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Na een, gelukkig , wat rustigere periode
i.v.m. vakanties, wordt aan alle kanten de
draad weer opgepakt voor sen goede
eindsprint. Er is nog v*lwerk aan de
winkel . Dit werk zal voornamelijk bestaan
uit het concreet invullen van onze
beleidsvoorner?rens 2001 /4 met daaraan
gekoppeld de diverse campagnes om te
oogsten in het nieuwe- en de daarop
volgende jaren.

wordt. Het overleg tussen TC en trainers en

tussen trainers en loopgroepen zal vffit
van moeten zrjn. De facili-

moeten zijn met die, die
geboden de reeds bekende avonden. Ik
realiseer dat het wisselen van trainings-

avond voor enkele groepen het doorbreken van

een routine betekent. Mijn overtuiging is dat dit na

enige tijd geen beletsel meer zal zijn. De donder-

dagavond is jaren geleden toch ook als nieuwe trai-

ningsavond ingevoerd. De maandagavond moet

ontlast worden!

Het volgende punt van aandacht is het aantal bar-

medewerkers(sters). Op een ledental van zeg 550,

draaien slechts 65 leden een bardienst. Er is drin-

gend behoefte dit aantal op te krikken. Nu draait de

barmedewerker(ster) ééns in de 7 weken een dienst

(was 8 weken) en zoals het er nu naar uitziet zou

dat wel eens kunnen zakken naar 6 weken. Ik doe

daarom een dringend beroep op de leden zich

beschikbaar te stellen. Het is leuk en dankbaar

werk, de faciliteiten in de keuken zijn verbeterd en

binnenkort gaat de verbouwing van de bar plaats-

vinden, waardoor prahischer en effrciënter
gewerkt kan worden.

Bij vele verenigingen is ieder lid verplicht een bar-

dienst te draaien. Hieraan wil ik voorlopig nog

helemaal niet denken. Wij hebben met elkaar alles

tot nu toe kunnen redden op basis van wijwillig-
heid en dat wil ik het liefste ook zo houden. Het

zal duidelijk zijn dat ik een beroep doe op uw soli-

dariteit. Berry Kramer zal u met open aÍnen ont-

vangen en u inleiden in de kneepjes van het vak.

Bovendien ontvangt u een vrijwilligerspas, die u

de mogelijkheid biedt om aan een aantal activitei-

ten, gratis of met forse korting, deel te nemen.

Als laatste aandachtspunt wil ik nog de groencom-

missie noemen. Rondom de club ziet het er rede-

lijk tot goed uit. Dit is het resultaat van het werk

van een pÍutr mensen, nl. Jelle van der Veer en

Rodi Druif. Gezocht wordt naar leden die eens in
de paar maanden op zaterdagochtend, na de trai-

ning, de handen uit de mouwen willen steken om

ons terrein weer picobello in orde te maken. Geeft

u zich bij de e.erdergenoemde personen op.

Wat gaan deze oproepen opleveren? Deze vereni-

ging kennende, ga ik ervan uit dat we ook op dit
punt goed zullen scoren.

Met sportgroeten,

tohn Agterof, vz.

13-@-02

ls eerste punt noem ik de invulling van de

dinsdagavond als officiële trainingsavond.

Het ligt in de bedoeling dat I januari a.s.

pioen oriëntatieloop op de lange- En denk maar niet dat hij je niet bij-
afstand. En met lange afstand wordt houdt, want meestal staat hij verderop
hier hedoeld echt lang, want de wed- op ons te wachten. Sommige jongens van
strijd duurde 24 uur. Aan de hand van onze groep denken dat ze dat ook kun-
een landkaart een bepaalde route nen. Vergeet het maar. Vorig jaar had-
lopen, de weg niet kwijt raken en zor- den we een trainingsweekend in Schoorl.
gen dat je de sne/ste bent. Dat is Greg wist met een kaart in de hand ook
"onze" Greg. ln die 24 uur liep hij nog een leuke route. "Wie gaat er nog
ongeveerl80km.Lastvangekte.......? stukje mee?". We hadden er al een uur

op zitten dus de meesten haakten af.

fk dacht altijd dat Pierre van Bart Colijn niet. Hij ging met Greg mee.

I Leeuwen de enige was die de zand- Nou dat heeft hij geweten. Onder de
Ipaadjes kiest als er ook asfalt schrammen en volledig uitgewoond
beschikbaar is. Nou Greg ís zo mogelijk kwam hij samen met Greg tèrug. Ze
nog erger. Altijd als we trainen en er is waren nog zo'n 2 uur weggeweest en
maar iets dat op zand of onverhard Bart had in die tijd geen gewoon pad
lijkt, dan kiest hij dat traject. Als het gezien. Hij heeft nu nog spierpijn.
moet dwars door en over takkenbos-
sen. Als een hond zie je links of rechts Op de weg staat Greg ook zijn mannetje
van je een schicht door de bosjes schie- en kan makkelijk met de snelsten in onze
ten. Wij wegatleten houden altijd ons groep mee. Hij heeft bewust gekozen

ningen de snelheid te ervaren van Appie
Beekhuizen en Willem de Graaf. Zelf
komt hij in zijn trainingen niet echt toe
aan het echte snelle werk, dus de trainin-
gen bij de HRR zijn voor hem een welko-
me aanvulling op zijn strakke trainingsre-
gime. Met een heel uitgebalanceerd trai-
ningsschema zou Greg nog veel sneller
kunnen worden tijdens de wegwedstrij-
den, maar hij heeft nu eenmaal zijn hart
aan de oriëntatieloop verpand. Dat bete-
kent dus dat hij vaak een langere periode

wereldkampioen. Niet eentje die dat

zo hard

voor op reis moet,
toch niet helemaal PetervanL*uwen.

van de daken schreeuwt of
op ttr of in de krantte zien is. als we Greg zo zien draven, voor de het niveau in onze
een echte. Greg Barbour is wereldkam- dat hele lichaam is er op ingesteld. groep heel bij zijn tussenniveau.

de trai-Greg vindt het prettiE om tijdens dat hij '

bepalen, Volgens mij is

punt naar ruimte om een
ijk. Maar waar- ten.

duidelijk. Maar ja,Bíj ons in de wedstrijdgroep van Roché
Silvius loopt een echte

New-Zealand.

ln het volgende clubblad
op reis is om

beetje

eens zo'n
moest hij
wisten
vorige
en ons
telde

ver-
was
sti l.geworden, werden we

Onze Greg. Uit
Wereldkampioen. Dat doen maar wei-
nigen en bij onze club niemand hem
na. Alleen Pierre zie ik al denken.
"Oriëntatielopen, dat lijkt me wel
wat." Nou Greg misschien krijg je hém
nog eens mee. ln een rechte lijn naar
Katwijk en weer terug.
Makkie.

internationale meer over oriëntatie

doet. Ja, dit stukje

het andere
om hij daar
dat was tot
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@ 2OO2, The Hague Road Runners

Opzeggen lidmaa8chap - OpzEgen van het lidmaat-

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

lijk te gebeuren aan de ledenadminlstratie of aan het

soffetariaat 2 maanden voor 1 november van het

betreff ende kalenderjaar.

- Wilt u bij oniuiste adressering oÍ

lnÍonnatie oyer ad'rertentietarierren ve*riigbaar hij:

Hellen den Dulk, Hereníraat45,2681 BD MONSïER

tel. 0174-240861 - e mail clubbladhrr@kabelfoon.nl

Uiterste inleverdatum kopij en advertenties:

'13 november 2(X)2

lnleveren bij Hellen den Dull( zie adres hierboven.

sturen naar

(zie

het clubblad

titel,penoonlijke

de wekite

verantwoording van bestuur

PerÍect
geregeld!

-- Met FreshVision is het dragen van contac{-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag kriig je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.
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3 juli

de KSprt-audit (=lntegrale

Audit; meetinsfiument van de

kijgen in de kwaliteit van de

club) plaatsgevonden. Het verslag van de audit is naar

ons toegestuurd en tot goot genoegen komt de club

heel goed uit de bus. Nog een paar puntjes op de i en

wij kijgen het stempel van perfecte veremging.
. Voor het dak van de sene zijn noodreparaties venicht.

Het hele dak zal volgendjaar aan de beuÍ komen, maar

de sene zal dit jaar nog vemieuwd moeten worden.

Bestuurcvergadering 20 augustus
. Gesproken is over het alcoholrnisbruik op de club. Het

bestuur maakt zich hierover zorgen en zal in samenwer-

king met de barcommissie maatregelen nemen.

. Het bestuur is akkoord gegaan met de aanschaf van 3

nieuwe brandblussers die bij Fire Conrol aangeschaft

worden. Tevens zal een onderhoudsconfact worden

afgesloten.

. Ter ondersteuning van het schoonmaakwerk komt in

september het schoonmaakhddjf De Barones om het

clubhuis een grote schoonmaak te geven. Als de erva-

ringen positief zijn, zal dit volgend jaar wederom

gebeuren.

. De invoering van de dinsdagavond op 1 september was

niet haalbaar, 1 januari wordt als reibl ervaren.

Ifuelpunten liggen nog brj de hschikbare trainen en

barwijwilligen.

Bestuursvergaderingen 4 september en 9

septembeÍ
. Het vermoeden bestaat dat mensen langer dan een

maand meetainen, zonder zich wr te melden vooÍ een

lidmaatschap. Om hier meer grip 0p te hebben zal regel-

matiger een controle moeten plaatsvinden (aan de hand

van ledenlijsten per trainer en de intakeformulieren).
. De taken van de bestuursleden zijn aangepast aan de

huidige situatie (zie ondentaand ovezicht).
. De begroting voor 2003 is doorgesproken, dezn zal op

de ALV van 14 oktober gepresenteerd worden.

De volgende bestuunvergadeingen zullen zijn op 2 okober,

22 okober en 11 dxember

,)r

Nu devakantiesweer ruim achter de rug zijn is

hettijd voor de commissie om wet .,r;ns wat
orde op zaken te stellen voor de komende perio-

de. Zo is er ruent besloten de jaarliikse vriiwilli-
gersavond te houden op vrtidag 13 december.

Deze avond is bedoeld voor zowel de barmede-

we*ers als alle andere commissieleden plus part-

ner. Deze avond zaleen sinterkerstkankter? dn-
gen en gaat vergezeld van een bijzonder buffet
en de nodige entertainment. Enfin,laat je
gewoon veffassen........ De uitnodiging voor
deze avond wordtt.z.t. aan & viiwilligen pr-
soonlijk ventuurd.

cursusavond van de Sociale Hygiëne op

jl. was er een opkomst van 15 barme-

zodat nu de totaalstand op 54 cursisten is

slecht eindresultaat op t70 medewerkers.

Jammer toch echter dat bij deze laatste mogehjkheid het

opkomstpercentage maw 50lo was. Waarschijnlijk wordt

er nog I keer in 2003 een dergelijke avond georganiseerd.

Ik dank met name Bert Donnars die deze avonden voor-

treffelijk wijwillig heeft begeleid. We zijn allen een stuk

wijzer geworden over onder andere; bactuiën, oude pan-

nen, en gekleurde vaatdoekjes.

Het blijkt dat de clubavonden met name de woensdag

weer behoorlijk druk zijn. Ik merk nogmaals op dat het

gedurende 2 uur keihard (maar gezellig) werken is voor

de barmensen. Er menen bepaalde mensen aan de ander

kant van de bar toch vervelende opmerkingen te moeten

maken naar deze medewerken. Vanuit mijn hoek kan ik
melden dat wij het in de bar doen zoals we het kunnen

doen met al deze mensen. Indien er bepaalde onteweden-

heid is zou ik zeggen; pas je aan, want zo doen wij het en

helaas niet anders.

Zoals iedereen heeft kunnen waamemen is de ouffit van

het clubhuis langzaam aan het verbeteren; het plafond, de

verlichting, de keukeninrichting en oh, ja een kanetje om

glas-en vaatwerk 0p te zetten zodat het de barmedewer-

ken gemakkelijker gemaah kan worden op de drukke

clubavonden! In de lichthant staat het ook al vermeld;

neem zoveel mogelijk je glaswerk mee terug naar de bar.

Mensen, denk even mee en zet (ook als groep) je vaar

werk even op de bar of op de kar. Het kost zo weinig

moeite en de barmensen zijn er mee geholpen!

Trouwens, mededelingen of suggesties van algemene aard

voor de lichtkrant kunnen bij mij worden gedepneerd.

We willen wat meer informatieuitwisseling via deze weg

realiseren.

BerryKnmer baramnissieTaken bestuursleden
Agterof

Contactpersoon Clubvan 100

Royal Ten

+ Lid Verfraaiingcommissie

Vice-voorzitter/Accom modati«om m issa Íis,

Jelle van der Veen

- TeneinHRRenClubgebouw
- Plaatsvervanger: John

- Contactprsoon: 0nderhoudscommissie

+Lid Verfi aaiingcommissie

(voozitte0

Penningmeester, Antoinette Jans

- Financiën van de club

- Contactpersoon: lrdenadministratie

Communicatiecommissaris, vaent
- Publiciteit intem/extern

- Contactpersoon: Clubblad

Clubkleding

Website

+ Lid Communicatiecommissie

(voorzittefl

Wedstrijdsecretaris, lzaak luteijn
- topers insckijven voor wedstrijden

- Beheowedstijdsaldi

- Bijhouden clubstatistieken

- Verhuurkluisjes

- Aanmelden wedstrijden trimloopboekje etc.

- Contactpersoon: HRR-Conditio

SpoÍservice medewerker

Rob v.d. Bilt

+ Lid TC

le Secretaris, Nel Buis

- Beleidsmatige ondersteuning van voozitter

- Diverse organisatorische werkzaamheden

- Vrijwilligers

- Contactpersoon: Barcommissie

Vrij willi gerscoördinator

2e Secretaris, José Willemse
- Notulen+agenda vergaderingen Bestuur/BCO/ALV

- Verwerken van binnengekomen post + e-mails

TerryFoxRun2002
Het was de mooiste zondag van september, nie-

mand twiifelde daaraan. Een mooie blauwe
hemel hoven de duinen, en vrolijke Vogelwijk
en *n zonovetgoten terrein van Haag Ailetiek.
ln die settingwerd devierdeIerry FoxRun in
Den Haag gehouden. Voor al die loperc die al
jarcn mededenwas duidelijkte zien datde
organintie methet jaar futerwordt. Een duide-

liike inschrijving, ovenichteliike acÍiviteiten voor
de kinderen.

elf begon de warming up. Jaren vezorgd

Georgette, maar ja, die was met vakan-

hadden wij (a, Hague Road Runnen

voor de warming up) Bas Kolthof van

Caesar Sport Segbroek gevraagd dat te doen. We kennen

hem van de Royal Ten. Dat liep op rolletjes. Na wat toe-

spraken van de Canadese ambassadeur schoot Stella

Jongmans af voor de 2 kilometer. Heel veel klein spul op

de baan, amper bijgehouden door enthousiaste ouden.

Daama volgde weer een warming up. een interview met

Stella (die meldde dat ze weer hard faint en de 800 m. al

weer in 2.01 loop$, en de start van de 5 en 10 kilometer.

Dit jaar was er em beperkt aantal Hague Road Runners.

De groep van Henk van l.eeuwen en een uitgebreide

familie Den Dulk waren present, maar daar had je het

bijna mee gehad. Maar Henk, Nico, Nel en Sonja stonden

ons bij met hartelijk geklap en gejoel langs de kant. Heel

leuk bij deze loop is de loterij op basis van gekochte loten.

De lotprijs is meteen je inschrijfgeld. Er waren brjna 60

prijzen. Jac§ van Tilborg won een halfjaar enfree op de

sportschooMederem blerf heel lang zitten in een sfalen-

de zon. Uiteindelijk bleek er meer dan 10.000 Euro te zijn

opgehaald, allemaal voor het Koningin Wilhelmina

Fonds. Volgend jaaÍ moeten er echt meer lopers van ons

de Terry Fox Run gaan lopen.

leje Groot.

!
D

lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij:

Hellen den Dulk,
Herenstraat45, 2681 BD MONSTER

tel. 0174-240861 - e mail clubbladhrr@kabelfoon.nl

Drarcm yirdt ! ie otrze 300 m1 dat ile keuken perfcet wordt gcil.
showroom Íuim 25 opsrcllinger rtalleerd. Al roim 60 irar ziin wii
van belende merkcn keukcns. aktir{ in kcukcor, voor u de genn.
Onrc dcslundige adriseurs gcvo u ti€ drt h€t Íesultírr tcziq mg,
g:aag allc inÍormetie zodrt uy worden. Em &mm ven em Leu-
keuc wordt vergemrkkcliilt. Nau ken marin u. neu barrclust hunt
wcns maken wii ecn oÍ(erte en ren kokherellcn, En voor elkc vrae3
ontwerp adtt u voorEf weet wlar hebben wii een prsrodc oploscing.

u voor kicct. MrrÍ wii doen meeÍ, GeÈn conÍèctie mat mletwcrl dat

Onze instellatcurg zorgcn cnooÍ biiuprsr.

Beeklaan 223,2562 AG Den Haag Tel. 070 - 363 69 25
HRR clubleden speciale korting.
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Een passende
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euken kan geen
confectie zijn I

Berichten vanuit het bestuur
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- instructie op de werkplek

- dealer van hardware en software voor Apple

- systeemonderhoud

drs. W. van Prooijen Merkusstraat 144 2593 TP Den Haag
tel. 070-3853433 mobiel 06-53279426

fax 070-385757 6 e-mail macwillem@spidernet.nl
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lnterview lneke Gillet
lneke wil jij je even voontellen?
Ik loop in de loopgroep van Jos de Graaff en houd mij

bezig met het corirdineren van het bargebeuren op de trai-

ningsavonden. Met name de inlulling van het rooster

voor de barmedewerkers. Ik ben ditjaar 35 jaar getrouwd

met Henk en heb twee

kinderen, een dochter van

30 en een zoon van 33

jaar, Zij zijn beiden

getrouwd en hebben alle-

bei twee kinderen, dus ik

ben njk met 4 kleinkrnde-

ren.

lnekewatdor- jevoor
werk?

Ik werk de afgelopen 23

jaar als secretaresse/ pro-

ces-verbaal medewerk-

$er bij de

Rijksrecherche. Dit is een

onderdeel van de plitie
en hier werk ik 34 uur per

week,. waarvan twee

dagen in Amsterdam en

trvee dagen in Den Haag.

Wannerfun jebijde
HRR gaan lopen?

Toen ik 5Ojaar werd en

dat is nu zeven jaar gele-

den. Ik ben begonnen bij

de Zotgroep van Rodie

Druif.

Train jevaak, hoev*l
enwanne;r?
Gemiddeld tain ik 3

maal per week op maan-

dag, woensdag en zater-

dag,

Waar haal je de moti-
vatie vandaan?

Mijn werk is best stessen

en nba ern taining lijh
het of de spanning van de

hele dag is weggewaaid.

Watwasvoor jou de leukstewdstijd in de afge-

lopen tijd?
Ik vond de CPC - halve marathon een gezellige wedstijd

en de 3M in Leiden leuk. Verder loop ik de wedstrijden

v an 7nr g- en T,ekerheid grng.

Heb jezelf nog xn
uitdaging op het
gebiedvan lopen?

Ja. Ik ben nu aan het trai-

nen voor ParijWenailles

(16 km).

Heb jenaast jesprt
noghobbfs?
Ik heb veel hobby's. Ik

volg een cursus Frans. IK
lees veel boeken. Doe

aan yoga" wandelen, fiet-

sen en vakantie vieren.

Puzelen, vooral crypto

grammen en doorlopen

zrjn ook een grote hobby

van mij, maar mijn groot-

ste hobby zijn mijn klein-

kinderen, w.o. een twee-

ling van I jaar.

Hoeveltijdzouer;n
nrensgemid&ld per

werrkarinsportmoe-
ten óestedenT

Elke dag gemiddeld I
uu.

Welkbor',klas je het
laatí.?
De sneeuwvalk (Stuart

Hanison)

Wat is je favoriete
muziek?

Nog steds Elvis Prcsley.

Maar naar de muziek van

Elton John luister ik ook

graag. Verder houd ik
van klassieke muzieh en

dixieland.
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van Loostraat 140 25AZ XH Don Haag
tel€foon 070 35243aA / 06 54332679

M)ffiffi

Wijzigingen in de vitrine
met de besten aller tijden

IuakLuteiin,@.. u-.w.J..

De zomermaanden ís een rustige tijd voor de wqatletiek. Een aantal Road Runnerc zijn in

due puiode xhter aktief gewest op de baan. Dit teverde w*r 5 wijziginggn op de'de vitríne.

15fi) meter baan:
. Steven Po$ liep op 1S-8-ZOOZ tijdens de LievaaÍ

competitie in Naaldwijk de 1500m in 4:29,9 en blijft
hiermer slechts 0,4 seconden achter Peter van

Leeuwen die bij de M40 bovenaan blijft staan.

. Marianne Koopman verbeterde tijdens de zelfde

wedstrijd de trjd van 5;58,8, waarmee ze op 13-6-

2002 op de eerste plaats br1 de vrouwen V45 kwam.

Zrlliep nu 5:44,6,

3000m baan:
. 0p 5-9-2002 verstevigde Jaap van Dijk zijn 4e

plaats brj de M50. Hij verbeterde zijn tijd van l1:33,2

die dateert van l0-5-2001 tot ll.29,9
. Bij de yrouwen V45 yerstevigde Marianne

Koopman op 5-9-2002 haar tweede plaats achter Els

Bloemen door haar tijd van 12:16,7, die ze op 16-5-

2002 in Naaldwijk neerzette, te verbeteren tot

l2:12.2.

lfiXX)m baan:
, Op l1-7-2002liep Juliot Lasierra Martinez de 10

km op de baan in Naaldwijk. Hij voltooide de 25

rondjes in een tijd van 47:35,8. Omdat hii de eerste

Road Runner is die een resultaat op deze afstand laat

aantekenen bij de M50 voert hij hier nu de lij$ aan.
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Beste Clubleden,

' U heeft in de vorige editie van

'deHotRoad

wat harder zetten zonder datje eruit wordt geblazen van

de henie! Zo ook de cursus Sociale Hygiëne die wij als

barmedewerker hebben gevolgd leert ons dat ook de bar

en de aan een opknapbeurt toe is. En het dak van

verzoek om vooral LID te worden van de Club van

Honderd.

En u weet allemaal waarom en waarvoor en dat vooÍ maar

€ 45 perjaar.

Sinterklaasfeest voor de kleintjes, wijn-kaas en barbecue

avonden, clubreisjes en niet te vergeten een topwedsffijd

'"Ihe Hague Royal Ten", eenjaarlijks evenement waar we

op zijn""

BÈ*.J Road
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Heuveltraining
Het groohte gedelte van Nederland is vlak en

de voomaamste glooiingen fustaan uit duinen,

dijken en bruggen. Toch meten hardlopers rcke-

ning houden met hoogtevenchillen, vooral wan-
nerr ze marathons in hetbuitenland lopen of
tniningen in en vakantieland ondergaan.

meer van de spieren, doordat de beenspieren de stabilisa-

toren van bewegingen zijn, met name als de ondergrond

ongelijk is.Het is dan ook zinvol de beenspieren als voor-

bereiding op wedsrijd en fiaining in heuvelachtig tenein

te versterken.Hardlopen in de heuvels is vooral bij niet

ervaren lopers niet zonder risico. Doordat het lichaam bij

het klimmen moeite moet doen om de zwaartekncht te

overwinnen neemt de sffekbelasting van de knie toe. Dit

kan zich uiten in pijnklachten rond of onder de knieschijf,

vooral bij sfekbewegingen tegen weentand, zoals traplo

pen. Behalve een behandeling van deze klachten is een

aanpassing in de loopstijl raadzaam. Een kleinere pas is

zowel bij klimmen als bij dalen van belang. Eventueel

dienen heuvels en de veftarde weg tijdelijk vermeden te

worden. Door meer belasting van de voorvoet brJ kl,Ín-

men ontstaan er vaker overbelastingsletsel van de tenen en

middenvoetsbeentjes. Iriatie van het kapsel van de kop-

jes van de middenvoesbeentjes als gevolg van geforceer-

de oversftekting van de voorvoet in de afuikkelfase,

vooral brj een doorgezah dwarsgewelf van de voet, kan

een gevolg zijn. Blaren en blauwe teennagels worden

vooral tijdens afdalingen door het naar voÍen glijden van

de voet in de loopschoen verooruaakt. De heuvelloper

mo€t oppassen dat de schoenveters vooral hoog op de

wrecf niet te strak worden getrok'ken. Doordat het onder-

been bij klimmen ten opzichte van de voet meer naaÍ

voren strat, druh een te strak ingesnoerde schoen op de

strekpezen ter hoogte van de wreef. Dit kan leiden tot een

peesontsteking of een cystevorming van de peesschede.

Minder snakke veters en een schuimrubberen ring om de

ontstoken pees, waardoor de druk op de pes verminderd,

zijn middels ijstherapie en fysiotherapie de mogelijke

oplossingen voor dit ongerief. Door de veranderde voet-

en enkelstand tijdens heuvellopn en de exra spierbelas-

ting, bv door de afrembeweging tijdens dalen zal de kans

op sprerpijn en spierbeschadigingen toenemen. Tevens

worden de pezen aan de uiteinden van deze spreren ook

zwaarder belast. Pees- of peesaanhechtingsontstekingen

zoals achillespeesontsteking of shin splints kunnen dan

opfeden. Een goede warming-up en aangepaste nainings-

belastrng zijn goede preventieve maatregelen. Berg- en

heuvellopen zijn voor de sprter die gewend is alleen op

vlak tenein te lopn, een goede afirisseling. Men moet

zich er echter van bewust zijn dat een aanpassing van het

bewegingsrirne en de intensiteit van lopen nodig zijn om

klachten en blessures te voorkomen.

lijh het nadeel van heuvelop lopen

gecompenseerd te worden door het afda-

het klimmen kost het handhaven van de

exfta energie. Men moet immers de zwaarte-

kacht overwinnen om de lichaamsmassa omhoog te bren-

gen. Aangezien de meeste lopers in een wedsrijd tegen

hun maximaal duuruittroudingsvermogen aanzitten, zal

het handhaven van de snelheid bergop tot melkzuurvor-

rning in het lichaam en de spieren leiden. Deze vezuring

is niet lang vol te houden, zodat het temp terug zal moe-

ten gaan. Om vezuring te voorkomen dienen ervaren

heuvellopen de loopsnelheid direct al terug te nemen. Bij

het dalen liggen de feiten anders. Het kost minder energie

om de loopsnelheid te handhaven. Echter een heuvelach-

tig parkoers heeft epn negatief effect op het eindresulaat,

doordat het stijgen meer energie kost dan het dalen ople-

vert. Het verschil wordt veroozaakt door het exffa ener-

gieverlies als gevolg van een grotere schokdemping heu-

yelaf en de afirembeweging bij hellingen met meer dan

vier procent daling.Vanuit prestatief oogpunt is het aan te

raden de snelheid heuvelop zodanig te matigen dat de

gemiddelde harlslag niet bovenmatig stij$. De zuurstof-

opname en de melkzuurvorming in het bloed blijven dan

redelijk constant in vergelijking met een vlak parkoen.

Heuvelaf lopen kan veel compenseren van de verloren

snelheid. Indien de daling niet te steil is, kan het temp
geforceerd verhoogd worden.Het lopen op de vlakke weg

vraag brj em goede loopstijl weinig voetheffrng van de

ondergrond. De quadriceps, de spier aan de voorzijde van

het bovenbeen, bui4 de heup en sreh de knie. Deze spier

heeft maar weinig samentrek'kende kracht nodig voor de

afzet. Bij de landing dient de quadriceps als schokdemper.

Bij heuvelraining blijh meer strekkracht heuvelop en

meer dempingskracht van de quadriceps gelraagd te wor-

den, waardoor sneller energie-uitputting van de spier

, waarvan vermoeidheid, kamp en spierpijn

zijn. Op de vlakke weg blijken de kuitspieren ffiBo@

-

Al meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van alte 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.

orthopedische schoentechniek

D
D

kman & D steinH

te verduren te hebben. Een bosloop vraagt ook DannisvandenBerg,fysiotherapeutHR?

akoestisch plafond zit er Honderd leden nodig. lYanr. . . . . . . . .. Waar vind je zoveel leden, zoveel vrijwilli- 
^,aír,ens 

het Eertu ur van de Club van Honderd

gelukkig in, zodoende kunnen En daar gaan wrj wat aan doen. een dezer weken kijgt u geÍs die wat voor hun CLIE willen doen? Louisevan Delft

we eindelijk de muziek weer als HRR- lid een acceptgiro in de bus met het wiendelijke ""Een vereniging met een $001 sociaal karakter zoals het (seoetand
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Normaal lopen, ffi '* i'w

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat ats lopen niet gemakke-

lijk gaat?

n
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Huykman & Duyvestein

is gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

tetefoon (070) 36ó 18 98

telefax (O7Ol321 4572

e-mai[: info@hdos.nt

Kerketuinen.

Zilverstraat 21

2544 ï"J Den Haag
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ín'20A3 wederom een
trai ni ngsweekend georga n i -
sgerd. Wijgaan dan naar
CHAAM, naar NIHC-herberg
Het Patuen. De omgeving is
geweldig, want de herberg
ligt ín:eeh van de mooisÍe
bosrijke gebieden van
Nederland. Wij hebben deie,
herberg exclusief voor de

E

TI

in het club-

iír

m

--lu!

swcekemd Hague

verdere

Namens de organisatie,

Jacky van Tilborg, Hellen Hauser,

Marcel en Hellen den Dulk

àctiviteiten etc. De inschrijf-
formulieren zullen ook
vanaf die datum in het club-
huis klaarliggen.

Vergeet dus niet alvast de
datum van dit weekend in
uw agenda te noteren.
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20 EURO . :
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Frails Pdrdiik

ÍO EURO
Peter Barnad

Ruud Noordman

Willqllrvàn'de Ven

,.' ' Renë'Boe1furn

Hans Eikenaar

Frank Soonieus ,r

i'1. 1, .5 ,EURO
Carina Poley

Wilma Muller
Ed zijr

Séverine van Bomrrel

Cees en Edwin..???? n.

@ Z0Twarmtop:

start lialiuari 2003

ZaterdagochtendTrainingen voor de

CK, We roepen dan ook alle leden

op om weer links en rechts, maar ook

boven en beneden bij de buren te
roepren "ZOT is zo gek nq niet!".
Broen en zusters, neven en nichten

sleep ze mee op zaterdagochtend!

Nu er weer een aantal:rlédeh de cur-

sus assistent trainer loopgroepen

{ATf} volgt zullen wii - in goed over-

leg'met de TC - zoveel mogelijk die

cursisten gaan inzetten. ln overleg

met het bestuur is besloten de Z0T-

shirts in de clubkleur uit te brengen.

Het Z0ï-camité zal ook in 2Nl besban uit

Noor, Georgette, Sylvia en )eje.

p zaterdag 4 januari2003 is
het weer zover. We starten

dan met de

'..,''.. 
t\I

2002

Hetduhhladheefteen

nieNe.tttail adres

clu hhladh rr0kahelfoorr,lr I

'.,..,.i..

naam lid ,.:.,:r::,r,,1 ,:

Kimberly Flemin§
i" Ferry Noordam

Jacqueline Postma

Diana

Jos Verwer
Rene Moetoer

Wetzel
van der Aa

Korterink
Yvonnne Kluijtmans
Clemens KeÍsten
Simonette Muller
Anna Folkérts.Wiersma
ntieothàihem

trainer

Joop den Ouden

aanmelddatum

26ar2002,,,,

29-,5,2002,,,,

0t-9'2002
25-7-2001

Ed zijl

01-6-2002

i'l vindèn zoals prijs,
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Frans Perdijk
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Vrouw en sportbeoefening IKNAU
een mannenbezigheid. In de Gdekse

zelfs voor wouwen veóoden om naar

te kijken. Nog steeds is het zo dat niet

vrouwen toegankelijk zijn. Bij atletiek

wordt deze achterstand echter snel ingehaald. Werd in

1960 de 800m voor wouwen (weer) op het wedsnijdpro

$amma opgevoerd, in 1984 was ook de marathon een

afsand die door vrouwen gelopen mocht worden. Ook bij

de andere nummers wordt de achterstand ingelopen. Zo

zijn de laatste jaren kogelslingeren, hinksup en plsstok-

hoogspringen op het wedstrijdpognmma vooÍ vrouwen

opgevoerd.

De laatste decennia hebben vrouwen zich in een record-

tempo veÍbeterd. Dit is ongetnijfeld een gevolg van het

feit dat vrouwen veel meer en intensiever zijn gaan trai-

nen. Onder invloed van de lrouwenemancipatie is een

zwetende vrouw, althans op het sportveld, een geacrep-

teerd maatschappelijk verschijnsel. Dat roept de vraag op

of vrouwen uiteindelijk tot dezelfde sprtpresaties in staat

zullen zijn als mannen. Op grond van lichamelijke ver-

schillen is dit niet te verwachten. Satistische berekenin-

gen die het tegendeel beweren, houden geen rekening met

deze lichamelijke verschillen. In dil artikel worden de

belangrijkste lichamelijke verschillen besproken.

Uithoudingsvermogen

Bij de duursporten blijken mannen prestaties te leveren

die zo'n l\Vo beter zijn dan die van \rouwen. Dit wordt

onder meer verooruaakt doordat de maximale zuurstofop-

name per kilogram lichaamsgewicht bij mannen hoger is.

Dat komt door:

. Een groter volume bloed dat per slag door het hart van

de mannelijke sporter uitgepompt wordt.
. Een hoger gehalte aan hemoglobine; de stof die in de

rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het vervoer

van zuuntof naar de spieren toe.

. Het feit dat de wouw een vetpeÍcentage heeft dat

gemiddeld l\la hogt ligt dat bij de man. Dan kan

gezien worden als extra ballast.

In het voorderl van de wouw is daarentegen dat haar

lichaam in het algemeen (iets) efficiënter kan omgaan met

de energie- en vochthuishoudrng,Tn blijkt b{ duurpresta-

ties, dat hoe langer deze wordt, hoe kleiner het verschil

wordt tussen het prestatieniveau van de man en van de

vrouw. Hierbij speelt niet alleen de efficiëntere energie-

en vochthuishouding een rol, maar ook het feit dat de fac-

tor kacht bij deze lange duurprestaties relatief minder

belangdjk wordt. Er blijken overigens geen verschillen

tussen mannen en wouwen te zijn in de opbouw van de

spier qua spiervezeltypering §nelle of langzame vezels)

en in rainbaarheid.

Prestatiemotivatie

Er zijn geen aanwijzingen dat er venchillen zijn tussen

vÍouwen en mannen in de topsprt voor rvat befeft pres

tatiemotivatie of faalangst. Dat mag dan zo zijn voor de

vrouwen aan 'de top', voor de gewone atlete lijkt dit niet

op te gaan. Vrouwen blijken veel errder op de houden met

de (wedstijd)sprtbeoefening. Vooral in de puberteit

geven veel meisjes het op! Ook blijkt het moederschap (in

Nederland) slechts moeizaam te combineren met een

spoÍcanière.

Menstruatie

De mensfiuatie op zich heeft volgens ondezoehngen

geen invloed op de reactietijd, de spierkacht of de zuur-

stofopname tijdens inspanning. Wel kan de mensffuatie

indirect van invloed zijn op de prestatie door de volgende

factoren:

. Verhoogde ijzerbehoefte Sportende vrouwen hebben

een verhoogde behoefte aan ijzer, onder andere doordat

er met het zweet en het maandelijks bloedverlies ijzer

verloren gaa;Í. llztr is onmisbaar bij de opbouw van

hemoglobine (de stof die in rode bloedcellen verant

woordelijk is voor het vervoer van zuurstof) en van het

spiereiwit myoglobine, dat betokken is bij het wijma-

ken van energie voor de arbeidende spier. Als er een

tekort aan ijzer is kan dat resulteren in een langzamer

herstel na een raining en uiteindelijk ook in vermoeid-

heidsklachten en prestatievermindering. Het advies luidt

dan ook om een ijzenijke voeding te eten, met veel

groene gro€nten, rood vlees en volkoren producten. Het

drinken van thee, koffie en melk bij de maaltijd moet

beperh worden, aangezien deze dranken de opname

van ijzer uit de voeding remmen. Soms zal het toch

nodig blijken om ijzerpillen te gebruiken. Dit mag dan

echter alleen als het ijzeÍekort in het bloed echfis aan-

getoond, want teveel ijzer in het lichaam is schadelijk.

. Prémenstuele klachten Zn'n 2U4070 van de wouwen

heeft last van het prémensftueel syndroom, wat ondeÍ

andere gepaard kan gaan met vermoeidheid, prikkel-

baarheid en een opgeblazen gevoel, waarbij de bonten

pijnlijk kunnen zijn. Met name het feit dat vrouwen zich

tijdens of voorafgaande aan de menstruatie vermoeid

kunnen voelen, kan leiden tot een kutere volhoudtijd

tijdens inspanning. Overigens zijn er aanwijzingen dat

getrainde vrouwen hier minder last van hebben.

. Verhoogde kans op blessures bij wegblijvende menstru-

atie Het is bekend dat bij veel duursportsten de menst-

ruatie oruegelrnatig wordt of zelfs gedurende langere

tijd wegblijft. Dit lijkt misschien gunstig, doordat het

bloedverlies vermindert, maar dat is het niet! Het weg-

blijven van de mensftuatie gaat namelijk vaak gepaard

met een verlaagde concentatie aan wouwelijke hormo-

nen die ook een belangrijke rol spelen bij de bostofiris-

seling. Dat kan uiteindelijk resulteren in botontkalking',

waardoor er een verhoogde kans is op het ontstaan van

epn vermoeidheidsbreukje in de botten. Als er zon ver-

moeidheidsbreukje is ontstaan, kan er minimaal 6
weken niet (voluit) gefaind worden. Mogelijk dat wou-

wen die de pil gebruiken en daardoor dageljks em con-

centratie hormonen slikken, een geringere kans op

botontkalking hebben.

zonder bezwaar doorgenaind kan worden in de (normaal

verlopende) zwangerschap. Het zal echter duidelijk zijn

dat bij het vorderen van de zwangerschap de spÍbeoefe-

ning enigszins aangepast moet worden. Bij lange duurlo-

pen zal de buik in de weg gaan zitten terwijl de borsten

vaak te zwaar en te gevoelig worden. In de loop van de

zwangerschap neemt de kans op (overbelastings)blessures

toe. Het lichaamsgewicht neemt toe, terwijl de gewrichts-

bandenjuist soepeler worden. Daamaast neemt de kans op

vallen toe door de veranderde lichaamsverhoudingen.

IGachtraining en de technische nummers zoals hordelo-

pen en venpringen worden gevaarlijk(er). Vaak resulteert

dit erin dat veel vrouwen in de laatste maanden van hun

zwangerschap stoppen met lopen en er de voorkeur aan

geven om te gaan zwemmen, fietsen of wandelen.

Samenvatting

Pas de laatste decennia zijn vrouwen meer Íum sport gaan

doen.Zij lopen hun prestatieachterstand op mannen snel

in. Er zullen echter altijd pestatieverschillen blijven door-

dat mannen een hogere zuurstofopname en een hoger

kachlsniveau kunnen bereiken. Het feit dat wouwen in de

lruchtbare levensperiode menstrueren kan indirect van

invloed zijn op de prestatie door eventuele pÉmensftuele

klachten en een verhoogde kans op bloedarmoede door

ijzerverlies met de menstruatie.

Bekend is dat vrouwen een verhoogde kans hebben op

blessures en botontkalking als de menstruatie onder

invloed van de (duur-)sportbeoefening gedurende langere

tijd wegblijft. Bij een normaal verlopende zwangerschap

kan de wouw als regel nog wel (recreatiefl sporten. Veel

vrouwen zullen er de laatste maanden de voorkeur aan

geven te gaan zwemmen, fietsen of wandelen.

htg ://vwhgrrortr.rursní
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Kracht en snelheid

Bij spoÍactiviteiten waarbij kracht en explosiviteit

belangijk zijn, zoals de werpnummers maar ook de num-

mers waarbij snelheid belangrijk is, komen mannen tot

(veel) betere prestaties dan wouwen. Oozaken van deze

verschillen moeten niet alleen gezocht worden in verschil-

len in lichaamsbouw en motorische eigenschappen, maar

ook in het feit dat er relatief weinig lrouwen deze takten

van sport beoefenen. Natuutlijk zijn er aantoonbare ver-

schillen in kacht tussen mannen en wouwen. 7n nwmt

de maximale kacht van een jongen in de puberteit sneller

toe dan die van een meisje. Uiteindelijk resulteert dat in

een (verl) grotere spiermassa en spierkacht.

Zwangerschap

Pas de laatste decennia is er meer (wetenschappelijke)

belangstelling gekomen voor zwangerschap en sportho€-

fening. Het is gebleken dat, zeker op recreatief niveau,

A advies
a d m i n istrati e Q o n dersteu ni ng
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zomertijd geweest en dat betekent voor

anders. Het voorngmen is dat ongeveer elke 3 weken
een nieuwe aflevering verschijnt. De naam van de
auteur van al dit fraaie pÍoza blijft voorlopig nog
anoniem (hoe lang nog?).
ln elk geval wens ik haar of hem veel inspiratie met
de verhalenreeks.

I

ïïrc Ííng ae Roud Rumers

beetié

HansEikenaar ''
(webmaster HRR)
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RUN I BIKE'RUN 2OO2
43 deelnemers stonden aan de startvan alwer
de zesde RBR insuccessíe ( jammer dat het er elk
jaar wat minder worden) . Mischien weten de

clubleden die een hekel hebben aan fietsen niet
dat je ook met z'n tweën of zelfs met z'n drieën
mee kan dor;n. 0f kwam het gewoon door het
slechte wxr (fietsen in de regen vindt niemand

leuk, nietwaar).

worden en wie had gedacht dat Peter Bamard bijna net z0

hard kon fietsen als Willem de Graaf. Die half uitgeziehe

veteraan was Peter van lreuwen die na de eerste run nog

gewoon als vierde aan het fietsen begon ,maar daarna al

snel Willem de Graaf wist te achterhalen, die natuurlijk

als snelste de 3.3 km. had afgelegd , maar op de fiets

geen schim is van de Willem te voet. Even moet Peter

nog wel een koude luchtstroom gevoeld hebben op het

moment dat turbo Joop Seitzinger langs kwam, maar

gezien heeft hij hem vast niet daar ging Jopie te hard

voor, gezien de snelheid waarmee hij van het viaduct af

sjeesde. Het was een wonder dat hij nog kon remmen om

aan z'n tweede run te beginnen. Toch wist Peter, Joop

nog te achterhalen en kon hij in navolging op die andere

van Leeuwen z'n naam bij laten schrijven op de wissel-

beker. Als twepde kwam dan toch nog Joop over de

Finish op de hielen gezeten door Theo Timmermans. Een

podium met drie veteranen, de oudjes doen het nog best

want zelfs de vierde en vijfde plek werden ingenomen

door veteranen, Bij de dames was het al niet anden ,

waar vorig jaar Jose Willemse nog te sterk was voor

Margnet Hoeksha waren nu de rollen omgedraaid.

Misschien kwam dat wel door dat weekje hoogtestage in

Oostenrijk al of niet bewust goed gepland vlak voor de

RBR , waar Margiet in ieder geval optrmaal gebruik van

heeft gemaah. Bij de teams was het natuurlijk het "pre-

cies" team van Appie en Avram die met de overwinning

aan de haal ging met als sterke tweede het gecombine.er-

de team van Ed Zijl en het vrouwelijke fietskanon Henny

de Kievit die met haar op een na snelste fietstijd toch wel

bewes heel wat in haar fietsmars te hebben.En dan was

er nog het drama Don van Ruiten die met een echte

schuiver over het wildrooster onder aan bij het viaduct

wel erg z'n best deed om zich voor de Kop-Op beker te

nomineren , wat na inspectie van de opgelopen verwon-

dingen natuurlijk gehonoreerd werd. Gezien het grote

aantal loterijprijzen (vooral flessen wijn ) ging bijna nie-

mand met lege handen naar huis en hielden wij er dank

zij de leuke reacties na afloop er toch weer een voldaan

gevoel aan over. Rest mij alleen nog otze trouwe spon-

sors (Duo Qtiek, Ton Toet, Royal Ten, Han Elkerbout)

en wijwilligers hartelijk te bedanken voor hun medewer-

hng.

Hernan van der Stijl.

Ronald

Boekkamp
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r oals elk iaar hebben de deelnemers er weeÍ een

/ geweldig spekmkel van gemaakt, want wie van te

É uoren zou hebben gezegd dat een half uitgeziekte

vet€raan de winst zou opeisen zou voor gek verklaard

Communicatie

RoyalTenl

FttTrinl/liles
Hester is met vakantie, dus nu schijf ik w*r een íufub.

Ondertussen is de zomeruakantie achter de ruq. Hester heeftvlak
daaruóór nq en introductieavond voor nieuwe leden

Er was behoorlijk ver;l Mangstelling. ln het volgende nummer komt
en ultgebrcider venlag. Duidelijk is wel dat Roché Silvius ver;l

kr*g opzijn inspirerende verhaal.

van die avond werd duidelijk dat lang niet iedereen die

ingevuld heeft, inmiddels in de ledenadnunistratie voor-

Om nu mehen te concluderen dat er dan ook heel veel 'grijze lopers'

er veel mensen voortijdig afgehaakt zijn, is wellicht te koÍ door de

bocht. We kijken er in ieder geval naar en zullen een beroep doen op de tainers om

het ledenbestand te actualiseren.

Ondertussen is Ineke Schnitzler definitief gestopt met de telefonische intake- en

exitgesprekken. Informatie die bij de exitgesprek'ken versfeh wer( komt nu op de

bevestiging van uitschrijving.

En natuurlijk de wervingsactie! Een geschih moment is na de zomervakantie, maar

ook een frisse start in het nieuwe jaar. Wij, en dan met name Hester, zijn druk

bezig alles voor te bereiden. Zo denken we aan het vullen van enveloppen met

basismateriaal met onder andere een poster, die HRRleden via hun werkgevers,

kunnen verspreiden.

En ook HRR-Conditio timmert aan de weg!! Frans Martens heeft speciaal voor

HRR-Conditio een folder ontwikkeld, die men overdag zal venpreiden. Want nieu-

we leden zijn altijd welkom!

Antoinette lans

Navier jaar FitTen Miles en zes jaar RoyalTen

als voonitter afscheid genomen.Wij

erg missen binnen het bestuur. Hij

en zer goed op dehoogte
er zich in deze organiatie afspeel-

zich dan ook overal mee en als ik
zq overal, dan fudoel ik ook ovenl.

k blik met Ronald terug op de voor hem en mij em

toch wel mooie, maar zeer vermoeiende tijd (we zijn

wel, al zou je dat niet zeggen l0 jaar ouder geworden).

Ronald wat was een jaar dat je snel zou willen
vergeten?
(na wat aan zijn lip gepluh te hebben)

Dat was na de eerste Fit Ten Miles want toen was ik pen-

ningmeester. Na deze wedstnj( toen alles klaar was

kwam het bestuur bij elkaar. B volgde toen bij allen e.en

ontlading van alle spanning want er was zoveel misge-

gaan. Het was vloeken, huilen en schelden.Nadien merkte

wij dat de sprlers er niets van hadden gemerkt (3100

lopers). Ronald zakt iets verder in z'n stoel weg en neemt

een flinke slok van zijn biertje.

Ronald, wat was één van de mooiste momenten?
(Daar hoeft hij niet lang over na te denken! l)

De Royal Ten 2001. Mooie loop, fantastische tijd en de

organisatie verliep vlekteloos. Dat vond ik een prachtig

jaar.

Wat was één van de ergste momenten?

Ronald kijh mij wat pijnlijk lachend aan en neemt nog

een slok van zijn biertje.

De Fit Ten Miles van 1992. Valse staÍ bij de vijf kilome-

ter. Dit was mijn eente jaar als Race-Day-Director. Wij

schieten samen de 5 kilometer weg. Ik hoorde daama door

de portofoon dat de pttie het parcours nog niet veilig

had gegeven. Er was tijdens de startprocedure veel porto-

foonverkeer. De politie hield alle lopers op + 800 meter

tegen en stuurde de lopers terug. Na een gesprek met de

politie en excuses mochten we na 15 minuten weer star-

ten.Ronald zakt nog iets verder weg in z'n stoel.

Wat was één van je leukte momenten?

De Fit Ten Miles finish in de Houfusthal op de atletiek-

baan. We hadden toen ook Studio Sport die daar beelden

van uitzond, 's avonds om 23.00 uur. Er was altijd een

exra sprtuitzending rond die tijd en dam liet men een

aantal keren zien hoe Rinus Innemee van got€ afstand

aan iemand bij de finish wilde doorgeven, dat de esste

dame naar de finish kwam. Hij de€d dat met de voor

iedereen bekende gebaren, we lagen echt in een deuk.

Ronald en ik hebben z0 nog een tijdje als oude mannen

herinneringen opgehaald onder het genot van een biertje

en een wijntje. We waren het er op het eind van de avond

wel over eens dat dit soort

vereniging verloren mogen

Rob Knhner.
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KOK Assurantiën kan u van dienst ziin op het gebied van:

Inlichtingen: John Agterof

KOK AssuRANTrËN
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f Hypotheken;

F Pensioenen (individueel oÍ collectief);

F Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.
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Vergelijkend warenonderzoek van de HRR website:

De trainersgalerij
Regelmatig vragen collega3 kennrlssen en vrten-

den mijof hardlopen nietookwatvoor hen zou
zijn. Nu fun ik al snel geneigd om de zegeningen

van hethardlopen algemen toepasbaar te ver-

klaren op de rest van de mensheid, dus die vraag

is snel beantwoord.lk vertel er dan natuurlijk
wel bij dat het lopen in een club leuker is dan in
je xntje, dat ze vooral ',r;ns m4 moeten gaan

naar de roadrunneren datzeop zijn minstonze
m@tenbekijken.

verhaal is blijkbaar niet sterk genoeg

ik heb in de afgelopen twaalf jaar kans

in totaal een iemand rechtstreeks lid te
en vier mensen bij de Z0T aangemeld te

kijgen. Dan moet het dus van de website komen. Stel, je

zit net in je eerste midlife crisis en je zoekt daarom een

club om bij te gaan hardlopen, want je denkt dat je wat

moet bewijzen. Kortom, je bent tegen de veertig, hebt een

paar zwembandjes om de heupen enje hangt na het squas-

hen wel eens uit te hijgen aan de bar. Welke trainer past

bij jou? We lopen de rainengalerij eens even langs.

een beetje keten onder het lopen. Daarom hebben ze zeker

allebei een eigen groep. Lijkt me wel wat.

Henk Hoogeveen

Afiwezig, lijkt het. Maar wel een ondernemend type.

Daarom geeft hij zeker vier keer per week training. Dan

zal ie wel goed zijn of het is er zo e,entje die je niet kan

afirmmen. Misschien eÉns bellen.

Henk van Leeuwen

Ingetogen koppie. Geen onder- maar aannemeÍ. Kan han-

dig zijn. Soort tussenpaus voor beginners, want blijkbaar

moet je doorstromen als je eenmaal gewend bent. En dat

terwijl het wel gezellig moet blijven. Wat zou daar nou

mee bedoeld zijn?

Iacques Overgaauw

Behoorlijk afgenaind en toch nog lachen. Ja, hé, die houdt

van bikkelen én gezelligheid. Dat wordt dan zeker lachen

terwijljij afgeserveerd wordt. Hij is niet kapot te kijgen.

Bml Andezijds, als je van afzien houdt.

Joop den Ouden
ja, dat kanje wel een beetje zien, een ambtenaar. Vanzelf

dat het lopen dan serieus aangepakt wordt. Maar zonder

het sociale tegelijkertijd te vergeten. Er zijn blijkbaar ook

a-sociale lopers. Lijh me een snelle tijd op de halve mara-

tlron. lVie zei er dat ambtenaren niet kunnen rennen?

Vasthouden.

Jos de Graaf

Die heeft er lol in. Lrjken me mooie tijden voor mij voor

die afstanden. Dat zoek ik, veel bereiken met weinig.

Rendabele loper. Oh, ik moet het wel allemaal zeH doen,

is het motto. Mooie boel, daarom gerft hij zeker maar

twee keer taining. Maar hij loopt er wel marathons mee.

Interessant.

Marcelden Dulk

Zo, dat is een baasje. Geen werk. 0f misschien iets bij het

spoor, ja daar loop je dan niet mee te koop, natuurlijk. Die

is lroeg begonnen met rennen. Gediplomeud en innova-

tief. En snel. Ja dan kan je moeilijk meer dan twee keer

naining geven. Maar je leert er wel wat. Vast te zwaar

voor mij.

Pieter de Graaf

Zou hij lopen echt leuk vinden? Serieus type, maarj4 wat

betekent dat dan. Loopscholing, je hijgt blijkbaar ook

theorielessen. Wat zou dat inhouden; humor? Als het

lachen je dan maar niet vergaat.

Roché Silvius

Die ziet er nog sneller uit dan die Marcel. Heeft van zijn

hobby zijn werk gemaakt, zo le zien. Als ik zo goed hard

kon lopn, zou ik daar wel willen lopn. Dat ziet eÍ yer-

antwoord uit Maar ik moet re&l zijn.

RodiDruif
Nou, die timmert ook niet erg aan de weg. Briskwalking,

wel eens van gehoord, maar ik wil hardlopen. 7nu wel

iets voor mij moeten zijn: een beginnersgroep. Doet ie

samen met ene Gerard Buytelaar die helemaal niet in

beeld mag. Tja twijfels.

Ronald Boekkamp

Zou lopen echt wel leuk zijn? Bij hem kan je wel uit vele

afstanden kiezen om te trainen. Typering onbelangrijk en

[ainen is blijkbaar ook op ad hoc basis. Maar wel overa]

en altijd bereikbaar via zijn 06-nummer.

Nou, dat is nog geen sinecure, om uit zo'n lijst een pas-

sende trainer te zoeken. Wat hijgt het predikaat Beste

Koop en wat Voordelige Keus? Ben best wel bemeuwd

wat een potentieel lid van die galuij vindt. Ik heb geluk-

kig al een fainer. En ik heb in het verleden ook bij enkele

anderen gelopen. Uiteindelijk moest ik me bij allen af en

toe het schompes lopen en heb ik ook bij alle trainen

onwijs gelachen.

André Westerhuis - Lapgroep tninu uit gabnj

Ben van Kan

Vriendelijke man, zo te zien. Kan vast goed met kinderen

omgíum. Loopt al behoorlijk lang, maar ja als je zo oud

bent, mag dat ook wel. Is de laatstejaren niet veel mes

vooruit gegaan. Maar wel een lolbroek. Onthouden.

Ed ziir

Nou, vindt lopen geen lolletje zo te zien. Ook gernjonkie,

zeg. Zou hij dat menen: meedoen is belangrijker dan pres-

teren? Wil wel tot op de bodem gaan, lijh me. Er moet uit

komen wat er in zit. Jeetje, maar ja, als je ern beetje fana-

trek bent. Maar ben ik dat?

Eugène van den Berg

Meestal staat er ook een nummer bij op zo'n foto. Blauw

achter een bureau in plaats van 0p straat. Zonde, als je zo

hard kan lopen, kan je beter dieven vangen. Enthousiaste

knaap en nog niet zo oud ook. Eens bellen. 0h, geen tele-

foonnummer. Jammer, niet bereikbaar.

Frans Perdijk

Jeetje, moet dat nou, een foto? Nog net aan de goede kant

van de leeftijdsgrens. Inopt al héeel lang, begdjp ik. Toch

pas zijn beste tijd op de marathon in 1999. Die bouwt wel

goed op. Een wolf in schaapskleren als rainer. Voor hem

hoeft het niet, maar ondertussen. Kan wel wat zijn.

Gerrit van der Veer

Olijk type! Ai, streng maar rechtvaardig. Zulke leraren

had ik woeger ook. Waren niet mijn favorieten en ik ook

niet van hen. Dat zal beulen worden.

Heidi van der Veer

Vriendelijke uitsraling. Krijg nou wat, de vrouw van die

Genit. Een sportechpaar. Grapprg, die combinatie. Hij

sreng maar rechwaardig en zij metr van hè gezellig en

De iaarliikse HRR barbecue
vereniging, tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse bar-

becue.

Het weer was perfect, dat is al de helft van het succes. Om

20.00 uur passeerden de eerste deelnemen onze kamen,

een bord vol vlees, lektere salades, stok-brood en een

scala van sauzen. En toen om 21.30 uur 95 deelnemen

genoten hadden van het lekters, kwam er, als klap op de

vuurprjl, nog een heerlijk toeqe langs. Us met slagroom,

cake en amandelschaafsel, smullen toch?

De reacties warcn unaniem positief, leuk om dat soort sig-

nalen toch te mogen proeven! Daar doen we het toch ook

een klein beetje voor! En de geluiden dat l0 euro toch wèl

wat veel geld was, werden niet meer gehoord. Er was

waar voor het geld geboden. Eind goed, al goed.

En dan na afloop nog even opruimen, een zware klus na

er al een werkdag op te hebben zitten. Zonder die fantasti-

sche wijwilligen zou dat allemaal niet luk'lren en wij zou-

den ze dan ook ontzettend willen bedanken voor die psi-
tieve inzet voor de faditionele barbecue.

En dan nu op naar volgendjaar, de datum zullen wij bij-

tijds bekendrnaken zodatjullie er bij het vaststellen van de

vakanties rekening mee kunnen houden, wie zou zo'n fan-

tastisch, gezellig feest nog willen missen?

Nicolrohenburg m Rob Krahner

Woensdag 17 juli jl. was hetwer zo ver, de jaar-

lijkse barb«ue stond w*r op de planning,

inmiddels entraditie binnen de vereniging.

Weken van tevoren waren wij (Rob en Nico)

gestart met hetweven van delnemen en het
uitnodigen van vriiwilligec, wantvoor zo'n bar-
beue komt ongemerkt toch nog veel kijken.

was de waag: "Welke prijs wagen we, als

de komst van de euro, voor deelname

barbecue?". Na het maken van een korte

kwamen we uit op een prijs van l0 euro per

persoon, weliswaar wat duurder dan voorgaande jaren

maar......... daar zouden we dan óók iets exffa's voor

gaan bieden!

Rond 10 juli hadden zo'n 60 leden ingeschreven, toch

durfden wij uit te gaan van 90 deelnemers, de ervaring

leert dat veel leden op het allerlaatste moment inschrijven.

Daar rekenden we dan ook maaÍ een beetje op. Met veel

enttrousiasme bepaalden wij het assortiment, hoeveel

vlees, welke sauzen, hoeveel stokbroden, hoeveel barbe-

cues, hoeveel mensen achter de bar?

En dan nog maar hopen op prettrge weersomstandighe-

denl!!!

Woensdag 17 juli startten wij al woeg in de middag met

de voorbereidingen: barbecues klaazetten, tafeltjes en

stoeltjes op het terras, wurkorven, parasols enzovoorts en

in de keuken aan de slag met de salades, de sauzen en het

voorbakken van het vlees.

Het leuke is wel dat die voorbereiding ontzettend gezellig

is, vrijwilligers sfomen binnen en werken allen gedreven

mee om van die traditie een succes te maken. Hard wer-

ken en nog lachen ook, waar vind je dat? Juist bij onze

I

Voor al uw
hardloopschoenen en

kleding.

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

Alle HRR leden 10olo koÉing.

Velen restanten voor de helft
van de priis.

Bij aankoop Yan een paar
hardloopschoenen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerdervooft 182,
2517BH DEN HAAG,

Tel 070 - 3í077í8
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Een hardloopwedstrijd 0p fAlpe d'Huez -
La Montée Pédestre 21
L'Alpe d'Huez is wereldberemd in Nederland.

Sinds de legendarische overwinningen van

Zoetemelk (2x), Kuiper (2x),Winnen (2x), Rook
en de gercïncamerde lndiaan Gert-lan
Iheunisse heeft met name de llederlandse wie-
lertoerist deze 14 km lange berg in haar hart
gesloten. Ook al vallen de prestatiesvan de

Nederlandsetoppen op L'Alpe erunber.ltje tegen
(Boogerd werd 1 1 e in 2Nl ), nieB werhoudt de

trimmen eruan om de 21 haarspldbochten zelf
tebedwingen.

wie er nog nooit geweest is, je moet e.ens

komen ging. Na het staÍschot was eÍ geen plaats meer

v00r angst, want yooÍ ik bij de eerste bocht was had ik

andere zaken om mij druk over te maken. Ik had mij toch

een droge bek. Mijn hemel, wat ging dit worden. Mijn
hart en longen draaiden overuren. Ik produceerde meer

zweet dan een vadsige cup-a-soup drinker op kantoor tij-
dens een penibele vergadering. Desondanks kwam ik als

l5de door in het dorple ta Garde waar na zo'n 4 km de

eerste drankpost stond. Na dit overheerlijke boneltje kon

ik er weer even tegen. De Alpe wordt daama tijdelijk iets

minder steil, dus trjd voor een lichte versnelling, dacht

ik..... Nou, een vennelling op een berg is dus funest. Het

neli'kie ging er op klaarlichte dag echt af. Een beginners-

fout. Deze werd afgesftaft door een tiental kasse knanen.

In mijn hallucinatie leek het net alsof ik allemaal Herman

van der Stijltjes voor mij zag lopen. Taaie, fanatieke, zelf-

bewuste en slimme veteranen dus. Hier moest even wat

aan gedaan worden. Effe met 't koppie schudden, drie

keer boeren, de rug kommen, een postzegeltje ftekten en

gaan. Ik haalde wel fietsers in, maar de 5O-plussen liepen

heel langzaam bij mij vandaan. Mijn kop klapte bijna uit

elkaar van de hitte, maar het was nog maar 5 km. Mijn
paslenge werd steeds kleiner, maar zodra het een beetje

vlakker werd had ik wel het idee dat de kachten direct

weer mijn benen inliepen. Hoe belangdjk het is een par-

cours te verkennen, bleek ook nu weer. De laatste km's

werden voor een aantal lopers net even te veel omdat zij

dachten dat ze er al waren. Daardoor kon ik nog oprukken

naar een 26e plaats waaÍme€ ik derde Nederlander werd.

Ik schrok best even toen ik uiteindelijk in 1 uur 14 min

finishte. Slechs 6 min langzamer dan op de fiets en eigen-

lijk een ies beter gevoel. Een opmerkelijk fris gevoel

zelfs, nadat ik onderweg toch echt had afgezien. Geen last

van mijn kuiten, wat ik wel verwacht had. Nee, achteraf

was het mij toch meegevallen. De winnaar deed er I uur 2

min over. De tijden die werden gelopen kwamen bij bijna

alle lopers oveÍeen met hun 21 km-tijd. Ja, een hele leuke

ervaring die Montee Pedesffe. Terwijl ik nog een beetje

str na te hijgen, zie ik ineens die blinde loper aankomen

met zijn éénarmige begeleider. Eindtijd: 1 uur 19 min.

Mijn mond valt open van respectvolle verbazing. Ik weet

namelijk zeker dat zij geen bocht hebben afkunnen snij-

den. Nieuwsgierig hang ik over het hek en tuur de finish-

straat af. Zou de Paus dan ook nog binnenkomen, en die

Fransman met die alpinopet en dat stokbrood.........?

RoöéSituius

lnfo: www, àronosporÍs. fr

langs de weg gaan staan. Je weet niet

ziet. Het is echt een slapstick. Alles en

die berg op. En niet allem getrainde fretsers,

gezinnen op mountainbikes die er een uur oveÍ

doen om drie bochten verder te komen, een blindengelei-

de #narmige fietser die een blinde hardloper op sle€p-

touw neemt (Hoe was 't ook al weer? De lammen hel-

pen......), knoestig kniftige wandelaars, supersnelle Ducati

motormuizen uit Italië, een verdwaalde surfer, een oude

Fransman met alpinopt en een stokbrood onder zijn arm,

de Paus, een kerel op ern #nwiels*ircusfietsje komt ook

boven, en daar omheen slalommen dan de 'serieuze' wie-

leÍoeristen. Van draadnagel tot bieóui§e, van super

high+ech raceschoentjes tot Jezussandalen, van

Oakleybrillen tot Helemaal-te-gek-Mick-Mojavezonne-

brillen, van supenfakke petiterige ladies tot Rubens-

wouwen, valhelrnen, Heinekenpetten, gele nuien, blote

basten, rugzakken, rugtatoeages, elke randdebiel rijdt hier

naar boven in minder dan een uur of een hele dag. Maar

dat er op zaleilag 17 augustus om precies te zijn 322

hardlopers klaar zouden staan om zo snel mogelijk

deze verdomd steile puist op te ÍEnnen was helemaal van'

de gekken. En weet je wat nou helemaal zo gek was, ik
stond er zelf tussen.

De dag ervoor was ik al met de racefiets omhoog geknald.

Inderdaad, echt iedere randdebiel rijdt hier omhoog, dus

ik ook. Ik deed er 1 uur en 8 min over. Dat is niet bijster

snel (Armstrong duih onder de 40 min), maar ik had

onderweg alleen maar fiesers ingehaald (waaronder ook

best serieuze), dus ik was best teweden. Wat voor tijd ik
tijdens de hardloopwedsfrijd zou lopen was de grote

waag. Aan de staÍ van [a Montér Pédesfe stonden voor-

namelijk super afgehainde Franse gifkikken en uitgemu-

gelde intemationale wouwen. Gelukkig waren er toch een

aantal Nederlanden aan de start die ik had leren kennen,

dus wrj deelden de ongepaste angst voor daQene wat

De barmedewerk(st)er
En wal zijn rh minder huke lunten?

knie: opruimen, afwassen en vooral rotzooi van een

ander opruimen v.d. "vieze" tafels.

Marion: "schreeuwende mannen" (behalve dan mijn

eigen Frank) en "rotzooi opruimen" (komt op hetzelfde

neer)

Nellie: het sjouwen met hatten, en ongeduldige mensen

tijdens de drukste momenten.

Le*verder op pagina 10

Vanaf heden vindt u *n nieuwe rubrtek in ons

clubblad. Wijwíllen u kennis laten maken met
onze barmedewerk(sthn. De mensen die vrtiwil-
lig één kerlr in de achtweken en bardienst

dnaien op onze vercniging. Medelopen die er
voor zorgen dat wij met zijn allen na en training
worden voozien yan een dnnkje en iets lekken
bijv. broodjes en gerechten; daamaast ook nog

zorgen datalleswer;r netjuis aangevuld en

wordt achtergelaten voor het volgende team.

Deze medewerkers zijn enorm belangrijk voor de

vereniging; zijzorgen immen voor het binnen-
brengen van een Mangrijk derul van de inkom-

voor deze rubriek om de barmede-

en hun werk meer bekendheid te

en". Wij hebben dringend mensen nodig! Dus, als je na

het lezen van deze rubriek je wilt aanmelden of nog meer

informatie wilt, meld je dan bij Nellie Verpoort of Berry

Kramer. Je kunt natuurlijk ook de "bekende barmede-

werk(st)er "aanspreken.

BARCREW MAANDAG 2 SEPTEMBER.

. IENIE GETAUF

. MARION VAN GRIETHUIZEN

. NE[[!E VERPOORT

Wíl je futs vertellcn over jezelfl BijvoorheeW wiz ben je,

waÍ je khet dageliikse leven rhet,knrtom een schefr van

wat jezelÍlruiitwíl?

Ik ben Lenie, 44 jaalheél lang lid van de club. Moeder

van twee kinderen, wouw van een hele snelle!

Ik werk halve dagen op een reclamebureau, halve dagen

thuis. 0,ja! Ik loop (afen toe)

Marion van Griethuizen, 39 jaar; 10 jaar getrouwd met

Frank Otte: kat JoJo.

Nellie Verpoort, 48 jaar, werk 28 uur buitenshuis (sociaal

wer§ en nog veel meer uren binnenshuis(nog socialer).

Uiteraard hopen wij op deze manier meer

bereiken die ook "bardienst" willen "draai- lVal is voor jou dc redan geweest om barrudcwerk(st)er

lt iuli 2002

Bouillon weer

deÍs,,,,

Eindclijk even uitblazen, het is hartstikke druk geweest

Loop op dit moment bij Henk van Lpeuwen. Grote mond

maar die is niet echt.

te wonlen?

Lenie: Mijn man hield er mee op en ik vond dat ik aan de

beurt was om mijn $eentje bij te dragen, bovendien

Nel Buis mij.

Marion: Pure liefde;lneke heeft mij zo lief gewaagd.

Nellie: Het leek mij zo leuk om achter een bar te slaan en

ik wilde ook wel een bijdrage leveren aan onze club.

Hoelang zit (sta) je nu alin"ilitvak?
[,enie: ongeveer % jaar

Marion: zo' t 1' l, jaw, het voelt langer.

Nellie: ik heb een slecht geheugen, maar ik heb ook nog

gedraaid in ons vorige clubhuis.

Waf zijn fu lculrc kantenvan eenbardienst?

knie: Het verkopen van de spullen. Contact met de

lopers.

Marion: Achter de bar; design omgeving geeft verl inspi-

ratie.

Nellie: Datje ook korte aardige contacten hebt met lopers

van andere groepen. lpuk om ze te voozien van een-

drankje. Er zijn veel leuke mensen bij.

a
gemist op 19 juni? Ge.en nood de

des Kermesses' oftewel 'Bouillon-

had een maand later nog eens 12 km in

en zoals inmiddels vele België-gangers

weten: alles is een excuus om naaÍ Bouillon te gaan, er

langs 'le tombeau du géant' te zweÍven, weer eens lekker

op een van de ber$ochten te verdwalen en te genieten van

de supermaaltijden van Chris in Ucimont! En zo slenter-

den 5 HRRJopers met evenveel supporters op een zonni-

ge zaterdagmiddag naar de start, waar van alle kanten

lopen heel relaxed naar toe kwamen wandelen, alsof men

er toevallig in de buurt was. Terwijl wij ons af stonden te

vragen wat men nu als start bedacht had: de jeugdloop

startte vanachter een touwtje en de 5 km achter een rijden-

de auto... bleek ineens iedereen weg te zijn: er had

iemand vanuit de auto getoeterd! Je moet het maar weten!

Toen bleken de Fransen en Walloniën toch ineens fana-

tiek en was de loop de berg op niet te onderschatten.....

heel goed Hellen, Marcel, Don, Han en Herman!

Twee dagen te voet door de bergen met zo'n 'Jogging de

la Ville de Bouillon' voor liefhebbers ertussendoor: een

superwerkend voor HRR-ers en ook voor één exroadrun-

ner (nu donateur), die na 3 jaar met weinig loopmogelijk-

heden vol enthousiasme ww 25 km temidden van

HRRers bergop en -af(!) kon bijschrijven. lVe gaan weer

volgendjaar!
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De barmedewerk(st)er

lleet je noglips voor je "coll.ega-barmedewerk(stpn?

I*nie: nee.

Marion: houwring af (voor de afwag

Nellie: zet zoveel mogelijk de spullen terug op de vaste

plek, dat werkt makkelijker en laat je niet gek maken op

drukke momenten, zonder ons is er niks!

Zou je nog itts willcn vertellcn aan ile mensen voor ile

bar "jouw lduten"?
Lenie Ruim je eigen spullen op! Niet te ongeduldig zrjn.

Kom a.u.b. een bardienst draaien, als je dat al niet oet.

Vrolijke gezichten. Drink niet teverl als je nog moet rij-

den!

Marion: Spreek me niet aan met hé.

Nellie: We hebben sinds kort een heel handig venijdbaar

kanetje. Als wij er nou voor zoÍgen dat dit langs de kant

van de bar staat, en jullie zoÍgen eÍ voor, dat als je weg-

gaat daaÍ je gebruikte glazen /borden en flessen 0p zet en

gooi je andere afval zoals plastic flesjes, therzakjes, vieze

servetten etc. in de daarvoor bestemde prullenbakken, dan

scheelt dit verl tijd en werk waardoor we jullie nog sneller

kunnen helpen. Over het algemeen vind ik "mijn klanten"

leuke aardige mensen.

Heb jij nog suggesti.es om nfuuwe llden voor de bar aan

te trekl«n?

Lenie: Spreek ze aan 0p hun verantwoordelijkheids-en

clubgevoel. Werf persoonlijk !

Marion: lruk schortje: een keer uit met ecn HRR.-

man/vrouw naar keuze (behalve met mijn Frank)

Nellie: Brj aanmelding van nieuwe leden, ze meteen te

informeren over het bargebeuren en hen te \ragen mee te

draaien.

Wil je veder nog itts kvijt?
Lenie: Ik wil graag minder vaakl Vind eigenlijk dat

iedereen bardienst moet doen.

Marion: Ik doe niet aan bestellingen!

Nellie: Ik vind het nog steeds leuk om bardienst te draai-

en, ik heb er ook geen problemen mee 0m hier en daar

eens bij te springen of een extra dienst te draaien, maar ik

wil ook héél graag lopen, dus kom ons versterken!

En ik sta niet op de foto, want ik was de fotognfe!

De lluur van Haa
Op zaterdag 15 iuni organiserde Haag Atleti*
de 12 en 6 uun estafettes op het sportcomplex

aan de Laan van PooL Hoewel de Hague Road

Runnen geen eigen ploeg hadden afgevaardigd,

waren toch diverse Road Runnerc bijde start
aanwezig.

I n het team Ooievaarsrunners I liepen Jaap van Dr1k.

I Peter Wise, Herma van l\us, Henl< Kokee en Ben

I Dono* mee. Izaak Luteijn liep mee met de

Ooievaarsrunners 2 en Bert de Jong maakte deel uit van

het team Cor Terlouw's Runners Team. Bij de individuele

lopers veÍegenwoordigde Dick van Es de Hague Road

Runners bij de 6 uurs loop. Reeds de avond van tevoren

waren een aantal vrijwilligers onder leiding van trainer

Hermavan Nus

Henk Hoogeveen actief geweest en hadden een mooi

onderkomen opgezet van enkele aan elkaar gekoppelde

paÍtytenten. En waren de nodige voorbereidingen geftof-

fen om het team tijdens de loop te voozien van eten en

drinken en om de eventueel vastgelopen spieren weer los

te möseren.. De estafette startte 's moÍgens om negen

uur. Ieder van de 6 leden van een team werd na een rondje

van 1851m afgelost door het volgende team lid. Nadat

alle leden em rondje gelopen hadden begon nummer I

weer aan z'n volgende rondje. De bedoeling is om in 12

uur met het team e€n z0 $oot m0gelijke afsand af te leg-

gen. De eerste rondjes zijn een makkie, zeker omdat er na

elk rondje ruim 45 minuten rust is, waarin wat gegeten en

gedronken kan worden. Maar na een uur of negen 's

avonds rond 6 uur als er al zo'n 20 km in een redelijk

hoog temp gelopen zrjn beginnen de rondjes toch zwaar

te worden. Als dan iedereen op het laatst er nog een snelle

ronde heeft uitgeperst klinkt om negen uur in de avond het

eindsignaal en kan de eindstand opgemaakt worden.

Ondertussen is Dick van Es om 1 1 uur aan zijn race van 6

uur begonnen en om 17.00 uur heeft hij in z'n, vergeleken

De start

met de estafettelopers, rustige tempo 56802 meter afge-

legd.

De uitslag van de 12 uurs estafette is:

1 Young Ones I met 200.161 m

13 Ooievaarsrunners 1 met 151.568 m

17 CorTerlouw's Team met 152.146n

18 Ooievaarsrunners 2 met 151.568 m

Een aardige detail is verder dat de Ooievaarsrunnen I na

12 uur lopen een voorsprong hadden van slechts 9 meter

op de als 14e geëindigde team Boerkamp.

Omdat alle lopers uitgerust waren met een Champions-

chip zijn ook de individuele prestrties van de lopers

bekend.

Mwsage

01 Wouter van ïVinden 17,840 km/h (Young Ones)

36 Jaap van Dijk 14,607 km/h

38 Izaak Luterjn 14,598 km/1t

97 PeterWisse 13,000 km/ï
120 Henk Kokee l2,579krnlh

127 HermavanNus l2,436krnlh

133 BertDonnas lz,3T2knlh
137 BertdeJong 12,2251'nlh

@

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

lzaak Luteijn

Nieuws uit de rrerfraaiingcornrrrissie
lnleiding

De voorgestelde plannen van 2000 verlopen geheel volgens

scherna. In het jmr 2N2 en 2003 moeten en worden de

gootste ilvestelingen gedaan, die zonder hulp van de Club

van Honderd onmogelijk zouden zijn geweest. De unzrt
van alle plannen waren vooral de vele klachten over akoes-

tiek en de slechte ventilatie yan de kantine. Deze klachten

behoren nu tot het verleden .

Plafond

Het aanbrengen van het akoestische plafond in de kantine is

de laatste aanpassing die is gerealiseerd .Door het plafond is

de ruirnte veel fraaier en |ichter geworden, tevens zijn alle

verlichtingsarmanren vemieuwd.Volgend jaar worden nog

drie lichtkoepels in het schuine dak aangebracht, waawan

twee stuls kunnen worden geopend voor extra

ventilatie.Nadat het gootste derl van de afteid is uitge-

voerd, wordt nu nog aan de verdere afirerkingen gewerkt (

de randafrwerking, spanton schilderen en leidingen wegweÍ-

ken).Al met al is het een grote verbetering aan het clubhuis

welke ook ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen qua

akoestrek.

baar gedeelte in de bar dicht bij de keuken, zodat de luile

vaat niet meeÍ 0m de hele bar hoeft te worden gereden.De

bar zal een modeme uitsnaling kijgen passend binnen de

plannen. Werkzaamheden zullen eind ditjaar begin volgend

jaar worden uitgevoerd.Tijdens de werkzaamheden moet de

bar wel door moeten kunnen draaien, dit zal betekenen dat

gedurende een periode gernproviseerd moet worden.

Dak

Het dak (met uitzondering van de kleedkamen) is hoog

nodig aan vervanging toe.Het $ond ook op de planning voor

2003. Fx worden nu offeÍes aangelraagd, waama de werk-

zaamheden voor een gedeelte ditjaar worden uitgevoerd en

rest rn 2003. Dr kosten hiervan worden geschat op t €
20.000, em grote investering voor de vereniging die niet

langer kan worden uitgesteld.

Parkeertenein en groenvooniening

De aanvraag loopt voor de aanlegvergunning. Omwonenden

hebben te kennen gegeven bezwaren aan te tekenen. Dit is

van invloed op de proceduretijd die minimaal 6 maanden is.

Op zijn woegst wordt de vergunning eind 2003 verleend.

Tot het parkeertenein is aangelegd mogen wij langs het

hespad blijven parkeren.Het verder inyullen van het groen-

plan wordt alleen rond het clubhuis uiqeïoerd en het andere

gedeelte wordt alleen brjgehouden, tot waff het parkeerter-

rein wordt aangelegd. Misschien moeten we, indien het te

lang gaat duren, extra tijdelijke maatregelen treffen. De

groencommissie zoekt nog steeds leden om één kerr per

maand met een groep mensen het groen te onderhouden.
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De hadloop-speciaalzaak

Bar en wanden

Doordat het plafond zo mooi opgeknapt is valt de rest zoveel

metr uit de toon, zoals de schrootje wanden. We zijn binnen

de commissie nog volop in discussie wat we daar aan moeten

gaan doen , maar het gaat in de richting van de schrootjes

wanden een kleur geven.Bij deze werkzaarnhoden zal de

inzet van leden worden gewaagd.We komen hier te zijnu

tijd op terug. De bar wordt volledig vervangen door een nieu-

we bar, met veel ruimere uitgiiebalie.k komt een opklap
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Schaatsver. De Gouwe Sneek

Haag Atletiek

St. AmsterdamMarathon

AV'47

St,Marafton Apeldoom
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St.Promotie Den Haag
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ARV llion
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Het dubblad heeft een

nieuw +mailadres:

clubbladh rr@kabelfoon,n I

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag

Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 66 71

SHIELD TIARK B.V. THE LARÍíAG BlJILDING OVERSCHIESTRAAT 6I POSTBUS 75688
ro70aR aMSTERDAI|| TELEFOON:O20-5tt l88g FAX|O20-Ëtr raOO

Dat andere merkenbureau.

SxIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'NINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# nieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.

V

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN WassenaaÍ )

TECHN'SCHE COMMISSIE
Ben van Krn (voorziser)

Eugèm van de Berg

Ilans Blokker (wedstrijdgroep)

ï10-3978253

Annet Manders (secretaris)

Roche Silvius

TRAINERS

Eugene van den Berg

Ronald Boekkamp

Rodi Druif
Mucel den Dulk
?ieter de Graaf
Jos de Graaf
Henk Hoogeveen

Ben van Kan
Henk van Leeuwen

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

070-3080r25

070-3960289 r,

410-3857496

w0-3&2263

070-3080125'

070-397328t

0?0-3837024

0174-240861

071-5768370

070-3867300

070-3550173

010-397&253

070-3860233

070-3204095

070-3479234

010-3944677

070-3642263

070-390r s97

070-3901597

w1-576(494

Frans Perdijk
Roche §ilvius
Heidi van der Veer
Gerrit van der Veer

U kuntonsrlubblad ook nalezen

oporrn eigen tlreb§ite

rruwuu,hag uemad ru n n e r§, tt I

Ed zijr

(infonmalie conditio)

070-32M30
u0-3474567

Masseurs:

Trudy de Lange

Johrn Koopman

Peter Hoek

EESTUUR

Het bestuur van

John Agerof
(voozitter)

Jelle,v.d.Yeen
(vice-voorzitter)

Nel Buis

ma/wo avond

do avond

di/do ochtend

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

070-3864053

070-321 1505

07o3476131

06154838m

THE HAGUE ROAD RUNNER§
Groenendaal 11

2244 BR Wassenaar 070-3281025

Louis Davidsstraat 317

2551 EJ Den Haag 070-3831322

Muurbloemweg 97

2555 NID Den Haag 070-3236092

Theresiastraal 244

2548 DB

avram.den.heijer@ I 2move.nl

Giro263@75

Clavecimbellaan 75

2287 vC Rtlswrlk 070-3943936

2e Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 53533941

E-mail: webmaster@hagueroadrurners.nl

011-5766494

HOTROADREVIEW
Herenshaat45

2681 BD Monster 0i74-240861

E-mail: clubblaön@kabelfoon.nl

Avram den Ileijer

WEBMASTER
Hans Eiknaar

CLUEKLEDING
Ed zijl

REDACTIE
Hellen den Dulk

Den Haag en Omstreken
Fondsstichting




