
Long time, no m9et

et is alwes 3 clubtfuden voor het

iets schreef over onze

lustrum edltie van 2001

Bestuunwijzigingen

Dat u niets gehoord herft betekent niet dat

nies gebeurd is. Integendeel! Het bestuur heeft den gemaak.

van afgelopen

Sponsoring

Tot op dit moment loopt het niet erg storm met nieuwe spn-
sors. Dus ook nu weer een oproep aan alle leden 0m mee te

langs deze weg ern oproep aan alle leden om zich spontaan

0p te geven bij Herman van der Stijl of Rob Krahmer.

nisatie om in Iijn met de ladies run ook een speciaal aanbod in Uiteraard komen zij op clubavonden langs. Als zij u vragen,

de zaterdagochtend trainingen te komen. bedenk dan dat ze het niet uit eigen belang vragen, immers,

Graag wederom uw medewerking om dit wijd en zijd te ver- de Royal Ten is ern van de visitekaartjes van The Hague

spreiden en dames enthousiast te maken om aan de ladies run Road Runners en dat is ons aller bolarrg. 0h ja, familieleden

en eventueel de zot trainingen mee te doen. zr4 ook van harte welkom; 
, 

,. 
..

denken en mee te helpen 0m sponsors binnen te halen. maximaal l0 lopers. 0m in de uitslag opgenomen te worden

" Sponsorpakketten lopen van Euro 115,- tot Euro 5.725,-. moeten er minimaal 3 lopers finishen op de 10 krlometer. Dit
Voor dit laatste bedrag benje hoofdspnsor van de Royal Ten houdt in dat een aantal deelnemers of alle lopers l«rnnen star-

en kanjeje naam aal het evenement verbinden. ten op de 5 kihmeter. Naast deelname, kijgt elke deelnemer

1i 1,i;,1 ;l: r': van de Busin06r run een uniek t-shirt 0verigens gaat Euro

Vrijwilligers

Zoals elk jaar, kan de Royal Ten alleen maar slagen met

het insckijfgeld naar de Nierstichting. Indien u een

0m met uw bedrijfsteam mee te doen of
toch doende handjes op de dag van het evenement zelf. Als dat mee zou willen doen, laat het ons svp

0m prestatie ontvang elke vnjwilligeretn Tshi4 een en of inschrijvingsformulieren zijn te

De logis= ket en koffieithee bij aankomst op het Malieveld. nieuw business-run team m.m.v. Amber

nog bekend wor- .ffiliDfleïiï{.ëïBuis of t"enie Gelauf.Ook br1 de bestuunleden

-wiiilàRöÍàï Ten kunt u terecht.

Het bestuur van de Royal Ten bestaat uit : Margriet Hoekstra

§ecretaris), Cees Bol, CorZwaíRob Iftahmer, Herman van

der Stijl, Han Elkerboul Joop de Gier en Ronald Boekkamp.

gesprek met de ZOT-orga-

Business Run

Ook dit jaar

Royal Ten.Voor

een onderdel van de

bednjf meedoen met

I

wijzigingen ondergaan. Zo moest Anouk Bakker wegens

zware studiebesognes haar functie als secretaris neerleggen en

haar duo-baan partner Miranda honk wegens toenemende

drukke werkzaamheden in de viszaak van haar man

ook.Margriet Hoekstra hebben wij bereid gevonden deze

zware taak over te nemen. Inmiddels heeft zij al blijk gegeven

dit op een voortreffelijke wijze aan te kunnen. Verder heeft

ook Ed Reinicke moeten bedanken voor de eer 0m nog een

jaar over onze penningen te mogen waken. kn nieuwe en

veel trjd vergende uitdaging bij zijn werkgever was daar debet

aan. Cees Bol heeft intussen zeer nauwgezet de scepter over-

genomen. Cor Zwart, die al jaren onze PR verzorgt en in het

verleden al eens deel uit maakte van het bestuur hebben wij

kunnen overhalen 0m weer tot het bestuur toe te ffeden. Dus

met een compleet bestuur en vol goede moed zijn wij al weer

sinds augustus aan de slag om van de 6e editie ook een succes

te maken.Vanaf deze plek nogmaals hartelijk dank aan de ex

bestuursleden voor de zeer prettige samenwerking en jullie

bijdrage aan het succes van de Royal Ten. ir.i:" r..1, r..: -' , r

,i' tl.i' ja iili + l,ir' ;iti ;ll, ï ili; li. ,i, ;. :r {.1 lr:

Smartparade ,:i"' 
,,,'

Gezien de zeer enthousiaste reacties viiii:&ideÈ van

afgelopen jaar, hebben wij besloten."ouri:i+edErom een

Smartparade te organiseren tijdens de Royal Ten. Ziet u een

Smart met bedrijfsreclame rijden of heeft uË;ifd driy'

zo'n auto(tje) Geef dan aub bedrijfsnaam, tèÍefoonnummer,

soort bedrijf en eventuele contactpersoon door aan Han

Elkerbout, Joop de Gier ofuw scribent. Wij kunnen dan het

betreffende bedrijf benaderen en nagaan of zij geihteresseerd

zijn in ons aanbod. Laten we hopen en emaar sfeven dat we

Voorwoord L de continuiteit van oue vereniging.

Al enkele jaren is er sprake van vergrijzing van ons leden-

bestand,vandaar dat er behoefte is aan aanwas van jonge

leden die met gerichte acties geacquireerd zullen moeten

worden. Oudere leden zijn uiteraard ook welkom.

2. eigenaar van kantine en keuken.

Eigendom is een kostbaar bezit, zowel in emotionele als

zakelijke zin, d.w.z. je hebt de lusten en de lasten. De las-

ten, die gepaard gaan met dit eigendom, zullen door meer-

dere schouders gedragen moeten worden om ook in de toe-

komst een gunstige hnanciële exploitatie van onze vereni-

ging te kunnen waarborgen.

3. kader en technische faciliteiten.

Onze vereniging beschikt gelukkig over een grote $oep
leden die zich met enthousiasme van allerlei taken kwijten.

Bovendien beschikken wij over een groep gekwalificeerde

trainers die in de prachtige natuur, waar ons clubgebouw

middenin staat, uitvoering geven aan trainingen op allerlei

niveaus. Dit moet toch alle nog "wilde" lopers in den

lande, met name die in de regio Den Haag, aanspreken zich

aan te sluiten bij onze veremging? Zj weten niet wat zij

misen door zich niet bij onze verenigrng aan te sluitenl

Kortom: zakelijke motieven en

beschikbare faciliteiten voor groei.

Het eerste punt van aandacht is de maandagavond te ontlasten

en de dinsdagavond als extra trainingsavond in te voeren.

Overleg vindt thans plaats met de TC, Barcommissie en de

trainers, waarover nadere informatie gegeven zal worden in

de eentvolgende ALV van april a.s. of zoveel eerder als deze

verschuiving in kannen en kruiken is.

Als laatste punt kan ik nog melden dat offertes zijn aange-

lraagd voor het aanbrengen van nieuwe plafonds in de kanti-

ne en sere, zodat zowel het aanzien als (nog verl belangrij-

ker) de akoestiek verbeterd zullen worden. Dit gaat een dure

grap worden, waar in goede samenspraak met het bestuur van

de Club van 100 een financiële oplossing voor gezocht zal

worden.

Tenslotte, er is veel werk aan de winkel. Ik ben ervan over-

tuigd dat wij, met uw psitieve inzet, een mooi resultaat zul-

len neerzetten.

Het jaar2002 is alwerrr'+un Wr maanden oud.ln
deze maanden isvelwe*vezet om de doelsÍellin-

gen die voor de konnnde jaren zijn vastgesteld waar
te gaan maken. De vereniging bruistvan activiteiten,

waarm* ik o.a. bedoel de suaesvolle startvan de

2.0.T. trainingen, veftouwing hr, invulling van de

dinsdagavond als mqeffi ertra tainingnvond,
start Ölesurcgrc ep etc, etc.

^- edurende de afgelopen maanden hebben vele leden mij

U ilffil ilï.,fl ','iï:ïlï: ffllïí :ïi:ïï::l
I'rjklrid bestaat, daarom hieronder nadere uitleg. Overigens is

dit onderwerp gedurende de laatstgehouden ALV en mijn

nieuwjaarstoespraak van 6 januari jl. ruimschoots aan de orde

geweest. Waarschijnhlk is door de drukte en het geroezemoes,

mijn speech de mist ingegaan.

Laurt éÉrt ding duidelijk zijn: "wrj willen niet groeien om de

groei allern". Er is een aantal redenen te noemen, waarom

voor deze stategie gekozen is, namelijk:

Met sportgÍoeten,

lohn Agterof , voonitter 5 februari 2002

}IPROVAST

SÍerk in ontwihkeling

duidehjke behoefte voorzag,

op de 5 km een aparte

t

I I

Officieeï cl.uborgaorr rrfrr, de Ruttt orst'

/- ffi -

april2002 ALV Club van
Noteer alvast in uw

secretariaat 2 maanden voor 31 december van het

betreff ende kalenderjaar.

Mutaties - Wilt u brl onjuiÍe adresering oÍ tenaamstel-

ling de juiste gegevens sturen naar: Guus Ziidenbos,

A. Romeinsingel 38, 2331 SV Leiden. ïel.: A71-5322179

E-mail: g.zijdenbos@rikz.rws. minvenw.nl

Noot - De reda«ie heeft het recht redactionele stukken

in het clubblad en op de website in te korten en te wei-

geren. Artikelen ín het clubblad of op de website

gElaatst onder persoonlijke titel, komen inhoudelijk

IVIONSTER,

Tel.:0174-240861, j

,
i

Provastgoed Nederland B.V.

Lange Vijverberg I 6
2513 AC DEN HAAG
tel: 070 - 3081 030
www provastgoednl
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Berichten vanuit het bestuur
Beslutrswrgadering 12 december 2001

. Het Milieti&ltum in Den Haag heeft het bestuur bena-

derd orn:rtpe te helpen bij de organisatie van de

'€-L@li€arttoop. De club (en ook Haag Atletiek) is

gevraagd 0m apparatuur beschikbaar te $ellen, als

klankbord te fungeren en om wijwilligen te leveren op

het parkoers. De loop zal jaarlijks gehouden gaan wor-

den. Exacte datum is op dit moment nog niet bekend.

. Om de vergrijzing tegen te gaan m0eten we proberen de

jonge lopers (1+15 jaar) die zich bij de club melden,

faciliteiten te bieden. Het bestuur heeft besloten om

hiermee als proef te starten. In TC-verband wordt dit

verder besproken. Ook de Z0T kan als proef jonge

lopers opnemen.

. Trjdens de nieuwjaarsreceptie zal de inzameling van de

Eurowisselactie plaatsvinden.

. Het bestuur zal meer actie gaan ondememen om een

wedstrijdklok in eigen beheer te kijgen.

Bestuursvergadering 9 januari 2002
. De KNAU heeft laten weten dat hun contributieverho-

ging is gebaseerd op prijsinflatie, alsmede CAO*tij-

gmg.

. De aanvraag voor een vergunning voor ortze 1 van de 4

wegwedsrijd van 17 februari is afgewezen. De gemeen-

te wil geen activiteiten meer in Clingendael. Echter

doordat deze beslissing voor de club heel erg laat

bekend is gemaah, mogen wij dit jaar nog door

Clingendael lopen. Voor volgendjaar zal een ander par-

koers uitgezet moeten gaan woÍden.

. De douches blijven problemen geven. Inmiddels is een

nieuwe waterdrukinstallatie aangelegd maar zonder

extra stopcontact. Hierdoor viel de waterdruk weg, en

bleven de problemen. Na het aanleggen van een exta

stopcontact volgende week, moet iedereen wecr heerlijk

kunnen douchen.

. Het bestuur is ge'rhteresseerd in het programma

Integrale Kwaliteitszorg Sport. Een gratis meetinstru-

ment van de KNAU om inzicht te kijgen in de kwaliteit

van de club. Hiervoor zal een audit plaatsvinden op de

club met diverse mensen.

De volgende butuunvergaderingen zullen ziin

op: 6 februari, 26 februari en 3 april

Z

§

§

Z

FEBRUARI

t\ e strrt en finish waren voor de ingang van het club-

I I **r*. Het parkoers liep van daar naar het via-

V duct wat over de Landscheidingsweg gaat en ver-

der door de ïVaalsdorpervlakte met zijn schelpenpaden,

heuveltjes en paardenpaden. De totrle lengte van het par-

koers is geschat 0p ongeveer 4 kilometer. Er hebben zich

ongeveer 50 deelnemers gemeld, die allemaal als belontng

voor de deelname een mutsje met opdruk hebben geke-

gen. Het startsein werd gegeven door onze voozitter John

Agterof, waama de snellere lopen van de wedstrijdgroep

als eersten richting viaduct vlogen. Daarbrj passeerden ze

Izaak en Joop. Op de Waalsdorpervlakte aangekomen

moesten de lopers eerst een stukje paardenpad nemen 0m

een beetje te wennen aan het idee dat het een cross was.

Daar stonden l,enie en Yvon om ze de goede richting te

wijzen naar een stuk schelpenpad, waarbij de lopers voor-

bij de "Klok van 4 mei" liepen. 0p het volgende kruispunt

bij de ingang van Meijendel stond Cees, die de lopers 2x

"het bos in zou sturen". E€rst een korte maar steile hel-

ling, waarbij de lopers terugliepen richting viaduct over

terug bij Cees en daar gebeurde het vreselijke, dat alle

lopers het paardenpad werd gewezen. Er was geen ontko-

men aan, het hele stuk terug richting het viaduct. Er liepen

tussen de lopen nog 2 dames (dachten misschien nog aan

de cross van vong jaar??), die op dat punt plotseling van

het parkoen afueken en zich schierlijk via een kortere

Íoute met hun handasje zwaaiend (wel via het paarden-

pad) richting viaduct bewogen. Het tempo van de meeste

lopers werd op dit stuk aanzienlijk minder. In de buurt

van het viaduct aangekomen ontwaarden zij lrnie die hen

ook nog het paardenpad omhoog richting viaduct stuurde.

Na deze laatste beproeving was de redding en het clubge-

bouw nabij en liepen de deelnemers onder luid applaus

door het finishdoek.Achteraf werd mij medegedeeld dat

een aantal lopers zich lelijk vergist hadden in de zwaaÍe

van het parkoers. Nadat iedereen zich lekker had gedou-

ched volgde in het clubgebouw aansluitend een zeer druk

bezochte en uitermate gezellige (ook raditionele) nieuw-

jaarsreceptie.

Ben van Kan

PRWruWru
Evenementen

De kerststrandloop heeft weer ruime belangstelling opge-

roepen. HRR is op Radio West geweest, en er waren een

heuse verslaggever en fotograaf van de Haagsche

Courant. Een mooie sfeerfoto en een reprtage met ciuten

van verschillende HRR-lopers waren daar het gevolg van.

Zoals gewoonlijk in Den Haag en Wassenaar in kranten,

nu ook in lridschendam.

lnschrijfformulieren en bevestigingen van

uitschrijving

Uit de intake- en exitgesprekken die sinds kort gehouden

worden, blijkt dat een heleboel informatie gestandaardi-

seerd kan worden en op een andere manier vezameld. De

inschrijfformulieren en nog te ontwerpen bevestigingen

van uitschrijving worden hierop aangepast. Dt neemt

Guus Zijdenbos voor zijn rekening. Dan kunnen de

gesprek'ken nóg meer gefocused worden op de ervaringen

van leden en het vergaren van verbeter ideeën.

lntroductieavonden voor nieuwe leden

Vanouds werden deze avonden al gehouden. We

(her)starten ze weeÍ, in samenwerking met alle commis-

sies binnen HRR. Binnenkort is de eerste avond weer. We

plannen nu twe€ bije€nkomsten per jaar, maar als dat

nodig is, worden het er meer. Dit dwingt ons ook tot

nadenken over alles wat zo vanzelfsprekend lijh. Nel

Buis neemt dit graag mede op zich. En natuurlijk maken

we gebruik van de reeds opgedane ervaringen, we gaan

niet het wiel opnieuw uitvinden.I

De start van de CPC-trainingen op zaterdagochtend is niet

onopgemerkt voorbij gegaan. We hebben zelfs tweemaal

in de Scheveningse Courant gestaan Een keer pal naast

Haag Atletiek, een keer alleen. We hebben overigens

geprobeerd om samen met de andere hardloopverenigin-

gen de pers te benaderen. Samen saje sterker dan alleen.

Hiervoor is vanuit de andere clubs onvoldoende belang-

stelling gekomen. Inmiddels heeft de webmaster van resi-

dentienet, Menno Schraven, met een ZOT-groep meege-

lopen. Daarover heeft hij een artikel op residentienet

gezet. Hij is in innlddels zo enthousiast dat hij ZOT-lid

geworden is, en elke zaterdag mee loopt. Antoinette Jans
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soep en een snack. Een leuke job met in ieder geval "nor-

male" horecawerktijden

Wanneer ben jijbijRonald Boekkamp gaan

lopn?
Ik loop sinds 5 jaar bij deze groep.

Watvind je hieruan?

Ronald is een no-nonsense frainer en hij is stabiel. Dat

mag ik wel. Bij de vereniging heb ik vanaf 1988 bij

diverse Fainen mogen lopen, maar hier heb ik nu mijn

draai wel gevonden, de loop maatjes leren kennen en

zolang het lijf wil blijf ik gaan. Dat is het voomemen. Als

je kijh naar Bram van Westbroek in onze $oep, die is 65

en gaat elke keer weer lekker mee. Hij loopt net zo hard

als de rest en dat is toch fantastisch! Ik teken ervoor !

Train jevaak, hor;ver;len wanneer?

De maandag- en woensdag avond zijn al jaren van mij. Ik

ben geen ochtendmens want ik kom dan te langzaam op

gang, ook zonder te lopen. Dus 2 x per week loop ik en in

de winterperiode wissel ik het af met schaatsen. Dit gaat

me nog beter af dan lopen en het is qua techniek een

mooie sport. Het geeft veel minder belasting op knieën en

heupen en ik denk dat, hoe ouder ik word de balans hier

meer naar door zal slaan.

Borcndien is de vereniging

van mezelf leg, zoals nu bij

wedstrijd in de

Terschelling, waar

was omdat Annet,

daar loopt. Ik was voor de I 7e keer op dat

eiland en nu dan voor het eerst met een wedstrijd. Alle

landschappen in een. Heel mooi. Mijn rijd was iuur 47.

Overigens liep ik een paar weken daarvoor de

Posbankloop bij Amhem, die ook heel mooi maar ook

zwaar. Een paar flinke klimmen erin, even afzien maar

uiteindelijk ging het voorspoedig.

je zell nog een uitdagingop het gehied van

ik al zei, de het lopen ligt voor mij in

de prestatie, alhoewel ik

altijd de snelste van de groep ben. In het

Hoeveeltijd zou en mens gemiddeld Wrwer;k
aan sport moeten besteden?

O,......... als ik zo alle bleekscheten, koukleumende col-

lega's en stilzitters op mijn werk zie, dan wil ik wel eens

zeggen kom op we gaan met z'n allen tussen de middag

een rondje door de stad. Maar voor mij mag 5 uurtjes

spoÍ per week toch wel.

Welk boek las je voor het laatst?

Ik ben een sle{hte boekenleznÍ, mazr hou op het gebied

van mijn hobby's wel wat literatuur bij.

Wat is je favortete muziek?

Muziek ja, dat is em belangdjk hoofdstuk voor mij.

Ik hou een aantal muzikanten in de gaten o.a. CPR

met David Crosby (a, die van C.S.N.&Y), die trad

vorig jaar plotseling op in Zoetermeer met een paaÍ

rasmuzikanten om zich heen, inclusief zijn eigen

zoon, die waarschijnlijk verwekt was rond de

Woodstocktijd. Perfecte band, en na afloop zelfs

nog even met ze gesproken.Tn goot als ik ben ook

een paar handtekeningen gewaagd. Venice vind ik
een goede $oep met veel close harmony. Verder

hou ik ook van Jan Akkerman en Pat Metheny; een

Amerikaanse gitarist.

Kluisjes en

wedstrijdsaldo
ln het dubhuis staan twer. blokken met kluisjx
waarin de leden tijdens de training waardevolle
voonilerpen kunnen opbergen. Deze klukjes zijn
te huur voor EUR 9,08 (Hfl 20) per jaan

I I orrenteel ziin er nog een paÍu kluisjes beschik-

Itll o*. wie belangsteiling heeft voor een kluisje

I Y I *r.on,u., opnÀ., met oe weostru.secrctans.

De htrrvan de kluisjes wordtjaarlijks afgesctneven van

het "wedsnijdsaldo". Het wedstrijdsaldo is een bedrag dat

door de leden gestort wordt op de rekening van de wed-

strijdsecretaris. Als men via een intekenlijst op het bord

van het wedstrjdsecretariaat intekent voor een wedstrijd,

wordt de inschrijving verder geregeld door de club en

indien er inschrijfgeld betaald moet worden gebeuÍ dat

door afschrijving van het wedstrijdsaldo. Als een wed-

strijdsaldo negatief wordt, wordt dat via een lijstje op het

bord vermeld. De leden met een negatief wedstrijdsaldo

worden vezocht hun saldo zo spoedig mogelijk op peil te

brengen door een storting op gro 56992,

HRR WED SEC te Drn Haag. ..a#

.!É"

15, ten name van

Eaak Luteijn

Wedstri jdsecretails
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Voor al 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 Meerdervooft 182,
25178H DENHAAG,

Tel 070 - 3í077í8

# s.s

Kramer
Waar haal je de mofivatie vandaan?

maak barcorr-

Het feil wil dat ik nou toevailig, je raadt het a1, een

bedrijfskantine run met alles erop en sraan bij de B&A

Hou op, schei uit, ik ben al een jaar of 20 bezig met vlie-

gers en heb ook professioneel 4jaar in zo'n zaak geuerkt.

Door deze hobby was ik ook o.a. in Thailand, Maleisië

T

Beny
en

tot 99 in het oude

ge.roepen om het bargebeuren eer nieuwe

maar voelde rnij toch weer

oppopper te Heb je naast je spart nog hobby's

en op veel plekken in Europa.

Voorts spel ik nog gitaar en heb ik rot \'00r een paarJaar

in een sixties revivahand gespeeld. lk had ooit wel

beroepsmatig muzikant willen worden.

1{Re

avond

zal

van UHonderd doen er

Georgette Pailevlíet

weeruit

ayond zal u aangebo-

de
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Z0T-CPC 18: we komen !

Volgenstraditie startte op 5 januart 2N2 voor de

achttiende maal de CE-trainingen. Onze collqa-
verenigingen in Den Haag hebfun weliswaar de

formule overgenomen, wij zijn de enige Zaterdag

Ochtend Training die doorgaat tot de Royal Ten

en zelh Leiden!

zatadag meldden zich wes vele oud

Alle oud-ZOTters hadden een

gekegen met een foto van het ZOT-
', Gorgette, Sylvia en Jéjé) met glas in de

hand, muts op het hoofd en merkwaardig rode neuzen

(maar dat zal wel door de fotograafNico komen!).

"Proost en een goed loopjaar" straalde er vanaf. Naast de

oude garde waren eÍ heel veel nieuwe deelnemers. Zoals

elk jaar komen er dan de tneede zaterdag nog tientallen

bij en zelfs vandaag (de vierde'Koninklijke' zaterdag2

februari) zijn u nog nieuwe inschrijvingen!

Omdat we vorig jaar zo'n groot succes hadden, met als

gevolg dat zo'n25 ZOTten lid werden, hadden we niet

gedacht dat er nog zoveel zouden komen.

We tellen nu al ver over de honderd deelnemers.

Natuurlijk lagen op de eerste zarnrdag de shirts en de trai-

ningsboekjes al op de loopgrage sprtievelingen te wach-

ten. Met de Euro viel het erg mee, slechts een enkeling

kwam met guldens. De oude Ziertjes werden, met een

beetje hulp in die richting, geschonken aan de Roparun !

Heel leuk is de staÍ van POWERWALKING in ZOT-ver-

band. Een tiental mensen gaat met Rodi de paden op en de

lanen in.

Op onze website wordt heel wat aandacht aan de ZOT

bested. Met hulp van het hele website team worden ver-

slagen en foto's van de loopgroepen geplaatst, en elke

werk venchijnt het trainingsschema.

Met vijftien trainers gaan wij op naar de CPC. Dit jaar

starten we bij de Hofvijver, weer eens iets anders.

Gelukkig gaat de halve marathon niet meer onder de

grond, zodat we niet bij de tunnel hoeven de wachten.

léjé Groot

Atleten van de weg, zoals wij, hebben hetvaak
over ahien en stuk gaan. Dit dor.ln we nóóóit
mer. We genieten van het lopen, maar geven er
ook helell wat op af. Logisch, het is soms zwaar, je
zit soms niet echt lekker in je vel. Het hoort er bij.
Toch is het minder logisch dan je denkl.. Heel verul

mensen in deze wereld zouden al hlijzijn als ze

net als wij zouden kunnen afzien en stuk gaan.

Want zij gaan elke dag al stuk en moeten vieren-

twintig uur per dag ahien. Bijvoorfueld de kan-

kerpatiënten in de Daniëlden Hoed kliniek in
Rotterdam. Zou het dan niet leuk zijn om met de

sport, die jou relatief envoudig afgaat, iets te

kunnen doen voor hen die dat absoluut niet kun-
nen.Watdanwel? Biivoorbeeld meedoen aan de

sponsorloop Roparun. Roparun? Wat mag dat
zijn?

l\ e Roparun is de langste nonstop estafetteloop ter

u ï'[lïJ,ï',#',l' Jïïï .ï Hï:ïff 'ï ;f fli
Doel,is lret inzamelen van geld. Geld dat naar divene pro-

jecten voor de zogenaamde paliatieve zoÍgyan kankerpa-

tienten gaat. Paliatieve zorg staat naast medische zoÍg en

bestaat o.a. uit psychologrsche behandeling van gedrags-

prólemen door medicijngebruik, financiering van reis- en

telefoonkosten van minder draagkachtige patiënten, spe-

ciale verblijfshuizen voff kankerpatienten etc. Vong jaar

werd er meer dan twee miljoen Euro (Q) +ingezameld.

Dat geld komt er natuurlijk niet vanzell evenmin als dat

er vanzelf even met acht lopers naar Parijs gehold wordt.

Daar komt wel wat voor kijken. Maar ja, zonder lopers

geen sponsorloop en zonder sponsorloop geen geld.Moet

dit niet andersom: zonder geld geen spnsorloop.. Ons

team bestaat voor het grootste deel uit Roadrunners. Wat

hebben wrj nodig om na de start in Rotterdam op 8 mei

vrijdagochtend l0 mei in Parijs te kunnen komen met die

acht lopers. Acht fietsers die de lopers begeleiden en

kaartlezen, zes chauffeurs die de twee begeleidende mini-

busjes en de touringcar besturen, vier medische vezorgers

voor lopers en fietsers, trvee kwartiermakers, twe€ team-

leiders en een teamcaptain. Er komt natuurlijk wel wat

kijken voor we dat team goed voorbereid op weg hebben.

De teamleden doen alles op vrijwillige basis, maar daar-

mee hebben we nog geen cent binnen voor het goede

doel. Daar hebben we sponsors voor nodig die ons team

ondersteunen en geld geven voor het goede doel. Wat

staat daar tegenover? In elk geval heel verl onzichtbare

dankbaarheid van de patiënten en patiëntjes. Maar pro-

ductbekendheid kan ook. 0f ondersteuning om het team

op weg te helpen. We hebben als team zelf om te begin-

nen een dikke € 2000,- in moeten leggen om mee te

mogen doen. Dan hebben we voor zo'n § 3500,- loten

afgenomen, die we ondertussen gelukkig allemaal aan de

man hebben gebracht. We hebben op de club het

Roparunvarken van Nico Trotsenburg, waarin elke

Roadrunner en Tnltsr na de raining epn kleine donatie

kan storten. Nog een klein restant op j e Ziertle, in het var-

ken. Het kan zo eenvoudig zijn. Niet gevonden, waag

emaar. Vele kleintjes maken eén hele grote. Peter Bamard

organiseert zijn eigen sponsorloop voor de Marathon van

Rotterdam. Dus als hij langs komt met zijn lijsl wat is nu

l0 eurocent per km? Maak er § 5 van voor de hele

afstand. En we hebben een prijsvraag" Raad onze eind-

tijd" georganiseerd. Voor elke euro kan op een eindtijd

ingeschreven worden. De winnaar kijgt § 50. Maar we

zouden niet goed bezig zijn, als we teveel winnaan kij-
gen, dus om het wat moeilijker te maken, moet ook de

tussentijd bij de Franse grens opgegeven worden. Daar is

em officieel meetpunt. Dus als er iemand langs komt met

die lijst, waag een gokje. Bovendien: je beaalt toch liever

een paar euro's, dan datje 65 km moet rennen. Dat is wat

we zelf als team kunnen doen en dat doen we ook. Maar

wat kunnen onze sponsors doen. Ten eerste gewoon geld,

veel geld geven. Maarje kan ook onze benodigdhedenlijst

sponsoren. Je moet dan denken aan fietshelmen, zaklanta-

rens, weggooibordjes en -bekertjes, thee, koffie, suiker,

melk, sportdrank, t-shirts, wc-papier, fietsreparatiemateri-

aal, appels, koohoestel etc. Een aantal spullen hebben we

al, maar er is nog zat te sponsoren. Zin om ons op weg te

helpen, zin om het leven van een medemens wat te veÍ-

aangenamen, zin om er gewoon eens even aan mee te

doen. Voor meer info: www.roparun.nUteams/team181

Of schiet gewoon Henk Hoogeveen of iemand van een

van zijn loopgroepen aan. Ruud van Groeningen, Els

Bloemen, Ineke Jonas of Izaak Luteijn kunnen je ook

haarfijn alles vertellen.

ïh* I{ag$s Ro{d Runners
...L
,eliih,w

clubkalsnder

Iaaluhap

ekerd Ziin umr eentt '

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

Inlichtingen: John Agterof

SSURANTIËN

de nísh?

KOK

F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

F Employee en personal benefits;

F Bedrijfsspaarregelingen ;

7 Verzelceringen van onroerend goed.

K(X Assuran§ën B.V.
I{estbtaak rg6
Fostbus 4ro
foo AK Rottrrdam

IeL (oro) 4or 85 or
far (oro) 4r4rg 5,
E-nalL kdr9dp,nt
lntenteL ww.tp.nt/users/kdt

..t!t..aaaaooa

nva i. ro
Hetftnrdorrcnt

samuw zekerheid!

AndréWesterhuis

Roparu ntean Haagsdrc Ooievaamtnnen (fieher)

Geboren

2 uari 2002
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Trainen voor de marathon:

meer dan alleen lang lopen il
tt

Steven Post piekt opnieuw in Dronten

de Smale

Hij is wat bescheiden, komt wat onzeker over en

vertoeft doorgaans wat op de achtergrond. Haast

per definitie dcct hij níet mu aan modieuse grtl-
len omdat'iedereen dat nu eenmaal doet'. Of mis-

schien toch *ntje: zijn woeste krullen van voor-

h*n zijn ingeruild voor hettondeuse-kapsel, dat
binnen de wedstrijdgroep langzamerhand tot de

standaarduitrusting begint te behoren.

pe§oon waar we het over hebben is jaarlijks

pakweg 4000 kilometer draven en nog

43 jaar inmiddels maar in de kracht van

het feit dat het ene na het andere persoon-

lijke record wordt gelopen. Heel wat lezers zullen intussen

Steven Post hebben herkend.

Q de zaterdag voor kerst koop hij achter in een Europcar-

busje waarmee wij met een groep (oud)collega's naar

Dronten gingen om daar een halve marathon te gaan lopen.

Steven was op en top concentratie. Toen we tijdens een tus-

senstop bij de Oostvaardersplassen even met wat asÍonau-

tenyoedsel in een vogelhut gingen zitten maahe hij in zrln

eentje een wandelingetje. Bij terugkomst was zijn afgefrain-

de hoofd nog stakker gaan staan. De lage temperatuur

hielp daarbij een handje. Het ble.ek allemaal te horen bij de

ideale voorbereiding voor deze 'donkere dagen voor kerst

@

De hadloop-speciaalzaalc
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag
TeleÍoon 070 - 368 85 1 2 r Telefax 070 - 323 66 7 1

wedsrijd' waar Steven voor de 3e kea zijn p.r. zou gaalr

aanscherpen.

Niet lang daama zou hij namelijk wegspuiten bij het start-

schot om zich al na 5 kwarlier en wat losse seconden weer

br1 het finishdoek te melden. Dat ik hem in die tussentijd

niet heb gezien behoeft geen betoog.

Wat is dat voor wedstrijd in Dronten?

De offrciële naamgeving "Houtwijk Kerstloop" doet yer-

moeden dat we met de jaarlijkse kermiskoers van de plaat

selijke winkelienvereniging hebben te maken. Pas dit jaar,

na 4 optredens, ben ik er achtergekomen dat we niet een

rondje door een mst deze naam gezegende wijk maken

maar dat er een groot bouwbedrijf met die roepnaam achter

schuil gaat.

De organisatie verkondigt met enige stelli$eid dat het de

snelste halve marathon van Nederland is. En de feiten lijken

ze gelijk te geven. Er zijn wat overeenkomsten met de

Coenecooploop in onze regio. Het parcours is zo plat als

een pannenkoek en in een relatief kleine wedsnijd (500

man) lopen er verbluffend verl toppers maar ook 'gewone

lopers' keer op keer persoonlijke records.

Het weer zit in deze tijd doorgaans niet mee. Ook nu wes

waren ds weergoden ons matig gezind. De tempeÍatuur

$ond op -1. Voor de staÍ ontlaadden de muisgrijze wolken

zich in de vorm van nattige sneeuw, even later maahe dit

plaats voor hagel. Slechts een enkele gek (zoals ik) had er

voor gekozen om met éón enkel t-shirt op pad te gaan.7n

halverwege, weor een paar hagelbuien verder, begint het

wat minder feestelijk aan te voelen wanneer je beginnende

zwemband na eeÍst nat geworden Íe zijn gat opvriezen.

Dat zal wel niet kunnen bij deze ook weer niet Siberische

temp€ratuuÍ maaÍ zn voelde het wel. Z.elf realiseerde ik

geen tijd om over naar huis te schrijven maar wist ik venas-

send regelmatig te lopen, toch een opsteker. Na 1.27 en een

beetje hoorde ik het frnale gepiep van mijn chip.

De wedsrijd was overigens prima georganiseerd. Brede

wegen en fietspaden en bij de weinige bochten en zijstraten

stonden vrijwel steeds keurige oudere heren in een oranje

Vele lopen blijven gecharmerd van de aanfiek-
kingskracht die de marathon op ons uitoefent.
Nu de marathonvan Rotterdam erweer
aankomt, zijn erongetwiifeld merdere cluble-

den die weer met hun manthonvoorbereiding
begonnen zijn. Ook gonst hetvan de geruchten,

dat vele dubleden dit jaar naar New York zullen
gaan. Sommige groeryn trainen collectief voor
de manthon, maar er zijn ook dubleden die
naast de reguliere clubtrainingen, zelf hun extra
marathonarfuid Ínoeten venichten. Velen weten
e6ter nietwatzijnuwel en nietmoeten doen.
Dus, dan maar gewoon ver,l duurlopn doen is

het motto, dan komthetvanzelf goed. Maar is

dat ook zo?

voor een marathon het nodige duurwerk

moet worden, staat buiten kijf. Maar hoe

nu precies de deur uit moet, is nogal

Stel, u wil de marathon gaan lopen en u heeft

een eindtijd van 4 uur in uw hoofd. Daar valt qua duur-

werk natuurlijk niet tegenaan te trainen. U zou uiteindelijk

duurlopen moeten gaan doen van 3 tot 3,5 uur. Dat is

bijna em halve werkdag. Pakkie brood mee, thermoskan-

netje koffie. Ga er maar aan staan. Naast het feit dat der-

gelijke lange tochten geestdodend kunnen zijn (er zijn

altijd freaks die erop kicken), bestaat er ook een groot risi-

co dat u geblesseerd raah. Natuurlijk, het is te hgnjpn
dat u een bepaalde bevesttging nodig herft of u de mara-

thon uit kunt lopen, maar u kunt het dan ook anders aan-

pakken.

Fysiologisch gezien heeft u namehjk voldoende brandstof

in uw lichaam om de marathon uit te lopen, uw vetvooÍ-

raad is ruimschoots voldoende. Gaat u echter te snel, ja,

dan kunnen er natuurlijk best wat problemen ontstaan.

Snellere lopen zullen meer gebruik maken van koolhy-

draten, maar deze voonaad is op een gegeven moment op.

0p dat moment komt meestal die man achter die boom

vandaan met z'n hamer in de hand. Maar ook na dez.e

nekslag, waardoor het tempo behoorlijk daalt, komt zo'n

loper wel aan de finish. Dus waarom zou u hele lange rai-
ningen maken? U komt echt wel aan de finish.

Vooropgesteld dat u wel de nodige rainingsarbeid heeft

venicht. En daar komen we bij het punt waar het werke-

lijk om draait.

Het gaat er niet om of u per duurloop steeds meer kilome-

ters kan maken, maar dat u per trainingsweek steeds meer

kilometers maakt. Er zijn namelijk wetenschappelijke

aanwijzingen die erop duiden dat bijvoorberld 6 fainin-
gen van 15 km meer baat hebben dan 2 fainingen van 35

km. Daamaast gaat het ook om de invulling van de trai-

ningen. U wilt uw lichaam fysiologisch optimaal trainen.

Maar dat doet u niet met alleen duurlopen. Met name tem-

po's boven uw duurlooptempo leiden relatief snel tot con-

ditionele vooruitgang. Daarbij moet u niet denken aan de

intervaltrainingen die u regelrnatig op de club doet. Deze

zijn vaak te intensief en daardoor slechts kort ( I tot 5 min)

vol te houden. U moet meer denken aan tempblokken

van l0 tot 20 minuten. Bijvoorbeeld 3 x 15 min op een

iets sneller duurtemp met 5 minuten rust. U ziet, een

marathontaining bestaatuit meer dan alleen maar duurlo-

pen. U zou gewoon meerdere keren per week moeten [ai-
nen om voldoende nainingskilometers te maken. Daar

wringt natuurlijk ook de schoen, u moet meer gaan doen

dan u gewend bent. Heeft u daar wel tijd voor? Raah u

daar niet geblesseerd van? Het blijft altijd een spannende

zaak, zo'n marathon. Misschien bent u een beetje gehol-

pen met deze informatie en durft u het aan om iets minder

lang maar wel iets vaker te trainen. Maar bouw het altijd

rustig op!!

Veel succesl !

Roché Silvius

vest z0rg te dragen voor onze veiligheid. Ook op gladde

plek'ken werden we alert gemaah en er werd zout en zand

gestrooid.

&n beetje jammer is dat het paÍcours bestaat uit 4 ronden

door een uiterst saaie nieuwbouwwijk (is het dan niet alle-

maal nieuwbouw in die polder?, ja natuurlijk, maar het der-

tien in een dozijn Vinex-gehalte is hier wel erg doorgesla-

gen). Het bhjkt overigens dat de organisatie uit mededogen

met de loper ons liever in de luwte van de bebouwde kom

houdt. Maar zelf geef ik er toch de voorkeur aan bij weer of
geen weer de ruigte ingestuurd geworden (zoals em week

later bij de Twintig van Woubrugge waar het win&racht

9/10 was: prachtig om bij zo'n gelegenheid dín weer in een

waaier te lopen en even later vooruit te worden geblazen).

En wat zei Steven naderhand na nog even op het podium te

zijn verschenen?'ïa, ach, het ging best lekker. Ik was wel

even bang dat ik te hard ging want ik haalde Anne van

Schuppen al na éen kilometer in'.

WimKooij

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat I
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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DeD§ne De categorie-indeling bii het lopen

Voor mijeen moeizaam fugin.ln april vorig jaar

recd er nog iemand over mijnvoetenditwilde
maar niet genezen. Dus wat de je dan, je gaat

in augustns 2N1 voor 4 weken in het gips want
mischien helpt dit wel Dit hielp 2 dagen, mer,r

ook niel

dus om zelf wat te therapieën en toen toch

de Disneyland marathon in Orlando

die op 6 januari jl.plaasvond. Ik heb mij

aan een marathonschema van 13 weken en dit

beviel mij goed, zeker daar het met mijn voet steeds beter

gng.7n af en toe wat pijn, maar houdbaar. Het leek niet

op die pijn die ik eerst had.

Orlando

Johan, Kelly, Erik en ik vertrokken op donderdag 3 janu-

ari jl. richting Orlando, temperatuur bij aankomst 100 C.

Toch niet verwacht want het is daar altijd warm weeÍ.

Geeft niets, alleen iets te weinig lange broeken bij ons.

Een kleine tegenvaller dus. Als VIP's werden we van het

vliegveld afgehaald en naar ons hotel gebracht, wat overi-

gens buiten het disneypark lag. Het rijden met de shuttle-

bussen naar het stadfinish gebied van buitenaf het park

was dus al niet mogelijk. Op wijdag in het Themapark

(World on Sport) met nog zo'n 18.000 andere lopers ga je

je spullen ophalen en wandel je wat over de exp, want op

zaterdag zouden Johan en Kelly de 5 km gaan lopen.

Zaterdagochtend besloot ook Erik te gaan lopen omdat het

zo vreselijk koud was. (te bedenken dat erik nog nooit een

stap hardgelopen heeft).

De Breakfasrun (5 km) start op zaterdag om 06.00 uur,

dus wij met de axi richting wedstijd. Deze wedstrijd

moet gelopen zijn voordat het Disneylandpark opengaat,

een vroegertje dus. Deze loop gaat deels door het Epot
Centre wat overigens wel heel leuk is zeker omdat eÍ nog

niemand is, maar wij liepen natuurlijk niet alleen want

Joop Verhoeven liep ook mee. Dat wisten wij al want hij

zat bij ons in het vliegtuig. Uiteindelijk allemaal lekker

rustig gelopen.

De dag van de marathon

Start om 06.00 uur, maar hoe kom je daar, want om M.00

uur zijn alle wegen afgesloten rondom de marathon. Dus

ik om 03.30 uur met de axi richting start. Dit betekent dat

ik er toch wel heel erg woeg ben, maar wat moet je dan er

is geen andere mogelijkheid. De rest van de familie ver-

treh om 08.00 uur met de bus om dan om 09.00 uur bij de

frnish te staan.

De temperatuur die dag was l4ll5o C, wat best een lekke-

re temp€ratuur was. Na 8 mijl keeg ik ontzettende last

van mijn bovenbenen wat ik wijd aan de harde onder-

grond. Dit overkwam Joop fouwens ook. Dt wetende

begrijp ik nu dat er mensen warcn die naast de weg op het

gras liepn. Na 18 mijl ben ik gaan wandelen om brj te

komen.Het werd mij iets te heftig. Nog even een tropisch

regenbuitje eroverheen een half uur voor de finish, waar-

door mijn schoenen volliepen en ik mijn blaren voelde

opzwellen. Jammer is wel dat deze Disneymarattron 5 a 6

km door het park gaat en de rest van de km's over een 4

tot 6 baans brede snelweg. Ik finishte uiteindelijk in

3.53.00 uur. Joop Vertroeven finishte ook rond deze tijd.

Mijn conclusie: Een vrij zware marathon.

Na deze marathon heb ik ongeveer een week lang veel

spierpijn gehad. Wij zijn de dagen daama nog outlet shops

gaan bezoeken en natuurlijk het Disneypark en de MGM

studio's. Dit was zeker de moeite waard. Al met al de

marathon voor mij niet een echte aanrader maar de rest

wel.

Maianne Koopman

Bijhetinschrijvu vnr en wedstrijd wordtsoms
gevraagd in welke categorie nen loopl Rqelmatig
hcor ik dathetnietvoor iedereen duidelijkishcr-
deze indeling geregeld is.ln ditartikel wil ik nader

ingaan op de verschillende categorieén.

dat em jongen van 8 jaar of een man

normaal gem partij is voor een loper

24 jaar. Om tijdens wedstrijden iedereen enigs-

te geven is de indeling in categorieën

ingevoerd. De KNAU kent de volgende indeling:

Vrouwen / meisjes

Pupillen meisjes a-c 8 ím 11 jaar

Meisjes d 12 en 13 jaar

Meisjes c 14 en 15 jaar

Meisjes b 16 en 17 jaar

Meisjes a 18 en 19 jaar

Vrouwen senioren20 ím 34jaar

Vrouwen vet. v35 35 t/m 39jaar

Vrouwen vet. v40 40 tlm 44 jaar

Vrouwen vet. v45 45 tlm49 jut
Vrouwen vet. v50 50 ím 54jaar

Vrouwen vet. v55 55 ím 59jaar

Vrouwen vet. v60 60 ím 6,4 jaar

Erz.

Mannen / jongens

Pupillenjongensa-c 8ím11jaar
Jongensd 12en13jau
Jongens c 14 en 15 jaar

Jongensb 16en l7jaar

Jongens a 18 en 19jaar

Mannen senioren 20 tln 39 jaw

Mannen vet. r;,40 40 tlm 44 jaar

Mannenvet. m45 45tlm49 jaw

Mannen vet. m50 50 ím 54 jaar

Mannen vet. m55 55 ím 59 jaar

Mannen vet. m60 60 ím 64 jaar

Mannen vet. m65 65 t/m 69 jaar

Enz.

Voor meisjes, jongens en senioren is het kalenderjaar

waarin de lerftijd wordt bereikt bepalend. Dit kalende4aar

loopt van I november ím 3l oktober.Voor veteranen is

de geboortedatum bepalend. Wordt iemand 20 op 7 juli

2002, dan is hij senior vanaf I november 2001. Wordt een

vrouw 35 op 7 juli 2N2, dan is zij veteraan v35 vanaf 7

juli 2002.In wedsnijden worden vaak enkele veteranen

categorieën samen gevoegd, voor de vrouwen zijn er dan

de categorieën v35 (35 tim 44 jur), v45 (45 ím 54 jaar)

en v55 (55 jaar en ouder). Voor de mannen geldt eenzelf-

de samenvoeging tot m4(), m50 en m60. Regelmatig ziet

men nog de indeling veteranen l, veteranen 2 en vetera-

nen 3. Dit is een oude benaming en hooÍ niet meer

gebruikt te worden. Bij em wedstrijd mag men altijd

inschrijven v00r e€n hogere klasse. Een man van 67 mag

meedoen in de categorie m60, m55 en zelfs in de catego-

rie senioren, maar niet brj de junioren. Een junior A mag

meedoen in de categorie senioren, maar niet in een vetera-

nen categorie.Voor mannen en vrouwen, senioren en vete-

ranen geldt geen beperking tot de afstand die men mag

lopen. Voor junioren geldt wel em beperking voor de

wedstrjdafstanden die men mag lopen. Junioren A mogen

maximaal een halve marathon lopen, junioren B maxi-

maal l0 EM.

Lees verder op pagina 7

2002 heeft de HRR een echte blessure

onder leiding van mezelf. Ik ben de

commissie dankbaar voor het feit dat er nu

is gecreibrd waarin ik in staat ben het

tempo brj te houden. Zonder gek'heid, het is een goede zaak

dat er nu een groep is waar geblesseerde lopers verder kun-

nen trainen. Binnen de club hoorde ik steeds meer geluiden

dat geblesseerde lopers niet meer 0p de club terugkwa-

men.Voor wie is deze groep nu bestemd; deze groep is voor

alle lopers van de club die bijna hersteld zijn van hun bles-

sure, maar nog niet in staat zijn de normale rairung in hun

groep te volbrengen. Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat

men kan hardlopen. taatst had ik iemand in mijn groep die

een kijkoperatie voor de meniscus had ondergaan. Op dat

moment was de belastbaarheid te laag om het normale

tempo in zijn groep vol te houden. In de blesuregroep kan

iemand revalideren 0m z0 op een hoger niveau te komen

zodat snel weer in de eigen groep gelopen kan worden. Ook

lopers die teru$omen van een overbelastingsblessure zijn

welkom in de groep. Vaak wordt er in hun eigen groep te

hard gelopen. Het lopen in een groep heeft zonder blessures

grote voordelen. Echter is er een blessure dan is de verlei-

ding vaak te gÍoot een te hoog tempo te lopen. Temp's en

heuveltraining zijn veel te belastend. Daarom is het zaak

om in een blessuregroep te revalideren Hoe ziet zo'n trai-

ning eruit Afhankelijk van het niveau van de geblesseerden

pas ik de fraining aan. Na rustig inlopen wordt er ruim aan-

dacht be$eed aan de warming-up, waama voomamelijk

duurloop gelopen wordt, met regelmatig een pauze voor

herstel. AÍhankelijk van de geblesseerden wordt per per-

soon bepaald hoeveel, hoe lang en in welk temp er gelo

pen wordt. Wanneer loopt de blessure trainingsgroep: Elke

zaterdagochtend om 9.30 uur start€n we vanuit ons club-

huis. Als geblesseerde ben je welkom. laat wel je trainer

even weten datje tijdelijk in de blessuregroep loopt.

HRR PRESTATIEI(LASSEtvl ENT 2OO2

Voorstel voor de wedstrijden die meetellen voor
het H0R-prestatieklassement 2002.

Zodn de wedstrijddata van de wedstrijden in het
najaar bekend zijn wordt de lijst aangevuld.

zrjn wedstrijden waar de laatste

HRR-leden aan hebben meegedaan en

verdeling over alle gangbare afstanden.

advies
a d m i ni strati e o{ o n dersteu ni ng

Ano OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

telefoon 07A 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241707

van den Berg

7n13 ja
7.027 jn
7.017 feb

Zo l0mt
7n23rnÍt

7.07 apr

Tal3apr

7.oLl apr

Do 25 apr

Ma 12mei

Do 9 mei

Do 16 mei

TnZjuu

h9juni
Zo gjuni

Do 13juni

Ma 24 juni

Do 15 aug

Ma 26 aug

Zo I sep

Do 5 sep

ma 9 sep

Do 19 sep

7n22wp
zo 20 oh

7n17 nov

zo I dec

zo l.dec

zo 8 dec

SURE TRAININGSGROEP

30e Nike Egnond Halve Marathon 21 km

Tien Engelse Mijlen van Uithoom (Z&Z) I 10 EM

HRR kn van de Vier l0 km

TwinngvanAlphen 20km

City-Piu-City Loop Den Haag 21 km

SpartaEen vande Vier l0km

LauwenlandmarathonAnjum 42krÍl

Fortis Rotterdam Marathon 42YÍÍl

Uevaart competitie baanwodsnijd 5000m

HRRTimeTrial 5 km

GoldenTenloopDelft l0km

Lievaart competitie baanwerdstijd 3000m

Zuidenterloop Capelle a/d Ijssel 15 km

LeidenHalveMarathon 2l km

LeidenMarathon 42km

Lievaart competitie baanwodstijd 1500m

HRRTineTÍial 5km

Lievaart competitie baanwedsnijd 1500m

HRRTimeTrial 5 km

Vlietloop Voorschoten 21 km

Lievaartcompetitiebaanwedsrijd 3000m

HRRTimeTrial 5 km

Lievaartcompetitiebaanwedsnijd 5000m

l8eDamtotDarnloop l0EM
Haagse Tien (l v.d.4) l0 km

19e Zevenheuvelenloop Nijmegen 15 km

TerSpeckelooplisse l0km
TerSpeckeloop Lisse 15 km

Koplopn I VandeVier l0km

I

Bel voor onze reisgids 070-3635416 of bezoek www.intertrek.nl
lntertrek Da Costastraat 39, 2513 RN Den Haag
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Specialist in

AVONTUURTU KE VOETTOCHTEN
voor groepen en individuele reizigers
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HRR op de dig italesnelwe De halve van Egmond
Het seqetariaatvan HRR is van plan om een e-

mail bestand aan te leggen, waardoor diverse

mededelingen (met name de uitnodiging voor de

ALV) via de digitale snelweg bij jullie bekend

worden gemaakt Voor HRR en fuhoorliike
besparing in papier- en portokosten!

; 1 iteraard zal met dit bestand (net zoals met het

I I gewone adressenbestand) zorgruldig worden

lJ omgegaan. De e-mailadressen zullen alleén worden

dootpgeven aan de Club van Honderd, zodat ook zij

gebruik kunnen maken van dit besand.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Namens het secretariaat,

loséWillemse

Traditiegetrouw loopt een deel van onze
groep (lacques Overgaauw) in januari de
halve van Egmond. Volgens de organiatie
is dit een marathon die zo zwaar was dat ie
maar gehalveerd is. Wat volgens ons weer
klinkklare onzin is, zeker onder de omstan-
digheden zoals die waren jongstleden 13
januari. Bovendien is dat lopen toch maar
bijzaak op zo'n dag. We weten toch alwie
er het snelst zal zijn en dus ook wie niet.
Voor tijden en posities kijkl. u dus maar
elderc in dit hlad.

7 och vsdient één loopprestatie wel degelijk wat extra

I aandacht; het persoonlijk record van J.P.. met een

I tila u, I uur, 33 minuten en 09 seconden! Het par-

coun, zijn zware botten en zijn oude p.r. in acht nemend

mag dit wel een zf,eÍ bijzondere prestatie heten.Te meer

daar J.P op de desbereffende dag helemaal niet in

Egmond is geweest, laat staan daar gelopen heeft. Geveld

door een mysterieus virus was hr1 tijdehlk en acuut aan

zijn bed gekluisterd. Maar aangezien wij als lopers bij de

meeste $ote wedstrijden verplicht zijn met een psrsoon-

lijke chip te lopen liep J.P. toch mee en wel aan de rech-

terschoen van Herman. Proficiat dus J.P en bedankt

Herman (namens J.P.) Ook Jan nog even bedankt, in dit

geval namens de hele groep, voor het regelen van het pr-
fecte etede aan het eind van de dag. Gelukkig kon je

daar, weliswaar met de tranen in je ogen, wel weer bij

zijn.Tn werd het toch nog een happy end en leefden ze

nog lang en geluktig. (Maar volgend jaar weer gewoon

met je eigen chip aan je eigen schoen, hè ?)

Frans Maftens

Velolgvan pagina 6

De catEorie-indeling bij het lopen

Vmr junioren C is de maximale afstand 5 km en junioren

D ruqen geen wedstrijden lopen langer dan 2 km. Bij

prestatielopen wordt vaak geen indeling naar leeftijd

gemaakt. Als er een uitslag wordt opgemaakt wordt wel

altijd onderscheid gemaah tussen vrouwsn en mannen.

Als de klasse niet bekend is, wordt men automatisch inge-

deeld brj de senioren. hdien een loper of loopster zijn

geslacht niet heeft opgegeven, dan wordt bij wegwedstrij-

den en crossen il de uitslag aÍmgenomen dat het een man

betreft.

lzaak Luteijn

Mythesindeweg
Na jaren hardlopn, voonl onder deskundige lei-
ding bijde Rndrunners,wil ik toch graag eens

en paar nythes aankaarten die behoorlijk hard-
nekkig & ndeblijven doen.

1: Heen is ngt zo lang als terug
Vroeg*t *ls vrije recreatieve loper, liep ik altijd maar een

beetje in het wilde weg. Geen weet van kwaliteitsrainin-

gen, intervallen, tempduurlopen of wat dan ook. Ik richr
te de blik op oneindig en ging gewoon op weg. Katoenen

broekje van de Hema, een píulÍ joggingschoenen uit de

uitverkoop bij V&D en een niet al te dikke trui. De ene

keer een afgekloven rondje, dan weeÍ eens een half uur

heen en hetzelfde stuk terug en soms gewoon maar l«is-

kras. Daarmee breek je geen potten, dat mag duidelijk

zijn. Eenmaal lid van een wegatletiekvereniging kom je er

al gauw achter dat hardlopen meer is dan zomaar een

beetje rennen. Nee, dan wordt hardlopn 'runnen' geba-

seerd op het, in verantwoorde en dus dure kleding, in de

praktijk brengen van wetenschappelijk studies naar

inspannings- en bewegingsfysiologie. Zonder inzicht in de

vermoeidheidskommen van prof. dr. lmmer Schnell-

stuck, de kwahteitstrainingen van dn. Ifuut R. Over of de

hersteltabellen van ir. Ray le Vant hoef je eigenlijk niet

eens te beginnen. Ja, en dan blijken dat afgekloven rondje

om het park en het domweg hem en terug rennen plots als

Rondje Menken ofLandgoederenrouh op en neer beteke-

nisvolle ffainingsvormen te zijn. Ik wil deze keer even stil

staan bij het vice versa lopn, guicht op het verknjgen

van tempohardheid. Volgens de theorie kom je, als je dat

goed zou (let wel, zou) doen, precies na twee keer de tijd

van heenlopen terug 0p het staÍpunt. Een misvatting: de

terugweg is altijd langer dan de hemweg. Uitgangspunt is

datje als wegafleet altijd moet luisteren naarje lichaam,

dat liegt niet. Als ik terug, volgens mijn lichaam, net zo

Voor een meer wetenschappelijke onderbouwing heb ik

het waagstuk in een grafrsch progÍamma omgezet in een

visuele weergave en daarmee ook de oplossing gevisuali-

seerd. Zie onderstaande tekening.

Ik heb in de figuur als eerste de heenweg weergegeven als

een lijn met twee pijlpunten. De linker pijlpunt markeert

de start en de rechter het keerpunt. Daaronder staat dezelf-

de lijn weergegeven met nu rechs de oonpronkelijke hn-

ker pijlpunt, die vanaf het omkeerpunt naar de staÍ wijst.

Links de pijlpunt die van omkeerpunt frnish is geworden

en aangeeft waar de loper vandaan komt. Het is direct dui-

delijk terug is langer.

2: De ideale lijn

Al die jaren dat ik het parcours van de Hague Royal Ten

tussen de Laan van NOI, Mariahoeve en het begin van het

Haagse Bos beheer, willen lopers in dejacht naar de over-

winning of een p.r. het lief$ over de afzetting heen de bin-

nenste binnenbocht nemen. Bij veel marathons wordt een

ideale lijn op het wegdek geschilderd voor de exacte

42.192 meter en dus de meest optimale tijd. Maar wat

maakt het nu eigenlijk uit als je de bochten wat ruimer

neemt, bijvoorbeeld een meter ruimer? lVe bekijken «lat

aan de hand van de omtrek van de aarde. Volgens dejuis-

te wiskundige formule is de omtrek 3,14 x de diameter

van de aarde, wat afgerond uitkomt op 4.000 km. Stel nu

dat je een touw kunt spannen dat overal een meter boven

de evenaar hangt. Hoeveel is dit touw nu langer dan de

omffek van de aarde? De diameter van de cLkel van het

touw is tweemaal een meter grotu geworden. Dan wordt

de lengte van het touw 3,14 x [diameter aarde + 2 meter].

Dat is dus 6,28 meter langer. De omtrek van de aarde is ca

40.000 kilometerdus dan zal bij die 42 km van de mara-

thon het ruimer nemen van de bochten niet veel meer uit-

maken dan zo'n 6 millimeter. Dus die lijn kan ru$ig weg

en bochten afsnijden heeft ook geen zin.

AndréWesterhuis

Loopgroep Henk Hoogeveen

atletiek

6e H RR-Kerststrand loop

Uiteindelijk gingen er toch nog 146 dapperen (73 HRR-en) onder stormachtige omstandigheden van

start. Herman Rosenberg van de Haagsche Courant zag, evenals onze bemande posten, blauw van de
kou en kon met verstijfde vingers toch nog en foto van het startende deelnemersveld vastleggen.

;r och trakteerde hij ons op ern leuk artikel en had hry

I Ui1 Oe finish van de l0km al een veilig en warm

I plekje gevonden. Het fraaie tegeltje, ontworpen door

Frans Martens, oogstte veel succes. Van het restant kun-

nen we ds enfée betegelen, maar dankzij onze sponsoren

Stena Line, Mébin en Duo-optiek kunnen we ons hoofd

nog boven water houden.Ab Beekhuizen mag met z'n

partner naar Londen en voor Marianne Koopman staat

nog een fles klaar.

RudEls.

torsduln3ruGg 495r- 2571 AG Den llaag
Tslsíoon 1170.362 /o/O - Fer 070-345 í5 18
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snel loop als heen, kom ik te laat terug op het staÍpunt.

Haal ik het startpunt wel op tijd, dan zegt mijn lichaam

dat ik terug veel sneller liep als heen. Bovendien geeft

mijn lichaam altijd aan dat ik van de terugweg meer moe

wordt dan van de heenweg, dus het moet wel langer zijn.
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De invoertngvan de nieuweeuroziertjx is zerlr

voorcpoedig verlopen. Ruud en Els hebben vanaf
de laatste wek van 2Nl de oude Ziertju inge-
nomen, gewisseld, en nieuwe verkxht, Vanaf 12

januaiwasdeve*oop alwer gewoon aan de

bar zelf. Alle lof hieruoor! De nieuwe kaarten zijn
dun en van gxoatpapierhetgxn inhoudtdatze
Ínet een wateruaste stift worden afgestreept
Voor eventuel verlies van de kaart is het altijd
handig om zelf je naam erop in te vullen. Kijk
ook eens op de achte*antvan de Eurozier, want
daar staan namelijk maandelijke aanbidingen
op van Zier Running, de sponsor van onze

Eurozier.

I ranwege nieuwe verordeningen vanuit de

lí runïnsF zijn wij (en elke ander sportvereni-

U ging) verplicht een huishoudelijk reglement op te

stellen, waarvan em uittreksel van de hoofdlijnen al in de

keuken zijn opgehangen Dit reglement hangt ten zeerste

samen met alcoholgebruik- en misbruik. Er wordt vanuit

de overheid strenger op toegezien en wij gaan daarom

voor alle barmedewerkers een insffuctieavond houden,

waarvoor zij een inschrijving ontvingen.

Onlangs heeft de bar een aanpassing ondergaan. Dit is

alvast een voorloper voor een definitieve verandering ver-

derop in het jaar. Het hoge gederlte van de ongelukkige

punt is nu weggehaald, waardoor de uitgifte aanzienhjk

ruimer is geworden. We hopen hiermee iederem wat vlot-

ter te kunnen helpen in de spitsuren die een atletiekvereni-

ging nou eenmaal kent. Het 'snoepkastje' is ook wegge-

haald en hiervoor in de plaats is een modemere venie

naast de koelvirine venchenen.

Over de jaarcijfers van 2001 mogen we zeeÍ tevreden zijn.

De marge die begroot is is gehaald en het komende jaar

zien we positief t€gemoet. Er is wel voortdurend waag

naar nieuwe barmedewerkers; dit blijft komen en gaan,

dus: (nieuwe) leden meld je aan! Het is gezellig en er is

geen plek waar je alle loophoofden zo snel leert kennen

als in em bardienst.

Er is de afgelopen tijd weer divene malen gebleken dat er

gÍoepen met eigen drank en ehnswaren in het clubhuis

een verjaardag e.d. vieren. Het is vervelend om weer te

moeten melden, maar meegenomen drank is absoluut uit

den boze | ! Dit is bovendien ook opgenomen in bovenver-

meld reglement. De barverkoop is een stukje basis waarop

een vereniging besaat. Als dit nu ook nog ondergraven

wordt. Nog maaÍ eens ten overvloede; het maximum is

een verjaardag met taart of nootjes en kaas en dan houdt

het op.

Als we bij andere verenigingen gaan kijken is er niet een

dergelijk assortiment als bij ons, inclusief 2x per week een

warm gerecht, dus laten we dat koesteren en in ere houden

en gewoon bij de bar bestellen! Overigens staan we open

voor goede en haalbare suggesties in het assortiment.

Berry kamer barcie.

I c

6lanuari 2002. Nieuwsjaarsreceptie bijde HRR, dat
k gezellig. Nou dan kunnen we gelijk die cross wel
"even" doen, Dat zullen misschien een aantal

lopn gedachthehben: lekker even lopen door
Meyendel. Nou dat viel vies tegen, want het par-

cours, door de heer B. v. K. (hijwiens naam niet
meer genoemd magworden)had een soorthel
van Meyendel uitgezet: paardenpaden, heuvels

waar je met je caravan niet op mag, en zo verder.

voor de 2e keer, dus aan het ernd van het parcoun zo'n

beetje, aan mij voorbijkwamen alleen nog maar beloven

1 k stond als "vrijwilligei'op een punt waar ik de toch

! zeker 50 deelnemers twee keer voorbij heb zien ploete-

I ren. en wat was ik blijl BIU dat ik niet mee hoefde te

doen. ..het was heel erg zwaar. Ik kon de arme mensen die

dat wij de heer B.v.K. (hij wiens naam niet meer genoemd

mag worden) na afloop ritueel zouden gaan verbranden.

Dat gaf toch een aantal ploeteraars nog even de hoop en

kacht om dat laatste stukkie te klaren. Mensen, wat goed

van jullie! Alleen die kanjers van "groep Roché" vonden

't niet echt zwaar, maar dre tellen niet mee. Dat zijn geen

gewone mensen (gefeliciteerd met de overwinning trou-

wens, \Villem). Ik keeg nog wel een aantal klappen met

de handtasjes van twee dames die meeliepen, maar op de

terugweg gaf ik die gewoon dubbel terug. Wie waren dat

toch? Nooit gezien op de club. En slechte kledingkeus,

wat een achterlijke jurken. Nou ja, het zat er gelukkig

weer 0p en iedereen na 't douchen heerlijk aan de drank

en hapjes. Vèr voor de Nieuwjaarsreceptie waren we al

aardig in de lorem, maah het uit: we komen toch wel in

de hel, want we hadden 'm net gelopen of alleen maar

gezien zoals in mijn geval. En de heer B.v.K. loopt nog

sterds rond, dus met die wraakgevoelens viel het ook

mee. 0ké dan: toch nog bedankt heer B.v.K. en de zijnen.

Volgend jaar graag iemand andenl!!

. 10 km weg: Met een tijd van0l.47:28, gelopen op 2 seerde brengt haar op de 5e plaats.

december in Lisse komt Genit van der Yeer op . 15 km weg: h tijd van 1:16:38 die Genit van der

plaats 5 in de categorie M60 en George Hansbergen Veer op I 1-l l-2001 realiseerde tijdens de

verdwijnt uit de virine met een tijd van 0:,18:40 gelo Zevenheuvelenloop in Nijmegen is goed voor een

pn op 8 juni 1986 in Den Haag. derde plaats in de vinine op 1 seconde achter Harm

In Delft liep Sonja van Spmnsen op 9-12-2001 in Hendriks, die zijn bste tijd ook tijdens een

Delft bij de I van de 4 loop 0:40:03 over de 10 km. Zevenheuvelenloop neerzette, en wel op l7-ll-97.

Vitrine der de wijzigingen
h de pertode novemfuten decenberzijn er acht wijzigingen in de vitrine aangebracht.

Marianne Koopman liep in Nijmegen ook 1 seconde

te langzaam om Noortje Alberts van de 2e plaats te

verdrijven bij de yrouwen V45. De tijd van Marianne

Hiermee neemt ze de 5e plaats bij de vrouwen seni+

ren over van Sandra van den Berg, die op 2&10-1999

een tijd van 0:40:46 realiseerde op de l0 km.

t&

At meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van a[[e soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supptementen. Ook

maken wij speciate sport-inlays.

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.

Huykman & Duyvestein
orthopedische schoentechniek

l D
f

Verfraaiingcommissie
F en evaluatie van de werkzaamheden die door of in

lr opdracht van de verfraaiingcommissie zijn uitge-

L voerd de afgelopen tijd:

ETECTRA

De elektrische installatie is gehml vernieuwd. Alle loslig-

gende kabels en leidingen zijn nu ondergebracht in een

kabelgoot en de stoppenkast is geheel gemodemiseerd

met aardlekschakelaars.

PTATOND

Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voordat het lang

verwachte akoestische plafond kan worden aangebracht.

Er is aan drie aannemers gewaagd om een offeÍe uit te

brengen voor deze werkzaamheden. Deze offertes zijn

inmiddels binnen, maar de kosten vallen hoger uit dan

gedacht. Wij zijn daarom gedwongen onze plannen enigs-

zins bij te stellen om het financieel haalbaar te maken

maar met behoud van verbetering van de akoestiek.

doen op onze leden en in een weekend dit met behulp van

de leden zelf te schilderen. Als het plafond gereed is zul-

len de lampen ook vervangen worden.

PARKEREN

Het groenplan is gereed en de overeenkomst is als u dit

leest afgerond. De stukken zijn compleet om de procedure

voor de aanlegvergunning van het parkeertenein op te

starten. Deze procedure duurt minimaal een half jaar (

wijzi$ng bestemmingsplan). Als de stukken zijn inge-

diend zal de tekening ter inzage op het clubhuis hangen.

WARMWATERVOORZIENING

De laatste tijd waren er problemen met het wegvallen van

de waterdruk . De firma Verkaart heeft op de waterleiding

een drukverhoginginstallatie geplaatst en die is een week

later helemaal goed ingeregeld. De douches zouden nu

eindelijk goed moeten functioneren. De watertemp€ratuuÍ

die nu nog als iets te hoog wordt ervaren wordt nog bijge-

steld.oordat het plafond kan worden aangebracht moet het

dakbeschot en de spanten geschilderd worden. Wij

redenen verplicht hierbrj een beroep te Dit zover de vertraaiingconmissie

Noteer in uw
agerrcla

Suringen op het
CPC feest

23 nlaart 2OO2
vanaf 2O-3O LrLrr-

Lenie Gelauí

Groep B.v,K, (hijwiens naan niet meet genoemd

mag worden)
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Urineverlies bii vrouwen tijdens sporten
Inleiding keld zrjn ofonwillekeurig samenfekken. buikholte tijdens bepaalde sportactiviteiten hoger dan de

Urineverlies{ircontinentie) is niet iets dat alleen bij oude- Als er sprake is van urineverlies, komt dat vaak doordat sluitspier van de plasbuis tegen kan houden. De drk in de

rewe1rflvoorkomt.Zoisbekenddatongeveerdehelft debekkenbodemspierenenhetsteunapparaatvandeblaas buikholte neemt toe als er kacht gezet wordt wat het

van alle wouwen hier in meer of mindere mate last van en baarmoeder niet (mee0 zo stevig zijn, wat het geval geval is tijdens kachtfaining, maar ook bij starten, horde-

heeft tijdens het sporten. Slechts een minderheid van de kanzijn: lopen, springen en stoten/werpen. Bij sommige vÍouwen

vrouwen zoekt hier mdische hulp voor. De meerderheid . na een bevalling of na een operatie van de baarmoeder is lopen op zich al voldoende om deze vorm van urinever-

van de wouwen probeert zelf een oplossing te zoeken en/ofdeblaas; lies te veroorzaken. Vaak treedt dit soort urineverlies dan

door bijvoorbeeld een inlegknrisje te dragen tijdens spor- . brj een 'tekort' aan wouwelijke hormonen (oestÍoge- ook op in het dagelijks leven tijdens lachen, hoesten of til-

ten, haar sportbeoefening aan te passen of zelfs helemaal nen), wat gewoonlijk bij lrouwen opÍeedt na de over- len.

met sporten te $oppen! Het gevaar is retbl dat vrouwen gang. Soms is er bij sportvrouwen sprake van een 'gemengde

met een urineverlies in een sociaal isolement terechtko- Soms spelen (ook) andere ooruaken mee, zoals een: incontinentie', waarbij er naast de bovengenoemde stess-

men! Daamaast kan urineverlies e€n symptoom zijn van . (chronische) urineweginfectie; incontinentie, ook sprake is van een 'urge-incontinentie'.

een onderliggende afuijking of ziekte. Het is dus dubbel . (verkregen) afwrjking aan de blaas, urinewegen of de Hierbrj er anatomisch niets mis is met de blaas en ( de

belangrijkdatmedischehulpgezochtwordt! darmen(zoalseen'vezakking'); sluitspier van) de plasbuis, maar is er sprake van een

,orzaken van urineverrie, : :ilffi:ïï ililJilïïJ:;'ïiïil:i:;l'ïï':'; ïy*ï'iy,#*ïf,.ï*J';'#:iï:ï:o;ï
Om de urine goed te kunnen ophouden, moet aan een aan- zwangerschap ofbij een extreem overgewicht; veelheden urine te lozen, maar ook aan het niet meer kun-

tal basisvoorwaarden voldaan worden' . neurologische aandoening. nen ophouden van de urine als het plan opvat wordt om

. de sluitspier van de plasbuis moet goed werken; naar de WC te gaan om te plassen. Veel vrouwen zullen

. de vrouw moet tijdig aanvoelen wanneer ze naar het toi- Vormen van urineverlies bij zic|rzelf een lichte aanzet tot deze vorm van urge-

let moet gaan 0m te plassen; Bij spfirouwen is er meestal sprake van 'stress-inconti- incontinentie herkennen. Denk hierbtj aan het kijgen van

. de spier die rondom de blaas ligt, moet niet overprik- nentie'. Brj deze vorm van urineverlies is de druk in de aandrangomteplassenalsdekaanof douchewordtaan-

!t

rf

en Georgette Parlevliet(met krul-
Welk jaarwas dit ?

Mail het jaartal naar clubbladhn@kabelfoon.nl , zodat u

een ziertje van § S kunt winnen. De winnaar wordt ver-

meld in het volgende clubblad.

len) de nu r*ds gedeeltelíikverdwenenvoor
Houtrust.

gezet of iemand anden aan het plassen isl Aan de urge-

incontinentie spelen vaak (ook) emoties, verkeerde (plas-

)gewoonten en overmatige prikkeling van de blaas em

rol, maar ook bij deze vorm van urineverlies is vaak spra-

ke van zwakke bekkenbodemspieren. En dat is jammer,

want deze bekkenbodemspieren zijn goed trainbaar.

Gaat urineverlies vanzelf over?

Nee, behalve indien urineverlies vlak na een bevalling is

opgetreden, is het een chronische aandoening die niet zon-

der behandeling overgaat. Onbehandelde incontinentie

kan zelfs leiden tot andere problemen, zoals infecties aan

de urinewegen of huidinitaties. Daamaast kan urinever-

lies een symptoom zijn van em onderliggende afwijking

of ziekte. Het is dus belangrijk dat een arts de diagnose

stelt. Vaak kan de huisarts de benodigde aanlullende dia-

gnostiek venichten, maar soms nl hijlzij voor nader

ondezoek of behandeling doorverwijzen naar een specia-

list, zoals een gynaecoloog of uroloog.

Conservatieve therapie
Vaak kan volstaan worden met het instrueren van een

juiste houding tijdens het plassen, het voorsctrijven van

spierventerkende oefeningen van de bek'kenbodem, het

gebruiken van bepaalde mechanische hulpmiddelen of

van bepaalde medicijnen.
. Juiste houding tijdens het plasen

Vaak helpt het al goed als vrouwen (in ieder geval voor-

dat ze gaan sporten) rustig de tijd nemen om helemaal

uit te plassen, waarbij de juiste houding rechtop zittend

is, met het bek'ken iets naar voren gekanteld. Persen en

'onderuitgezakt' zittend plassen zijn uit den boze!

. §pierversterkende oefeningen voor de bekkenbo-

demspieren

Vaak kunnen de klachten opgelost worden door iedere

dag spierventerkende oefeningen voor de bekkenbo-

demspieren uit te voeren. Voor verl vrouwen is het wel

'even wennen' om deze spieren te rainen. Hieronder

staan een aantal oefeningen beschreven. Begin deze

oefeningen door een aantal malen één tel aan te spannen

en als dat goed gaat eent het aanal herhalingen uit te

breiden (tot 30 heràalingen) en pas daama het aantal tel-

len dat de oefeningen aangehouden worden (tot vier tel-

len). De bekkenbodemspieren zijn goed te fainen door

het in- of opfek'ken van de spieren aan de onderkant

van de romp en/of het knijpen met de spieren die rond-

om de vagina / plasbuis (voorzijde) of rondom de anus

(achterzijde) zitten. Begin de oefeningen in rugligging

uit te voeren, waarbij de knieën licht gebogen zrjn. Pas

als de oefening in deze uitgangshouding goed beheent

wordt, kan de oefening uitgebouwd worden door naast

de spieren van de bekkenbodem ook die van de buik of

in tweede instantie van de billen aan te spannen. Daama

kan de oefening zwaarder gemaakt worden door de

benen iets uit elkaar te houden of door deze oefeningen

niet in rugligging uit te voeren, maar in zijligging en uit
eindelijk ook in zit. Mocht het een en ander toch te

moeilijk zijn om zelf te ffainen, dan kan een gespeciali-

seerde ffsiotherapeut hierbrj helpen! Deze kan de

wouw leren hoe de bekkenbodem goed aangespannen

kan worden. Hierbij kan de fusiotherapeut eventueel

gebruik maken van bepaalde methode, waarbij met

behulp van een rond meetstaa{e dat in de vagina

gebracht wordt, de hacht die gezet wordt gemeten kan

Lees verder op pagina 10

Tom §ehoruÉen
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Hierbij nog wel een opmaking over het

'met onderbrekingen plassen', dat enkele

jaren geleden nog geadviseerd werd als

spierversterkende oefening voor de bekten-

bodem. Deze oefening wordt nu sterk afge-

raden, omdat daar gebleken is dat er op

deze manier niet goed uitgeplast wordt,

waardoor er eerder urineweginfecties kun-

nen optreden.

. Modicijnen

Soms blijkt het noodzakelijk om medicij-

nen te gebruiken. Bij vrouwen na de over-

gang, waarbij er een tekort is aan vrouwelij-

ke hormonen (oestrogenen), kan het toedie-

nen van deze hormonen de kwaliteit van het

steunweefsel, de contractiekracht van de

sluitspier van de plasbuis en het slijmvlies

van de urinewegen weer verbeteren en het

urineverlies tegengaan. Deze hormonen

kunnen geslikt worden, per pleister toege-

diend worden of lokaal, in de vorm van een

crème, toegepast worden.

. Mechanischehulpmiddelen

Als er sprake is van een 'verzakking' kan

het opdrukken van de blaashals en/of de

baarmoeder met behulp van een, speciaal

daartoe ontworpen, pessarium of een tam-

pn overwogen worden.

Het merendeel van de wouwen is goed gehol-

pen met een conservatieve behandeling. Soms

zal toch een operatieve ingreep noodzakelijk

blijken te zijn, brjvoorbeeld als de anatomi-

sche verhoudingen ten gevolge van een 'ver-

zakking' te sterk zijn verstoord.

Samenvatting

Veel (oudere) vrouwen hebben (last van) uri-

neverlies tijdens sporten. De meerderheid

zoekt hiervoor geen (medische) hulp en pro-

beert zelf een oplossing te zoeken door bij-

voorbeeld een inleghuisje te dragen of de

wijze waarop zij sprtbeoefening (soms ver-

gaand) aan te passen. In dit artikel wordt

besproken dat deze klachten bij de mee$e

vrouwen goed verholpn kunnen worden door

relatief eenvoudige maafegelen. Denk hierbij

aan goed uitplassen en het uitvoeren van ver-

sterkende oefeningen voor de spieren van de

bektenbodem.
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methode'

Urineverlies bij
vrouwen
tijdens sporten

worden en fur middel van oplichtende

lampjge ook getoond kan worden. Deze

methode heet de 'EMG-biofeedback
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TECHNISCHE COMMISSIE
Ben van Kan (voorzitter)

Eugène van de Berg

Hans Blokker (wedstrijdgÍoep)

Annet Manders (secretaris)

TRAINERS

Peter Barnard

Eugene van den Berg

Ronald Boelkamp

Gerard Buytelaar

Marcel den Dulk
Pieter de Graaf
Jos de Grad
Heuk Hoogeveen

Ben van Kan

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Pcrdijk

Roche Silvius

Heidi van der Yeer

Gerrit van der Veer

Ed zijr

TRAINERS couDtTto
Jan Ruigok

PAfrAMEDISCH
Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00

Masseurs:

Trudy de Lange

Johan Koopman

BESTUUR

Het bestuur van

070-34'19234

070-39M617

010-3612263

070-3901597

070-3901597

071-5766494

070-3930209

flaaglan&il CrcnÍinutlíaag Affi ffirri o1ffiïm
&dOdrilNw
I MSE CIft48 RikBrs@AV'40)

6 M4l) 022:ffi Piemvankmrm

8 M40 024.1i n?nsMaífls

3? MSE fi25:16 RochSiMus

40 M45 0:2532 HmtMulhk§

42 MSE 025:40 ,tdmshllhC

45 MSE ft2545 lrndntDur

fl M40 0:2ó03 PetffKeryttr

52 M45 0:2ó:14 Jryftiungq

56 M55 0ló:18 l{illemunPluÍ1m

68 I|ÍSE 0:2ó:Í RmulMul&

78 VSE 0rI:25 Smjaru§poNar

80 V35 0:2i31 Mnsrttlodtra

8ó M55 0'.21'.42 PaulSlijpn

93 VSE 027:Í llsavanl,eewen

99 M40 021:17 Hmditv.d TaI

lffi I,íi5 CI2837 EddyZ,Jf

109 M55 0lli9 haakLÍerj,r

111 M40 0:2159 lan&Nip

CORPS

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

070-3864053

ma/wo avond 070-321 1505

do avond 070-3476!31

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 rTelefax 070 - 323 667 1

THEHAGUE
Groenendaal 1 1

John Agerof
(voonitter)

Jelle v.d. Yeen
(vice-voorzitter)

Nel Buis
(secretaris)

José Willemse

(2e secretaris)

tr'rank §oonieus
(le penningmeester)

Izaak Lute[in

e-mail

Guus Zijdenbos

(ledenadministratie)

e-mail adres

Antoinette Jans

2244 BK Wassenaar 070-328 1025

Louis Davidsstraat 317

2551 ËJ DenHaag 070-3831322

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-3236092

Theresiastraat 244

2593 AWDen Haag 070-3815051

Johannes Po$straat 2

22@DC Leidschendam 070-3 I 751

Haagsestraat 38

2587 TK Den Haag 070-3502568

giro 263695 I

VSB-bank 88.55.95.823

V Slingelandtstraat 132

2s82XT DENHAAG 070-3554156

izkltn@ban.nl

siro 5699215

t.n.v. wed.§ec, HRR te Den Haag

A. Romeinsinget 38

2331 SV Leiden tel.071-5322179

g.zijdenbos @rikz.rws.minvenw.nl

Carel Reinierskade 303
SHIELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDING OYERSCHIESTRAAT 6' POSÍBUS 756A3

íoT0aRAilSTERDAM TELEFOOil:O20-5tt t886 FAX:O20-5tt taOO
(P.R.) 2593 HS Den Haag 070-3473894

CLUB VAN lOO

Postbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO 50.94.92.738

Ben Hermans De Sillestraat 26ó

(Voozitter) 2593 VE Den Haag 0'10-3411&'Í3

René Meijer Mezenplein 20

lVice-voonitter) 25ó6ZS DenHaag 070-3625212

Louise van Delft V. Loostraat 75

(secretaris) 2582XB DenHaag 070-3522519

Karel §tolk Bamsteenhorst 482

(pnningmeester) 2592ET Den Haag 070-3820418

GeorgeÍe Parlevliet Pr. Bemhardlaan 15

(PRbestuurslid) z&C|Leidschendam0T0-3215751

BARCOMMISSIE

Berry Kramer Clavecimbellaan 75

(voorziner) 2287 VC Rijswijk 070-394393ó

Ruud van Groeningen 2e Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 5353394t

Boy Gailjaard Zwolsestraat 427

2587 VH Den Haag 070-3514190

WEBMASïEN
Hans Eikenaar E-mail: webmaster@hagueroadrunners.nl

CLUBKLEDING
Ed zijt 07r-576@94

REDACTE HOTROADREYIE}ry
Hellen den Dulk Herensfaat 45

2681 BD Monster 0174-240861

E-niail: clubbladhn@ kabelfoon.nl

Dat andere merkenbureau.

SnIELD MARK

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnanen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

telefooni O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

UITSLAGEN

070-3978253

070,3080r 25

070-3960289

070-3857496




