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heb deze keer de eer hetwoord aan u te
richten. Reden: mijn aanstaande verïek
(oktober 2Nl) uit het bestuur. Over mijn
opstappen uit het bestuur heb ik toch wel

tijd meten nadenken. Om eerlijkte
ben ik er al vanaf vorig jaar mee bezig

geweest.

staan.

vallen

al eens waren Op zich is dat

aan hebt, maar

tijd werd voor

zo erg natuurlijk als je er wat

mij was dit een teken dat het

nieuwe inzichten.

heeft ons

stek hebben, waar we met z'n allen

zodat dit clubgebouw het mooi-

Bongaertzhok, nee

27 mg gevraagd,

voor onsfout ging,

Wellicht het

ring van de

wachten) en tot
maalt gevraagd.

erom. Of
de Businessrun, 3 bedrijven

heerlijk woeg gebeld met do,*,{urnsrumiorr-*6om**,bmdje,

bedrijf gesloten. re$i,ffi.ffi,$-)ffi ',1.fïëlmond.

Mijnheer van S., ja gouomdm*Àdamrna aan de

Glazen lijn, zoon is uit huis, maar wordt even gebeld

Hoe anders was dat op woensdag 23 mei. Bij door moederlief. Ja, hij belt inderdaad terug.
aankomst op de club voor de gebruikelijke rai- Heel vervelend, maar glazen zijn opgehaald bij
ning even inspecteren of alles wat op die dag bedrukker en staan bij fansportbedrijf, dat is, je
afgeleverd zou worden, ook daadwerkelijk afge- raad het al gesloten. Dood spoor. Boy Gailjamd
leverd is. De startstellage van Altrex is er, Palm heeft een goed idee en belt onmiddellijk de

Bier heeft zijn spullen afgeleverd, de speelgoed- Kamer van Koophandel op. Drie namen, ik
smaÍts zljn gearriveerd en de herinnerin- onmiddellijk nol bellen. Inmiddels is het vrijdag

11.00 uur. Ja hoor contact. Nee manlief is op
pad, maar heeft een mobieltje. Ja hoor, nee moet

bij vestiging Rotterdam zijn. Nee, waarschijnlijk

Om toch nog eyen terug te blikken op de tijd
in het bestuur heb doorgebracht. Het begon alle-
maal met de vraag van l,o€s Aarts, in 1993 2e

secretaris, Askid Pieterse, was op een gegeven

moment ook afgeheden en toen werd besloten om

de twee functies samen te voegen. Dat viel achteraf

wordt van heel Den Haag en oms-

heb ik nog twee jubileumfeesten

e aanleiding wÍrs toen een nieuwe organiseren, het l0-jarig enhet l5-jarig.
meer energie kost dan ik had verwacht, m ieder geval vafl genoten. Vooral ook

het plezier dat de aanwezige leden

worden bij
ik zeker als zeer Ik heb veel mensen

leren kennen binnen

dat vooral op sociaal

me

zodat er punt heeft. En ook dat er de

aanpak en andere vereniging vrijwillig veel

zouden kunnen ont- veel leden geen weet

in herhaling begon te wel ergemissen ervaren,

die in het overal. Je leert er

en flexibiliteit zijn
je met

nog benadrukken dat wij allemaal,

alle leden van de HRR, de zorg heb-

De vereniging is van ons

Uiteraard

wend, op

het liefst natuurlijk opbou-

het reilen en zeilen van de vereniging,

altijd kwijt bij bestuursleden. Tij nilen er alles aan

eventuele

dan ook goed mee om en draag

om haar om te je steen§e goed als mogelijk is (denk bijvoor-
zei ik ja. De le beeld eens het draaien van een bardienst)

. . . .., shit waar zijn
Nu2

., steeds

werd gehuldigd. Ondanks dat

gevoel.

toch niet mee. Daarom is in 1997, met het doen wat in hun

2e secretaris, dit men op te lossen.aantreden van José

weer binnen de succes de komende

vereniging en was het

met ondersteuning

glazen

zondag

1200 man en geen glazen en maandag wÍur-
schijnlijk 1200 glazen en geen

wat nu. Even in he magazijn kijken,
Ja hoor gevonden, zal chauffeur
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Het voorwoord is nu even niet aan de voor-
zitteL maar aan de eerste secretarts. Ja, ik

meer het gevoel dat

ik alles niet meer kon doen zoals ik zou willen. Op

een gegeven moment heb ik dan toch maar de

knoop doorgehakt. vind ik nog

steeds, dat na verloop

nieuw

bestuurlijke lichaam

weer nieuwe ideeën,

ook

selen en laten afleveren 's-Middags 4
leverd.

Thankgod !!l!l!!
Lees verder op pagina 2

heb ik

tertijd best veel leden gekost. Het ledental is geluk-

kig weer op het oude niveau en ik ben ook blij dat

van het

nog Royal Ten 2001

je gelukkig

die heb je als

de

lukken

inzet van leden. Het was zeer pÍettig om met jullie

samen te werken.
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Royal Ten 27 mei 200Í

met een

Topprestatie
Na veel gehannes met topatleten die eerst wel
komen en dan weer niet, is er uiteindelijk op

woensdag eenzeeÍ goed startveld bekend. 5 atle-

ten, waarvan er 3 van absolute wereldklasse.

Zelfs Roger Rop, winnaar van de CPC en houder

van het officieuze wereldrecord op de 25 km in
1.13 en een beetje (twee weken voor de Royal

Ten gelopen) komt. Daamaast nog Paul Biwott
en de Cyms Kataron. Alle 3 mogelijke kansheb-

bers, zal de bonus van / 10.000,- er uiteindelijk

uitgaan ? Daarnaast nog Aziz Bougra, mogelijk
goed voor een tijd onder de 30 en Theo van de

Abeele, vooraf de gedoodverfde winnaar bij de

veteranen. Plotseling worden we nog gebeld

door allerlei atleten die ook nog willen komen.

Nee sorry, geen staÍgeld meer beschikbaar,

alleen nog prijzengeld. Op zaterdag Volkert
Wagner ( manager van Roger Rop, Teckla

Laroupe e.e.) aan de lijn. Mag ik een dame mee-

nemen, vraagt hij. Is goed, maar geen startgeld.

Bij aankomst zaterdagavond, blijkt zij, Judith

Limo, de week ervoor een PR gelopen te hebben

van 32.32 in Glasgow. Jeetje, een wereldtopda-

me Íum de start, dat kan toch niet waar zijn ?En

om even voor half drie is onze droom waarheid

geworden. Een absolute wereldtoptijd van 27 .58

en nuÍrmer 2 it28.01. Nummer 3 en 4 ook nog

Smartparade
Een groot succes. 21 deelnemende auto's met de

HHR smart van Jeje op kop en alles strak geleidt

door Peter van lreuwen en Andre Papilaya. Tot
op de seconde verliep het grandioos. De start van

de l0 hoefde niet opgehouden te worden ( mijn
gÍote angst vooraf). Alle deelnemers waren na

afloop zeer tevreden, goed georganiseerd, lekke-
re lunch, prima tapasbuffet, goede verzorging en

een leuk herinneringspakket.

Dank u wel.
De hele Royal Ten 2001 is eer,zeer groot succes

geweest en dat kon alleen maar door alle spon-

sors, vrijwilligers ( 180 man), Politie
Haaglanden, HTM en Connexion, alle leveran-

ciers, alle businessrun teams (23, 4 meer dan

2000), alle deelnemers ( iets minder dan 1300

man, 350 meer dan 200), gemeente Den Haag,

Staatsbosbeheer en zijn boswachter, meedenken-

de leden en verder iedereen die ik vergeten ben.

U allen hartelijk bedankt ! ! !l ! ! ! !! ! ! !

Op 27 mei ging ik naar het Malieveld in
Den Haag want daar was de hardloop-
wedstrijd van The Hague Royal Ten,
waar naast de 5 en 10 km ook voor kin-
deren een Run was georganiseerd over
1,5 km.

we eerst aftellen, maar het alarmpistool deed

het niet, hrj gaf pas de knal toen wij al weg
waren. Tijdens de wedstrijd was het wel op je
lip bijten! Dat was pas vermoeiend, maar toch
lekker gelopen in een tijd van ongeveer 6

minuten. Na de loop, bij de hnish, kreeg je
een bekertje water,
sportdrank van

Aquarius een

medaille en een

prijzenpakket met
een jaarabonne-

ment van Sea Life.
Verder was alles

leuk en er was

zelfs een optocht
met Smarts auto's.
En een prijs van

10.000 gulden!

Niels Gerritsen

!f loor de wedstriid kregen we een

V ru;:.ï;ffiïïx,;,ï:.i:;
samen met mijn nee{e Jesse Zwart. Het
was ruet zwaaÍ,
maar je moest wel
goed opletten, want
de bewegingen wa-
ren best pittig. Door
de speaker werden
we opgeroepen om
naar het startvak te
komen. Voor het

startschot gingen
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RUNNERS

Voor a! uw
hardloopschoenen en

kleding.

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

Alle HRR leden 10% koÉing.

Velen restanten voor de helft
van de priis.

Bij aankoop van een paar
hardloopschoenen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerdervootl 182,
25í7BH DEN HAAG,

Tel 070 - 31077í8
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Berichten
vanuit het

Bestuursvergadering 6 juni . Fietsen: er is geconstateerd dat men fietsen
in de hal plaatst. Dit is ook niet toegestaan.

Fietsen kunnen in de daar voor bestemde
rekken worden geplaatst.

. Motoren: voor motoren wordt een aparte
parkeerplek gecreëerd op het terrein voor
de heuvel, rechts naast de ingang.

. Brandblusapparaten: zijn gecontroleerd en

zullen vervolgens ieder jaar worden
gecontroleerd. De ophangbeugels worden
volgend jaar geleverd als de apparaten
worden vervangen.

. Vernieuwing elektra clubhuis: in
juli,/augustus wordt de elektra in het club-
gebouw vernieuwd.

. Plafond Serre: er is een voorstel in de

maak. Uitvoeing zal in oktober/november
gaan plaatsvinden.

. Plafond Kantine: uitvoering begin 2002
.Bekeken zal worden of e.e.a. kan worden
versneld. Uitvoering is aftrankelijk van de

beschikbare capaciteit van aannemers.
. Parkeren: leden parkeren op het terrein en

vernielen de borders. Parkeren op het ter-
rein is niet toegestaan. Er worden binnen-
kort hardhouten paaltjes geplaatst om par-
keren op het terrein te voorkomen.

De volgende bestuursvergaderingen in 2000
zullen zijn op 12 september, 3 en 23 oktober
en l2 december.bestuur

onder de 30 en 3 lopers in de 30. Een waanzinni-

ge uislag wÍurmee de Royal Ten ineens op de

kaart staat als een zeer snelle wedstrijd. Want
ook Judy levert een wereldtopprestatie door
32.00 te lopen. Er zijn maar weinig dames die

dat ooit ook gepresteerd hebben. En het parcours

klopt. Offrcieel nagemeten door de KNAU. Wij
Road Runners hebben een wereldtopwed-
strijd.

w
tr óorkaurën
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Peer wil iii ie even voorstellen? grng) De 20 van Brussel was als vanouds.

Druk, warm, hectisch, dorstig, wiend-

schappelijk, kennismakend, geeswemri-

mend en relaxed (fein). Maar dat moet jij
weten, want met jou heb ik hem ook een

paar keer gelopen. Een keer heb jij ons op

de terugweg naar huis gereden omdat je

de anderen niet bekwaam genoeg achtte.

Heb je zelf nog een uitdaging op
het gebied van lopen?
Ik zou graag eens met e€n paar loopmaten

de marathon van New York lopen.

Hoewel. Ik heb in 1998 de marathon van

Den Haag gelopen. De voorbereiding

rraag veel tijd en discipline.

Heb je naast je sport nog hobbfs?
Mike en tk zijn 22 jaar geleden een

antiekwinkel(tje) gestart. We verkopen er

in hoofdzaak oude en antieke kachels

maar ook bijpassende oude en nieuwe

lampen. Mijn grote hobby is dan ook al

30 jaar het restaureren van potkachels,

nrfhaarden, fomuizen, open haarden etc.

Er is veel werk aan zo'n oude kachel

zoals lassen, boren, slijpen, tappen, met-

selen en poetsen. Het is luil el zwaaÍ

werk maar erg leuk om te doen. Ik sluit

ook alle kachels zelf aan en heb dus veel

contact met de klant. Schaken doe ik ook

erg graag maar te weinig. En skiën doe ik
meestal twee keer een week per jaar.

Hoeveeltijd zou een mens gemid-
deld per week aan sport m@ten
besteden?
Je hebt mensen die als ze naar een vol

bord met eten hjken al dikker worden en

je hebt mensen die als ze naar een leeg

bord kijken al afslanken. Natuurlijk trnee

uitersten. De eerste groep zal altijd moe-

ten blijven letten op wat ze eten en vol-

doende bewegen, dus 5-6 uur per week

sporten. De tweede groep kan denk ik
volstaan met 2-3 uur per week. Maar ver-

standig eten en elke dag een stuk wande-

len houd een mens gezond.

Welk boek las je voor het laart?
Sorry ik weet het echt niet meer. Dikke

boeken lees ik alleen als ik op vakantie

ben.lk lees voomamelijk artikelen in dag-

en weekbladen en magazines.

Wat is je favoriete muziek?
Eagles, Supertramp, ELO, maar ook U2.

En hedendaagse muziek kan ik ook

waarderen hoor. Die Judith bijvoorbeeld,

wat'n stem en techniek.

Miin naam is (1 liik wel'wie van
de drt{ Peter Leegstra.
De meeste mensen kennen mij
beter als Peer.lk ben bijna 30 jaar
getrouwd met Mike (ook'n roep-
Daan, en heb twee fijne dochten
van 24'entl jaar.

lllÍanrmerben je lid geworden?
Na stoppen met roken en een meniscus-

operatie heb ik me in 1986 aangemeld

voor de CPC-naining.

In de groep van 'good old' George

Hansbergen werden we in 3 maanden

klaargestoomd voor de '21 ' .

In deze groep liep ook Heidi van der

Veer, later mijn eente tainer. Ik had nog

nooit een meter harder gelopen dan nodig

was.Geen atletiekverleden dus. Ik heb

mijn hele jeugd getafeltennist.In '87 heb

ik nog eens de CPC-naining meegedaan

en na, van een emstige enkelblessure

(bergwandelen) te zijn hersteld ben ik in
1991 lid geworden van de HRR.

Wat doe je voor werk?
Ik ben nu al weer 30 jaar in de scheeps-

bouw werkzaam. Ik ontwerp pijpleiding-

systemen aan boord van schepen.

Ondezeeboten (Walrus), bovenwater-

schepen (Korvetten, GW-Fregatten enz.)

Maar ook megajachten en soms tanken.

Technisch werk, veel m.b.v. computers,

maar leuk werk.

Wanneer ben jij bij Gerrit v.d, Veer
gaan lopen?
Na een loopperiode bij Heidi en daama

bij Henk Hoogeveen ben ik in '94? door-

geschoven naar de groep van Gerrit.Met

de huidige harde kem ofuel 'die hards'

Jannie, Noortje, Rick, Roel, Pim, Danus,

Rene, Simon, Fred en Job? aangeluld

met nieuwe jongelingen of jonge nieuwe-

lingen heb ik het prima naar mijn zin. We

hebben veel lol want 'de humor ligt op

sffaat', vooral tijdens hardlopen.

Wat vind je hieruan?
Genit traint graag intensief en wij mop
peren graag, maar hij zal moeten toege-

ven dat wij tijdens het lopen altijd luiste-

ren naar het lichaam van orze trainer Hij
ffaint steng maar rechtvaardig. Hij houdt

ook wel degelijk rekening met te lopen en

gelopen wedstrijden en blessureleed. Ik

Flash-back van nummer 17
denk overigens dat de individuele trjden

nergens zo dicht bij elkaar liggen (groep I
uitgezonderd) als in onze groep, ik schat

ca. 8 min. op de halve marathon.

Train je vaak, hoeveel en wanneer?
Ik train het hele jaar door op maandag

woensdag en in voor- en najaar ook op

wijdagavond. Ik loop het liefst in de win-

ter. Als het warm is kan ik ondanks die

kale kop mijn warmte moeilijk kwijt. Ik
vind regen, wind en kou heerlijk om in te
lopen.

Waar haalje de motivatie
vandaan?
Als ik niet zou hardlopen dan groeide ik
dicht. Je kunt en mag (en moet soms)

meer (lekker) eten en drinken als je hard-

loopt. Maar dat is mooi meegenomen. Ik
loop voomamelijk om de accu op te

laden. Ik werk 40 uur in loondienst, 20

uur voor mezelf en klus veel uren in m'n
huis omdat ik graag alles zelf doe. Dus

gaat er vaak wat mis. Dat loop ik er echt

uit; wat een uitvinding dat lopen.

Wat was voor jou de Ieukste wed-
strijd in de afgelopen tijd?
Deze waag moet afgesproken werk zijn.

Maar ik ontloop hem niet. Jammer dat

deze loop samenviel met de Royal Ten.

Dat komt overigens maar zelden voor.

Volgend jaar zijn wij weer present bij de

hulpfroepen (dit lijh wel een spltbetui-

Wat is dat nu voor en rarc titel
zult u denken, maar gaandeweg
dit stukje zal het u wel duidelijk
worden.

et allemaal in 1982 of 83

de CPC training van Keith,

Ton, Jacques en al die

namen. Zaterdagochtend

in een hotel op Kijkduin, de aanloop naar

mijn eerste CPC. Net gestopt met roken,

dus met een conditie om van te huilen,

heb je het zwaar in de winterse stormen

op strand en duin.

De groep was enthousiast en op de laatste

gezamenlijke training werd bekend

gemaakt dat het animo zo groot was dat

er maff een vereniging opgericht moest

worden. Bijna de hele CPC grwp zag

daar wel wat in en al gouw was de ver-

eniging een feit. Clubkaarten werden uit-
geschreven en trots stond ik daar: lid
nummer 17.

De vereniging groeide en via diverse

omzwervingen kwamen we aan de

Doomiksestraat met een clubhuis dat

toch een heel eigen sfeer uitademde. Het

ledental bloeide, de CPC groepen groei-

den en van lieverlee werd de rol van

meeloper vemrilt voor die trainer.

Groep 4 (zie trouwens de foto van deze

die-hards in het eerste nummer van 2001)

werd een hechte groep met als kenmerk

dat er altijd wel wat buitenlanders in

meeliepen. 7,o hadden we diverse

Engelsen, Amerikanen, een Zuidafrikaan,

Australiërs en zelfs een Turkse legeroffr-

cier die voor korte oflangere tijd deel uit-

maahen van de groep.

De buitenlandse reizen kwamen ook op

in die periode. Het rainingsweekend
gekoppeld aan het bezoek aan de Yvo

van Dammen- memorial in Brussel. De

eerste fip naar Parijs - Versailles, onder-

gebracht in een hotelletje buiten de stad

waar zË duidelijk geen ervaring hadden

met rennende Hollanders en het brood al

halverwege het ontbijt op was. De 20 kn
van Parijs volgde een jaar later evenals

de Marathon van Brussel en de trip naar

Newcastle. Ook Harwich kwam toen

voor het eerst op de kalender. En niet te

vergeten de jaarlijkse cross in Lokeren,

eind Januari.

Voor mij kwam echter op enig moment,

vlak voor het vertrek naar de Buurtweg,

aan het trainerschap een einde omdat een

andere liefde de overhand keeg, name-

lijk die voor de paarden. En eerlijk
gezegd vond ik het op dat moment na

zo'n 8 jaar zelf gelopen te hebben wel

fijn om nu eens te zitten op een dier dat

het loopwerk voor nuj deed. Diverse

malen hebben onze paden elkaar in
Meijendel gekuist en steeds weer

enthousiaste reacties.

Mijn befokkenheid met het lopen herft
zich nog een paarjaar gemanifesteerd als

wedstrijd-verslaggever bij de Westland

Marathon, toen ook deze loop er mee

ophield viel voor mij het doek echt. Toch

zijn er waarschijnlijk zeer ver op de ach-

tergrond nog wel gevoelens voor de

wegatletiek blijven sluimeren.

Om even terug t€ komen op die gevoe-

lens, hoe komen die nou opeens weer

naar boven. Wel, op de dag dat ik dit
schrijf ben ik net weer terug uit Den

Haag waar op zondag 22 april jl. de vu-
jaardag van mijn opvolger bij Groep 4

werd gevierd. Joop den Ouden werd 50
jaar en men had bedacht dat een soort

reiinie wel een aardig cadeau voor hem

was. Naar mijn mening was het een

geslaagd cadeau en wat mij bereft, het

was leuk om weer veel gezichten van

zo'n 9 a l0 jaar geleden weer te zien.

Niet altijd stonden de namen direct bij
het gezicht maar gaande de ochtend vie-

len veel kwartjes weer op hun plaats.

Jammer vond ik echter dat de Zondagse

naining niet meer bestaat, daar door

miste ik waarschijnlijk nog vele oude

bekenden zoals Jacques Overgouw, Ed

Zijl en Eugene van den Berg om maar

een pÍulr namen te noemen.

Bij het vertrek drukt Jelle v.d. Veen me

nog snel een clubblad in de handen en

mompelt nog iets over een Club van

Honderd.

L*sverd*op pagina 4

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.
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Wil je meer weten? FngSl{
We nemen graag de tiid VlSpru
voor je. cor{TAcTLENsPT-AN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002 loosluhsersg 4§.- 2tl AG Der Isrg
IeleÍoon 1170-362tlotO - F x 070-345 Í5 18
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van nulnmer 17

daar nog wat van.

Good-old Ben Hermans is de ftekker van

dit fenomeen zo wordt mij verteld. Als

Ben daar net zo enttrousiast mee bezig is

als met zijn lopen in Groep 4, dan wordt

dit gegarandeerd een succes. 7n'n 2N
mensen heeft hij al zo gek gekegen lees

ik in het december nuÍnmer van het club-

blad.

En als ik het clubblad verder doorblader

zie ik dat veel voormalige leden van

Groep 4 momenteel zelf tainer zijn of
zelfs bestuurslid. Wellicht dat de bodem

daarvoor aljaren geleden gelegd is.

Dat clubblad is ffouwens ook een heel

verschil met de eerste jaargangen waar-

aan ik zelf heb mogen meewerken, maar

ook hier weer kom ik namen tegen die er

in de begin jaren ook al bij zaten. Het

exemplaar van december 2000 dat ik mee

keeg ziet er gelikt uit en de versie van

begin 2001 op Intemet roept helemaal

nostalgische gevoelens op. Ik zie zelfs op

de Intemet-site dat ik nog voorkom in de

"Besten top 5", welswaar met een tijd op

de 800 meter, maar toch.

Omdat ik drie jaar geleden Den Haag ver-

laten heb om een boerduijtje in Drenthe

te gaan bewonen, was het nieuwe club-

huis en de totaal vemieuwde omgeving

van dat clubhuis voor mij een openbaring.

Door de gesprekken met alle aanwezigen

en het gezamenlijk kijken naar de

Marathon van Rotterdam begon er toch

weer iets te kiebelen. Ik heb mijn map

met oude schema's weer eens voor de

dag gehaald (a, die heb ik nog steeds bin-

nen handbereik staan) de beslissing geno-

men om van de week maar eens een paÍtr

loopschoenen te gaan kopen. Van paard-

rijden komt de komende maanden toch

niets, de menie hijgt half Juni een veu-

len, de ruin heeft wat problemen Íuu:l een

been. De schapen hebben ook hun lam-

meren weer gekegen, dus tijd om te

lopen moet er toch2 a 3 maal in de week

wel over blijven.

Ik woon aan de rand van een groot heide-

en bosgebied (het Nationaal Park

Dwingeler Veld) waar je uren over zowel

verharde als onverharde paden kunt lopen

en fietsen zonder iemand anders tegen te

komen (ook leuk voor een trainingsweek-

end).

Wel, tot zover deze gedachten. Mocht er

iemand in Drenthe op vakantie gaan en in
de buurt van Euninge (net boven

Hoogeveen) komen dan is hij of zij van

harte welkom. Mits de MKZ crisis dit
uiteraard toe laat, want ook wij met onze

paarden en schapen hebben daarmee te

maken.

Oh ja voor ik het nog vergeet .... Ben

Hermans, noteer mij maar als het 250 lid
van de Club van Honderd (daar moet je

nu toch wel zo langzamerhand aan toe

zijn!).

Rob en Nicolette Bleijs

(Rob@Bleijs.l 23. nl en httptlwww.bleijs.l 23.n1)

Rofterdam 200,|
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Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. 070 350 41 40
Dat lijkt dus nergens op, die lo0p-
groep van Henk, op maandag-
avond 23 apil tijdens de training.
Al lemaa I verzu u rde ha mstri ngs,

stijve benen en spierpiin. Even lek-
ker uitlopen, xn zogenaamde
hercteltraining. Vooral die trapjes
in Clingendael doen het goed.
Allemaal steunen en keunen.
Heerlijk, een beetJb aandachtvra-
gen en je wentelen in zieligheid na
Rolterdam.

had dat verwacht, als we

januari min of meer dan

een beetje besluiten om

misschien Rotterdam gaan

lopen. Volgens mij verklaart Henk ons

eigenlijk voor gek, maar hij laat zich niet

kennen en levert toch een schema voor

de lieftrebbers. Dat zijn er negen: Hilde,

Antoinette, Ronneke, Hans, Julio, Frans,

Lange Bert, Henk 2 en ondergetekende.

Theo wil wel, maar zijn vakantie gooit

roet in het eten. Het zekere voor het

onzekere nemend, zeggen de meesten

aan de lange duurlopen mee te doen, tot

het niet meer gaat. Maar de afstanden

worden langer en we blijven allemaal

blessurewij. De kilometers en uren rijgen

zich aaneen. Tnlf zijn we ook verbaasd

over zoveel discipline: elke zondagoch-

tend staan we er weer met zijn allen.

Henk heeft het er ook maar druk mee. Of
hij loopt mee of hij taint eerst 's-mor-

gens de niet marathonlopers en komt

daama nog in Delfue Hout coachen, als

wij daar onze 30 kilometertjes lopen.

Vooruit, inschrijven mÍur en daar staan

we op 22 april om negen uur op CS. 'We

wensen de andere HRR-lopers succes en

stappen in. We maken kennis met ons

Engelse HRR-lid Arthur, die speciaal

voor Rotterdam is overgekomen. We

nemen hem mee naÍtr de start. Verder

kan hij het zelf wel, met zijn 69 jaar en

zijn 73ste marathon. Hoe doen die men-

sen dat toch? Sommigen zijn een beetje

druk, anderen juist stil. Heb ik alles? Nog

maar weer eens naaÍ het toilet. Zijn we

wel op tijd? De bekende zenuwen voor

een wedsrijd, maff nu toch wat erger. In
Rotterdam wachten Henk, Theo en Peter

ons op voor de begeleiding. We kleden

ons rustig om en dan doet Ronneke even

een kleine test op stresshstendigheid: ze

is haar schoenen vergeten! Kan gebeu- )

De vakantietijd is weer aangehroken bij
het uitkomen van dit Clubblad en dat is
waarschiinliik aan de drukte op de club
goed te merken. Misschien zit je nu lek-
ker op je balkon of lig je op het strand,
terwijl je dit stukje leest. Dat is wel te
hopen, want dan is de zomer tenminste

rubriek ben ik altijd positief over de

het bargebeuren. Anderen zien dat

niet zo, want we krijgen vaak com-
en negatieve kritiek op onze handels-

wijze. Daarom heb ik besloten om zelf ook eens

kritisch te zijn. Om te beginnen moet je dan kri-
tisch naar jezelf kijken en als ik dat doe dan

constateer ik dat we het zo slecht nog niet doen,

zeker gezïen de omstandigheden, de huidige
barcommissie bestaat uit vier leden, dit zijn er

zeven geweest. Deze vier leden zorgen ervoor
dat de bar draait en zorgen eroor dat de proble-

men die het nieuwe clubhuis met zich mee-

brengt, worden opgelost. Er zijn al verschillende

clubleden benaderd, helaas zonder het gewenste

resultaat om de commissie te versterken.

Kritisch kijkend naar de barmedewerkers valt
het mij op dat sommigen steeds later komen,

soms zelfs als de lopers al weg zijn. Kom alstu-

blieft gewoon op trjd, dat is 15 minuten voor
aanvang training. Dat geeft de leden van de bar-

commissie de gelegenheid om jullie van de laat-

vanger moet zorgdragen.

Doe dit wel ruim van tevo-

ren.

Het is alweer een tijdje
geleden dat we de verbrui-
kerslijst voor barmedewer-

kers geintroduceerd heb-

ben. Op deze maandlijst

worden de door de mede-

werkers genoten consump-

ties genoteerd en zit voor in
het logboek. Deze lijst is
volledig anoniem. Helaas

zijn er toch maar heel wei-
nig mensen die deze lijst
invullen. Hierdoor kunnen

wij geen goed zicht krijgen
op het eigen gebruik. Dus

doe ons een plezier en vul
hem voortaan gewoon in.

Een laatste punt waar ik om wil vragen is om
bar, keuken en alles wat verband houdt met je
bardienst netjes achter te laten. Laat de boel

achter zoals je het gevonden hebt, dat is dus net-
jes en schoon, want als het goed is heeft jouw

voorganger dit ook gedaan. Het scheelt degene

die na jou komt een hoop werk.

Dit zijn wat punten van kritiek zoals wij die

voelen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit
voor iedereen geldt, maar alleen voor diegenen

die zich aangesproken voelen.

Rest mij nog iedereen een prettige vakantie toe
te wensenstand van zaken op de hoogte te brengen.

is het zo dat als je een keer verhinderd

Goede voeding kan
sportprestaties

verbeteren!

Janine Reitsema
(sportdiëtist en afgestudeerd sportlerares)

geeft advies over goede voeding:

' sportspecifiek bij (semi-) topsporters;

' sportspecifiek bij recr.sporters;

' in het algemeen (o.a. overgewicht)

Zowel persoonlijke begeleiding als

groepsvoorlichting!

Sportvo edings advie sburo
Janine Reitsema

Gevestigd: Sporting Special
Schenkweg 5, Den Haag

Tel: 070-3 8 I 77 7 7 /06-24635995
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Verslag feestavond /algernene ledenvergadering rran de club rran 100

Leuk was het verzoek van het
bestuur van de CLUB van 100
aan mij om en verclagje te
schrijven over de door mij
beleefde feestavond van de Club
van 100 op 20 april jl.

kwam het begnp "tijd"
naar voren. Hoe

we daar tegenwoordig

om. We hebben nergens

meer tijd voor. Wel voor ons zelf mar
niet meer zoveel voor de omgeving.

Vandaar dat ik met enige strubbeling

toch maar even een beetje van mijn
kostbare trjd vrij heb gemaakt om een

stukje te schrijven van de ontzettende

leuke en gezellige Feestavond

in de allereerste plaats wil ik
bestuur van de Club van 1fi) dan

De vergadering verliep vervolgens wat
chaotisch, maar volgens een insider
was dit normaal. Het 200 ste lid van de

Club van Honderd werd via een lot uit
een grcte hoed getrokken, en er waren
drie gelukkigen die met een VVV bon
naar huis gingen. Na afloop van de

vergadering kreeg de bemanning toe-

stemming te vertrekken en werden de

motqmn gestart. Het klonk als een oud

oorlogsvliegtuig',,Effi we stegen dan

toch op. Onderweg kegen we natuur-
lijk ook te maken met de nodige turbu-

lentie en werd omgeroepeà dat we

rustig zitten met ons

Verder verliep
en kwamen we uiEin-

Spanje zon-

nig, de hapjes en drankjes werden

door twee Spaanse schonen verzorgd

inmiddels was de band The Alley
gearriveerd en verwelkomde ons

met een daverende pot Rock en Roll.
De voetjes gingen van de vloer en er

werd flink uit de bol gegaau Gelukkig
zijn er dit keer geen gewonden

"gevallen"en waagde zelfs Sonja zich

:rop,de f,*nsvloer. De hele bemanning

heeft ook nog een geweldige act ver-

toond waama er nog een pÍutr mensen

in het zonnetje werden gezet. Dit was

in het kort een indruk van mijn le
Feestavond van de Club van 100. Ik
hoop er zo nog meerdere mee te
maken. Voor diegenen die nog geen

lid zijn doe ik hierbij het verzoek,

meldje aan, het is voor een goed doel.

IhIDÏH[F0trRUN
De HRR. íssteeds weer in voor
iets nieuws! Dit keer een FINO
WE F2X RUN! loost mocht
weten wat hetwas. Het gonsde
van de veronderctellingen die
bewuste avond:
. moest ie het alleen doen
. zou ik de weg niet kwijtraken
. hoeveel kilometer was het en

ga zo maar door.

aan het begin van de run
alles haarfijn uitgelegd

de organisator van het

Hij had het o.a. ook
over een sfippenkaart? Moesten we

dan een stuk met de bus of tram?

Gelukkig bleek dit niet zo te zijn. Het
startsein werd precies om 19.15 uur
gegeven en toen ging er allerlei groep-
jes op weg naar de startpijl. Die moest
je nl. zelf vinden. Er viel toch wel
enige nerveusiteit te bespeuren bij een

aantal personen. Maar goed, iedereen

grng op weg nÍutr de eerste controle-
post. Daar had Roché ook alles over

verteld, maar of het wel goed begre-

pen was? Ons groepje heeft er 2
gemist ( bleek na afloop ). Er moesten

heel wat napjes op en af en ik denk

dat de bewoners van de bewuste flats

wel gedacht zullen hebben: wat is hier
in godsnaam aan de hand: een achter-

volging? Ook de rek-strekgarage zat

in het parcours. Gelukkig was de ver-

velende mevrouw er nu niet ( als wij
er zijn, worden wij nl. altijd wegge-

stuurd ). Overal zagje groepjes rennen

met een papier, zoekend naar pijlen.
Toen was de controlepost in zicht
wiur we de bewuste stippenkaart l«e-
gen: nou dat had echt iedereen moeite

mee! Wij hebben maar wat gedaan,

we snapten er niks van. Het derde

onderdeel was een beschreven route:

even waande ik me weer bij de pad-

vinderij:, derde boom rechts, vierde

struik links, hoeveel geweien zie je
hangen in het theehuis? Er zaten wat

addertjes onder het gras en de tijd ging
echt dringen. Rennen, rennen. Af en

toe onenigheid wat nou rechts of links
was. Rennen, rennen. Nog 5 minuten.

het eind was in zicht. Daar was de fox
: Roche en nog net binnen de tijd! !! !

Het was een leuk spel, goed georgani-

seerd door Roché en medewerkers.

Bedankt!

Ria van den Berg (groep Heidi)

Zie uiblag op pagina 6

) ,en, toch? Het is al half elf geweest, dus

er is nog anderhalf uur om ze even in

Den Haag Zuid op te halen. Ik kan alleen

maar raden hoe Henk gereden heeft,

mÍur om drie minuten voor twaalf laij-
gen we via Theo door dat Ronneke ook

in het startvak staat. Twaalf uur mogen

we weg. Wat moet ik er verder van ver-

tellen? Hilde is het snelst, mooi binnen

de vier uur. Bert en ik genieten er het

langst van, maar finishen toch ook nog

riant (relatief dan) birmen de vijf uur. En

ook Arthur zet nog even een ruime vier

en half uur neer. Antoinette moest ik na

28 kilometer laten gaan, wat tegen de

afspraak was mijnerzijds, maar kapot is

kapot. Absoluut niet mijn weeÍyp,
zeker niet alsje alles bij een paar graden

boven nul hebt getraind en nu in prachtig

windstil lenteweer loopt. Iedereen lekker
gelopen in het begin en nog lekkerder

afgezien aan het eind. Maar die paar laar
ste kilometers maken alles goed en de

Coolsingel is één groot feest. Hier is elke

loper kampioen. Wat een lekker publiek.

Theo en Henk hebben heel wat af moe-

ten fietsen om iedereen steeds van steun

en voeding te voorzien. Een niet geringe

prestatie als een groep zo uit elkaar ligt.

Bedankt hè,jongens.

Na een lekkere douche en een massage

redelijk opgeknapt op huis Íun na nog

een laatste groet van Henk Morgen op

de club hè, voor de hersteltraining. Ja

Henk.

AndréWesterhuis

Loopgroep HenkHoogeverln

ker
om

ging

en te

ervaar

HRR

baar. Dit
woon. Zij zijn

binnen je

Afin nu even
FEESTAVOND.
Bij binnenkomst

verbaasd wat
afspeelde. De het officiële gedeelte.

Met spoftieve gt@ten,
Ria deVrce @

belangrijke

de

en

voor de

afscheid

van de

BU

moest ik mij

thee te gaan

omgetovd tot
van de KLM.

richting Spanje

Georgette bracht :

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van:
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Inlichtingen: John Agterof
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KOK AssuRANTrËN

F Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectieÍ);

F Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.
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Terry Fox Run 2001 TC-Írieuws
o

a

o

o

Terry Fox Run
dit keer gehouden op

16 september.Deze
ten behoeve van de TC niet

kankerbestrijding wordt in 60 lan-
den gelopen ter nagedachtenis van

de Canadees Terry Fox. Hij liep
met een houten poot meer dan

5700 kilometer in een tempo van
een marathon per daglZoals
gebruikelijk zijn de lopers en wan-
delaars welkom bij Haag Atletiek
aan de Laan van Poot. Hierbij dan

ook een oproep aan alle HRR-
leden: doe mee !! Er is een 5 km en

een 10 km parcours.Wandelen mag
ooklEen ploeg van de HRR zal
zich ook inzetten aan het parcours.

Houd vrij die zondag 16 septem-
ber! Meer achtergrondinformatie:
www.ocanada.nl
leje Groot

Hellen van de HRR-krant zei
woensdag nog tegen me,
vergeet je het stukje van de

ik vandaag 10 juni,
van de wedstrijd
(met weer veel

topklasseringen! ! !)
achter de computer gaan zitÍen en

begin als eerste met de "Find the
Fox" run van afgelopen woensdag-
avond, want dat schoot me als eer-

ste te binnen.

Fox
Het bleek helemaal geen oude vos

te zijn die dit had georganiseerd,

maar wel eentje die zijn haren is

verloren. Zijn streken ztjn na

woensdag nog meer bekend binnen
de club en daarvan hebben we met

volle teugen van mee mogen genie-

ten. De afwisseling in opdrachten,
route, pijlen, levende en houten
posten, het hield niet op en redelijk
buiten adem kwamen de meesten

weer terug bij het eindpunt vlak bij
de club. Ik vond het een prachtig
spel van denken en doen, omgaan
met frustraties, je niet laten kisten
en zien waar je uit zou komen.
Trainingstechnisch zaten er ook
nog een aantal variaties in de vorm
van versnellingen, paardenpaden,

trappen, opgangen, noem maar op.

Woensdag-Donderdag
Over dit onderwerp kan ik meede-

len, dat er bij de TC een aantal
reacties (wel of niet bruikbaar moet
nog blijken) zijn binnengekomen
na het uitkomen van de vorige
HRR-editie.
Op I I juni zal dit punt in de

Trainers-TC vergadering worden
behandeld. Duidelijkheid over wat
er Yoor maatregelen nodig zullen
zijn, komt pas nadat er met de trai-
ners overleg is geweest.

Cursus (assistent)-trainers
In de laatste TC-vergadering van 7
april jl. is gesproken over het orga-
niseren van een assistent-trainers
cursus via de KNAU (indien moge-
lijk bij ons op de club). Alle ZOT-
trainers, die ditjaar hebben meege-

werkt aan de ZOT-trainingen en

die nog geen assistent-trainers
diploma hebben, krijgen deze cur-
sus in het najaar aangeboden.

Overige leden, die ook interesse
heeft in het volgen van deze cursus
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bii che Fox onderues
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gediplomeerde trainers loopgroe-
pen uitbreiden en biedt alle geihte-

resseerden de mogelijkheid in het
najaar de cursus TLG te volgen. (+
20 zaterdagen van eind oktober tot
eind maart 2002). Eugène van den

Berg en Marcel den Dulk hebben
aangegeven de vervolgcursus
Coach-B in het najaar te gaan vol-
gen.

Algemeen
Henk van Leeuwen, kortgeleden

gestart als trainer op de donderdag-
avond, heeft op verzoek van de TC
de instroom van de ZOT-groepen
op zich genomen. Daarnaast heeft
hij de afgelopen weken mee gehol-
pen bij het begeleiden van de groep
van Gerard op de donderdag.
Gerard heeft een knie-operatie
ondergaan. Gelukkig is de operatie
goed verlopen

B.t. van Kan

voorzitter
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Alledaagse problemen Hr&@
Afgezien van srycifieke blesswes kunnen
ook kleine, alledaagse ongemakken optrc-
den voor en tijdens het lopen. Korter of lan-
ger kunnen die het lapplezier fuderuen. De
meeste duurlopn hebben en strak schema
voor de trainingen, dat onder alle we*- en
wersomsta ndig hden afgewerk moet
worden.

is immers een belangrijke voor-

bij duursporten. Toch kunnen zij pro-

bij de gezondheid kijgen, ook al

altijd in blakende gezondheid te verkeren

(ik sport, dus ben ik . . ..gezond). Maar als er dan toch

iets gebeurt, hoe moet er op gereageerd worden en

welke adviezen kunnen er daarbij gevolgd worden?

Wat bijvoorbeeld te doen bij verkoudheid? Er kan

daarmee wel degelijk geraind worden en voor de

activiteit van de slijmvliezen in de neus- en andere

bijholten kan lopen zelfs goed zijn: letterlijk alles

kun je eruit snotteren. Voorhoofdsholteklachten kun-

nen erdoor verdwijnen, maar wel moeten het tempo

en de intensiteit van de training worden verminderd

tot een ontspannen niveau. Vervelender wordt het als

er koorts bijkomt. Verhoogde temperatuur houdt in
een sterke warmte-ontwikkeling door verhoogde

lichaamsactiviteit. Komt daar de warmte-ontwikke-

ling van de training nog e€ns bU, dan kan de tempe-

ratuur verder oplopen. Dit belemmert niet alleen een

redelijke prestatie, maar kan bij forceren zelfs

gevaarlijk zijn. Als vuistegel kan gehanteerd wor-

den, dat er nog tot 38 "C kooÍs gelopen kan worden,

als men zich ten minste nog redelijk fit voelt. Maar

ook hier geldt dat er aangepast gelopen moet worden

en dat er geen eisen aan het niveau van de training

gesteld mogen worden. Als troost kan er gezegd

worden, dat er een theorie bestaat die bepaalt, dat een

milde infectie, die meestal viraal is, sneller overwon-

nen wordt door een niet al te zware inspanning. Is de

temperatuur hoger, in ieder geval 38,5 "C dan moet

erin berust worden dat er niet gefaind kan worden

en dan is het maar beter uit te zieken. De kans op

verergering van de zieke en op blessures neemt bij
naining aanzienlijk toe. Vertrouw maar liever op de

goede conditie van het lichaam. Tnrg er in ieder

geval voor, dat de basisconditie zo goed mogelijk

blijft, waardoor de afueer beter kan functioneren.

Dit kan onder meer door de vochtbalans op peil te
houden. Verder moet er voldoende rust gehouden

worden. De koorts onderdrukken met bijvoorbeeld
paracetamol heeft op het genezingsproces weinig

invloed. Is de koorts eenmaal vooóij, dan mag er

niet meteen weer Íum hervatting van de taining
gedacht worden. Na een virale aandoening en zeker

na een echte griep (influenza) volg een herstelperio-

de, waarin men zich nog erg moe voelt. Dt kan soms

wel een week duren. Je bent dan bovendien zo luste-

loos, dat de zin in raining nog geheel afuezig is.

Raak dan niet rn paniek en ga vooral niet tegenje zin

in fiainen. Schema's zijn niet altijd heilig. Wacht

maar rustig af en begin na hentel weer rustig met de

opbouw van de training.

Een ander ongemak vormen maagdarmstoomissen.

De oozaak is helaas meestal een voedselvergiftiging

(het zou zo'n twee miljoen keer per jaar in

Nederland voorkomen). De besmettingsbron is door-

gaans kip of rauwe eieren. De symptomen van een

voedselvergiftiging zijn braken, dianee en soms

koorts. Bij braken is de lichamelijke toestrnd zoda-

nig, dat lopen niet kan worden opgebracht. Alleen

als er een milde vorm van dianee is, kan er nog

geprobeerd worden te trainen. Maar damkrampen

kunnen juist geactiveerd worden door intensieve

lichaamsbeweging, zodat binnen enkele hlometers

geconstateerd kan worden of verder frainen nog

zin heeft. Afuachten tot de diarree voorbij is, is dan

de verstandigste maatregel. Blijft de diarree aanhou-

den of is die nogal heftig, dan kan bij de apottrerk

nog O.R.S. (Orale Rehydratie Solution) gehaald

worden, waardoor in ieder geval de vochthuishou-

ding op peil gehouden wordt. Als de ellende vooóij
is kan er weer gelopen worden.

Ook blaren kunnen plaaggeesten zijn. Eigenlijk

hoort een duurloper geen blaren te kijgen, want ze

zijn te voorkomen. Alleen als het schoeisel niet goed

zil de schoenen zitten te ruim, de veters zijn te los of
juist te strak geknoopt, dan kunnen er door wrijving
blaren ontstaan. Verder kunnen de sokken niet sffak

genoeg zitten (vandaar naadloze sokken) en tenslotte

kan er te intensiefgeftaind zijn: een te lange afstand

ineens of een te krachtrge afzet. Zrjn de blaren niet al

te groot, bijvoorbeeld kleiner dan een kwaÍje, dan

kunnen ze afgeplakt worden met Duoderm ofsecond

skin of gewoon trukoplast. Zljn zn groter dan moe-

ten ze eerst aangeprih (desinfecterenl) en leegge-

drukt worden, waama ze ruim afgeplakt worden. Het

voordeel van Duoderm is tweeërlei: de pijn wordt

direct minder en de genezing verloopt sneller.

Tenslotte het lopen met hoofdprjn. Is er hoofdpijn bij

een verkoudheid en is er geen temperatuurverhoging,

dan kan bij voorzichtig lopen de hoofdpijnjuist ver-

dwijnen, omdat de slijmvliezen slinken, waardoor de

neusholten weer opengÍuul. Hoofdpijn ten gevolge

van een avondje stappen kan er ook in een rustig

aanvangstempo uitgelopen worden. Spannings-

hoofdpijn, meestal vanuit de nek beginnend met een

bandgevoel om het voorhoofd kan ontstaan als er in

een verhampte houding gelopen wordt, vooral met

te sterk opgenokken schouders. Houdingverbetering

en ontspannen lopen moeten de hoofdpijn doen ver-

dwijnen. Ook bij psychische stress kan deze hoofd-

pijn opneden, maar dan moet daar eerst aan gewerkt

worden, voordat er weer voluit gelopen kan worden.

Je kunt ook hoofdprjn kijgen door hardlopen. Als er

te intensief geraind wordt, kan hoofdpijn een duide-

lijk signaal zijn van overbelasting van het lichaam.

Bij te hoge buitentemperaturen kan de warmterege-

ling in de knel raken, er ontstaat dan warmtestuwing

en hoofdpijn kan dan ontstaan.

Dannisvan den Berg

Fysiotherapeut HRR

Marathon Rotterdam
Bijgaande foto laat zien waar hetom gaaf,
niet alleen bij het hardlopen maar bij het
leven in het algemeen. Wij kijken naar de
centraal gefotografxrde lopers. ReóB zien
wij schrijver dezes. Door en lichtelijk vootlo-
vergehogen hoofdhouding valt er xn slag-
sdtaduw van de lange petklep over zijn
gezicht.

treffen ons de pijn en grauw-

dat gezicht. Zijn paslenge is tot een

minimum gereduceerd. Het enige

overeind houdt is de wil om het einde

te Waar haalt hij deze wil in godsnaam van-

daan?

Terwijl wij deze waag nog even openlaten, richten

wij nu de aandacht op de linker loper van de twee.

Velen zullen in hem herkennen het clublid van de

HRR (let even op zijn rechter broekprjp) Nico van

Grieken. Fier het hoofd geheven blikt deze Nico de

toekomst tegemoet en het moge duidelijk zijn waar

deze toekomst ligt bij de finish van deze marathon

en nergens anders. Alles aan hem staalt kacht en

zelfverftouwen uiI de verende tred, de rechte rug, de

vierkante schouders, de vuisten niet gespannen maar

wel hoog voor de borst. Om de mondhoeken speelt

vaag een superieure glinrlach, niet te duiden als

aÍogant maar veeleer als van iemand die de situatie

volledig beheerst. Deze beheersing spreekt ook dui-

delijk uit de onderlinge positie van de twee lopers:

Nico voorop en Willem op anderhalve pas schuin

achter in het helzog.

Wat beweegt Nico? Alweer een vraag die wij voor-

lopig openlaten. Nu eerst even wat voorgeschiedenis.

Willem had op de woensdagtaining voorafgaand

aan deze marathondag zijn definitieve besluit ken-

baar gemaakt om 'te gaan'. Nico, die meende niet

voldoende voorbereid te zijn zelf de 42 km af te leg-

gen, bood toen aan om vanaf de Erasmus-brug, dus

nog ongeveer 18 km. voor het eind, mee te lopen.

Aldus geschiedt. Willem, die op dat moment samen

met lnez Stiirk loopt, wordt daar opgewacht door een

popelende Nico. Voorzien van een appeltje (op de

foto nog steeds in zijn rechterhand) en een extra kle-

dingstukje, dat wij ook nog op de foto aan zijn

broekband zien fladderen, neemt Nico deze twee

dappere lopers op sleeptouw. Aanvankelijk voor de

gezelligheid, maar bij het passeren van de kilometers

allengs steeds meer als hulp. Nico helpt brJ het aan-

voeren van bekeÍjes drinken, praat de duftreid uit de

hoofden en houdt ons voor dat we het echt kunnen.

Dan gebeurt het onvermijdelijke. De gelederen val-

len uiteen en Nico moet een keuze maken. De ftouw

aan zijn belofte gebiedt hem, tegen alle hoffelijkheid

in en ook tegen de wens van Willem, gedurende de

laatste kilometers bij Willem te blijven en Inez ach-

ter te laten. Talrijke dramatische momenten spelen

zich dan af. Tnker een vijftal keren nioet Willem
stoppen, maar even zovele keren weet Nico hem

weer op te beuren. Op een zeer slecht moment wordt

Willem geveld door laamp in de rechter hamsning

en moet in de berm de horizontale houding aanne-

men. Onmiddellijk zet Nico de voet onder spanning

wat inderdaad direct opluchting geeft. Maar sneller

dan Willem nu overeind komt zijg hij weer ter

aarde. Het gaat niet meer. Dit speelt zich ongeveer 2

km voor de finish af. Inez heeft dan alrceds, eenzÍurm

en dapper, het snijdperk verlaten. Dit blijh natuurlijk

pas later, want door de behulpzame opvang van

Hans Obdeyn (a ook uit de groep van Jacques

Overgaauw), is zij wel min of meer heelhuids bij
man en hnd terechtgekomen.

Terug nam de hoofdgeschiedenis. Danzij vakkundi-

ge massage en uiterst behoedzame ondersteuning

weet Nico toch Willem weer op de bepn te brengen.

Met een verlies van ca. 8 minuten wordt de reis

voortgezet. Als een schim blijft Willem nu achter

zijn beschermheer aanlopen met maaÍ één weten-

schap: als hij dit loslaat is het afgelopen. Als vanzelf

zal de lezer nu wel op de antwoorden op de bovenge-

stelde wagen komen. In Nico zien wij een HELD,

zoals we die vandaeg de dag niet vaak meer tegenko-

men. Deze heroische uitsraling kan dan ook de

enige verklaring zijn dat Willem het nog volhoudt.

Wij snappen nu ook wat daar volkomen terecht

Nico's borst siert. De medaille! Aan het in vader-

landse kleuren (helaas vallen deze in het clubblad

weg) getooide lint hangt daar datgene wat pas bij de

finish op Willem ligt te wachten. Maar wie heeft dat

verdiend? Juist, onze held Nico. Hem komt de eer

toe deze marathon voltooid te hebben.

Voor de volledigheid voeg ik nu nog wat crjfers en

feiten toe. Mijn tempo was lange tijd 5 min. per kn.
De halve afstand ging n ca. l:41, bij 30 km. was

mijn tijd ca. 2:34. Daama zakte de snelheid lang-

zÀarn weg om na de 35 km tot dramatische diepte-

punten te geraken. De eindtijd van mijn eerste vol-

tooide marathon was 4:06:16.

Drinken deed ik bij elke post één hele beker water

met daarin wat meegenomen vmchtensiroop. Op het

laatst voelde ik dat dat toch niet meer goed werd

opgenomen; enezijds een

een klotsende maag met

droge
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Joop den Ouden vtjlttg,Henk Mullekes zesttg
Het onvermijdelijke zater al en tijdje aan
te komen: loop den Ouden zou dit jaar

Abnham zien. En ook de ambities van
Henk Mullekes waren van mep;t af aan dui-
delijk: als ultraloper tel je eigenlijk pas ècht
mep, Besloten werd de nood van de #n te
comhinercn met de deugd van de ander:
toop zou in betrekkelijke anonimiteit zijn
viiftigste verjaardag viercn op het eiland
waar Henk zijn debuut als ultaloperwilde
maken. En zo werd en wxkjeTexel een

die we niet snel zullen vergeten.

voor de oudere, eent maar even

over Joop's vijftigste verjaardag. Een

die hij eigenlijk liever niet

vieren, maar natuurlijk ook niet zomaar voor-

bij kon laten gaan. Een wee§e Texel met loop-

vrienden leek de ideale oplossing. Dat heeft hij
geweten. Zljn ve1aardag op Texel is inderdaad

slechts in beperkte king en niet al te uitgebreid

gevierd. De zondag daarop zal hem echter nog lang

heugen: daar waar Joop had gerekend op het beken-

de zondagse 'ïondje Joop", bleken al snel meer en

meer (ex)lopen zich bij de groep te voegen.

Uiteindelijk kwamen we met meer dan dertig man

terug op de club, alwaar tijdens een uitgebreide

brunch herinneringen werden opgehaald aan het

soms verre floop)verleden. Hulde aan degenen die

het initiatief tot deze loop annex brunch hebben

genomen en veel dank aan de club en de vrijwilli-
gers die voor de uiwoering hebben zorggedragen.

En nu maar wachten op het tuinfeest waarvoor Joop

en Hellen de aanwezigen spontaan hebben uitgeno-

digdl

Maar nu Texel. De Zestig van Texel is, zeker onder

ultralopers, een bekende en eigenlijk niet te missen

ultraloop. Het is een tweejaarlijkse 60 kilometer

wedsrijd over een schitterende parcours, dat elke

editie weer meer lopers aan de start weet te kijgen.
Dit jaar was Henk Mullekes één van hen. Gelukkig

kent De Zestig van Texel ook een 30 kilometer par-

cours en een 4 x 15 kilometer estafetteloop, zodat

Henk ook nog een aantal medelopers en supporters

zo gek kon krijgen om met hem naar Texel af te rei-

zen: er werd een damesestafetteploeg geformeerd,

bestaande uit Hellen Hauser, Paulien Wijnvoord,

Margriet Hoeksfa en Ineke Schnitzler (op het laatste

moment vervangen door Nellie Verpoort), Joop en

ondergetekende zouden beiden voor de 30 kilometer

gÍuln en de aanhang vormde de supportersschare (en

diende als pakezel, regelnerf, chauffeur, etc.).

Vol goede moed begonnen de voorbereidingen. Met

name Henk nainde zich natuurlijk suf: de afstanden

werden steeds langer en ook de frequentie werd

opgevoerd. Afgezien van wat kleine pijntjes en

ongemakken verliepen die rainingen in het alge-

meen voorspoedig, hetgern verEouwen gaf in een

goede afloop van het avontuur. Zelfs een val tijdens

het werk bracht Henk niet van zijn stuk.

En plots sloeg het noodlot toe: de MKZ*risis gooide

te elfder ure roet in het eten. Deze crisis, met emstige

gevolgen voor veel boeren en veel vee, deed het

gemeentebestuur van Texel uit preventief oogpunt

besluiten een groot aantal natuurgebieden afte slui-

ten. Het gebruikelijke, zeer aanEekkelijke parcours

zou als gevolg van die beslissing niet meer kunnen

worden afgelegd. Koortsachtig overleg tussen

gemeente en organisatie leidde tot de beslissing de

wedsrijd niet geheel af te gelasten, maar te vervan-

gen door een zes uurs loop over een parcours van

(uiteindelijk) 1,1 kilometer. Uiteraard geen volwaar-

dig altematief, maar in ieder geval voldoende reden

om toch naar Texel af te reizen. Henk en de anderen

hadden al hun rainingskilometers immers niet voor

niets afgelegd.

Aldus verschenen op Tweede Paasdag zeven HRR-

ers aan de staÍt van De Zestig van Texel: Henk zou

de zes uur (en de 60 hlometer) proberen vol te

maken, het damesteam ging voor de 4 x 1,5 uur,

evenals Joop en ondergetekende samen met twee ter

plekke opgeschanelde soloJopers. En dat alles over

een parcours van, zoals gezegd, slechts 1,1 kilome-

ter en, alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, in

sneeuwbuien en bij een temperatuur die moeite had

boven het vriespunt uit te komen. Welkom op Texel!

Over de wedstijd kan ik kort zijn: het was koud, het

was eentonig, er was weinig publiek en zelfs 1,5 uur

leek geen 1,5 uur, maar veel langer. Wat een

bewondering hadden we dan ook voor Henk:

lachend volbracht hij rondje na rondje, soms wat

etend ofdrinkend, soms droge kleren ofdroge schoe-

nen aantekkend, maar altijd vol goed moed en met

een enorme regelmaat. Pas vlak voor het einde keeg
hij wat problemen, waardoor hij even van de baan af
moest en zijn missie toch nog dreigde te mislukken.

Maar Henk zou Henk niet zijn als hij niet zou door-

zetten. Dat deed hij ook en zo maakte hij niet alleen

de volle zes uur vol, maar haalde hij ook de gewens-

te 60 kilometer: hoewel hij zelf de tel allang was

kwijtgeraah, bleek hij uiteindelijk 6l kilometer en

948 meter te hebben afgelegd - en dat onder zulke

slechte omstandigheden. Henk, nogmaals profrciat

met deze geweldige prestatie!

Ook de dames lieten zich van hun beste kant zien en

kwamen gezamenlijk tot een afstand van 69 kilome-

ter en 281 meter, waarmee ze de derde plaats bij de

vrouwenteaÍns veroverden. Joop's gemengde "reser-

veteam" (aldus het uitslagenboe§e) kwam met 70

kilometer en 100 meter qua afstand net wat verder,

maar scoorde qua positie (vijftiende) duidelijk min-

der. Het feit dat Henk's missie was geslaagd, deed

die matige klassering echter gauw vergeten.

De rest van de week besteedden de overblijvers

voomamelijk aan uitrusten en eten, terwijl er ook

nog de nodige ripjes en wandelingen werden

gemaakt. Toen het weer wat opknapte, hebben we

bovendien nog skeelers (en voor Joop een fiets)

gehuwd. De tijd vloog en voor we het goed en wel

doorhanden, moesten we alweer de terugreis aan-

vaarden. Toch wel met wat gemengde gevoelens,

want de MKZ-crisis en het slechte weer hebben ons

helaas niet optimaal van Texel kunnen doen genie-

ten. Reden temeer overigens om nog eens terug te
gaan, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de volgende

editie van De Zestig van Texel!

Rein Pijpers

Dewandelploeg van conditio heft nadruk-
kelijk eruaren wat en geweldige fieB- en
wandelprovincie Drcnthe is, tenminste als

hetmooiwep',ris.

2N2. Onze wandelploeg telt circa 14 personen en de

maximale bezetting van het pension is 20 personen.

Mochten er nog meer lieftrebbers zijn vanuit de ove-

rige HRR-goepen voor de wandeltraingen op zÀteÍ-

dag enlof zondag en in het bijzonder voor Drenthe

2N2 dan melden zij zich bij onze wandelchef Jean

Beeren, 070-38754&. Tenslotte maak ik van de

gelegenheid gebruik om vooral de 50- en 60 plussers

van de avondgroepen, die 's morgens geen werkver-
plichtingen hebben, uit te nodigen voor de tainingen
van conditio (zie ook de folder brj ingang clubhuis).

Wanneer ik o.a. de lagere groepen observeer dan

vind ik dat een aantal oudere leden wat minder op de

straat en wat meer op zachtere ondergrond zouden

moeten lopen, hetgeen 's-morgens altijd mogelijk is

bij Conditio maar 's avonds alleen in de lente- en

zomermaanden. Bovendien zou het beter zijn om een

deel van het loopprogramma

op het weekeinde geleidetjk te

vervangen door wandelen, het-

geen qua conditionele opbouw

- langere duur en langere

belasting - veel beter is en de

kans op blessure aanmerkelijk

kleiner maak. Doe er je voor-

deel mee en tot ziens bij
Conditio.

op 40 km is waarschijnlijk aan

venegaande uitdroging te wijten geweest, want ik
heb zoiets niet eerder meegemaah. Vlak na de finish
(gelukkig niet ervoor) moest ik, gezeten op een

stoeprandje en nog steeds gesteund door Nico, over-

geven. Bij de wandeling naar de kleedruimte kreeg

ik het wel een beede koud, maar dat was wel uit te

houden. Dat plastic zeiltje hielp overigens weinig.

Aldaar aangekomen vonden enige EtEO-ers dat ik
er niet goed uitzag. Toen ik vertelde dat ik overgege-

ven had, voelde een verzorger mijn pols en kwam

blilsemsnel met de diagnose 'uitdroging' en het

advies me naar de EHBO-post te laten brengen.

Aldus gedaan. In het busje gezeten (naast mij werd

ook een wouw per brancard vervoerd) keeg ik het

pas echt koud en moest hevig rillen. kr de nabijgele-

gen EHBo-gebouw werd ik direct op een bed gelegd

en vond men het nodig mij een infuus toe te dienen.

Dt bleek veel minder om het lijf te hebben dan wat

ik mij daar altijd van had voorgesteld. Aan een slecht

in de verf zittend statief hing een zakje met daarin

een halve liter water (wat er verder in zat werd niet

verteld). Dit druppelde langzaarr. via een regelaartje

en een slang in mijn arm. Tnkleegik in een half uur-

de twee van die za§es naar binnen. Verder wemelde

het van veÍzorgers die bij me kwamen informeren

hoe het ging. De koude rillingen bleken te wijten aan

mijn lichaamstemperatuur: deze was bij aankomst

35.9! Door het toegediende vocht kwam alles weer

snel op orde. De temperatuur werd normaal, de ril-
lingen verdwenen en ik kon wat hete bouillon naar

binnen werken.

Frits Witrner kwam me ophalen en samen met de

buiten wachtende Jacques en Karel Stolk wandelden

we naar het station. Hoewel ik nog steeds een stille
indruk maakte (volgens sommigen gelukkig maar),

voelde ik mij al snel behoorlijk goed. Thuisgekomen

werd ik opgevangen door mijn liefhebbende Kathy

en opgekalefaterd met tahijke kommen soep. Ik heb

ook toaal geen nadelige gevolgen van deze escapade

overgehouden. De volgende dag kon ik gewoon

weer - rustig - tainen en intussen heb ik me alweer

voor een volgende marathon ingeschrevenl

Willem van Prooijen

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71

7

on Rotterdam

Wandelen en fietsen in Drenthe

hadden we ingeschreven voor

vierdaagse maar vanwege de

was deze happenin g vm 24 t.m. 27 mei

woeg stadium afgeblazen. Echter niet

getreurd en na overleg met de plaatselijke VW
besloten we toch af te reizen en er een gecombinea-

de wandel- fiesvakantie van te maken. Het pension

'"Triente"in Buinen

wÍs onze thuisha-

ven en organisator

Jean Beerens's

keuze was ander-

maal een lot uit de

lotuij!! Gerda en

Gesinus van der

Vinnen ontpopte

zich als voorteffe-
lijke gastlieden op

het gebied van de

inwendige mens

en Drents enter-

tainment en of het

niet op kon....de weersomstandigheden waren

superll We wandelen en/of fietsen naar of rond of
over of door het Bomkoonpad, het openluchÍnuse-

um, het grootste hunebed van Nederland, het herin-

neringskamp Westerborh het openluchtrnuseum

enz. enz. en in trainingstechnische taal: de warming-

up was fietsen, de kemtraining bestond uit wandelin-

gen van l0 tot 15 km en de cooling-down was

opnieuw fietsen, dit keer eindigend met polsgynnnas-

tiek i.p.v. rekoefeningen, wÍmryan gaame acte!!

Pluvius respecteerde onze planning want op weg

naar huis regende het weer, hetgeen in de auto of de

trein geen probleem was. Een beetje droevig echter

voor enkele Conditio's met aanhang die zeer enthou-

op de fiets naar huis gingen. Het succes van

actieve vakantie resulteerde in een voorlo-

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

in dezelfde periode van het jaar Harm llendiks

ry

b

t,
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Tussentijdse evaluatie juni 2OO1
Vertraaiingcommissie

Buitengretlied
Van de planrcn voor 2001 is het terras gerealiseerd

waa goed g+rull< van wordt gemaah. Het tenein

wordt f-pg..vqder aangekleed met naast het tenas een

gazql::Ee'hoop gond wordt door een hoveniersbe-

drijf verder gemodelleerd en beplant. Rondom het

terras wordt een haag aangeplant. We hebben helaas

moeten constateren dan sommige mensen het tenas

ook als een handig parkeertenein zien en als keerlus

gebruiken (resultaat is bandensporen op het tenas).

We zijn helaas genoodzaakt om maatregelen te tef-
fen om dit onmogelijk te maken (paal$es op de

weg).Voor de aanlegvergunning van het parkeerter-

rein is een groenplan en een voorstel afscheidings-

hekken nodig om te worden ingediend Deze plan-

nen zijn nu zover rond dat wij de vergunning kunnen

Íuulvragen. Het voorstel groenplan is gemaak door

Liesbettr Koel en het hekkenplan is in overleg

gebeurd met de golfvereniging Duinzigt. De proce-

dure voor de aanlegvergunning duurt minimaal 6
maanden. In het hek bij het pmkeertenein van VCL
is een tijdelijke afsluiting gemaakt om illegale pas-

santen en diefstal van het tenein te voorkomen.

Warmwatervooziening
De warmwatervooziening heeft de laatste tijd toch

weer voor problemen gezorgd. Bij nader ondezoek

bleek dat de gemeente het niet nodig vond het meng-

ventiel bij vemieuwing van de installatie te vervan-

gen. Dit had tot gevolg dat de watertoevo€r soms

haperde. Dit mengventiel is nu alsnog op kosten van

de gemeente vervangen, waama de gehele installatie

opnieuw moest worden ingeregeld. Dit heeft tot enig

ongemak gezorgd mÍutr zou nu defuritief tot het ver-

leden moeten behoren. De installatie wordt wekelijla

met heet water gespoeld i.v.m. het voorkomen van

een evt. legionellabesmetting. Dit wordt in een log-

boek bijgehouden. De gehele installatie is volgens de

nieuwste eisen ontworpen.

De kantine
Het schrootjes- en rasterplafond is nu geheel verwij-

derd en de chaos aan elektrische installatie is bloot

komen te liggen.De elektrische voozieningen moe-

ten daarom worden gebundeld in een kabelgoot.

Deze kabelgoot loopt sraks dwars door de kantine

met daarin de aansluitpunten voor de nieuwe verlich-

tingsarmaturen. Voor deze werkzaamheden is een

offerte aangevraagd en de werkzaamheden zullen

binnen niet al te lange tijd aanvangen, hierbij zal

inzet van leden worden gevraagd om de oude instal-

latie te venvijderen. Nadat de elektra is vemieuwd

wordt er een Íumvang gemaakt met het akoestische

plafond. In het najaar wordt begonnen met het pla-

fond in de sene en begm 2m2 met het plafond van

de kantine. De buitenzijde van het clubhuis wordt

door Jacques Overgaauw geheel geschilderd (excl.

kleedkamers). Dit zijn de plannen voor de tweede

helft van het jaar van de verfraaiingcommissie

lellevan derVeen

vertoonden foto's van prijswinnaars in de meeste

gevallen de HRR-vlag.

Werkgroep Bepalen imago
66 Mensen hebben gereageerd op de enquëte over

Informatievooziening. Op de enquëte over het

imago van HRR heeft tot nu toe zo'r, 45Eo geÍe-

ageerd. Dit laatste is met naÍne veroorzaakt door de

persoonlijke benadering van de geenquëteerden. Dat

blijh heel goed te werken.

De informatie uit de enquëte Informatievoorziening

is cijfermatig geanalyseerd en beschikbaar. Het kost

nog even iets meer tijd om er samenhangende con-

clusies uit te trekken en concrete actieplannen op te

stellen. Op het moment dat het clubblad verschijnt,

zal dat al gebeurd zijn. Berichtgeving volgt.

Commissie Communiotie
Er wordt een commissie Communicatie opgericht.

De hoofdtaak van deze commissie zal het aanbren-

gen en bewaken van de samenhang tussen de com-

municatiemiddelen zijn. Ook wordt er voor de

komende jaren een nieuw communicatieplan opge-

steld. Deze commissie zal; onder voozitterschap van

ondergetekende en in ieder geval de mensen die ver-

antwoordelijk zijn voor clubblad, clubkleding en

HRR-website worden bemenst. Dat zijn Hellen den

Dulk, Fd Zjl en Hans Eikenaar. Daamaast nemen

Nico van Grieken, communicatiedeskundige, en

John Agerof, voozitter van het bestuur van HRR,

zitting.

Antoinelte lans

Public relations - Communicatie
lfaam van deze rubriek
De naam van deze rubriek gaat veranderen.

Communicatie is de brede noemer waar public rela-

tions ordervalt.
Je doet PR door middel van communicatie. Bij PR

denk je in eerste instantie aan promotie en werving

van leden. PR zoals het bij HRR opgevat wordt, gaat

verder. Immers: wat te denken van inteme communi-

catie.Zn kan gedacht worden aan het zo snel moge-

lijk vastleggen van gegevens van nieuwe leden op

een intake-formuliertje, zodat er actie ondemomen

kan worden als er iets gebeurt? Of nagaan wat voor

indrukken die mensen die nog niet zo lang lid zijn zo

hebben en dat op een gestuctureerde manier verza-

melen om daar conclusies uit te kunnen frekken, er

iets mee te kunnen doen? Open dag en wijwilligers-
avond? Het antwoordapparaat van HRR dat door

Heidi van der Veer wordt afgeluisterd? Kortom:

redenen genoeg. PR wordt Communicatie!!

Promotie tijdens de Roya! Ten.
Over de Royal Ten zelf wordt al op de voorpagina

bericht, zoals dat zo mooi heet. Het zal niemand ont-

gur, zijn dat JéJé Groot geheel belangeloos zijn

Smart ter beschikking heeft gesteld. Er prijken nu

twee logo's van HRR op de portieren van zijn

Smart! Een mooie foto daarvan is op de HRR-websi-

te te vinden en in dit clubblad. De Royal Ten-organi-

satie heeft daar ook een bijdrage aan geleverd.

Onlangs is JéJé mèt Àjnzwute Smart èn het logo bij
de (halve) marathon in triden gesiglaleerd.

Rijdende promotie! Tijdens de Royal Ten is er veel

aanloop geweest bij de HRR- en de Royal Ten

stands. Er is veel informatie vertrekt en terloops ook

nog kleding verkocht" T-shirts, tights enjasjes.

De Royal Ten-organisatie heeft er voor gezorgd dat

vijf grote vlaggen van HRR opgehangen zijn, waar-

van een heel sfrategisch op het podium. Daardoor

Omloop rran Noordwijkerhout 29 april 2001

F cht spannend zou het niet worden. Om in aan-

F merking te komen voor een plaas in het eind-

h klassement moet je hebben deelgenomen aÍul

miÍimaal vier wedstrijden. Heb je meer wedstrijden

Eén dag voor Koninginnedag was het
alwer zover. de zevende en laabte
wdstrijd van het Zorg en Zekerheid circuit.
De wedstrijdafstanden van de'Omloop van
Nardwijkerhouf warcn 5,10 en 21,1 km.
lk koos opnieuw voor 5 km, de wedstrijd-
afstand waaruoor ik me had ingeschreven bij
de start van het cirxuiL

gelopen, dan tellen de beste klasseringen. Ik had

voor de start in Noordwijkerhout vier wedstrijden

gelopen, op basis waarvan ik derde stond. Een eerste

oftrveede plaats waren niet bereikbaar.

Toch stond ik die ochtend, net als anders vooraf-

gaand aan een wedstrijd, op met e€n lichte kiebel in

de buik. Daama gedoucht, Brinta gegeten en bidon

gevuld met energiedrank. Het was mooi weer. Frank

en ik besloten de toeristische route nÍur

Noordwijkerhout te nemen. Na aankomst in sporthal

'de Schelff' onfnoetten we Eugène en Annie van

onze groep en een heleboel andere Roadrunnen. Dat

maah deelname aan het circuit overigens wel leuk;

je leert Roadrunners van andere groepen en zelfs

lopers van andere clubs kennen.

Na een kop koffie gingen we inlopen. En toen bleek

er een enorme wind te staan. Eugène raadde aan in

de wedstrijd achter een groepje te gaan hangen.

Ik had me voorgenomen deze keer niet als een gek

van start te gaan. Natuurlijk is de 5 km een dermate

korte afstand dat snel starten belangrijk is, maar ik
heb in het algemeen de neiging zo snel te starten dat

ik de trveede helft van de wedsrijd langzamer loop

dan tijdens de eerste helft. Ik ging daarom niet hele-

maal vooraan staan in het startvak. Om 11.00 uur

klonk het startschot.

Lees veder op pagina 10
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Sem i-orthoped ische schoenen
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Het seizoen Zorg en Zekerheid 2000/2001
lederc keer aan de start gespannen, kiefuls
in mijn buik en mezelf afungend; waar ben
ik aan begonnen? Na het startschot nog 4n
gedachte: gaan! Zo begon op 3 decemfur
2N0 de start van @n nieuw Zorg en
Zekerheid seizoen dietot29 april2001 zou
duren. Het del van medoen met dit circuit
was het wedstrijdgevoelen een goede

in en wedstrijd.

en Zekerheid circuit is voor de meeste

een bekend circuit. Deze bestaat uit 7

waarvan je er minimaal 4 gelopen

om in het eindklassement opgenomen

te worden. Er is een keuze voor een korte, midden en

lange afstand. In het circuit is de tijd van binnen-

komst niet belangijk maar plaatsing in het klasse-

ment. Met dit circuit doen niet veel topatleten mee.

Zo is er dus een kans voor de recreant om te winnen.

Iedere wedsrijd is verzekerd van een prima vezor-

ging en na afloop is er voor iedere deelnemer een

kleine attentie. Ik ging voor de lange afstand.

In Lisse was de afoap. Een snel parcours door de

bollenvelden. Deze zalen nog in de grond ondank
het warme weer van december. Het zat mij in deze

wedsnijd mee en ik behaalde de 2e plaats.

De tweede in de reeks was de loop door het tridse
Hout in [riden en viel op 3l december. Niet voor

niets werd deze ook wel de oliebollenloop genoemd.

De deelnemers die op deze dag nog een recordtijd
wilden zetten, kwamen bedrogen uit namelijk ijzell
Op de atletiekbaan en op straat kon je schaatsen. Het
parcours werd daardoor ingekort. De loop zelf was

meer een crossloop over blubberige wegen en zig-

zaggend door het tridse Hout. Ondanls al deze hin-

dernissen mocht ik als eerste eindigen (zonder

schaatsen).

Op 28 januari 2001 was de wed-

srijd in Uithoom. De afstand was

10 EM. Deze loop is voor de eerste

keer opgenomen in het Zorg en

Tnkerheid circuit. Hier kwamen wel

de toppers op af. Een mooie route

door de polder en langs de Amstel.

Ondanls de toppers behaalde ik
toch nog een 3e plaats.

Katwfk volgde een kleine maand

later. Een leuk parcours over zand-

en schelpenpaden door de duinen.

Een ware uitdaging. Ondanks zware

Veruolg van pagina 9

Omloop van
Noordwiikerhout
29 april 2001
Na een rusiige start en circa 500 m gingen de 5 en l0
km-lopen links, de lange afstandlopers rechts. Zodra

ik de hoek om was, ben ik inderdaad achter een

gruepjs gaan lopen. Dat hield me enigszins uit de

wind. Jammer genoeg stonden er geen km-paaltjes,

dus het was lastig inschatten hoe snel we liepen. Na

2 km keeg ik het gevoel dat het toch ruet hard

genoeg grng. Dus ik besloot van mijn groepje weg te

lopen. Inmiddels kwamen de eente 5Jopers, die het

keerpunt al waren gepasseerd, mij al weer tegemoet

lopen. José liep goed.

Net nadat ik het keerpunt op 2,5 km voorbij was, zag

ik een jongen met een wit t-shirt eerder keren.

Vreemd om jezelf zo voor de gek te houden. Op de 3

km kwam ik de derde dame tegen. Voor me zag ik
een klein klimmetje met een bruggetje opdoemen. Ik
besloot achter haar te gaan lopen en haar bovenop

het bruggetje voortij te gaan. Daama liep ik door

naar de jongen met het witte rshirt. Ondank zijn
"short cut" had hij het eÍg zwaar en verloor veel

snelheid. Er doemde weliswaar we€r een bruggetje

op, maar ik haalde hem, zonder dat ik op adem hoef-

de te komen, in. Het was een bijzondere ervaring om

zo laat in de wedsrijd mensen te kunnen inhalen.

Doorgaans halen anderen mij tijdens de laatste km's in.

De laatste scherpe bocht doemde op. Door het

geschreeuw aan de kant begeep ik dat de vierde

dame naar me toe liep. Daarop perste ik er een ver-

snelling uit en merke dat ik haar kwijftaakte. Ik keek

op mijn horloge. Er zat enn redelijke tijd in, helaas

geen supertijd, maar wel een derde plaats. Ik finishte

in 20.35.

Al met al was ik telreden. Ik had de wedsfijd, voor

de verandering, eens goed opgebouwd. En met die

wind was niet echt een hele snelle tijd mogelijk.

Natuurlijk hebben lopers altijd wat te zeuren: of er

zijn te veel bochten, te veel heuvels, slechte onder-

slecht weer, etc. José was uiteindelijk tweede

zich niets van de wind aangetrokken. Zj liep

De prijsuineiking was eigenlijk het enige dat ik bij
het Tnrg en Zekerheid circuit minder goed vond

georganiseerd. Vorig jaar was dat ook het geval.

Kort nadat de lange afstandslopers waren gefinished,

vond de prijsuitreiking plaats voor de winnaars van

de Ornloop van Noordwijkerhout. Omdat op dat

moment veel van de winnaars niet in de zaal aanwe-

zig waren, vond deze prijsuitreiking later gedeeltelijk

nogmaals plaats. Eén tot anderhalf uur daama was de

prijsuireiking voor het gehele circuit. Deze prijsuit-

reiking was als volgt georganiseerd. Eerst kwam
iedereen die derde was geworden in zijn ofhaar cate-

gorie, één voor één op het podium. De organisatie

maahe dan achtereenvolgens een foto van de groep

mensen die derde, tweede en eerste waren geworden.

Omdat er voor de 10 km en de lange afstand ver-

schillende leeftijdscategorieën waren, duurde het

enige tijd voordat alle prijswinnaars op het podium

stonden. Het publiek, van wat dan nog in de zaal zat,

was zo'n beetje uitgeklapt toen eenmaal alle win-

naars op het podium stonden die eerste waren gewor-

den in hun categorie. Dat was natuurlijk jammer.

Desondanks was het een leuke ervaring. Ik had met

een groepje Roadrunnen een tafel en wat stoelen

kunnen bemachtigen en tussen het klappen door

dronken en kletsten we wat. Dat was gezellig.

Sonja was de grote kampioen van de HRR. Zij was

eerste dame op de lange afstand van de Omloop van

Noordwijkerhout, het circuit en "overall". Helaas

kwamen er geen heren van onze club voor in het

eindklassement. Volgend jaar doen zij het hopelijk
beter.

PR. Heel knap. Petra Meijboon

heuvels en onverharde paden vloog ik er tegenop en

overheen en mocht ik een le plaats veroveren.

Veertien dagen na de CPC begon de Braassemerloop

in Roelofarendsveen. De afstand was 20 km, wat

betekende twee maal hetzelfde rondje langs de

Braassem. Het weer was koud en de start begon

goed namelijk met een flinke regenbui. Ondanks dat

liep ik in een lekker tempo en mocht me bij de finish

verblijden met voor mij een nieuw record op de 20

km en tevens was ik de snelste dame.

De laatste loop van het circuit was in

Noordwijkerhout, een halve marathon. Een erg

mooie loop door de duinen en de bollenvelden die in
bloei stonden. Daarbij een heerlijk Hollands voor-
jaarsweer maakte deze loop tot een mooi plaatje. Na

de loop was er de prijsuireiking van het eindklasse-

ment van het circuit, waar ik op de eerste plaats ben

geeindigd.

Dt circuit is mij goed bevallen en is zeker voor her-

haling vatbaar. Uiteindelijk kijk je toch wel uit naar

de laaste wedsrijd, maar als je mij nu weer zou vra-

gen of ik mee zou willen doen dan zeg ik jal

OnsterfelUken; de

Ook dit kerlr zijn er over & a$elopen maan- wijzigingen in de virine. Ook hier een PR verbete-

den weer divene wijzigingen in de vftrtne E ring van Steven Post. DitÍnaal sneuvelde zijn PR dat

melden. stond op 17:19.0. De

voor een 3e plaats. Hij
. 10 km weg: Om te beginnen hiermee Jacques Beljon. Jaap van Dijk

op een vijfde plaats bij de M50.vorige clubblad dat er voor Els

nog niet vermeldde prestaties in het is de 20:58.4 van Peta Meijboom goed

liggen. En inderdaad, de bewijzen plaats, waardoor Margriet Hoeksfa

tafel. Op 28-05-1989 liep ze de 20 km in Brussel in
1:20:10 en pijkt ze weer op de eerste plaats.

. SXXlm baan: Op 10 mei werd in Naaldwijk in het

Annie van Heiningen een plaatsje zakken. Herma

van Nus is de eente die een 5000m op de baan loopt

bij de V45. Zj komt hiermee met een tdd van

kader van de een 3000 m gelo
zijn penoonlijk

van2Oseptember densdederde

Hijklomhierdoorten leverde5

Stijlopvande4enaarde komt met 4:35.7 op

zich in de categorie Steven Post, Herman

een vrjfde plaats. Hierdoor vacant. Deze worden nu door Jaap van

verdwijnt de presatie van Marianne Koopman uit

Its3 uit de viffine. Herma van Nus bezet met

13:21 .7 de nog wije plaals in de categorie V45.
. ÍXXlm baan: De 5000rn op de baan in Naaldwijk

Dijk met 5:28.1 en Izaak Luteijn met 5;33.2. Bij de

V35 verdringt Peta Meijboom met 5:41.4 Annie

van Heijningen van de tweede plaats. Bij de V45

was de virine nog leeg. Herma van Nus brengt hier-
op 19 april 2001 was eveneens goed vooreen met een tijd van 6:34.2.
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De anaërobe drempel bestaat niet ?
We zijn als rcoeatieve lopr nog
maar nauwelijkgewend aan de
term anaërcbedrcmpel of hijwordt
alwer ter discussie gesteld. De

anaërobe drcmpel lijkt namelijk niet
te óestaan. U vraagtzich misschien

af of het hier over'het omslagpunt'
gaat, of dat iebte maken her;ft met
melkzuur en vezuring, en of dat nu
juist nietde reden iswaarcrm u en
h a rB I ag meter g ekocht her.lft?

Precies, dat is de reden waarom u
en har§lagmeter gekoÓt her;ft
Maar datwil nietzqgen datdit
apparaat inens waardeloos is
geworden. lntegendel zelÍs. Hij
krtjgtstds m*rwaarde.

moe. Hoeveel melkzuur er in het bloed

komt is dus niet van belang. Er zijn zelfs

mensen met de McArdle-ziehe, die door

een enzymatische ventoring geen melk-

zuur aan kunnen maken. Maar ook deze

mensen ervaren vermoeidheid, net als

anderen en zelfs in meerdere mate. Het

lijkt er dus zelfs op dat het aanmaken van

melkzuur een absolute voorwaarde is om

te kunnen presteren. En dat is ook zo. Als

we geen melkzuur aanmaken kunnen we

ook niet die intensieve inspanning leveren

die af en toe noodzakelijk is om een PR te

lopen. U moet dus eigenlijk blij zijn dat u

melkzuur aanmaakt.Tnker wanneer u zich

realiseert dat het hat voor het grootste

gedeelte melkzuur gebruikt als brandstof.

Echt, het hart vindt melkzuur een lekkemij

en functioneert daarop prima.

Het is verder gebleken uit ondezoek dat

de hoeveelheid melkzuur in de spieren tij-
dens inspanning vele malen hoger is dan

in het bloed. Dit komt doordat melkzuur

heel verraagd uit de spieren in het bloed

komt. En als het dan uiteindelijk de spier

uitkomt, nemen de hartspier, de lever en

andere spieren een groot gedeelte van de

melkzuur op als brandstof. Melkzuur kan

dan omgezet worden in kooldioxyde en

water. Wat in het bloed gemeten wordt, is

tegelijkertijd in de spieren ongeveer een

factor 5 hoger. Het analyseren van een lac-

taatcurve of welke lactaatmeting dan ook,

blijft dus discutabel zolang de bloedlac-

taatwaarden niets zeggen over de lactaat-

waarden in het spierweefsel. Het bepalen

van een anaërobe drempel aan de hand

van lactaatwaarden lijkt dan ook geen

enkele zin te hebben. En eigenlijk kan

geconcludeerd worden dat de anaërobe

drempel dus niet bestaat. Er zijn uit de lite-

ratuur vele tientallen concepten bekend die

trachten de anaërobe drempel te bepalen,

maar het bestaan van zo'n groot aantal

definities van de anaërobe drempel geeft

misschien wel de zwakte van de bepalin-

gen aÍm. Geen anaërobe drempel? Wat nu

met mijn hatslagmeter? De hartfrequentie

blijft nog altijd een betrouwbare maat om

vermoeidheid in te categoriseren. U weet

toch bij welke hartfuquentie u moe begint

te worden? Meer hoeft u niet te weten.

Roché Silvius
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anaërobe drempl is ont-

de jaren '60 en vanaf de

'70 tot heden veehuldig

van studie geweest. Zet u hoe

lang het duurt voordat de recreatieve spor-

ter dergelijke concepten toepast !! De

anaërobe drempel wordt in de sportprak-

tijk bepaald uit melkzuurwaarden in het

bloed. Wanneer een inspanning stapsge-

wijs toeneemt, neemt de hoeveelheid

melkzuur in het bloed eerst niet toe, dan

heel licht en uiteindelijk heel veel en herl

snel. De anatrobe drempel is het punt vlak

voor deze snelle toename van melkzuur.

Melkzuur wordt al jaren in verband

gebracht met vermoeidheid. De term ver-

zuring staat in de volksmond dan ook

bekend als het gevoel waarbij de benen

ineens 'vollopen'. Dus de oozaak van

vermoeidheid is melkzuur en het is dus

zaak om onder de anaërobe drempel te

blijven. Dit hele vertraal staat heden ten

dage ter discussie. De anaërobe drempel

bestaat helemaal niet en melkzuur is niet

de vermoeidheidsfactor die wij ervaren.

Hoe zit dat nu precies?

Melkzuur dat in het bloed wordt gemeten,

zou een afspiegeling moeten zijn van de

hoeveelheid melkzuur in de spieren. Want

hoeveel melkzuur er in de spieren

ophoopt, is uiteindeljk veel belangrijker

dan datgene wat in het bloed wordt gevon-

den. Als u gewoon op de bank zit en u

kijgt melkzuur van buitenaf in uw bloed-

baan gespoten, voelt u zich niet inems
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