
RO

Voorwoord
Voor u ligt alw*r & 5e editie van & Hot Road Kramer,

Review van dit iaar, hetgeen öetekent dat het mtssle

jaar2001 ten einde loopt
enkele punten.

lopen nog aantrekkellker te maken en - last but

- verantwoorder. Na enkele jaren het voozitter-

van de bekleed te hebben is

en vervangen door Berry

is thans druk bezig zijn com-

Terugkijkend op 2001 kan geconcludeerd worden dat het

een goed jaar was voor onze vereniging mede dankzij de

grote inzet van vele leden. Wij willen yerder, getuige de

beleidsvoornemens 2002 tlm 2N4 die het bestuur en

commissies in de laatst gehouden ALV naar voren

gebracht hebben. De saamhongheid en deskundigheid is

in ruime mate aanwezig, dus het moet lukken en de toe-

komst van ons clubje kan nog meer veiliggesteld worden.

Tenslotte wens ik u en ieder, die u hef is fijne feestdagen

toe en hopelijk tot 6 januari a.s. bij de cross (doe gezellig

mee) en daama de Nieuwjaarsreceptie.

Met sportgroeten,

I ohn Agte rof , v oonitter

Den Haag 10 november 2001,

Eeste leden van de Club van 100,

I I et einde van het iaar is brlna bereikt, een jaar dat

l{ **o rs gegaan met zeer veer no.gtepunten, en

I I enkete daar van wil ik even memoreren zoals de

215 rouwe leden die toch maar weer hunjaarhjkse bijdra-

ge hebben overgemaakt. Hiervoor een welgemeende

dankzegging en we rekenen er gewoon weer helemaal op

(beege brutaal) dat deze trend zich voortzet in het aanko-

mende nieuwejaar. En wie weet komen er nog meer nieu-

we Club van 100 leden zich aanmelden, wat zal dat mooi

zijn want er is heel veel GELD nodig voor al die projecten

O*ryïffi
springen in voor de

geschiedenis winnen van het I
winnen van het Zuid Hollands

kampioenschap door ons voortreffelijk dames Ekiden

team en het succes van de Royal Ten met deelname van

prominente lopers (sters) en diverse Nederlandse politici.

Publiciair heeft onze vereniging duidelijk aan de weg

getimmerd, daarmee uiwoering gevend Íum het

Communicatieplan 2000-2003. Wij haalden vele malen de

regionale kanten met berichten variërende van wande-

laars, die overlast ondervonden van onze loopgroepen in

park Clingendael tot de vele evenementen en activiteiten

die binnen HRR plaatsvonden. Ook onze website is aan-

merkelijk verbeterd en een actuele bron geworden voor

informatie over onze vereniging.

Het tenein en clubgebouw zien er anden uit dan aan het

begin van dit jaar. Er ligt een mooi tenas (waarvan wij

redelijk veel hebben kunnen genieten) met groenvoorzie-

ning, het sclrootjesplafond in de kantine is verwijderd, de

elektriciteiskabels gesaneerd ofwel vervangen, nieuwe

meterkast en het clubgebouw staat piekfijn in de verf. Dt
alles gefinancierd uit de clubklas en door de leden van de

Club van 100. Voorwaar een hele $ote stap in de goede

richting! Wij zullen in het nieuwe jaar voortvarend verder

gaan met het aanpakken van de plafonds in de sene en

kantine, zodat wrl elkaar weer kunnen venaan djdens

drukte en kunnen genieten van een mooi afgewerh

geheel.

Helaas zijn drie bestuursleden teruggetreden, nl. Jacques

Beljon- wedstrijdsecretaris, Hellen Hauser- secretaris en

Aad Overdevest- 2e penningmeester. Een schat aan

bestuurservaring is vertrokken. Gelukkig zijn zij vervan-

gen door twee enthousiaste en goede nieuwe leden, nl.

Nel Buis en Izaak Luteyn. De Technische Commissie is

wederom goed bemand en ontwikkelt al van initiatieven

van links naar rechb:
Karel Stolk (Penningmester), Gargette Parlevliet (Public relations), Ben Hermans Uoozitter),
René Meíler Uke-voonitter) en Luise van Delft (Secretrriaat)

die nog moeten worden uitgevoerd in ons Clubgebouw.

Iedereen heeft zelf al kunnen constateren dat er langzaam

mam zeker iets moois wordt neergezet en alles door Uw

steun, het wordt een groot succes dat vezeker ik u!!

Vervolgens het afscheid van onze vice-voorzitter John

Agterof die een nieuwe functie heeft aangenomen als

voozitter van de HRR, (de basis lag bij de Club van

Honderd, niet waar John). En als dank voor zijn inzet in

de afgelopen 7 jaar in ons bestuur hebben wr1 gemeend

hem als eerste een onderscheiding te doen opspelden

'Club lid van verdienste".

Zijn opvolger René Meijer heeft zichzelf al heel snel inge-

werkt als een ware opvolger binnen ons prachtig hard

werkend bestuur. Verder yoor de zoveelste maal de weer

zeer geslaagde ouderwetse Algemene Ledenvergadering

met inbegrepen een thema "Mieg naar de Zon ". Er waren

maar slechts t 125 personen aanwezig, die later op de

avond werden aangeluld tot 150 dansende lachende

Clubleden waarvan de muzikale omlijsting uitstekend

werd gepresenteerd door The Alley Cats, het geeft ons al

met al een teken van waardering en dat kan alleen maar

stimulerend werken.Als laatste het geschenk van het HRR

bestuur, voetafdrukten (Walk of Fame) van al diegene die

in de afgelopen jaren in het Cvl00 bestuur zitting hebben

(gehad), dit als dank voor alles wat we hebben gedaan

voor de vereniging, em prachtig cadeau dat zeeÍ gewaar-

deerd wordt

Ik wil namens het bestuur van de Club van 100 nogmaals

mrjn dank uispreken en iedereen een heel gezond en

voorspoedig 2002 toewensen en hoop tevens vele leden

op de traditionele Nieuwjaarsreceptie te begroeten, waar

we met z'n allen het glas mogen heffen 0p ons z0 succes-

volle Jaar 2001

Met Sportieve Groeten,

Ben Hermans

(Voonil*r Club van Hondenl)

I II

Wassenaan

VOOr HRR

111,

g.zijdenbos@rikz.nllr.minvenw.nl

38,2331 5V Leiden.

. wilt

De redactie heeft het reót
en op de website in

naar

in het clubblad

t-

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

wilje meerweten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSpfq
voor je. CoNTACÍTENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie.

f,{tAl}

Jaargang 77 - decetnber 2OOl

www. ha g ue road ru n ners. n I Officieel ol*borgoan oan d,e "frie llagwe Roed R*mmerso

December 2OOi
17e jaargang, nummer 5
@ 2OO'1, The Hague Road Runners

Opzegger lidmaa&hap :'r 0pzeggen van het lidmaat-

srhap kan alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd rhrifte
lijk te gebeuren aan de ledenadministratie of aan het

secretariaat 2 maanden voor 31 d«ember van het

betreff ende kalenderiaar,

lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij:

Hellen den Dulk,

Herenstraat 45, 2681 BD MONSTER.

Tel.: 01 74240861, E-maiL h.dendulk@hetnet.nl

Uiterste inleverdatum kopij en advertenties:

3 Íebruari2N2.

lnleveren bij Hellen den Dulk, zie adres hierboven.
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Berichten vanuit het bestuur .ll.r
Bestuurwergadering I 2 september
. De coltributie voor brisk-walkers wordt niet lager. Ook

al kunnen zij maar maximaal 2x per week trainen, het

bestuur vindt dat de basiscontributie gewoon betaald

moet worden.

. ZOTJopers die zich op 3 november al hebben inge-

schreven moeten wachten tot I januari. I.v.m. verzwa-

ring van de huidige groepen wordt afgeraden om nu

mee te lopen.

Bestuurcvergadering 3 oktober
. Het bestuur gaat akkoord met de aanschaf van een nieu-

we moderne computer voor Hellen den Dulk, waarmee

zij het clubblad kan maken. De computer blijft eigen-

dom van de club.
. Een e-mail bestand van de leden zal aangelegd gaan

worden. Hierdoor kan behoorlijk kostenbesparend

gewerkt worden. Het bestand zal alle.en aan de Club van

100 beschikbaar worden gesteld.

. Frank heeft besloten om in apnlz0f.z af te treden. In de

ALV van 15 oktober zal dit kenbaar gemaakt worden in

de hoop dat tijdig een opvolger gevonden wordt.
. Vanwege het vertrek van Aad uit het bestuur wordt Nel

de contactpersoon voor de barcommissie.

. Op de evenementenkalender komen volgend jaar ook de

thema-avonden en andere activiteiten, waardoor een

betere planning mogelijk is. José houdt de kalender bij.

Bestuursvergadering 7 november
. Peter Bamard is gestopt met training geven. In overleg

met TC zal bekeken worden wie hem gaat vervangen.

. De opkomst bij de Open Dag was bijzonder laag. Met

de mensen die meegeholpen hebben zal een evaluatie-

gesprek gehouden worden om te bezien wat slim is voor

volgend jaar.

De laatste bestuursvergadering in 2001 zal op
12 december zijn.

Bijde Algemene ledenvergadering van 17 ol«to-

ber heeftBoy Gailjaard te kennen gegeven niet
langer als voonitter, maar als barcommissielid te
willen doorgaan. Dit o.a, in veftand met zijn
overige drukke we*zaamheden. Een groot
bedankwoord mag er voor hem wel vanaf, want
hij heeft tenslofte een opsfart moeten maken in
ons huidige, en toen, volkomen ander en onbe-

kend clubhuis met al z'n gebreken en merkwaar-

digheden.

Fl oy, schieten we nog niel al'; hr1 bhlft onder en bij

l{, ons. Het pad wordt voortgezet onder de leiding van

lJ n.rry lftamer die in het verleden reeds een stuk

barcommissie begeleidde. Nieuwe plannen worden uitge-

werkt en met name wordt aandacht besteed aan het wer-

ven van nieuwe barmedewerkers en de begeleiding

ewan.Zo zalin2002 volgens de algemene HACCP norm

aan een ieder informatie worden gegeven omtrent een

stukje keukenhygiëne en structurering van de werkzaam-

heden. In het door een ieder ontvangen barboek in het

afgelopen jaar is daar al een begin mee gemaah.Voorts

willen we streven naaÍ een goed assortiment zonder nee te

hoeven verkopen. De verbouwing van de bar tenslotte zal

het stokpaardje van 2N2 moeten worden om alle lopers

efficiënter te kunnen helpen. Ook de keuken en het maga-

zijn zullen meer worden gestroomlijnd, op het vlak van

inrichting en met name op hygiëne

Graag willen we met een ieder proosten op deze plannen

t4dens de nieuwjaaÍsreceptie op zondag 6 januari om

16.30uur !!!

Barcommissie, Berry Kramer.

sS E: <:e 1r=1.G{
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ALV '15 oktober:
Aanvulling beleidsplan

kr deee najaarsvergadering werd het aanvullende

beleidsplan besproken voor de komende jaren. Dit plan

is tot stand gekomen na intensieve overlegrondes tus-

sen bestuur en commissies Het plan bevat geen gede-

tailleerde punten maar is een aanzet tot realisering van

het doel om in 2004 door te groeien naar 700 leden.

Hierbij werden o.a. de volgende opmerkingen gemaakt

door de voozitter:

Verminderen uitstroom

Dannis v.d. Berg is bereid op de zaterdagmorgen zich

te ontfermen over de geblesserrden.

Bevorderen van de instroom

In het trainersoverleg is aan de orde geweest dat vooral

bij de ZoT-trainingen jongens onder de 16 jaar merlo-

pen. Willen wij deze jongens aan boord houden dan

moeten ook voor hen faciliteiten aanwezig zijn. In
overleg met TC en Roché zal dit aandachspunt verder

uitgewerkt worden.

Communicatie PR

imago moet een gÍote uitstraling knjgen. In kran-

Tenslotte

Dit plan valt 0f staat met de inbreng van de leden.

Wanneer geconcludeerd wordt dat het goede pad is

ingeslagen hoopt het bestuur dat alle leden daaraan wil-

len bijdr4en.

Walk of Fame

Tijdens de pauze werden leden van het bestuur van de

Club van Honderd en oud leden naar buiten geroepen

om hun voetstappen in beton te vereeuwigen. Hiermee

werd de 'Walk of Fame' geopend.

Yerkiezing secretaridaftreden huidig secretaris en

2,e penningmeester

Aad en Hellen hadden een tijdje geleden al besloten dat

zijzichniet herkesbaar zouden stellen. Aad blijft wel

de barcrlfen verzorgen, de functie van 2e penning-

meester in het bestuur wordt niet vervuld. Beiden zaten

sinds 1993 in het bestuur en hebben enorm veel tijd

gestoken in hun werk als bestuurslid. Met een bloeme-

tje en groot applaus worden zij bedankt. Er waren geen

tegenkandidaten voor de functie van secretaris; Nel

Buis wordt gekozen.

hesentatie begpoting 2002

Frank heeft besloten in april 2002 af te treden. Na het

afmaken van de jaanekening hoopt hij dat een opvol-

ger zijn aak kan ovememen. Een oproep aan de leden

0m over deze vacature na te denken. Bij de bespreking

van de begroting constateerde Ronald Boekkamp dat

de omzetting van de contributie en de wedstrijdlicentie

naar Eurobedragen gepaard ging met een afronding van

de bedragen naar boven. Volgens Europese wetgeving

is dat niet toegestaan. De afronding omhoog is dus

eigenlijk een contributieverhoging. De ALV besluit tot

een extra algemene ledenvergadering, welke op 12

november is gehouden.

ALV 12 november:

De voozitter geeft ern kleine toelichting waarom de

contributiebedragen naar boven zijn afgerond. Onze

laatste contributieverhoging was in 1998. Sindsdien

heeft de KNAU de kosten van een basislicentie laten

oplopen van / 15,- naar / 23,58in2N2, voor de wed-

strijdlicentie van / 31,- naar / 34,38. Over een paaÍ

jaar zullen de contributiebedragen weer worden aange-

past aan de KNAU-verhoging, nadat dit in de ALV is
vastgesteld. De aanwezige leden gaan akkoord met de

nieuwe contributiebedragen voor 2002 van 80 _ resp.

95 _. Hiermee kon de begroting voor 2002 ook vastge-

steld worden.

De parkoencommisaris rapporteert overtredin-
gen (startnummer, wie, wat, waar, wanneer)

schriftelijk aan de scheidsrechter. Overtredingen
zijn bijv. afsnijden van een deel van het parkoerc

en het hinderen (duwen, trekken, weg versper-

ren) van andere deelnemerc. Ook is de pa*oerc-
commisnris verantwoordelijk voor het aangeven

van de juiste looprichting en het bewaken van de

veiligheid van delnemers, publiek en zichzelf.

e jury aankomst legt de aankomstvolgorde van de

deelnemers bij de finish vast. Daarvoor bestaan

diverse methoden. Jury aankomst en parkoerscom-

zijn enkele juryfuncties brj wegwedstnjden en

crosses die mogen worden vervuld met het jurydiploma

cross/weg. Het diploma geeft daamaast bevoegdheid voor

de juryfuncties ordecommissaris en rondenteller.

Zie hier een paar onderdeeltjes uit het programma van de

KNAU-jurycursus cross/weg. Veertien HRR-leden, lid

van de TC of bij de afgelopen The Hague Royal Ten als

jurylid actief in het finishgebied, hebben op dne dinsdag-

avonden in september en oktober in het clubhuis deze cur-

sus gevolgd. De cursus werd gegeven door Hugo

Tijsmans, al jarenlang een bij de HRR bekend gezicht als

officieel KNAU-scheidsrechter br1 de Royal Ten en voor-

heen de FTT Ten Miles. Enthousiast liet hij ons niet alleen

de hoofdwegen maar ook alle zijpaden zien van wat er 0p

reglementair en organisatorisch gebied komt kijken bij het

houden van wegwedstrijden, veldlopen, berglopen, ultra-

lopen en ploegenwedstrijden.

Vanuit de KNAU wordt er niet al te scherp op toegezien

dat de juryfuncties bij wedstrijden die onder KNAU-aus-

piciën worden georganiseerd, ook bemensd worden door

gediplomeerde juryleden. Toch vinden wij het een goede

zaak dal bij de juryleden van onze HRR-wedstrijden de

voor hun taak vereiste kennis van het wedstrijdreglement

aanwezig is. De cursus werd op de laatste avond afgeslo-

ten met een examen, bestaande uit tien open vragen naar

reglementskennis en naar inzicht in het wedstrijdgebeu-

ren. Er waren maximaal 100 punten te behalen, bij 60

punten was je geslaagd. Ik ben blij te kunnen melden dat

van de veertien cursisten er dertien het afsluitende examen

met goed gevolg hebben afgelegd.

De dertien geslaagden ziin:

Peter Barnard 78 pnt Jos de Graaf

IzaakLuteijn 91 pnt Jacques Beljon

Ben van Kan 74pnt Nol Overvliet

Jaap van Dijk 97 pnt Jeroen Korving

MichielTuit 61 pnt Marcelden Dulk

Sylvia Kuiper 84 pnt Jelle van der Veen

HanElkerbout 90pnt

0 0 0 0

)

zullen wij ons extra profileren. lacques Beljon

68 pnt

100 pnt

65 pnt

90 pnt

90 pnt

74pnt
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Communicatie
lntake en exiti nterviews
0* g*f voor onze leden te kunnen zorgen, vullen de

fainers samen met elke nieuwe loper een intakeformulier

in. Het belangdjkste onderdeel hiervan is de informatie

oveÍ met wie contact 0p te nemen, als er iets gebeurt.

HRR gebruikt de formulieren ook om na te gaan of het

de nieuwelingen bevalt en of ze ideeen hebben voor ver-

betering. Ineke Schnitzler houdt daarvoor telefonische

interviews. Daarvoor heeft HRR een aparte mobiele tele-

foon gekocht. \Ve zijn nu ook mobiel bereikbaar!! Ineke

kijgt van Guus Zijdenbos ook elke maand een overzicht

van lopers die hun lidmaatschap opgezegd hebben. Zij

vraagt hen wat daarvoor de reden is. Dit alles 0m onze

club nög beter te maken en 0m mensen te veÍellen dat ze

gebruik kunnen maken van een apaÍe blessuregroep.

Overigens wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Nieuwe brochure

Hellen Hauser heeft een nieuwe brochure gemaakt! Het

is al weer ruim vijfjaar geleden dat de vorige brochure

gemaakt is. Er staan veel mooie foto's in, maar hij was

wat verouderd. Zo klopte het adres niet, en waren ook

niet al onze 'producten' vermeld. Ondertussen hebben we

er briskwalking brj gekegen, en we hebben overdag con-

ditie- en looptraining. Conditio heeft een nieuwe naam:

HRR-Conditio. Dit is om duidelijk aan te geven dat zij

integraal onderdeel van HRR uit maken: over beide zijn

er inlegvellen met meer achtergrondinformatie.

Misschien zijn er meer onderwerpen voor zo'n inlegvel?

Publiciteit

Ondertussen zijn we weer een aantal keren in de pers

gekomen. Er is wat onduidelijkheid geweest over de

datum van de open dag, maar dat is gelukkig hersteld. De

website van de gemeente Wassenaar neemt al onze pen-

berichten. Het adres is wasline.nl. HRR staat onder de

sportverenigingen vermeld. Residentienet, de website van

de gemeente Den Haag gaat dat ook doen. We staan ook

op de site van het Benoordenhout.

Er zijn een heleboel HRR-leden die de kranten napluizen

voor artikelen. Het hjkt weinig tijd te kosten, maar het

vereist wel een voortdurend alertheid. Dank daarvoorl Zo

kan HRR een 'archief opbouwen. Dit is per defrnitie niet

volledig, omdat we niet alle kranten die de persberichten

ontvangen, lezen. Kopieën van de kantenknipsels liggen

in de groene map in het PR-bakje. Kijk er eens in!!

Briskwalking, de cross in Clingendael en de open dag

zijn uitgebreid aan bod gekomen in de Haagsche

Courant, de Posthoom, de Wassenaarder, het weekblad

van l,eidschendam, de Wassenaarse Courant en het

Haags Nieuwsblad. De laatste trver hebben een fotograaf

op onze open dag afgestuurd, en in de week ema een foto

met een uitgebreid artikel geplaatst. Tegelijkertijd doen

ze verslag van de Clingendaelcross. Daarbrj hebben ze

dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die hen met

de continue stroom persberichten het afgelopen jaar is
toegestuud.

Het Foreburghs Nieuwsblad herft op 4 november een

eigen reporter op de cross afgestuurd: "deze wedstrijd is

een echte kuitenbijter, maar degene die de cross goed

volbrengt, kan best trots zijn.

Open dag

Heel veel HRR-ers hebben ook nu weer flyers over de

open dag venpreid. Ditjaar was het voor de tweede keer.

Een presentatie van de Royal Ten, HRR-Conditio, bris-

kwalking, hardlooptrainingen en onze speciale CPC-rai-

ningen. Dat alles maakt HRR aantrekkelijk. Roché

Silvius en Dannis van de Berg hebben interessante

exposés gehouden. Belangstellenden werden penoonlijk

aangesproken. Dit maakte alles heel levendig. Georgette

herft daama een demonstratiefaining gegeven.

De oorsprong van de open dag ligt in de staÍ van de

CPC-trainingen op zaterdagochtend. Nu dit verband los-

ser is, is het goed eens na te denken over het jaargetijde

waarin de open dag gehouden wordt en of de energie die

er door iedereen in gestoken wordt, eventueel op een

andere manier en met nog meer resultaat ingezet kan

worden.

HRR-leden maken zelf reclame

Hester van Leeuwen werkt bij de gemeente Den Haag.

Eind november is er een sportdag voor alle gemeente-

ambtenaren. Hester heeft aangeboden de nieuwe brochu-

re, de inlegvellen en het handzaam foldertje met het nieu-

we e-mailadres van onze club duidelijk zichtbaar neer te

leggen. Een heel goed idee!

Uit onderzoeken, zoals dat zo mooi heet, blijkt dat

'mond{ot-mond reclame het beste werkt. Misschien heb-

ben jullie nog meer ideeën hoe informatie over Hague

Road Runners verspreid kan worden, en willen jullie een

steenqe bijdragen
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. Blessure preventie en behondeling
o E,C,G, beoordeling
o Bloeddrukmeting
. Vo2 mox bepoling
o Vetpercentoge meting
o Mobiliteitsonderzoek
o Vitole copiciteit
. Tronings/bewegings odviezen
o Qroepskorting
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Vaarwel gulden Zierties !
Zoals in het vorige clubblad nr..4 al is gemeld
(pag.6 kolom 4) zal vanaf woensdag 2 januari het
nieuwe EuroZiertje hinnen de vereniging worden
ingevoed.

1 1 et 'kurtje' is verknjgbaar in kaarten van 5 . 10. of

H 20 Euro. De voorbeelden hiervan hingen al een

I I p*r1, aan de muur bij de bar en over de indeling

en uitvoering is door diverse mensen lang nagedacht.

Deze kaarten hebben eenheden van l0 eurocent als klein-

ste bedrag. Onmogehjk kon met eurocenten of stuivers

worden gewerkt. De kaaÍen hadden dan I x zo groot

moeten worden en zou dit met afstrepen tevens een enor-

me stagnatie geven in de barhandelingen na het lopen. Dit

betekende tegelijk dat de prijzen een aanpassing moesten

ondergaan. Waar een verhoging te constateren is, is dit

geheel in overeenstemming met een recente inkoopprijs-

verhoging, echter zijn er door de omrekening ook bedui-

dende prijsverlagingen op gangbare producten.Op de bij-

zondere A.L.V. van l2-11jl. zijn de nieuwe prijzen geldig

verklaard.

Nog maar eens ten overvloede:

De Euroziertjes zijn verknjgbaar vanaf 1 januari 2001 en

kunnen tot I februari 2ffi2 zowel met guldens als met

Euro's worden betaald. Het wisselgeld wordt dan altijd in

Euro's teruggegeven. Dit loopt parallel met de algemene

norm. Bij de bar hangt voor deze periode een wisselabel

die voor een ieder ter inzage is.

De oudc Ziutjes kunnen nog tot I juli 2002 bij Ruud

van Groeningen tegen fu restantwsarde worulen omge-

ruild voor Eurwfurljes, Vraag de bwcommissicladen

voor oveige informatic
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Nieuwe Leden
naam lid trainer

Nell Bendien-Klunne Jos de Graaf

Vanessa Muller

Wilrna Muller

Marjolijn Vrolijk

Susan Irene Miedema

Olga van der Meijs

Petra Koning Peter Bamard

DianeBreedrjk Enzijl
Willy Voerman PetuBamard

Fenant de Haan Ben van Kan

Hans de Jager Peter Barnard

Trees Verduyn

MuiamGrundeken

Liesbeth var Beemen Gerard Bultelaar

Séverine van Bommel-Bertin Frans Perdijk

Ben van Bommel Frans Perdijk

Peter Verhagen Ben van Kan

Bob Roozenburg Peter Bamard

John van der Meer Ben van Kan

Greg Barbour Roché Silvius

Marga Vandebroek Gerard Buytelaar

lcendertDorst PieterdeGraaf ,

Anja Koning Peter Bamard

Frans Hazekamp Ben van Kan

Anneloes Hesen Ben van Kan

Pietu Luteijn

RaoulMulder Joop den Ouden

Marjolien Beerthuizen

Herman Groenewegen J4ues Overgaauw

Inge Lussing Gerard Buytelaar

Michael Kremers Jaques Overgaauw
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i§eBlessuregroep gaat van start.

Yàak als men enkele weken of zelfs

,qaanden geblesseerd is geweest is

tbí1efg moeilijk om weer terug te

ry,::il de groep waar men train-
'ffixat is dít ook niet de beste

/W\9, daarom is er vanuit de

ï:{§ezschl naar een trainer voor

een.':blessuregroep.De T.C. heeft

Daníir,van den Berg bereid gevon-

,d1911t,,,:§$,1,,'a9n b lessu re g roep op te

Wi&.,,:M&tltDannis is al jaren de

,!!@ ut van de H.R.R. Vanaf
'1'janaarï'2ts02 kan een ieder die
geblesseerd is geweest of nog steeds

geblesseerd is, maar wel mag trai-

nen, mee rne-t Dannis. Zijn er nog

,tÍagen,.neem,dàn gerust contact op

ffi,.,é6n ttan'dé ï,C. leden of met

*Ahnis.

,
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Vitrine der Onsterfqlijkgn; de wijzigingen
lzaak Luteijn

Over de periode *ptenber tot begin novembr zijn er adlt wijzigingen in de vitine te melden,

. 8$m baan: De vorige keer meldde ik dat de eerste

plaats bezet is bij de heren 50. Izaak Luteijn stelde

zijn prestatie uit augustus op 12 september 1,5 secon-

de scherper bij de 5e instuif wedstijden in triden. Hij

bezet nu de eerste plaats met 2:34,1. De tweede plaats

wordt bezet door Frans Erwich die op 12 september in

teiden een tijd van254,41iep.
. 15fi)m baan: Een nagekomen bericht. Op 17-8-2000

liep José Willemse de 1500m in Naaldwijk in 5:33,6.

h komt daardoor in de categorie V35 op de eerste

plaat op 0,1 seconde voor Margriet Hoekstra.

. 5000m baan: Tijdens de laatste Lievaartcompetitie-

dag heeft Margriet Hoeksfa de 5000m gelopen in

0:21:11. Dit is 16 seconden sneller dan de tijd die ze

eenjaar eerder eveneens in Naaldwijk liep. Door deze

presatie blijft Margriet op de vierde plaats staan bij de

v35.

. 15 km weg: Steven Po$ heeft op28-10-2001 djdens

de Dotterbloemloop in Zoetermeer een tijd neogezet

van 0:53:18 op de 15 km. Deze prestatie is goed voor

een tweede plaats bij de mannen 40. Ton Vermolen

verdwijnt van de hjst met zijn tijd van 0:53:53, gelo-

pen in Alphen a/d Rijn op 9-3-1985.
. 10 EM weg: De dames waren aktief op de 10 EM. Op

15 september liep Joyce van Solinge in de Rijk

Zwaanloop in 's-Gravenzande een trjd van l:19:28.

Zb komt hierbij op de vierde plaats en Herma van Nus

verdwijnt hierdoor van de lijst. kn week later op 23-

09-2001 loopt Noortje Alberts de Dam tot Damloop

in een tijd van l:17:19 en komt hierdoor ruim op de

eerste plaats in de categorie V50+. Reeds veel eerder,

namelijk op 15 maart '97 liep José Willemse de

10EM in 1:07:51. Deze prestatie, geleverd in Moster

brengt Josó op de 5e plaats bij de V35 en Aly van der

Grind verdwijnt na l5 jaar uit de lijst.

Frederieke

HRR van harte geluk

Als dank voor de geweldige inzet van leden (en

oud leden) van het bestuur Club van 100, h.,p;ft

devereniging hen de Walk of Fame' aangebo-

den. Tijdens de pauze van de ALV op 15 oktober
werden de leden en oud leden, die deze sporen

verdiend hebben, naar buiten geroepen om hun
voetstappen in beton te vereuwigen.Onder
grote hilariteit (de foto toont de napret) moesten

de leden blootsvoets in het koude beton hun

afdruk zetten. Gelukkig had Ben gezorgd voor
borstel en zeep om de vieze voeten naderhand

schoon te krijgen. De'Walk of Fame' zal binnen-

kort voor iedereen te bezichtigen zijn aan de

rand van het gazon. Het bestuur HRR bedank
los de Waardt (Nebim, materiaal), Gerard Wessel

(fotografie) en Ben Hermans voor de hulp die zij
geboden hebben om deze Walk of Fame'te
realiseren.

De ZOT start weer op

familie collega's !!!

Zate 2002

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

?ar/f,/?

Inlichtingen: John Agterof
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KOKHrsuRANrrËN

7 Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen ;

7 Verzekeringen van onroerend goed.

KOK Assurantiën B.V.
Westblaak 196
Postbus 4ro
3ooo AK Rotterdam

Te[ (oro) 4or 8t 01
Far (oro) 41439 31
E-malt kok€dp.nl
lntemeb urww.tp.nt/usersftok
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nva 3..lid
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eoÍtuw zekerfuid!
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ranglij§I voor vrouwen van de
sta ik met 3 (iur 55 op de 355e plaats.

Annie van Heiningen

ln de marathon in 2000
Toeval?
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JoÍas'lneke
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Pasta in het groen
lngrediénten:

400 gram penne rigate

400 gram spinazie a la creme

1 dowie bourcin peper (!)

1 sjalotje gesnipperd

300 ons kipfilet in blokjes

1 eetlepel dragon
peper e,tzout

filet bruin. Ontdooi intussen de spinazie

en laat de boursin hierin smelten.

Rooster de pijnboompiuen in een droge koe-

kepan. Voeg de sjalot, kip en pijnboompitten

bij de spinazie en roer de dragon erdoor.

Kook tegelijkertijd de pasta beetgaar en je

zult zien dat dit overheerliike recept je

meer dan een kwartiertje tijd kost.

geeft het gerecht een bijzondere

Tot slot nog wat strooien met veÍs

gemalen peper en zout en dan direct opdie-

nen!

\
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Eet snakefirt!
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Dlscovery Run 2001 Discoveryrurr200l

Nffii,f,#Ïïffi*#$n';#L:r
Na &,,bqi$eis aangekomen in Harwich daar omgekleed

en Avram als eerste gestaÍ 0p de 5 kilometer. Deze liep

hij tot volle tevredenheid. Daama startte Roché, Marcel en

Weer eens een wekendje weg met de dub. Er

valt na een korte tijd vel te Meven
Vrijdagavond inschepen op de Brtftanica, Wat
beveiliging? Nooit van gehoord! We zijn op een

bijna nieuwe bool De hut is mooi, de lounge is

sfeervol en het eten overuloedig. Aan dek ner;m

ik ahcheid van de kustlijn met de vuurtoren van

Scheveningen als herkenningspunt. Aan boord
wordt er gekaart om nik, maar het is gezellig. lk
ga vroeg naar bed, want de nacht aan boord is

korL De hut is mooi, maar heet, heet, heet! Het is

te hect om te slapen, dus dommel ik vooft rich-

ting Engeland,

Fl ,jnu in slaap wordt mijn rust wreed verstoord. Eruit

E ïïil J:il::.J#ih,ïï#fi .i,,'.ï:ffiïi
ontbíten". nu geen vette zooi van spek, worst of ei, doe

mij maar een Hollands ontbijde. Om zeven uur staan de

bussen aan boord. Wat beveiliging? Nooit van gehoord!

Om half acht, half zeven plaatselijke tijd zrjn we op de

plaats van bestemming. Er zijn nog zes uur te overbrug-

gen. We zien de zon opkomen boven zee. We ervaren een

stil en verlaten Harwich, maar we lopen en lopen en lopen

vooÍ. Dan is er koffie, rust en vrolijkheid alom. In een tot

leven gekomen Harwich gíum we terug en bereiden we

ons vooÍ op de sart. Vijf kilometer, tien krlometer? Als

ik maar naar mijn lichaam luister, loop ik niets. Ik ga dan

maar voor het karakter en ik loop de tien. De start veryaat

tot een lang lint van lopers, dat zich langs de kust slingert

in de hitte van de dag. De krachten vloeien uit mijn

lichaam en bij het keerpunt bonkt het door mijn hoofd:

Niet wandelen maar doorlopen. Dan gaat de weg omhoog

en mijn karakter houdt mij op de been. Even verder is er

water. Ik neem er de tijd voor. ïVandelen en rustig drin-

ken. Praktisch uitgewoond passeer ik het eindpunt. Goed

bedoelde aanmoedigingen gaan langs mij heen. Ik moet

nog een stuk, weer langs de kust. Ik loop van afvalbak tot

afvalbak tot afualbak. Zo tel ik de laatste kilometer aan

mij voorbij. Eindelijk gras, de laatste honderden meters.

Uitgeput en ver voorbij het gaaqe kom ik brj de frnish.

Wandelend drink ik water en kom zo langzaam weeÍ tot

mezelf. De koude douche doet wonderen en het leed is

geleden. Daarna met busladingen vol naar Colchester, het

gezrllige centrum en natuurhjk uitgebreid de pup in. Bij

vertrek uit Engeland lijkt de beveiliging goed. Plos gooi-

en de beambten de handdoek in de nng. Wat beveiliging!

Houdt veel te veel op! De Discovery is snel, maar vol. De

volgende keer toch

maar een stoel in de

relaxruimte reserveren.

Junkfood en wat laat

ste gesprekken bren-

gen me tot in Hoek

van Holland. Even na

twaalven zet ik voet

aan vaste wal. \Yat

beveiliging! Ja, nu

worden onze paspooÍ-

ten gecontroleerd.

John de Gier

Appie rustig op duur-

looptemp met de 10

hlometer. Na de frnish

snel douchen en omkle-

den om dan met de bus

naar Colchester

te gaan en daar wat te

eten bij de Mmpys.

Daarna even lekker een

biertje te tikken in de

pub. 0m zeven uur lie-

pen we naar de bus voor

de terugreis. Weer aan-

gekomen op de boot

wö er weer van alles te

beleven en zo sloten we

een gezellige dag af.

Appie Beekhuizen

Discovery Run Harwich
Tussentijd op de 5 km,21 min 15 totnutoe nog

keurig op schema van 42 min zoals ik die ochtend

nog aan had gegeven. lk begin dont te krijgen
en kijk uit naar de dnnkpost waalan gezegd

was dat die halverwege zou staan. Maar helaas

geen drank te zien, km zesenhalf eindelijk drank.

Ben moeen besluitmaar *ns rustig datbekertje
lecg te drinken. Loop door maar krijg het lang-

zaam koud en ga steeds langzamer lopen totdat
ik bij km I besluit om maar eens een stufu'e te
wandelen.

\ it schiet niet op. ga toch maar weer heel langzaam

I I lopen. Om uiteindeliik te finishen in bijna 48

l/ oinunn. [k kom over de finish, eet iets, drink veel

en ga mail eens lekker in de volle zon zitten. Het duuÍ
een tijdje maar dan word ik warm en gaat het weer een

beetje. Terwijl ik daar rustig in het zonnetje van een

broodje en het vele water geniet denk ik aan de verschei-

dene hardloop literatuur en het verslag over de Rotterdam

maraton van Willem van Prooijen ( zie hot road review

nr2). Ik laat de afgelopen week en vooral de afgelopen

nacht aan me voorbij gaan en kan brjna niet anders dan

concluderen dat het wel vochttekort moet zijn. De maan-

dag voor de Discovery run. Ik weet nog niet eens dat ik
ga. Ik raak na een rustige training ( ivm met een kleine

rugblessure) aan de praat met Theo van Veen, Peter

Barnard en Henk Hoogeveen). Resultaat een uitnodiging

om mee te gaan naar Harwich. tvVoensdagavond na de

training wordt een kaart geregeld (lk neem de kaart van

Koos de Groot over) en ondanks een rugblessure en buik-

gnep besluit ik inderdaad om mee te gaan. Op de boot heb

ik in het begin nog het idee dat het met de avond wel mee

zal vallen. 'We gaan eten en het ziet er niet naar uit dat we

een maaltijd kijgen waarbij we een hele avond aan tafel

zullen zitten en er em gelijke hoeveelheid wijn aan te pas

zal komen. Na de maaltijd gaan we ons t-shirt ophalen

even omkleden en weer terug naar beneden. Viel het bij

het eten inderdaad wel mee met de drank nu komen de

liter flessen cola op tafel en onder tafel wordt het glas

alvast van een bodempje bacardi voozien. De cola

smaakt goed en langzaam maar zeker wordt het steeds

gezelliger en ook later. Tegen het eind van de avond of

het begin van de ochtend wordt het moeilijk om de ogen

open te houden en besluiten we om toch maar eens een

bed op te zoeken. Na het verzamelen en uitdelen van de

kamerkaarten bhjk ik ineens over een tweepersoonskamer

te beschikken. Ik wrl gaan slapen maar op de gang saan

een paar mensen e€n heleboel henie te maken omdat ze

blijkbar ontevreden zijn over de hun toegewezen kamer.

Het wordt stil en ik slaap bijna maar helaas een boel henie

en de kamerdeur gaat open, was het in het begin rustig op

de kamer na een paar tellen staan er nu ineens 8 man op

de kamer en wederom komen de cola en bacardi flessen

tevoorschijn. Om een uur of vier gaan we dan alsnog sla-

pen, v00r nujn gevoel veel te snel, wordt er omgeroepen

dat het ontbijt klaar staat. De keuze is snel gemaakt: ook

zonder ontdt overleven we het wel. Een uuÍje later moe-

ten we echter de boot af en worden we in Harwich

gedropt. Na een flinke ochtendwandeling en een paar kop-

pen koffie komen we om 12:00 uuÍ weer bij de start aan

en gaan daar rustig in het gras zitten om een beetje brj te

komen. We bekijken de start van de 5 kilometer en gaan

ons langzaam voorbereiden op de 10 km. Ik loop wat in

en ga van staÍ. Wil eigenlijk weg op 45 minuten, maar

het loopt in het begin wel lekker en ik blijf gewoon in her

zelfde tempo doorlopen totdat het bij de zes kilometer

ineens voorbij is en ik eindig in 48 minuten. Ik weet nu

hoe het voelt als je te weinig vocht hebt en dan toch door-

loopt, niet prettig dus vooral voorkomen.Hoogtepunt ik
moet nog dertig worden en heb nu al mijn eerste vetera-

nen prijs binnen.

Nando Rensen

Discoveryrurt2001
I I et wö 2:00 uur toen ik zaterdag 13 oktober wakker

I{ *"4 Veel te vroeg, daar ik mijn wekker op 4:00

I L* had ingesrcld. ï-og maar even blijven liggen

dan' Toen ik om 3:00 al klaarwakker was, ben ik er maar

uitgegaan om onder het genot van een overheerlijke zelf-

gemaakte cappuccino me mentral voor te bereiden op de

lange dag die me te wachten stond. Rond half 7 aniveerde

ik met nog wat clubgenoten in Hoek van Holland waar we

de boot naar Harwich zouden nemen. De boot bleek goed

vol en een zitplaats zat er voor ons dan ook niet in. Na een

kop koffie heb ik een plekje ergens op de grond gevon-

den, mijn walkman opgezet en zo de reis grotendeels uit-

gezeten. Ik was toen al aardig aan het instorten, dus echt

veel heb ik niet meegemaakt. In Harwich aangekomen,

namen we de bus naar de school waar we ons konden

omkleden. De zon was inmiddels doorgekomen en de

warme kleren werden venuild voor wat luchtigers. Ik pro

beerde me met veel moeite wakker te houden; had er

immers al bijna een halve etrnaal opzitten alvorens we van

start gingen. Nadat het startschot was gelost probeerde ik
me te concentÍeren op het lopen. Dat viel niet mee, want

mijn benen voelden zwaar aan en iedere stap kostte me

veel kacht.Even schoot de vraag door me heen waar ik
dit ook alweer voor deed. Oh ja, voor de gezelli$eid!

Nou, laat ik daar dan maar v00r gaan. Ik begon steeds

meer van de omgeving te genieten en onder aanmoediging

van andere Roadrunnen liep ik richting finish. Het was

geen wereldtijd, maar ik was toch blij dat ik hem gelopen

heb. Na het douchen begon ik eindelijk te ontwaken en

kon niet wachten tot we de bus nchting de pubs namen.

kkker ontspannen met wat booze. Het schijnt dat ik daar

heel goed in ben. Veel te snel ging ons koeguurtje voor-

bij en voordat we daar aan toe waren moesten we terug

naar de bus, die ons ern relaxed(?) ritje naar de haven

bezorgde. Wederom troffen wij een volle boot met (nu

uitgebluste) lopers aan. Gelukkig waren we nu in feest-

stemming en al snel stonden we met drankjes en al de

dansvloer onveilig te maken. Voor de dansvloer was een

scherm geplaatst, waarop de filrn die tijdens de Discovery

Run was opgenomen, werd afgedraai,. zo konden we

elkaar al dansend bewonderen. Na een paar uur flink de

bloemetjes buiten gezet te hebben, aniveerden we in

Hoek van Holland waar iederern zijn weg naar huis ver-

volgde. Al met al was het een reuze gezellige dag die

zeker voor herhaling vatbaar is.

Sylvia lmpal

84 fluuden tls ís nog een CD à f Íí- en een

vtdeo à f 35,- van de Dkcovery Run te koop,

laat ons er niet mee zitten;er staan vele

aankomstfotoS op en

een (omphfe uitslagenhpt,

Rudels
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- instructie op de werkplek
* dealer van hardware en qa,&wdte voor Aprle
- systeemonderhoud

drs. W. tàni:,.Prooijen Merkusstraat 144 2593 TP Den H'aàg:

tel. 070-3853433 mobiel 06-53279426
fax 070-3857 57 6 e-mail macwillem@§pidernet.nl
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IIIDelta Llryd rtdag2Toktober200l Belasting, belastbaarheid en orrerbelasting

Presentatrbs & workshops :
Duunport voor vrouwen (door lhea Syfusma)

Vaartspelvormen (door Bnm Wassenaar)

Looptraining voor ouderen (door Ansvan
Maanen)

Looptraining voor junioren (door BertTielen)

er 2l workshops waar je aan deel kon

waarje een keuze uit kon maken. Het pro-

bestond niet alleen uit lopen, maar ook uit

Berglopen en Running Aerobics. Persoonljk

heb ik voor de bovenstaande vier workshops gekozen en

ondentaand dan ook mijn venlag van de gehele dag :

Zaterdagmorgen verfok ik in alle woege vanuit een

regenachtig Voorschoten om op tijd in Papendal te zrjn. In

Voorburg stond Ben op mij te wachten want samen is

toch gezelliger. De aanmeldingstijd was 9.00 uur en we

waren ruim op tijd. Deze tijd hadden we ook nodig om op

ons gemak even rond te neuzen, onze lunchpakkeles op

te halen en 0m met een aanal bekenden gegevens uit te

wisselen. Om 9.25 uur was het welkomstwoord van Piet

vd Molen, voorzitter van de KNAU, gevolgd door een

presentatie over sportblessurewij, door Els Stolk, bondarts

van de KNAU. Toen werd het tijd om aan de workshops

deel te gaan nemen.

Zoals afgesproken, de eerste workshop : Duursport voor

wouwen, door Thea Sybesma, meervoudig nationaal triat-

lonkampioene en orthopedisch chimrg.

Deze worlshop duurde ongeveer één uur en bevatte de

volgende onderwerpen : gestoord eetgedrag, menstruatie-

stoomissen en 0ste0p0r0se. Een atlete merh aanvankelljk

niets van botontkalking, pas wanneer er een stressbreuk

optreedt komt dit vaak aan het licht. De behandeling

bestaat uit aanpassing van het dieet zodat de mensfuatie

weer normaal wordt. Voldoende calcium inname bv. door

exfa 3 glazen melk per dag te nemen en vitamine D toe-

voegen. Indien dit onvoldoende helpt kan oestrogeen wor-

den toegediend.Tijdige signalering en behandeling kun-

nen complicaties en blessures voorkomen.

De tweede workhop : Vaartspelvormen, ( Fartlek ) door

Bram Wassenaar, fainer van o.a. Ikmiel Maase. Het was

een leuke les waar we toch ook wel een klein beetje wer-

den afgemat. "Veel te veel lopen en trainen geven de

vaartspeltraining een te bescheiden plaats in hun trainrngs

schema's. Waarschijnlijk is dit te wr.lten aan de onbekend-

heid met deze fainingsvorm ofhet gebrek aan besefdat

vaartspel een prettige en speelse manier is om te Íainen",

aldus Bram Wassenaar.Vaartspel verg enige vindingrijk-

heid en creativiteit van de trainer : we hebben een aardig

circuit gedaan, zoals estafette, trappenlopen, over pionnen

springen, heuvel op en af, een paar keer door de zandbak

en nog een paar crcuitjes. Nu weet ik pas wat ik anderen

aandoe I

Na de pauze kegen we een presentatie van Peter Klos,

I(NAU-docent, over de waag : "Wanneer ben je een

goede loopgroeptrainer ?" De woorden'complimenteren',

'echtheid', 'genegenheid', 'empathie', 'ruimte en ener-

gie', 'omgaan met tijd' en een 'leider' zijn etc. vielen alle-

maal.

De derde workshop : Looptraining voor ouderen, door

Ans van Maanen, komt eigenhlk hier 0p neer dat het lek-

ker ontspannen joggen en wandelen zonder stopwatch is.

Deze groep ouderen is een groeiende afdeling. Voor de

trainer van deze groep mensen wordt veel kwaliteit ver-

wacht in de zin van de juiste oefenstof hanteren, de les

aanfekkelijk maken voor iedereen en laten zien en mer-

ken dat prestaties relatief zijn. Dat je op eigen tempo en

eigen manier mag lopen ofvooral ook wandelen en datje

de groep próeert te binden.

De vierde workshop : Looptraining voor junioren, door

Bert Tielen, kwam eigenlijk op hetzelfde neer als de vori-

ge workshop. Met het enige verschil dat dit de jeugd

betreft en dat houdt in dat je meer spelletjes-gericht bezig

bent, tenvijl differentiatie een facet is wat zeker binnen de

divene trainingen niet kan ontbreken om problemen,

teleuntelling en zelfs blessures te voorkomen.

Ook ontdekte ik een groep snelwandelaars, althans dat

dacht ik...want wat bleek ? Het was een groep die iets

nieuws lieten zien, Powerwalk, een vorm/mengeling van

snelwandelen en hardlopen. Om 16.30 uur was de afslui-

ting van de gehele dag, gepaard met een hapje en drande.

Totaal waren er 450 trainen uit heel Nederland gekomen

deze dag. Ik heb met nog een aantal andere trainers

gesproken en enkele tactieken doorgesproken, waama ik
met een moe, maar voldaan gevoel, huiswaarts ben

gegaan. Ik vond het al met al een enerverende dag en

vond het erg leuk zelf ook weer eens afgeknepen te wor-

den !

Ed ziit

Vecl hardloopblessures zijn overbelastingsbles-

sures. Deze kunnen onder andere ontstaan door-
dat je te lang of in en te hoog tempo hebt hard-

gelopen, waardoor jete v-,r;lvan het houdings-

en bewegingapparaat hebt gevergd.

BETASTEAARHEID

Belastbaartreid zegt iets over de sterkte, de draagkacht

van de venchillende weefsels. Vergelijk het maar met ijs,

is het ijs niet sterk genoeg dan zak je er doorheen, de

belastbaarheid is te klein. De bouw, de vorm en de aan-

passingsmechanismen van spieren, gewrichtskapsel, ban-

den en botten zijn aangepast aan het gemiddelde niveau

van belasting. Spierkacht, uithoudingsvermogen, trek-

vastheid van bindweefsel en de breekbaarheid van bot zijn

aangepast aan het gemiddelde niveau van activiteit

Belastbaarheid is trainbaar, omdat levende organismen het

vermogen hebben om zich binnen $enzen aan te passen

aan veranderde en veranderende omstandigheden. Door

het gemiddelde niveau van belasting te laten toenemen,

zien we de belastbaarheid toenemen: spieren worden ster-

ker, de trekvastheid van gewrichtskapsel en banden wordt

$oter en botten worden sterker. Neemt de belasting af

dan zal ook het niveau van belastbaarheid afnemen. Een

voorbeeld waarbij de belastbaarheid toeneemt. Stel je bent

hersteld van een blessure en begint weer met hardlopen.

In de eerste training loop je drie maal vijf minuten rustige

duurloop. Na twee dagen loop je drie maal acht minuten

en na vier dagen drie maal tien minuten. Door het gemid-

delde niveau van activiteiten te verhogen, neemt de spier-

kacht / uithoudingsvermogen toe waardoor de belastbaar-

heid toeneemt. Door ziekte (griep) neemt het gemiddelde

niveau van activiteit al waardoor de belastbaarheid tevens

afneemt.

BETASÏING

De belastrng van spieren, gewrichten, kapsel en botten is

sterk gebonden aan de activiteiten die venicht worden.

Belasting is te omschrijven als een weergave van kacht

functioneren. Preventief, dus nog geen blessures maar wel

"knopen" die er heerlijk worden uitgemasseerd. En

bovendien na een dag hard werken rs het toch een gewel-

dige traktatie zo'n massage ?

En voel je je daarna weer lekker dan doe je niets meer,

alleen maar relaxen en of kanqe lezen. Want als je je

weer goed voelt kun je de volgende dag de hele wereld

aan en dus ook weer lekker sporten. Zo'n massage is nooit

weg. Nu al zin gekegen in zo'n overheerlijke bodymassa-

ge? Natuurhjk hoeft het geen uur te zijn, minder kan ook.

Met Trudy kun je afspreken als je haar ziet lopen op de

club (zie foto op het smoelenbord) of klop even aan de

deur van de massagekamer want daar is ze op maandag-

en of woensdagavond. Meld even dat je graag wilt wor-

den gemasseerd die avond. Trudy komt je halen in of bui-

ten het clubhuis! Heerlijk hoor zo'n masseuse in ons mid-

den!

Miranda Pronk

op het betreffende weefsel. Neem weer het ijs, is de belas-

ting die iemand op het ijs aanbreng te groot dan gaat het

ijs kapot. Als men het herft over overbelasting, dan is de

kacht op het weefsel te groot geweest. Een aantal facto-

ren kan van invloed zijn bij het optreden van te grote

krachten op de verschillende structuren van het bewe-

gingsapparaat:

Interne factoren: Exteme factoren:

. lichaamsgewicht schoeisel

. aaniafwezigheid van functie-

storingen in gewrichten snelheid van hardlopen

. de belastbaarheid van het

weefsel ondergrond

.schokdempendefactoren tempeïatuur

warmlng-up

OVERBETAST!NG

Bij overbelaste structuren spreekt men van een gewrichts-,

spier-, of peesontsteking. De oorzaak is gelegen in hele

kleine scheurtjes, verwondingen van het weefsel, met als

kenmerken; pijn, stijfheid, warmte, zwelling en functie-

verlies. Overbelasting kan zowel bij beginnende als

gevorderde lopers voorkomen. Bij een beginnende loper

is dat voor te stellen. De atleten gaan vaak te snel van

start, ze lopen te hard, besteden weirug of geen aandacht

aan een warming-up enz. Bij een goedgetrainde atleet is

het optreden van overbelasting moeilijker voor te stellen.

Immers weefsel is trainbaar, er vindt een opbouw in belas-

ting plaats, waar de weefsels zich aan aanpassen. Wat is

de oozaak van overbelasting? De spier heeft een aan-

hechting op het bot, een p€es, de spierbuik, een pees en

weer een aanhechting op het bot. Als de spierbuik aan-

spant, dan is de kacht die op de pezen uitgeoefend wordt

even gr00t. De grootse belasting die een pees ondergaat,

is aftrankehjk van de maximale kracht die de spierbuik

kan leveren. Nu blijkt dat een pees een bepaalde veilig-

heidsmarge heeft voordat hij kapotgaat. Een pees is vijf
tot acht keer sterker dan nodig is. Waarom gaat een pees

dan toch kapot, en waarom slechts een pees en nooit beide

pezen van een spier. Bij een peesscheuring wordt veron-

dersteld dan de kwahteit van de pees afteemt, wat niet

voorstelbaar is bij goed getrainde atleten. Een mogelijk-

heid kan zijn dat de spier op een andere manier belast

wordt. Minder vezels zouden de kacht moeten opvangen,

waardoor de veiligheidsfactoor kleiner wordt en de pees

kwetsbaarder. De oozaak kan gelegen zijn in een veran-

derde trekrichting van de spier aan de pees. De spier trekt

onder een andere hoek aan de pees in vergelijking met de

normale situatie. Een storing in een gewricht zou de aan-

leiding kunnen zijn. Bijvoorbeeld em foutsturing in het

gewncht tussen het scheenbeen en het kuitbeen kan leid-

den tot hamstringklachten.

Dannis van den Berg, fysiotherapeut HRR

Bil ïrudy op de bank,,,,
Ooit wel ecns herlijk bij de masseuse van de

club, Trudy de Lange op de bank gelegen? MiF je
ger:n klachten hebt, kan ik datdanweler;n echte

aanrader noemen. Want je hoeft niet pene en
blessure te hebben om metTrudy een afspraak

te maken.

met een klacht binnengekomen maar Trudy

het idee om eens een keer een 1 uurs ver-

te geven.

Dat was geen gek idee. Tijdens die massage wordt het

hele lichaam onder handen genomen. Beginnend bij de

benen naar de voeten (heel apart) naar je rug, schouders

en nek. Alle knopen worden verwijderd. Trudy legt mij

uit waarom het masseren van deze knopen zo belangnlk

is. Herl simpel gezegd: de spieren trekken samen doordat

de afvalstoffen opgehoopt worden. Door de massage wor-

den de afualstoffen meegenomen in het bloed, en dus

afgevoerd waardoor de spier weer helemaal normaal kan

Fy$r P
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10 km lopen in Amstedarn (21 okto [er)
marathon-)parcours gebracht. Daar waren we iets na half

drie. Men wilde ons daar om 3 uur laten starten, met als

argumen(?) dat de halve marathon om half drie op het

stadionplein ver[ok. Ik zei dat ik dat onzin vond en dat ik
geen zin had om een half uur stil t€ staan want daar loop
je alleen maar een kou van op (die had ik overigens aL en

daar wilde ik vanaf komen). Verder heb je ook met eten

enz. rekening gehouden met een staÍt 0m 14:00 uur.

Verder hadden wr1 niets van doen met de tijden van zowel

de hele als de halve marathon. De enige tijd die mij inte-

resseerde was die op mijn eigen stopwatch. De anderen

waren het gelukkig met me eens en zo mochten we toch

direct vertrek'ken. Dat was mooi want op dat punt waren

de marathonlopers dus ruim 3 en een half uur en 32,2krÍl

bezig en konden wij de ene na de andere achterblijver

oprollen en werden wij aangemoedigd alsof we zelf met

de marathon de laaste loodjes aan het afleggen

waren.Omdat we niet tot 3 uur gewacht hadden, werden

we ook niet ingelopen door snelle halve marathonlopers.

KoÍom, zo mag het van mij volgend jaar weer gaan. Het

lopen ging soepel en ik was in het stadion brj de finish

nog niet op en nujn tijd va 5T .22 was ongeveer waar ik

op gehoopt had, terwijl het meestal tegenvalt.

Titus Verhagen

Posbankloop 200,|

ijskoud. Maar het was niet alles kommer en kwel, daar in

Velp. Integendeel. Om allerlei redenen ging ik zondag 30

scptembeÍ uiteindelijk als enige van nujn groep naar de

Posbankloop. Aan de staÍ kon ik nog even een praatje

maken met een forse afuaardiging van mijn vroegeÍe

loopgroep van Ronald B. en nog een paaÍ losse HRR'ers.

Het weer was prachtig, blauwe lucht en zo'n twintig gra-

den. Niet echt mijn weeÍ, maar ik denk dat heel veel

lopers dit ideaal vinden. Een overzichtelijk deelnemers-

veld ging om half drie van start. De eerste vijf kilometer

over een vlakke rechte schaduwloze weg met de wind in

de rug. Brj het Pannekoekenhuis in Rheden links af de

Posbank op. Een gemene kuitenbijter, met vooral veel

venijn in de staart. Vlak voor de top stijg je met meer dan

l0lo. Op de top gelukkig een drankpost. Een beuje dalen

om daarna via behoorlijk wat vals plat de Tafelberg en de

Zrjpeberg bedwingen. Kleuterhellinkjes vergeleken met

de Emmapyramide, die als laatste op het parcours stond.

De Emmapyramrde is een steil beryje met zelfs twee

heuse haarspeldbochten. Voldoende om bij mij alle snel-

heid er uit te halen. Ik ken deze route van vele fietstoch-

ten, maaÍ lopend zijn deze ber$es toch echt heel anders

dan op de fiets. Er valt lopend ook niet veel terug te scha-

kelen. 0p de top ook hier weer een drankpost, waar we de

laatste blikjes konden pakken. De laatste drie kilometer in

een lange afdaling langs het park De Bedriegertjes (nog

steeds goed vooÍ een natte broek) in Roosendaal naar de

finish. Ik was al zo kapot, dat ik alleen nog maar kachte-

loos naar beneden kon joggen, maar ik kon al wel lekker

herstellen op die manier. Dat wordt beter verdelen vol-

gendjaar, want dit kan beter.

De terugreis met Bert van A. uit de groep van Ben van K.

was nog een uitdaging op zich, omdat ik er nu eindelijk

achter kwam, waarom er zo op de NS gescholden wordt.

Dat er zoyerl mensen in één trein kunnen.

André Westerhuis

L.oopgroep Henk Hoogeveen

en het herenteam realiseerde een eindtijd van 3.08.44. De

eindtijd van het damesteam was voldoende om zich

'Zuid-Hollands kampioen ekiden 2001" te mogen noe-

men.

Na afloop van de wedstrijd werd voorgesteld om volgend

jaar met een veteranen damesteam deel te gaan nemen aan

de ekiden. Dan organiseeÍ Olympus'70 namelijk de

Nederlandse Kampioenschappen ekiden. Hierbij werd

geopperd om met een serieuze voorbereiding te proberen

ern tijd onder de 3 uur te gaan realiseren. Op 28 septem-

ber 2002 zal blijken ofdeze ambitie gehaald wordt.

Margriet Hoekstra

De laatste 2 jaar kost het me moeite om de 10 km

binnen het uur te lopen. Dat komt natuurlijk
door de manier van tninen, die vaak over te
korte afstandenltijd gaat, en de leftijd speeft

ooken rol.

I I et de afgelopen Dam tot Damloop, waaraan ik

llfl ourrie.n, al voor de I5e keer meedeed, had ik

I U I f,o tö m punt eindelijk weer eens binnen het

uur, al scheelde het maar enkele seconden. ll november

ga ik wetr de Zevenheuvelenloop in Nijmegen doen, dus

een paar 10 km lopen zijn leuke trainingen daarvoor. 13

Oktober meegedaan met de Stena Discovery Run in

Harwich.Het was het prachtig wee, leuk voor het toeristi-

sche uitje naar Colchester, maar v00r het lopen wel wat

warm. De loop ging wel vnj gemakkelijk, maar de tijd

was weer niet om over naar huis te schnjven, LM.OI

(vorig jaar 1.02.31), niet helemaal vergelijkbaar want het

parcours was weer veranderd aan het begin. Maar vanaf

het 5 km punt was het wel hetzelfde en op dat stuk verloor

ik 30 sec. De volgende ochtend alweer een faining heen

over het strand en terug over het fietspad (bij Kijkduin) en

dat woensdagavond nog een keer (ruim 5 km per keer)

want zondag zou de marathon van Amsterdam zrjn. Ik had

genoteerd dat de start van de 10 km om 14:00 uur zou

zijn. Het weer was goed en ik uitgeslapen, dus om kwart

voor één parkeren op de Pamassusweg, ongeveer 10

minuten lopen van het stadion. Daar was ik 'net op tijd

om de nummers eén en twee van de marathon het stadion

te zien binnengaan (winnende tijd 2.07.02).in Sporthal

Zuid (mooie hal overigens), die aan de andere kant van

het stadion lag, althans dat dacht ik en er zou goede

kleedgelegenheid, bewaking van je spullen, een sport-

markt en de inschrijving zijn . je moest je uiterlijk een

half uur voor de start inschrijven, dus kwart over een leek

me een mooie tijd. Ik vind een balie, en zeg dat ik me wil

inschrijven voor de l0 km. 'ïa, daar is iets mee misge-

gaan. Inderdaad stond in de eerste(?) folders dat die om

14:00 uur zou starten, maar dat is later (en dat stond in de

Echo (het huis-aan-huisblad dat de 10 km sponsorde) en

op intemet etc. blablabla) veranderd in 11:15. Ik zei

"Hartehjk bedankt, kom ik daarvoor helemaal uit Den

Haag". Maar ze hadden een oplossing: met zo'n 20 perso-

nen zijn we met 2 busjes naar het punt l0 km van de

finish op het marathon(= vanaf daar gelijk aan het halve

@

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

lk heb in dit blad al vaker aangegeven tot het
naamloze legioen der krabbelaars van de wegat-
letiekte behoren.

r en anonieme asfaltplakker, aanfluiring der loopscho-

I ling, lieveling van het publiek dat zich laaft aan lij-

L den, lieftrebber tegen beter weten in. Steunpilaar en

reden van bestaan voor kruispuntbewaker, waterpostbe-

heerder, EHBO-er en t-shirtleverancier.Een van de velen,

dank zr1 wie, winnaars echte winnaars worden en wed-

strijdorganisatoren e€n groot deel van hun vrije tijd nuttig

kunnen besteden. Is het daarom niet extra wrang dat de

leden van dit peloton van ware loopjunks na aÍloop voor

onze bijdrage aan een zin- en betekenisvol bestaan van

velen toch vaak bedankt worden met glazen, tegeltjes of
medailles die op zijn, met lege sportdrankcontainers en

met ijskoude douches. Laten we wel wezen, die toppen

zijn zo voorbij, daar hebje als organisatie en publiek veel

minder plezier van dan van ons, die elk loopevenement

toch weer uitbouwen tot een urenlange attractie. En wij

moeten nog betalen ook. Deze gedachten drongen zich

onvermijdehjk op, to€n ik volkomen afgepeigerd met lege

handen werd weggestuurd bij de stand met (geen) sport-

drank achter de finish van de Posbankloop. Nog een geluk

dat het water in de douches alleen maar koud was en niet

0pen Zuid.Hollandse l(ampioerrsrhappen Ekiden

Op zaterdag 6 oktober 2001 werden de Open

Zuid-Hollandse kampioenschappen Ekiden in
Naaldwijk gehouden. Omdat waarschijnlijk niet
iedereen weet wat ekiden is, zal ik hierover eerst

wat uitleg geven. Ekiden is de marathonaktand,
die door een team van 6 lopen of loopsters

wordt afgelegd. De 42.195 meter van de mara-

thon is verdeld in 6 ongelijke delen, te weten 5

km - 10 km - 5 km - 10 km - 5 km en 7,195 km.

"Ekiden" is een nmenvoeging van het lapanse
" plaats" en "bezorgen".

r r et als de marathon is de ekiden ontstaan doordat er

l\l * het vene verleden een boodschap overgebracht

I I *o.u worden. De Ekiden is in Japan ontstaan.

Daar werd de boodschap overgebracht door een team. In

plaats van een estafettestokje wordt bij de ekiden een

sjerp, de tasuki, doorgegeven.

Aan deze kampioenschappen deden een dames- en heren-

team van de HRR mee. Eugène van den Berg had de

organisatie van deze teams 0p zich genomen. Het dames-

team bestond uit Sonja van Spronsen, Henny de Kievit,

Lidwien van der Valk, José Willemse, Inez Stark en

Margnet Hoekstra. Het herenteam werd vertegenwoor-

digd door Frank Soonius, Pieter de Graaf, Eugène van den

Berg, Paul Shjpen, Andres Stelling en Izaak Luteijn.

Gezien de deelnemers beloofde het een spannende strijd

tussen beide teams te worden.

Rond 12:00 uur verzamelden de HRR-teams zich bij het

clubhuis van Olympus '70 in Naaldwijk. De wedsrijd-

strategie- en tactiek werd met Eugène nog een keer door

genomen. Naar aanleiding hiervan werden wat wijzigin-

gen in de startvolgorde doorgevoerd. Ook werden nog wat

tips uitgewisseld over de beste wijze waarop de sjerp kon

worden omgedaan en gedragen. Daama begonnen de eer-

ste lopers met de voorbereidingen voor de wedstrijd.

Om 13:00 uur precies werd het staÍschot gegeven.

Ongeveer 90 lopers gingen van start. Het was warm en er

stond een stevige wind. Na de eerste etappe had de

damesploeg een kleine voorsprong genomen op het heren-

team. De tweede loopster wist deze voorsprong nog ver-

der uit te bouwen. Toen de zesde loopster van start ging

was de voorsprong door het damesteam, al veilig gesteld.

De eindtijd van het damesteam werd uiteindelijk 3.03.M

7t l7r, 7Van Herwerden
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Beren loop Terschel I i ng
; nsteek iuru woeg ik me af of er dit jaar

Í I ** een"'Bererilàp"zou worden geor-

V ganiseerd. Dat bleek inderdaad het geval

en W met mijn bolsmaatle Henk (van der

Tak) schreven we ons in voor dit eilandavon-

tuur. We hadden immen nog maanden de tijd

om ons hierop voor te bereiden. Helaas werd ik

geplaagd door een retks van blessures, zodat er

van een serieuze voorbereiding geen sprake kon

zijn en ik heb er zelfs verchillende keren aan

gedacht om maar niet te staÍen op Tenchelling,

zeker niet voor de hele marathon. Eind septem-

ber begon het bloed toch te hiebelen en de zin

0m te gaan trainen groeide, al was het met de

moed der wanhoop, want ik dacht "pijn met

weinig tranen is méér pijn met harder fainen'.

Vreemd genoeg bleek het tegenoverge$elde het

geval te zijn. Hoe meer ik liep, hoe minder de

klachten werden. Zou de marathon dan toch

haalbar zijn? Eigenlijk maakte het ook niet uit.

Het belangnjkste was er eens een weekend hele-

maal uit te zijn. Crewoon op een Nederlands

eiland in de herfst.

Wind, zee, cranberry's,

Juttersbitter, sffandtent

"De Walvis", vuuÍtoÍen

Brandaris en Hessel (de

zÀnger). Samen met

mijn wiendin Dianne

boekte ik een hotelka-

meÍ voor vrijdag ím
maandag. Tenchelling is op verschillende

manieren te bereiken, maar wij kozen gewoon

voor de veerdienst in de ochtend. Op het eiland

aangekomen, natuurlijk gelijk fietsen huren en

erop uit. Genoten hebben we van de fretstochten

over het eiland en de wandelingen in de duinen,

bossen en over het stand. Tussendoor natuurlijk

wel af en toe eens de koeg in.

Tnndag (4 november) startte de marathon om

12:30 bij de Brandans. Het maximaal aantal

deelnemers voor de Berenloop (halve en hele

marathon samen) was ditjaar 2001. Voor de 42

km wedsuijd verschenen zo'n 140 lopers aan de

staÍt, waarvan maar [efst 15 (H) Road Runners.

Er stond een stevige zuidwesten wind. Dat bete-

kende dat we hem eent in de rug zouden heb-

ben en op de terugweg tegen. Jammer, maar het

was nou eenmaal niet anders. Na etn kwaÍier

kwam ik er achter dat ik nauwelijks nog last had

van alle blessures waar ik de afgelopn maan-

den zo veel last van had. Het voelde gewoon

heel goed. 0K. windje in de rug en gerueten van

de omgeving. Na ca. l7 km kwam echter het

keerpunt op het eiland midden in het Europes

Natuuneservaat "De Boschplaat". Vanaf dit

punt harde wind tegen maar nog niets aan de

hand. Op het 21 km-punt was ik zeker niet onte-

weden over de tussentijd en vooral het gevoel in

de benen. Na 28 km kwamen er heftige steken

in de maagsneek gevolgd door misselijkheid.

Hiermee was dus het eigenlijk afgelopn. Het

temp was er helemaal uit en het enige doel was

nu alleen nog maar finishen. Bij de finish was al

het leed werr verdwenen na een kop thee en

bouillon. Mijn les van deze marathon was, dat

het soms toch mogelijk is om met blessures hier

naar toe te leven, maar

dat er beslist meer kilo-

meten moeten worden

gemaakt. Voor mij vol-

gend jaar maar weer een

weekendje Terschelling !

Sjoerd Luidinga
www.luidinga.com

Wfl:lïï',#.ïï#x'i,t*ï:
woorden, moeten we eerst iets essentieels trach-

ten vast te stellen omtrent het lopen zelf (u ziet

al, dit wordt weer een serieus stukje).

Als wij 'lopn' zeggen, bedoelen we

gaat naar voÍen en landt, 2e we ver-

plaatsen ons gewicht op die voet waardoor we

daarop zwaarte voelen en 3e we zetten ons af

De grootste mou ntainbike- strandrace

van Nederland

assrc
deelnemers mee, bestaande professionals,

amateurs oftewel wedstrijdrijders en recrean-

ten. Bekende namen als o.a. Bart Brentjes,

Michel Boogaart, Gert-Jan Teunissen en

Leontien van Moorsel hebben deelgenomen

wr deze strandrace. Vanuit Scheveningen

voeÍ het 56 km lange parcours over het

strand naar Langevelderslag door de duinen

T en over het strand terug.

De uitdaging!
Het is zondagochtend 10.30 uur, zenuwen

gieren door mijn lichaam. Willem en ik zijn

klaar om te verffekken naar Scheveningen.

Onderweg gaan menige gedachten door mijn

hoofd: "Zal ik de finish dit keer halen?" "Hoe

zal ik er dan aan toe zijn?" "Krijg ik geen

pech?" Aangekomen op de boulevard in

Scheveningen njden we de tent van wielergi-

gant'Tom Schouten" tegemoet. Vele fietsen

hebben zich inmiddels vezameld bij deze )

Isostar beach c

r\ e 'lsostar Beach Classic' is de grootste

D *,fffJ:,,Tïïiïïï;'f;4ï,iï
op de boulevard in Scheveningen. Aan deze

strandrace doen jaarhjks gemiddeld 3.000

Dam tot Damloop 23 septernber 2001

t ls ZOT instromer in de groep van Jos de

A crx en Henk Hooeeueen besloot ik

ltlor., te nemen íum oe uaÍruoop van ou

jar. I{enk had zrln hele loopgroep en nog vele

nog? Dan het hardlopen (ik zou liever het mooie

woord 'rennen' zoals in het Engels gebruiken).

In principe gehlk aan het gewone lopen, maar

nu tussen afzet en landing een zweeffase erbij.

Dat wil zeggen dat we afwisselend op de aarde

en in de lucht zr.;n. Als we echt lekker rennen

zeggen we dan ook dat we 'vliegen'. Als nor-

maal mens zijn we aardewezens, als renner zijn

we zowel aarde- als luchtwezens. Dan nu de

vraag van het begin. Als renners zr.ln wrj dus in

staat aarde en lucht van ern bepaalde plek diep

gaand te leren kennen, of beter gezegd, ons

ermee te verbinden. We kennen allemaal het

gevoel dat, als we een bepaald landschap zien,

we opeens enorme behoefte hebben daar te gaan

rennen. Als je ergens gerend hebt, heb je het

gevoel dat je er 'geweest' bent. Op 4 november

2001 was op Tenchelling voor & 5e keer de

zgu,rBerenloop over 21 of 42 lon. tlet is een

eiland waar lucht. Iicht. wolken. graslaÍld. bos.

duiíen en sfiand een fantastische combinatie

vormen. Er waren op die dag momenten dat de

nn er zijn tichtbundels in alle denkbare gnlstin-

ten door het wolkendek weefde, zodat de toe-

schouwer zich in een groter geheel dan alleen

het hier en nu kon voelen opgenomen. Met

ongeverr 20 mannen en vrouwen, voomamelijk

maar niet alleen van de groep van Jacques

Overgaauw, waren wij daar aan het rennen. Wij

kunnen nu zeggen: we zrjn op Terschelhng

geweest. Voor verdere details, zie www.svfries-

andere lopen gek gemaakt om deel te

nemen.l6 km. dat is nogal wat. Haal ik dat

wel.

Ik had nog nauwelijks deze afstand gelopn.

Wel in etappes, maar in een keer? Zondag-

ochtend lroeg verzamelden wij op de club.

Twee bussen gingen richting Zaandufi.

Naarmate de reis vorderde werd ik steeds ner-

veuzer, ook al sprak ik mezelf toe dat het geen

donder uitrnaah ofje de race wel of niet uit-

loopt. Maar dat is theorie. In Zaandam hebben

wij etnt de 7 km. lopen zien starten en finish-

en. Van Zaandam met de bus van de Darnloop-

organisatie naar Amsterdam.In de bus werd

veel gelachen, wat een deelneemster ons kwa-

lijk nam. Wij waren ons niet serieus genoeg

aan het voorbereiden. Voor de staÍ tas met kle-

ren inleveren met sticker erop.lk keek mijn

ogen uit naar de bergen bananenschillen die

overal lagen. Ik ga aandelen Chiquia kopen!

Eenmaal bij de strrt in Amsterdam kon je mijn

hart in Zaandam horen bonzen. Larryzaarn

beginnen wordt mij telkens op het hart gedrukt.

Meteen de Utunnel in en daama langs een zeeÍ

feestelijk parcours. tangs prachtige stukjes

Nederland, met waanzinnig enthousiaste men-

sen als toeschouwer. Tijdig waterposten, dui-

delijke km. markuing en last but not least het

weer werkte mer. De gestarte groep werd

steeds kleiner, sommigen waren sneller, ande-

ren langzamer dan ik.lk heb wrj constant rn

een rustig tempo gelopen en dacht er de laatste

2 km. nog wat uit te kunnen persen. Dat was

dus niet het geval. Voelde met tot het einde

prima en wel opgelucht na afloop.

Vezamelen bij de bus, Henk en Henk koppies

tellen en terug naar de club.Daar wachtte ons

een hele ploeg enttrousiaste wijwilligers en een

geweldig Gneks/Turkse maaltijd. Het evene-

ment werd door Henk Hoogeveen en Henk

van lreuwen fantastisch georganiseerd en

begeleid. Ik kan iedereen aaffaden eens mee te

doen.

Nell Bendien

De Eemmeerloop voor

loopgroepen

met die voet, waardoor de

andere naar voren gariÍ.

knvoudig en maar al te

bekend, maar wat betekent dit?

kn driedelig ritrnische afiuis-

seling tussen twer polariteiten:

neerkomen op de aarde en het

afzetten daarvan. Bent u er

land.com.

Willem van Prooijen

a dvi esA
a d m i ni strati e Q o n d e rsteu ni n g

Ano OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

relefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

De Eemmerloopis een eíafeffeloop over 50 km

waaraan een team van 5 lopen aan me kan dcr;n..

Zaterdag 29 september jl. heb ik deze met nq 4 colle-

ga'svan KPN gelopen.

dat ik dit schrijf is dat ik het een prima loop vind

diverse loopgroepen binnen onze vereniging. Het

grote ronde van 50 km die onderverderld is in 5

shrkken die variëren tussen de 8,5 en 11,5 kn. met 3 wisselpun-

ten onderweg. Het leuke van deze loop is dat je een hele dag

met z'n vijven (of meer) onderweg bent en je inzet voor het

resultaat van de groep. Er moet ook steeds een begeleider op de

fiets aanwezig zijn vanwege de veiligheid daar er van de open-

bare weg gebrukt gemaakt wordt. Dus ben je altijd met z'n

tweeën actief terwrjl de andere drie naar het volgende wissel-

punt gaan. De ronde staÍ in het oude cenÍum van Bunschoten-

Spakenburg en gaat via de plders naar de brug bij Nijkerk.Daar

gaat het verder langs de drjk in Zuid Flevoland naar de Stichtse

brug bij Huizen. Vervolgens wordt er via &mnes en

Eembrugge teruggelopen naar Bunschoten. Normaal is deze

loop op em ntadagin mei en is het vaak prima loopweer om

ern goede prestatie neer te zetten. De organisatie is uitstekend

en de sfeer ontspannend vooral bij de frnish bij de oude haven

van Bunschoten. De Eemmeerloop wordt al 17 jaar door Quo

Vadis Bunschoten georganiseerd. Voor verdere informatie kan

je kijken op de site www.quovadisbunschoten.nl . Ik zou het

leuk vinden als we volgend jaar met een aantal ploegen van de

HRR dednemen als een soort onderlinge competitie.

Merx

AVONTU U RLU KE VOETTOCHTEN
voor groepen en individuele reizigers

Specialist in

g, ntertrek

Bel voor onze reisgids 070-36364'1 6 of bezoek www.intertrek.nl
lntertrek Da Costastraat 39, 2513 RN Den HaagEugene van de Berg
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) tent, waaronder o.a. ook Joop Seitsinger, Rob Koster van

Run 2 Day en natuurlijk was Ma{an Koopman ook van

de partij. Wellicht niet als fietser, maar als vertegenwoor-

diger van Run 2 Day. Ik ga nog twee keer naar het toilet

alvorens ik mij in het starwak begeef. In het startvak sta ik

met mijn fiets tussen de bred geschouderde mannen met

flink gespierde en enkel gladgeschoren benen. Vrouwen

hebben oog voor details! Gelukkig schrikken goed ont-

wikkelde benen mij niet af. Ik vind het elke keer weer een

uitdaging om zoveel mogelijk fietsers te passeren, wan-

neer ik uiteraard mentaal en fysiek sterk genoeg ben!

Michel Boogaart staat met een brede glimlach 0p een van

de containers en geeft het startschot. De wedstrijdrijden

zijn gesart, intussen kijken de recreanten gespannen om

zich heen. Er komt langzaam beweging in het startvak.

Eenmaal op het sfand aangekomen, blijkt de kwaliteit

van het zand redelijk goed te zijn. Ik start met enige soup-

lesse om te voorkomen dat ik te snel vezuur. Het is een

race die goed opgebouwd dient te worden. k dit niet het

geval, kun je de terugweg wel vergeten. Gelukkig heb ik
voldoende ruimte om de juiste wegen te zoeken; harde

stukken, nbbels en drijfzand wisselen elkaar regelrnatig

af. Wanneer ik ïVassenaar passeer, hoor ik vele aanmoe-

digingen langs de kant. Fietsers keken mij aan alsof ik een

of andere professional was. Gluk'kig ben ik maar een van

de vele recreanten en verschuil mij wederom in de menig-

te fietsers. Mijn benen voelen steeds beter aan en lang-

zaam bouw ik mrjn snelheid op! We naderen Katwrjk,

"Oeps, is dat mijn vriendin niet?" Haar had ik nog niet zo

snel verwacht en zeker niet om in te halen. Ik wacht het

juiste moment af. Even voorbij Noordwijk passeer tk

haar, doch heel bescheiden. Opeens hoor ik een stem van

achter: "Hé, Henny, hoe gaat het?" Ik voelde mij ijzer-

sterk op dat moment en stak nujn duim in de lucht. Ik

maakte een gebaar naar haar om mee te gaan in de groep.

Vanaf dat moment heb ik haar niet meer gezien. Mijn

keapunt klohe ik op 1.07 uur. Ik vervolgde mijn weg

hardlopend de duinopgang op met mijn fiets aan de hand.

Het hardlopen met de fiets op het strand en in de duinen is

en blijft het zwaarste onderdeel van de hele strandrace. 0p
de boulevard aangekomen in Noordwijk probeer ik even

mijn benen los te gooien, alvorens ik aan het laatste stuk

strand ga beginnen. Het laatste stuk strand is altijd een

veldslag; vechten tegen jezelf en tegen de wind en vooral

niet te ver vooruit kijken. Katwijk wordt gepasseerd.

Vanaf nu is het een rechte weg over het strand

terug.Tussen Wassenaar en Scheveningen begon nujn

derailleur kuren te vertonen. Ik kon niet meer schakelen

naar het zwaarste vezet. Het sfand werd steeds zwaarder,

het zwaarste vezet begon rk steeds minder te missen.

Terugschakelen was het enige wat nog overbleef. De pier

in Scheveningen kwam in zicht maar bleef echter nog

lang buiten bereikl

b.v. ElBGtro Cedraal e.c.
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wachten om haar t€ passeren. Door aanmoedigingen van

enthousiaste supporters kreeg ze in de gaten dat ik vlak

achter haar zat. Ik moest nu de snijd aangaan, ondanks dat

dit voor mij ruet het juiste moment was en heb verloren!

Shit, shit, shit! Na deze kleine teleurstelling bij de finish

kerg ik echter te horen dat ik eente dame was bij de

recÍeanten. Ik wist niet wat ik hoorde en vroeg of dat geen

vergissing was. Kort daarna mocht rk het podium betreden

voor de eerste plaats. Nog nooit heb ik mij zo trots

gevoeld in alle jaren dat ik sport. Dit is een van mijn

grootste overwinningen uit mijn hele triatlon canière waar

ik nog heel lang aan zal terugdenken.

Uitslag

Wedstrijdrijders Heren

1. Bart Brentjes 1.52.56 uur

Wedstrijdrijden Dames

I . Leontien van Moorsel 2.15.23 uur

Recreanten Heren

l. R. Startman 2.00.18 uur

120 W. Hasekamp 2.21.5'l ulur

382 J. Seitzinger 2.38.3i uur

Recreanten Dames

1. Henny de Kievit 2.34.58 uur
x 5e dame overall

0ingendaelcross, Bagger ! ! ! ! ! ! !
9.N uur. Het is nog maar net licht. Hier en daar

een wandelaar die, omdat het m@t van de hond,

de miezenegentroherl Samen meteen paar

Roadrunners zet ik het parkoen uit van de

Clingendaelooss van dit jaar. Met onze kleurige

rollen lint (2 km !) verpesten we eigenlijk de aan-

blik van dit prachtige stukje Clingendael. Door
het zachte najaar zitten nog veel bladeren aan de

bomen. De ondergrond is droog. Te droog eigen-

lijk voor xn cross. Lopers houden eruan zichzelf
te pijnigen: ze willen bagger!!

; tilte voor de storm. Toch is er al een loper die zich

\ ** loopt. Jeroen Koot van Sparta verkent voor de

J derde keer al deze week het parkoers. Hij wil goed

presteren op zijn thuiswedstrijd. Hij woont in het rijtje

huizen bij instituut Clingendael. Vanaf 10.00 uur wordt

het drukker. Clingendael verandert van een domein voor

wandelaars in een mierenhoop van lopers, nu nog in veel-

kleurige traningspakken. Zelfs een auto waagt zich over

de wandelpaden. Marcel den Dulk vervoert de materialen

die nodig zijn bij het start-finishgebied. Binnen een mum

van tijd hangt daar een $artdoek en wijzen pionnen de

weg nÍru de eindsreep. Dat alles onder de leiding van

Han Elkebout. Vergeleken met de Royal ten is dit voor

hem een fluitje van een cent. Ik maak de wedsrijd eigen-

lijk op een afstand mee. Ben meer bezig met te kijken of
alles wel goed gaat. De start zie ik brj het punt waar

Roche Silvius en José Willemse staan, waar de lopers aan

hun eerste rondje van drie beginnen. Het gaat ongelooflijk

hard. Je houdt je hart vast. Een man of tien willen op z'n

hardst tegelijk de kortste bocht nemen. Het gaat goed,

Ronald Breugom is de eerste,.Willem de Graal Henri

Havinga, Jeroen Kool Piene van Leeuwen en Vincent

Trinthamer proberen aan te klampen. Al snel moet

Ronald zijn snelle start bekopen en onder het motto "d'r

op en d'r over!" neemt Mllem de Graaf de leiding.

Samen met Henri maakt hij de wedsrijd. Jeroen en

Vincent kunnen aanvankelijk nog aanklampen. Maar na I

ronde is ook voor hen het tempo te hoog. Mllem en Henri

werken goed samen. Kop over kop leggen zij de volgende

twee rondes af. In de slotfase was ook voor lVillem "het

nek'kie d'r af', Henri wint verdiend. Hij was vandaag de

sterkste. Vincent wordt op enige afsand 3e.

L.er:s verder op pagina 10

Huykman & Duyvestein

is gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

Kerketuinen.

Zilverstraat 21

2544íJ Den Haag

tetefoon (070) 366 18 98

tetefax (070)321 4522

e-mai[: info@hdos.nt

Huykman & Duyvestein

D
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orthopedische schoentechniek
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A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van alle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciate sport-intays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

)

MEERDERE ACIIVMIEN

kening 6855265 t.n,v.

weekend 2002"

kans op,bles.

ontbijíbrunchbuffet.

per penoon. Drt

K

Eindehlk, de strandopgang naar de boulevard in

Scheveningen, maar ook een van de eerste vijf dames

meende ik. Ook hier probeerde ik het juiste moment af te

hilcfr@or{nldio}
hfsEoírría.r lrld.ol

tabcemdcrtkt

. coi*!firrbn
lloulíom

het lijkt zo vanzelfsprekend

Maar wat als lopen niet gemakke:

lijk gaat?
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-&Normaal lopen,
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DUURLOPEN.FTETSEN.WANDELEN-

PROGRAMMA

Het globale programma ziet erals volgt uit:

Door het inschrijfformuliei in te vullon en te depneren in de groe-

ne brievenbus in de hal van het clubhuis. Vergeet niet op het

inschnlfformuher aan te geven aan welke activiteit je mee wilt

doen, dan kan de organisatie dau rekening mee houden. Indien je

door omstandigheden par vana{ zaterdag kunt &elnemen aan hst

rainingsweekend, geef dit dan op lret inschn3fformulier aan bij de

bijzonderheden. De kosten blijven overigen ongewijzigd.

OVERIG

D€ rcutebeschÍijving en verdere gedetailleede infor,matie- over he1

prognmma volgen lamr.

Voor vragen?

Có-242 I 45 I 5 of 0l 04569893 - Jacky van Tilborg

e-mail : jacky.v.tilborg@relan.nl

DE ORGANISATIE

Marcel den Dulk, Margreet van Dijk, Hellèn

keuwen, Jac§ vanTilborg, Rmhé Silvius



PAGINA I() Hor Rolo Rrvlew

lularathon rran Athe
Met een groep van 13 enthousiaste collega's van

het Ministerie van VROM stapte ik op donderdag

1 november in hetvliegtuig rtchting Athene om

daar die dagen later de klassieke marathon te
gaan lopen.

17 atudag voerde de ontdek'kingsreis onder meer naar

í Piraeus. In het 'love and friendship'stadion van

L Otyrp,ut os konden de stannummers worden opge-

Ildd'Ïoen bleek voor het ernt dat de organisatie het

eigenlijk allemaal niet zo kon bolwerken, ook al was het

aantal deelnemers (1600) toch amelijk ovezichtelijk.

Vele startnummers bleken zoek en moesten provisorisch

worden nagemaakt. Bij de goedbedoelde pastaparty was

de spaghettr bovendien steenkoud. Inmiddels was het

gíum regenen, z.e,gmaat plenzen en daar zou de komende

twee etmalen geen verandering meer in komen.

Zondagochtend om 5.00 uur staÍte de dag met de vrien-

delijke damesstem van mijn wake-up call. Na een snel

ontbijt zouden we door een bus opgehaald worden om

naar het olympisch stadion vervoerd te worden. Hier

speelde de Griekse onbetrouwbaarheid ons echter parten,

zodat we uiteindelijk met wat op straat tegengehouden

taxi's op de plaats van bestemming kwamen. Van hieruit

werden we met bussen van de organisatie naar Marattron

vervoerd, waar het om 8.30 uur dan echt zou gaan begin-

nen. We moesten tijdens de busrit, die een uur duurde, er

maar niet te veel aan denken dat we even later terug

moesten lopen van Marathon naar Athene. Maar wat

bleek - er delen van de weg stonden hopeloos onder water

daarom een ommetje Bij de start in Marathon chaos alom.

Het was hier windkacht 8 en de regen verplaatste zich

horizontaal en de heuvelrand bij de start vertoonde alle

kleuren en geuren vanwege een leger aanwezige wildpoe-

pers -en plassers. De chaos bereikte een climax doordat de

organisatie iedereen naar de atletiekbaan dirigeode. Eerst

moesten we met onze neuzen tegen de klok in staan, toon

weer de andere kant op en even lateÍ toch maar weeÍ van

die baan af. Uiteindelijk het stadion uiten vanaf de weg

starten. Uiteindehjk gingen we een kwartier te laat hele-

maal verkleumd van start. Ik zal maar aannemen dat de

Grieken in 2004 bij de Olympische Spelen dit beter voor

elkaar hebben. Na 3 km doemde de volgende venassing al

op: de weg stond over de gehele breedte over een afstand

van 200 m tot kniehoogte onder water! We hadden nu:

kltinen of op waterballet. Ik koos in eerste instantie voor

de laffe variant en schuivelde in een file wat over een

ol uerrasshgett
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Bagger !! !!! !!

Jeioen Koot en Ronald Breugom sprinten nog om de 4e

en 5e plaats. Piene van l.eeuwen kon dit jaar geen roet in

het eten van de snelste senioren gooien. Hij werd 6e over-

all en 1e veteraan. Toch niet slecht voor een oude

man.. .... In al dit geweld verlies ik de dames een beetje

uit het oog. Toch zijn er genoeg,. Marianne Hoogerbrugge

wordt le dame en laat heel wat mannen achter zich. Zrj is

43e overall. Onze beste dame is Sonja van Spronsen uit de

$oep van Pieter de Graaí.Zij wordt derde dame op iets

meer dan 2 minuten van Marianne Koopman

Het is heel raar. De dagen voor de cross benje nog heel

druk bezig met van alles te regelen. Er komt meer bij kij-

ken dan je denkt. Op de dag zelf lijkt het wel een anti-cli-

max. Alle vrijwilligers zijn druk in de weer en weten als

het goed is precies wat ze moeten doen. Ik zelf loop maar

een beetje rond om te kijken of alles goed (letterhjk en

figuurlijk) loopt. Volgens mij is dat aardig geluh.

Iedereen ging telreden naar huis. De meesten met een

snellere tijd dan vorig jaar. Dat had echter weinig te
maken met hun eigen conditie. Bij een cross is de conditie

van de ondergrond soms verl bepalender. Volgend jaar

toch maar weer bagger. Dat hoort er toch een bertje btj.

Peter van Leeuwen.

dijkje. Daar keeg ik al gauw genoeg van en daarom ben

ik even later maar 'op zijn Spartaans' gewoon in het water

gesprongen. Vervolgens werd het parcours steeds heuvel-

achtiger met steile klimmetjes en dito afdalingen Er kwa-

men als toegift nog wat doorwaadbare plaatsen. Dit leidde

enezijds tot een gaandeweg neerwaartse aanpassing van

mijn tempo (de 10 km passeerde ik nog in 43.50, op de

helft stond er 1.34.40 op de klok) Maar aan de andere kant

voelde ik me juist aardig in mijn element komen. Waar

anderen nog steeds mieterig met een brjgeknipte plastic

zak om liepen kreeg ik alleen maar meer lol in deze

zwernloop. Een echte crossaddict moet zich bij deze

omstandigheden natuurhjk ook als een vis in het water

voelen..Mijn spieren kwamen overigens tot een wat ander

oordeel. \Yant die ventijfden toch gaandeweg, met als

gevolg dat de beoogde versnelling bij het dalen van het

parcoun gedurende de laatste 10 krlometer achterwege

bleef. Naarmate we meer richting (hartje) Attrene gingen

nam de verkeersopstopping aan gene zijde van de weg

toe. Er werd flink wat muzikale begeleiding veroozaah,

muziek van Vangelis maar vooral ook toeters van Dacia's,

Fiat 500's, bejaarde Peugeots en ander blik dat typeÍend

is voor de Griekse straten. Er werd bovendien regelmatig

'bravo' geroepen door de heren en dames achter het

stuur. Maar ook zag ik twee keer kort achter elkaar lieden

hun restanten van McDonalds of een andere fastfood-

keten op hun gemakje over boord kieperen. Na 3 uur en

zesentwintig minuten liep ik het Olympisch Stadion in als

1 89 ste man, genietend, verbaasd en toch ook steeds meer

verstrjfd. De wandeling naar de dichtst bijzrjnde metro

was geen sinecure. Als een fysieke bejaarde liep ik door

de aanhoudend stromende regen. Bij de ondergrondse

aangekomen verlet ik de continue-douche maar nu moest

ik nog vier trappen af, waarom omdat de roltrap defect

was, dit om het gevaarte op wielen te bereiken. Na een

goddehjk warm bad in het hotel ging het toch weer kie-
belen. Met de 531arige Jan van Vliet, de oudste loper uit

ons gezelschap die ver uit de snelste tijd liep (3.02), heb ik
de bus gepakt naar de punt van Attica om de tempel van

Poseidon te bekijken. Prachtig, alleen ging dit niet zoals

men gewend is op alle plaatjes met de zon achter de tem-

pel onder in de Aegeïsche Zee maar was er sprake van een

geheel andere verlichting. We waanden ons in de oudheid

toen met windkracht 9/10 bij de snel invallende duistemis

de bliksem ons zicht gaf op het 2500 jaar oude bouw-

werk. Toen eindehjk een bus ons haalde om ons weer

terug te brengen naar Athene, gingen de weergoden nog

meer spken. De erosie won het van de infrastructuur en

de rode aarde sfroomde het wegdek op en nam steeds gro-

tere stenen mee die het wegdek oprolden. \ile konden er

op wachten want inderdaad....even later was het boem!

Een steen van respectabele omvang gaf de bus een kus.

Paniek in de bus maar er zat weinig anders op dan twee

uur wachten op de volgende lijnbus. Nieuwe poging, nu

wel veilig terug in Athene, 18 uur nadat ik die dag de stad

voor het eerst met zo'n stinkend monster verliet. Het zal

de lezer duidelijk zijn: op marathondag in Athene zul je je

geen moment vervelen. Voor mij was het dan ook een

onvergetelijke en fantastische ervaring met hier en daar

een 'ongemakje'. Maar laten we wel wezen, als je het je

zelf gemakkelijk wilt maken dan ga je toch sowieso geen

marathons lopen?

Wim Kooij

:-st
L

í§{j
ÍE' dJ

-ct c=3 ËE+= G@Íy z.=Ë:'P€<D:é=-EdeË
-St c-*.EgE=
Èe^t=gct.ct-6
-E-e=€3 §a.4Ë6g Ë=.E f É
FE
=èEE

RACE.FRAMES..

RACE FIETSEN..

ATB FRAMES.

AÍB FIETSEN...

ONOERDEI.EN...

xLEDINC........
WELEAI,§PON

§eboruËen
SCHEVENINGEN

o
z
IIJ

o

:

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556112

Een passende

Inbouht §

(eu (en kan geen
confectie zijn

r

Daarom vindt s in onze 300 m: det dc keulen pcríect wordt gein.

showroom ruim 2,5 opsrtllingen strlleerd. Al ruim 60 irar !.iin wii
van bek*nde merkrn Leuktns. aktir{ in keukcns, vmr u de garan"

Onze deekundigr arlviteurs grvcn u tie dat hrt resultaat gezicn m.g,
grarg allt iníormatic zodrt uw worden, Een droom yan een kru-
keuzs wofili vcrgemakkrliikt. Naar ten waarin u naar harrelust hunt
wcns maken wii eer o{Ícrtc en een tokLercllen. En voor elkc vralg
ontwerp zodat u vooraf wcet waer hcbben wii ecn passendc oplossing.
u voor kíesa. M*ar wli docn meer. (;eer conÍcctie maar maarwerk dat
Onzc installrteurs zorgcn eÍvooÍ bii u pest.

Beeklaan 223, 2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25
HRR clubleden speciale korting.

DE*rm)
ms.M DÍIOME}I AE.hl

Landeliik erkend installatsur

L O O D G I E TER IN S T AL LAT EU R

van Loostraat 140 2582 ,Íl, Den Haag
tolsfoon 07O 3524388 / OG 54332579

M)ffiffi

voEDtNG...,...

HE1MEN......... Tom
VERZORGINGSARTIKELEN.....

'.1. ill -.1,1'rr. .& '

È
'xHïu

)i{
Í.-
ltIH

, 't

a

.rx*{

GAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

C.V. INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

DAKWERK



Hor Rolo Rrvlrw PAGINA I I

* * i
*q *

*
t

*
* RUNNERS* * * /

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 van 6en paar
hardloopschoonen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerdervooft 182,
25í7BH DENHAAG,

Tel 070 - 3í07718
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ORGANIsATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

TECHNISCHE COMMISSIE
Ben van Kan (voozitter) 07G3978253

Eugène van de Berg 070-3080125

HansBlokker(wedstrijdgroep) 070-39ó0289

AnnetManders (secretaris) 070-3857496

TRAINERS

Peter Barnard 070-3824626

Eugene van den Berg 070-3080t25

RonaldBoekkamp 070-3973281

Gerard Buytelaar 079-3611316

Marcel den Dulk 0174-240861

Pieter de Graaf 071-57ó8370

Josde Graaf 070-3867300
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SinmnSrm

0effd\vessd

Ronknnmg

Henk Hoogevoen

Ben van Kan

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

frans Perdijk

Roche Silvius

Heidi van der Yeer
Genit van der

Ed zijt

TRAINERSCONUNO
Jan Ruigrok

PARA.MEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseursl

Trudy de Lange

Johan Koopmrn

John Agerof
(voorzitte0

Jelle v.d. Veen

(vice-voozitter)

Nel Buis
(secretaris)

José Wiilemse

(2e secretarig

Frank Soonieus

(le pnningmeester)

Izaak Luteijn
(wedstrijdseu.)

e-mail adres

070-3550173

uu39u677
070-3642263

070-3901597

0?0-3901597

wt-576U94

M40 CI27i5

M40 4.21:fi

MSE 0:.Tl:51

MSE 0:210ó

070-3839884

070-3866082 (privé)

070-3864053

ma/wo avond

do avond

070-321 1505

070-3476131

THE HAGUE ROAD RUNNER§
Groenendaal 1 1

2244 BK Wassenaar 07G3281025

Louis Davidsstraat 3 l7
2551 El DenHaag 070-3831322

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 010-3236092

Theresiasuaat 244

2593 AW Den Haag 070-3815051

Johannes Poststraat 2

2264 DC tridschendam 070-3175869

Haagsestraat 38

2587 TK Den Haag 070-3502568

giro 263695 1

VSB-bank 88.55.95.823

V Slingelandtstraat 132

2582XT DEN HAAG 070-355415ó

@

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

SHIELD MARK B.V. THE LARITIAG BUILDING OVERSCHIESTRAAï 6I PosTBUs 756a3
tOTO AR AMSïERDAil ïELEFOON: O2O-5tt ta Aa FAXi O2O-5ÍI ta OO

Guus Zijdenbos
(ledenadministratie)

e-mail adres

Altoinette Jans

(P.R.)

CLUB VAN lOA
Postbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO 50.94.92.738

izkltn@bart.nl

giro 5699215

t.n.v. wed.sec. HRR te Den Haag

A. Romeinsingel 38

2331 SV Leiden tel. A7L5322179

g.zijdenbos @ rikz.rws.minvenw.nl

Carel Reinierskade 303

2593 HS Den Haag 070-3473894

Ben Hermans

(Vooziner)

René Meiier

De Sillestraat 266

2593 VE Den Haag

Mezenplein 20

070-3473873

(Vice-vooziuer) 256625DenHaag070-3625712

Louise van Delft V. Loostraat 75

(secretaris) 2582 XB Den Haag 070-3522519

Karel Stolk Bamsteenhorst4S2

(penningmeester) 2592ETDenHaag070-3820418

Georgette Parlevliel Pr. Bemhardlaan 15

(PRbesruurslid.l 2264CALeidschendam 07U1275151

BARCOMMISSIE

Beny Kramer Ctavecimbellaan 75

(voozinerl 228T VC Rlswijk 0iG3943936

Ruud van Groeningen 2e Anth Heinsiuyraar 84

2582 WV Den Haag 06 53533941

Boy Gailjaud Zwolsestat42T

2587VH Den Haag 070-3514390

WEBMASTER

Hans Eikenaar E-mail: webmaster@hagueroadnumers,nl

CLUBKLEDING

Ed zijt 07t.s76&94

REDACTTE HOTROADREVIETV
Hellen den Dulk Herensuaat 45

2681 BD Mouster 0174-240861

E-mail: h.dendulk@ heuret.nl

Dat andere merkenbureau.

STIIELD Manx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNEA'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# san itaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

I

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3245874
( 2244 BN Wassenaar )

l:ffi:20 MiekeNbman(HRR)

l:1i24 HeidiZjlvan
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