ten vergadering

Belangrijkste vaststelling was dat we weder-

om in staat zijn geweest om een sluitende

begroting te realiseren, waarin is opgenomen

een redelijk budgetje voor toplopers. Ik weet

dat er wat weerstanden tegen toppers 'zijn
binnen de vereniging, maar z1j zorgen wel
voor de nodige publiciteit en dat is voor de

organisatie onontbeerlijk.
Wij zijn benieuwd of een van de 2 bonussen
van / 10.000,- er dit keer wel uitgaan.
Verder hebben we Rob Krahmer flink aan

het werk gezet, want de start-/finishstellage
van Altrex moet nog geregeld worden, even-
als de hoge hekken van HBG materiaal-
dienst, de eco-toiletten van Barthen en de

vuilcontainers van Duma. Water en licht
(Schaap Electro en ENECO) zijn reeds gere-
geld. Probleempje zou de MKZ nog kunnen
vorÍnen, aargezien de mannen van de NAT-
RES wellicht niet mogen uitrukken met hun
tafels, stoelen en tenten en auto's. Zo yertel-

de Hans van der Vecht me, orders van het

den, dus Herman van der Stijl moet nog even
flink trekken aan wat offertes. Han Elkerbout
en ondergetekende moeten nog "even" met
de politie in de slag over de nieuwe wet, dat
parcourswachten een cursus zouden moeten
volgen en in "voorgeschreven" hesjes zouden
moeten staan, in plaats van het fraaie vrijwil-
ligers T-shirt. Anouk Bakker moet nog,
samen met Lenie Gelauf, nog een hoop werk
verzetten m.b.t. de Businessrun. Ed Reinicke
moet de voorverkoop van staÍnummers gaan

druk in
voor

Kidsrun. En onze
hij, moet nog op pad voor

een enkele samplingsponsor en voor de

Smartparade.

Smartp.arade
Wat voor ons allemaal spannend is, is de

vraag hoe de animo zou zijn voor de

Smartparade. Immers er werd druk gedelibe-
reerd of de door te berekenen kosten wellicht
een te hoge drempel zouden vonnen. Slechts
4 deelnemers of zo iets kon je niemand aan-

doen, zowel de deelnemers niet als onszelf
niet. De stand van gisteravond was :15 deel-
nemers en nog enkele prospect op (Joop's)
zak! ! !

Vrijwillig:ers
Er moeten zo'n 250 man op de been komen
om onze plannen om te zetten in daden en

die daden zijn niet misseliiken getuige de
reacties van
hebben
(Gaaaaaf, goed er

benaderd worden, ja of
beter nog geef ons en

doe mee

nement.

In het een ver-
slag van 27

die verslag
van die dag

Sportieve vlak
Op..18 februari jl. organiseerde orrze vereni-
ging& één van de vier. De organisatie (Jelle

van der Veen en Peter Kempkes) had een

leuk parcours uitgezet in park Clingendael.
Om 12.00 werd het startschot gelost door de

heer Cees Overdevest, raadslid van gemeen-

te Wassenaar. Organisatie en sfeer, geholpen
door een lekkere zonnetje, waren prima. Na
afloop kon ik tot mijn genoegen vele prijzen
uitreiken aan clubleden die in het zonet
geëindigde crossseizoen in de prijzen geval-
len waren.
De Z.O.T. groepen bleven een succes onder
de bezielende leiding van het comité en de

trainers(sters) met als afsluiting een gezelli-
ge brunch op 31 maart jl. Het echte hoogte-
punt kwam op 8 april jl., toen onze vereni-
ging na 14 jaar hard zwoegen, zoals Herman
van der Stijl het zo treffend verwoordde, de

eerste prijs in de wacht sleepte in het één
van de vier circuit. Dames en heren atleten
nogmaals van harte proficiat. Dit smaakt
naar meer!

Verbouwing, verf raaiing
Het terras ligt er inmiddels fraai bij. Nu
heeft prioriteit uitvoering geven aan het
groenplan en verlichting. In de kantine is het
houten rasterwerk in het plafond dankzij

stoere leden verwijderd, wat een kolossale

berg hout opleverde, dat inmiddels ook ver-

werkt is. De eerstvolgende werkzaamheden

bestaan uit het saneren van allerlei kabels en

draden en de bruikbare keurig verwerken in
goten en verder de vernieuwing van het pla-
fond in de serre met sfeerverlichting. Last
but not least, zal het hele gebouw zowel bin-
nen als buiten vóór de zomer keurig in de

verf staan, mede dankzij de financiële onder-
steuning van de Club van 100.

Club van Í00
Na +/- 8 jaar, neem ik op 20 april a.s.

afscheid van het bestuur van de Club van
100. Ik kan terugblikken op een prachtige
periode, waarin resultaat, vriendschap en

samenwerking heel hoog in het vaandel

stonden. Gedurende deze tijd heb ik ook de

vereniging beter leren kennen en daar pro-
beer ik nu in mijn nieuwe functie mijn voor-
deel mee te doen. Ik neem met pijn in m'n
hart afscheid van dit bestuur, maarja, dingen
lopen zoals ze lopen. Bestuur, veel subces

voor de toekomst! Dank aan de huidige en

oude bestuursleden Ben, Miranda, Zier, Rob,
Louise, Georgette, Karel, en niet te vergeten
de trouwe leden!

lohn Agterof, 11 april 2001
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Dulk.

rtï§M,$ë.ëàtr ts.f{utbn
s@ss\tN\s\s{N

den

Voor al uw
hardloopschoenen en

kleding.

div. merken zoals Asics,
Karhu, adidas, etc.

Alle HRR leden 10% korting.

Velen restanten voor de helft
van de priis.

Bij aankoop Yan een paar
hardloopschoenen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerde rvoo Íl 182,
25178H DEN HAAG,

Tel 070 - 31077í8
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bestuurcvergadering heeft het bestuur nog even op een rij-
binnen het bestuur voor welk onderdeel/onderwerp contactper-

de leden. Verder staan ook de gezichten er bij, want het bliikt dat
niet iedereen de bestuursleden (her)kent.

VOORSTELLEN Irtttttrtttlt

Ik ben Aad Overdevest, 2e

Penningmeester (bar), sinds

1993. Ik ben 40 jaar, vanaf
de oprichting (mei 1984)

HRR-lid en train bij Marcel
den Dulk op maandag- en
woensdagavond. Ik doe de

financiën van de bar nog tot oktober 2001.
Verder ben ik contactpersoon binnen het
bestuur voor de Sportservice medewerker Rob
v.d. Bilt en lid van de Barcommissie.

Ik ben Antoinette Jans,
PR-commissaris sinds 2000.

Ik ben 4l jaar, sinds januari

1999 HRR-lid en train bij
Henk Hoogeveen op maan-

dag- en woensdagavond. Ik
hou bij bezig met alles op

het gebied van de PR, dus de promotie van

HRR zowel intem als extem. Hiervoor organi-
seer ik de structurele en de incidentele activitei-
ten. Verder ben ik contactpersoon binnen het
bestuur: voor de clubkleding, wÍutrvan de ver-
koop wordt verzorgd door Ed Zijl voor de

redactie van het clubblad dat in handen is van

Hellen den Dulk.

Ik ben Izaak Lute[in, Wed-
strijdsecretaris sinds voor-
jaar 2001. Ik ben 55 jaar,

sinds september 1997 HRR-
lid en train bij Ed Zijl op
maandag- en woensdag-

avond. Mijn taken zijn: de

leden voor-inschrijven voor KNAU-wedstrij-
den, het beheer wedstrijdsaldi, het bijhouden
van de clubstatistieken en van het kastje met
clubrecords, het verzorgen van de uitslagenru-
briek in het clubblad, de verhuur kluisjes in het

clubgebouw. Verder zorg ik voor het aanmel-

den van de clubwedstrijden in het trimloop-
boekje en bij de KNAU. Ook ben ik contact-

Ik ben John Agterof,
Voorzitter vanaf 16 oktober
2000. Ik ben 62 jaar, sinds

mei 1990 HRR-lid en ik
train in de groep van Ben
van Kan op maandag- en

donderdagavond en zater-

dagochtend. Vaak ben ik ook op woensdag-

avond aanwezig. Over de volgende onderwer-
pen kunnen jullie mij aanspreken: het algemene

beleid van de vereniging, de externe contacten
(gemeenten, bedrijven). Verder ben ik voorzit-
ter van het Bestuur-Commissie-Overleg
(BCO), lid van de Technische Commissie van-
uit het bestuur (ad interim, tot eind van dit
jaar), lid van de Verfraaiingcommissie Clubge-
bouw, contactpersoon voor de ZOT, contact-

persoon voor de Stichting Royal Ten, contact-

persoon voorde Club van 100.

Ik ben Jelle van der Veen,
Vice-Voorzitter en Accom-
modatiecommissaris sinds

1992. k ben 47 jaar, sinds

oktober 1988 HRR-lid en

train bij Joop den Ouden op

maandag- en woensdag-

avond. Ik houd mij bezig met:het terrein van

HRR en het clubgebouw. Verder ben ik:voor-
zitter van de verfraaiingscommissie Club-
gebouw, lid van de onderhoudscommissie.

Ik ben Frank Soonieus, le
Penningmeester sinds 1999.

Ik ben 39 jaar, sinds augus-

tus 1997 HRR-lid en train
bij Eugène van de Berg op

maandag- en woensdag-

avond. Ik ben aanspreek-

punt als het gaat over de financiën van de ver-
eniging en verder ik ben contactpersoon bin-
nen het bestuur voor de beheerder van de

ledenadministratie Guus Zijdenbos.
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SCHEVENINGEN

§eboruÉen

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / Íax 07O 3556112

DE BESTUURSLEDEN
persoon voor Conditio, die op dinsdag- en don-
derdagochtend trainen.

Ik ben Hellen Hauser, le
Secretaris sinds 1993. Ik
ben 37, sinds augustus 1988

HRR-lid en frain bij Joop

den Ouden op maandag- en

woensdagavond. Tot okto-
ber 2001 zal ik de functie

van secretaris nog vervullen, daama need ik af.

Mijn taken zijn: Beleidsmatige ondersteuning

op alle onderdelen. Diverse organisatorische

werkzaamheden op gebied van o.a. voorberei-
ding Algemene lrdenvergaderingen en overige
vergaderingen, representatie.

Voorzitter tijdelijke werkgroep Imago HRR
(PR). Contactpenoon voor het vrijwilligersbe-
leid (dit moet komend jaar nog nader worden
uitgewerkt).

l,Ik ben José Willemse, 2e

Secretaris sinds 1997, k
ben 42, sinds december

1993 HRR-lid en train bij
Joop den Ouden op maan-

dag- en woensdagavond.

Mijn taken zijn: Het YeÍzoÍ-
gen van de notulen, agenda voor de vergaderin-
gen van het Bestuur, het BCO en de ALV. Het
verwerken
mails.

van de binnengekomen +dee-

De bestuursleden zijn te
zie pag 12 colofon.

Trimmers aangelij nd
er goed uit, het weer. Fris maar

Even lekker een uurtje tussen

lopen. Voor de zekerheid

tight aan en hup Haagsche Bos in.

Wat zullen we doen? Eerst maar even naar de

ANWB, kan ik gelijk kijken wat die kaart van

Sicilië kost voor mijn collega's ve{aardag. Hoe
verder? Van Alkemadelaan, Clingendael, langs

de club en via Van der Valk door Marlot terug.

Mooi herstelloopje. Lrkker tempo'tje, genieten

van de natuur. Ik ben net zo beetje in de buurt
van de club wanneer als een bliksemschicht van

opzij iets op me afschiet. Daar hangt een forse

bouvier aan mijn dijbeen. Hij grom! schudt en

trekt, laat los en valt me opnieuw aan. Van het

politiefeest weet ik dat ik niet moet bewegen.

Zjn flink op leeftijd zijnde bazin ziet kans om
hem weg te jagen en met veel moeite aan te lij-
nen. Ik ben ineens weer dapper en begin uit te
varen dat die hond onbetrouwbaar is en niet los

mag lopen. Gehjk kijg ik de wind van voren:

'Belachelijk al die rimmers in het bos. Het is
hier een uirengebied. Sporten moet je in een

sportschool. Die hond is niet onbefiouwbaar. Hij
doet nooit wat. Bovendien, zo eÍg is het niet, er
worden wel meer mensen door een hond gebe-

ten. De verzekering dekt de schade.' Dat het

bloed uit mijn dijbeen loopt" maakt geen enkele

indruk. Met een pljnlijk been terug naar mijn
werk gejogged en de wond uitgewassen en ver-

zorgd. Als bedrijfsehbo-er heb ik geluktig altijd
een koffertje paraat. 's-Avonds nog een dik uur
bezig geweest om een tetanusinjectie te kijgen.
En het duurt nog langer om er achter te komen

dat het adres dat opgegeven is niet in Den Haag

ligt maar in een buurgemeente.

Eén ding is zeker: de komende tijd loop ik toch
weer wat minder gerust langs honden als ik niet
ben aangelijnd.

AndréWesterhuis
(loopg roep Henk Hoogeveen)
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te t Bepalen huidig imago
Ondertussen gaat de werkgroep door met de

wijze waarop het huidig imago bepaald kan
worden. Ook hierbij wordt een enquète

gebruikt, wat deze bevat is kort en kachtig.
Hij bevat stellingen en uitspraken waarop

gereageerd kan worden. De doelgroep is hier
zowel intern (HRR, Conditio, en ZOT) als

extem (gemeenten en kranten).

Een gedeelte van de HRR en ConditioJopers
is "at random" geselecteerd en wordt per-

soonlijk door Hellen Hauser, Jacques Beljon,
Hilde Eugelink, Nando Rensen of Antoinette
Jans benaderd. Beantwoording is, evenals

met de eerdere enquëte, natuurlijk anoniem.

Alle mensen van de zaterdagochtend groepen

ontvangen de enquëte schriftelijk. Kranten en

gemeenten worden telefonisch benaderd. De
totale enquëte zalvóór 30 mei afgerond zijn.

BAR, GEZELLIG!
q ffirreid worden is het voor een enkele per-

H ffi niet te doen om alle kranten en krantjes

mensen kranten-
en leggen ZE in de

ruimOmdat

te daarom is het heel plezierig dat
,lopers artikelen die ze zien, uitknippen

Hetzelfde geldt voor mel-
op tv, teletekst of radio.

2001) geplaatst.

World
de bijlage bij Runners World (maart

heeft een uitgebreid artikel gestaan

de voors en tegens van alleen en in
lopen. HRR is daarbij (met

prominent nÍuu voren gekomen.

Voortzetting

kranten hebben een artikel geplaatst

de voortzetting van de speciale zater-

voor de Royal Ten en

in Leiden. De inschrijfdatum
3l maart werd steeds genoemd.

melding van dit vervolg op de HRR
heeft geleid tot een flink aantal reac-

City
en het spandoek (dank aan Ruud en

Werkgroep Website

Toen mijn vriendin Nel mijvroeg of ik
niet ook eens zin had om bardienst te
gaan draaien, moest ik daar allicht
even over nadenken. lk zou dan de
plaats in gaan nemen van Amber, die
er na lange trouwe dienst mee op ging
houden. Ook mijn man, Peter, ging er
een punt achter zetten, en oefende
grote druk op mij uit in de trant van:
nu ben jij aan de beurt, kun je mooi de
fakkel van mijovernemen, we moeten
allemaal onze bijdrage doen (en nog
meer van die opmerkingen die zo lek-
ker op je gevoel werken). Oké dan, ik
doe het, makkelijk zattoch?

eens stage lopen op een lekke-
avond, maandag dus. Nou, dat

de verdommenis niet mee. Ik
eens een broodje gesmeerd en een

drankje verkocht in de Doomiksestraat, maar
dit was andere koek. Het begint al met het
afbakken en beleggen van tientallen broodjes
(even in het HRR Barboek kijken: "een plakje
kaas op het broodje leggen", oh, gaat dat zol
enl'zorg dat het broodje er verzorgd uiziet",
JA DAG!), koffiezetten, een warme hap

maken, vlaflippen fabriceren etc. En als dan

de eerste bezwete danwel gedouchte "klanten"
komen, gaat het pas echt beginnen....bijvullen,
afrekenen (al die prijzen, dat leer ik nooit en

sfraks nog die Euro!), nog meer broodjes aan

laten rukken, wijnflessen openen, afwassen
(gatver, altijd een hekel aan gehad, ook al is er
een machine), vuil ophalen, weer koffiezetten,
waÍïne hap uitserveren, hollen, rennen, vlie-

gen en dat alles met een glimlach. En dan als

iedereen (eindelijk!!) naar huis is of gaat, moet
je ook nog opruimen, schoonmaken, allerlei
lichten uitdoen, bijvullen, kas opmaken (aja,
het lijkt de Albert Heijn wel), apparaten uitzet-

ten, alarm aanzetten (code?, escape! escape!),

hek afsluiten, dank u! Ik heb dat tijdens mijn
stage-avond eens allemaal gadegeslagen en

mijn bewondering begon te groeien voor al

die mensen die dit al zo'n tijd doen, geheel

belangeloos, op hun vrije avond en die ook
nog eens een training staan te missen....CHA-
PEAU! Helaas werd ik meteen aangenomen,

en mijn eerste echte bardienst heb ik al achter

de rug (de soep wilde maar niet warm worden

en de worsten waren gauw op). Mensen, het is

vermoeiend maar toch wel leuk, en we (a, ik
hoor er nu ook bij!) kunnen nog vele handen

gebruiken. Dus, kom ook eens een keertje

stage lopen, en je zult zien dat het allemaal erg

meevalt. Bovendien ben ik van mening dat we
zoveel mogelijk met z'n allen moeten delen
dus ook die bardienst, bij andere verenigingen
ben je het zelfs verplicht!! Wat in ieder geval

helpt, is dat je zoveel mogelijk je gebruikte

spullen opruimt, ik heb me best geërgerd aan

mensen die gewoon hun gebruikte theezakjes

op de tafel pleu....gooien en dat dan ook nog
laten liggen voor de barmedewerkers (doe je
dat thuis ook zo?). Een kleine moeite om het

even in de afvalbakken te deponeren, toch? En
nog zo'n goeie: (en dan houd ik er echt mee

op) GENIET (van het lopen), maar drink met
mate (zeker als je nog achter het stuur moet!)

Lenie Gelaul

I yq de 4loop
ffi ae lvan de 4 loop die HRR op 18

il#ër* jl heeft gehouden, zijn 5 krantenbe-

W§", 
verschenen.

fgfuruwing clubhuis

ffi ffiinste één krant heeft het artikel The
Hague Road Runners timmeÍ aan de weg

Website
De HRR website heeft de afgelopen maand

ook een paar belangrijke wijzigingen onder-

gaafi zo is er een zogenaamde 'rollbar'
gekomen op de hoofdpagina waarop de laar
ste nieuwsfeiten te vinden zijn. Ook is de

wedstrijdkalender uitgebreid met alle wed-

strijden die meetellen voor het HRR
Prestatieklassement. Dat de HRR website

steeds populairder wordt blijkt mede uit het

feit dat alleen al in het eerste kwartaal van dit
jaar evenveel bezoekers zijn geregistreerd als

in heel 1999.

Engelstalige vermelding HRR

HRR wordt met een Engelstalige tekst, die is
opgesteld door Anna Menkveld, op de site

van Run The Planet, vermeld. De engelse

tekst wordt ook op de site van HRR zelf
opgenomen.

Artikelen clubblad komen automatisch
op de website

Eigenlijk spreekt het voor zich, maar eenie-

der die foto's enlof artikelen aan het Club-
blad van HRR aanbiedt, hierbij tegelijkertijd
nadrukkelijk toestemming geeft voor plaat-

sing op de website.
. links naar andere sites

van HRR op het viaduct vlak bij het

zijn uitgebreid op TV West
Op de website van de Haagsche

vala 25 maaÍ is de HRR-loper die
eerste is geëindigd, in vol

getoond.

roep Bepalen
ago Antoinette Jans PR-commissie

de vorige uitgave van Hot Road Review

uitgebreide enquëte over de informa-
binnen HRR meegestuurd.

toe heeft l0Vo var de geadresseerden

ingevuld geretoumeerd. De ver-
van de uitkomsten is redelijk

De resultaten worden in een

de volgende clubbladen getoond en

ter verbetering van de communica-

PR-cammissie

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
TeleÍax: 070 - 360 79 51

'Opbouvtren indeling rran onze loopgroepen,

visie van de Technische Commissie'
De woensdagavond is binnen onze
vereniging van oudsher de drukst
bezochte avond. De donderdagavond
is aanzienlijk minder druk. Een even-
redige verdeling van de bezetÍing op
beide avonden is niet zo gemakkelijk
te bereiken. Een jarenlange traditie
c.q. trainingsgewoonte koester je en
laat je ook niet zo snel los. Een oplos-
sing waar ieder vrede mee kan
hebben, ligt niet zo snelvoor de
hand.

blijkt dit een lastig
In dit aÍikel leg ik u uit

dit binnen onze vereniging is
doe ik om de leden die nog niet

zo lang lid zijn een volledig beeld te geven
van de groei en opbouw van onze vereni-
ging. Dit artikel eindigt met het voorstel hoe
de Technische Commissie denkt dit pro-
bleem met elkaar op te lossen. Toen onze
vereniging pas was opgericht medio jaren

80, werden er relelmatig timetrials gehou-
den (een wedstrijd over een vaste afstand
c.q. parkoers, waarbij de progressie van
iedere loper redelijk zuiver te meten is),
waarna op basis van de gelopen tijden regel-
matig een herverdeling van de groepen
plaatsvond. Dit gebeurde, voor zover ik dat
weet, in overleg met de TC en de trainers.
Begin jaren '90 werd dat systeem afgeschaft
en werd meer een voÍïn van opbouw van de

loopgroepen gezbcht en gevonden in de pira-
midevorm. (Een brede basis met een steeds

smaller wordende top). Men kan ook zeggen
dat in die jaren de opbouw van de groepen
langzaam veranderde van een hoofdzakelijk
op wedstrijden gerichte groepsopbouw, naar
een groepsindeling met eer, zo groot moge-

lijk aanbod van beginner tot wedstddloper.
De vereniging groeide: van in 1984 honderd

leden, naar in 1988 vier honderd leden en

momenteel in 2001 vijftronderd leden, mede

dankzij de instroom via de florerende CPC-
groepen (tegenwoordig de ZOT-groepen).
De grootste groei zat in de jaren '80. Dat
heeft o.a. tot gevolg gehad, dat ongeveer 7
jaar geleden, toen de drukte op de trainings-
avonden en in het bijzonder op de woens-

dagavond te groot werd, met als gevölg o.a.

overvolle kleedkamers, te grote loopgroe-
pen, etc.. besloten werd naar een oplossing
te zoeken, waarbij als uiteindelijke keuze

een aantal van de loopgroepen van de

woensdagavond naar de donderdagavond is
verplaatst. Het grote bijkomend voordeel
was, dat de TC een groter aanbod kon doen
aan de leden, omdat men vanaf die tijd niet
alleen op de maandag, woensdag en zondag,
maar ook op de donderdag en de zaterdag

kon trainen. De loper had nu de keuze om op

meerdere avonden te gaan lopen. Enkele
jaren later is daar onder de bezielende lei-
ding van Harm Hendriks op de dinsdag- en

donderdagmorgen de "Conditio" training bij
gekomen.

Waarlijk een groot aanbod.
Als laatste nieuwe ontwikkeling qua trai-
ningsaanbod is er de zgn. korte-afstandgroep

bij gekomen. De trainingsopbouw in die
groep richt zich voornamelijk op de 5-10
km. Op de donderdagavond ontbreekt die

korte-afstandgroep nog. De TC is voorstan-

der van het voorkomen van een scheefgroei
tussen de verschillende
oplossingen met als

De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 r TeleÍax 070 - 323 66 71
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CONDITIO
Conditio bestaat op dit moment uit 30
personen. Wij trainen met gemiddeld
15 perconen op dinsdag en donderdag
ochtend van 09.30 tot 11.00 uur.
Conditio is niet alleen voor 65+ ers.
Conditio is er voor jong en oud die
overdag de tijd en zin hebben om aan
hun conditie te werken. Voor mensen
die dinsdag- en donderdagochtend vrij
kunnen houden om lekker buiten te
hollen.

bestaat uit veertigers, vijftigers,
en enkele zeventigers (de

oudste leden deden voor de

de halve marathon bij de cpc)
Zijbewijzen dat je door gezond bewegen lang
jong kunt blijven. Jan Ruigrok, de trainer,
probeert ons de techniek van het hardlopen bij
te brengen. Met veel geduld en enthousiasme
gaat hij ons voor in "skipping""zweefspron-
gen", coördinatie" en nog veel meer van dat
soort looptechniek. Ook moeten wij allerlei

oefeningen doen waarbij ons hele lichaam aan
bod komt. Op zaterdag leidt onze hulptrain-
ster, Carla van Beelen, ons over de mooie en

spannende paadjes van de omgeving van het
Clubhuis. Soms doen wij mee aan georgani-
seerde loopjes in Scheveningen, Katwijk,
Iriden, Voorburg, etc. Naast het hardlopen is
er ook een groep die traint voor de wandel
vierdaagse in Drenthe, Apeldoorn en

Nijmegen en de strand 6 daagse. Afgelopen
maand leidde Jean Beeren ons wandelen door
Haagse parken met poffertjes eten op het
Malieveld. Op 19 april hebben we een bloem-
semtocht gefietst, ook weer onder leiding van
Jean. Voor de zomervakantie houden we een

zomer-avond-feest, want wij bestaan al weer
7 jaar. Om al de activiteiten te coördineren
hebben wij de taken nu overgedragen aan
Terry, Roel (070-3474561) of Truus
Krumbholz., dit was Tineke Scheepmaker.

Zij moest helaas haar taken overdragen aÍu1

ons vanwege andere drukke werkzaamheden.
Iedereen is welkom. Doe eens gezellig mee

met ons. Neem contact op met Terry Truus
of Jan Ruigrok(colofon pag 12)

Terry Roel

14 maart 2001:

H
et bestuur heeft een gesprek gehad met
de Stichting Royal Ten. Aangezien de

stichting inkomsten mist vanuit de ZOT-
groepen (geschat op / 1.000 à 1.500) gaat het
bestuur akkoord met een eenmalige bijdrage
van f 1.200,-. Het voorstel van Conditio een
wandelgroep op te richten (om onder andere
te trainen voor de 4-daagse) wordt afgewe-
zen. HRR is een hardloopvereniging.
Wandelen kan wel als aanzet tot hardlopen
(b.v. brisk-walken). Onze 1 van de 4 weg-
wedstrijd op 17 februai 2OO2 zal bij de
KNAU aangemeld worden.

4 april 2001:

11 " 
6 brandblussers in het clubgebouw zul-

V len binnenkort weer gecontroleerd wor-
den. Tevens zullen ophangbeugels bevestigd
worden zodat de blussers een vaste plaats
krijgen. Onbevoegde mensen wijzigen de

instellingen van de waterkranen en cv-instal-
latie. Gevolg is: te hete douches en een koud
clubhuis. Afblijven dus!! Laatste bestuurs-
vergadering van Jacques. Hij wordt bedankt
voor zijn enorïne inzet, velejaren lang.

De volgende bestuursvergaderingen zullen zijn
op 6 juni, 4 juli en 7 augustus.

Berichten vanuit het bestuur

Prestatiebekers 2000
per leeftijdsklase verschillend. In overleg met de TC zrjn

deze grenzen opnieuw vastgesteld. De oude hadden een

nogal gdllig verloop, nu verlopen ze meer geleidelijk; zie(lacquu Beljon )

Op de laahte Algemene Ledenvergadering van

23 april zijnwerde prestatiebeken ovetvorig
jaar uitgereikt. Sinds 1998 kunnen deze fukerc
worden gewonnen door gccd presterende dub-
leden in alle gebruikelijke leftijdsklassen. Het

HRR Prestatieklassement 2M vermeldt de beste

viif in elke leftijdsklasse, metvermelding van

het behaalde aantal punten. Tussen haakjes het
aantal als dat minder dan vijf was

de bekers naar de winnaars van het

in elke letftijdsklasse. Wel is daar-

dat deze winnaars em behoorlijk

moeten hebben, blijkend uit een voldoende

aantal wedstrijdpunten. Ligt dit onder een bepaalde grens

dan wordt de beker niet uitgereikt. Deze minimumgrens is

Vervolg van pagina 3

bijgaand ovezichtje. Tussen haa(es staat het gemiddeld aantal punten dat per

meetellende wedstrijd behaald moet zijn:

Mfl

l. ïheo Hoendukanp

2. Piet Meinders

3.WimGottlieb

4. Bramvant'esthoek

5.AbDjken

34$ welhku

1826 0)

v55

L SonjavanAs

2.Joanmehsmans

3. NoortjeAlbeÍr

4.Truus KalisvaaÍ

5. Heidr vanderVen

Minimumgrenzen vq)r de prestatiebekers:

M20 4250(850); MaO affi(8ffi); M50 35ffi(7ffi);

V20 3750(750); v35 35ffi(7ffi); V45 3250(650);

HRR Prestatieklassement 2000

M20

l.Willem&Graaf 453ówelhkq

2.AlhrtBekhuizen 4524

3.JanGmot 4331

4.fïeoTimemans 4319

5.I|{aralMienges 4305

M40

l.Pehrvanleeuwen 4354 welhku

2.HermanvanduStijl 4133

3. StevenPost 4080

4.NicoDropprt 40ll

S.JoopVedneven 3882

M50

l.WillemvanPmor.ien 3523 welbeker

z.mntr 3501

3.JaapvanDlk 34ó8

4. PeterHoek 3458

5. Pieterde Gnaf Y33

Mfl 3250(650);

v55 3m0(6m).

gemhker2695

tw
1285

892

550

1487 (3)

ilee CI)

$2 (r)

(5)

(3)

(2)

0)
(l)

vm

l. Sonja van Spronsen

2. Po[aMeijboom

3. Inez Stiirk

4. CreÍmainePlaum

5. Sy'viavanVelden

v35

l.JmeWillernse

2.MaryretHodsra

3. Amie van Heiningur

4. HellenHausq

5. MagctrlienBlerjie

v45

L Madanne Koopman

2. Herma van Nus

3. Ma4avWestervoort

4, Georgere Palevliet

5. Nellie Verpoort

3582geenhku

?5v1 (4)

2m7 0)
r87r 0)
1852 (3)

3658 welhker

3383

3168

3 103

2071 (4)

3334 welheker

3015

26m

2560 (4)

1616 0)

Wie het allemaal nog eens goed wil bestude-

ren en zijnlhaar kansen voor het lopend jaar

wil inschatten moet maaÍ eens naar de HRR-

website op het Intemet surfen. Daar hebben

we het complete prestatieklassement 2000

neeÍgezet.

Zoals blijkt heeft niet elke klassebeste een

beker gewonnen. Bij de V20 en V55 wordt hij

over 2000 niet uitgereikt omdat het aantal

punten van Sonja van Spronsen en Sonja van

As onder het gestelde minimum ligt. Sonja

van Spronsen maakt echter goede progressie.

Als deze doozet moet het haar in de toekomst

best lukken om boven die grens uit te komen.

En zou bij de V55 Noortje Alberts aan wat

meer klassementswedstrijden meedoen, dan

kan ook zij de beker gemakkelijk binnenha-

len. Willem de Graaf blijft Appie Beekhuizen

net een paar puntjes voor en veroveft zo de

beker bij M20. Ook zo'n klein verschil is er

bij de M50 waar Willem van Prooijen de

beker wint met minieme voorsprong op Ed

Zrjl. De voorsprong van Peter van lreuwen

op Herman van der Stijl is meer afgetekend.

Theo Hoenderkamp wint met overmacht bij

de M60, lijkt het. Dit is erhter bedrieglijk

want Peter Hoek, die 4e werd bij M50, zal in

2001 ook bij de M60 horen; hij had maar 1

puntje rninder! Bij de V35 wint José

Willemse afgetekend van Margriet Hoekstra.

Ook Marianne Koopman wint bij V45 met

groot venchil van Herma van Nus. Maar in

deze leeftijdsklasse dient zich een nieuw

talent aan. Lidwien van der Valk lijkt de

capaciteiten in huis te hebben om voor de

beker te gaan.

De regels en de puntenberekening voor het )

"Opbouw en indeling van onze
loopgroepen, visie van de
Technische Commissie"

r. meer groepen/leden/trainingsfaciliteiten

-opdonderdag
2'de,ï/oensdag- en donderdaggroepen beter

verdelen naar snelheid en omvang/grootte
waardoor er na de herinrichting meer
ruimte ontstaat voor groei en/of het verbe-
teren van de trainingsfaciliteiten en het
meer recht doen aan een ieders talenten.

Op maandag 2 april j.l. is aan de trainers
gevraagd of zij mee willen denken over deze
problematiek en met ideeën c.q. voorstellen
te komen.
De TC probeert door plaatsing van dit stuk
in de Hot Road Review en verspreiding tij-
dens de clubavonden begrip te kweken voor
de problematiek en vraagt de leden mee te
willen denken over de mogelijke oplossin-
gen.

Dus: een ieder die zijn mening wil geven
kan dat doen bij de TC-leden. Bij voorkeur
het liefst schdftelijk of mondeling bij mij of
bij de secretaris van de TC (Annet Manders).
S.v.p. in verband met de drukte voorafgaand
aan de training, liever na afloop van de trai-
ning. De TC stelt zich voor de discussie af te
ronden medio mei a.s. en per I juni 2001 een

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistotfenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

Zo blilven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tiid MSpnt
vOOr ie. Co|TACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

aan het bestuur voor te leggen.

Kan, voorzitter TC.

27 februari 200Í:
g et besnrur gaat akkoord met de offerte
I I van SVBL voor het aanleggen van het

terraer,SYBl- is nagetrokken bij de Kamer
van Koophandel. In het clubhuis zijn muizen
(zowel levende als dode) gesignaleerd. Een

ongediertebestrijding bedrijf zal in de arm
genomen worden. De club heeft van de
gemeente zwarl op wit gekregen dat
Groenendaal open blijft om te parkeren totdat
wij meer parkeergelegenheid elders hebben.

Het promoten van clubkleding behoeft meer
aandacht. Onder andere zou op zaterdag de
kleding geshowd kunnen worden aan de

ZOTters die lid willen worden. Ook de lopers
zullen opnieuw gevraagd worden om vooral
in clubkleding te verschijnen bij wedstrijden.
Uit diverse kandidaten wordt gekozen wie dit
jaa. de Simon Tuyt Wisselbeker van
Verdienste verdient. Jelle zou graag een

Commissie Groenvoorziening oprichten.
Mensen worden hiervoor benaderd.

V
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) j*t1t re prestatieklassement zijn als volgt:
. Punten voor het prestatieklassement kunnen alleen wor-

den gewonnen in de zogenaamde klassementswedstrij-

den, die elkjaar worden vastgesteld door de Technische

Commissie. Zie verderop in dit clubblad de wedsrijden

die meetellen voor het prestatieklassement 2001.

. Alleen de clubleden die als HRR-wedsrijdloper aan

deze wedsrijden meedoen kunnen punten verdienen.

Doe je mee als lid van een Businessteam, of als recre-

ant, dan kun je ge€n punt€n halen. Dt is niet om deze

leden te straffen, maar het heeft een praktische achter-

grond. Businessrunners en recÍeanhn staan niet als

HRR-leden in uitslagen vermeldt. Je kunt ze er niet feil-

loos uit halen. Bovendien worden van recreanten vaak

geen uitslagen opgemaakt. Uitzondering op deze regel

zijn de HRR-TimeTrials en de Een van de VierJopen.

Ook degenen zonder wedsrijdlicentie kunnen daarin

punten verdienen, en dus kans maken op de prestrtiebe-

ker.
. Alleen de beste vijf prestaties tellen mee, waarvan

maximaal trvee in HRR-TimeTrials. Heb je dus aan drie

of vier TimeTrials meegedaan dan tellen alleen de beste

twee daarvan mee. De andere drie prestaties moeten dan

zijn behaald in andere klassementswedsrijden, het

maakt niet uit welke. Je hoeft dus niet elke afsand een

keer gelopen te hebben. Als je je beperh tot de

TimeTrials en de Een van de Vier-lopen (over 10 km)

dan heb je in principe voldaan aan de regels van het

prestatieklassement.

. Het aantrl punten dat je in een klassementswedsfijd

behaalt is het overall clubrecord op de beffeffende wed-

snijdafsan( als percentage van de eigen tijd. Een pres-

atie die in een wedstijd 850 punten oplevert houdt in

dat het clubrerord op de wedsfijdafstand 85 7o daarvan

is, of omgekeerd, de geleverde prestatie is ongeveer I 15

Vo van het clubrecord. Een prestatie die 600 punten

oplevert betekent dat het clubrecord 60 7o daarvan is, of
omgekeerd dat de prestatie ongeyeer 140 7o is van dat

clubrecord. Om een ider te hebhn welke prestatie je

moet leveren om een bepaald aantal punten te halen kun

je hjken in het bijgaande tabelletje. Voor de puntenaan-

tallen waarop de minimumgrenznn zijn gebaseerd is

íungegeven welke prestatie je daarvoor moet leveren 0p

de l0 km of op de halve marathon. Q de bovenste

regel staat het overall clubrecord. Evenaring daarvan

levert 1000 punten op.

Pnt 10Km %Mar
1000 0:29:45 l:05:56

850 0:35:00 l:l'l:34
800 0:37:l l l:22:25

750 0:39:40 l:27:55

700 0:42:30 l:34:11

650 0:45:4ó l:41:26

600 0:49:35 1:49:53

IS ER EEN LEVEN NAAST HET HARDLOPEN ??

I ls fysiotherapeut van de HRR heb ik het

A ru*:*. J,ffiïlil;, :l"ff ï, j ;:, l::
ziin niet de meest eenvoudig te behandelen

mensen. Komt een hardloper bij mij op het

spreekuur, dan is er al een periode van angst en

trvijfel aan voorafgegaan voordat hij/zij de stap

heeft genomen brj mij op bezoek te komen. Ze
weten dat het consequenties kan hebben als ze

zich door mij laten onderzoeken. Voor een

hardloper met een blessure geldt er maar een

motto, GISTEREN KLAAR. Niemand wil
horen dat hij/zij voorlopig niet mag hardlopen.

Als ik nog maar net aan het onderzoeken ben is

de meest gestelde vraag; is het emstig, wanneer

kan ik weer lopen? Uit ervaring weet ik dat je
een hardloper niet moet verbieden hard te
lopen. Als het enigszins verantwoord is laat ik
de loper met een speciaal "dieet" doorlopen.

Dit houdt in dat de training bestaat uit een rusti-
ge duurloop, zonder belastingverhogende trai-
ningsvormen, zoals tempo's of heuveltraining.
Ik laat ze het liefst in een lagere groep lopen
waar het tempo een stuk lager ligt. Is de klacht
te emstig dan is het verstandig voorlopig met
hardlopen te stoppen. De meest voorkomende
hardloopblessures zijn de overbelastingsbles-

sures. Dit zijn meestal niet eenvoudig te behan-

delen blessures. Ze ontstaan meestal langzaam
en genezen meestal langzaart. Door het inslui-
pende karakter en door het feit dat een hardlo-
per niet hard naar de fysiotherapeut loopt
bestaat de klacht al geruime tijd voordat hij uir
eindelijk behandeld wordt. In de acute fase

(eerste weken na het ontstaan) behaalt de fusio-
therapeut het snelst resultaat.

Lees verder op pagina 6

@
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Varr Herwerclen Wielersport. Parkweg 75-79.2271 AG Voorburg . ï: 070-3861719 of 07O-3876360

HRR PRESTATIEKLASSEM ENT 2OO1

Wrffirl;rn,lÍ*:ï'#.
Zodra de wedstrijddata bekend zljn zal deze

lijst worden aangevuld met wedstrijden in het
najaar 2001.

Golden Ten, Delft

Tilburg Ten Miles, Tilburg

Lievaartloop, Naaldwijk

Halve marathon, lriden
HRRTimeTrial

Lievaartloop, Naaldwijk

HRRTimeTrial

Vlietloop, Voonchoten

Lievaartloop, Naaldwijk

HRRTimeTrial

Lievaartloop, Naaldwijk

Dam tot Damloop, Amsterdam

HaagseTien(1 vd4)

Halve marathon, Etten-Leur

hvenheuvelenloop, Nijmegen

Koplopers Een van de Vier

l4jan
l8 feb

l0 mrt

1l mÍ
24rÍtrt

08 apr

19 apr

22apr

10 mei

14 mei

21 km

l0km
lOEM

20 km

21 km

l0km
5000m baan

Akrl
3000m baan

5km

24mei

03 jun

07jun

l0jun
25 jun

23ary

27 aug

sep

06 sep

l0 sep

20 sep

23 sep

21 okt

okt

11 nov

09 dec

10 km

IOEM

1500m baan

21 km

5km

1500m baan

5km

21 km

3000m baan

5km

5000m baan

2l km

l0km
2l km

15 km

l0km

HalveMmattron, Egmond

HRR Een van de Vier

Parnassialoop, Den Haag

Twintig van Alphen

City-Pier-Cityloop, Den Haag

Sparta Een van de Vier

Lievaartloop, Naaldwijk

Marathon, Rotterdam

Lievaartloop, Naaldwijk

HRR Time Trial

VERSIAG VAN DE Z.O.T.

van

eZ.a.T. voor de C.P.C. is al weer voor-
Het was dit jaar een groot succes,

mensen, een goede organi-
zaterdag een technisch praatje

en een algemeen praatje van

ongeveer 60 mensen die hiervoor doorgaan.
rile bieden ze aan dat ze ook door de week
kunnen komen trainen niet op Woensdag maar

op Donderdag en hopen zo de Donderdag
enigszins te promoten. Hoewel we eigenlijk
Eainers te weinig hebben,missen we o.a

Georgette zowel als ftainster en als organisatri-
ce en hopen toch dat ook deze Z.O.T. een suc-

ces wordt. Aan ons zal het niet liggen

Z.O.T. commissie, lde Groot, Sylvia Kdper,
Noortje Alberts

Jeje, ervaren trainers + assistent-trainers en uit-
stekende baromzetten. Het CPC feest was leuk
+ de week erna een geslaagde ontbijt voor alle
Z.O.T. mensen + voor diegene die altijd op
Zaterdag trainen. Op deze dag begonnen we

ook weer met de trainingen voor de Royal Ten
en voor de halve marathon Iriden. Er zijn

?(^
derdeel von de D+[groep

Don vsn Ruilen

SSURANTIËN

Vitrine der Onsterfelijkeni de wijzigingen
lacquesBeljon

Het is leuk om deze rubrtek G schri!- vitrine veroveren. Bij de M60 komen de

ven. Er blijkt uit dat de club ook in eerste drie plaatsen in het trezit van Theo
sportief opzicht nog steeds aan de Hoenderkamp (l:28:44), Peter Hoek
weg timmert. Bijelk nieuw nummer (l:33:47) en good old Piet Meinders
van het clubblad zijn er weer nieuwe ( I :41: l8). Ze verdrijven daarmee Harm
records te melden die de vitrine Hendriks en Jan van der Roest naar plaat-
halen. Wat gebeurde er de afgelopen sen vier en vijf. Sonja van Spronsen, ons

maanden in devitrine? nieuwe talent bij VSen, zet met l:23:18
een formidabele prestatie neer. Achter het

.10km natuurlijk niet uit
ook. Peter Hoek

Hij komt
vitrine op deze

gelopen bij
Vier in februari.

Hij pakt achter Theo
Hoenderkamp. Jan der Linden raakt
daardoor zijn plaatsje in de recordkast
kwijt. In deze zelfde wedstrijd verbetert
ook Joannie Bosmans haar tijd bij V55 tot
1:00:10. Nog maar l0 seconden er af en
dan zit ze onder het uur. Dat moet kunnen.

. 20 km weg: De Twintig van Alphen van

dit jaar is een feest voor de vitrine. Liefst
zes van onze leden presteren daar zo sterk
dat ze op deze afstand een plaats in de

illustere duo Anne van Schuppen en Ine
Valentin neemt ze nu de derde plaats in.
De beide andere recordprestaties grijpen
plaats bij V45. Marianne Koopman
(l:30:53) en ons nieuwe talent Lidwien
van der Valk ( l:34.32\ bekleden nu de

beide hoogste plaatsen. Els Bloemen,
Herma van Nus en Helen van der Poel
zakken naar plaatsen drie tot en met vijf.
Voor Carry van Teylingen en Jane

Hamstra is het over en sluiten. Ze liggen
er uit. Overigens vertelde Els me dat ze

haar tijd, in 1993 in Parijs, boemelend
heeft gelopen. Betere prestaties van haar

zijn me echter niet bekend. Die moet ze

dan maar eens uit haar archieven opdie-
peo.
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Vervolg van pagina 5

IS ER EEN

Bij blessures zoals

ter een recept mee

shin splints geef ik de spor-

door middel van ijstherapie

en verminderen van het lopen. Heeft de loper
dan toch de stap genomen zich te laten behan-

delen, dan wordt het nog moeilijker voor mij.
Bij elk begin van de behandeling vraag ik stan-

daard, hoe gaat het ???? Road Runners ant-

woorden standaard met: slecht. En waarom
slecht, omdat ze nog niet kunnen hardlopen.

Vraag je dan verder, dan zeggen ze meestal, ja
de pijn is minder, het voelt minder stijf aan,

met gewoon wandelen heb ik er geen last meer

van, maar ik kan ......nog niet hardlopen.

Gisteren heb ik het nog even geprobeerd en het

ging voor geen meter. (erwijl ze nog geen toe-

stemming hadden te lopen). Sommige lopers

beweren zelfs dat ze tijdens mijn behandeling

niet lopen, terwijl ik dan van anderen verneem

dat ze toch een wedstrijd gelopen hebben.

Vergeet één ding niet Road Runners: de fysio
hoort alles. Heeft de loper het stadium bereikt
dat er weer langzaam, met de nadruk op lang-

zaam, gelopen mag worden, houd je dan aan de

regels en loop niet te veel. Vaak geef ik als

begintraining op dat je drie maal vijf minuten

Feestel ii ke open i ng Bongaertz zaal
LEVEN NAAST HET HARDLOPEN ??

FY&@
mag hardlopen met fwee minuten wandelen

tussendoor. Vraag ik de volgende keer hoe het

hardlopen ging en hoe lang hijizij gelopen

heeft, krijg ik vaak te horen dat ze een uur weg-
geweest zijn terwijl volgens mijn berekening

het ongeveer twintig minuten is. Gouden tip
van de fysio: laat de blessure niet in een vicieu-
ze cirkel komen. Met de therapie en rust her-
stelt de blessure en met te snel te hoog belasten

wordt het gei'rriteerde weefstel weer bescha-

digd. Neem de rust, laat als het nodig is de

blessure behandelen en zorg voor een goede

opbouw van de training anders blesseer je het

weefsel opnieuw. Zoals jullie lezen gaat het

leven van een fysiotherapeut bij de HRR niet
over rozen met al die veeleisende hardlopers.

En toch kan ik jullie niet missen. Blijf vooral
lopen maar luister goed naar je lichaam.
Sckoom niet en loop rustig een keertje binnen,

ik bijt niet en ben best aardig.

Dannis van den Berg

e Firma Bongaertz heeft de voormali-
ge scheidsrechtersruimte gratis om-
getoverd in een extra vergaderzaal.

hier dankbaar gebruik van. Op 5
februari jl is de Bongaertzzaal geopend
onder belangstelling van alle lopers, die vlak
daarna met hun training startten. De voorzit-
ter van het bestuur van HRR en Ben
Hermans hebben een glas champagne gehe-

ven op de ingebruikname.

o o

Nieuwe leden Hans Obdeyn

Harold Chin A Sen

Jayne Pletser

Karolien Breinburg

Jaco Coster

Henne Erbe
Tnrus Krumholz-Kole
Guy Cremers

Pieter van der Meer

Wiln Kooij
Atnato Fazzi
Gustq Jessen

Lies Reyers

Nando Rensen

Lida Kouwenhoven

Ronald Boekkamp
Gerrit van der Veer
jan Ruigrok
Joop den Ouden
Jan Ruigrok

Írainer

Jaques Overgaauw

Jaques Overgaauw
Jos de Graaf
Ronald Boekkamp
Henk Hoogeveen

Ronald Boekkamp
Jan Ruigrok

TERDAG 13 OKTOBER
SenlOkm

Speciaalarrangement, Prijs Í 115,- inclusief
Hoek van Holland-Harwich w ( Stena Discovery )

(Vertrek te HvH 7.20-Terug in HvH te 23.55 uur. )

of via inschrijfformulier Supporter.te verkrtigen bij Els Bloemen

Verdere info, http'Jl welcome.tolharwichrunners
e-mail: joknoesÍ@hetnet nl mohile: 06-538671 67.

Frans van leeuwen; ïeh A174-382800.

íUamens de organisatie:
Tot ziens; lo Knoester

RYR
ZA

II)

o Blessure preventie en behondeling
. E,C.G, beoordeling
o Bloeddrukmeting
. Vo2 mox bepoling
. Vetpercentoge meting
. Mobiliteitsondezoek
o Vitole copiciteit
o Tronings/bewegings odviezen
o groepskorting

SPO RTKEURIIVGE/V

o70 r 3884634SoestdUksekode ó84
2574 EA Den Hoog

APRIT

OKTOBER

SEPTEMBER

AUGUSTU§

o

HRR

** Bezoek Colchester , veruoer per bus w .

(Colchester voor een ieder zelí in te vullen x 4 uur )

** Startgeld.l0 km.
** Fraai T-Shirt.

** Prijzen in Geld en Natura.
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lnteruiew
Wie hen je? - Ik bn Rob van der Bih, ben
getrouwd en heb een zoon. Ik loop al 15 jaar bij The

Hagrre Road Runners. In het begin hadden

we nog geen nÍurm, en ook nog geen club-

huis. We kwamen samen op het Malieveld

om te gaan lopen. Daarvoor liep ik ook al

voor mezelf. Ik ben altijd bij HRR blijven

lopen, je kent veel venchillende mensen en

je blijft dan. Wat HRR onderscheidt van

andere loopverenigrngen in Den Haag is

met name de omgeving, het loopgebied en

de locatie. Waar vind je dat nu, dat je zo de

duinen in kunt lopen?

Mijn favoriete afsend is de halve marathon.

Ik heb overigens ook 4 marathons gelopen

maar dat is al een tijdje geleden. Mijn snel-

ste tijd op de marathon is 3.30 uur en op de

halve marathon 1.35 uur. Ik loop nu bij Heidi, woe-

ger bij Genit. Ik loop op maandag en woensdag-

avond en in het weekend nog een keer voor mezelf.

Dat doe ik voomamelijk om fit te blijven.

il I Ben je in Den Haag gebe
ren en getogen? - Ik ben in

Den Haag geboren en heb met

mijn ouden 6 jaar in Indonesië

gewoond, ben daama weer

terug gekomen. Ik heb eigen-

lijk niet veel gemerkt van de

overgang van het ene land naar

het andere en van het ene Hi-
maat naar het andere. Als kind

neem je het leven zoals het is.

Ik ken het clubhuis van HRR

al van dat ik als jongen voer
baltoemooien speelde bij

Postalia.

Heb je hobby's? - Lopen natuurlijk, en ik houd

sierduiven. Duivenmelken noemen ze dat, typisch

iets voor Den Haag. Ik heb er een stuk of vrjftien, laat

ze uitbroeden en voed ze dan ook helemaal op. Ik laat

ze, wanneer ik er zin in heb, één voor 6n vliegen. De

doffer gaat dan een vrouwtje zoeken en brengl haar,

als ze elkaar leuk vinden, mee terug naar huis. Het is

de kunst op die manier uit te breiden. Natuurlijk raak

ik ook wel vrouwtjes kwijt. Het gaat zo om en om.

Ik heb touwens alle horecapapieren, ik heb woeger

een banestaurant gehad. Daarom komt het voor HRR

zo goed uit, dat ik hier sportservicemedewerker ben.

Ik ben er eigenlijk door een tip ingerold. Een sport-

servicemedewerker doet eigenlijk ook aan sporton-

dersteuning, maar ja, bij HRR bedrijven ze de sport

met wat ze meebrengen, het lichaam en hardloop-

schoenen. Veel meer heb je eigenlijk niet nodig. Heel

veel verenigingen in de buurt maken dankbaar

gebruik van deze ondenteuning via de gemeente Den

Haag. We zien elkaar op terugkomdagen en wisselen

En wat doe je nog meer? - Mijn rrouw heeft een

eigen bedrijf, we maken met zijn tweeen woondeco-

raties. We verkopen ze in het weekend op braderieën

en beurzen in Nederland, België en Duisland. Zij
zaagl et ik schilder kaÍen en honden. We maken er

dan etensbakjes aan vast, waardoor de vormen een

soort tafeltjes worden. Nee, ik ben en blijf dmk

bezig!

Antoinette lans

'Een hoge dosís vffomine C zqgÍ v@r een sne//er hercr\e/ bfl blesures"

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

Pletterijstraat 31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

I

. Orthopedische en

Semi-orthoped ische schoenen

. Voetonderzoek en aanpassing

van alle sportschoenen

. Steunzolen en sportinlays

o Revalidatieschoenen

. Voetprothesen en

HTEc

binnenschoenen

Kampioenen
- 

indeliik is het zover, najaren van teleurstellin-

F *.n ouo t ..d. en derde plaasen mogen we

h ons nu een jaar lang kampioen van Den Haag

noemen. Het zou ef om spannen, daar was iedereen

plaats en Willem werd knap 4e. Het hoge tempo van

de twee Haag atleten wud Appie in de derde ronde

toch teveel, maar gelukkig kon hij Hend makkelijk

voor blijven zodat wij brj de senioren in ieder geval al

een 3e plek scoorden. Hakim wist uiteindelijk de

wedsrijd te winnen met een tijd van onder de 32

minuten. ïtíillem kon nog net Roché van zich aftnu-
hetwelovereensvoordebeslissenderaceop0Sapril den en werd 5e, Ronald Breugom finishte sterk als

brj Sparta rn het Zuiderpark. We hadden wel een 8e. Hans Blokker kon zijn zorgvuldig opgebouwde

voorsprong van 8 punten, maar of dat genoeg zou voorspong to de eindstreep vasthouden en Steven

zijn om de beker mee nam Groenendaal te kunnen Post.kon net,& sterk opkomende Haag engelsman

nemen was nog maar de waag. Onze grooÍste concur- Ron.Rodgers voorblijven zodat we bij de veteranen

rent Haag atletiek had zelfs Mieke Aanen ingezet om zl&r & eerste 2 plaatsen op konden eisen. De srijd
bij de dames de le plaats zeker te stellen en daarmee was gestrden, nu kon het rekenen beginnen, snel

precies onze zwakke plek aangetoond en bij de heren sebt,ik Peter vaa §oest te hulp om de einduitslag en

senioren was ook Hakim Najib van de partij. He zrx't de daaÍbij behorende individuele klassementen op te

dus inderdaad spannend worden. Willem de Graaf maken, een tijdrovende klus wat dankzij het slimme

spoot werkelijk uit de startblokken en had na één computerprogramma van Peter toch nog rn één uurtje

kilometer een voorsprong van zo'n honderd meter op CsplepÍ was, En het eindresultaat mocht er zijn, niet

de rest van het veld, maar de overige kanshebben op alleen waren de 8 punten voorsprong genoeg geble-

de dagzege lieten zich daardoor niet imponeren en ken, maar we waren zelfs nog e€ns 10 punten uitgelo-

geleidelijk werd Willem weer ingerekend door het pen zodat wij, de Haque Road Runners, vijftien jaar

eerste groepje met daarin een venassend sterk lopen- nadat onze toenmalige hoofdrainer Rob Helwig het

de Roché Silvius. Na één van de vier (erg toepasse- initiatief nam om de óén van de vier lopen te organi-

hjk) te lopen ronden was er voorin al een schifting te seÍen, nu voor de eerste keer het clubklassement heb-

snel duidelijk dat er en iedereen die hieraan meegeholpenzien en vervolgens werd er al

nog ÍlÍutr vier kandidaten voor

de eerste plek waren, .. Hakim

Najib, Mohammed Bakera,

Hemi I-Iavinga en onze eigen

Appie Beekhuizen. Bij de vete-

rÍmen was er infussen ook een

hevige suijd gaande tussen

Tom Melissen van de

Koplopers en onze Steven Post,

terwijl de eveneens zeer sterk

lopende aspirant veteraan llans

Blokker resoluut een voor-

sprong op de twee kemphanen

had genomen. Jod Willemse

en Marianne Koopman hadden

in hun categorieën intussen al

een gat geslagen en wisten alle-

bei hun wedstijd te winnen en

werden daarmee ook eindwin-

naressen in het individuele

klassement bij

de dames veteranen 35 en

Ook Theo Hoenderkamp kon

in zijn categorie 6&r de eind-

overwinning zeker stellen.

maaÍ moest deze keer de dag-

zege laten aan Jacob Teuttrof

loopgroep PK. Bij de

met een

proficiat! !l !l !! !!l

Herman van der Stiil.

Hieronder volgen de einduitslagen van
de diverse individuele klassementen.
Ilames senioren

l. Ellen de Groot

2. Mirjam van Burgel

Dames vet45

1. Marianne Koopman

2. PaulaDangerman

Hercnsen
1. MohammedBakera

2. Henri Havinga

Appie Beekhuizen HRR

zich eea jaar lang een beetje kampioen

mag voelen. Onder een dave-

rots viel

de voor-

Sparta

Sparta

HRR

Sparta

Haag

AV'40

Vincent Trinthamer

Ronal Breugom
'Wouter

v.d. Winden

J.

4.

5.

2.

-1.

4.
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dan ervaringen uit. Ik volg ook allerlei cursussen o.a.

een computercursus en eerste hulp, dat komt altijd

wel van pas.

Samen met mijn vrouw maak ik warme maaltijden

klaar. Ik probeer altijd zo veel mogelijk afuisseling

aan te brengen, een pittige smaak aan te brengen en

het zo te doen dat alles gemakkelijk op te warmen is.

Ik vind het leuk om te doen en vind het dan ook ple-

zierig als ik complimenten kijg.

*t
&

ben gewonnen

Den

rend

Sparta de bijbehorende wisselbeker

Heren veL 50

1. Hans ïVetemans

2. Jaap van Dijk
3. Willem v. Prooien

4. Jan Groeneveld

Clubklassement

I. HRR

2-Hao;g

minste #n jaar te glimmen in onze prijzenkast.

NA

HALEN

21

MET ONS DE

5&r was er door Haag
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Gedachten 0p zorrdagochtend rra de CPC

toch mee. Maar na zo'n acht kilometer had je
toch mooi de eerste lopers te pakken. Daarna
ging het hard. Veel wandelaars. Een goede sti-

mulans. Al met al best lekker gelopen. Had beter

kunnen vriezen, dit was te warm. Kan nog wat

worden in Rotterdam. Zn, deze anderhalf uur zit
ook weer in de knip.

André Westerhuis

Loopgrcep Henk Hoogeveen b.a.

was

werd

het start-

schot. Sandra, Ellen, Gerard en Marijke begon-

nen rustig, na een pÍuu minuten viel alles stil in
de Koningstunuel;, Verschrikkelijk. Maar de zon

brak door en al lopende kwamen we bij het

lopers uit onze groep

de boulevard. Brj

het zwut, mar

Enkele voedingsadviezen:
. De laatste 2-3 uur voor de inspanning vast

voedsel vermijden;
. Tot vlak voor de inspanning goed drinken;
. Trjdens de inspanning geen koolzuurhoudende

dranken gebruiken;
. Wanneer de inspanning langer duurt dan I uur,

vocht tijdens inspanning aanvullen. Het beste

kan gekozen worden voor een isotone dorstles-

. Het drinken tijdens de wedstrijd zou deel van

het trainingsprograrnma moeten uitmaken;
. Indien naast vocht ook koolhydraten moeten

worden genuttigd dan kan dit het best in vloei-
bare vorm (tenzij de sporter prima vaste pro-

ducten kan verdragen). Probeer dit tijdens nai-
ningen uit;

. Ga niet voor de wedstrijd plotseling van voe-

dingspatroon veranderen.

I a n i ne Re itsema, sportd i ëti st

Misschien had je deze schoenen toch
gisteren aan moeten hebben? Moestze
inlopen, is dan toch en risico, zo gelijk
zo'n end. Die broodlopers lopen zo te
zien altijd op nieuwe schoenen. ta,
broodlopers. Daar liggen ze mettien man
met een schuifmaat naar die jongens hun
voeten te kijken. Als jij bijde orthopeed
komt, vraagt die wat je komt doen. Maar
deze lopen toch wel lekker. Zijn die ande-
ren zeker toch vercleten.

dat spandoek op het ecoduct bij
'De HRR wenst alle lopers

'. Hartstikke goed idee van Miss
Jans. lruk dat Ruud en Els er bij

stonden om elke roadrunner nog even extra aan

te moedigen. Ligt het aan mij of was het dit jaar

echt drukker met HRR-lopers? Er waren toch

wel heel veel clubtenuetjes bij. Deden het op tv
trouwens ook goed. Die Appie B was toch maar

mooi prominent in beeld in het NOS-sportjour-
naal. Mooi shot bij TV West van de start met

diverse HRR-ers. Die Frans uit de loopgroep van

Henk H. zag er mooi stuk uit bij de finish. Moet
je ze sfraks horen: l,euke sport, Pa. kuk dat die

overgebleven Zotters van mijn groep zich bij
onze stand verzamelden om gezamenlijk in te
lopen. Had die John alsnog besloten om de halve

te doen in plaats van de tien. Om Jos en Simon

geestelijk bij te staan. Over motivatie gesproken.

Blijft natuurlijk jammer dat uiteindelijk maar de

helft overbleef van het aantal lopers in januari.

Tien afvallers op de twintig, toch eigenlijk wel
veel. Maar goed, die overblijvers zijn kanjers, de

meesten vóór mij geëindigd. Waardeloos dat die

Simon zo gevallen is, op de boulevard. Wel ver-

frissend, die nieuwe route. Geinig om te zien dat
na meer dan twintig edities de organisatie toch
kans ziet om binnen 500 meter na de start de

hele meute weer tot stilstand te krijgen. Frn kind
kan bedenken dat starten op vier rijbanen proble-

men oplevert bij een tunnel met een rijbaan,

maar ja...dombo's. Die twee lussen in het par-

cours altijd weer stimulerend. lrkker zoeken

naar bekenden om gedag te zeggeu Valt me

altijd weer op dat lopen niet altijd een verrijking
van het leven lijkt, sommigen zaten er toch

behoorlijk doorheen. Of zou het concentratie

zijn. Vond je het zelf dan zo goed gaan?

Conditioneel wel alleen die zere voeten na 5

kilometer. Vorige week in Delftse Hout pas op

het laatst en nu al zo snel. Er zijn van die dagen.

Zit zekq toch tussen de oren. In elk geval wel
rustig gestart, dat is dan weer eens gelukt. Henk
ook eens tevreden. Wel weer te snel volgens

mijn schema, maar dat hoeft ie niet te weten. Die
voortdurende passerende stroom lopers sleurt je

omgroep loopt c
ïïjdem een gure zaterdag in januari zat
de.grep van Gerard Buytelaar tijdens de

zenuwen sloegen toe. Vlak
er nog even tijd voor een

warming-upmet elkaar te dollen. Dat we steeds bleker en even na I
de CPC

welke
lopen was een feit
De helftvan de

lVliin eerste keer
Voor degenen onder de lezerc die nu een
sappig verhaal verwachten: helaas! Ten
eercte zou ik dat nooit in dit medium ver-
halen, ten tweede: het gaat hier over
mijn eerste halve marathon. Een aantal
van u zal nu verzinken in een denkbui,
waarbij hopelijk *n mijmercnde
glimlach op uw gezichtvercchijnt.
Andercn zullen zich afuragen hoe iemand
er in godsnaam bij komt om op en vrije
zaterdag zich zo in het zwet te werken.
Een zaterdag was het inderdaad en het
zweet vloeide als het bier op en
Belgische trouwerij.

Oud-en-Nieuw doet iedereen wel
gek. Zn ook ik. En dan heb ik het

over mijn goud-zwaÍ geblokte col-
droeg naar het Nieuwjaarsfeest in The

l,ounge (leuke tent overigens!). Nee, ik
nam me voor de CPC te gaan lopen. Niet zo

vreemd, zult u zeggen. IVel als ik u vertel dat ik
in de groep van Ed Zijl trarn en normaal gespro-

ken op zondagochtend voor niet meer dan vijf
kilometer mijn bed uit kom. Toch maar een beet-
je trainen dus. Pieter de Graaf bleek een duur-

groep te hebben, waar ik mooi mijn kilometers

kon draaien. Het feit dat in deze groep een mooie

blonde dame voorop loopt, heeft deze keuze

overigens niet beinvloed. Gezellig door de dui-
nen en met de zon op de bol over het strand: wat
kan het leven toch mooi zijn op zaterdagochtend.

Mijn snelheid hield ik op peil door mij af te laten

beulen door Ed en een aantal wedstrijden met

onze grcep af te werken Toen24 maart naderde,

werd ik toch wel enigszins nerveus. Ik wilde
weg gaan op l:30 uur, m&r was dit niet te snel?

Voorzichtig de gordijnen open gedaan: een mooi
zonnetje en weinig wind, zoals de Fransen zeg-

gen: parfait. Al vroeg in het startvak om een

goede uitgangspositie te garanderen.Ondanks de

zenuwen erg gezellig zo'n start met Road

Runners om je heen. De eerste vijf gingen heel

soepel (te soepel?). Mijn vriendin Eva had zich

met een bidon sportdrank tactisch opgesteld op

de Van Alkemadelaan en ondanks mijn ver-

ik was nog niet op de helft. Omhoog naar de

boulevard schoot het begrip de 'man met de

hamer' verschillende malen door mijn toch al

niet zo optimistische geest. Zeker toen na zo'n
veertien kilometer de Alpe d'Huez beklommen

moest worden om de Gevers Deynootweg te

bereiken. Verrassend genoeg liep ik nog steeds

onder mijn virtuele schema. [n het gezelschap

van een ander Road Runner (sorry, ik weet je
naam niet, maar ben je erg dankbaar) de

Badhuiskade overleeft en de Nieuwe Parklaan

op. Helaas kon mijn metgezel door verzuurde

kuiten niet langer mee. Het licht ging bij mij ver-

volgens langzaarn uit. Slechts de aanmoedigin-

gen van langs de route geposteerde Road

Runners hield mij op de been. Nellie: bedankt, je
stond precies op de goede plek! Ook de gedachte

dat mijn ouders bij de finish stonden (helemaal

uit Braban|, gaf mij de hoop dat ik het toch nog

zou overleven. Het bord 500 meter was mijn red-

ding: vanaf hier zou ik het redden. Met een uiter-
ste kachtsinspanning de laatste honderden

meters doorgesleurd en een heerlijke l:27:20 op

groep halve marathon
alleen

ren op
zullen we het
knoop door,
boekje als

ln de loopsportwereld zijn maag- en
darmproblemen een veel voorkomend
vemchiinsel. Deze klachten kunnen varië-
ren van pijn in de huik tot zelfs bloederi-
ge diarree. Naast o.a. getraindheid,
speelt ook voeding en vodrt een belang-
rijke rol bij het ontstaan van deze klach-
ten.

komen vooral voor bij ser;

(uit studies blijkt dat

van de hardlopers last heeft van

tijdens het wedstrijdlopen). Het is
dan ook juist dat sporters proberen tijdens

inspanning het vochtverlies te beperken en het

leegraken van koolhydraatvoorraden tegen te

gÍum om maagdarmklachten en uitputting te
voorkomen.

Maar, "Wat moet er gegeten en gedronken wor-
den, wanneer en hoeveel, zodat de kans op

maag- en darmklachten minimaal is".

Voeding bij maag.en darnrproilemen

de klok toen ik over de finish strui-

kelde. Na de finish doorgestruikeld

nÍur een bankje om uit te hijgen.

Daama mijn ouders begroet
('Bedankt voor die bloemen!') en

met een paar andere hardloophelden

gesproken. Na een duidelijk signaal

van mijn kuiten dat ze hun best

gedaan hadden en medische bijstand

van Roche naar huis gewandeld om

de fiets te pakken voor een uitrij-
rondje.Toen ik weer een beetje bij-
gekomen was, ben ik meteen achter

mijn laptop gekropen om middels dit
stukje een tweetal zaken te bereiken.

Ten eerste iedereen bedanken die,

ondanks het feit dat ze zelf venlal
een tien achter de rug hadden, het

geduld en de energie hadden om alle

Road Runners aan te moedigen.

Vandaag heb ik geleerd dat ditje er

doorheen kan slepen. Ten tweede

hoop ik dat dit stukje een aantal

mensen aanzet om ook te gaan trai-
nen voor een halve marathon, want

ik kan nu uit eigen ervaring zeggen:

dat moet je minimaal eens in je
leven meegemaakt hebben!prees ik me weer gelukkig met een

schoonheid als zij door het leven te gaan.

het nog redelijk ontspannen, maar ja Bastiaan Schellekens

t
uur de

de wedstrijd?
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l(oken rrret l(liln

Vtsinpestosrrus
lngredienten:
4 stukken r,is (roodbaarsfilet of

kabeliauw)

I bekertje cÈnre traiche (half vet)

I bakje groene pesto (vers bij AH)
3 eetlepels pijnboompitten

peper& zoul

Eet smakelijk!

Dit recept is <rntzettend simpel en de

tiid die je eraan krvijt hent staut nict

in verhouding tot het smulrverk en

de cornplimenten die zult kriigenl

Brcng de crème liaich aan tle kook
in een koekenpan. Meng de 1:esm er

d<xn en wat peper en zout.Bestrooi

de stukken vis met peper en zout en

leg ze in de saus in de pan. Tien
rninuten laten pruttelen in de saus en
(na urjf minuten onrdraaien )^

Bestruoic.n nret in de koekenpan

droog geroosterde pijnboornpitten.

Lekker nrst pasta en lriivoorbeel<l

btrrcoli qlf een lekkers salade.

A advies
a d m i n i strati e Q o n dersteu n i n g

Ano OveRDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 W Wassenaar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

I
D

Bel voor onze reis
I nte rtre k

ids 070-3636416 oÍ bezoek www.intertrek.nl
a Costastraat 39, 2513 RN Den Haag

voor

lste HRR tïNil THI tOXRUN
Nieuw - Anders - Spannend - Uitdagend

Laat u verleiden en doe mee ! !

Woensdag 6 juni

op een kuising. Op de huising staat een kijr
pijl in drie richtingen. &n is de goede nchting.

Dit wordt bevestigd door een volgende pijl bin-

nen 100m. De andere twee pijlen geven dus een

dwaalrichting aan. Na 100m we€t u dat, want u

komt geen pijl meer tegen. Soms zijn twee van

de drie pijlen goed. Maar dan is #n pijl een lan-

gere route dan de andere pijl. U weet dat niet.

Maar de langere route kan u wel een aantal

plaatsen ko$en. Of u de goede route loopt,

wordt gecontoleerd door routecontoles. Mist u

een routeconfrole, dan kan dat u sfafpunten

opleveren. Ook wameer u een routeconÍole

van de verkeerde kant benadert. Bij routecon-

noles kunt u ook een nieuwe routebeschrijving

hijgen. De route is zowel verhard als onver-

hard, maar kan ook vrermde loopplaatsen

beteffen. Uiteindelijk (na t 7,5km als u gecn

fouten maakt) komt u bij het slot van de route.

Ergens op de grond zal met knjt FïND THE

FOX geschreven staan. Vanaf dat moment

moet u zelf zoeken waar THE FOX zich

bevindt. Heeft u ïHE FOX gevonden dan

kijgt u een finishkaartje. Dit kaartje levert u een

aantal punten op. Uw stafounten (worden

bepaald aan de hand van de contolekaart) wor-

den daaóij opgeteld. U leveÍ na de wedsnijd

uw confolekaart en uw fimstrkaartje gewoon

bi de wedsnijdtafel in.Wie de minste

(sta0punten heeft, wint uiteindehlk de wed-

srijd. Dit is grofireg het princrpe van FIND
ïHE FOX. U hoeft niet van hvoren in te

schrijven. Wanneer u mee wí doen, kunt u

gewoon op de dag zelf aan de inschrijftafel etn

routecontolekaaÍ ophalen en daar uw naam

opzetten. U hnt dan klaai voor de wedstijd.

Houdt u regelmatig de prikborden in de

gaten!! Misschien geeft THE FOX nog eens

een aanwijzing waar u iets mee kun[ Want

wie niet snel § moet slim zijn

G r*tjrs Rorhé Si fu i u s & I eren Koni ng

FIND ï1'{E FOX is een nieuwe wed-

strijd die door de HB?gnrganiserd
wordí en als u ditl.,r;sí bentu eigenlíik

al metdewciilrijd fugonnen. Deze

wdsfrijd is niette veryelijken met dat-
gene wat er tot nu tu op de dub ge-

daan is. Dit lupspel overtreft uw ver-

wadtingen en zal nog lang g*prek-
onderuerp bliiven. Wie niet in is voor
vennderingen die spanning en sensatie

oproepen, kan nu futer sloppen met

lezen.Wie xhter doorwil gaan metdit
spel en nieuwsgier§ b wat FtrND THE

FOX preo'es mhoudt, mor;tfuslistver-
der lezen en natuurlíikgewoon
merdccnopwensdag6 juni.

mensen van de HRR

georganiseerd: the

de Clingendaeluoss, de I vd

en de Run-Bike-Run. Al

deze evenementen hebben hun charme en het is

em goede zaakdater zoywl wijwilligen op de

club rondlopen die dergelijke leuke evenemen-

ten organiseren. Naast deze goede wedsnijden

werd het wel tijd voor eens iets totaal anders.

FIN» ïHE FOX is anden. FIN» THE

FOX is echt anden. Allereerst is de vraag of

FIND THE FOX gewonnen zalworden door

de snelste loper. De organisatie denh van niet.

In de inleiding werd al aangegeven dat de wed-

srijd al begonnen is. Daarmer wordt bedoeld

da vanaf nu elke aanwijzing van THE FOX
zal bijdragen tot een betcÍ resultaat op de wed-

sfijddag. Me oplettend en aleÍ is, zal dus het

beste vooràereid zijn. Het gaat er namelijk om

dat de winnende lopr intu'rtie kan kopplen aan

richtrngsgevoel, in saat is aÍleidingsmanoeuvres

in te bouwen, snel kan denken, niet te vaak ver-

keerd loopt, zichzelf niet onnodig uitput en het

pad niet effent voor andere lopn. De aanwij-

zingen zullen u daarbrj helpn. Met andere

woorden: dit loopspel is voor iedere lopr van

ieder niveau heel goed te doen en zelfs te win-

nen. Wint u niet, dan nog zal het meedoen aan

dit inventieve loopspel u veel genoegen doen.

Maar goed, wat is nu precies de bedoeling?

Vooruit, we zullen een tipje van de sluier

oplichten. FIND ïï{E FOX is een loopwed-

snijd die gebaseerd is op het vinden van de juis-

te route 0p weg naar ïHE FOX. Deze route

kan op venchillende manienn uitgezet zijn. U

moet daarbijdenken aan het volgen van kijtpij-
len op de grond, het volgen van lintjes aan

bomen, het hanteren van een 'sfippenkaart' en

het volgen van verbale aanwijzingen. Andere

mogelijkheden zijn ook denkbaar. Al deze prin-

cipes zrln wij eenvoudig en worden op de dag

van de wedsrijd uitgelegd tijdens de briefrng

die om 18:45 uur plaats zal vinden. De wed-

sfiijd zal om 19:15 uur beginnen vanuit het

clubgebouw, maar de echte start vindt plaats als

u (als individu) de esste routeaanduiding heeft

gevonden. Deze bevindt zich binnen een straal

van 200m van het clubgebouw, maar wínr pre-

cies wordt niet verteld. kgene die dus als eer-

ste de eente routeaanwijzing vindt, is dus op dat

moment de eente in de wedstijd. Twijfel niet

maar ga gelijk lopen. tet op! De routeaandui-

dingen (met name de kijtprjlen) kunnen soms

dwaalrichtingen aangeven. U komt bijvoorbeeld

lvlidwintel'rnarathon 3 februari 2001

Op vrijdagmiddag 2 februart tqen de 4

familiu wer;r idrting KPN-park "De

Stakenbery' in Elspl De 4 mannen
(NicoTefteroo en tlennan Bertelink

lbei& ex-HRR's], HansZuunnond en

Hans van der Vecht) om voor de 16e (of
17e ker,r?) dxl te nemen aan één van de

3 afstanden van de Midrtrinter Marathon

inApldoom.

Nffi#*,fri'trff#i*
had ms weeq zoals de afgelopn jaren, via

VROM / Kadaster ingeschreven. Bij Bea en

mijn verrek uit Den Haag was koud en licht

sneeuwerig, maar naamate we verder richting

Elspet kwamen nam de hoeveelheid sneeuw

toe. In het park bleek em hhoorlijk pak sneeuw

te liggen, Na even sneeuwballen gooien bij aan-

komst gingen we snel aar tafel voor de traditic

nele, door Hans gemaahe, macaroni. Biertje

erbrj (wat nou, geen goede voortereiding?!?) en

een lekker toetje. Ook de andere 2 families had-

den de tocht naar Elspeet overleeft en kwamen

later bij ons op de koffie. De dames maakten

plannen voor de zalerdag. Waarheen met de

hds? Dat werd uiteindehjk het Bakkerijmuseum

in Hattem. Na nog wat koffidbiertje en later

"kouwe thee uit Schotland' gingen we naar bed.

Om half negen weer 0p en een licht ontbijtje

genunigd. De dames een kopje thee met een

kaakje op bed gebracht (boffen). Met z'n vieren

met Hans z'n auto naar het Kadaster in

Apldoom. De wegen waren door de sneeuw

matig berijdbaar. Zonder brokken kwamen we

op de parkeerplaats voor het Kadaster aan. Daar

$onden de fianspoÍtbusjes klaar om ons naar de

Ikdasterkantine bij de start te brengen. Na een

kopje koffie en wat inlopn richting staÍ. Vlak

vooÍ tijd mochten alle Ikdasterleden het wed-

sfijdvak inschuiven. Dt hield in, dat we op de

eersh starfrijen stonden, tussen de echte

"uacks". Gezien mijn conditie ben ik toch maar

voozichtig gestart. Hans Zuurmond $oof gelijk

weg en die zag ik pas in de kantine na afloop

weeÍ terug. Nico was ziek gewee$ (nog hee$

en had wijselijk maar voor de 18,6 km gekozen

i.p.v. de hele marathon. De wegen waren rede-

lijk te belopen. Wel werd je bij het passeren

door andere lopers behoorlijk nat gesptter(

maar ach, daar merkte je gaandeweg nik meer

van. Onderweg genoot ik van de prachtige

natuur. De bomen waren wit van de sneeuw.

ftn &hte Midwinter Marathon dit keer. Zoveel

sneeuw hadden we nog niet eerder meegemaah.

M'n tijd op de 5 km was matig en ik besloot me

niet te forceren. Een fiaar gesroomlijnde blonde

jongedame in een stakke rode "tight" kwam me

voorbij. Ik moest me bedwingen niet te gaan

versnellen, om langer van dit "uitzicht" te kun-

nen genieten! Maar ja dat had ik (op mijn leeË

tijd!) toch niet lang volgehouden. Onderweg

werd ik ook door diverse HRRJopn en loop

sten ingehaald. José Willemse, Izaak Luteijn,

etc, etc. De laatste kilometer, nog even aanzet-

ten. Q de sneq ble* rk er I uur, 36 min. en 8

seconden over de 18,6 te hebben gedaan (tegen

vorig jaar 1 uur 28 min.). Hans was zo'n l0
minuten sneller binnen en zat al aan zijn 2e kop

soep. De andere twee hercn kwamen 20 min.

later binnen zeilen. Rustig uipuffend aan de

broodjes met soep, later gevolgd door enkele

biertjes er/of sterkere alcoholica. Met het

Kadasterbusje (ner, NIET met je tong tegen het

raam zitten!) terug naar de parkeerplaas. Per

auto naar onze samkoeg in Apldoom om

even rustig na te praten (hadden we nog niet

gedaan!) bij een bietje. Terug naar Elspeet om

te douchen en ons 0m te kleden. Ook de dames

+ kids kwamen lveer terug uit Hattem met

diverse broodjes en leuke veftalen over het

Bakkuijmuseum. Met z'n allen naar Nunspert

voor de gezamenlijke maaltijd in een pannekoe-

kenrestaurant. Nadat iedereen zijn buik rond had

gegeten werd door een paar dames de kosten

uitgerekend. Terug naar Elspeet en naar bed.

De zondag werd er uitgelopen (niet door mij) en

daama onthten. Tijd voor een heerlijke wande-

ling. Maa...... door de ijzelregen werden de

bomen met sneeuw zo zwaar belast dat ze spn-

taan bezweken. Wandelen in de bossen was der-

halve letterlijk levensgevaarl Op het park wan-

delend hoorden we de bomen kreunen en door

het geraas hoorden we takken aÍbreken. Ook

over de weg in het park lagen diverse grote tak-

ken, die de doorgang blokkeerden. Dunne

boompjes bogen door het gewicht helemaal

door tot op de weg. Een bizane ervaring. Q
weg naar huis.viel dat echter nog niet mee, want

op weg naar de snelweg moesten we zig-zaggen

voor omgevallen bomen. Ik moest zelfs de auto

uit om een omgevallen berkenboompje van de

weg te slepn. Eenmaal op de snelweg ble* er

weinig meer aan de hand. Na zo'n anderiralfuur

waren we weer ttruis.Dit jaar konden we terug-

kijken op em échte Midwinter Marathon met

veel sneeuw. Voor Hans (Zuurmond) zou dit

voorlopig zijn laatste wedstrijd zijn daar hij ti1

dens een latere training zijn knie blesseerde. Dit

bleek uiteindelijk in een meniscusoperatie uit te

monden. Jammer, want hij was net zo lekker

weer in vorm. Ook de Vierdaagse en andere

wandelmarsen als de 3-daagse "Ronde van

Zuid-Limburg" en Diekirch kan hij dit jaar wel

vergeten.

7n zie je maar, het kan yerkeren. De moraal:

Geniet van het moment.

anden zrln!

Hans

§

r,

intert rek

Specialist in

AVOI{TUURLUKE

D
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eindelijk is het zover. Het weekend staat

deur. Maar ik kan jullie wel vertellen dat

het zover was het aardig wat voeten in

Wij zouden het allemaal wel "effe" rege-

zijn Sandra Margreet en MaaÍen. Door drukke

agenda's en nog wat andere excuses kwam het er maar

niet van om afspraken met elkaar te maken. Uiteindelijk

werd er na de nodige problemen (zoals wedsnijden op

de club, overvolle jeugdherbergen, etc.) besloten om

voor deze datum te kiezen te kiezen. Ondertussen was

ook ondenteuning gewaagd bij een oudgediende

(Henk van lreuwen). Henk maakte meteen duidelijk

dat hij ons graag wilde helpen..We hadden mzzel. De

locatie die wrj op het oog hadden lag in een prima

omgeving, had een leuke uitstraling en was nog vrij

voor ons weekend. lVat wilden we nog meer?

Misschien warcn we wat te enthousiast, we reserveer-

den meteen voor 90 personen. Ondanks onze inspannin-

gen werd dit aantal niet bereih en zaten we dus met een

problerm. De aanmeldingen kwamen wel gestaag bin-

nen, maar wij zagen de bui al hangen. Er moesten een

aantal plaatsen geannuleerd worden en dat kost helaas

geld. Uiteindelijk gingen er toch nog 60 personen mee.

En wat voor peÍsonen. Het klikte allemaal prima. De

organisatie keeg het idee dat iedereen het dik naar zijn

zin had. De omgeving leende zich er uitstekend voor

om te lopen. Ook al waren we van mening dat na de

gezelligheid van de wijdagavond en de zaterdagavond

het niet meer haalbaar zou zijn om 's morgens de trai-

ningen op te pakken. Maar de kanjen stonden 's mor-

gens keurig in klaar in hun tenuetje om er weer keihard

tegenaan te gaan.( 's avonds een vent (vrouw), 's mor-

gens toch gerend.) Iedereen kon het goed met elkaar

vinden. Het was bijna vertederend om te zien hoe alle

groepen zich met elkaar vermengden. O.K. misschien

niet bij alle trainingen, maar bij alle andere activiteiten

leek het wel een grote familie. Het heeft er in ieder

geval voor gezorgd dai dezn organisatie heeft besloten

om ook volgend jaar weer een weekend te organiseren.

Bedankt voor jullie aanwezrgheid.

Sandra, MarEet,llenk en Maarten.

bakkie gedaan te hebhn bij Hans is

van de wedsnijdgroep vertokken

waar wij ons brj de rest van de

wat drankjes en de nodige spelletjes gin-

gen de meeste naar bed om zich voor te bereiden op de

zware training van Zalerdag. Anderen bleven nog even

wat nababbelen. Na een goede nachtust werd er zaterdag-

ochtend genaind door de meesten. Appie dacht er anden

over en bleef nog even lekker liggen. Nadat Roché was

gestart met de raining bleek al gauw dat er flink werd

afgedwaald met als gevolg dat de raining iets langer

duurde dan gepland. Na de training werd er wat gegeten

en gerust voor de middagtraining. De middagraining was

door Roché goed voorbereid en mocht er daarom ook zijn.

Na veel heuvels en dalen bleef er nog een klein gedeelte

van de wedsrijdgroep over. De rest was al teruggekeerd.

Na nog wat heuvels keerde ook deze groep terug om lek-

ker te douchen en aan de bar te gaan hangen waar de

natte versnaperingen ons rijkelijk werden toebederld. Na

de heerlijke Chinese avondmaaltijd begon de feestavond.

Er werd gedanst, gedart plus een spellege gefaloplayd.

Nadat Steven als eerste zijn bed had opgezocht om 21.30

uur volgende Appie als goede tweede om 01.30 uur. De

rest volgde met grote achterstand na een zeer geslaagde

avond waarbij na afloop Ayram en Roché het licht uitde-

den. Zondagochtend echter was er voor deze twee geen

licht te bekennen. Na het ontbrjt Avram + I hap en Roché

iets meer, zochten zij het bed wetr snel op. Nadat de

$oep nog wat had uitgelopen werd er ingepakt en ver-

trokken we naar huis. Na een geslaagd en zeker voor her-

haling vatbaar trainingsweekend.

AWie Beekhuizen enWillen de GraaÍ

De drukte die de eerste Ír,trce maanden van

het jaar op & tainirryavonden heeríe,it
voor wat tcteft de nnardq trelaas alvv*r

afgnmren. Weg zijn & @ voomenens.

0p wunsdag's lret Ng akijd en gezeil,ige

drukte, dit komt n* fuor k exta
toestoon van de zotbn. 0p funffiag
daarcntegen ri lret duhbezoek bedranend

laag. We lryn dffirom z'+;t dat & ilailr;n
van de T.C en gunstig effxt h#en, zcdlat

de hnderdagvurd ook ww yzell,ígr

niet zo te zijn dat een

op hun baravond samenwerkt.

ik laatst van een goepje dat een-

,aal fr jaar bijeenkomt. Tijdens een boneluurtje

evalueren zp dan het afgelopn jaar en bdenken

actiepunten voor het komende jaar. Daama gaan ze

dan lekku uit eten. Misschien een goed idee voor

anderen.

Er kan ook wel eens iets fout gaan tijdens een bar-

dienst. Maarja als je ook em baboek uitbrengt waar-

in je niet uitlegt wat je met de broodjes uit de diep

lries in combinatie met een oven moet doen, wat

dan? Nou dan kan het gebeuren dat u lopn voor-

zichtig komen informuen waarom de brodtes toch

zo klef zijn. 0eps, vergeten dus om de broodjes eent

af te bakken. lVaarom het dan niet in het barboek

stond. Simpl de afuakbroodjes gingen we pas

gebruiken nadat de boeken waren uitgdeeld.

Nadat we enkelejaren een Dsco op het CK feest

gehad hebben, was het nu weer e€ns tijd voor een

band. Dat de memngen over deze band vudeeld

waren, hebben we uit velen monden mogen ervaren.

Het is nooit makkelijk om het idereen naar de zin te

maken. h komen bij een band de swingen vaak niet

aan hun rekken en bij an Disco zijn er dan weer veel

mensen die het geluid rc hard vinden en daardoor niet

lekler met elkaar kunnen kletsen, Het CPC feest is als

vanouds een feest voor de hele club, ook nu is weer

idercen aan ajn of haar nekken gekomen, want er is

de hele avond gedanst en gekletst.

We hebhn er wat langer op moeten wachten,

maar toch gekregen. Ik bedoel natuurlijk het tenas. Er

ligt nu een mooi terras dat wij uiteraard nog verder

willen inrichten, we hebben daarom een idetà/wen-

sen lijstje neergelegd bij het hstuur. Verdu zijn we

ook aan het zoeken naru leuk nieuw terrasmeubilair.

Nog even dan staat niets ons meer in de weg v00r een

long hot summu.

llanens de baranmisie, Boy Gailjaard.

Deltt, 0liebollenffoss

derember 20ffi, ll:15 uur, was de

van dit seizoen en wel bij DE

in Delft.Omdat ik daar altijd de weg

ik mij voorzien van de planegrond van

door Kahy, mijn rouwe echt supprter, in

de auto kon worden geraadpleegd. Met veel geluk

hreikte ik om vijf over elf de start, waar men mij

geruststellend madeelde dat we pas om half twaalf

muden verftkken Dus op mijn gemak even rondkij-

ken ht ik erachter kwam dat ik me nog brj een of

andere voeóaldub moest inschrijven. Dus weer op

een &ate met aan 6n hand nujn plasnc tas met sptt-

es. Ondenreg eust Margiet en daama Jaap tegenge-

komen, die me hreidwillig de weg wezen. \Yat een

eind lopn. In de kantine van die voetbalclub (nergens

em bordle van "cross" gezien) snel startnunmer

opgehaald. Ik was vast en zeker de laatste (hè, hoe

komt dat toch srceds...), maar dankzij een telefoontje

van de dienstdoende dames naar de starQlaats wud

daar op me gewacht. Onder toeziend oog van de hele

meute en voonien van commentaar dmr de omroe-

per tainingspak uit en spikes aan, alhoewel ik het niet

aandurfde om ook nog de punten eronder te schroe-

ten $ond. Daama ovu beijzelde en besneawde bos-

paadjes, dan over een glibberig bruggetje en vervol-

gens een heuvel op. Prachtig parcoun en met het

mooie wintezonneqe erbij was het wel dé ideale

crosl Door alle aJrenaline (te?) snel gesta4 zdat ik

al gauw Margnet inhaalde, die me wist te vertellen

clat er vier rondes waren. Hoe lang dan well k drchr

8,2 km. leek me bij nader inzien beetje vreemd, ron-

der van 2050 meter, maar Margriet kan toch wel goed

rekenen dacht ik zo. Henk zag ik voor me uit gaan,

wat kan die prachtig lopn, niet bij te houden voor

mij. Even later ingehaald door Joop Verhoeven, die

altijd pas na 1 of 2 kilometen op gang komt. Doordat

het parcours uit twee lussen bestond met een gemeen-

schapplijk middenstuk, kwam je iderem meerma-

len tegen. Ik zag zodoende de echte jongens als het

ware óver de mdder snellen, het leek wel of rc vlo

gen. ftk onze topfainu Roché zag ik daabrl, CIht

een man 0m ffots 0p te zijn, Bij het hgin van de

tweede ronde ingehaald door Joop Seitzrnger, gonge

het leek wel Jopen-dag; beleefd excuseerde luj zich

voor de overlast op het smalle paade. Twetde ronde

ging net als de eente in ca. 9 min. 15 sa. Daama

werd het zwaarder, werd ook ingehaald door 2 of 3

man. Derde ronde in l0 minuten. Intussen had ik wel

door hoe ik bij de drassige passages mijn koers moest

bepalen om zo min mogelijk te hoeven soppn. Alles

god, maar natte voeten vind ik echt vervelend.

Gelukkig had ik de spikes bij het aanftkken meteen

god vastgesnoerd dus bang voor verles hoefde ik

niet te zijn.Bij het ingaan van de vierde ronde b,edje

gdimd br1 de waarachtige modderpoel die daar was

ontstaan. Zd0ende nog fut over om eent op de heu-

vel een lopr in te halen, daama over de wat hardere

smkjes goed in het ritne vaart maken, zodat ik op het

laatste eind grasland vlak voor de finish er nog een

kon passeren. Zelfs een eindsprint zat er nog in zodat

rk pal voor de frnsh nog 2 man inhaalde, waaronder

mijn oude loopwiend

Jos Koot, dre mij vme-

gu altijd mijlen voor-

blef. Dat gaf wel een

kick! Tijd was om en

nói 38 min. 30 sec. Ik

vugat op de klok te kij-

ken. Nu maar wachten

op de urslagen om te

kijken hoe ik in mijn

klasse geËindigd ben.

Tenslotte weer helemaal

torug gejogd naar de

paÍkeerplaats, waar

Kathy stilleqes in de

auto zat te kleumen. Ze

had me niet kunnen vin-

den...

)

Goede voeding kan
sportprestaties

verbeteren!

Janine Reitsema
(sportdiëtist en afgestudeerd sportlerares)

geeft advies over goede voeding:

' sportspecifiek bij (semi-) topsporters;

' sportspecifiek bij recr.sporters;

o 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: 070-38 1 7777 /06-24635995

tE Ítlt u ooK
ZWAARAANITW

?
o

)

IAAÍ TE KEUREN DOOR NEOMED!

ADV|ES. §(HOl.lllG o ÍtlÍDl5$l [tUBll{GtN

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

Snel me in de pplende massa begeven en pang

een modder meteen, hoewel dit nog niets

br1 wat de volgende rondes te wach- Wilhnvmhuijen

cPc

len.

ii

van
Trainer

.a.s. &n Haagzd

e landelijke

tegen

de LOYR-Vlag te overhandigen aan & Burgemeester

ADO Bestuur. Natuudijk wordt er gevoetbald

De Roadrunnen, onder leiding van

ook voor andere sprtacivieircn

Pdve : 070-329t167 Zaak A70-3$7N2,.

e-mail

2593
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KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van:

Inlichtingen: John Agterof

o

eeÍL' 
" 
: '.

taker nq)
h?ede

KOK AssuRANTrËN

F Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

trr Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

F Verzekeringen van onroerend goed.
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ttestbteak r$
Postbus 4ro
3ooo AK Rottedam

a

atttttaotoaaaa
a

nva 3..lid

Tel" (oro) 4or 85 or
Íax (oro) ir4t9 5,
E-malk kokedp.nl
lnbmck vrw.dp.nUuserslkok

Hetftlnld.aancrt
a(muu, zekerlwid!
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SHIELD ÍíARK B.V. THE LARMAG BUILDINC OVERSCHIESÍRAAÏ 6I FOSÏBUS 756A3

tOTOARAilSTERDAtrl TELEFOON!O2O.5ll lAaA FAX:O2O.5ll IAOO

Dat andere merkenbureau.

STTIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

C.B()NGAERTZ B,V.
# n ieuwbouw
# re n ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

I
)

Lid n.v.o.b.

teleÍoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

Trudy de Lange

Johan Koopman

BESÍUUR

Het bestuur van

John Agerof

Jelle v.d. Yecn

070-3824626

070-3080125

070-390r597

070-3901597

07t-sl6&94

070-3864053

0Ta4913281

079-361 1316

0174-2408,61

07 r -57683?0

070-3867300

070-3550173

070-3978253

do avond

Gmenendaal 11

2331 SV

07G3281025

010-5ï11822

BOUW. EN AANNE'NINGSBEDRIJF
e-mail adres

Antoinette Janr

Reae Meijer

(PR bestuuslid)

Boy Gailjaard

(voorzitter)

CLUBKLEDING

Ed zïr
REDACTIE

Hellen den Dulk

2593 H§

25ó6 ZS Den Haag

V. Loostraat 75

2582X8 DenHaag




