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De eerste prijs is

heeftonze

bekervanhetl van
gulept. Daarnaast

zen in de diverse

Gelukwensen aan allen die
gerealiserd hebben.

zeÍ aan

dat Rob Krahmer

vervullen van vrijwilligers-

IS zoveel te doen binnen onze vereniging

en om al deze werkzaamheden op een gestructurerrde

manier uit voeren is er behoefte aan een strakke coördina-

tie. Rob zal te zijner tijd zelf uitleggen hoe hij gestalte zal

geven aan de uitvoering

Met sport$oeten,

lohn Agterol

Il ii het schriiven van dit voorwoord
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van een aantal

Na de:faining worden vele uren doorgebracht met het

voorbereiden en organiseren van The Hage Royal Ten op

26 mei aanstaande en de deelname van de Haagsche

Ooievaars Runnen 0.1.v. teamcaptain Henk Hoogeveen

aan de Roparun. Ik wens alle "noeste werken" veel suc-

ces en ik ben ervan overtuigd dat jullie na afloop op een

goed resultaat kunnen terugkijken.

om tot een afronding te

traingscursus',i,il volgen

Een

bestuur de

de

de

om

e-mail-

))I
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Ik mag uiteraard niet vergeten het C,P.C. weekend in

Apeldoorn te noemen. Deze keer een wat andere aanpak

zodat iedereen aan zijn nekken kon komen bij het hardlo-

pen, fietsen , mountainbiken, wandelen en last but not

least de disco. De geraffineerde puzzeltocht bij de

Apenheul o.l.v. Roché Silvius op zondag was de afsluiting

van het geslaagde weekend.

De organisatie, Hellen, Jac§, Margreeg Henk en Marcel,

dank voor de perfect vezorgde dagen.

De eerste fase van ds Z.O.T. trainingen is afgerond.

Dit jaar mochten wij weer ruim 100 loprs(sters) verwel-

komen, die o.l.v. het 2.0.T. comité en frainen klaarge-

stoomd zijn voor de diverse afstanden op 23 maart. Thans

zijn nog 50 mensen van deze groep in voorbereiding op

The Hage Royal Ten en [,eiden.

Het hstuur en divene commissies hebben de afgelopen

maanden weer intensief gesproken over de beleidsvoorne-

mens van oktober 2001. Binnen TC en de rainersgroep is

de discussie op gang hoe zo zorgvuldig mogelijk de dins-

dagavond, als exfa rainingsavond (dit ter ontlasting van

de maandagavond) ingevuld kan worden. Met name de

vraag of wij beschikken over voldoende ffainers om het

hele scala aan nainingsmogelijkheden te bieden, wie van

The Hague Royal Ten
Kriebels,vlinders en gezonde spanning
Het is donderdag 25 april, wanner ik ditsukje
schrtif. Afgelopen dinsdag hebben we en Royal

Ten fusfuunvergadedng gehad, alwaar een aan-

tal helangrijke bulksingen genunen moesten

worden, He rtaanwe erfinancielvoor, reke-

ni n ghou dmd nret ove r*ng*ome n
sponsoroverenkomsten, tryezegde deelname

aan de businessrun en Smartpande.Welke kos-

ten zijn er al gemaaken vallen ta.v. de fugro-
ting my en welke vallen tegen?

begroot tekort of overschot? Kunnen we

wijmaken voor toppers? Wat doen we

Hoeveel prijzen voor de

en de mannen veteranen. Hoeveel T-shirts

zullen we bestellen voor de businessrun? Hoe zien de pak-

ketten voor de Kidsrun, Smart parade en businessrun

eruit? Is alles al binnen? Wat yoor herinnering doen we

dit jaar? Hoe loopt het met het aantal aanmeldingen voor

lrijwilligen? Is de vergunning al rond? Is alles al gere-

geld met de boswachter van het Haagsche bos en

Malieveld?

De vergadering verloopt aan de ene kant in een zeer ont.

spannen sfeer, aan de andere kant zijn duidelijk al weer de

hiebels, vlinders in de buik en gezonde spanning bij de

bestuunleden waaÍ te nemen.Deze verschijnselen uiten

zich door ern nogal chaotisch verloop. Van het ene onder-

werp komen we op het andere, een agenda is echt overbo-

dig in dit stadium. Al is de ervaring in het bestuur nog zo

groot, elk jaar rond april doet dit venchijnsel zich voor.

De wedsnijd komt nadeóij en ieder van ons begint er erg

veel zin in te krijgen.

Wat hebben we
kunnen besluiten?

Toppers

Er blijkt voldoende budget om toch weer een redelijk

bedrag te kunnen be$eden aan startgelden. Niet veel nun-

der dan vorig jaar. Echter zijn we niet in staat 0m een ver-

zekering af te sluiten om een bonus te kunnen zetten 0p en

zeer snelle tijd. We zijn benieuwd wat er uit gaat komen.

Ook hebben we weer een aardig prijzenschema kunnen

vaststellen, waar menig Nederlandse wedstijd een puntje

aan kan zuigen: 9 pnjzen voor de heren senioren, 2 voor

de heren veteÍanen en 3 voor de dames. De prijzen zijn in

drie categorieën ingedeeld, afha*elijk van de tijden die

gelopen worden en bij de langzaamste categorie dienen zij

in ieder geval onder de 40 minuten te zijn. Daarboven

wordt er niets uitgekeerd.

Smartparade

Er zijn al weer 18 aanmeldingen en er zitten or nog een

aantal in de pijplijn. Het ziet er naar uit dat we het aantal

van vorig jaar gaa, overfreffen. Het pakket bestaat weer

uit een mini SmarL twee herinneringen en de nodige ver-

wennuij voor de inwendige mens. Ook zullen de bedrij-

ven een foto ontvangen van hun Smart, welke geno

men zal worden tijdens het evenement.

gadering. Enig punt

van zorg op dit

moment is het aantal

aanmeldingen van

vrijwilligers. We

gaan er vanuit dat

ook dat op zijn

pootjes terecht zal

gaan komen en dan :

Businessrun

Twaalf deelnemerslijsten zijn er al binnen en nog

eens 16 toezeggingen van deelname zijn er. Als die

16 ook daadwerkelijk binnenkomen, gaan de

dames, die het binnenslepen van teams op zich

genomen hebben (Amber van Driel en Nel Buis),

een prachtig Royal Ten record neezetten. Het

record van deelnemende teams stond sinds vorig

jaarop23 !!!!

Dames Bravo !! !!!!

Overige zaken

Ook alle andere

eerder genoemde

liltiE #í#Piltf IIY.íI* _ issues zijn afgehan-

f# # oelo uJoens oe ver-

LET THE ROYAL TEN BEGIN ! !! !! !!! !! ! !!
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gemaakt.
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llet cluhhlad heeft een

nieuuu e.tnail adres

Wilt u bij onjuiste adresering oÍ tenaamÍel-

maanden

Mei
2nummer

de hetof.iaanaanrijk ledenadnini*ratie

v00r d«ember31 hetvan

BD Monster,

Tel.: 0174-240861, E-mail:

eÍdruk
drukt sinds 1978 alle& op alles

{
Prins Hendrikstraat 76 - ZEfle HV Den Haag

ïer: 070 3454905 rsAZO 3451868
GSM: 06-53239661 E-Íffiil: kkz@euronet.nl
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B ichten rranuit het bestuur Verslag rran deALVrran 2?april 2002
6 februari 2002

te hebben met diverse mensen bij

is besloten de wedsfijdklok van de

niet in eigen beheer te nemen. Met name het

onderhoud en de uitleen breng nogal wat rompslomp

met zich mee. Het bestuur beraadt zich over andere te

nemen stappen.

Bestuursvergadering 26 februari 2002
. Verlaagde offerte voor plafond is goedgekeurd in het

bestuur. Verlaging was mogelijk door te besluiten om

niet overal de dure plafondplaten met gaatjes aan te

brengen. Deze platen komen nu alleen boven de bar en

sene. Bij de Club van 100 zal epn voorstel worden inge-

diend.

. John en Jelle hebben een bezoek gebracht bij de buren

om het nieuwe inrichtingsplan te bespreken. De buren

zijn tegen onze plannen. Artikel 19 procedure is inmid-

dels van start gegaan.

. De douches blijven problemen geven. Een aangeteken-

de brief over het niet goed functioneren is naar de direc-

tie van het Installatiebedrijf gegaan met kopie naar de

gemeente.

Bestuursvergadering 27 maart 2ffi2
. Na overleg met TC en beffokken trainers is besloten dat

HRR net briskwalken introduceert maar pwerwalken.
. Verder zijn in dezn vergadering de financiële $uk'ken

besproken die voor de ALV van 22 april gereed moeten

,,jn.

De volgende futuunvergaduingen zullen zíjn

op:7 mei, 5 juni en 3 juli

Tijdens de ALV is het volgende (in vogelvlucht)

aan de orde gekomen:

De voonitter, lohn Agterof, delde me dat
Henk van Leeuwen net zijn trainendiploma her.rft

gehaald. Gerard Buytelaar moet helaas vanwege
gezondheidsrdenen stopryn met atletiek.

en de diverse commissies hebben een

gegeven op het uitgevoerde beleid over

2001 en een vooruitblik voor 2002. Veel

te lezen in hetjaarverslag.

De voorzitter heeft aangegeven dat door divene kosten

(0.a. licenties trainen, extra schoonmaakkosten, hogere

energierekening) de leden een ondeöouwd voorstel tot

contributieverhoging mogen verwachten in de oktohrver-

gadering.

Jelle van der Veen kondigde aan dat deze week nieuwe

diktere waterleidingen aangelegd gaan worden, waama

eindelijk de douche problemen opgelost moeten zijn.(zie

verder artikel verfraaiingcommissie)

Daama volgde de herverkiezing van het bestuurslid Jelle

van der Veen en werd de verschuiving van Antoinette

Jans van communicatie-commissaris naar penningmeester

meegedeeld. Cees Crielaard zal de dagelijkse boekhou-

ding vezorgen, Antoinette heeft de eindverantwoording.

Guus Zrjdenbos heeft besloten te stopp€n met de ledenad-

ministatie. Het bestuur zoekt een opvolger.

Uitreiking van de bekerc (en bloemen):

Simon Tuyt Wisselbeker: Rodi Druif

Prestatiewisselbeker:

Damesveteranen 35+ José Willemse

Damesveteranen45+ Marianne Koopman

Herensenioren Willem de Graaf

Herenveteranen 4Ot Steven Po$

Herenveteranen 5Gr Jaap van Dijk

Herenveteranen6Gt PeterHoek

Aanmoedigingsprijs:

Dames: Marjolein van Beefihuizen

Heren: Rochó Silvius

Bij de rondvraag werd een oproep aan de leden gedaan

om na de training EERST te douchen, en pas daama aan

de bar iets te gaan bestellen.

A[ meer dan í5 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van atle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciale 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.

orthopedische schoentechniek

flD

D
T

Hu man & Du tein

MEI

start
start

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

DEWERKERS

NOVEMBER
4 CRo

4 WËGWEDSTRIJD

ÏRIAL

R

HYGIE

M I DZO EFMERNACHï
TIM E ÏRIAL

)

GIENE

12.15: 1 ,5
12.45: 5

Kids Run

Ladies Run

1 3.4 5:

km

km

',i. km

FEBRUARI 2 003
van

D D

het lijkt zo vanzelfsprekend

Maar wat als lopen niet gemakke'

lijk gaat?

LoDenr zond

Normaal lopen, M3

21

Haag

telefoon

2544 EJ

Huykman & Duyvestein

is gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

Kerketuinen.
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lntertriewVally Karagantcheff
voontellen?

rustige en breed geiïteresseerde jon-

Ik woon in een gezellig (klein) flatje

van Den Haag/lridschendam en hoewel ik
daar alleen woon voel ik me niet alleen. Daarvoor heb ik
het gewoon te druk (zoals iedereen) maar ook omdat ik
me alleen juist heel lekker voel. Misschien wel een gebo-

ren wijgezel. Ik ben opgegroeid in de nostalgische en

gezellige ArchipelbuuÍ (Den Haag). Ik heb nog em broer

(28 jr) en ern zus (31 jr). MUn vader is van Russische

komaf; zijn ouders hebben zich echter later gevestigd in

Indonesië waar hij ook is geboren. Ten tijde van de poli-

tionele acties zljn zn dan weggegaan en hoewel ze meer

een Russische achtergrond hadden koos het gezin toch

voor een bestaan in het kleine en voor hen koude

Nederland. In die tijd was het veel moeilijker om asiel te

kijgen in Nederland maar dankzij de goede contacten van

mijn opa met Nederlandse mensen (hij werhe bij de firma

Hagemeijer) werd het gezin gratie verleend door destijds

Koningin Juliana. Het gezin kwam in 1953 (net na de

watersnoodramp) in 3 delen over. Doordat mijn vader

altijd veel binding heeft gehouden met zijn vaderland

(zowel privé als zakelijk) was de sfeer thuis misschien

toch iets anders dan in een Hollands gezin. Maar behalve

die sfeer bleven de Russische invloeden op ons gezin ver-

der beperkt. Mijn moeder komt ook gewoon uit een oer-

Hollands gezin.

Watdcr- jevoorwe*?
Ik ben werkzaam in de documentaire informatievoozie-

ning (archiefldocumentatie), een vakgebied dat momen-

teel zeer sterk in ontwikkeling is.De oude traditionele

informatievooziening (ffsieke dossiers en stukten met

behulp van een geautomatiseerd posfegistratiesysteem)

ffansformeert zich langzaam maar zeker naar een digitale

omgeving. De archiefkasten maken plaats vooÍ computers

wÍutrmee vele efficiencyvoordelen kunnen worden

behaald. Belangijkste voordeel is dat de infomatie verl
beter toegankelijk is omdat bijna alle documenten worden

gescand en dus terug te yinden zijn, mits deze goed zijn

"ontsloten". Voorheen gebeurde het nog wel eens dat

bepaalde van hlang zijnde documenten niet werden gere-

gistreerd waardoor de kans bestond dat deze documenten

binnen de organisatie zoek raahen of niet in het archief

waren terug te vinden.Bij mijn werkgever (Ministerie van

Economische Zaken) houd ik mij bezig met het hheren

en toegankelijk maken van (hleids)informatie op het ter-

rein van duuzame energie, gaswet en gasinkoopconfac-

ten. Wij werken nog op de "oude" manier (dus met het

vertrouwde paprer) maar ook binnen de overheid wordt

hard gewerh aan de ontwkkeling van digitaal informatie-

beheer met behulp van slimme IcT-systemen.

Wanner fun jijbijEugene gaan lopen?

Meteen toen ik van HRR lid ben geworden, dat was in
januad 2000. Ik vind het een erg leuke en gezellige groep

waarin ik ook sportief aan m'n fekken kom. Hoewel ik
me niet altijd hield aan de strakke trainingsschema's van

Eugene ben ik wel yan mening dat het een gezonde en

verantwoorde manier van ftainen is. Bovendien heb je tij-
dens het lopen ook veel meer plezier omdat je het gevoel

hebt datje "lekker" loopt. Eugene vind ik dan ook een uir
stekende fainer. Helaas is Eugene onlangs op woensdag-

avond gestopt zodat onze groep voor een deel uit elkaar is

gevallen. Omdat ik toch in I groep wil lopen (e bouwt

dan ook wat meer sociaal contact op) ben ik inmiddels

overgestapt naar de groep van Ed Zijl.

Tnin jevaak, hoev*len wanner;r?

Ik tracht zoveel mogelijk 2x (op de club) per week te trai-

nen, op maandag- en woensdagavond. Helaas moet ik nog

wel eens een training voorbij laten gaan door m'n tafel-

tennisactiviteiten.lk heb dan vaak niet de discipline om

dan nog een keer voor mezelf te lopen hoewel dit wel zou

moeten. Dus voor mij is het gewoon em pure must om lid

te zijn van HRR omdat ik anden nog maar weinig zou

lopen.

Waar haal je de motivatie vandaan?

Ik ben een redelijk fanatieke sporter dus het kost meestal

niet zoveel moeite om me te motiveren. Natuurlijk

het wel eens voor dat ik -brjv. als ik vermoeid ben-

zoveel zin heb maar dan denk ik altijd maar aan het feit

dat sporten gewoon herl gezond en leuk is, zeker alsje dat

kunt doen in de buitenlucht en de prachtige natuur van

Meijendel en Clingendael.

Wat was voor jou de leukÍe wedstrijd in de

afgelopntijd?
Dat was de City Pier City loop op 23 maaÍ jl. Ik liep daar

nl. een PR op de halve marathon: t:40:31. Dat betekende

een verbetuing van bijna 9 minuten ten opzichte van

vorig jaar. Ik had dit helemaal niet verwacht, ik ging uit

van een tijd rond de l:45. hker als je bedenkt dat ik

eigenlijk niet genoeg (langdurig) ftain voor de langere

afstanden omdat ik slechts eenmaal perjaar ecn wedsnijd

op deze afstand loop. De CPC vind ik sowieso een leuke

wedsfijd vanwege de herkenning met het parcours en de

vele bekenden die je voor, tijdens en na de wedstrijd

tegenkomt.

Heb je zelf nog en uitdaging op het gebied van
lopen?

Ja, ik hoop nog eens een tijd van rond de 41 minuten te

lopen op de l0 km.

Heb je naast je sport nog hobbfs
Naast het lopen ben ik zowel actief als passief zeer nauw

betrokken brj de tafeltennissport. Ik ben bestuurslid bij de

kidschendamse vereniging V.V.V. (Veni Vidi Vici), em

voor tafeltennisbegnppen vrij grote vereniging (160

leden) met een eigen home (kantine) grenzend aan een

gemeentelijke gymzaal, die wij huren van de gemeente.

Evenals de HRR is het een gezellige vereniging waarin

echter ook de mogelijkheden aanwezig zijn om je sprtief
te verbeteren. Daamaast ben ik ook actief voor de bond

(opjeugdgebied). Naast m'n grote passie sport (welke dus

een $001 depl van m'n leven uirnaah) lees ik graag de

kant (maar dan hoof«lzakelijk in het weekeinde) en hjk
ik veel naar actualiteitenprogramma's. Ik ben nl. een echte

"nieuwsvreter".

Hoevxltijd zou *n mens gemiddeld perwek
aan sport moeten besteden?

Ik denk toch minimaal 2 avonden/middagen per week.

Welk hoek las je voor het laast?
Ik lees bijna geen boeken (meer). Het laatste boek dat ik
gelezen heb kan ik me dan ook niet meer goed herinneren.

Wat is je favodete muziek?

Ik heb een vdj brede smaak. Van Nederlandstalig tot

goede rockmuziek. Maar ik ben niet iemand die helemaal

gek is van een bepaalde groep of artiest en dus alle num-

men mee kan zingen. Favorieten van dit moment zijn:

Madonna, Twanes en Enya.

Waarom begint de grote massa aan
hun trainingscarrière met duurlopen

intervalraining is de basis, daarmee

een goede techniek. Er is geen betere fai-
dan een 5 km-wedsfijd. Door regelrnatig 5

wedstrijden te lopen gaat je basis-snelheid

, je tempohardheid wordt beter enje hersteld lek-

ker snel zodat je daarna gewoon door kunt Eainen. Niet

iedereen is geschikt om een halve of hele marathon te

lopen. Veel beginnende lopers wagen zich af of zij een

halve marathon kunnen uitlopen. Terwijl de vraag zou

moeten zijn, kan ik na de halve of hele marathon die ik

wil uitlopen, nog blessurewij van de hardloopsport genie-

ten? Wekelijks zie ik mensen om me heen die zich in een

te korte tijd hebben Haargestoomd voor een halve mara-

ttron. De halve of hele marathon wordt dan meestal nog

wel volbracht maar in de jaren erna vallen ze van de ene

blessure in de andere. Mijn advies is om meer 5 en l0 kn.
wedsrijden te lopen en de langere wedsnijden ver van te

voren en niet te dicht op elkaar te plannen. Hol niet van de

ene halve marathon naar de andere.

Edziil
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Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25

HRR clubleden speciale korting.
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SCHEVENINGEN

WELEB.9POB

Dr. Lelykad e 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556'112

Landeltjk erkend lnstallateur

L O O D G I E TE R IN STAL LAT EUn.

vaD Loostraat 140 25A2 i{ll Den IIaag
telefoon 070 3524388 / 06 54332579
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RACE

ATB

AÏB .

GAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

C.V. INSTALLATIES
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De 5 beste wedstrijdresultaten tellen mee.

lndien aan minder dan Swedstijden
dan is het antal tussen

de naam vermeld.

punten)

de Graaf

2 Roche Silvius

3 AlbertBeekhuizen

M40 (beker ífiX) punten)

4 Steven Post

5 Hans Blokker

6 Herman v.d.Stijl

M50 (beker>3Sffi punten)

7 Jaap van Dijk

8 Mllem van kooijen

9 Izaakluteijn

Mfl (beker >3250 punten)

10 PeterHoek

11 TheoHoenderkamp

VSE (beker >3750 punten)

12 SonjavanSpronsen

13 PeraMeijboom

14 GustaJessen

V35 (beker >35ffi punten)

15 Jose Willemse

16 MargrietHoekstra

l7 Anrue van Heiningen

V45 (beker >2350 puntcn)

18 Marianne Koopman

19 Lidwien van de Valk

20 Herma van Nus

V55 (beker >3fiX) punten)

21 Joannie Bosmans (4)

22 Noortje Albers (2)

,).

Vertel, Muse, vertel van de wrok van Achilles.

Daar kwamvoorde Grieken groteellende uit
voorL Dit zíjn de eerÍe twee zinnen uit het bcr;k
llias & Odyssea van Homercs.Voor

onderyeteken& gaat dit verhaal ook wel en
öee$e op. Zijn linku a&illespes enwatvoot
een peet g.,r.ln wonder dat ze hem hebbn ver-
noemd naar en penroon uit de Griekse mytho-
logie. Die pes fugon lidtt op te spelen en w*k
voor de 10 km bijdeHRR. Mze 10 kmtelde me
voorlpt 1 van de 4 circuit.

4535

4512

4t57

4273

4215

4157

4157

3588

3528

wedshijden eente en omdat ik voor 10

wegens een zeilwedstrijd verhinderd was

niet laten om niet te starten. Dat heb ik dus

de CPC in het vooruitzicht waar ik hoopte

weg te gaan vooÍ een tijd van 1.15. Gelijk de rem eÍ 0p

gezet; normaal trainde ik 5 maal in de week nu werden het

2 looptrainingen en wat baantjes zwemmen in het zwem-

bad. Het nadeel van de achillespeesblessure is dat hij lang

kan duren en de pees is taai en weinig doorbloed .Twee

jaar geleden had ik eenzelfde blessure aan mijn rechter-

achillespees.Rustig doorgetraind stond ik aan de staÍ van

de CPC voor het AEGON team van Ineke, hier en daar

handje schudden van oude bekenden o.a. Wim Hoek. (Hij

komt misschien etn keertje op de vereniging kijken en

mee fainen.) Ik was door het inlopen lekter op tempera-

tuur en had weinig last van mijn achillespees, tot de start.

Deze werd namelijk uitgesteld en maar uitgesteld. De

achillespees werd weer koud en stijf. Eindelijk na 18

minuten koukleumen was het parcours verkeerswij en

konden we van stafi. Heel rustig weggegaan onder de

pijngrens Ik liep als een jonge vent van 70 en iedereen

kwam me voorbij vliegen, zo ook de opmerkingen, die

vlogen me om de oren, "heeercew Piene gaat het van-

daag niet ","nee vandaag gaat het vooÍ geen

meter".Rustig doorgelopen met onderweg net de gedach-

ten om uit de wedsrijd te stappen. Maar ik dacht bij

mezelf ik maak er mÍru gewoon een rustig training van

met veel publiek langs de weg .Gaandeweg ging het hard-

lopen steeds lek'kerder en de pijn in de achillespees voelde

ik bijna niet meer. Dit is een gevaarlijke situatie bij een

warme achillespees dus heel goed uitkijken. Na 42 minu-

ten kwam ik aan op het 10 km punt en nu begon voor nij
de CPC een hetje in de vorm van een inhaalrace te wu-
den en het ging allemaal wat soepeler .Bij de bewust lang-

zaÍne start was ik door veel lopers ingehaald en die begon

ik nu op mijn beurt weer in te halen. Rene en Frans waren

de eente van de HRR de rest zou nog komen. Vooral op

de boulevard bij het keerpunt bij de haven, bij een licht

tegenwindje, leek het of iederern stil stond .Diverse hard-

lopers probeerde aan te klampen achter deze op hol gesla-

gen hardloper,tevergeefs overigens. Gaandeweg passeerde

ik Henk en daama Joop V. Op de Raamweg kwam Aad

even naast me fietsen, wat hem na dat rondje JJsland

vorig jaar niet zo verl moeite kostte. Het gaf mij in ieder

geval nog meer vleugels. Op naar het Lange Voorhout, in

het tempo wat ik eigenlijk de hele race had moeten lopen.

In 1.25 passeerde ik de finish vrij relaxed en niet echt moe

.Rustig uitgelopen, s avonds bijkletsen, dansen en een

uurtje bardraaien bij de HRR CPC after party. Ik was

benieuwd naar de terugslag de volgende twee dagen maar

het bleek heel erg mee te vallen. De blessure was niet ver-

ergerd, maar zeker ook niet veÍbetffd Dit verhaal is niet

aan te bevelen als je zeH een achillespeesblessure hebt;

het is meer het verhaal van een loper die op Ll5 weg had

willen gaan als hij herl was en 1.25 de finish passeeÍt.

Eigenlijk moet er een waarschuwing van het MTV pro-

gramma Jackass boven staan.

Piene van Leeuwen.
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mag zich verheugen op de komst

leden. We hopen hiermee de taken

de cie. nog beter te verdelen, zodat ieder in

het beste tot z'n recht komt. De

Barcommissie is hiermee op sterhe en zal zich het

komende jaar meer manifeshren. We kunnen ook terug-

zien op een geslaagd CPC fee$ dat zoals gebruikelijk pas

in de late uurtjes op gang kwam. Op klanken van DJ

Dance inc. werd uitbundig gedanst en aan de bar werden

de nieuw gelopen tijden op de CPC uitgewisseld. Zoals in

het vorige nummer van het clubblad gemeld staat de ver-

bouwing van de bar in de wachtkamer. Dit hangt samen

met de voltooiing van de tekeningen en de beslissing in

het kostenplaatje. Hopehjk kunnen we in het volgende

nummer iets nieuws hierover melden.

Inrniddels heeft de eerste cunusavond Sociale Hygiëne

plaatsgevonden. Hierbij was een derde van de barmede-

werkers aanwezig. Het was een leezame avond, met

video-insuuctie en rondgang door de keuken. De blauwe

vaatdoekjes zijn ondencheiden van de gele en de oude

niet bruikbare pannen hebben we het raam uitgegooid.

VooÍs is er een gezellige zomerbarbecue gepland op

woensdag 17 juli na de raining. Deze wordt weer als van-

ouds georganiseerd door Rob Iftahmer en medewerkers.

BerryKnnu

I IffiI

I

§

voor elke Íinisher,

niet tot

de NooÍje Alhrs haareente plaats bij de V55. Haar . Op 13 april werd in Anjum de Lauwenlan&narathon

gelopn in Lisse. een tweede plaats in de vi[ine bij de categorie V45.

Jod Wilhmse liep tijdens de 1 van de 4 bij Spafia op Noortje Albers gaat met haar tijd van 3:38:46 die ze

7 april een tijd van 39:52. 2h verbetert hiermee haar op 3 november 1989 realiseerde in New York naar de

aa I a

wlrzrgrngen

Hoenderkamp van de eente plaats te verdrijven. Peter

blijft op de tweede plaats staan bij de M60.

Halvemarathon

derde plaats. De eerste plaats van Els Bloemen met

2:56:i6, gelopen op 19 april 1986 te Rouerdam komt

volgens mij voorlopig nog niet in gevaar. Ook hier

verdwijnt Sophie van

een tijd van 4:03:34

liep op 10-3-2002 de Twintig van

l:28:53 verbeterde hij zrjn PR, dat hij

Alphen liep met bijna 5 minuten. Hrj

deGeenhuizen uit metvifine
23 inI9950pgelopn april

Rotterdam.mjaatvorig

tijd was 46:06. Het oude record stond pas sinds 2

december 2001 op haar naam met een trjd van 46:27,

a

echter 9 seconden te kort om Theo

Vitrine der de

1:39:18.

11-3-ZD2verstevig- Marathon

op 22-10-2000 in Den Haag.

. Tijdens de Voorschotenloop op

gelopen. Lidwien van der Valk eindigde hier als eerste

dame rret een tijd van 3:37:18. Deze tijd is goed voor

van de 4, liep. Met zijn trjd 40;36 neemt hij bij de

M60 de eerste plaats over van Theo Hoenderkamp.

Theo staat nu op de tweede plaats met 4l:51 gelopen

Tijdens de CPC-loop op 23 maart Z0f,2liep Litlwien

van der Valk 1:38:37. Hiermee neemt ze bij de V45

de vijfde plaas over van Sophie van Geenhuizen. die

sinds 23-3-9? in de vitrine stond met een tijd van
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niet te veÍgeten de opvallend veel HRR-supporters aan de

kant!

De prijsuireiking werd een HRR-feestje;in elke categorie

werden HRR-lopers/sters naar voren geroep€n 0m e€n

beker op te halen. En ja, daar kon Haag niet tegenop. Dus

met [ots nam John dan ook de clubbeker in ontvangst.

loséWillense

Verslagvan een magische barrière

en de clubbeker:

Demaglxhe banière

Lange tijd geleden stond in het clubblad een artikel over

de magische banière van Willem de Graaf van 33 minu-

ten. Die banière had ik dus ook, maar dan bij de 40 minu-

ten.En eindelijk na vele jaren ben ik er ook doorheen

gegaan. Daar ben ik uiteraard heel blij mee en kan dus

ook tegen anderen zeggen: geloof erin, heb vertouwen in
jezeH. Dat was ruj immers tijdens het CPC-tainings-

weekend verteld. De CPC leverde een PR op, ondanks de

waardeloze start en dus groeide mijn zelfuerfouwen. Dan

zondag, twee weken later: een lekter zonnetje, vlak par-

cous en af en toe een vervelende wind. Van die wind had

ik gelukkig weinig last met 2 snellejongens in rujn buurt.

4 ronden moesten afgelegd worden en elke keer de atle-

tiekbaan opkomend werd ik door de supprten aange-

moedigd. Ik zou en moest onder die 40 minuten komen,

ook al wist ik af en toe niet waaÍ ik de lucht vandaan

moost halen! Daardoor kon ik ook Ellen van SpaÍa niet

meer op het laatste stuk inhalen, maar mijn eigen finish-

tijd van 39.5 I vond ik eigenlijk veel belangrijker! ! !

Volgend doel voor ditjaar wordt de marathon van Berlijn.

Weer een PR? Ik geloof enn.......

Mijn dag kon dus al niet meer stuk, voor de club werd het

ook een goede dag, want voor de 2e keer won HRR de

clubbeker!!

HRR stond na 3 wedstnjden met 19 punten voor op Haag.

De vraag was of dat geno€g zou zijn. Wat als Haag een

extra blik lopers zou openfekken? Vandaar de

oproep in het clubhuis om met veel lopen te komen.

ded me een genoegen dat er VEEL lopers waren!!

De ledenadministrateur bedankt

A a dvi es

a d m i nistratie Q o nd ersteu ni n g

Ano OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

Het is op de najaanvergadering van 1992

geweest datTon Vermolen mijher;ft g&nthou-
siasmerd om de vacante functie als ldenadmi-
nistrateur te aanvaarden. Dit is inmiddels al wer;r
zo'n jaar geleden.

tijd wordt mijn wije tijd $eeds schaaner

ik nauwelijks meer hard. Hier wil ik graag

in brengen, zonder dat dit ten koste

de aandacht aan Maaike (2jaar), Niels (r/,jaar)

en Joke. Daarom heb ik rerds in februari te kennen gege-

ven dat ik per april 2002 met de ledenadministratie stop.

Aangezien dat moment nu is aangebroken wil ik graag

even terugblikken op deze periode als ledenadminisra-

teur.

Ik heb deze functie met veel plezier vervuld in goede

samenwerking met de penningmeesters Ed Biersteker en

Frank Soonieus. Het leuke un deze functie is dat je zelf-

standig kan werken, zonder vergaderverplichtingen. De

negatieve aspecten zijn de wanbetalers, die kosten in ver-

houding veel tijd en negatieve energie en soms kijg je
van hen als dank een grote mond, wanneer ze een aanma-

ning hebben ontvangen. Daarom wil ik bij deze alle leden

bedanken die in de regel op tijd betalen.

ln die 9'1, jaar heb ik het ledenbesand twee keer gecon-

verteerd, één keer uit de structuur van de vorige ledenad-

ministrateur naar QenA en vervolgens weer naar MS-

Access. Ook heb ik het bestand aangepast aan het jaar

2000 en de overstap gemaakt van guldens naar de euro.

De volgende ledenadministrateur wacht nog de schone

taak om de e-mailadressen in te voeren in samenwerking

met José Willemse.

In totaal heb ik 732 nieuwe leden ingevoerd en helaas ook

623 leden afgevoerd.

Iederem kan de nieuwe ledenadminisrateur helpen door

tijdig te betalen, vertruizingen en andere mutaties door te

geven en mochtje een keer door wat van reden ook niet in

staat zijn om te lopen, denk dan dat je bijvoorbeeld van je

tijdschriftabonnement ook geen geld terugkijgt indien je

niet in saat hnt gewepst om dit te lezen.

Ik hoop dat op het moment datje dit leest er inmiddels

een opvolger is gevonden en anders hoop ik dat op korte

termijn iemand zich aanmeldt. Uiteraard zal ik de nieuwe

ledenadministrateur alle steun bieden om de taak naar

behoren over te nemen.

Guus Zijdenbos

Bel voor onze reisgids 070-3636416 of bezoek www.intertrek.nl
lntertrek Da Costastraat 39, 2513 RN Den Haag
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Toen ik-door atrtoryh verlaat-vrtjdagavond 19

apfl aan kwamfiehen kon je&spanningalvan
en afstand voelen. Hiu zou het gebeuen! Zeker

fiAN Voft op de luidspr*en en en keur aan

fantastische artiesten stonden daar klaar om ons

en weruelende show voor te tovercn.

geen zin:je had er gewoon bij moeten zijn. Albij het nai-

ningswerkend in Apeldoom bleek hoeveel zangtalent we

in de club hebben, dat werd nu nog eens bevestigd. Ik zie

ook een hele cultuur ontstaan: mensen staan onder de dou-

che smartlappen op te halen, muziek en telsten worden

gekopieerd en gaan van hand tot hand, afscherd van de

ZoT-training klinkt nu als een opera-aria en weldra zal er

wel op de wijdagavond een zangclub worden georgani-

seerd (niet allemaal tegelijk!). Idee vou de PR?

Willenvan Prooijen

City Pier City 2002
p erst was er nog een soort vergadering geweest, die ik

F 6us gemist heb. Ik heb begrepen dat Kapitein

L Hermans een schip met een vliegende vaart door de

'@ligp?) baren wist te leiden, zelfs zonder hulp van

stuurlui aan wal. En omdat Karel Stolk in Portugal zat kon

hij mooi v00r nog een jaartje als pnningmeester worden

benoemd. Rob Kramer en Gorgette kwamen ook aan

boord en Harm had een brief gestuurd die geloof ik werr

overboord werd gegooid.

Enfin, de kapitein verliet het schip, en het feest kon begin-

nen. Wat een leuke club is dit toch. Stel je eens voor hoe

eerbiedwaardige penonen van middelbare leeftijd op

muziek uit dejaren 60í0 staan te swingen en daar nog een

liedje bij zingen ook. Ik rroeg me af hoe ze dit zouden

oefenen thuis. Voor de spiegel? Met de stereo keihard aan

ofjuist niet om nog een beege op zuivertreid te studeren?

En dan met man/vrouilkinderen eÈij tyouten?

In elk geval waren de resultaten schitterend. Teveel namen

om hier allemaal 0p te noemen en dat heeft ook eigenlijk

Tweënhalve maand hadden Hanneke Drewes

en iker misschien nietalles maarwel vep.;laan

gdaan om onze ZOT-loopgrep klaar te stomen

voor DE GROTE DAG. En watliepen ze geweldig.

Klasse!

maand leek het erop dat maar een píulr

de oonpronkelijke dertien aan de start zou-

Mar trldens het blauwbekken bij de

staÍt van de 21 km van de CPC stonden er

toch nog acht van onze eigen ZOTters in de

staÍvakken. Geen blessures, maar een griepje hier, een

vakantre'tje daar en nog z0 wat van dat ongemak tijdens

het laatste deel van de nainingsperiode hadden het beeld

wat vertoebeld.

Onderweg was ik ingehaald door de snelleren uit de

$oep, terwijl Ineke Gillet en ik lekker op ons gemak de

Bezuidenhoutseweg afliepen. 0p de Pompstationsweg

kwam de middenmoot van de ploeg ons voorbij en die

lopers zagen er nog fantastisch uit. Goede voorbereiding

onder deskundige leiding, dat kon je zo zien. Sommigen

probeerden nog stiekem te passeren, maar in het mij eigen

tempo had ik natuurlijk alle gelegenheid om alles en

iedereen in de gaten te houden. Op de Boulevard scheid-

den de wegen van Ineke en mijzelf zich door te ved tem-

pvenchil. Nog even met Hans de Grijze opgelopen,

maar ook onze tempo's lagen teveel uit elkaar. Na de

keerlus kwam ik Hanneke tegen die de achterhoede van

de zaterdaggroep in een lekker rustig tempo bij zich had.

Ook met Jeftey, ons boegbeeld uit de CPC-bijlage van de

Haagsche Courant, ging het lekker, dat zag ik wel. Goed

dat we er toch een keer een training van twee uur tegen

aangegooid hadden. Nu wist iedereen wat haar ofhem te

wachten stond. De laatste vijf klometeÍ heb ik eenzaam,

maar niet alleen, uitgelopen. Veel wisselende contacten

doe je tijdens deze fase altijd op. Dat vind ik zelf het

gezelligste van de CPC. Een praatje hier en een vriende-

lljk woord daar. Kom op,joh, volhouden, loop een stukje

mee, waaÍ kom je vandaan? Het gaat allemaal nergens

over, maar er heent em geweldig saamhorigheidsgevoel.

De laatste klometer is zoals gebruikelijk een groot fee$

van herkenning met al die roadrunners en kennissen langs

de kant. Heerlijk. En na de finish bij de stand van de HRR

dat fantastische moment van die ZOTten, die het allemaal

voor elkaar hebben gekegen. Als het allemaal meezit,

lopen van de langzame 21, zien we elkaar volgend jaar

weer begin januari. Doen we het nog een keertje over.

Toch?

AndréWesterhuis

ZOT, langzane 21 kn
Comrnunicatie

er zoal allemaal gebeurd op het gebied van

sinds het vorige clubblad, het eerste

samenhangen met het publiek waar het medium zich op

richt.

En niet te vergeten: De zaterdagochtendtrainingen (ZOT-

trainingen) voor de CPC zijn met een complete fotorepor-

tage in Lijn 88.4, het gratis magazine van HTM, in het

zonnetje gezet. Rodi Druif is met 'zijn' loopgroep uitge-

breid op de foto gezet. Het aÍikel eindigt als volgt "Het

clubhuis op de grens van Wassenaar en Den Haag heeft

een ideale ligging op loopafstand van duinen, bos en

strand. Maar de beste reclame voor de Haagse Road

Runners is natuurlijk Rodi Druif zelf. Want om op 72-jari-

ge leeftijd nog zó fit en levenslustig te zijn ... Wie zou

daar niet warm voor lopen?' Lijn 88.4 heeft ecn oplage

van 125.000 stuks, en ligt in de bussen en trams van

Wassenaar tot en met Delft, van Scheveningen tot en met

Voorburg en kidschendam.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvereniging heeft ingestemd met de

opvolging van Frank Soonieus door mijn persoontje

Zolang er nog geen opvolger voor mij is, blijf ik
"Communicatie" met delfde inzet als de afgelopen jaren

behartigen!

@

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

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

van ditjaar?

Evenementen

Nou, in ieder geval de CPC. Deze is in de nieuwsbladen

uitgebreid aan bod geweest. En wat nog belangrijker is: de

HRR*tand bij de CPC was dit jaar bemand door wel tien

verschillende HRR-leden. Frans Martens heeft een speria-

le flyer ontworpen. Deze zijn zowel in kleur als zwart-wit

verspreid bij de finish van de 5 en de l0 kilometer: ruim

500 exemplaren. Nel Buis heeft ook een Ilink aanal flyen

in de business{ent uitgereih.

De ZoT-organisatie heeft flyers met de doorloop van de

speciale zaterdagochtendrairungen voor de Royal Ten en

de werlstijden in l,eiden uitgdeeld. Hiervoor is ook een

aantal kantenartikelen geplaast, net als op wasline.nl en

residentie.net. Wat opviel, was dat kanten niet de term

'l,adies Run'uit het persbericht ovemamen. Op een of
andere manier heeft dit blijkbau weinig attentie- of
nieuwswaarde. Daar staat tegenovff dat residentie.net

daar nog e€n apart artikel van gemaah heeft!! Het zal Antoinette lans

,
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uit welk iaar dateert deze foto, is gewonnen door
Jose Willemse.

Het juiste antwoord is 1994.

Uitslag van de Road review nr 1,

De prijs is een van Q 5.
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CPC trainingsweekend
Eindelijk was het zover. Het CK wekend stond
w*r voor de deur. Vrtjdagmiddag 1 maart half
drie sharp stappn wijLouise,lacky en ik in de

bolidevan Ben Hermans, opwelt naar

Apeldoorn. De sferzater al gelíikgord in.We
waren de straat nog niet uit of de multivitamine
drank, drop, zuurtju en &ips kwamen tevoor-
schijn. Voor onderwq had Mn gezorgdvoor

sryiale muziek. De nummen van lamu Last,

FransjeBouweren Andre Hazesweden dan ook
uitvolle bont megezongen. Eenmaal in
Apldoom geaniverdwarcnwe al sdtor.

ontvingen we van het ontvangstco-

HRR paraplu, voor het geval het een

weekend zou worden maar de weergoden

en we hebben een prachtig zonnig

weekend gehad.Nadat we in onze kamer de bedden had-

den opgemaakt en ik nu ook weet wie onze andere kamer-

genote was, Sandra(tje), is het tijd voor eon drankje en

langzaamaan stroomden de HRRérs binnen.Een aantal

mensen gingen in de stad eten en e€n aanAl in de jeugd-

herberg . Met Ben en (ik weet zijn naam niet meer), Peter

Barnard en Louise zijn we gaan eten bij de plaatselijke

chinees. Of de chinees blij was met ons bezoek weten we

niet, maar we kregen wel af en toe te horen dat we een

beetje te hard lachten. Ondanls dat hebben we heerlijk

gegeten en weet ik nu ook iets meer over het jaar |ffi, de

tijd van Napoleon! Terug in de heóerg bleek dat zo'n

beetje alle andere HRR ers op zoek te zijn gegaan naar de

autosleutels van Aad Overdevest..Ondertussen is het fest
begonnen. Peter Bamard had em mooi spel georgani-

seerd. In groepjes van drie konden we aan het dartspel

meedoen. Een heuse competitiesrijd werd gestreden want

er waÍen mooie prijzen beschikbaar gesteld en de

opbrengst was voor de Roparun. Natuurlijk deden de jon-

gens achter de bar hun best om ons op de dansvloer te

kijgen wat ook goed luktc. Het werd dan ook ern latertje.

Zhterdagochtend 6 uur stond onze 5e kamergenote Ania
iets te fris en te enthousiast voor onze neus. O.k. dan maar

langzumun wakker worden want het was ook nog eens

mooi weer.

Om 9 uur is er een gezamenlijke loop en daama heerlijk

brunchen. Gelukkig zrjn de sleutels van Aad ook weer

terecht. Ondertussen zijn Drnnis en Nicole ook geani-

veerd en heeft hij tijdens een gezellig praatje over verïE

vakanties mijn beurse voet flink gemasseerd. Bedankt

Dennis. 's Mid«lags stonden er allerlei aktiviteiten op het

programÍna. Je kon onder deskundige begeleiding van de

plaatselijke mountainbikeverenigrg gaa, mountainbiken

of met een andere fietsploeg een tocht gaan maken. Wij

hezen voor een filse wandeling. Onder begeleiding van

Henk van lreuwen, op zijn van "Bommels" gaan we de

paden op en lanen in. Een heuse pannenkoek op de helft

van de tocht werd door hem in het vooruitzicht gesteld.

We hadden er zin in, de zon scheen, gezellig gebabbeld

(hoe bedoel je integreren) en Lage Vuursche (was het wel

Lage Vuursche?) lag voor ons. De pannenkoek zou er wel

ingaan. Maar helaas het pannenkoekenhuis van Henk

bleek geen pannenkoeken te hebben. riVat een ramp, lrny
schoot gelijk in een hypo, dan maar poffertjes wat flink

tegenviel en waaÍ we de rest van de wandeling terug flink

last van hebben gehad. Maar dat mocht toch de pret niet

drukken.Terug in de herberg nog een flink bord macaroni

er boven op en konden 's-avonds de voetjes weer van de

vloer. De disclockeys lroegen zich af waar wij sporten

nog de energie vandaan haalden, want er werd enthousiast

de hele avond gedanst. Ook nu werd het weer

laat.Zondagochtend 9 uur, waar was iedereen voor de

ochtendloop? De echte die hards stonden er wel maar wij

hebben heolijk uitgeslapen. De tassen werden alvast

gepakt en ook nu zijn er weeÍ een paar sleutels zoek.

Ondertussen verplaatst het dartspel van Peter Bamard

naar de tuin en werd eÍ nogeven voor de laatste prijzen

gesfeden. De pijltjes vlogen overal heen behalve op het

bord. 'sMiddags had Roche een pittige puzzeltocht uitge-

zet in de Apenheul. We werden in groepjes opgederld en

onder leiding van de familie v.d. Berg gingen we op pad.

Dennis en Nicole konden

kaart lezen dus dit lieten

we dan ook aan hen over.

Al snel was duidelijk dat

het allemaal niet zo gemak-

kelijk was als het leek.

Menigmaal hebben we ons met z'n allen over de kaaÍ

gebogen en hebben we natuurlijk ook een paar keer mis-

gelopen. Ook de opdrachten waren pittig en met de ant-

woorden konden we alle kanten op. Opdracht nr. 10 bij-

voorbeeld was nergens te vinden waardoor het woord wat

geraden moest worden erg moeilijk werd. Was het nou

Loopplezier, Ap(n)plezier of HRRplezier? In ieder

geval hadden wij zeker veel plezier. Na afloop werden we

in de jeugdherberg verrast

met soep en heerlijke

broodjes.Bij de prijsuinei-

king werd alles duidelijk

en na het dankwoord van

onze voorzitter John ging

iedereen vermoeid en voldaan weer huiswaarts. Deze keer

was het stil in de bolide van Ben, maar aan het eind werd

Fransje Bouwer toch weer luidkeels meegezongen. Het

waren heerhjke dagen, en it wil het organisatiecomité dan

ook bedanken voor dit zeer geslaagde CPC weekend.

Tot volgendjaar.

Na deVree.

?.ra
derdeel von de D+Fgroep

SSU RANTI ËN

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaac 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. ö
wil je meer weten? Fngsx
We nemen graag detijd MSlOnt
voor ie. coflTAcïrENsPr-AN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002
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Haagse 0oevaarsrunners
I

Zaterdag B apfl liep hetin kortetiid behoorliik
vol tijdens de sponsorbijenkomstvan de Haagse

Ooievaanrunners ten öehoeve van deRoparun.

Die sponsors wilden die dapperc teamleden wel
eens rn levende lijve ontmoeten. te kon met ze
praten en hetwaszelfs mqelijkom ze aante
raken

vind je anden zo makkelijk van die men-

die met zijn achten 520 km gaan hardlo

in anderhalve dag? Onzr kwartiermaken

hapjes, salade en soep gemaah en dat

ging er tegen het eind van de rniddag goed in. Bijna het

hele team voor de Roparun was die middag aanwezig op

de vergadering waaóij Izaak de hele route langsliep om

ons voor te bereiden op het echte werk. Zo te horen kent

Izaak de hele 520 km naadloos uit het hoofd. Hij weet

precies waar welke lopr met welke fietsers brj zich

gewisseld wordt met welke andere loper uit welk busje.

Er zijn diverse fietsende kaartlezen, die hopn dat het hen

onderweg ook zo goed afgaat. Vooral die stuk'ken van de

route waar geen auto's zijn toegestaan, hebben iets onaan-

nekkelijks. Wie wil er nu graag tegen een loper na ern

dag lopen zeggen dat hij of zij een kwartiertje t€rug moet

lopen omdat de verkeerde afslag is genomen. Het begint

nu zo langzaamaan wel dichtbij te komen, die start op 8

mei. Spullen en geld komen gesaag binnen, naar het lijkt.

Er is soms wel wat volharding nodig om mensen te oveÍ-

tuigen van het nut van een kleinere of grotere bijdrage

voor het goede doel. De een is ook succesvoller dan de

ander, maar het allerbelangijkste is dat vele kleintjes

grote maken. Honderd maal een inschrijving van §t
voor het raden van de eindtijd in Parijs is ook weer f 100.

De spaarvarkenactie van Nico is succesvol verlopn. Peter

heeft nog weeÍ een nieuw ludiek spel bdacht, waarmee

hij elke clubavond mensen weer tot een bijdrage verleidt.

Hij loopt bovendien gespnsord Rotterdam wat volgens

mij ook heel wat geld op gaat leveren. De bijdragen van

bedrijven die, gewaagd door de afzonderlijke teamleden,

soms heel makkelijk en soms wat minder makkelijk zo

maar een greep in de kassa deden voor het goede doel, tik-

ken daarbij lekker aan. En dan natuurlijk die andere spon-

sors die een bijdrage leverden, wiurmee het team opge-

staÍ kon worden. Matuieel loopt het dus goed, maar

loopt het team ook goed? Daar ziet het wel naar uit. De

nachttraining verliep prima. Niemand is nog geblesseerd

en zelfs al zou dat onverhoopt gebeuren, hebben we nog

genoeg reserveloprs om in te vallen.

Kortom, we zijn er klaar voor.

AndréWesterhuis

Fieher Haagse OoievaamnmneÍs

dinsrtag 12 maart was de eente bijeen-

voor bardienstrnedewerken waarin ons

haarfijn werd uitgelegd wat "Sociale

"HACCP in de sportkantine" inhoudt. Een

lid van onze club en beroepshalve veel met dit onderwerp

bezig, was bereid om ons die avond eens goed duidelijk te

maken waarom wij toch vooral vaak onze handen moeten

wassen! Hij legde uit dat "HACCP" een sy$eem is dat in

Amerika toegepa$ wordt bij de NASA. Immers, in de

ruimtevluchten mag niets fout gaan met het voedsel van

de astonauten, alle risico's van besmetting met bacteriën

moet worden uitgesloten. Vervolgens toonde hij ons een

video waarin wij zagen wat er zoal fout kan gaan met de

hygiëne in een sportkantine. Eerst dachten wij dat we naar

een "Goede tijden, slechte tijden"-aflevenng zaten te kij-

ken. Maar gaandeweg werd het duidelijk dat het hier om

een ernstig onderwerp ging, waar wij als HRR, in het

bezit zijnde van een kantine, heel goed notie van moeten

nemen. De video leerde ons o.a. hoe snel bacteriën zich

kunnen vermenigluldigen (op ongekoeld bewaarde etens-

waren heb je binnen 6 uur al van I eenzame bacterie een

gezellige menigte van 262.144 stuks!), wat de juiste tem-

peratuur in een vrieskist en een koelkast moet zijn, hoe je

met snijplanken om moet gaan (liefst voor elke s00rt een

ander kleurtje: rood voor vlem, geel voor kip, wit voor

brood en groen voor sla), hoe je keukendoekjes moet

gebruiken en wat kruisbesmetting is (nee, niet dat!).

Ja, daar word je dus wel even stil van. Hij lichtte daama

nog het een en ander toe en sneed ook nog het onderwerp

"drankmisbruik" aan. De verantwoording voor het

gebruik van alcoholsche versnaperingen ligt wel degelijk

brJ HRR, dus bij de barmedewerken. Wij zijn verplicht

om jullie op je gedrag aan te spreken. Als we vinden dat

het onveilig is om je met teveel alcohol in je lijf de sraat

op te zien gaan, zullen we niet schromen je daarop te wij-

zen. Hij beantrvoordde daama al onze vragen en nam ons

ook nog even mee naar "onze" keuken. Hij gaf ter plekke

íum waaÍ zich gemakkelijk bacteriën kunnen ophopen en

gaf advies waar verbeteringen aangebracht kunnen wor-

den. Zo zou het bijvoorbeeld al helpen als aanrecht en

werkbuffet van roestwijstaal zijn gemaakt, dat blijft veel

schoner en staat op poten zodatje eronder ook goed kunt

schoonmaken. Helemaal vol van al deze kennis plus een

meegekregen naslagwerkje (handig!) kwam ik later op de

avond thuis. Ik vertelde mijn man dat ik erg veel geleerd

had deze avond, dingen die ook thuis in de praktijk

gebracht kunnen worden. Er zijn nog twee avonden

gepland: ll juni en 10 september. Barmedewerkers: alsje
je nog niet hebt aangemeld, doe het nu! Het is leuk en

leerzaam en bovendien verplicht.

Ba rd ienstmedewerkers leren

handen wassen!

De ene keerkoí hetwat nlrp;r moeite dan de

andere k*r om na te denken over de informatie
die deTCvia dewebsiteen hetdubhlad naar de

leden verspreid.

Deze kele,r is er gewoon sprake van een

overuledaan gefuurtenissen en informatie.

van den Berg heeft besloten om te wisselen

Ed Zrjl heeft aangegeven niet

de snelle 5 km, maar ook specifiek de snelle

gaan trainen.

Dit heeft tot gevolg dat er nu op maandag, woensdag,

donderdag en zaterdag specifieke naining wordt gegeven

op de korte afstanden. Dat e.e.a. niet even soepel is verlo-

pen, moge (vooral voor de berokkenen) wel duidelijk

zijn. Voor een derl van de groep lopen van Eugène, die

op woensdag lopen, is een tussenoplossing gevonden.

Hans Zuurmond heeft zich bereid verklaard tijdelijk deze

lopers op te vangen. Daarbij heeft hij uitrdrukkehjk aange-

geven ge€n vaste fainer te willen worden. De TC gaat er

van uit dat binnen niet al te lange tijd een definitieve

oplosing in zicht komt.

Henk van lreuwen heeft op de donderdagavond een deel

van zijn groep laten doonfomen naar de groepen van

Eugène van den Berg en Ben van Kan. Dit met als doel

om de nieuwe leden, die vanuit de ZOT en mede ook via

NieuwsuitdeTC
de voors en tegens. Tijdens een van de volgende vergade-

ringen zal meer diepgaand oplossingsgericht op deze

kwestie worden ingegaan.

Lees verder op pagina 9

de website instromen in de vereniging op te kunnen van-

gen. Na een gezamenlijk overleg met alle donderdag-

avondtrainen is besloten dat Boy Gailjaard op proef gaat

starten met een loopgroep, waardoor er naast Frans

Perdijk etn loopgroep ontstaat die zich qua richttijd ( I
uur 40 - 1 uur 50 voor de halve marathon) plaatst tussen

de groepen van Jaques Overgaauw en Ben van Kan.

Het bestuur heeft via de BCO en de TC-trainenvergade-

ring het beleid voor de erntvolgendejaren gepromoot. De

door het bestuur al in ohober 2001 aangegeven visie om

als vereniging te groeien van 500 naar 700 leden heeft het

nodige stof doen opwaaien.

De allerbelangrijkste reden om voor deze groei te pleiten

is de noodzaak van ons bestaansrecht. Daar staat de TC

dan ook volledig achter. Hoe e.e.a. gestalte moet gaan

kijgen is em heel andu verhaal. De voonraarden om

deze groei daadwerkelijk enige kans van slagen te geven,

zijn nu nog niet aanwezig. Daarover is een eerste brain-

stormsessie geweest tussen TC en trainers. Alle aanwezi-

gen waren het er over eens dat we niet om de al enige

jaren in gang zijnde veroudering heen kunnen. Tijdens

deze sessie is het voorlopig gebleven bij het noemen van

Lenie Gehuf

Nieuwe leden oktober 2001 -Maa rt 2002
nanmlid
Jan lrenaars

Mastia Kaldenbach

Lucas de Kruijter

Julien Brown

Yvonne Telgen

Peter Spaans

Danielle Minekus

Jean Claessens

Rhea Hamilton

Jutha Konst

Sake Teeling

Peter Wierts

Charlotte Engel

Hans Hofland

Albert-Jan Hartman

Ouahiba Ouadfel

trainer
Heidi van der Veer

Ben van Kan

Ronald Boekkamp

Jaques Overgaauw

Edzijl

Henk van lreuwen

EÀZijt
Pieter de Graaf

Henk Hoogeveen

Genit van der Veer

Joop den Ouden

Jaques Overgaauw

Powerwalk

Jaques Overgaauw

Conditio

Corine Schmal

Genit van den Hengel

Wouter Kuiper

Frank den Heijer

Pieter de Jong

Felipe Semeleer

Gerben Houtkamp

Frank de Ruijter

Giovanni Pepe

Robert Baank

Jeroen Visser

Fenneke Hommel

Stevan Lindaart

Bompeti Harushimana

Gerlant Kooisra

Marianne Baak

Stefanie van der Schans

Ben van Kan

Jaques Overgaauw

Henk Hoogeveen

Henk van Leeuwen

Genit van der Veer

Ben van Kan

Jaques Overgaauw

Eugène van den Berg

Henk Hoogeveen

Ronald Boekkamp

Ronald Boekkamp

Jaques Overgaauw

Georgette Parlevliet

Henk Hoogeveen

Georgette Parlevliet

KOK Assurantiën kan u van dienst ziin op het gebied vans

rL van een".

Inlichtingen; John Agterof
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Nieuws uit de TC

Dp TC heeft bij de trainers de vraag neergelegd om bin-

nea de gpqpn op zoek te gaan naaÍ talenten, die zich

willen specialiseren in het vak van trainer. We sffeven er

naar om kandidaten via een assistent-trainerschap door te

laten groeien naar een volwaardig fainerschap.

De vereniging heeft momenteel meer dan 500 leden. Er

zijn op dit moment 16 groepen.

Een eenvoudige rekensom leert, dat per gro€p gemiddeld

meer dan 30 lopen geregistreerd zouden saan. In de prak-

tijk valt het iets mee, omdat we ook aan aantal leden heb-

ben dre niet in een groep lopen. Naar schatting komen we

toch uit op een gemiddelde van 25 lopen per groep en dat

is veel te veel. Voldoende reden om te pleiten voor toena-

me van [ainersaantallen. Wie pakt de handschoen op??

Verder is vanaf januari 2002 geshrt met eon blessure-

groep op de zaterdagmorgen met als doel om alle lopen

die gebleseerd zijn te begeleiden, via ern aangepaste [ai-
ning onder deskundige begeleiding van Dannis van den

Berg (onze fysiotherapeut). Er lijh ern misverstand te zijn

ontstaan onder de lopen, die menen dat zij niet in aanmer-

king zouden komen voor die begeleiding.

Laat het duidelijk zijn: De TC is van mening, dat een

loper die op zijn eigen houtje zonder begeleiding traint,

veel risico loopt, met als gevolg dat menig maal is geble-

ken dat de terugkeeriherstel verl langer dan noodzakelijk

op zich liet wachten. Maar al te vaak is de hoofdreden:

alleen maar terug te willen keren op het niveau van zijn

eigen groep en dan op de koop toe ook nog buiten het

zicht van de eigen trainer. Het niet bij je eigen vertouwde

groep lopen schijnt voor menig loper nog steeds próle-
men op te leveren, waarbij uit het oog wordt verloren dat

juist geblesserrde lopers exra begeleiding nodig hebben.

De TC

Ben van Kan

Als je alle mensen die een van de crossen van dit
circuit op een lijst plaatst, kon je tot en resryc-
tahel aantal van enkele honderden. Toch zijn er
maar enkele die-hards die drie of mÉr crossen

van dit circuitvolbrengen en zo in de einduitslag

terecht komen. De mannen van 40 iaar en ouder
dcr;n het in de einduitslag het fust met 22, daan
na de senioren met 13. De dames lieten het dit
jaar en futje afweten. Slechb 2 senrbres en 3
veteranes 35 + komen in de einduitdag voor.

Ook hier zijn de vertigen het" best" vertegen-

met6.

aforagen of het voor organisatoren wel de

dat niet...) waard is al die energie

als er uiteindelijk zo weinig mensen in

komen. Toch waren de verschillende

crossen stuk voor stuk goed bezet met vooral deelnemers

van de eigen club. Geen reden dus deze wedstrijden niet

meu te organiseren. Sterker nog. Het crossen is van

essentieel belang voor de onnuikkeling van de goede

wegatleet. Atletiekverenigingen zijn m.i. daarom verplicht

dit soort wedsrijden te blijven organiseren. Als je de

einduitslag bekijkt zie je elk jaar weer dezelfde namen

lerug. Zn heeft Piene van lreuwen (HRR) geloof ik nog

nooit, niet gewonnen. Hij is de meeste senioren veruit de

baas. Ook Marianne Koopman (HRR) is een fouwe klant.

Zij zwg ook namens haar werkgever Run2Day elke keer

weer voor een leuk prijzenpakket. Opvallend zijn ook de

nrs 1,2,3 en 4 van de veteranen 50 + Willem van Prooijen,

Paul Slijpen, Izaak Luteijn en Bas Mullekes (de broer

van...) allen HRR. Opvallende nieuwkomer in de top van

het veteranenklassement is dit jaar Frans Martens. Zijn

derde plaats stelde volgens hem niks voor, maar daarmee

doet hij zichzelf onrecht aan. Frans is beresterk op de

crosspaden en laat menige loper die op de weg voor hem

zit in de bagger achter zich. Klasse Fransll Het zit er op.

De volgende Clingendael Cross is al aangemeld bij de

KNAU Zorulag 3 november 11.00. ht maar in je agenda.

Tenminste als de vergunningversfekken van Den Haag

en Wassenaar weer willen meewerken. Want sinds het

beruchte stuk in de Haagsche Courant doen die een stuk

moeilijker. Of de Clingendael cross weer onderdeeel zal

zijn van een circuit weet ik nog niet. Dat zal moeten wor-

den bepaald door de deelnemende verenigingen. De

meningen zijn verdeeld.......

Peter van leeuwen

Zoals elk lid van onze vereniging mogeliik inmid-
dek gemerkheeftzijn I lopenvoornemens om

dit jaar de Roparun te lopen. De Roparun, un
non-stop-estafetteloop over ruim 5N kilometer
van Rotterdam naar Paiis. ln het vorige nunmer
van Hot Road Review hebben jullie kunnen lezen

dat het ingezamelde geld wordt bested aan pal-

liatieve zorg. Palliatieve zorg staat naast medi-

sche zory, psychische behandeling van gedrags-

problemen, speciale verhliifshuizen voor kanker-

patiënten en ondersteuning van minder draag-

knchtige kankerpatiënten. Vaak vindt de inza-

meling plaaB voot zeer ieugdtge patiëntjes.

door de derlnemende teams ruim 2 mil-

Aan de 8 lopers de aak om daar

aan te leveren. Een niet eenvoudi-

véél gebeuren om geld "los" te kijgen.

En dus teamcaptain Henk Hoogeveen al vanaf novem-

ber 2001 actief om ons te bestoken met vezoeken om

geld in te zamelen voor dit prachtige doel.

Naa$ het geld ten behoeve van het goede doel is er tevens

behoefte aan food en nonfood-producten voor het "eigen

verbruik" tijdens de non-stop-estafette. Denk aan drank,

maaltijden, hapjes, zeg maar de vezorging van de inner-

lijke mens. Niet all#n voor de loprs, ook de begeleiden

vragen om vezorging tijdens de ruim 40-urige tocht.

Het leek ons, de groepn van Henk Hoogeveen en Jos de

Graaf, een prima idee om een bijdrage te leveren aan de

geldinzameling. In november 2001 spraken we met elkaar

afom na iedere training een GULDEN (later 50 eurocent)

te geven voor dit doel, al doonekenend "gingen" we voor

een eindbedrag van 1000 gulden, zeg maar 450 EURO.

Maandenlang hebbenjullie ons dan ook geld zien depone-

ren in een spaarvarken, soms een wit klein varken, soms

een groot rose varken.

Naast de activiteiten van de groep Henk en Jos was óók

Peter Bamard zeer creatief in het bedenken van allerlei

inzamelingsacties, acties die de VARKENACTIE tot een

groot succes hebben gemaakt. Het is dan ók heerlijk om

te kunnen melden dat onze actie het gewenste sfeefbe-

drag ver heeft overschreden, het eindbedrag is geworden:

€ 995.75 is fl. 2194,34

Na de ffaining vn24 apnl2002 hebben wij dan ook met

groot plezier de cheque hn bedrage van bovengenoemd

bedrag overhandigd aan de gote maddrijfveer achter de

Roparun: Henk Hoogeveen. teamcaptain van een grote

groep gedreven vrijwilligers.

Nog maar net ge$opt met het inzamelen van het geld,

waren de groepen van Henk en Jos al weer bereid om te

voorzien in de ontbrekende levensmiddelen. Alle enthou-

siaste lopen waren bereid om vooÍ zo'n 5 euro levens-

middelen aan te schaffen.

Wanneer jullie dit lezen, is de estafette al beËindigd en

ook dat zal wel goed zijn gekomen.

Een fantastische prestatie op het sportieve maar ook op

het menselijke vlak en daar mogen we als vereniging ont-

zettend ffots op zijn. Een pluim voor ons allen!

Namens de groeryn van Henk Hoogeveen, los de Graaf en

Peter Bamard NkoTrohenburg(loper bii Henk, los en \oet)

Haa landen Run2Da Roparun 2002

winnaar zijn van het 1 van de 4

, Er voor de banrcdewerken er al een cunus
hygiëne is afgerond.

, Aad ziin sleutels hriit was tijdms het trainings-
welelkend en ze gewoon ergens optafel lagen.

, Het cpcf*st een succes was
o Hethele$ warm wastijdens de Rotbrdam

marathon.

, Deze riinogverder uitgebrcid kanworden en u
dit naar clubbladhr@kabelfoon.nl kan mailen.

u dat
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mensen blijven of gaan op latere leef-

doen. Sporten geeft plezier en ontspanning.

Door de lichamelijke bewegrng en de gezondere leefstijl

leidt dit tevens tot een betere gezondheid en een $otere
fitheid. Uit de statistieken blijh dat het percentage spor-

tende ouderen groter is dat van jongeren. In de leeftijdsca-

tegorie van 35-54 jaar blijh meer dan de helft aan sprt te

doen!

Het is altijd moeilijk om te zeggen wanneer iemand tot de

'ouderen' behoort. In de atletiek zijn er aparte leeftijdsca-

tegorieën voor wouwen die ouder zijn dan 35 jaar en voor

mannen die ouder zijn dan 40 jaar. Dat klopt wel aardig

met de afname van het lichamelijk prestatievermogen dat

zo ongeveer na het 30e levensjaar begint.

botbreuken ontstaan. Een botbreuk kan door een val ont-

staan, maar ook door chronische overtelasting in de rai-
ning. Met name de vermoeidheidsbreukjes van de voet

zijn berucht. Om deze aftrame in de botdichtheid zovecl

mogelijk te voorkomen is het belangijk dat er met de

voeding voldoende Calcium, bijvoorbeld uit melkpro-

ducten, opgenomen wordt. Ook vitamine D speelt een

belangijke rol bij de botstofirisseling. Door sprtbeoefe-

ning kan de botontkalking tegen gegaan worden.

Daarnaast is de spierkacht en de coördinatie van sporters

beter, zodat zij minder snel vallen.

Spieren en pezen

Bij het ouder worden gaat de totale spiermassa langzaam

achteruit. Kracht is nog heel lang goed op peil te houden.

Snelheid, explosiviteit en lenigheid gaan echter sneller

verloren, evenals de belastbaarheid van pezen en spieren.

Een acute blessure zoals een spierscheur is zo opgelopen,

maar zal steeds langzamer herstellen. Ook een chronische

blessure, zoals een achillespeesinitatie, zal et steeds lan-

ger over doen om te genezen. Het is duidelijk dat er voor

iedere naining een goede warming-up nodig is. De rai-
ning moet geleidelijk opgebouwd worden. Daarnaast is

het van groot belang dat het aantal rainingen door de

weken heen niet te veel verschilt. Om de dag hard lopen

blijh In de paktijk vaak het beste. De pezen en spieren

hebben dan een dag om weer te herstellen.

Kans op blessures

Bovengenoemde verouderingsprocessen op zich leiden tot

een verhoogde blessurekans. Toch blijh dit best mee te

vallen, omdat de oudere sporter in het algemeen beter naar

zijr/haar lichaam luisteÍ en minder risico neemt. Vaak

neemt het aantal uren dat aan sprt gedaan wordt geleide-

lijk aan af en wordt de atletiekhoefening wat vaker afge-

wisseld met andere sporten zoals fietsen en zwemmen.

Voor de (weer) beginnende sporter is een sportmedisch

ondezoek ('sprtkeuring') brjna een musl terwijl dit voor

de oudere sporter aan te bevelen is met een regelmaat van

eens in de 1 tot 2 jam. Als de club geen eigen arts heeft

waar dit ondezoek uitgevoerd kan worden, kan dit ook

bij een sprtarts van een Sprtmedische Instelling. Deze

artsen kunnen ook advies geven hoe een (ctronische)

blessure het be$e behandeld kan worden, wanneer de

blessure volledig hersteld is en hoe de training het beste

opgebouwd kan worden om het ontstaan van een (recidief

ofem nieuwe) blessure te voorkomen.

Samenvatting

Steeds meer oudere mensen blijven aan sport doen of
gaan dat weer doen. Hierme verkrijgen ze zowel plezier

als een betere gezondheid. Door raining kan bijvoorbeeld

de duurconditie lang op peil gehouden worden en neemt

de kans op een haÍaanval af. De gewichten blijven goed

in beweging en de botdichtheid blijft beter op peil.

Hoewel de pezen en spieren langzaam in kwaliteit achter-

uitgaan, blijh de kans op blessures in de praktijk niet of
nauwelijks toe te nemen, omdat de oudere spoÍer in het

algemeen beter naar zijn of haar lichaam luistert. Voor de

(weer) beginnende spoÍer wordt een sportmedisch onder-

zoek sterk aanbevolen.

deren en sportbeoefening

Biologische veranderingen

Het ouder worden gebeut brj iedereen weer op een andere

manier en in een ander tempo. Duidelijk is wel dat de

functie van hart en longen langzaam zullen aftremen, maaÍ

ook dat deze functies door training nog lang op een hoog

niveau kunnen blijven. Sporten kan dus in zekere zin de

veroudering tegen gaan.

Brj het ouder worden neemt de maximale hartfuquentie

en het zuuntofopnamevermogen af. Daarmee vermindert

geleidelijk aan het duuruithoudingsvermogen. Door een

goede Eaining kan deze duurconditie echter heel lang

goed op peil gehouden worden. Een goed getrainde oude-

re spoÍter kan vaak beter presteren dan een minder goed

gerainde jongere sporter!

Aan het hartvaatstelsel kunnen veranderingen op[eden

die lichamelijke inspanning kunnen belemmeren. Als de

hansslagaders (gedeeltelijk) dichtslibben, kijgt de hart-

spier zelf minder bloed. Hierdoor kan em drukkende pijn

op de bont ontstaan die kan uitstralen naar de kaken of de

linker schouder. In het emstigste geval kan men een harl-

aanval kijgen. Een gedeelte van de harspier heeft dan tij-

delijk zo weinig bloed gekregen, dat deze onherstelbaar

beschadigd is.

The road to Rotterdam
thon. Reken daamaast ook voorafuit wat een realistische tijd

is voor de maathon. Twee kes de 1/2e marathontijd plus l0
minuten is redelijk benouwbaar. Natuurlijk spreek ik voor

ervaren lopen die de marattrcn binnen de 3 uur kunnen

lopn. Idereen die er langer over doet, zal de maraÍron heel

anden ervaren. Rekenregels gelden dan ampr. Voor snelle

lopen zou de marathon de ultieme looprvaring moeten zijn.

Velen van jullie denken nu dat ik helemaal gek ben. &n
maratlron is toch gigantisch zww, je komt de man met de

hamer toch een paar keer tegen, je verliest zoveel vocht datje

prestatievermogen aftreemt en de kramp in je kuiten schiet en

er ïjh toch geen einde aan te komen? JA so what? Dat is

toch allemaal bekend van tevoren. Dat is tochjuist watje wil

ovenrinnen. Dat zijn toch juist de zaken die de marathon

spamend maken. Ik vind dat je die zaken dan ook als een kik

moet ervaÍen en eÍ niet bang voor moet zijn. Nee, de overbe-

kende dingen die de mamtlnn juist bijmnder maken, moet je

niet als een proble€m ervargn maar koesteren. Dan kun je er

pas echt van genieten. En dat heb ik dàn ook gedaan in

Rotterdam. Ik had mij helemaal lens getraind, sup€rgoed

vmterci4 alles uitgedokterd, het parcoun verkend, een

dieet gevolgd en gewicht verloren, prima vooltereidings-

wedsrijden gelopen, dus waarom zou ik nvijfelen? Wie in de

wereld zou mij nu het 'man met de hamer'+yndroom aan

kunnen praten. Ik hn in charge, ik maak zelf de keuzen en ik

verzeker mij ervan dat ik de goede keuzen maak. Ik loop

gewoon de marathon zoals ik 'm in mijn hoofd heb zitten,

geen gezeik. Gewoon doen. Trouwens, nog hdankt voor alle

aanmoedigingen. Dat is nog het moeilijlste van de marathon,

uitzoeken wie er allemaal langs de kant staat om jouw naam

te roeFn.

Roché Silvius

le kunt abtainer natuurlíik prachtige schema's

maken om mensen voor E bereiden op een man-
ilnn, maar als le zell nq nooÍten marathon gelo-

pn hebt lreb je eigenffi gen rerJfivan speken. lk
vond dat ik zelf ook eens een keer moest eruaren

wat het is om vur en manthon te trahpn, maar

voomannlijkwx ik nieuwsgier§ naar de

marathon zelf. Alstainer lpud ik mijn lopers aftijd

vow datde marafion de makkelíiktewedstijd is

die je kunt lopen. Als le goed traint en je gezonde

verstand gebruikt, is het lopen van de wedstrijd

'sledtB' *n formalihit Of ik u nu nq íeeds zo

over denk? Nog mer;r dan dat!! Hetlopen yan een

manthon isecn'makkie'en je kunter nogvan
ook.

ik in september 2fi)l weer serieus begonnen

Binnen driekwart jaru heb ik mijn aantal

uitgebouw van 3 naar 7 tot 9 keer per week.

af! ! Blesures liggen op de loer en ik heb

gewoon geluk gehad. Me denkt deze truc na te doen komt

bedrogen uit. Wel is het hlangnjk een ruime voorhrei-

dingsperiode te nemen. Ik adviseer altijd 5 tot 6 maanden. Ik

hoor weleens dat mensen dat lang vmden, maar die mensen

willen te verl in een korte tijd. Lrt op, weer kans op blessures

en overtaindheid. Neem dus rustig de tijd om jouw lichaam

te laten wennen aan een grotere fainingsomvang. JA je moet

natuurlijk wel meer gaan [ainen, dat is logisch. In de vorige

ditie heb ik al uitgelegd da de invulling van de taining ook

van groot belang is. Veel groepen rainen op zaterdag altijd

zo'n 90 minuten. Als je dat 0p e€n gegeven moment kunt,

draa$ dat natuurlijk niet meer bij aan vooruitgang. Variaie

in de faining is een vereiste. De meeste lopen vertouwen

dat echter niet en willen jui$ op die zaterdag steeds langer

wegblijven. h willen de bevestiging hebhn dat ze de

afsand aankunnen. Ovelraindheid is het gevolg. Prestaties

gaan achteruit, dus nog harder en langer gaan frainen tot het

einde verhaal is. Het opten van bouwstoffen zoals eiwiuen

is een naar effect. Ruiktje zweet weleens naar ammoniak?

Foute boel!! Trek aan de noodreml! Van hlang is niet te

veel wedsnijden te lopn in de voorbereiding. Wedsrijden

putten het lichaam ook uit waardoorje niet optilnaal kan nai-

nen en tijdens de marathon altijd iets tekort komt. Loop in

ieder geval een 5km, een lOkm en em 2lkm zo scherp

mogelijk en neem van die wedstijden de hartficquentie op.

Zo kun je een inschatting maken van de hatfrquentie die je

aan moet houden tijdens de marathon. Deze ligt gemiddeld

zo'n 10 tot 15 slagen lager dan de HF tijdens de halve man-

Het komt yoor dat mensen vlak voor oftijdens de

oefening ovedden. Dat zijn dan bijna altijd mensen die

al leden aan hart- of vaatziehen en als gevolg daarvan een

hartaanval hebben gekregen. 7n zotden naar alle waar-

schijnlijkheid op een ander moment toch een hartaanval

hebben gehegen, ook als ze niet aan spoÍ hadden

gedaan. Het aantal mensen dat in de slaap overlijdt is vele

malen groter dan het aantal mensen dat bij sport overlijdt.

Mensen die sporten hebben door hun gezondere levens-

wijze juist minder kans op het ontwik'kelen van dichtge-

slibde vaten en hoge bloeddruk. Minder kans betekent

helaas geen garantie dat de kansslagadervaten niet zullen

dichtslibben en er geen hartaanval zal ontstaan.

Gewrichten

Door de veroudering gaat de kwaliteit van het kaakbeen

achteruit. Kleine beschadigingen herstellen langzamer en

minder goed, waardoor de kans op gewrichtsslijtage toe-

neemt. Veel mensen hebben op de röntgenfoto tekenen

van slijtage in een gewricht. Gelukkig heeft het merendeel

van deze mensen geen klachten van het gewricht. Als er

wel klachten optreden, kan zich dat uiten in:
. Pijnklachten, beginnend met ochtendstijftreid.
. Vochtvorming in het gewncht.

. Kraken en een verminderde bewegingsuitslag van het

gewricht.

Er zijn geen aanwijzingen dat slijtage van normale

gewrichten toeneemt door veelvuldig gebruik tijdens

sportbeoefening. Als er eenmaal slijage is opgefeden,

kan met een zorgvuldig opgebouwde en afuisselende rai-
ning, vaak nog een goede belastbaarheid van het gewricht

verkegen worden. Zeker in het geval van slijtage in de

gewrichten is het zo dat 'rust roest'. Natuurlijk is het min-

stens zo belangrijk om niet op een te harde ondergrond en

met goed schokabsorberend schoeisel te spÍen.

Botdichtheid

Zowel bij mannen als bij vrouwen neemt de botdichtheid

en daardoor de sterkte van de botten boven het 30ste

'af. Bij wouwen treedt deze afname van de bot-

sneller op als de menopauze ingetreden is. Het

Verfraaiin
lt

gcomm§src
van alle activiteiten van de om wit te schilderen (spanten en dakbeschot)Jn het pla-

fond worden voozieningen opgenomen voor de later aan

te brengen lichtkoepels.

De warmwatervooziening herft binnen de club tot veel

ergernis geleid. Er is door de vereniging verschillende

keren overleg gewee$ met de projectleider van Verkaart.

Dat heeft eent geresulteerd in de vervanging van de

mengunit, daama het plaatsen van een drukvertrogingin-

stallatie. Het had allemaal niet het gewenste effect. In

maart dit jaar is een brief geschreven naar de directie van

Verkaart waarin de vereniging hen in gebreke stelt voor

de slecht functionerende insallatie. Het resultaat hiervan

is dat een gedeelte van het leidingwerk vewangen wordt

in verband met de geringe leidingdiameter. Deze werk-

zaamheden zijn op 23 en 24 apnl 2002 uitgevoerd. Naar

wij hopen dat de problemen rond de douches nu definitief

tot het verleden behoren.

Plafond

Door de bijdrage van de club van 100 kan er worden

gestaÍt met de werkzaamheden aan het akoestische pla-

fond in de kantine en de sene. Deze werkzaamheden hou-

den in dat in de sene en boven de bar een geperforeerd

gipsplaten systeemplafond komt ( boven de bar onder de

spanten door en in de rest van de kantine komt tussen de

spanten akoestische cassetten tegen het schuine dak). In

samenhang hiermee worden ook alle verlichtingsarmatu-

ren vervangen.Er zal een beroep op de leden worden

gedaan om het gedeelte van het dak wat in het zicht blijft,

Dak en isoleren

Het dak (met uitzondering van de kleedkamen) moet ver-

nieuwd en gersoleerd worden,staat in de planning voor

volgend jaar (inclusief het aanbrengen van lichtkoepels).

Parkeerterrein

De overeenkomst met Duinzig GoH is eindelijk afgerond

en samen met het groenplan ingediend (maaÍt 2002),

zodat de wijziging bestemmingsplan procedure (art 19

procedure) van start kon gaan. De minimale doorlooptijd

van deze procedure is 6 maanden. De buren waarme€ we

van te voren overleg hebben gehad hebben al aangegeven

bezwaar te gaan maken. Zolang het parkeertenein nog

niet is aangelegd wordt gedoogd dat wij parkeren langs

het fietspad op het Groenendaal, na aanleg wordt het voor

auto's afgesloten .

In de tussentijd wordt langzaam aan em bgin gemaakt

met het groenplan, snoeien en het opruirnen van de sterk

verwaarloosde beplanting. Hierbij moet nog veel werk

vezet worden en hierbij kunnen wij veel hulpgebruiken .

LEDEN GEVRAAGD VOOR GROENCOMMISSIE

voor het onderhouden van het tenein (t 3200 Ín'?).

Aanmelden bij Jelle van der Veen.

**i

igi *,*NERS
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Voor al uw
hardloopschoenen en

kleding.

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

Alle HRR leden 10% koÉlng.

Velen restanten voor de helft
van de priis.

BiJ aankoop Yan een paar
hardloopschoenen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerdervooft 182,
25178H DENHAAG,

Te! 070 - 3í077í8

deze afname in de botdichtheid is dat er esder Namens de veilnaiingcommissie - lelle van derVeen
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De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 7 1

SHIELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6' POSTBUS 756A3
roioanaMsrERDAÍïr rELEFooil:o2o-str taaa FAx:o2o-srr rSoo

Dat andere merkenbureau.

SUIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

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

telefoon. O7O - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN WassenaaÍ )

ïECHNISCHE COMMISSIE

Ben van Kan (voorzitted

[ugène van de Berg

Hans Blokker (wedstrijdgroep)

Annet Manders (secretaris)

IRA'Il/ERs

Eugene van den Berg

Ronald Boekkamp

Rodi Druif
Marcel den Dulk

Pieter de Graaf

Jos de Graaf

Henk Hoogeveen

Ben van Kan

070 3978253

070 3080 I 25

070-3960289

070-38574q6

070-3080 r 25

070-197328 1

070-3837024

0 I 7l_1108ó I

07 1-.5768370

070-3867300

070-355017-1

070-1e78253

070--l860ll.l

070-i20J095

070-j479211

070-3q44671

070-3839884 (wetk)

070-3866082 (privé)

070-3864053

Jacques Overgaauw

Irans Perdijk

Roche Silvius

Heidi van derYeer

Genit van der Yeer

Ed zijr

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs:

Trudy de Lange

Johan Koopman

070-3642263

070-390 I 597

070-3901597

07 I -5766494

070-3930209

ma./wo arond 0i0-321 1505

do avond 070-3476131

BESruUR

Het bestuur van

John Àgerof
(voorzitter)

Jelle v.d, Yeen
(vice-voorzitter)

Nel Buis

(secretaris)

José llillemse

Groenendaal I 1

2244 BK Wassenaar 070-3281025

Louis Davidsstraat 317

(2e secretaris)

Izaak Luteijn

(wedstrijdsecr.)

e-mail adres

Antoinette Jans

(penningmeester.)

CLUB VAN lAO

Postbanknr. 78.60.073 /ABN

Ben Hermans

ffoorzitte4
Renó Meijer

Louise van Delft

(seuetaris)

Iturel SÍolk

(penningmeester)

Georgette Parlevliet

{Vice-voouiuer) 256625 DenHaag

2551 EJ DenHaag 070-3831322

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-3236092

Thereriaitraal 244

2593 AW Den Haag 070-38 15051

Johannes Poststraat 2

2264 DC Leidschendam 070-3 175869

V Slingelandtstraat I J2

2582 XT DEN HAAG 070-355415ó

izkltn@ban.nl

giro 56992 I 5

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

Carel Reinierskade J0-l

2593 HS Den Haag 0703473894

giro 2ó3ó95 1

VSB-bank 88.55.95 823

2593 VE Den Haag 070-3473813

Mezenplein 20

0i0-36252 l 2

V. Loostraat 75

2582 XB Den Haag W0-352251g

BamsteenÏorst 482

2592 ET Den Haag 070-3820418

Pr. Bemhardlaan 15

(PR bestuurslid)

BARCOMMISSIE

22& C A, Leidschendam 070-327575 I

Berry Kramer

(voorzifte0

Ruud van Groeningen

Boy Gailjaard

WEBMASTER

228't YC Rijswijk 070-3943936

2e Anth Heinsiustraat 84

071-576«94

HOTROADREVIEW
Hercnstraat45

UITSLA(

Den Haag en

Hans Bikeraar

2ó81 BD Monster 0174-240861




