
MUilHER§

Voo he Hague Royal Ten 2002
Metveel
maanden,

teit en

voorhanden is. Ditís een

komende jaren moeten

van al onze plannen.

met de 'The Hague Royal

en atleten waren aanwezig dan vorig

het onweer en de storffegen gedurende

Geen onvertogen woord gehoord, zowel van

de atleten als van de honderden leden, die assistentie heb-

ben verleend. Terecht is het comité in het zonnetje gezet

van

Ooievaars

een zeer hoog gehalte aan

v. Henk Hoogeveen. De enthousiaste

verhalen aanhorend en de vele foto's bekijkend, bekruipt

mij een gevoel van jaloezie. Wat had ik ook graag bij deze

groep behoord! Het allerbelangrijkste is natuurlijk het bij

elkaar vezamelen van fondsen voor de Daniël den Hoed

Van regen en zonneschijn

Hetis al wecrer;n maand geleden datwijals
Hague Road Runnen de zesde editie van lhe
Hague Royal Ten hebben georganiserd. Zo

terugdenkend zijn de eente dingen die in mijn
gedachten opkomen het overweldigende aantal

Business Run teams van 30, waaruoor opnieuw
alle hulde aan Amber van Driel en Nel Buis, die er
enorm veel energie in hebben gestoken om dit

Zo finisht iemand in vorm: Krachtig, in stijl alles er uitpersend wat et Mg in het lichaan zit en over de íinish uithijgen en

I ache n,. Kl asse W il len ! !

tlrn

alweer een groei in het totaal aantal deel-

van een kleine 200 mensen.Uitgedruh in

is dit ruim 15 7o !!l Alweer een uit- L'+;s verdu op pagina 2

stekend lopende organisatie dankzij de ruim 200 vrijwilli-

gers die ons clubevenement een goed hart toedragen. Niet

zelf lopen, maar helpen. Dames en heren grote klasse en

harstikke hdankt, met name diegene die als gevolg van

hun taak de regen hebben moeten trotseren. Daarnaast

toch ook een aantal teleurstellende zaken.6 Smarts ( 30

lo) die gewoonweg wegblijven en daarmee de

Smartpande een minder groot aanzien gaven dan van te

voren gedacht. Een toppersveld, dat in de bre.edte groter

was dan alle voorgaande jaren, maar spoÍief gezien min-

der opleverde.

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 r Telefax 070 - 323 66 71

J

voor te krijgen.

Kliniek. Een prachtig resultaat is bereikt en ik weet met

wat voor inzet en fanatisme, dit resultaat tot stand geko-

men is. Bravo!

Nog een punt waar ik met veel plezier bij stilsta. Op 8

meijl. hebben wij algehele opruiming gehouden rondom

de club. Alle rotzooi en spullen die nooit en te nimmer

gebruih worden en overwoekerend onkruid, zijn verwij-

derd, door 14 stoere mannen en eén vrouw ( Lidwien van

de Valk, die je er best bij kunt hebben) vanaf half elf tot

zeven uur 's avonds. Het resultaat, uiteraard een prachtig

schoon tenein en een container van 10 m3 met kop erop

vol troep en nog eens 2mr afgeleverd bij de Fa.

BongaeÍ2.. Zonder iemand tekort te doen (we hebben

allemaal gÍote blaÍen in de handen), wil ik er toch

iemand uitlichten. En wel Ben Hermans, jawel de voor-

zitter van de club van 100.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat B

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

Het clubhlad heeft een

clu bblad h rr0kabelfoon, n I
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een

p lecle organisatie

van spons0ren, om een
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Juli 2OO2
18e laargang, nummer 3
@ 2OO2, The Hague Road Runners

OpzEgen lidmaatchap - Opzeggen van het lidmaat-

schap kan alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient altijd schrifte

lijk te gebeuren aan de ledenadminiíratie oÍ aan het

secretariaat 2 maanden voor 31 d«ember van het

betreff ende kalenderjaar,

on.juiste adresering o{ tenaamÍel-

gegevens Íuren naar Avram

lnfomatie over advertentietarieven ve*rijgbaar bii:

Hellen den Dulk, Herenstraat 45. 2681 8D MONSïER

tel. 0t7&240861 -e mail clubbladhrr@kabelÍoon.nl

Uilerste inleverdatum kopd en advertenties:

lt seplember 2$2
lnleveren bij Hellen den Dulk zie adres hierboven.

den Heijer,

t
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Voorwoord

\Yrt lrpnnen hem allemaal als een regelaar en

als een zeer aandachtig lid, die mankementen

constateert en deze tracht op te lossen. Hij

schuwde het vuile werk niet en stond in z'n

korte broek z'n mannetje. Wij hebben hem

geplaagd door te zeggen dat het wel een hele

tijd geleden is dat wij zijn witte benen hebben

gezien. Om zeven uur moesten wj letterlijk

de bezem uit Ben's handen rukken. Hoe

kwam deze goep tot stand? Een oproep van

mij na de zaterdagochtendffaining van 1 mei

jl. en de leden staan klaar. Waar een vereni-

ging groot in is!

Ik ga afsluiten met enkele opmerkingen over

de verbouwing. Bij het schrijven van dit voor-

woord (25 juni) zit het akoestisch plafond in

de sene, kantine en bar er bijna in. Alom

wordt de opmerking gehoord dat de akoestiek

enorm yerbeterd is, om nog maar te zwijgen

van het reeds mooie aanzien van ons clubge-

bouw. Deze verbouwing wordt gefinancierd

door de leden van de club 100. waarvoor har-

telijk dank.

Het volgende punt op ons verlanglijstje is de

verbouwing van de bar, die praktischer en

efficiënter moet worden ingericht. Tenslotte

nog een keet van opluchting, na veel gehan-

nes -veel te lang geduurd- hebbn wij einde-

lijk goed werkende douches.

Wat een vereniging!

Met sportgroeten,

lohn AgleroÍ, voonitter
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The Hague Royal Ten 2000

Misschien waÍen orze verwachtingen na het

fenomenale sportieve succes van vorig jaar

wat te hoog, maar toch.Die ongelooflijke

harde plensbui, die aan het eind van het eve-

nement voor een domper in de sfeo zorgde

en bijna onze uitslagverwerking volledig in

het honderd stuur-

',YS ,Í tf .#.*.5

de. En tot

slot een

gebrek aan

aandacht in

de media.

Daar waar

voorgaande
jaren er op

bewedigende

wJzË, ÍUm-

dacht ium

het evene-

- 

ment werd

-

besteed, was

het dit jaar op een absoluut minimum niveau.

A.ÈIgs&'

Het blijkt dan maar weer dat volkssport

numero uno het enige is wat telt. Rellen van

Den Haag supporters zijn natuurlijk ook om

te smullen, zodanig dat alle verslaggevers

naar Rotterdam afreizen voor Den Haag -
Sparta, ook al is promotie niet meer mogelijk.

Desalniettemin slaat wat mij betreft de balans

na deze editie uit naar de goede kant en hoop

ik «lat de 7e editie weer allen goede herinne-

ringen voortbrengt. Overigens moet ik ook

weer niet te somber zijn, want alle deelne-

mers die ik gesproken heb, clubleden,

Business runnen, kinderen, sponsors, poten-

tiële sponsors, zij waren allemaal dik teyreden

en vinden The Hague Royal Ten ean zeer

goed evenement, The Hague Road Runnen

waardig.

In het volgende clubblad zal ik u op de hoogte

stellen van de resultaten van de evaluatie van

het bestuur van The Hague Royal Ten en wat

dat mogelijk kan betekenen voor de 7e editie.

íVamens hef besfuur van The Hague Royal Ten,

Ronald Boekkamp

HRR
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lnterview Roel Gort
nu ons clubgebouw staat, begon rk als

Postalia mijn sportloop-

dat gaat, een wiendje uit de straat zit

mee. Het is dan ook wel bijzonder om nu

na42jaar weer te sporten op dezeHde plaas, zij het dan

een totaal andere sport.

Waarschijnlijk, helemaal zeker weten doe ik het niet, ben

ik in 1989 lid geworden van de Road Runners. Mijn trai-

neÍ was toen Frans Perdijk en ik liep nog maar 1 keer per

week.

Rel,watde jevoorwe*?
Sinds vier jaar werk ik op het MTRO (= Middelbaar

Toeristisch en Recreatief Onderwij$ van het ROC in

lriden. Hier geef ik een aantal lessen, begeleid leerlingen

in de stage en doe verder nog een aantal andere activitei-

ten, waaronder het leiden van een winterspoÍstudiereis

voor alle eentejaars naar de Franse Alpen. Daarvoor

werhe ik op een havo in lriden, waar ik naast een lesge-

vende taak ook in de schoolleiding zat.

Wanneer ben je bijGenitvldVeer gaan lopen?

Eigenlijk is het andersom. Gnit is bij ons komen lopn.
Precies weet ik het niet meer, maar het moet ongeveer

acht jaar geleden zijn geweest. Ik liep al weeÍ een paar

jau bij Ab Drjkers. Ab stopte met training geven. Genit

was ook gestopt, maar kwam terug op zijn besluit en nam

de groep van Ab over. Sindsdien heet hij dan ook Genit

Davids. Gnit is natuurlijk in veel opzichten ern bijzon-

dere trainer. Zoals Peer lregsna al in zijn kennismakrngs-

interview schreef, luisteren wij als lopers vooral naar het

lichaam van de trainer.

We hebben een ontzettend gezellige groep, waar we met

elkaar veel lol hebben. Het is een open deur, maar de

humor ligt 0p stÍaat. Het is altijd grappig om de groep te

observeren en er gebeurt altijd wel iets met het groepspro-

ces. Vooral als er nieuwe mensen bij lopen. De errste fai-
ningen zijn dan ineens anders. Het tempo wordt flink

opgevoerd en de puntjes op de i gezet. \{anneer er (onge)

vrouwen nieuw in de groep komen, wordt het meestal ook

nog onrustig in de groep. Velen willen zich dan graag

laten horen, wat tot gevolg heeft, dat ook nu weer het

tempo wordt opgevoerd en wij gedwongen worden onze

energie te gebruiken om het clubhuis weer te halen. De

haantjes worden hiermee tot zwijgen gebracht.

Train jevaak, hor;ver.ll enwanner;r?
Ik probeer driemaal per week te trainen, op maandag-

avond, woensdagavond en op zaterdagochtend. De zater-

dag is echt voor de wat (rustige) lange duurlopen. De twee

avonden zijn meer voor de intervaltraining.

Waar haalje de motivatievandaan?
Dat zijn vier redenen.

De eerste is, dat mijn werk zich bijna altrjd binnen afs-

peeelt en het sporten buiten dan erg prettig is. Ten tweede

is de motivatie om te lopen vooral ook, dat de training in

e€n $oep gebeuÍ. Tijdens de fainingen wordt er veel

gepraat, veel gelachen en veel gedold met elkaar! Voor

mij is etn training dan ook meer dan alleen maar de pres-

tatie verbeteren. Mede doordat de groep ook regelrnatig

van samenstelljng verandert, is.het zeer zeker motiverend.

We lopen een aantal jaren met een vaste kern: Peer

Leegstra" Pim Reijntjes, René Haasnoot, Jannie Tanis en

natuurlijk niet te vergeten de 'Grand Old tady'van de

groep Noortje Alberts. Ondank dat we al lang met elkaar

lopen, is de sfeer altijd prima en blijft het aanftekkelijk

om te komen trainen.

De derde reden is dat er vanuit de rainingsgroep ook

andere aktiviteiten worden georganiseud. Zoals bezoek

aan steden waar een loop is georganiseerd, skiën, bezoek

voetbalwedsnijd in lnnden; binnenkort doen we me€ met

de Vael Ouwe fietstocht op de Veluwe. Het zijn maar een

paar voorbeelden.

De vierde reden is de club zelf. Ik ervail onze vereniging

als een zeer levendige. Het valt me altijd weer op, dat er

relatief veel leden actief zijn in de vereniging. Meestal zie

je dat er binnen een vereniging maar een paar leden alles

doen; dat is bij de HRR absoluut niet het geval. Er zijn

altijd veel venchillende activiteiten vanuit de vereniging,

maar ook vanuit de loopgroepen zelf. Het lijkt nuj

bestuurlijk gezien dan ook zerr verstandig om een wijwil-
ligerscoördinator aan te stellen in de penoon van Rob

Iftahmer.

Wat was voor jou de leukste wedstrijd in de

afgelopen tijd?
Eigenlijk ben ik niet zo'n wedstrijdloper. Toch heb ik me

de afgelopen winter laten verleiden om met een groot aan-

tal wedstrijden van het Zorg en Zekerheid Circuit mee te

doen. Dit is me prima bevallen. Het zijn goed georgani-

seerde loopjes met niet een te massaal deelnemersveld en

niet te ver uit de buurt. Dus niet een hele (zon)dag weg.

Verder vind ik de 20 km van Brussel een fantastische

loop. Een waanzinnig groot aantal lopers, maar dat maah

het ook zo bijzonder. Het parcours gaat door een prachtig

deel van Brussel en is daarom ook uniek in zijn soort. Dt
jaar was de inschrijving al drie weken voor de startdatum

gesloten en kon ik niet meer meedoen. Op zich niet zo

eÍ9, maar ik miste daardoor wel het vochtbrjwllingspro-

gïamma na afloop en het eten na de wedstnjd op een van

de vele Brusselse tenassen. Volgendjaar toch maar eerder

inschrijven.

Heb ie zelf nog en uitdaging op het gebied van

lopn?
Mijn uitdaging is om zo lang als mogelijk te bhjven

lopen. Tijden verbeteren zit er op mijn leeftijd gewoon

niet meer in. Ik zie het als een uitdaging om blessurewij

en ventandig te blijven lopen. Belangrijk is, dat ik het

leuk blijf vinden en het nog jaren wil doen. Ik heb ook

veelrespect voor Genit v/d Veer. 0p zijn lerftijd loopt hij

nog zeer goed. Ik moet het nog zien als ik zijn leeftijd

heb, ofik dan nog iiberhaupt loop. Voorlopig gaat Genit

nog steeds sneller dan de jongere mannelijke garde uit

zijn groep.

Leesverder op pagina 4
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RUNNERS

Voor al uw
hardloopschoenen en

kleding.

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

Alle HRR leden 10% korting.

Velen restanten voor de helft
van de prijs.

Bij aankoop van een paar
hardloopschoenen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerdervooft 182,
25í7BH DENHAAG,

Tel 070 -3107718
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Roel,wil jijie even voorctellen?

o

I

die het secretariaat een
hebben toegestuurd met

e-mail adres wil ik hierbij
deNa tweede oproep

velenhebben
ln met

Mocht

bestand,

KT! !

Heijer, zíjn
opgenomen

ministratie.
heeft nu
opbouwen.

of je gaat verhui-

adreswijziging naar de
zijn e-mail:

toe-de

aan Avramdan door

r

SEPTEMBHR

Hoek van

N

)

Stena

)

Line toegewezen,

in.

Prijzen in Geld en Natura.
Bezoek Colchester, vervoer

(

l,v.m beperkt aantal plaatsen

10Km)

Colchester vooreen

Daar de

in HvH

Hoek van

in clubhuis)
clubhuis)Hoe ? nl. via

of via

TP Den Haag

fax 070-3857576

drs. W. van

tel.
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lnkruiew,RóelGort
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Heb je naestl*'sport nog hobbies?

Jazeka.:*fun een fanatiek zeiler, vooral in Friesland vaar

ik graag. Maar ook het Usselmes trekt mij altijd. De laat-

ste vierjaar vaar ik ook regelrnatig vanuit de Scheveningse

Jachthaven op de Noordzee. Dit geeft weer een aparte

dimensie aan het zeilen.

Verder vind ik wandelen heerhlk. Vooral in de vakanties

maken mijn wouw en ik veel wandelingen. Ook het fietsen

is altijd een zrer plezante bezi$eid. Ik verheug me ook

altijd op de Run-Bike-Run van de club. Een uistekend ini-

tiatief. Wel vind ik het jammer, dat er in vergelijking met

het eerste jaar steeds minder 'gewone'fietsen aan mee-

doen. Waar zijn de tandems, de fietstassen, de fietsmandjes

op het stuur en de Pietje Gazelle hetsen gebleven! Als ik

nu naar het fretsmateriaal kijk, lijkt het wel of de meesten

gesponsord worden. Misschien wordt het wel tijd voor em

altematieve Run-Bike-Run.

In de winter bind ik regelmatig de schaatsen onder. Helaas

is de Uithof de laatste jaren de enige plaats waar dit kan.

Het blijft daar behelpen. Het ultieme is toch om je te kun-

nen inschrijven v00r een toertocht ergens in een polder of
een merentocht. Dat is toch het allermooiste, stempelen,

koek en zopie, kilometen weten, gaan en afzien!

Misschien wel mooier dan lopenl De winters kunnen voor

mij met koud genoeg zijn.

Verder zrjn we in het bezit van een heerlijk stadstuintje en

ook het tuinieren is eén van mijn hobbies.

Ik had het net over schaatsen en de winter, maar ook het

skiën vind ik een geweldige sprtieve bezigheid. De hele

dag buiten en ook nog in beweging. Ik ervaar zo'n vakan-

tie altijd als herl apart. Je hebt eigenlijk op dat moment

maar twee problemen; hoe kom ik beneden en wat ofwaar

eten we vanavond. Als nieuw kom ik altijd terug van zo'n

week.

Wàt zijn ze blij en wàt lopen ze er nog fris bij,

onze lopers van de Haagse Ooievaarrunners. Per

stuk hebben ze er zo'n 65 km opzitten in nog
gen anderhalve dag, maar ze geven gr.n krimp.
Bijde finish toà nog even profuren de eindtijd
en paar seconden lager uitte laten vallen.ln de

laahte 500 neter zien ze nog kans om de rest

van hetteam, dat in bijna twer etmalen werken
nog gecn meter herrft hardgelopen, adter zich

te laten. Geen kuní na zo'n aanloop, schiet

natuurlijk directdoor je hoofd. Datnmmigen er
toch meer doorh*n zitten dan ze laten metken,

bli/k later als het niet erlns is opgevallen dat
Nelly Cooman ze omhelsd heeft. En zo makkelijk
zie je die nou ook weer niet over het hoofd.

it is dus op vnjdagochtend in Parijs 42 uur nadat

in Rotterdam van start zijn gegaan voor de

Roparun 2002. Zo'n 180 teams met lopers, fietsers,

chaufreurs, kwartiermakers, fysiotherapeuten en masseurs

vezamelen woensdagochtend bij Ahoy voor deze spon-

sorloop. Toch al gauw een 6000 deelnemers, waarvan de

meesten de promotietour langs de Daniël den Hoed

Kliniek meelopen of -fretsen. Een emotievolle activiteit,

die nog even herinnert aan waiwoor we het allemaal

doen.

Die morgen acht uur druppelen de teamleden het clubhuis

binnen en worden de touringcar en de twee personenbus-

jes met verecnde kachten ingeladen. Achteraf zijn we het

er allemaal over eens dat iets meer systematiek meerwaar-

de had kunnen hebben. Maar we hijgen het er allemaal in

en zowaaÍ, we kunnen zelf ook nog mee. Geen geringe

prestatie, want ook een overlevingstocht van weken in

Achter Mongolië behoort met deze uitrusting tot de

opties. Henk en Ineke hjken gezamenlijk het tearnleider-

schap op zich te nemen. Beiden hebben zich voor de

komende dagen geprogrammeerd op de stand 'ons hijgen

ze niet gek'. Een heel sterk programma, blijkt.

Om drie uur klinkt het startschot en weg zijn we voor

deze monsterloop van totaal 520 km. Ploeg twee met vier

lopers gaat met de bus naar het eente wisselpunt in

Bergen op Zoom, terwijl de eente twee lopers van de

ploeg I aan de slag gaan met lopen en fietsen. Tot aan

Bergen op Zoom moeten de lopers twee aan twee 0m

beurten lopen en fietsen omdat de wisselbusjes nog niet

op het parcours mogen komen. Dat bevalt niet elke loper

even goed, maar in het begin valt dat nog wel mee. Tegen

het eind in Frankijk moet dat ook nog een paar keer en

daar wordt de stressbestendigheid van de lopers wel even

op de proef gesteld.

Maar tegen die tijd hebben alle tearnleden hun tolerantie- .+

Roparun 2002: Rotterdam-Parijs 520 km var
-§

)
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VogelwiikTerry Fox Run 0p herhaling

Hoevel tijd zou *n mens gemiddeld perwek
aan sport moeten beÍeden?
Toch zeker om de dag en niet, zoals wij, alleen maar hard-

lopen, want dat is een nogal eenzijdige spoÍ. Je zou een

grote variatie moeten aanbrengen. Het kunnen natuurlijk

vele sporten zijn, maar zweurmen en fietsen lijkt mij ug
belangijk.

Welk bcck las je het laa8;t?

Een grote lezer ben ik niet. In de vakanties moet het meest

al gebeuren. Van lron de Winter heb ik de roman Zionoco

als laatste gelezen. Hierin beschtijft De Winter een mythi-

sche zoektocht naar een onaanraakbare vader, die hem uit
eindelijk in Zuid-Amerika brengt. Een bijzonder boek.

Van Gemt Mak heb ik De Eeuw van mijn Vader gelezen.

Bijna een must voor decenniumgenoten. Op dit moment

ben ik bezig met Frankijk achter de schermen (de stille

revolutie van e€n fotse natie) van Marc Chavannes. Hij

was zes jaar lang conespndent van NRC-Handelsblad in

Panjs. Voor Francofielen een mustl

Wat is je favoriete muziek?

Niet echt speciÍiek. Het loopt van Bach en Paganini naar

de jaren zestig muziek Q65, Cuby and the Blizzards,

Stones, Beatles, etc.

0p zondag 15 septemfur a.s. wordt voor het 22e

achterenvolgende jaar De Terry Fox Run gehou-

den in Canada en tevens daarbuiten op zo'n
T.N0locaties over de hele wercld. Ook in Den

Haag opent Sportvereniging Haag Atletiek aan

het Sportpark Laan van Poot dit jaar voor het
vierde achterenvolgende jaar haar deuren voor
de VogelwijkTerry Fox Run op deze dag.

it jaar vinden er Runs plaats in Amersfoort op16

de tweede keer, vindt er een eerste $001-
in Apeldoom plaats op 6juli. Na het succes

in 2001 sluit de Vereniging Vogelwijk

zich ook dit jaar weer aan bij het 'winning team' en orga-

niseert deze familiedag samen met Haag Atletiek, de

Canadian Women's Club of the Netherlands, The Hague

Road Runners en de Canadese Ambassade. Diverse

Nederlandse en Canadese bedrijven dragen belangeloos

bij aan dit evenement. De gehele opbrengst van de loop

wordt geschonken aan de Nederlandse Kanker-

bestnjdingiKWF die deze in zijn geheel gebruikt voor

kankeronderzoek br1 jonge kinderen in Nederland.

Dit alles in navolging van Terry Fox (1958 - 1981) een

jonge Canadees die bij zijn overlijden op 22-jadge leeftijd

aan botkanker, deze 'Marattron of Hope' als erfenis naliet.

Terry Fox hoorde op l8-jarige leeftijd dat hij aan kanker

leed en besloot van Canadese oostkust naar westkust te

lopen en met een dagelijkse marathon geld in te zamelen

voor lotgenoten. Halverwege -na meer dan 5000 kilome-

ter te hebben afgelegd - moest hr1 $oppen doordat de kan-

ker te ver was uitgezaaid. Zijn levensmotto ("als je echt

iets wilt bereiken, dan lukt het"), doorzettingsvermogen

en hoop zijn ern inspiratie voor velen.

De Terry Fox Run wordt wel het grootste dagevenement

ter wereld genoemd met het doel 0m samen - in familie-,

groep, bedrijfs- of schoolverband - geld in te zamelen

voor het landelijke kankerondezoek. Er is geen entree-

prijs en er zijn geen prijzen voor hardloopprestaties.

Iedere deelnemer kan een kaaÍt (5 euro) kopen die recht

geeft op een officieel deelname-certificaat dat tevens een

lotnummer heeft voor de superloterij met als hoofdprijs 2

vliegtickets naar Canada.

Het gaat er niet om hoeveel er wordt opgehaald, maar het

belangrijkste is om samen een dag stil te staan bij de

gevolgen van kanker en samen te werken aan een oplos-

sing. 0p het tenein delen spnsors producten uit en bie-

den ko$eloos allerlei activiteiten en demonstraties aan.

In 2001 was de opbrengst van de Vogelwijk Terry Fox

Run 35.1 12,50 gulden (EUR 15.960). De totale opbrengst

van de drie Terry Fox Runs gehouden in

Nederland in 2001 was 42,500 gulden ofEUR 19.500.

Zie ook www.ocanada.nl <http://www.ocanada.nb en

www.terryfoxrun.org <http ://www.terryfoxrun. org>

Marathon Leiden
Zondag 9 juni jl. is door v.,r;l Haagse roadrunnen

in Leidenwer de 10 km. of de halve marathon

gelopen en doorsommigen zelfsdehele mara-

thon.lk ging, ondank hetwatme w',r;r, de halve

marathon daar lopen.

uur of 10.00 uur's-ochtends was het veza-

het Centraal Station in Den Haag, waar

aantal roadrunnen aanwezig waren. De

er al goed in. De groep van Jaques

maakte toen al zo veel lawaai dat de peno-

nomroeper eÍ nauwelijks bovenuit kwam. Bij aankomst in

kiden kwam ik nog meer clubgenoten tegen. Uit mijn

loopgroep was lnes er en zij had er ook zin in, ondanks

het warme weer ging zij weer de hele marathon lopen.

Om 12.15 uur was het staÍschot. De eente helft liep ik
nog goed en hoopte ik zelfs nog om mijn snelste tijd op de

halve marathon te verbeteren. Op sommige stukken was

het best wel warm maar er waren ook stukken dat het wel

weer meeviel. Maar vanaf zo'n 13 km. begon het temp

toch wat af te zak'ken. Toch viel mijn eindtijd voor mijn

doen nog wel mee, in ieder geval 10 minuten sneller dan

de vorige keer dat ik in triden de halve marathon liep, en

ik was niet helemaal uitgewoond zoals toen. Na het dou-

chen en omkleden was het tijd voor nabonelen in café De

Spons, waar een aantal roadrunnen met name uit de groep

van Jacques al aanwezig waren . Ook daar was het weer

reuze gezellig, en werden de koolhydraten meer dan vol-

doende aange\uld. Rondjes van _ zl0 waren geen uitzon-

dering. Tussen het nuttigen van de vele biertjes door wer-

den de marathonlopers die daar vlakbij aan de laatste

zware loodjes bezig waren nog toegejuicht. Ook Loes zag

er ondanks het warme weeÍ nog fit uit en slaagde er weer

in om een leuke tijd te lopen. 's-Avonds zijn we nog gaan

eten in [.eiden. Bij de pizzeria waaÍ we eent heen wilden

konden we niet terecht, zogenaamd omdat het al vol was.

De eigenaar van die zaak herinnerde zich nog van 2 jaar

geleden dat de pizza's door de tent heen vlogen, en wei-

gerde ons waarschijnlijk daarom de toegang. Toen kwa-

men we terecht in een Argentijnse eettent. Het ons daar

voorgeschotelde menu viel de meeste wat tegen, maar al

met al was het wel een hele gezellige dag.

Annet Manderc en Gerad Wessel

z fle f d r u k

§

öpdrukt sinds í 978

kkz@euronet.nl

HV Den Haag
ïel: 070 3454905

GSM:06-53239661

Henk Hoogeveen

Heidei van der Veer

Jaques Overgaauw

Eddy Zijl
Jaques Overgaauw

Henk van Leeuwen

tlm

Henk ?

Henk van Leeuwen

Genit van der Veer
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''f dÍempel kunnen bepalen. Het blijh dat, zelfs al verschilt

die drempel per teaÍnli{ b{ niemand de zelfbeheersingsli-

miet wordt overschreden. Op zich een prestatie vou een

team dat voor het eerst in deze volAllige samenstelling

onder toch pittige omstandi$eden op een paar vierkante

meter moet samen- of misschien zelfs moet overleven.

Slaapteko4 vermoeidheid en soms weigerachtige tech-

niek maken het begrijpeljk dat er wel eens wordt verge-

ten 'alsjeblieft' te zeggen.

De eerste dag hebben we een blauwe lucht met een lek*e-

re bries in de rug, waardoor we voor op ons schema

komen te liggen. We lopen boven de 12 km/tr gemiddeld

en toch liggen we naar ons gevoel bij het verlaten van

Rotterdam al in de achtertroede. Algemeen gevoel achter-

af is dat het niveau van de lopers in zijn totaliteit op een

uitzonderlijk hoog niveau lag. Uiteindelijk eindigen we

met een gemiddelde van boven de 12 km/h als 146ste. Dat

zeg eigenlijk genoeg over de kwaliteit van de lopers.

IVat moetje verder zeggen van de loop? Lopen, wisselen,

lopen, wisselen etc. Rusten, eten, rusten, lopen, wisselen,

lopen. En dat overdag en 's-nachts en overdag en 's-

nachts. Soms lijken we alleen op pad en dan weer lopen

en fietsen er wel tien andere teams in de buurt. Er is een

formidabel gevoel van saamhorigheid onderweg tussen

alle teams en deelnemers. Wat ook opvalt is dat er vlak na

Rotterdam lopers bij zijn die de indruk wekten er aldoor-

heen te zitten, terwrjl in de tweede nacht en ochtend lopers

voorbij komen, die er uit zien of zr, net beginnen.

Uiteindelijk komen ze toch allemaal in Parijs aan. Ook wij
hebben lopen in het team, waarbij je als begeleidende

fietser nog behoorlijk door moet [appen om ze te kunnen

begeleiden.

Naast ons mobiele team, dat de lopers begeleidt, is er nog

een tweede team dat donderdag ons kwartier in Parijs

em
I

aan de kolkende hossende massa van zo'n paar duizend

mensen, alsof ze niet net van Rotterdam zijn komen

lopen, fietsen, verzoÍgen en wat al niet. Anderen geven

zich over aan een goed gesprek rond de barbecue. En een

enkeling, zoals onze teamcaptain is verstandig en gaat

woeg naar bed. Morgen weer vroeg op, tenslotte.

Zaterdagochtend met zijn allen snel ingepakt, zelfs al heb-

ben sommigen iets te veel gefeest, en in de bus naar huis.

En geloof het of niet, maar zondagochtend stonden we

alweer op de club. Lekker stukje lopen.

AndréWesterhuis

íieher

inricht, zodat wijdagochtend degenen die willen, na het

douchen, direct op de slaapmatjes in een van de opgezette

tenten kunnen gaan slapen. De meesten zijn nog te opge-

wonden daarvoor en laten zich lieyer een beetje verhoete-

len in gezelschap van koning alcohol. Vooruit, dat is ook

wel verdiend, ook al is het negen uur in de ochtend. Nadat

het laatste team zo rond twee uur is gefinished, zeventien

uur na het winnende team, houden de meesten het toch

wel voor gezien en doen een welverdiende tuk.

Het ziet er nog een tijdje behoorlijk somber uit als het

steeds harder gaat regenen, maar in de middag klaart het

op en uiteindelijk kunnen we toch in de zon barbecuen.

Sonja" Els, Sylvia, Renee, [,oet, Diana, Peter en Nico, fan-

tastisch hoor. Bedankt. In de avond geven velen zich over

ROPARUN Ilil,L,dE

OOIEVAARS RUNNERS

FY&@
Een jaar geleden vroeg Henk of ik zin had als

fysiotheraput de roparun te begeleiden. Al
jaren volg ik dit goede initiatief voor het Ronald
McDonald huis en ik hoefde niet na te denken
om ja te zqgen. Het verbaasde mij dat onze dub
nooit xrder had deelgenomen. Nu snap ik waar-

om. Wat en organiatie om logistiek alles rond
te krijgen. lk noet toegeven dat ik mijzelf in de
voorbereiding niet altijd voor de volle 1000/o heb
gegeven. Maar toen de dag (8 mei) daar was
stond ik er voor 2N% Het medisch team bestond

uit tos, lneke en mijzelf. los en ik hadden elk vier
lopen op het parcoun te verzorgen terwiillneke
de masage in de grote busvoor haar rekening

nam. Mijn team bestond uit Bart, lan, laap en

Peter.

zat ik in het tweede busje, welke

twee lopers 2 uur hardlopen vooruit

andere twee lopen wisselden elkaar

steeds om de tien minuten af tot ze samen twee uur had-

den gelopen. Daar stond ik dan klaar om de spanning in

de spieren weer te reduceren en eventuele blessures te

behandelen. Ik had een inklapbare bank ter beschikking

welke ik buiten installesde op de meest gek'ke plekten.

Zo stonden we midden in epn bos in verschillende kleine

belgische en franse dorpjes. Eenmaal hadden we 's mor-

gens vÍoeg ons bivak opgeslagen in een klein frans dorpje

naast een huis toen de wouw des huizes haar gordijnen

openden en direct de naakte benen van een van de lopers

aanschouwde welke ik aan het masseren was. Het was

ook deze plek waar ik als enige een STOP AND GO ver-

oozaakte. In dit dorpje mochten we wat later bleek niet

met de auto komen en omdat ik het uur ervoor verant-

woordelijk was voor het kaartlezen en ik dit detail over

het hoofd gezien had, werd Jaap door een official twee

minuten tot stilsand gebracht. Jaap vond deze welkome

pauze niet eÍg en twee minuten op 42 uur hardlopen

maakt ook gem verschil. Nadat mijn groep, elkaar afwis-

selend, acht uur gelopen had werden we afgelost door de

groep van Jos en mocht mijn groep na een massage van

Ineke gaan rusten. De laatste nacht echter hebben we van

tactiek moeten veranderen omdat de lopen sterds meer

overbelastingsblessures gingen veÍtonen. Vooral Bart

stond stijf van de spanning in zijn benen. We zijn met vier

lopers in een busje gegaan. Achterin heb ik ern matras

gelegd en dekens om de lopers warm te houden. Na elke

tien minuten als een loper gelopen had ging de achterdeur

weer open en dook de loper 0p het matras en had ik tien

minuten de tijd om de spieren weer los te kijgen. Mijn

houding in dit geheel was niet geheel arbo-verantwoord.

Het ene moment zat ik op mijn knieën naast de loper link
van hem, dan weer rechts van hem en soms lag ik zelf

naast de loper en masseerde mijn handen maar door, acht

uur achter elkaar. Tot overmaat van fiunp begon het nog

te Íegenen, zodat uit het busje op den duur een geur van

vocht en zweet kwam. Maar het belangrijkste was dat de

lopers konden blijven lopen.Om vier uur 's nachts werden

wij nog eenmaal afgelost om een aantal uren later om 9.15

uur met z'n allen in Parijs over de finish te gaan. Ook al

eindigde we als 146 ste van de 183 deelnemende ploegen

en het de lopers waren die deze afstand (516,5 km) had-

den volbracht was het een emotionerl moment en fiepen

we trots met ze allen over de finish. Als groep hebben we

deze tocht kunnen volbrengen. Iedereen met zijn eigen

taak was nuttig om het geheel mogelijk te maken. Zonder

iemand tekort te doen wil ik Izaak, Ineke en Henk extra

een pluim geven voor de vele arbeid die zij venicht heb-

ben. Het was een unieke ervaring en een geweldig evene-

ment welke ik voor geen goud gemist

Dannisvan den
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Seizoen Zorg& Zekerheid 2001-2002
Het is gewoon niet bij te benen. Zo snel gaat de

tijd envoor je hetwxtsta jew',r;raan de start
van en nieuw seizoen Zory &Zekerheid.Ren je
rotnaar de linish, waar je meten warm onthaal

energiedrank, fruit en en kleine attentie wordt
opgewaót.

^ 
p 2 december 2001 surtte het circuit met de klassie-

t I ter ae Ter Speckeloop (gelegen aan de

V Sp"tl.trr), werd in Lisse. Veel enthousiaste deel-

nsw$§..§tónden te ftappelen aan de start. Mede door het

snelle parcours en een mooie route in de bollensfeek. Als

aandenken keeg dan ook iedere loper een pakketje bollen.

Persoonhlk liep ik hier op de 15 km een PR en kwam er

tevens mee in de Vitrine der Onsterfelijken.

De laatste zondag van het jaar 2001 ging in leiden van

start de leidse Bo(cross)loop. Alvorens er gestart kon

worden, moest de atletiekbaan sneeuwwij worden

gemaah. Hier een recordtijd lopen, vergeet het maar! De

loper werd geteisterd door sneeuw, hagel, koude wind

maar vooral blubberwegen en modderpoelen waarje totje

enkels in wegzakte. De gewenste condities voor liefheb-

ben van de Chngendaelcross.

In 2002 ging de Kenwoodrun in Uithoom van start. Voor

de lange afsand was dit een 10 EM met veel wind. De

bekende route door de plder en langs de funstel. Zoals

gewoonlijk ook van de partij de toppen in de Atletiek

wereld. Ondanks dat belandde ik in het klassement op een

4e plaats.

23 Februari, een maand voor de CPC, was Katwijk aan de

beurt. Het parcouÍs door de duinen is een sterk heuvelter-

rein op onverharde paden. Dit jaar kregen we als loper er

een bonus bij. Een prtie hagelbuien, regen en om de

vechtlust 0p te voeren een flinke storm. Meestal kun je in

de duinen nog wel eens in de luwte lopen maar dit keer

ging dat zelfs niet op! Een compliment voor de wijwilli-
gers van het parcours die ook deze weergoden op zaterdag-

morgen moesten fiotseren.

Net als vorig jaar heb ik de Snatenloop in Voorschoten

laten schieten, om reden dat deze tussen de 20 van Alphen

en de CPC valt, waar je toch een mooie tijd wilt neezet-

ten.

Midden April was het de beut aan Roelofarendsvepn.

Voor de lange afstandlopen moest er 2 x rondje Braassem

van l0 km worden gelopen. Ondanks het slechte weer was

er ook ditjaar een record aantal deelnemen. Bij de finish

werd een springtouw je in de handen gedrukt (Asof je

conditie nog niet genoeg is getest).

Op 28 apnljl. was geluktig de hek'kensluiter van het cir-

cuit in zicht. De ornlmp van Noordwijkerhout. Voor de

lange afstand ern halve marathon door de duinen en bol-

lenvelden. Helaas bevatte ook deze loop een hoop vocht,

nl. veel regen, hagelbuien en vooral langs de vaart door de

bollenvelden ca. 10 km harde tegenwind. Weer een sterk

bezet hardloopveld. Ondanks mijn slechte loopdag mocht

ik bij de prijsuireiking tot mijn grote verrassing horen dat

ik in het klassement dames senioren een le plaats mocht

behalen. Een andere Roadrunner uit de groep van Pieter de

Graaf die in de prijzen viel voor de midden afstand was

Thea van der Geest.

Het circuit voor dit seizoen zit er weer op. Na een aktief

wedsnijdseizoen ben ik de wedsnijden wel een beetje beu.

Terwijl ik dit stuk voor het clubblad schrijf, zit ik met mijn

spullen klaar voor vertek naar Delft voor de Golden Ten.

met de

I

I

TC-nieuws
Hetlaatste nieuws uit deTCher;ft medete
maken met hettoetreden van Roche Silvius tot
de TC. Hij heeft in de laatste TC-trainenvergade-

rtng aangegeven dat hij zich meer wil gaan inzet-

ten in het begeleiden van de trainerc en het
gebruik maken van zijn specialisme: inspannings-

fysiologie.

rmn ooderschreven dat de invoering van de dinsdagavond

geleidelijk en vooral zorgwldig moet geschieden. Daaöij

zal vooral ook getracht worden om nieuwe groepen te

laten ontstaan naast de groepen die vrijwillig over willen

gaan. Dit veroozaah wel een grote vraag naar trainers die

bereid zijn 0m een $oep te willen starten. Er zal geen ver-

plichte overgang van ffainen en $oepen plaatsvinden.

Vooral de bereidheid van de lopers en de trainers moet

grondslag zlp voor een eventuele verschuiving.

Andezijds is het ook retbl, dat b.v. indien een $oep voor

90 7o besluit te verkassen, de l0 Vo van de andere lopers

deze overgang mogen blok'keren. Zij moeten natuurlijk

wel de mogelijkheid hebben om te kijken of ze naar een

andere groep kunnen gaan en als men dit niet ziet zitten,

wat heel goed voorstelbaar is, het voor die mensen toch

wenselijk lijkt om te proberen op die andere avond te

komen trainen. Wij vinden dat de lopers onze schatkamer

zijn en die moetje met zorg behandelen.

Er zijn in die vergadering een aantal goede suggesties

genoemd, zoals b.v. wat is een goede reden om op dins-

dag te gaan trainen i.p.v. de maandag? Als een loper op

zondag een zware wedsnijd heeft gelopn kan hij/zij beter

een dag rust nemen en dan niet op maandag maar op dins-

dag gaan tainen. Tn zijn er natuurlijk genoeg v00r en

tegens t€ noemen en dat draagt alleen maar bij tot een

gedegen keuze op het moment dat het zover is.

Deze gedachtewisseling heeft voor de TC wel als conse-

quentie dat wij nog meer bij de leden de nadruk leggen op

het noodzakelijk uitbreiden van het aantal benodigde rai-
neÍs.

Ben van Kan

ll aarnaast is in de laatste TC-trainersvergadenng het

I ) onor*.rp van 0e verscnlllen.e rarnrngsav'noen

U uunbod geweest. Nadrukkelryk werd door alle rar-

lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaa bij:

Hellen den Dulk,

Herenstraat45,2681 BD tvl0NSTER

tel, 017+240861 - e mail dubbhdhrr@kabelfoon,nl

§ttp ://x*xlug**nlwnrrurrll

Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag kriig je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistofíenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

íï:jiïiitH::tjï,ï,: ö
wil je meer weten? Fngsx
We nemen graag detiid MSPft
voor je. coilTAcTTENsPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN
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duooptiek

Perfect
geregel

THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Sonja van Spronsen
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Heel wat Z0T-ters

de statistieken bij.

van de tweede termijn (tot
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DE\/RIJWILLIGER Korea welcomes the world!Els, bedankt!!

Twaalf jaar zondagsochtends de koffie en thee verzorgen.

Hartstikke leuk, die vaste club op zondagochtend. kn beet

je dat familiegevoel van \rroeger. Begijpelijk hoor, dat em

club moet groeien en dat het ledenbestand zich vemieuwt.

Maar toch, als ze mewouw tegen je gaan zeggen, moet je

toch even slilrten. Aan de andere kant, veel nieuwe gezich-

ten kan ook veel nieuwe lrijwilligen betekenen. Als ik zo

eens rondkijk, zijn het toch vaak dezelfden die de klusjes

doen. Mensen staan ook niet altijd stil bij het werk achter de

schermen. Je gaat er al gauw vanuit dat het normaal is dat

het clubhuis geschilderd is, dat er timenials kunnen worden

gehouden, dat er belegde brcodjes en maaltijden na de nai-

ning zijn en ga zo maar door. Maar ook hier geldt, vele han-

den maken licht werk.

Die koekjes? Die nam ik altijd zelf mee. Heb ik overgeno

men van Walraud, die ook altijd koekjes serveerde bij de

koffie en thee. Toen zij de club verliet, ben ik er mee door-

gegaan. Net dat beetje exta gezelligheid. Natuurlijk blijfik
nauw berokken bij de club, maar door Bella zalje me even

wat minder zien. Als ze goed opgevoed is, kijg ik natuur-

lijk meer ruimte om bij de club langs te komen. En Ruud

blijft de kas doen van de bar en natuurlijk ook de ziertjes

vezorgen. J4 hij is een echt kasziertje. Maar Bella en ik rij-

den natuurlijk ook wel eens even met Ruud mer. Maar we

wachten even tot we niet meer met emmer en mop achter

haar aan moeten lopen, zoals vanochtend.

Els, bedankt voor alles en graag gauw tot kijk.

AndréWesteàuis

Zondagoàtendloper

Met deze slogan, die in het kader van de wereld-
kampioenschappen voetbal de vaandels langs de

wegen sierde, werden wijwelkom geheten in
Zuid-Korea. Onze twede kennismaking met dit
land. Dat ze inderdaad 3 weken later de wereld
zouden verwelkomen met een flink prtie voet-
bal en het bereiken van de halve finales, was
toen nog niet voorspelbaar. Ook dat Duitsland

zou gaan winnen van Korea, leek min of meer al
voonpeld aangezien onze vakantie ook zo zou

gaan eindigen. Lees vooral verder.

keer Korea, 2 jaar geleden, was uitste-

We waren benieuwd of deze keer

lopen. Zo zouden we in conditie blijven. Aan het begin

van de vakantie vielen we al direct met onze neus in de

boter, wat betreft de evencmenten: de parade voor de vie-

ring van Buddha's Birthday. Vanaf een uur of acht tot een

uur of tien 's avonds werd in het cenfum van Seoul een

stoet van praalwagens getoond, waarop gigantische ver-

lichte beelden van boeddha's, olifanten, vuurspuwende

draken en lotusbloemen waren uitgestald. De wagens wer-

den begeleid door groepen die een bepaalde stroming in

het boeddhisme vertegenwoordigden. Velen fuoegen tra-

ditionele kleding en voerden traditionele dansen op.

Iedereen had in ieder geval een verlichte lampion bij zich.

Het was een prachtig gezicht.De eerste week hebben we

in Seoul wat gewinkeld, gelopen, gewandeld en gere-

laxed. Het is wat dat betreft een geweldige sad waarje

naast winkels en markten met traditionele spullen, super-

modeme luxe, grote warenhuizen ziet.

MIXED ALt SEOUL HASH -
WJNry.GO.TO/MASH3

Het werd zondag 19 mei. We zouden

onze eerste MASH gaan mee maken.

Van Hans en Ine hadden we al heel

wat verhalen gehoord over eerdere bij-

eenkomsten. k zijn zelf lid en zitten

in het bestuur van de Mixed All Seoul

Hash. Wat is er zo bijzonder aan die

club? Naast een flinke hardlooprai-

ning worden er bijnamen gegeven aan

de leden die van verschillende nationa-

liteiten zijn, zoals Roadrunner (hé,

bekend) Coyote, La Bomba, Luc§ Won en Luc§ Too,

Jingle Balls, Hammeraction, Tiny en nog wat van dat

s00rt namen. Tijdens het hardlopen, want daarom komt de

groep bij elkaar, wordt vooÍdurend on-on-on gercepen

als teken dat men op de goede route zit, want dat is niet zo

van zelfsprekend. Met pijlen en cirkels van bloem is het

parcours uitgezet. Als je bij een cirkel komt betekent het

dat de route meerdere kanten op kan gaan. Dat is het

moment dat er gechecked wordt.

Lees verder op pagina I

I t et Bella gaat eindehlk een kinderwens in venul-

]lll ,*r.Varimrjn vader mocht ik geen hond en toen

I Y I * ï*t , kon ik geen hond nemen. Achtendertig

jaar gewerkt en nu al weer vier jaar met pensioen, dus die

Sinds en paarweken zijnwe op de zondagxh-
tendtohal teruggeworpen op onuelf.Ons vaíe
steunpunt achter de bar is verdwenen. We heb-

ben moeten wijken voor Bella, xn nu tienweken
oudeBemensennen pup. Uitgerekend in entijd
dat het vriiwilligersbestand op de dub aan erwie
onderhevig is, verlaat ook Els Blemen haar posí
Daar moeten we hetfijnevan weten.

wens is lang gekoesterd. Nu toch nog vervuld. Een ver-

jaarscadeautle, dat nog veel opvoeding, dus vooÍdurende

aandacht, behoeft. Bella werg nu al zeven kilo, dus ze kan

niet mee op de fiets naar de club. Ik had al eerder besloten

er mee op te houden, maar nu moest ik de knoop wel door-

hakken.

Het is mooi geweest. Ruud en ik zrjn leden van het eente

uur, numme$ 11 en 13. Lid maar ook altijd vrijwilligu.

Wat hebben we niet allemaal (mee) georganiseerd. Babylon

City, Vredespaleisloop, Fit Ten Miles, KonMarathon,

Discoveryrun, Kentloop. De een heeft van deze wedstij-

den nog nooit gehoord, de ander heeft ze allemaal wel een

keer gelopn. CPC-feesten? Me zaten er bij de ingang om

te voorkomen dat er zwartfepsters binnenkwamen. Predes.

Je partner komen ophalen en dan vier uuÍ later verfekken.

Al die smoezen om een paar centen uit te sparen. En pas

stond Ruud nog om kwart over drie 's-nachts brj het club

huis. Alarm afgegaan en de plitie belt Ruud.

ervaringen zou opleveren. Hans en

in den vreemde, tevens fanatiek

MASH'ers (waarover later meer), hadden ons gevraagd

nog een keer te komen. Het zou hun laatstejaar worden in

Korea en het was nog niet duidelijk wat de volgende

bestemming zou zijn. Deze uitnodiging hebben wij uiter-

aard niet afgeslagen. Ten eerste omdat we Hans en Ine

samen weer eens zouden zien en met hun een paar dagen

vakantie zouden vieren. Ten tweede omdat we Korea ook

een interessant en prettig land vinden. Deze keer vlogen

we met Korean-air via Parijs naar Seoul. Een prettige

vlucht die ons gelijk kennis liet maken met een lekker

Koreaans gerecht, Bibimbap (rijst gemengd met goenten

en pepersaus). De eerste ochtend bij Hans en Ine hebben

we een gezamenlijke loopnaining gedaan langs de Han-

river. Het was goed voor de jet-lag en het was ook een

heerlijke warme dag, een graadje of 22. We waren uit

Nederland met een graad of 16 vernokken. Dus dat was

gelijk genieten. Ovuigens hadden we het voomemen tij-

dens deze vakantie twee maal per week te blijven trainen,

aangezien we in september de marathon van Berlijn gaan

I
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Veruolg van paginaT

Korea wekomes the worldl

Vuvolpns loopt men alle kanten uit op zoek naar de

go*,p!jl en roept tijdens het zoeken hard "checkin". Als

een van de lopers de juiste route weer heeft gevonden,

wordt er eerst found it en dan 0n-0n geroepen. Verder is

er nog een 'hornblower". Als je die niet meer hooÍ dan

benje echt de weg kwijt. Het is een soort oriëntatietocht.

Voor de mensen die niet hardlopen is er een wandelgroep,

die lopen een iets kortere route. Deze keer was de start

aan de rand van de stad bij een tempel. Het parcours was

§

heuvelachtig en leidde langs rijstvelden en andere

bebouwde velden. Zelfs langs een aanlegde visvijver waar

omheen Koreaanse mannen in riante leunstoelen met een

viswedstrijd bezig waren. Na afloop vezamelde iedereen

weer bij het beginpunt. Er werd wat gegeten en gedron-

ken in de openlucht. Iederern had wel wat meegenomen.

Vervolgens werden er nog wat rituelen uitgevoerd om

nieuwkomers te verwelkomen of andere leden te huldi-

gen. Dat ging gepaard met een lied waarbij de betreffende

mensen snel een beker bier moesten leegdrinken. Dan

wordt er afgeteld en het is de bedoeling in die resterende

tijd je beker leeg te drinken om hem daarna omgekeerd

boven het hoofd van degene die naast je staat te houden.

Alsje pech hebt, omdat iemand z'n beker niet snel genoeg

leeg heeft gekegen, kijg je vervolgens de achtergebleven

inhoud opje kop. Er figureerde ook nog een kale kip als

trofee. We hebben die dag afgesloten met een bezoek 's

avonds aan een tempel die versierd was met wel duizen-

den verlichte lampionnen. Het was een schitterend

gezicht.De volgende dag vertroklen we samen met Hans

en Ine voor een korte vakantie naar de west- en zuidkust

van Korea en het Chinsan Nationaal Park.

Berichten vanuit het bestuur
BestuursvÉrg@ing 7 mei . Een paar vrouwelijke leden heeft aangegeven dat zij het
. Avmm,den.Hg$ heeft zich aangemeld als ledenadmi- vervelend vinden om's avonds laat langs het open hok

nish&qg.,Lld bestuur is erg blij met zijn aanmelding. vlak voor de achteruitgang te moeten. Vandaar dat het

Avram is al direct enthousiast begonnen. hok voozien zal worden van een deur.

. Het afstaan van een wouwenkleedkamer wordt als

onredelijk afgewezen. Wel zullen tassenrekken aange- Devolgende bestuursvergaderingen zullen zijn

bracht gaan worden, in ieder geval in de herenkleedka- op: 3 juli,6 augustus en 4 september
men.

. Besloten wordt om het clubhuis een grote schoonmaak-

beuÍ te geven. Hiervoor wordt een bedrijf in de arm

genomen.

. Verder werd deze vergadering gebruikt om over het

beleidsplan te praten.

Bestuursvergadering 5 juni
. Eind juni/begin juli wordt een avond georganiseerd

voor de nieuwe leden.

week. Hans en Ine gaan per I augustus naar Dresden. Niet

slecht! Een mooie omgeving en een stuk dichterbij. Dus

Duitsland wint het van Korea. Het was eigenlijk van tevG

ren al bekend.

Ook daar hebben we z.e{ van genoten. De laatste week

van oue vakantie ging Hans nog naar Nederland voor

gesprek'ken over zijn volgende werkplek. Onze nieuws-

$eri$eid wordt geprikkeld. Gaan ze terug naaÍ

Nederland? Blijven ze in Azië? 0f wordt het heel iets

anders? Het verlossende woord komt halverwege de

§Z

loop en Hellen

"even snel een feestoutfit" aan de ruimte te geven.

)i

We sfeven ernaaÍ om periodiek een "biertje van de

maand" te voeren. Dit initiatief wordt alom gewaardeerd.

Ook zit er meer regelmaat in het voeren van een warm

gerecht op de fainingsavonden, onder andere dankzij het

initiatief van de barmedewerkers.

Bijde2e avondvan de wnusSuiale Hygiëne op
11 juni il. werd en opkomst van 17

barmedewerken geteld.Totaal hebben nu 36
medewe*en de instructieavonden gevolgd,

waarbij nuttige informatie werd uitgewisseld.
Hetbetekenfechter datde restvan de nredewer-
kers de laa8te avond moet bijwonen op 10 sep-

tember a.s.! Dus mensen sch riif je in want de ver-
plichting voor de vereniging om hieraan te moe-

ten voldoen blijft staan !
Een logboek met de fuhaalde certificaten

bevindt zich in de bar zodat deze ten allen tijde
opvnagbaar is indien er controle zou komen.

Bovendien is er een exemplaar van rret öestuuÍs-

reglement voor de kantine in de keuken oge-
hangen. Hiertn sla,an de algemene huisregek.

Verder zou ik nog weer even willen ingaan op de sluiting-

stijden voor de avonden. De barmedewerken zijn

gemachtigd een laatste ronde af te roepen vanaf 22.30 uur.

Dit betekent dat er voor hen nog een uur werk is met: kas-

opmaken, koelkasten bijvullen, keuken opruimen etc. etc.

De ltijwillige basis waarop dit gebeurt is een ondersteu-

ning voor de vereniging en dus voor elke loper. Er zijn

tnee kanten aan em bar, maar heb begrip voor de mede-

werkers die de volgende dag weer een dagtaak wacht. Dit

betekent dat we het clubhuis willen afsluiten om maxi-

maal 23.30 uur. Deze tijden zullen ook op een bord bij de

bar worden vermeld.

Er hebben de laatste tijd nogal wat barmedewerken opge-

zegd. Dt om allerlei venchillende redenen. Er is daarom

recentelijk een actie 0p touw gezet 0m nieuwe mensen te

weryen.

is het plafond boven de bar aangepast en is

beduidend verbeterd. Ook de verlichting

inmiddels aangepast en geeft aan het geheel een

Vanaf nu is het niet meer de bedoeling dat er

spijkers of niedes worden toegepast in dit plafond om BerryKramer,barcommisie
Z
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Over eksterogen met neuspleisters, blote billen en andere

waargenomen merkwaard ig heden
Het is vrijdag voor Pinksteren en ik mor;t de och-

tend werken. De anderen zijn al richting
Apeldoorn en hebben het grootste deel van mijn
bagage mee. Met mijn liets en de mt van de

bagage zit ik rond 13.N uur op de trein, die ik in
verlaat.

ingedonderd worden. 0m het beeld wat bij te stellen nog

deze informatie: Henk loopt in deze vier dagen 100 km.

Rein, Ineke en ondergetekende hebben zich opgegeven

voor 60 km. En de andere dames lopen niet, of misschien

een deel. 7n zien wel en dat is heel verstandig. De harde

kem bestaat hier dus uit vier mensen, waarvan er drie niet

sporen en de vierde de weg gewoon kwrjt is. We hebben

dit nog nooit gedaan, hebben nu eenmaal A gezegd en

gaan dus verder met dit onzalig alfabet.

Vrijdagavond zijn we verl te vroeg bij het $artpunt in

HoogSoeren. Aanmelden, startnummers halen, opgeven

jalnee pastaparly zondagavond, omkleden en dan wach-

ten. Het is mooi weer, warm en we moeten straks 16,4 km

over onbekend tenein. De info over de etappes compleet

met hoogteprofielen heb ik vooral niet bekeken. Doe je

dat wel, zah de moed in je schoenen en dat moet je dan

weer meeslepen. Een ding staat vast: vlak is het in geen

geval hier in het Apeldoornse. En ook hier geldl speciaal

voor mij, want ik ben gek op heuveltjes.

Met drie (lneke is geblesseerd) staan we aan de strÍ en

worden we om 19.30 uur weggeschoten voor de eente

eappe. In een grote boog lopen we om HoogSoeren heen

en eindigen op de atletiekbaan. Een forse uitputtingsslag

die ik moet bezuren met zere bovenbenen. Het wordt al

donker als we weer naar het huisje gaan; Rein spot een

egel, die wel erg hard loopt en een korulnenpak blijkt te

dragen. Joris gelooft het onvoorwaardelijk! Zaterdag moet

Henk twee etappes lopen, anders komt hij nooit aan die

100 km. In de avond gaan de 60 km lopers met hem mee.

Als we verfekken zit het park al uren zonder sfroom en

dat kon nog wel een paar uur duren voorspelde Nuon.

Maah niet uit, gegeten hebben we, lopen doen we voor

het donker en als we terugkomen hebben we gegeten en

tuimelen we alleen nog maar het bed in. Die avond lopen

we 14,7 km. Die komen net zo hard aan als gisteren. We

zijn de hoogteverschillen niet gewend en ik ben kapot, en

ik had mijn bovenbenen vandaag regelmatig inge-

smeerd... Na deze etappe zien we overal in de berm tafe-

relen met veel bloot; borsten, maar vooral billen. Ik wil

alleen nog maar naar bed, wetende dat we morgenoch-

tend(!) weer aan de start moeten verschijnen, nu voor 8,7

km tijdloop; dus amper hersteltijd. Oh en die bovenbenen

sputteren tegen. Smeren en nog eens smeren; tot ik ook

pijn in mijn armen kijg. Dan toch nog wat eten (we heb-

ben weer stroom!), sommigen zitten om 22.00 uur nog

aan een zwaÍe maaltijd. Dan weer snel je bed in anders

kunje het schudden morgenochtend.

Zondag! Het is Pinksteren, zonder weekendgevoel, want

de rust is ver te zoeken. Deze etappe lopen we met z'n vij-

ven, Ineke en Nellie doen ook mee. Ineke herft een

eksteroog ontdekt en er gaat een neuspleister op. Dat geeft

metr lucht, geloof dat maar! Bij de start mag er na 30 sec.

steeds een loper weg en de snelste lopers mogen pas het

laast. Gevolg is dat ik al bij het eerste kilometerpunt word

ingehaald. Ik roep dat ik het demoraliserend vind en dat

lucht op. We volbrengen het alle vijf en gaan teweden op

ons huisje aan. In de middag loopt Henk weer een exfta

etappe en de anderen vermaken zich met zwemmen en

fretsen. Stilzitten doen we geen van allen, al lopen sommi-

gen op hun tandvlees. Ofben ik dat alleen maar? Die zon-

dagavond is dan de pastaparty en voordat we gaan slapen

nemen we nog wat likeurtjes en andere vloeibare zaken

tot ons.

We bereiden ons op passende wijze voor op de laatste slij-

tageslag morgenochtend: ja! een halvel En dat hier op

'berg en dal' tenein. We hebben er zin in, krijgen er niet

genoeg van, maar of we het ook volbrengen... Een puike

nachftust zal zeker bijdragen aan een goede afloop van de

meerdaagse. Die nacht wordt er niet door iedereen lekker

geslapen. Dat late eten geef ik graag de schuld. Of zal het

de drank zijn? Maakt niet meer uit, we gaan ervoor op

deze Pinkstermaandag. Het ontbijt start en vooral Henk

laat zich niet onbetuigd. Waar laat-ie het toch allemaal?

Om 10.30 uur staat huisje 13 met een viertal aan de start.

Ook Ineke waagt zich aan deze halve, mót pleister. Ze

loopt ím km 15 als haas mooi vlak voor me, maar dan

moet ik plots wel heel nodig de bosjes in en als ik daar

weer uit tevoorschijn kom is ze in geen velden ofwegen

meer te zien. Ik zal het op eigen kacht moeten afmaken

en dat valt tegen. Maar als je de speaker hoort weetje dat

het volbracht is. Een heel voldaan gevoel, dat is zekerl

Voor degenen die dit ook wel willen: volgend jaar van 6

/m 9 juni is het weer zo ver. Voor meer info kijk je op

intemet www.meerdaagse.nl waar ook al onze prestaties

zijn terug te vinden en de deails over de verschillende

eappes. Wij hadden de primeur van deze vierdaagse en

wij kijken met plezier terug 0p deze goed georganiseerde

hardloperij.

Nanens huisje 13, gegroet, Sophie van Geenhuizen

Nieuw Mrlligen; wind tegen natuurlijk. Die

uil west, maar nu even niet. .. speciaal

want ik ben gek op wind. Bij Voorthuizen

paard over de weg en het duurt wel

even voor het beest weer veilig achter een hek zit. En dat

geeft file, aan vier kanten rijen auto's want het gebeurt

allemaal pal bij een kruispunt. Ook dit allemaal speciaal

voor mij want ik ben gek op paarden. Eenmaal

Voorthuizen voorbij is Apeldoom mijn richting en op de

bushaltes die ik passeer staat Nieuw Milligen, dus ik ga

goed (zonder man/kaart!).

Bij Rabbit Hill meld ik me bij huisje 13 en daar is het

$ote eten al begonnen. Henk, Nellie, Ineke, Rein en

Anouk hebben grote voonaden meegenomen en die gaan

we wel wegwerken, want er moet gelopen worden... En

Joris van twee kijkt emaar en zret dat het goed is.

Drt illustere gezelschap bereidt zich voor 0p de ernte

etappe van de PROFICT hardloop-vierdaagse in

Apeldoom. Alles wat eetbaar is gaat eraan deze dagen:

twix, tólerone, pinda's, dadels, krui&oek, stroopwafels,

jodekoeken, haagse kakker enz. You name it, we eat it. En

dan zwijgen we nog over de boterhammen, broodjes,

croissants met de meest vreselijke belegcombinaties en de

enorme hoeveelheden pasta die de maagdarmkanalen ue Ro

Meten "gezonde" spanningvan man Hansen

dochter Sanne, (zal Sanne w.,r;r bii de *Ne 3
zitten) gaan we opwq naar de Kids-Run van de

RoyalTen

al Ten Kids-Run

komen we allemaal enthousiaste

Beny bij de koffie, Nel bij de stand

en Peter die een "klas" vrij-

aan het toespreken.Wrj gaan Sanne (12) en

Bart (9) inschrijven voor de Kids-Run 1,5 km. Een kin-

derloop die bekend is bij de verenigingen. zo te zien aan

de clubtenue's. Na de leuke en goede warming-up van

Caesar Sprt gaan de kinderen van start.

Sanne vooraan, gaat snel weg achter 2 jongens. Bart

samen met zijn neef Jeroen, starten vanaf de 2e rij en gaan

goed weg. Sanne komt samen met nog 2 meisjes het

Malieveld op en laat ze passeren. Hiema komen Jeroen en

Bart sneller als verwacht. 0p het laatste rechte stuk zet

Sanne een sprint in en loopt alle meisjes voorbij (5.48).

Ook BaÍ gaat, ondanks de pijn in zijn schouder, nog

sprinten (ik kon hem niet meer bijhouden) en loopt (6.53).

Bij de finish kijgen de kinderen een tas met leuke inhoud.

Nadat Sanne, van Hellen, een trofee en bloemen heeft

gekregen gaan we naar huis.

Organisatie, het was toppie, bedanh!!!!!

Johnda van Leeuwen (exHRR)
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vaardiging van alle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. 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.
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Nieuws uit de cornrnunicatiehoek
Sinds ongever een maand behartig ik samen

met Antoinette lans het onderdel
cnry t*'i"

ClubHedirE

Tot,nu,loe ben ik onder andere bezig geweest met de

clubkleding. Er lag een rapport van de werkgroep

Clubkleding. Daann wordt voorgesteld de huidige voor-

raad op te maken en te zorgen dat er T-shirts worden

gemaakt in bordeauxrood wÍurvan er telkens bijbesteld

kunnen worden. Aan bijvoorbeeld de ZoT-groep zal

gewaagd worden ook dit T-shirt te gebruiken voor de

nieuwe groepen. Dit alles om de herkenbaarheid te ver-

$oten. Er zal gepromoot worden dat wanneer mensen

voor e€n gelegenheid (bijv. Roparun en l2-uursloop) r
shirs nodig hebben deze via Ed Zijl kunnen bestellen.

Ook is het idee om te proberen een mooie loopjas te gaan

verkopen. Deze zijn duur en hier zijn sponsors voor nodig

(mocht u nog sponsoren weten?). Het idee is om te wer-

ken met een intekenlijst zodaÍ707a van de bestelling al

van tevoren vezekerd is.

Wervingsompagne
Daamaast ben ik aan het nadenken over de wervingscam-

pagne. We willen graag meer leden en er is een groot

potentieel in de stad, maar hoe ga je dat potentieel berei-

ken? Het idee is onder andere om via de fainers te laten

inventariseren waar mensen werken en sprten zodat je
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Dr. Lelykad e 2744 Scheveningen tel / Íax 07O 35561'12

leden kan inzetten bij de werving. Ook de hobby's van

mensen zijn interessant voor het nodige wijwilligenwerk
wat er t€ doen is binnen de vereniging. Dit alles natuurlijk

op basis van vrijwillige medewerking.

Website

Zo heb ik ook gesproken met de websitecommissie waar

momenteel een drietal mensen actief mee bezig zijn. De

website is belangrijk om nieuwe leden een beeld te geven

van onze club maar ook om actuele informatie aan leden

te verstekken. De websitecommissie is op zoek naar een

lopr die vaak wedsnijden bzoekt en hierover stukjes zou

willen schrijven. Het is ook leuk wanneer eÍ wat meer

foto's op de site komen om de stukjes te verlevendigen.

Het zou helemaal mooi zijn wanneer iemand kan zorgen

voor het omzetten van tekst in html.

lntroductie nieuwe leden

Tot slot ben ik heel concreet op dit moment een avond aan

het organiseren voor nieuwe leden. lrden die sinds janu-

ari lid zijn geworden worden uitgenodigd voor een bijeen-

komst van ;één uur op 17 juli 2002. Tijdens deze avond

vertelt Roché Silvius ies wat voor hardlopers interessant

is om te weten. De nieuwe leden worden actief aan de

slag gezet om mee te denken over de werving van nieuwe

leden, de website en activiteiten die de club zou kunnen

organiseren. En tot slot vertelt onze vrijwilligen cdrdina-

tor Rob Kratrmer wat er allemaal te doen is aan wijwilli-
gerswerk voor de vereniging. Als afsluiting zal de nieuwe

leden gevraagd worden een enquëte in te vullen.

Al met al genoeg te doen blijh wel. En dan heb ik nog

steeds geen persbericht geschreven, maar dat zal niet lang

meer duren.

Mocht dit stukje aanleiding geven tot vragen of heb je

ergens ideeën over laat het mij dan weten.

Mijn emailadres is hestervanleeuwen@hetnet.nl en je

kunt natuurlijk ook bellen. Ik woon in Den Haag en mijn

nummer is 070-3826821.

N ieuwe ledenadministrateur
ln de vorige Hot Road Review hehben jullie kun-
nen lezen dat Guus Zijdenbos na en zeer lange

tijd afscheid heeft genomen als ledenadministra-

teur van onze vereniging. De opngekomen
vacature wordt sinds kort door mijn penoon ver-

vult. Mijn naam is Avnm den Heijer, 28 jaar,

getrouwd en vadervan en zoon (Svend),lk loop
sedert 1998 bijde HRR. Momenteel loop ik in de
groep van Roche Silvius.

op een gerechtsdeurwaarderkantoor.

ik mijn laatste tentamen af te ronden en

toegevoegd kandidaat-deurwaarder in

In de loop der tijd is mij gebleken dat onze vereniging

steunt 0p e€n groot aanAl vrijwilligers. Ik wil mij bij deze

vrijwillgen graag aansluiten en als ledenadminisfrateur

mijn steentje bijdragen.

AvnmdenHeijer

Het clubhlad heeft een

nieuw e.tttail adres

dubbladhrr0kabelfoon,n I

r EFn passende

lnbotlht

Ieuken kan geen
confectie zijn
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O nsterfelij,S,f n, de wijz i g i n gen

15$ meter baan: 50fi)m baan:
. Jaap van Dijk m Izaak Luteijn verbeterden beiden , Op 254-2N2 werd de Lievaart competitie in

hun PR op de 1500m tijdens de Lievaart Competitie Naaldwijk geopend met een 5000m. Brj de mannen

op 13-6-2002. Jaap liep nu 5:16,0 en Izaak 5:21,6, ter- M50liep Willem van hooijen hier i9:41,3. Hiermee

wijldevorigetijdenresp.5:28,1en5:33,2bedroegen. neemt hij de vierde plaats over van Jan van

Met deze tijden blijven ze op de vierde en vijfde Nieuwenburg en verdwijnt Jaap van Drlk van de lijst.

plaatsstaanbijdemannenM50 Metzijntrldvanlg:49,2komrhryl.l sectekonom
. Marianne Koopman liep tijdens de zelfde wedstrijd zich op de vijfde plaats te handhaven.

5:58,8, waarmee ze de eerste plaats bij de vrouwen . Bij de vrouwen V35 wisselt Margriet Hoekstra met

V45 ovemeemt van Herma van Nus. een tijd van 20:47 ,3 hau vierde plaats in yoor de

IX[mbaan: derde plaas dre met 20:58,4 sinds 27-09-01 bezet

. Op 16-5-2002 liep Willem van Prooijen de 3000m werddoorPetraMeijboom.

tijdens de Lievaart competitie in Naalodwijk in . Marianne Koopman was ook op de 5000m in

l1:23,9. Hiermee neemt hij de vierde plaats over van Naaldwijk aktief. Haar tijd vanll:23,3 is ruimschoots

Jaap van Dijk, die nu vijfde saat bij de mannen M50. voldoende om bij de crouwen V45 de eerste plaats op

Izaak Lute4n die op de vijfde plaats stond verdwijnt te eisen, die sinds 19-401 metv23:21,T in handen was

van het bord. van Herma van Nus.

. Ook de dames deden op 16-5-2ffi2 goede zaken op de 20 km weg:

3000m in Naaldwijk. Marjolein Beerthuizen neemt . Op 10-3-2002 heeft ïhea van der Geest tijdens de

met 13:06,5 de vijfde plaats over van Martine TwrntigvanAlpheneentijdgerealiseerdvan l:40:3ó.

Hoogeveen, die sinds 2508-1993 met 13:24,8 op de Hiermee neemt ze bij de vrouwen V45 de vierde

lij$ stond bij de wouwen senioren, plaats over van Herma van Nus, die twee jaar eerder
. Bij de vrouwen V45 bereikt Marianne Koopman 1:4638 realiseerde in Alphen. Helen van der Poel ver-

met 12:16,7 de tweede plaats. Hier zakken Ineke dwijntmethaartijdvan2'.ffi:2l,gelopenop 17-10-93

Schnitzler (12:41,4 op 13-7-99)en Herma van Nus inPanjs,vandelijst.
(13:21,7 op 10-5-01) een plaats op de ranglijst.

Vitrine der
in de vitrine te melden, waaruan er 9

z
llt

o

o
llt

AÍB .

ATB

ontmngste nemen. Op dit moment houd ik mij dagelijks

bezig met het vervaardigen van exploten, veÍzorgen van

de boekiouding, werven van nieuwe cliënten, onderhou-

den van bestaande relaties, optreden als gemachtigde tij-
dens kantongerechtprocedure's, etc.

#
DF

#"/

GAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

C.V. INSTALLATIES

RI OLERI NG S WER K

LOOD EN ZINK WERK

DA«WERI(



Hor Rorn Rrvrrrv PAGINA I I

Zufuftnfrr Erohnnlloq, ilaaduil

lldvennntmqMll2M)

illfr h" TN Nwn

I M l:08/9 Jan\filemSchar(hnnon)

5ó3 M lj5:01 Beldelmg

V wrdn@ E&l dnit), V wilntu, 5 kn op 1l l03l202

ftd
I

3

5

9

l6

l?

n
n
29

32

I

,)

ó

49

62

t2

0
1l

80

l5

85

l0

8?

lloondolenloop (I&ftinnt), troonóoten,

Nwtn

Roché Silviur

Alhrtkkhurzen

RuuldBrqom

llamlMi'nt1o

Hmnanvan&rStijl

JaddeBi't

iVillenHasekamp

PetuvanPoelgnl

FrmcscoFumm

Nm&Rmvn

NiolevanCneken

(AVhSpa'uan)

Jodlilleme

MaryretHoekta

Alexvankllen

StefanClmms

ArmievanHeiningm

MikeDur

Jun0axsenr

TmndeGraluw

Sylvialmpal

RuudNmrdmar

SyhiaKuip

Heidr varZijl

10knq17l0I2N2

Ntltn

Mart Paraur (Haag Atldi€k)

Lindavan\Yely(Phanos)

iohvanfuKmft

EdBiqwker

GesRip

AnesShiliIlg

NicoDropput

Fmnkïfuijs

PuerCltlen

Izaklmp

ïhavanfufug

NmqeAlhrti

Henny deKrevit

FnnsEmch

Janl,esraan

Grugotehdevla

Genitvan&rVou

RoelGm

CarlavanBmlen

Heidivan&rVmr

JaneHar»fa

15knop1lfr3l1fr2

Nwn

HamWubhn(AAV'3ó)

Edca v dBilt fuidm Atletiek)

Willemvanhmijm

Rob\Yalutos

HmkBugom

JqumMur

InuvanfulVal

JoymvanSolnge

RenéHaasnmt

hsdrVlieger

AnnsMadm

U" TN

MRE 0:15:19

I4RI 0:15:45

MRE 0:1558

MAI CIló:21

MRE U.fi:A

I,tm CI17í3

I{XI 0:17:Í

MRE 0:18:05

I4lI 0:18:4ó

ilm CI19:10

\TI CI19:12

YRE 0:19J0

YRE 0:20:34

MRE CI2CI44

MRE 0:22:01

\TI 0:22:10

l',lR[ U,22'31

I\4R[ 0'n32

MRE 023:21

VRE 0:235ó

MRE 0:24:15

VRE 0:2i:54

VSE 0:3ó:11

PtM u^ w
I MSE 031:23

I MSE 0J737

49 M40 0:3951

6l M40 0:CI31

74 M40 0Íl:25,I5 
MSE 0Í135

99 M40 0Í3i2

93 M40 0Í333

103 M40 0Í359

125 M50 CI45:13

15 v45 0í559

ló V55 ft4ó:06

24 V35 0Í730

161 I,I50 0:48:01

201 M40 0:4937

34 V45 CI49;54

215 Mó0 frS4l

m M50 ft51:D

42 V45 0:52:16

i3 v55 056Í1

98 V45 1:ffi50

MA Wl I,lsE ft48r5

1 VSE 0:Í39

óó M50 1:0452

99 M40 1:ffi16

117 M50 l:1021

121 M50 l:10,43

27 V45 113:12

15 V45 1:1331

119 M50 1;1857

29 V35 l:D:08

30 V35 l:31:42

V wsdtofrr/orlp EW dnkl Yooíróoleír,

DIS 6 uutdoop, t4/4ide*,omer, trn q 2fi3t2il2

MA rit
r MSE 6950:4

3 M45 65:24;l

10 M45 51:88í

Nwr

RobTieleman (AAA)

AdrievanDjk(Aït'75)

BflldeJong

latn edard Manfiu, hfin frlmtm q llM)N2

NMfr

Rurval Kaam(Lhrrimr)

F.MatmíP.vdMar(HRR)

Kdln Knrzin (AV Spmt)

G.\YeselíJ.Ovagauwffi)

LrdtrinvanfuValk

MM rilt
I M40 251:03

I DUO 2:52,49

I M§E 255:54

l0 DUO 3:28Í9

M5 l:3?:18

8

14

4

RitslVímfl

M.Alm/JlBoeleru(HRR)

Humal C,roenewegen

iottedam Manfion, flottudan Mantw q2ll(N)N2

M40 3:4055

DUO 3:4055

MSE 3:405ó

PMh^ W
I MSE 0:15:19

iltd" Cd" W
80 MSE 238:01

2» MSE 251:17

1537 M45 3:1635

n91 MSE 3:1635

[65 M55 3í5:18

3142 VSE 3:48Í1

4528 M50 4:trr:52

56ll M55 4:1858

ó301 V40 4:?l:52

6n2 MSE 431í1

6436 V40 4:32:04

fim V40 432:05

ó550 V40 4:36:14

6573 M45 4:3óÍ5

ó959 M40 4:44:10

7561 V40 458:ffi

M40 r?fl9

M40 1738í

M50 19:413

M50 19:49í

M50 2CI40J

V35 W.41:3

M$ mÍ5

V45 2I:L:3

M40 D:AA

V$ D:5rr:6

M§E 22589

MRE ft20:ö

MRE ftM38

\TE 0"2t"25

I,nE r.il|32

MXI V.n"?i

[ím ft23Í]

VRI ft24:0?

iltm u.ut4

Mm ft25:02

VRE 0125;49

VRE 026:54

VRE 0:32:38

ATN
M40 ft33:13

M50 ft37Í3

V45 0:405ó

M40 041:18

M40 CI4ri8

M40 044:05

M50 044í5

V45 0:46:24

V55 0:4?52

V45 CI49:19

M40 0J2:10

M50 CI52:25

M50 0i3r4

PM

I

I

I

lrvaÍ ompettr, ltlaaldwilt lfffrrri q2W2N2

Nwn

l,larimvanVeldhovm

(OlynËsï0)

ktsvankaryen

Rusillanms

lVillem van Prmijen

laapvanDjk

IrrakLutep

IvÍaryretHoeksm

EugemvanfuBag

IvÍariamKmpnan

Jan Stok

MaqohmBmthuuor

GrovanniPep

AlhÍ$hdlritk

ln@Nwtvirtqhw{&[mdníltef put

Nm

RoclÉSilviu

Jiló&Bie

JqSiurngu

Leendflth$t

DickvanEs

GusaJzuen

Juliol,asimaManinu

hamEÍilich

In6eU,egtr

WmterKuipr

CristaBrun

AntoindeJans

RmnokeBor$mm

BdeJmC

AndrPap,lqa

Anne}laÍfrn

W*nqZNMN|

Nm

Hans var Bwk(AV47 Boskmp)

RonaldBrcugom

ïknïmrmsnars

Hmnanvan&rStijl

NrmlevanGnekqr

(AVhSpÍaín)

Alexvan Bdlen

GedrnHoutkamp

HNervanl,earwen

Fidyajl

StrfanClrrsens

JeanClmrns

Sylrialnpl

MihDum

RuudNmdnan

AdèleBugenhneguueu

SyluaKuipr

In*e Grllu

9Wnq28MN2

Nwn

Wrilem Bmn (AV D Spataan)

DrcdelYit(hi,enAhiok)

InievdflasBrnhm

fl^nenAhiok)

N,mDmpf,t

CrmRip

Pelor Gnrn

Izraktnto1n

ïhavanfuGes

NouqeAlhn

Gmrgote Padevli'.*

Janl,esnaa$

Roel Crort

RenoHflmmt

l4

n
§
39

40

42

43

M

41

52

53

54

P&d U. rili
I MRE 0:16:12

4 MSE CI1633

7 l,lR[ 0:18CI2

8 MRE CI1837

ME fr19"48

ll
l4

4

t1

ï
n
1

35

37

ll
l3

n

Ortloq /Voodr{iteífout E&I), ltutdyiirtilhout

t1

l9

32

t1

2

I

4

80

i0

31

0tn/00p lloordlt,lteríflÍ EU, llwfudrtsfuut

ilM u" rit
I MSE l:13;3ó

I M50 l:21:19

19 MSE lr55ó

Htumtrdwop2tl04'N2

Nwn

HamWubhn(AAV3$

lan Knetsch (AV Rijnsoever)

FÍit§Kolff(tflR)

Mandm du toin, Sahflf,ldn d' Ariou

Hilnnwatwrq2WlN2

I

2

29

t2

PM Cat ïtd

I MSE 1:07:34

ó43 Mm 2:11:13

PM hI
rM$
453 M45

PMk W
I REC 0:li:0i

5 REC 0:1752

24 REC 010í2

4ó REC 0:12,4

Y35 131/3

VSE 1:3157

M50 l:41:42

Y35 2:ffi35

Anneke&\Volff(la&n)

SonjavanSpnsen

Hm[Brugom

I"on&Vliegu

rYoam

Taibi Esais (ff'{A Angem)

ïhvarVm

Manfion du Lolre, Sain§frudn d' Ariou,

Gokjen Isr, Delí(, 5tm q ttl0í202

frtuatary28MlN2

TN Nwn

2:26:N SugueyKolemikovfl

4:23:07 But&Jong

Nwn

ïïroTmmemans

HumanvanduSlijl

MaryretHoeksna

l|laianneKmpmn

Goklen len, ftít,,0 ttn op M5Í2N2

ftd cd^ rit
I MSE 0:30:tó

I M40 032:4ó

4 MSE 03338

5 MSE 033:43

I VSE CI]458

ó M40 035:34

29 MSE ft39:Í

s M$ 0i955

2 VSE 0:40:49

13 1450 0:42:Tl

2 Mfl 043:10

9l RtC 444:Tl

44 M$ ft44:38

149 M50 047J1

2ï2 REC CI48j9

y9 RIt 05335

líf,f, Ímefíaí 0irycn&el, 5knq13fr5l&2

Nutn

Matn Lauet (l"oopgoep PK)

trdoVanddeijdenfl

AlbstBekhuizrn

Willem&Graaf

\filmvan0nna(PAC)

kmvanl.eawen

Iffndqthnt

Clemens Kemten (HRR)

SonjavalSponsm

WillemvanPrmijm

Pet€ÍHoel

JaqumMen

Rffelmghnt

PreH&Gnaf

HendrikvdTak

JéjéCmot

Nwn

khrvanLffiwen

StewnPost

Humar var derStijl

knfurD0l§r

RaNlMulfu

CrnRip

NanfuRensm

PetuKenpkm

lmpVednewn

Paul§lijpr

AlhrtJanHannm

ft?nkeRu'Itr

MaÍinAbbink

ktrHoek

Willemvanhmijur

SandravandurBug

Pettrfuhton

AluvanBellen

Peter0rcm

Jaapvan[ï

Iz*l,r'te1n

LexCabral

RonaldKmrcn

Frans Eruich

Dclvarls

WouterKurp

SakeTmlmg

Gorud\Vmsel

PeterSpans

Gblhashem

Hestervan Lezuwen

Jeromvan&rAa

tuuikRugm

0"ahibaQdol

0uahibafirdfel

Crerard Hartrveld

Jarl.mnaan

HansvanTmr

JeanClasrns

hamllazrkamp

Ma4olijn val Rofierdam

MCd. W
I M40 01,I:D

2 M40 ft17:49

3 M40 0:18:ffi

4 M$ CI18:45

5 MSE CII952

6 M40 0m.m

7 MSE 0$.0ó

8 M40 CI&07

9 M40 CI2CIr9

10 M50 0:N:'[

11 MSE fi20$

12 MSE 02CI31

13 M40 CIm32

14 Mfl CI2CI39

15 I,Í50 CI20i1

1ó VSE CI2CI59

18 M$ 0rl:02

17 MSE 0Jl:02

19 M40 0:21:04

20 M50 ft2r05

2l M50 CI2l:ffi

2 il150 CI21:16

23 M$ 0ll:30

24 1450 0flJr

25 [,Í50 0fl38

26 MSE 0:21:44

2ï MSE ft2lÍ5

2l M40 CI21:50

29 M40 0fl55

30 MSE 0fl59

32 VSE ï:D:M

ï MSE 0:ï):[r

33 MSE 0:12,32

34 MSE 0:12,42

34 VSE 0:t):42

36 I\,ÍSE 0:D:41

35 M40 0:ï):41

3? M50 0:12:41

I M40 0:259

39 M40 ft21:06

40 V35 0:23:0i

39

t\
1L

43

M

45

4ó

48

49

50

5l

52

53

54

55

5ó

56

58

59

ó0

fl
nt

OJ

&

65

óó

fi
68

0
70

lt
n
41

13

u
15

16

TI

78

79

80

8l

82

83

84

85

8ó

8,7

88

RohÍBaank

MJO 0:23:10

Mfl 0:23:10

N0 0:23:14

v45 0"n.n

M50 0,,n,24

VSE ft23:35

VSE 0:23:4ó

V45 0:2350

M40 0:2352

V35 0:2355

M50 0"24:U

VSE 0t4:06

M40 014:15

V35 0:I:15

M40 0:[:19

VSE 0:fr32

M40 0:25:33

M40 0:frÍ3

M40 0:25:4ó

M40 CI15:48

M$ CI2ó:01

V35 0:2ó:02

V45 02ó:07

M40 0:26',12

V35 0tó:16

V35 0:2ó:30

V35 0:2ó:40

V35 0:2ó55

vsr 1'ït:a

V35 0J?:10

MSE 0j?:ll

v$ 0.fi:12

M50 0:'tl:16

v45 0.,TH1

MSE 4,n,,21

MSE 0:28:47

Y45 0:2911

VSE O:D:D

MSE ft29j9

V35 0:29:48

v45 CI3CI47

V$ 031:02

MSE 0:31:07

VSE 031:09

MSE 031:ll

M40 0:32:07

VSE 037:4ó

VSE 0:42:01

BwyKnmu

PietMemdsrl

PimReijntjes

I,Íaianne Kmprnan

RiloHaöIloot

MaqdimBadurzur

SanfoManink

HflnavanNus

BulvanAller

AnrtaKzus

CeesCnelurd

Sylvralmpl

Ralfvanhmn

Adèlekrgenhurgouwen

Stnon Shoo

MirdndaSoldaat

WiehWanelink

RrrudSdilpout

frankHeilufur

JanRmnnhrglr

SelnaHessels

Li,shthvanBmnen

tdwmftrdlk

IrciaRddtr

Je.myVol&atnp

fuloinfle Jaru

Cainahley

SylvraKulpr

YvonneSmit

Mvanlawick

MadHo€frageÀ

Nrco\{i[vm

AnmvanEawrjk

Vircmt\lllbdnk

InnvanderGiessen

BertieBouwman

MarionGmg

TomvdArd

Iflie&lauf

AuritaRchont

San&aRuirr

KessHeÉmskeÍt

Maia0ruplaar

JohCmnen

BóRmrnhrg

Yvome Grmhrgcn

Inekektm

NMtn

Mi*Pilqu€(Spfl)

ftdvarZom(AV'47)

E ika v dBilt (la&n Atl,)

lanCammmatfl*Ned.)

AlbmBmkhuizm

PelervanLrreuwen

StwenPolt

\Vilhmvanhmiln

Inakhtep

EugeneBmgvanfo

KNrerop)

GtradHarÍfYeld

ManannKmpmar

GiovanuPep

MalolimBflduizm

Jmp&Gru

AIhtShalhil

Irevan ompetite, l,akÍtlilt, lMri q 1610512N2

PtM u^ w
l M§E 85rÍ

I M40 9:12:8

ME 9:?3:1

I MiO 9:34Í

ll MSE 9:!:4

3 M40 9/5:8

4 M40 9:49',4

4 I,{50 ll.2i:9

6 M$ llÍ?í
39 MSE ll52:0

M5 l2:0:l

42 MSE l2:lr2:l

3 V45 12.16l

42 MSE 12fl:8

8 VSE l3:ffi5

13 M40 l3:ffi5

43 M$ 13:301

ll[ Vetennen, teetlrraden, l0 krn op NA50N2

PM ht TN Nwn

M5 0i8J2 HtryEvntraft(Sglus$

5 V45 0:4458 ManameKmpman

Ilp llagr Soyal Io Den t@, l0 kn q 26105Í2fi2

PMU^ W Nm

I MSE 01956 hnnisNdrso

I

8

I

I

I

3

r6

I

BR 0:30J4

MSE 033:15

VSE 0:33:ló

M40 0:3458

JM 035:05

M40 0i5:07

MSE 0:3551

M50 039:08

(lhDmmTeamAfrl.)

EslmdoVmgt(AEC0N 1)

Wm&Graaf

Cluirtrne Ctspkorrga (Kfl xa)

frank van \lijngauden (AVl$

J.kff(AAV3ó)

Steven Post

ïhoTimnsnnau

AJ.Gankenn('sGmvuaÈ)

kÍnpffHarusltimna

Aram&nHeijr

\Villemvalhmijen

Frank ïïuijs

KaÍelStolk

MarmBonhm

SophievanGwnhuuor

llamvanTmr

Robvan&rGraaf

AnÍrIhnk

Zudentedmp, Capelle ild llsel, 15 kn op \llMfiNT

20 MSE 0:39:0

9? MSE 0ll:34

114 M50 0:42:I

137 M40 ft4335

148 MSE 0:44:20

156 M40 0:45:07

m v45 0Í731

210 M50 CI47.,40

zffi M40 CIÍ:3ó

105 V45 CI55:43

PIM u" Tilt

I M4{ 0,4851

I MSE ft49:30

3 M40 051i5

19 M40 CI59:23

2l M45 1:04:37

49 MSE 1:06i48

50 I\4SE 1:0650

iltfi U^ W
0 MSE 0:45:09

l7 MSE 050i8

5 M40 0:Í:13

I VSE 055:ffi

I V35 l:03:01

ó3 M45 l:li:48

hn kiirmfug@, frllaslilr WÍryr n,
5knqA8/06rtfr2

Nm

MicheleMíal(Fntm)

\VunPafoos(ïmmAtluiek)

\Villem&Graaf

Pehrvarl.muwen

BeÍ de Jong

PetervanPoelget$

ArardmHelju

Nwn

Vincmt tintham (Rilswijk ffi)

Roxanne lVmda (AV \Vatenreg)

MaiartneKmprnar

Hei,CivanZijl

Nwn

Jamal Baligln(Maokko)

Wrllem&ftaaf

Pdsvanl,ezuwen

Lyd[atupt(Keria)

JoselÏillunse

Butdelong

HM U^ r{t
I M 0:ló38

12 V 0:18:36

44 V 021:17

194 V 0J655

lan kijmhry@, frlaÀdïfi WW 7 0,

liknqtUMrlN2

Manfion lerden leiden 10km opï9MI2N2

(fr. rN

MRE 0:3114

MSE 031:50

M50 0i7:38

V45 0J9:25

Nm

BodsSuho&lschifl

HanWubM1AAVS6)

MamenHogenhm(V*Ned.)

Inry vanduPlalBamh.

(l.ei&nAtl.)

CorimVmm(hlft)

Lirnhl \{irffi ors Sdgaven)

MadanWdmff(HaagAtl.)

AnmvanRijn

lmVretug(ïmmhoten)

RicadolVetnans

HmtorvanLmuwen

Ma4avanlamenflarnond)

BmyKmmu

StefanClmsens

SophrevanGmnhuizur

JeanClmssens

HenkKokm

RoelCrort

Peh\Vissr

MattBouman

urirvanhllt

jac§vanTrlhg

lVifu\Vaurelink

JilnyVeltkmp

IruiaRadder

SelnaHCIsls

CainaPoley

LodKdn&

SyhraK*pr

RiotdgNict

Ellen0o$ullaar

Manjke&nDulk

KamlienBrcmhrg

Bur van Kan

MaryËtMossel

InrdqtRemmdink

InekeGiilet

ManannBaak

NiclTmtsafiug

SaUayRam

Philt

I VRE 0:3951

I V35 0:40:10

I VSE 0:4057

13 VRE 0:44:3ó

I Mfl 0Í5:15

245 [flI 0Í5:25

ri vRE 0:4519

M5 0:4ó:ffi

9 M50 0:4ó:fr

451 MRE CI49:10

3 v45 0Í9:23

483 lvfiI 0Í9ró

ó35 I4X[ 05117

14 I,t50 05117

ó39 MRE 051:28

Tl3 I,{m 053:10

6 V45 ftÍ:ff2

149 YRE 0:Í:13

8D MRE 0:Í:48

184 VRE 055:19

183 VRE 055:19

206 VRE 055:40

9 V35 055Í2

987 [4R§ 0:5ó:ffi

U YRE CI5ó:07

2n VRE 05ó:23

u9 vRE 05639

251 YRE 05651

1J2 YRE 05ói3

15 M50 057:43

320 YRE 058:23

llql [flt l:ff2:16

3 V55 l:ff2:16

505 YRE 1:03J3

l7 I,150 1:04:07

1314 MXX 1:0535

lW l\,|ru 1:037

§



PAGINA I2 Hor Rorn Rrvruru

Manfionteden,terden,

lHtlenwatwiqfW)N2

Ph6 u"
155 [455

t19 M50

188 M40

nt M40

» v35

ó8 M40 l:41:D

ó V35 l:4,i:49

ó9 M40 rÍ755

I M50 lÍ8:26

551 MRE 1i48:44

439 [.{XrB lÍ958

l0 'Í45 l:5ft25

74 M40 l5l:05

79 M40 152Í5

I M$ 153í3

78 VRE 155:03

5 VSE 155:34

82 YRE 155Í7

Tl3 lt,ÍXI 155:$

42 M50 15558

87 M40 15558

87 \T[ 1:56:1)

90 M40 15758

4ó M50 159:07

l3l YRE 2:ffi:16

MA W Nwr

8 MSE l:?Í31 Pietervan&rMmr

7 M40 l:?i:! ftmsMalem

13 M$ 1:DS7 RmulMul&Í

13 M40 l:D:41 HsokMullekes

ME 13114 SonpvanSprousm

lM IIm 1ió:12 MaÍtnAbbittk

33 M40 1:3ó:l? hankïIuijs

13 M50 1:3ó32 \lillemvanPrmrlur

I Mfl 1:3ó# PetrHoek

41 M40 13750 MarmBmhun

32 MSE 13810 kÍrlstolt

43 M4r) 138Í2 FritrWrunu

$ M40 143Í1 ReinPijpn

24 M50 l:43Í3 FransEmrch

4lr2 l[Rl l:45:25 RdÈtBmte

63 M40 l:45r9 kffiGom

M MRE l:46:Tl KmRrtnnavan[ck

JarktqBoelm

Ilr|ilijnvmRmrdam

SimnS[m

HurkBnugom

trdcdkRutgen

kter,{shton

Lidwienvar&rValk

Ronknning

PtuBoonna

ftlipSndu

0uahrïoftdd

0ustaJmsen

FennekeHommel

\Yillemvur&Vur

llamvanTmr

EdReinicke

SaflhdMarink

Fmnsftrdtjk

René Haasnolt

HeilqrHausq

n
r45

llll
l70

6

r8

1236

52

le*h Manóon, Leldeo frllmtm q NffiflN2

lfuEart tu'Ftlft, lÍaalóryijt lflln op 13Ml2M

&d U. W Nwr

I JA 4:ff7:10 RenmAmmqlaan

(0lynps ï0)

0 MSE 4:10:80 MorhWols(0lympxï0)

7 M40 421:fl RobvanZanrcn

(AVFortrna)

9 MiO 4:26:10 Janamena(V*Nd.)

20 M40 4:31:fr fttsl.eawenvar

29 V35 451:$ Ci'taqm

(0lynp's',l0)

37 MSE 457:ffi trrnKmrl

4ó l\,í50 5:15:10 JaapvanDjk

4? M50 521:fl Izaíllrhijn

48 M50 5:23:$ \ÏillemvanPrmijm

S MSE 5Jl:$ Crovamrkp

54 V35 5:41:ffi MrgruHoeksra

53 V34 558:80 MariameKmpnm

59 V34 ó:34:30 AmrevanHeiningur

M40 2:ffi:35

YRE 2:01Í9

MRE 2:04:l?

\TI 2:05:ff2

YSE 2:0ó:04

v35 2,W:ts

IfiE 2:12:10

MiO 2"14..16

TilI

3:48íl

3:Í:4l

35652

4:19:12

431:05

BicKertlun

Ma4ovanhl.am

BqtvanAllu

RentrVskI

CilgaBnun

AnHl,lailm

Fmk0[c

EdyAjl

ilocm

Drckhvan

BasMulhln

Hmftikv.dTal

BqtdeJong

I"om&Vliegu

@

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

SHIELD MARX B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6I POSÏBUS 756A3

lOTO AR AilSTERDAM TELEFOON: O2O - 5l I lA Ag FAX: O2O - 5l I iA OO

§ilvius

Marcel den

Pieter de

Jos de Graaf

Masseun:
Trudy de

(vooziter)

Ruud van

Het clubblad heeft een

nieuw e-mail adres:
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Dat andere merkenbureau.
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