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Bijhetvendijnen van dit nummer, zitten we in
de maand van de huiselijkefesten en staan wij
bijna werlr aan het begin van en nieuw jaar.

Kort nog enkele hoogtepunten uithet bijnaver-
strcken jaar 2002.

Be{eidsvoornemens 2001 /2004

Na'uinouige discussies tussen Bestuur en de diverse

meest htrokten commissies gedurende het afgelopen

ja4,,is.6.,6gr1 door de kerk. M.i.v. januari 2N3 zal de

dinsdagavond als officiële trainingsavond worden inge-

voerd. Deze avond zal ingel.uld worden door één ofmeer-

dere huidige loopgroepen aangeluld met nieuwe leden en

voor de Z0T- loopgroepen die een extÍa ftainingsmoge-

lijkheid wensen.

Een van de vier circuit.

Op 7 april jl. herft onze vereniging wederom de eente

prijs gewonnen. Verder vielen vele leden in de prijzen in

de divene categorieen

CPC weekend,

Deze keer in Apeldoom gehouden met een wat andere

aanpak dan voorgaande jaren. Gesproken kan worden

over een geslaagd en nuttig weekend.

zoT
Onder leiding van de enthousiaste commissieleden, heb-

ben wederom meer dan 100 deelnemen(sters) deelgeno-

men Íum de voorbereidingen voor de CPC, Royal Ten en

Leiden. Wederom is gebleken dat deze nainingsmogelijk-

herd een belangijke bron is voor het werven van nieuwe

leden.

Vrijwilligers crËrdinatoren.
Rob Kratrmer en André Westerhuis hebben op zich geno-

men, de vele werkzaamhden die in een vereniging van

onze omvang venicht moeten worden, te coördineren. Zij

kunnen nog vele mensen gebruiken voor diverse taken.

Meldt u zich aan bij één van beide heren. Het wijwilli-
genwerk is de slagader voor het goed functioneren van

onze vereniging.

Ihe Hague Royal Ten.

Ondanls het feit dat de weergoden ons niet gunstig

gestemd waren is de organisatie en uitvoering van de

wedstijd weer prachtige P.R. voor onze vereniging

geweest. Gehoopt wordt dat dit succes wederom in het

nieuwejaar herhaald kan worden. Om de commissie, die

onder leiding van de nieuwe voozitter Marcel den Dulk

alweer hard bezig is met de voorbereidingen, nog beter te

ondenteunen is veel sponsorgeld nodig. Helaas is afrre-

mende animo waar te nemen bij sponsors.

Haagsche Ooievaars Runners.

Deze groep met een hoog gehalte aan Roadrunners, onder

leiding van Henk Hoogeveen, heeft met veel succes deel-

genomen aan de Roparun met als primair doel het veza-

melen van fondsen voor de Daniel den Hoed Kliniek.

Verbouwingsactiviteiten.

Na het saneren van de bekabeling in de kantine en de aan-

leg van het tenas in het afgelopen jaar, is er weer een

gÍote stap gezet in het verbeteren van onze accommodatie.

Dit jaar is het akoestische plafond aangebracht, wederom

met de steun van de Club van l0O-gelden. Thans wordt

aan de afirerking gewerkt door Ben Hermans en Ruud

van Groeningen.

Ik ga afsluiten. Wederom een jaar waarop wij met z'n

allen best met troh kunnen terugzien. Ook een jaar waarin

door de vele, vele vrijwilligers(sten) die onze vereniging

rijk is, het schip HRR op de goede koers is gehouden. Ik

hoop dan ook dat laatstgenoemden in groten getale aan-

wezig zullen zijn op de wijwilligenavond van 13 decem-

ber a.s.

Tenslotte wens ik u en een ieder die u lief is fijne

feestdagen toe en hopelijk tot 5 januari a.s. bij de

cross (doe gezellig mee) en daama de

Nieuwjaarsreceptie.

tohn Aglerof , voorzitbr

12 novenfur20O2

Clingendaelaoss. Dat is een absoluut ruord.
Het had nietveel gescheeld of er hadden dit
0 mensen aan de staft gestaan omdat de
gemeente Den Haag geen vergunning wilde
afgeven.

a chteraf kan je er om lachen. maar i k geef toe dat

ff it van tevoren aardig in de stress was. Alles was

I lrond: voldoende wijwilligers. een prachtige poster

jaar

terde crossers geen doorkomen aan was. 0m 10.00 uur

liep het al aardig storm. De eerste piek voor de barmede-

werkn onder de bezielende leiding van Rob lkamer.

Even enige stress bij de inschnjving omdat de 300 stan-

nummers 0p waren. Wie Han Elkeöout kent weet dat hij

gemaakt door Frans Martens (hé Frans, rnooie poster! ! l), overal rekening mee houdt. Natuurhjk had hij nog ern

3 km lint gekocht, 1500 splden, 3m startnummers, prij- serie nummers in zijn auto liggen. Ook weer opgelost.

zen van Run2Day, een mooie aankondiging 0p internet Prachtig hoor, 307 deehemers. Maar als je dat zootje

met inschnjftbrmulier, gemaakt door Hans Eikenaar, ongeregeld nade start naar het begin van het smalle rui-

aankondiging in het trimloopboekje en een stukje in de terpad ziet stormen, met die haakse bocht. dan houd je je

Haagsche Courant. Wat kon er misgaan? De vergunning hafi vast. Gelukkig geen gewonden. Na een halve ronde

dus... lag het hele veld al uit elkaar. Na Ir/: ronde van 2,3 kn.
"Nee, meneer Van I*euwen. Dat gaat ditjaar niet door. werden de laltste al gedubbeld door de snelle lopen van

We hebben andere jaren zoveel klachten gehad," "Wat Leiden-Atletiek. Maar liefst 4 lridenaren finishten bij de

yoor klachten dan?", was mijn waag. "Ja, dat weet mijn eerste 5. Alleen Vincent Tnnthamer van Sparta kon zich

collega." 'Mag ik die spreken dan ?"" Nee die is er nu echt met deze jongens meten. Maff vlak Piene van

niet." Week iater, collega aan de lijn. "Nee meneer, daar Leeuwen niet uit. Deze 43-jarige crosstijger frnishte nog

ga ik niet over..." Je raadt het al. Dat was het begin van binnen de minuut van winnaar Ramses Bekkink. Picne

een prachtige ronde van het kas§e naar de muur. Om een en Herman van der Stijl waren de enige Road-Runners

lang verhaal kort te maken. Niemand wist precies om bij de eente 30. Onze andere snellejongens liepen deze

welke kiachten het ging. En men had zich nauwelijks op dag de marathon van New York (ook een leuke loop) of

de hoogte gesteld om wat voor loop het nu eigenlijk hielpen mee. Toch hadden we ook een winnaar bij onze

grng. Uiteindelijk viel twee weken van tevoren, na club. Margriet Hoekstra was de eerste dame bij de dames

bemiddeling van Jose Willemse (bedanh Jose!) de ver- 35+. Ook niet verkeerd.Het gaat bij deze cross natuurlijk

gunning alsnog in de bus en kon de wedsnijd toch door- niet om winnen. De meesten doen toch mee om het

gaan. Erwin IGol en consoÍen beloofden ons niet veel mooie parkoen en de prima accommodatie die onze club

goeds. Het zou met bakken uit de hemel vallen. Dat kon biedt. Toch hebben we met driehonderd wel de grens

er ook nog wel bij. Maar niets was minder waar. Een bereikt van onze capaciteit. Door het mooie weer bleven

prachtige herfstzon op eien nat bladerdek was een goed velen buiten hangen op het tenas. Je moet er toch niet

vooÍeken. Vanaf half negen waren maar liefst 45 wij- aan denken dat ze allemaal binnen hun pannenkoek nut-

willigers bezig alles in gereedheid te brengen. Het leek tigen. We hebben nog een record gebroken. Volgens mij

wel een familieretinie. De fanulie Den Dulk (tuurfijkl), had Ronald Boekkamp nog nooit zo snel de uitslagenlijst

de families Elkerbout, van der Stijl en van Leeuwen, Pa klaar. En dat is een hele prestatie alsje ziet met wat v00r

handsckift sommige mensen het inschrijfformulier

inullen.'s Middags stond hij al op het intemet. Tot op

heden heb i-k nog geen klachten. Dus laten we er maaÍ

vanuit gaan dat het met die vergunning volgend jaar ook

wel weer goed zit. Maar ik denk niet dat ik ze op het

stadhuis vertel dat ik denk dat er nusschien wel 300 mee-

doen, want je weet maar'nooit.

MrvanLeuwen
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lidmaa§chap - Opzeggen van

alleen m.i.v. 1 januari. Dit dient,

lijk te gebeuren aan de ledenadminiíratie of aan

secretariaat 2 fiaanden voor 3'l d«ember van

betreffende kalenderjaar.

Mutaties - Wilt u bij onjuiÍe adresering of tenaam-

stelling de juiste gegevens íuren naar Awam den Heijer

avram.den.heijer@12move.nl (zie coloÍon, pag 12)

Noot - De redactie heeft het r«ht redactionele Íukken

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

geren. Artikelen in het clubblad oï op de wehite

geplaatí onder persoonlijke titel, komen inhoudelijk

niet onder verantwoording van bestuur en/of ,redactie;,,,

het lidmaat-

altijd schrifte

het

@ 20,02,

0pzeggen

%t
Don von Ruiten

SURANT!EN
rdeel von de D+Fgroep

Kijk achter op uw
want daar vindt u
onderstaande aan

De hadloop-speciaalzaak
Uitsluitend op vertoon van uw
Eurozier kunt u van onderstaande
aanbiedingen gebruik maken.

December 2002: bij aankoop van
een paar hardloopschoenen een
Eurozier t.w.v. € 5 gratis

Januari 2003: Jack, pant en shirt
voor € 200,-

Februari 2003: Aktie in Running
Center folder

Maart 2003: CPC t-shirt voor € 7,-

April 2003: Op vertoon van de
CPC startnummer een zweetband
g ratis

Mei 2003: Op vertoon van je Royal
Ten startnummer een verrassing

Laan van

Juni2003: Alle
rode stip 20%

kleding met een

Tel. 070 - 368 30 74

EurozieL

biedingen.

@

korting

632 . 2564 AK Den Haag

o www.zierrunning.nl

a
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Maar liefsÍ 307 enthowiasblingen stonden 3

lnformatie over advertentietadeven vq!djg@,Í brj:

Hellen den Dul( Herenstraat 45,2681 BD MONSTER

tel. 017&24m6 1 - e mail clubbladhn@kabelfoon,nl

Uiterste inleveldatrm kopii en advertentiesr

5 februari 2fi)3

lnleveren bij Hellen den Dull«, zie adres hierboven.

en zoon Kramer en nog e€n paar loslopers die hun aan-

hang niet zo gek hadden gekregen. En er was nogal wat

werk aan de winkel. Door de storm van het weekend
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Verzekeringen

Hypolirke6,,'

Pensíoenodviezen

Goldl*aingen,,'

Beleggingen

Westewogemlrool 54

301'l AI Rolteídom ,rr:,

ïehlfóon: 0l 0413 70 33

ïeleÍox: 0l 0-?33 03 70

Bonkriiolie: ABtl-Ai,lR0

Rekeningnr.: 54.05.43:óól

l(.v.1(ír.: 240tql 03
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Kort ve

0ktober

rslag alv Beste Leden van

de Club van 100

I

tohn derlltner- datde agendavoor deerste
kerr per e-mail is verstuurd naar 162 mensen. Hij
deed een oproep aan de mensen die inmiddels

over e-mail beschikken, om dit door te geven aan

Avram den Heij*. Zijn e-mail adres staat in het
clubblad (adterkant).

n dé vergadering zijn de beleidsvoornemens van

bestuur en diverse commissies bekend gemaah. Nadat

delden akkoord gingen met een contributieverhoging

ven 10 Euro en de kluisjesverhoging van 0,90 Euro kon

de begroting voor hetjaa 2003 worden vastgesteld.

Hester van lreuwen presenteeÍde em wervingsplan met

o.a. de volgende actiepunten:

. Er komen enveloppen met post€rs en ander matuiaal

voor leden om bij interessante werkgeven uit te delen

en op te hangen, m.n. de ministuies;
. De club wil graag meer jonge mensen: HRR promoten

bij scholen, o.a. Haagse Hoge School;
. De website moet nog wat aspecten kijgen speciaal toe-

gespitst op jongeren.

Gewaagd werd naar het parkeertenein. (voormalig VCL-

tenein). De golfuereniging moet 80 plaasen vrijhouden

voor HRR. Aangezien dit permanent is werd direct ver-

zocht om meer teneinverlichting. het verwijderen van de

container, een beter pad naar het tenein toe en het wegha-

len van het grote hek. Het bestuur beloofde hier werk van

te zullen maken.

Vwdatwe hetoude jaar gaan afsluitenwil ik
ook namens het bestuur u hartelijk dankqgen
voor definanciële ondenteuning van het afgelo-
pen jaan Hetwas alwerhetnqende jaar datde
Club van Honderd bestaat, enwat gaat datalle-
maal snel voorbij en terug gezien h.,r;ft dat ger;n

windeieren gelqd!

I amÍner is het wel dat er enkele leden hebben opge-

t zegd, maar ik wil ze toch allemaal harteluk bedanken

J roor hun spontane br.ydrage in de afgelopen jaren

(prachtig) zo ook hebben zich alweer diverse nieuw beta-

lende leden aangemeld ook hiervoor em dankwoord zodat

al met al het ledenbestand toch stabiel is gebleven. 212

betalende leden op dit moment van schrijven en dat is een

geweldig mooi aantal! Toch zullen wr1 het op prijs stellen

dat het ledental zal worden verhoogd de komende jaren en

waarom zult u vragen het is toch een behoorltjk bedrag

elk jaar maar weer, ja u heeft gehjk maar er staan ons nog

Verder is er niet zoveel gedaan aan stukjes in de krant de

laatste tijd. In ieder geval zal ik ervoor zorgen dat de

sffandloop goed gepromoot gaat worden maar als er nog

iemand is binnen de club dre het leuk vindt om stukjes te

sctnijven voor in de krant n.a.v. loopjes en om activiteiten

van de Road Runnen onder de aandacht te brengen laat

het mij dan weten.

In ieder geval alva$ bij voorbaat dank voorjullie mede-

werking aan de wervingsactie.

Hestervan L*uwen

de komende jaren behoorlgk wat kosten te wachten en

daar hebben we vecl geld voor nodig. Dit jaar alleen al is

er een zeer groot bedrag uitgegeven aan de verlaagde

maar zeer geslaagde akoestische plafonds die aangebracht

zijn in de gehele kantine van ons clubgebouw. Er waren

zeer vele goede reacties van diverse mensen over de ver-

beterde akoestiek. Verder dient in 2003 het dak hoog

nodig onder handen te worden genomen i.v.m. de in zeer

slechte staat verkerende huidige dakbedekking, wat weer

vele lek'kages tot gevolg heeft. Het HRR bestuur, onder

leiding van de voozitter John Agterof, heeft bij de Club

van 100 een vezoek ingedrend 0m een groot bedrag te

schenken ter wille van het dak. Wij zullen intem daarover

beraadslagen en hopen zo het HRR bestuur in gunstige zin

een steentje bij te kunnen dragen, vandaar ons plan om

een vezoek (middels de acceptgiro die u inmiddels heeft

onfvangen) in te dienen bij de HRR leden die nog niet

aangesloten zijn bij de Club van 100 om lid te worden

voor € 45 perjaar. Wij rekenen een beetje op dat diverse

leden zich gaan aanmelden, bij voorbaat al hartelijk dank

hiervoor zodat we er met z'n allen een gezellig

Clubgebouw van kunnen maken en vooral blijven behou-

den. Als laatste wil het bestuur iederern een Gemnd en

Voorspoedig 2.003 toe wensen en hopen wij weer vele

leden op de Nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten.

PS.Noteer alvast in uw agenda Cvlfi) Algemene

l,edenvergadering Vrijdag 18 april 2003

Met sportieve groeten,

Ben Hennans,

Voozitter van de Oub van lN

Bericht uit de

communicatiehoek
Hetbelangrijkste wat de komendetijd staatte
gebeuren is de weruingsactie. Rer;ds aangekon-

digd in de laaÍs|e ledenvergadering.

Door middel van een drietal posters met de slogans:

1) Hard(er) Iopen?

?) Lopen op alle niveaus:

3) Re§jè Z.O.T.!

worden zoveel mogelijk mensen 0p het bestaan van

Hague Road Runners geattendeerd. Het is de bedoeling

dat mensen hierdoor op de website gaan kijken. Op de

website zullen deze drie slogans ook te vinden zijn met

achter de venchillende slogans een verhaaltje over de

wedstrijdgroep, over een van de loopgroepen en over de

zaterdagochtendtrainingen. Mensen worden uitgenodigd

een keeÍje met ons mee te komen trainen.

Ook wordt gevraagd om de Hague Road Runners op een

leuke manier onder de aandacht te brengen op het werk.

Voor de leukste actie wordt een waardebon van € 50 ter

beschikking gesteld. lrden kunnen natuurlijk ook altijd

ern of twee posters mee kijgen om thuis voor het raam te

hangen of bijv. bij de sportschool. Dit alles met als doel

dat vanaf begin 2003 de nieuwe leden "gaan binnenstro-

men". Het streven is om in de loop van 2003 te kijken in

hoevene we aantal zaken rondom de werving kunnen

"professionaliseren".

Vanaf 20 november zal er voor de traning gelraagd wor-

den of de leden mee willen helpen werven. Er worden

pakketjes gemaah met negen posten (drie van ieder

soort) en flyers. In een begeleidend briefie zal gevraagd

worden aan te geven waar de posters zijn opgehangen.

Er vindt momenteel ook overleg plaats met de Haagse

Hogeschool om te kijken op welke wijze daar de Road

Runnen onder de aandacht gebracht kunnen worden.

Misschien dat er op zaterdagochtend een $oep zal wor-

den samengesteld met "hogeschoollopers" maar dat is nog

niet helemaal rond.lnmiddels heeft een Engelstalig clublid

ervoor gezorgd dat er een stukje over de Road Runners in

een blad voor Engelstaligen komt te staan met een oplage

van 10.000 stuks. Dt is echt een goed initiatief waar een

lid zelf mee is gekomen dus als u nog ideeen heeft?

Vele verrassin en0I p een

stormachtige z0n
Tccn Ruud nijzondag 27 okofur vroeg om mee

naar de club te gaan had ik daar eigenlijkweinig
zin in. De storm gierde om het huis en om Bella

helemaal in Clingendael uit te laten ondat Ruud

nq wat Ziertju klaar moest leggen, vond ik niet
zo nodig. Na ver;l aandrtngen ging ik echter toch
maar mee. Bijde club aangekomen zag ik wel
veel mensen en "mensjes", Er was vast *n kin-
derfestje, want er reden kinderen opfiehju
rond.

zei hij. In het clubhuis werd ik heel

enthousiast begroet en had ik nog

niet door, dat er speciaal voor mij

van alles geregeld was. In de sene

stond een herrlijke brunch gereed,:

"Nee Bella niet voorjou". Die sala-

..........nunm. Nellie VerpooÍ had

samengesteld met

da

daglopers. En dat was nog niet alles; het leek wel

Sinterklaas. Dat vonden de kinderen kennelijk ook, want

ze hielpen me enthousiast met het uitpakken van de vele

cadeaus. Ik was er helemaal beduusd van. Ruud had alles

goed geheim gehouden en Ineke

Schnitzler, die veel geregeld had,

ook. Zondaglopers en Joopsters

hdl haÍelijk bedankt voor deze

geslaagde dag. Het is goed te weten,

dat er waardering is geweest voor de

13 jaar dat ik op zondagochtend bar-

dienst heb gedaan. Toch niet alleen

vanwege de koekjes hè?

I
A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van atle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciate sport-intays.

Huykman & Duyvestein
orthopedische schoentechniek

I ,
D

45

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.

366 18 98

Normaar ropen, - '*1Y

het tijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?

Lop
der

en
zon

s (+tekst) van alle zon- Els Bloemen
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nu maar naar bin-
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Huykman & Duyvestein

is gevestigd in Den Haag
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0n zewereld kampioen Greg
Zoals we al in het vorige dubblad gelezen heb- raak je in de war en als je te langzaam loopt, rent iemand

Berichten vanuit het bestuur

Hor Rolo Rrvlrw

óen is er een wereldkampien oriëntatielopen op
onze vereniging. 0nderstaand zoals belafd zijn
eigen verhaal.

'van dat mijn loopgroep van de Road

dat ik een kankzinnige kiwi loper ben

door het bos rent. "Had ik alleen maar de

om uitsluitend op de weg te lopen". Tenslotte

de HRR staat voff wegatletiek, toch? .Mijn sportcanière

draait om e€n sport genoemd oriëntatielopen, waarje een

kaart en een kompas voor nodig hebt om te navigeren

naar e€n aantal controlepunten in een onbekend bos. De

snelste die het parcours aflegt is de winnaar. De sprt is

een combinatie van denken en lopen. Alsje te snel loopt

je misschien voorbij. Het is een balans die je moet vinden

tussen technisch- en psychisch vermogen terwijl je door

het bos rent. De meeste wedsfijden zijn tussen de 30 en

90 minuten, maar sommige speciale wedsrijden kunnen

wel 24 uur duren. Ik heb gelopen voor Australië en Nieuw

Trnland de afgelopen 20 jaar dat was op hoog niyeau. In

mijn lange canière (ik ben nu de oudste van het team) heb

ik een variëteit van nationale kampioenschappen op de

normale korte afstand gewonnen. Ik heb tevens Nederland

vertegenwoordigd (gebaseerd op je woonplaats), tijdens

de Wereldkampioenschappen en won 4 Nederlandse titels

- de meest recento was half november -. Het is jammer

dat Nederland het minst doet aan oriëntatielopen in

Europa" tenslotte hebben ze hier geen gebrek aan bossen.

Nederland heeft grote zandduingebieden bij de kust, naast

Urecht en bij Eindhoven. Het was een geweldige venas-

sing dat wij met de groep vorig jaar voor een trainings-

weekend naar Schoorl gingen, één van mijn favoriete

gebieden. Ik dacht dat de groep wel in was vou een avon-

tuur toen ik onmiddellijk een kaart kocht en begon te

navigeren tegelijk in hetzelfde tempo van de groep. Ik
voel me daarom nog steeds schuldig over de blessure van

BaÍ nadat hij met mij meegelopen was met mijn tocht

door de duinen.

In juli van dit jaar werd ik wereldkampioen van de 24

uun oriëntatieloop, een extreme sport zou je denken. (24

uuÍ Íacen is moeilijk ) 22 uur pijn en 2 uur lopen . Waar

moetje rekeningen mee houden:

. Voorbereiding (kleding, schoenen, eten, naining)

. concenfatie, elke stap de gehele nacht

. niet opgeven gedurende die lange nacht

. goed eten, dat betekent een klein beetje koolhydraten

(ieder half uur)

De wedsnijd was in de Tsjechische republiek en het

regende. Het bos was prachtig. Gedurende de wedstrijd ga

je door em geweldige reeks van emoties, angst, opwin-

ding, adrenalineverhoging, pijn, depressie (vooral in de

nacht), hoop (daglicht), opluchting (bij de finish) en als

laatste, trots en blijdschap. Misschien verwacht je dat ik
langdurig loop voor een training maar deze ftainingen zijn

2 oktober
staat gepland voor 13 december.

zijn centraalverzekerd bij de KNAU

KNAU- leden zijn verzekerd (aanspra-

maar uitgezocht moet worden

wat de KNAU voor de ZOT-ters en lopers in hun proef-

periode kan doen. De collectieve ongevallenvezekering

en collectieve ongevalleninzittendenvezekering kan

vrijwillig worden afgesloten. Het bestuur ziet weinig

nooit langer dan 3 uur, meestal door het bos of door de

duinen. De training bij de HRR gebruik ik voor de snel-

heidstraining en daar is het geweldig voor. Ik voel me

soms een vrermde tijdens het lopen naast de andere

lopers, door de modder, door de paardenpaden of de bos-

sen, dit is vooral om op zachte ondergrond te lopen en om

blessures te voorkomen. Ik denk dat dejongens van mijn

goep mij zien als een paard of ern hond die gek is gewor-

den. Niettemin ben ik de eerste die toegeeft, dat als het

temp opgevoerd wordt ik gauw weer op de weg ga lopen

om de jongens bij te houden, zoals Roché, Mllem, Appie

en Bastion, vrees ik. Het snelle werk is goed voor me en

de groep accepteeÍ het dat ik altijd onderweg ben naar

wedsrijden, aan het werk ben en verschillende doelen

heb, zoals het gevarieerd trainen tijdens de verschillende

seizoenen. Echter het schijnt te werken en ik ben blij te
lopen met een aantal van de beste lopers van Den Haag.

Greg Barbour
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reden om deze vezekeringen af te sluiten. Een rechts-

bijsandvezekering zou logischer zijn. Uitgezocht zal

worden wat dit voor de club betekent.

Bestuursvergadering 22 ohober
. De vergunning voor de cross is met veel moeite net op

tijd verkregen. Een gesprek zal geregeld worden met de

direct berokkenen over hoe dit volgend jaar beter kan

verlopen.

. Tijdens de ALV zijn diverse opmerkingen en ideeËn

gelanceod over het pad naar het pmkeertenein en het

parkeertenein zelf. Jelle zal zo snel mogelijk actie

ondernemen. Hij zal o.a. uitzoeken hoe duur een schel-

penpad kost. Voor het we$alen van de container en het

voozien van betere verlichting zal de eigenaar van het

tenein gebeld worden.
. Naar aanleiding van de 3 binnengekomen dakoffertes

voor de sene en het overige dak heeft het bestuur beslo

ten om met Consolidated NL in zee te gaan.

. De nieuwjaarsreceptie wordt op zondag 5 januari 2003

gehouden, voorafgaande aan de nieuwjaarscross. De

cross wordt georganiseerd door Frans Perdijk en Henk

van keuwen.
. Een inventarisatie gaat gemaakt worden wie allemaal

een toegangssleutel van het clubhuis hebben en met

welke code. Vervolgens zullen nieuwe insructies gege-

ven gaan worden.

De volgende bestuursvergaderingen zullen zijn op:

11 decenfur,l januari en 4 februai

Discovery Run
Zaterdag 28 septemfur 2N2. Een jaarlijk evene-

ment, en wedstrijd in Engeland (Harwich) geor-

door to Knoester.

zes 's-ochtends aan de thee bij één van je

komt niet elke dag voor. Precies,

peÍjaar. Na het overheerlijke kopje thee

goede moed op pad naar Hoek van Holland

waar de St€naline weer ligt de wachten op honderden

hardloopgekken. Eenmaal aangekomen blijh dat de

animo van onze club niet goot is. Een enkele hardloper

en een aantal juryleden. De twintig van Parijs blijh voor

het eerst een geduchte concunent van Jo en zijn

Discovery Run. In Engeland aangekomen worden we met

de bus naar de wedstrijd gebracht. Na een donderspeech

van de plaatselijke dorpsgek wordt de wedstrijd gestart

door de burgemeester. De wedstrijd verloopt goed. Voor

de HRR-boys een 2e plaats op de 5 km en een 3e op de l0
km. De middag wordt doorgebracht in Colchester, lekker

hamburgertje getih bij Wimpy's en de plaaselijke pubs

bezocht. Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar het ripje
Engeland weer afgesloten met een gezellige terugreis, lek-

ker dansen, feesten en .l!!!! Kortom een

geslaagde dag. Johan, bedankt!

"twee knulletja" Awam a Appie
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Alleen diegenen die regelmatig onze website bezoeken en iets meer

weten over HTML (de "taal" van internet) is het miss(hién..wet.,Op alièn,

dat veel uitslagen op de HRR site beginnen met de letters'lL'. Deze letten
staan namelijk voor lzaak Luteijn. Dankzij hem wordt onze website regel-

'lmàtig voorzien van de nieuwste uitslagen van wedstrijdè*t::11§§i*..,Hn*

'lèden meelopen. Meestal is hij tot in de late uurtjes bezig met het leruit,
vissen' van clubleden uit eindeloos lange lijsten met uitslagen van wed
strijden, Daartoe heeft hij zich bijna alle namen van clubleden [n het
hoofd moeten prenten. Want vaak staat in gepubliceerde uitslagen geen

clubnaam vermeld. Monnikenwerk! Soms vergeet hij iemand. Vervelend.

Maar stelje eens hoeveelwerk hij moet verrichten. Help tzaak een handje
en vermeld onze clubnaam bij inschrijving voor een wedstrijd. Hij zal er
zijn clubgenoten dankbaar voor zijn.

Veel 'snelle' uitslagen in 2003 toegewenstl

The §*gxe §**d Rannrzrs

Wedstrijduitslagen en de website

Hans Eíkenaar

Webmaster HRR
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Het Sinterklaasíeesf was op 24 november jl.

Nogmaals namens de organisafre ràn:. i
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hlna Het hsefgoeie dat ik ht grng halen. Helaas niet binnen & viu uu,

maarda nuakte mij niet nru uil Toen ik ovu& finish kwaq was ik onEet-

tend blij. Fr warcn weu genzen vuleg Dt smaalte naar rneer. Volgend jaar

NewYort?

Waarcm niet naar New Ynk? Makkelijk is-ie niet mu al dat vals pla! de brug

gen en Cenral Park als finale. Maa gelukkig trihn wij & duinen. Toch is

ook Chicago mij fPetn van Kmsel] tot & vutelding gaan sprekeq ilisschien

welomdat Paula Ralcliffe daar onlanp een schiuuend werel&mrd van 2.17

uru liep waaóij & mannen, zo moel ik consEleÍer! nrt de 2.05 van

Khannouchi stil bliien staan. Kortom: & uouwel komen u aan! Blijft dat

Chrcago snd s, net als BolijU neemt ma weg, datp hoe dan ook wel zrlf&

mspanning moet levuen, Kortom: u is nooit een garantie voor een snelle tijd,

laat staan een PR. Maff een maratlron is gelukkig vel mer dan het scoren van

een aanspnkur& tijd ofeen runnu's hr$. Een marathon is ook & maanden-

lange famng die u aan voorafgaal het emaaÍ100 leven en de pnde van

suprcornpnsatie die er (uiteindelijk) op volgt. Kortom: een marathon heeft

vele dinrruio. h is u ook nog het histonsche pqrcnet Hrcrddipi&s, of het

hgelsepinsp, dattijem & 0lympi*he maradnn van Londende lopn van-

uitzijn ziekhd wilde kumen zien veÍftkken, waardoorhet uitrindelijkdie rarc

42 hlom"tq en 195 nrter zijn geworden. En voor mmmigen gaft de mara-

thon an lrechte sfiuc[rur aan lrt dagelijk leverr, mals in mijn geval, denk ik

wel mns. Bij koeglopr lost die suuctuur in elk geval op in #n gote, niet-

aflatede roes. In mijn geval blijft die @t tot de marathon zelf, slechts zel-

den eindrg rk nrt mn katn k maratlron blijft een uitdaging en zeku als die in

een anfu land wordt gelopn. Dat voeg een ufa dimensie toe tienduiz€nden

mensen die zich vanuitalle windsmken vezarrlen voordatene doel naal die

urenjuichend overde s[epte komen, vaak mel farcn in de ogen vanwege het

beref hven jezelf te zijn uitgegoeid. Dat exonsclre aspect lreb ik zrker met

mip fisieke gekwakkeltoch elke keer weer ndig om ook in nindere tij,&n te

blijven nainen, Een maratron blijft in al zijn asprrn em uitdaging en & uaag

of je ondweg niet die spreekwoor&lijke man (of vrouw, dat is mij om hu

even) nrt de hann tegenkomt is nooit nrt stelligkid te hantwooÍ&n, al kar

ook Hellen u met haar geslaagde debuut nu ovu nrepraten. Zelfs een gade

uainingspriob is gen garantie voor de onhnapping aan die muur, zeku nier

alsjejezelfteveel &uk oplegt en dat laatste s tochjanmo, want de legendai-

sch Emil Zatopk zei lrt al eens bij de staÍ van zijn 0lympische maradron

(die hij uitnaard won, naast de 5 en l0 kilometer): '1tlen, today we dle a lide."

Dat lijkt nr eigenlijk genoeg. Elke maradron laat niet alleen een Ineken achter,

maar ook een onuitwisbarc in&u[ een luinnuing die maardoor weinig wordt

ovqtoffen door & intemiteit van & ewaring.0vu een gde rainingspnde

gerpokerL Die was klasse wat mij hteft. J00p nam lret als rainu op de koop

t0e, dat hij een schma opshlde dal met aan een idsrs vuwachting hant-

woud&: te weinig en te kute lange duulopn. Z0 l€ck hetaltlms. J00p rvist

wd hter. Als lopen zijn we imnen, veelal ingegwen door onzekertreid en

vage of ovutrokken refuentiek*n, genergd om te veel, te lang en te snel te

tainen. Het moge dui&lijk zijn, Joop: ik sprek hiu in & eente plaats voor

mezelf. En ik had het dan ook mis. Volgeru mij kbhn wij, 'Joop en de zij-

nen', de afgelopn zomo ook als groq en mooie balans gevonden, rcsulte-

rend in mndagochtenden waar ik nog steeds nrct an wann gevoel aan terug- )
Ah stryrlet M ik dit Me fesfrjn nngmmeemaken en,Et uas

en fu, Samen met ongever ffir lopen uit de grxp vn loop

dq Afui, waaronfu dne vrouwn m dnerupporteÍr die toeval

lig ook ult vrwwutbestonden gingen ne wiid@rwd al vrq
op pd, Eu r/r4gieÍnensen waaryan & meeste voormilfokend

utilst, Mdat ik Nknog en beetle óii de vwfureidlry htok-
ken uas

Runnei stond voor ons klaa en mu ons in negen uur

Dt vuliep allemaal vmn@rg, op tijd stop, din-

in de bus, genag moep nregenomen voor ondweg

zijn er nog staltrumnrn opgeiaald en wat letlker is, ovr de

hus geslenteid.lneke heeft nog een sclnrig sptsege gekocht in & laahte

minuten, maar daar zullen jullie haar met in zien. Dit was voor haar an&n

sprthobby. En als laatste weo de bus in.Op naar lrt hotel, an hapje eten en

wathn ik blij metmijn supprtenchap, wantikhoef niuaan &pötah vol-

gende dag een onbltloop en ja die 5 hn kan ik ook wel lopn. Dan is dar

inens Hellen Hausu die veranderd is in een Zeuws Meisje komplet nret

dubvlag, Omot feest bij de veramelplek en veel ORANJE.Swingen& muziek

en je mu bijna denkendat de maraÍnn vandaag stat.Aan de onöldmp doen

hel vel npnsen mee en ons goepje doet het rustig aan.§parcn voor morgen).

lk ni* Dit is & kam van me leven om ookers een keff bij de eente vijflig te

horq dus rk slaeen gatfirssen mijen de goep. Dan venneliknog an htp
en ja hoor ik lory achtei & wagen mu de tijdklok Ik voel nre een winnaa.

Helaas b1 & eindsreep heb ik mveel om ne heen gekeken, dat ik vugeten

rvas 0m 0p & klok te kilken.Allemaal niet ug en de sfeer n weer gezellig,

Vuzamelen brl th Oran1e panplu's van Holland Runner en weer terug naar het

lrotcl, De rcst van & nudag vudald doorgebracht in Bedij& 's avonds uit

eten en rk gelukhg tveer geen [öta En dan is daar de echrc dag, Anouk,

Jearcfir en ik gan suprten. Anouk is onze leidster, weet de punten waa we

gaan staan en welke meto we moeten nenrn. We hgnnen op lrt 12 kn punt

Ik klim in ern hmm met & dubvlag dan kumen ze nr niet misen. Dan komt

na vele skeelsdskatfis en toplopn mijn ergen toplofr als eente 'Tlenk,

Henk, Henk ' grl ik vanuit mijn bmmple[" weg Henk' mn& dat hij me zier

Begnt al gd. Gelukkig zien andue mij van & goq wel. Q naar kl vol-

gende punt29 km. Ditkeer bÏ.f ik op & god Ínet in mijn aflnen uiqeffikt

& dubvlag. Een hhulpzame Duitse meneerwil ook wel een kant vasflnu&n

en stelt ondqfissen wat vragen, Oef en nu wudt ik betapt want ik speek m

god A gen Duits. Maar altijd hreid omhette pmbmen. En daarkomt weq

Henk als eente langs. Nee, hij hoeft geen drinkeÍL gat gd. h Duitse mener

wagt wanner& volgen& komt, volgens mij hei ik gezegd ovutwee weken,

want hij gaf uij snel daama de vlag aan mij terug en wenste ons succes. hrs

wm lamme annpjm. We zien de anderc lop(stln ook voorbij konrn de een

wathrcrin zijnveldan de arder. Jeamene heeftvolgens mij idere loppr-
monljktoeguoepn met KOM 0P/KOM 0P/ KOM 0P. Anoukprduceerde

m'n keelgeluid dat ik dacht, die heeft morgen geen stem meer en dat klopte

mk h ik riE in rujn hte Duits SUPE& dat wud altijd gezrgd ma skith

rcgen mij, nuar ofdat genrend was!l!!!! Nog een keu naar lrt40 krn punt En

ja daar was lret iets &ukku!!!!!! Cren plekje eente dj nru. Nu hadden we

onderrreg een fluige gehegen en Anouk en ik vonden dat we best even asoci-

aal daarheel dicht in & orcn van & emh dj nrnsen konden blazBu hdaas het

wertteniet Dan toch maareen htjennngenen datlukteietshtq. Henkwel

gemist maadat was niet onze schu[ hrjwas zelf E srnl. hdan komen onze

kanjem voorbij. Klasse Jose, (zelfniet hlemaal tovrc&n) Peter& Peter makkie

jongens, Rein hou vol, nog an snrkkie, hekg lekku gevoel hè, Hellq je hnt

vaÍdaag de Sootste toppl, Nol, wat is er, gaal lrt nog? Hè Beit (uit & goep

van Ben Kan) nu al, niet slerhl Jmp, waa blijfje nur? We willen wel op p

wrchten, maawe gaan trvijfelen, shl dat...........

We hluiten terug te gaan naar de finish en zien de oranle plu die wlst om

venh nar de volgende plu en daar staan de moe maar voldane lops.

praten, nog een betje prahn, dan komt Joop er ook wea bij, die

ietsrustigergdaan. En dan weer hrug naarhet hohl nog even wu

Walterbos, die een gd chauffe.urumtaurant wisl \Yas wel een gd halfuur

Iopn!!l!!!!! Bdankt Rob. Fn nu nam nienand rneer pasta! Daama nog even

naarde disco, om even & bnn los te maken, en dathgon al br1 binnenkomst,

want de disco hvond zich &ieimg. Te fuk om je daar tr kunnen bewegen,

maar wel leuk om even & vifoband van de maraflron te zien en de hppen

live op het @iunToch maar wm trng naa ht hotel, daar weer een aÍak-

kertje, rvant somrruge lopn blilven doorgaan en dan emdelijk plat En dan

staat onze vertekdag weei voor rh &ur, sommige van om bleven nog iets lan-

gu, maar de nrceste gngen tvefl Ínee tfrug. De t€rupis vuliep nt zo voor-

s@ig als heen en ik hjk terug op een gezellig weekerd nH larke rnensen

Heeleven heb ik in Bedijntijdens de maratron noggdrcht'ditwil ikmf'en

dan bdoel ik dus em Bedrjn naradmn lopn, maar dat gevoel was ik hiu na

een dag gelukkig al weu kwlt En als supprter blijft het tcrh ook io$re keu

wmspiaal.

Dit was het entrousiash verhaal van Nel VflpoÍt

Bdanh Nel en mk Anouk, Jmnelh, Ine en Hans voor jullie geweldige aan-

modigingen langs tret parcoun van de Bulijn Marathon. Het was voor mij de

eemte km. Na een gubgen vwhniding (vanaf bgin julielke mndag lange

duurlopn gdaan), die mij zar gd is hvallen (lekko nainen in de mmu-

maanden, aa aanrah), hgon ik die mndag 29 september aan de Bulijn

Maratlnn. Mei een rnaag vol met p$urt en on$ijtfrank en op van & zenu-

wen state ik om 0.ffi uu h ochtends aan mijn emte marafton. Ik had in

mijn hoofd dat ik birurn de M.00 uuuiil& binnen konrn, dus ik mu gewoon

nrstig hgnnen en on&rweg gemeien van de m&ukken die ik op zou doen,

Een dmg was zrkerikliqo niet allen. I.ffi aderc lopm liryn m€tmij

mee, Het was dan ookug gezellig.Tothu 30 kn gng het hrl god ik at rclfs

eff minuut of 5 ondff mijn surefti.id. Maar toen gehude het......waar ider-

een die al eer&r een Íruntnn haft gelopn lrt allijd over lrceft...... & Írun

met de harner. . . ..h man met & hamei?? Het grng inderdad sterds zwaardq.

Ikkwan ineen roo tnechten kon me ook alleen maarop nrzelfcurcenfiuen.

Kilometen werden afgeteld, D aanmdigngen van lret publiek drongen niet

meer door. Totde 40 hlometudaarstonden Nel, Anoul en Jeanene als gekken

te gillen. Ik kon geen woord uifuengen van vernoeidkid en emotie. Ik kon

alleen nog maar zwaaien. Ik kwan plotreling weo bij m'n pmitieven, ik was a

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied vans

,araa?an van een

Inlichtingen: John Agterof
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F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectieÍ);

7 Financial Planning;

7 Employee en personal beneÍits;

F Bedrijfsspaarregelingen;

7 Yerzekeringen van onr@rend goed.
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t, denk. Die balans was wat mijhmft ook terug tr vm&n in de sfeq binnen de

goep, mwd in de reis emaartoe (dre ovengens ook nog via de Ar&nnen liep),

als op de maraftondag zrlf en de terugeis naar de hcorden van & zee. En dan

denk rk zeku mk aan degenen die ons vugezelden, Tr1&m de raimng brj-

voorbedd, Nellie, fietrend vanaf h Zlk van ha ene naaht an&rc trmpg-

mpje en hlangrjker mg: mk op ti1d stoppnd voor onze drankjes in het

mandje mhterop. 0fAnouk die tij&m de wertsnijd aan & kant van het pr-

coun luidkeels voor em mentale opkikku mgde, en 's avonds in de Bierstuh

mrj wrst te hkoren met en sersual strmgduid. 0f Janfe die \ mhtends

aan het ontbijt alle spaming klalerend wist weg te lackn, of was het de dag

ema? Want dan keft ze alle spiupijn weggelachen. En uiteraard &nk ik ook

aan Hax en Ine, die helemaal vanurt Drden oveftwamen om ons lopus rond

het 25k-punt, hophjk in en flits, voorbij te zien konra en om in nog een flits

op & gevoelige plaat wistrn vast te leggen. Als goep von&n we elkaa moei-

telocn en dat hwft me zeu aangesproken. Ilprs die hun sprt gd beleven,

denk ik welears, lijken als nrns sympa[riekei te wor&n. Al was q uiteraad

pestatiedrang, de onderlinge sfeubleef ontspannenen pleziuig, & saamhorig-

hid voelbaar. Vmr mijprsmnlijknulttm& datondanks iysieke problemen

in een PR en dat nog na eHjaar, en mooie opsteku bij het klimmen derjaren.

Maar ik was niet de enige, ook Henk wist onder zijn hste tijd te duiken en mk

de anderen, al dan niet als debutanl liepn valal mmie tilden, al hd een enke

ling, tÈ, Jose, wutild ndig om datalsnog in te zien, of toch weer an die vol-

gen& maraÍron te denker\ al was het maa om ziclrrclf te revanclrttn. En

Petei van Jeanefie, die toch een heel moore rnamthon hep, &d nr denken an

Fra* Shorter: "You have to fuget your last maratlnn hfore you ry another."

Maa mischien vindt Peter da nou prst weljarnmu. fudezijds n het als nnt

een hvalling, heb ik nr wel erns latcn vqtellen, je vergeet alle pijn en alleen

& mooie dingen bllven je b1. Toch is het ook m dal zrko mmie ervadngen

nooit ajn rc huàalen, nar wat nuj hrcft krezen we geruneilijk ons volgen-

& mamthondoel waaöij Chicago nr echter op brlmndere wijze tot de vu-

hlding blijft speken. En zondu vohlding bgn ik u niet aan. Maar gek

genoeg gaat die bekodng inmiddels ook van het snelle Roftudam uit, wellicht

als aanloop naar het najam, en als de sfeu god is, dan maah hel s0wi€§0 niot

uit ofp een korte of lange ns npt elkaar maakt, de ervaring is brj een korte

rcrs mogdijk allen nog maar inhnser. Z0 gaat dat wat mij hteft met Joop en

de zijnen.

[a Peter, dat zeg jr1 nou wel, Chicago, rua mndag keek ik [neke] naa &

manfron van New York en toen dacht ik tcch, ik wil daar volgendjaar weu bij

zijn.ln die stad waarmijn mecste hlometertjes ligen, in idr gevalal8 x42,

ligt toch het meest mijn hat. Ovu hat gCIproken. Ik hield lrt wel an htje

vast voordernarafton in Bulijrq wantlrtwas weu&eeNt sinds......

Maar gelukkig het grng klemaal god en het was harttkke leuk en gezellig

nrtdeze grroep lopen en supprlÉrsJkhou hgt korttvafl &zekefiingbnef moet

nog langs een paa mensen.

Veel lrcb ik [Rein] niu toe te voegen aan de entnusiash veÍulen van de vori-

ge sckiien.Ook ik heb hml ug genoten van zowel de vele en lange gea-

menlijke rainingdopn als van de maraÍron zelf. (Hoewel, zoals br1 elke mara-

Ínn herg ik hetna 30 kilomeiererg moeilij( Iep lrettemp ziendmgen temg

en Machtrk me dat iknooit nrueen marathon zou lopn totdat u weer nieu-

we plannen worden gmmed.) Wel wil ik nog opmuken, dat ik erg ondu de

in&uk van de stad Bulijn hn gekomen. Juist omdat ik niet rrder in dezr stad

was geweest, wilde ik daar dolgaag een keer hwn. Een marathon is dan een

goei ucuus.Uitemard hebhn we nauwelijks tijd gehad om verl van de sud te

zieÍL ruar zelfs de wehige in&ukken waron al de moeite van ons hzoek rneer

dan waard. Zelfs na rurn nenjaar na de Wen& was nog dui&Ijk te zien war

de gens [nsen ft$en \Yest hd gelegenen welke std*len tot welk gebrd

hd&n hhoord. Dat bleek al tijdern onze vluchtige tour door de stad de mid-

dag voor de marathon. Maa ondat ik niet voor een aht urelle tijd ging (daa

had ik domweg lr weinig vmr gemind), hd ik hloten om juist ook gduren-

& & manfion zelÍ mijn ogen gd de kost gegeven. En dat is me zo gd
hvallen, dat we ons hebbn voffgenomen 0m nog een keer naar Berlijn tenrg

te gaan, maar dan allen om de stad te hzoeken. Het veilden, rnar ook &
vitaliteit van de stad vandaag de dag, rechtvaardigen en hzoek mndff mara-

[ronpdkelen. Juist lrt feit dal ik hloten had om rn idu geval te geniercn,

htekende dat ik rclatiefontspannen van staÍ ging en ook weing moeite hd

het gekozrn temp vol ts houden. Althans, tot de 30 kilonnter dan, want, zmls

gezeg( daama wod tnt toch wel ag zwaaen gingen std, nr*lopn en toe-

schouwen mij bijna volldig vooröij. Tot de 40 hlometer was het dan ook echt

dmbrjtrn. Daama sleepthetdjendikke publiek en het zicht op de finishp o
wel doorheen. Het berciken daarvan ml wel aftijd en emotioneel moment blij-

ven...

Restookmij nog idereen te Ma*en die deze maraflnn voormij weertot een

onvugetelijke happmng hebben gemaah hn&r anderen tekort te willen

doen, noemrk daatij met nanre Els en Ruud (en larPeto) vmr hun rouwe

anwezi$eid op de mn» lange mndagochten&n. Nog vel dank daarvoor!

Vou mij (Peter Kempkes) » het gelden al weer vedden. Te mt was het veh 
I

genot (toch nog ies wat rijmtt. Jarcnlang had rk gmn zin om en manflron te 
I

lopn. Het nok mij gewoon niet om wm aan die elldange duuiopn te hgn- 
|

nen. Bepr van het jaar hgn lret wm te hrehhn. hht hieraan waren de I

ontsune plannen van met naÍne Joop en Hellen om de fameuzr

Bulijnmarathon te lopn. Janette leek het ook wel wat om nree te gaan. h hd

de leuke wadngen in New Yuft in haar rchtstroofd waar ze met een wiendin

mj en 5 vnen&n enftousiast zupprterde. Zo dus $ortte ik mij op de voorh-

rciding van de maraÍron waawan de vooóereidende nainingen zeu gdegen

waru opgezet door Joop en & organisatie dmr Hellen, Van Hellern mganisa-

torische kwalirciten trebhn we latn nog hlroorlijk ved pleau van gehad. Een

door har urtgezocht rcstauÍant bleck het meken, omlopn, rragen, verder

lopn, meken, etc. zm de moeite waard. In welk rstaurant wordt elke over-

heedijke gang vugercld van mn donderend genas van minen en vallen& gla-

zen. Na klaargestoomd te zi.1n in dne maanden was het mver. Q eigen houge

warcn Janeffe en ik naar Mn gegaan ondat tle er nog een vakantie aan

wil& vasplakken. Nadat we t middags waren rngechwkt in het hotel en de

buurt hdden verkend, keken $/e uit naar het moment waaop de nest van tb

goep zou korrn. Afen toe naabuiten kijkend of& bus u was, ag ikdahet

hgonnen was te rcgenen. MeCItalkb iker geen pmblmm mee als het rcgent

in de raimng. Maar om an maradnn in de regen af te leggen, daar had rk nu

netgenzin in. Heb ikdaammafgelopnzomubijwannweerlopn af te hu-

len. War hn ik aan hgonnen dacht ik b1 mezelf. hze gdachte kwaÍn weer

bij op toen ik & aan de start shnd samen met Joop en Hellen. \Ye shnden in

lrt laaste startvak Voor ons stond een ovuweldigende menigte hmdlopn.

kn goede tild had ik niet in mijn gdachten mar de md zonk me in &

schoenen, Dit wordt niks, behalve en inhaalrace en misschien wel andeftalve

marathon. Uiteindelijk blak tret startschot te zijn gevallen. Ik had hiervan niets

geimrden erkwarngeen hweging in ons startvak. Wel maakte de meuh voor

ons zich uit de voeten. Waarom mogen wrj met weg meg ik me af. Warcn ze

vugehn warcn de hekken los te gooren. Zo rem zieje wel eru bij nmtoruos.

Het he§e voor & motor blijft sUan rnet als gevolg dat & motor met zijn hrij-

&r er over doÍdert Na enkele zenuwdopnde minuten liet de organisatie ook

ons stafiak de wije teugels. Van de zenuwen wellicht zochten tientallen lopn

al directen h:om op om ook kdrjn te voomen van hun geurspor. ft vond

kt niet mht opchteten in het hgn. Dt gaf nr meer tjd voor de orngevrng.

Zowel enkele rrten voor me waar het asfalt van DDR-makelij in zrer slerhte

staat was nar mk naast me. Hier kom ik de volgende dagen nog eens trmg.

Maar dan om alles op mijn gemak en hoplijk nrt mindu nrnsn te hhjken.

h inhaalmce, die afen toe wel leek op een rcuze dalomb$n zijn lruchten af

Hartfrequenti

de Zoladztest
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I p en hettst kan het hsr op een atlelekbaan gdaan worden. Wat moet

I je er pwns doen? k atleet loopt 5 blokken var ó minuten, Na ierier

L bhk volgt m pauzr van 2 mnuhn. Het eente blok wordr gelopn in het

lingmemh erio (DLl). De atleÉt teh het aantal rondjes (1 rondje rs 40ilm)

Het onderonfoh houden van de in&nsitert vantainingnkan

perÍect met hhulp van & tarlíreqrende íHt), 
yel duóleden lrcb-

hn daarwn en hartlrynntu,maar de meesten weÍen urteínde-

hjk niet q udke tw8lag ze moetBr tninen en uanner deze te

twg of fr laq k, ht ri nal zonde, tïret allen v an & ilm an-

sdnf , rmar ook methet oog op blesureprevulie, ovutainirry of
con*treverfotenhg. 0n de haÉiqmt* qfrnnk E gqfuiken

zw dc Zola&Bt g#rikt ijn wn de tnr$lagzoresÍe óepalen.

Voorwar& k dat isnand we/snelherdsyendillq aan kn,

tewerpn. Daaragrkheteente dubshnt. Hetwas Rob die meophuend va-

telde dat ik quatussentijd op een schemalag van dik vi'u uur. Zopositiefhd ik

Rob al lang ruet meu gehoord. Ik ze[e q & vaart in op weg naar? Het bleek

Ineke te zijn.. Na Nol, Rein en Peter van Kessel te hebhn gmproken vond ik

hu wel welle§es. ft lag weer op schema qua tijd en plaats. k had namelijk

voorafingeschat dat alleen Henk en JoÉ sneller muden zijn. Ha blijfttcch en

wedsfiijd. h nst van de mamfnn hó ik m vo je hiervan hmt sprcken

relaxd gelopn. Ik kb genoten van de aanmoedigingen van lrct publie( in het

bqm&r van Nel, Anouk en Janettr. Wat je voett alsp de laatste hlometen

overde Kudam looptis niuhsckiien. Dus rcn pgnghiertoe waagrknier

Het leukste van alles vond ik de gezellige sfeu in & groep, vooral de humor

om de sparming weg te lrchen.lkweÍ nu zekudat ik nooit meu allmn aan de

voothrciding van een maraÍron kan hgrnnen. Het lijh alemaal erg oveÍ&e-

ven als p ook bovenstaande verhalen leest. Maar het is mht m, Als p een

gode voorhreiding hebt met wn larke goep die elkaargod ligt, dan vulo

pn de uaininger ook veel makkeljker Het zien dal ik niet de enig hn die

aÍziet gaf me zrlfreftourlen. En dat zrlftertouwen heb je nodig en hijg je

ook van andercn, om mn gde marathon te kunnen lopn.

Voor mij ( Ró W.) was dit de maradron nret de slechtste vooÍöerciding, wat

volldig aan mijrclf te wijten was. 0ndanh Joop's nr,sscherp sckma &ergde

ik tmh geblCIseed teraken en moest aÍhaken .Het moordende tainingsniveau

was teveel voor mijn kuiten (die dus op dat moment al niet optirnaal prestea-

den). Misschien wel gelukkig want mijn eenle maratron na een dipp in mijn

gezondheid hd misschien niuplaatsgevonden als rk aanweag was geweest bij

&'ïlel van de tudennen"ïijdens en zeu gezellig weekend waa$ij ik alles

fud wat De Chef verbden had ftoffie servercn, Gidsen door BeiÏjn, I..EK-

ffiR eten, BIER dÍinken, massercn (niet op het biljaÍt) en laat nar M) kon

lrt niet aÍtders dan da de man nret de zeis ing'wp. Het nrrostation in de

Herman$rasse hd een vrlerdmg dre k met kon weentaan. Crelukkig heb ik

rnmddels nljn rcvanche gehad in New York waardoor rk nlj brnnenkort weu

op de club dudte vertonen. Ik kan niet op tegen alle hvenvumel& supdane

ven ( mwel litman als qua eindtijd) maar ondmckijf ze fu te meu: K HEB

GEI."EDM.I A.i GB,IOÏEN.

Nel, Hdhn, ktet, llrr*ie,f,cio PeÍer(emptesen foó

ezones bepalen:
en uitein&lijk de totaal afgelegde afstand in meten. Het is handig om vooraf

bij idflCI lmrn em pylon neu te zetten. h pauze van 2 minuton wordt

gebruikt om weer naar de sta4las te &ibhlen er hel aantal mtn d00Í te

geven aan een hgelei&rdie allm opscluijft Hu gelruik van de harnlagneter

is nanulk van cruciaal hlang. Kan u de gegevens van de hartslagneter uit

&aaien opde computer, dan laatu het geheugen zijn wukdoen en analysert u

alle,s rcht€raf. Anden moet u ie&rc rcn& de LAP-tinn oprmen. Q &zr

rnreQunten wudt dan mk uw hartslag opgslagen. Deze hmt u dan laer terug

halen. Bochih u ovu an nog simplu mdel, dan mu u idere ron& de hart-

slag even door moeten geven aan de hgelerdu. Ronde[j&n zijn sowimo han-

dig ombijtehouden.

Als de erste pauze van twee minurcn vooröij is, hgint u nrt een ietr hogu

temp aan lrr twee& blok (DI2). Zo loopt u idu blok ma een iets hogu

temp (DI3 en TDL) om uiteindelijkhet laatste blok m hadmogelilk te lopn

(EXI). Het sprrekt voor zich dat de I{F iderblok hogu wordt Althans, dat is

de hdoeling. Stel dat & IIF van & laam twa blokken hetzelfde is en de

afstand in tret laatste blok mrnder dan van het blok daarvoor, dan hed u uw

maximale HF waanchijnlijk in het vooilaatste blok hnadud. Maar gor/, wat

le doen met de gegevens?! Als u & gelopn afstan&n vemrnigvuldigt met 10,

dan hed u pr blok uw loopnellrcid in hn's p uu. Bij idu blok is mk een

gemiddel& HFte@alen en mkuntude HFuiuetten tÉgen melheid (zie Sa-

fiek l),

HartftequentÍe + Bastiran sep02 
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In gafiek I zietu hoeen HFJp adan uitkan zien, Wanneude snelheid toe-

neemt, neemt de HF ook toe totdat u niet mes hardu kan er/of & HF niet

meu vudu oploopt. Het is de hiooling dat idere snelhidsvuhoging onge-

veer even goot is, en dat & HF+erhoging daar lineair aan gerelateerd is. In

gafiek I staan twe lijnen. k hvemte lijn is van juni 2ffi2 en de on&nte lijn

is van septcmhr 200. Er is een duidelijk venchil te zien nxsen & twee lijnen

na een nainingspnde van 3 maanden. h HF-lijn van juni loopt (nog) niet

linear op wat durdt op onwenmghid ten aanaen van tempvuhogng. In sep

rmhr loop dezr atleet met de dezelfde HF een hogeie snelheid en hvendien

loopt de HF veel gelijhnatigu op ten opzichte van de snelheid. Condusie is,

dat u allereent natuurlijk conditionele winst is geboekt, mar daamaast ook

een hter tempgevoelis garetbrd krgeliJke leuke inform.atie is te halen uit

deze praktsche trst, die feitelijk door atleten met enige wdsqdwadng pruna

uit te voeien rs. Trarnen muden de hladaest met de hele goep uit kurunn

voeren. Natuurlijk zou ik tainen en /of goeplqlen kunnen advisercn rnb.t

het uitvoeren van deze tesl Dus, vragen staat lrij.
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trainer

Joop den Ouden

Edal
Ronald Boekkamp

Heidi van der Veer
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Conditio
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,,..rr:,.Ilenk van Leeuwen

pÀzil
Maneke Heddema

Annique van den Boogaaí

,



PAGINA ó Hor Rolp Rrvrrw

De Ne

van 3

wYork City Marathon

Novemb::3q93^*m**
Een nieuwe uitdagiri$;-

voorzitter van de Royal

Yort, die ovu ruirn een week al plaasvin&n.lk ga op weg naar Selma's huis,

van waaruit we ailen vffiBkken vmr onze wekdijkse 'lreuenlmp'' (waar

ovedgens ookdamel bijwelkom ziln).k hsf dalH gote moment nu welug

dicht gendud s en dwaal af in gdachten naar die maandagavond in

futemhr2Ol, toen ikheslmt nr in tescluijven voor "New York".

Als lopbijht goepje van lm (& Graaf)vang ikeen opmuting op van Els

(trohenbug):'histn jullie dat ik volgud jau& maraflron van New Yuk ga

lopn'khn omd&llilkeenenalooren binnen 30 sconfunh.b ik mijn

hlismg genonrn: Ik doe mee. Els en ik arllen sarnen trainen om dan sanpn

de marathon te lopn. Bdljant i&, al zBg ik he zBlf.

Dat spntane en bnljante idmËn nietaltijdan larg levenhschorenzih ffi
twee dagea latq als Els haar krie emstig blmseert en llíiír gdalte van lret

stilflan op & lange ban moet schuiven. ft hluit alleen door te gaan en rne

in te schriien via de brochw die Els al voor zicJurlfhd aangeuaagd

Ik hn de emte die aankomt bg Slnu\ huís. Selma ziu q al uit om d00Í een

ringqe b halen, Is blijkbaar nreu een ochtendnpns dan ik..Caina is & vol

ger* die aniveuten mk kang op tijd. h vunrodt dat ze het zwarte vu-

duen al kijgen vandaag, naeen vakantie van rhie welen, waadn ze nietgelo

pnheeft. Dan komt\{ieh. Trditioneeleen kwutiqh laal Sarrnmet SlÍu

is hij mip loopnuatp van lpt eente uur. Frans (&lma's man), gmtvq als

altifl sclrnkt koffie u hhjldlrettafereelnrt stijgerde veÍbaang. Hoe is het

moge\k dat nnnale nrensen zichzelf dit mjurllig aadoen, ziep hem &n-

ken.

Zondag 27 Okhber

Negen uu 's ochtends. Nog en wek le gaan. h wekelijkse durlmp onler

leiding van HenkHmgeveen. Ik befurk da Henk een van & emten was aan

wie ik mijn maratlmnplametje heb vmrgelegd. Hij reagout gelilk entnusiast

en komt rnet een kamnvracht aan adviezen op de gopn, waamndu een

sckma

Maandag 280kohr

Rustige mining nnt hu goEje vanJm. Jm weetals geen arderdat ik moeilijk

in te tonpn hn en houdt nre kml'troep... verurellen, Mark.,. hier br1 nij

bl1ven". Dat wukt naar hlnnn en ik lmp de spnmg van & vuige dag uit

mrjnhamstrnp.

Woeídag300kbber

Mijn laaste dag voor het vottl. k hó een dag vdj gunnrn van mijn wuk

en bmteen de tijd om een hoiloge met stoptvalch en tussentijdsngstaie te

kopa. 
.s 

Avonds nog even nar de club voor de laatste taining.

Dondedag3Í0kbber

Half acht t ochhnds. Wieh staat vmr & &u. Hij lreft aangeh&n om mijn

vrurw Alicr en mij nam Schiphol te brcngeq wat we dankbaar geaapteud

hbhn. Q ehiflrol, bijlrt inchrken konrn we Paulien Wijnvoord tegen,

Paulien is al jarca lid van & Rod Ruuen. Het wm& voff haar al weor de

dorde maradm Hel vliegtulg is keuig op tijd eenjurnh vol nrt Nderlandse

Maratlronlopn. Men is al aardig in & strmming. Ik kijk om me kn en mis

iels.0 nee,.... tffh niet, gelukkig, daar is die dan: & onvumijdelijke 0ranje

Unox rnuts. Al ras kunnen de stewads lrt bier niei meo aangmlupt kijgen.

Vmag nn afhoe die lui ooit an marafion moelen uidopn naar als je rrt ze

paatlopnzr allemaal bimnde&ieuurdertig.

ï Avonds makfl Pauliett, Alice en ik & overtocht om te gaan eten in'ï,ide

Ita[', die typrsch ltaliaanse wifr. \ili volgen haaf ons'dieef'en hqellen

pasta. \Yijn dfuken schijnt slmht te zijn, m vlak voor & nurafron. We ud*en

ons q nies van aan en hsluiten tot de aanschaf van een prenige flm m&

Bartra'f:od om te onspnnur', zegt Paulien en ik hrik ir»temnrend over

mveelwijshi'C.

Vdjdag 1 t'lovembeÍ

Orn acht uu staaten hzlek aan & hp geplad. We steken samen mel de

H.lgoepde Hudson ovu. h kp blilkteen monRAI te zijrL Hiumouen

we ons inschrijven. Bij aankomst blijken we niet & enigen te zip. Het staat al

vol met hon&rden loprs, Intensantte zifl hoe een ida & manilnn op zijn

ergen rnaniq hleefl: & zea eÍvaÍen€ 10.v. de hgnnelingen Goe& raad

vliegt ons dan ookalurelom& om 0m tien uugaatlrethrcau opn en bin-

nn een kwartierl! zittrn we in & amhelifle molen: pspon vagelijken nrct

& mscluijlkaaq stemplge, akje nret $u[rummu, chip en T-shirtje en klar

is Kem. "Welldon, organranon!"

Zatedag 2 Novemhr

Ornkwart ovq zpven & bus in en op weg naar hei gehuw van & Vrenig&

helemaal aan de ardue kiant van Manhatan, waal wij de Ftiendship

lopn, We konren als eusten, en veel te vmeg aan. Paulien lmpt nu

nisatoren en Vlt{'en. De cerennnie duun ag lang en ik vulang al gauw naar &

run van zeven kilometu. Hu wordt mijn eente kst sinds woenMag, drs &
lroopte tijrd om & hnen te sftkken.Kindere[ hjaarden, trle guinnn, trt

Kuuanse kuidspa in [ouwHuu, zelfs Sintertlaal rcnt nree richting

CenualPakWe zijn u niu rurwig om als we na een uurtjede finish

Vlug nog een kopjekoffieendar mel& taxiiq terugnaalrethtel.

Zondag 3 November

De gotedag. D startisomFrwio tienoverelf.320ffilopn zijnbinnen acht

minuten 'bn th mad'. ftgelooflijk als je dat vugelilh nret & hven

Heuvelenloop waaik twm jaargeldenen half uu moest wachten, vou ikde

malpassefle,

h Vurazano Bddge is op z'n mooist vanmhtend. B wordt op twe mveaus

gelopÍt b0v0n elkaa. Rwhts e Omal1 links in & vute & s§line van

Manhafian. Ik vind het hst een emotioneel monrnt Acht maanden raining

vom dit uiuicht Ik hn blij dat ik lrt gdaan heb. h starn in Bmoklyn en

veduop m Qram staan gqah no lnnderffuizenen enthousiaste mensen.

Ikheb mijn naam op mijn bdryarmugrpld en wod onrnid&llijk toege-

juicht Corne on Mak!!, you look god!! Ik voel dat ik makkelijk loop. Hoe

kan her mk a&n in m'n albiance. Na tien hlonreter kom ik door in 54'30".

Ik sclnik Da is mee en een halve minuut snellq dan mijn schema van 4 uur.

Da kan niet god gaan. ft pohu wa kalma aan te dmn, mar mijn d,ena-

line lijkt datte verhinfuu. Na 20 km zitik zelfs nog verfu on&r mijn rh-
ma Als ik m door ga eindig ik op 3 uru 50. Ik moet nu aht gas tmug nemen,

wart dit wordt tr gek HeI wod wam en ik hmluit mip hdlvarmu uit te

r*ken en nujn mun afte doen.

Dircct na het halve marathon punt kijg ik een dipp. ftk is dat, dat ovqkwam

nr een pal weken gelden mk al, op heuelfde punq dldens de testloop met

Selrna, Louise en Wieh. Zou het ien ret vading te maken hebhn? Van 25

naa 30 krL Fint Avenue, Manhafan. k hgin flhk afte zien. Het gaat niet

mht gmd nreer. Als ik Alice ontwaar te midfun van de Ndulandse gerneon-

rhap, unsen & 8htr en 83ste sraat, gafrkhaarmijn bdywannu. lkdoe rE

stoerfuvoordan rkin wukelijkheidhn, als ze rr waagthoe het mume gaal

Ze heft snel an foto van nr gemaak, mar ik weet niet zeker of ik die ooit

welterug wilzien. ft nnkdatlrt gejuich nr nauwelijh nreer opplt Toch at

ik nog op een sctrema van pwim 4 uur, als ik het 30kn punt passeo, maar lret

wachten is nu op & Man met & Mokr. Zjn kleine bmetje heeft hij al voor-

uitgestuud. Hu wordtkord. Mijn hnen zijn van lmd Hij staat in& Bmnx op

me t0 wachten en [€ft me hard a mdogenloos. Fifdr Avenue, Nog 3 mijl. ft
poha uit te rckenn hoeveel kilometen dat ajn. Ben m moe dat lrct me niel

lukt, wa nr woe&nd maah Ik trl lrt gevoel da rk alwar vijf kilometer

gelopn hb als ik eitrlifr lrthrdp nrt twee mijlontwaar. Dathtaat toch

niet!! Ik word voor de gek gehou&n!! lk dufal tij&n nia nrer nar nljn n»-

sentij&n te kijken. 0m nr heen knjgen veel lopn hu zwaar. Ik &ink nog

rnaar een hkutje Gaor&, maahijgdaarallang geen hck meuvan.lk con-

& Royal

ik in emte instantie afurlzend Toch zere ht mij aan het denken.

Aangeaenonzrvercmgrng vele hken&en mindshken& wdsrijden in ha

verlolen georganrsemd hed, wert ik dat u een enonne krow how op dit prmt

bij onze lden aanwezig is. Het mu mnde zijn dat dit vuloren zou gaan, wan-

neer we nu murhn stoppn mel kl organisercn van zulk soort wedsnijden. [r

hn van meningdat een gercnomnrar& venniging als de HRR ach stert nou

maken voor minstens 6n spraaknakende woJstijd prjaar. Het geeft toch een

hpal& uitsraling vmronze vuenigng. k kom geregeld bij andere clubs en

als we dan paten over wdstij&n dan komt h Royal Ten automatisch ter

sprake. k merste kenrrcn & wdmild wd, omdat ze een keer hbhur nreege-

daan of omdat ze weton dat wij van & HRR lret organiseren.

Ondanks dat & organisatie in handen ligt bij het bestuur Stichting Royal Ten

weetmn dathet & lqbn zijn die lrct mogeliikmaken dezr wdsUijdte organi-

sercn. Wanneuje het vanuit dit oogpunt ziet rleelir daje u niet alleen voor-

staat HeI is een wedstijd van onzr vereniging van onze lahn en door onzr

l*n" Zoftr dit gegeven mu u gewoon geen woJstijd zijn. Het is niei moge-

lijk da zon evercnmt dmr #n man wordt gmrganiserd. Zo rdenerend

hgon de deur voor kt vmmttenchap vmrmijeen hlje op an kiu te staan.

Mijn interzue was geweh en ik werd nizuws$uig naar wat q allemal aan-

vast hing aan &zr taak. Nada ik door een aantal hstuunlden zon htje op

&hoogte geirrcht was van & we*zaanhden, hag ikueigenlijk welzin in.

Tijd om en gesprck te plannen nret lrt ovugebleven h[lrn om te kjken of

centwr me op Cmfal Park Ha Ínoet nu dlch$rl zijn. Ik word leÍ1 d$t en

mnfie gepasseerd door menrn, die derace verstadigo ingdeld hebhn dan

ik. Nog enkele meÍers en dan stap ik eítrlijk met mijn fancy New Yut Crty

Maradron chrp over & finish. Net on&r de vieruu vijftien. Kan me nies nreu

sclnlen. lk &nk aan lnt vefiaal van Paulien, die me gisteren vertelde dat het

wenchrijden van de finishlijn ti1&ns har eente maratlpn voor haar een van

& mooiste nomenten van ham leven was. Ik yoel hlemaal niets. k hsef nau-

welijh dat nrc een medaille wordtomgelungen. lk wil op mn tafel gaan liggen

maar wodt gmommeerd omdoor te lopn. ft lreb hel ijskoud. Em agentÉ slaat

haa ann om me heen en on&rsteunt np. h loopt an snrk rnet nrc nree. Ik

waag haar: who arc you? An angel? \Ye schiesÍl hifu h & lrch. Du dou

me gd. Langzaam kom ik weu b1 mijn pitieven en hgin zrlfs ies van

[oS h voelen.

leo rcrderoppagína 7

als & wekku gaat Her ís nog aarde donka buiten. mma Uiteindelijk vin&n we een '?akistaan" die al opn is.

Het duuÍ even voor ik hsef dat ik afgopoken hb Na een uurtje lopn we trmg naarhet Vlt{ gebouw, waarde - inmid&ls tot tien-

De laatste puntjm op de i, voor de marafnn van New duizeird man - aangezwollen mnigte wmdt toegespmken door een aanhlorga-

lladat Rrlnld Be*lanphad angegercn dat hif m e w*Uíld
vn nni 2N2 zijn functe zar needeggen, kwari tet vw1drrfrrln

van deze íanhslírde w*tijd in gvur, De reÍ van het öestuur

was du nar@ ry ztrÍ., mr m wzitter, Wa u vw 1

mvenfu yn vwzitH dm zw * w*fi'fi n pidpe niet

nw dwgan. ln lct miur wud nij gellrrryd oí ik rng lijd wer

lpdom rcozítÍerte woden van de lhe HrynftoydÏen,

ik alin & weer als bloklmofd staÍ en finishgehuen dus en

met & orgamsane hó rk wel. Nou is ht vooziner-

Ten niet mmaa iets wat je er even b1 doet, dus
a

Nieuws van & uit de TC
trÈ de labte ma rfur fur & tainusen & ICmeEedadt aan

een dow BodÉ Sítvrus ontwíklelt fainen w*plan cq. xliwtd-

Efur.ifuek U't planheft tot dal en prakttdr o,r*Íste',níng

te ilin vw & friwsen de IC lÍj het uiÍrcemn vn hun bak

de venmtÍry ran alh irfuvry al M f,n fugin 2N3 voor ak
0ainen en alh andere geihteresleer*n óesóikbar {in,

tent-rainqs cumu bij de K,{AU ingdiend. Naar verluid doen Percr Hoeh

Ronneke Borsbmm en Bmm Mansveld mee aan rb cusus Trainq

Loopgoepn en l{arcl den hlk is na lrt hhalen van zijn Trainr coach B-

diploma vu&r gegaa nrct de MILA §prcialisatie Mrd&n en lange afstand

baan en wegaflaiek). Wrjwensen alle delnernn velsucrm.

Roché Silvius en Ed Zijl arllen nanrern & T[ & kwaliteit en functionaliteit

van de nieuwe rainingspakken voor & fainm mn[olqen. Hu is nu allan

nog wachten op de collectie om uit te kunnen hezen. Het srnoelenM en &
nainmgalenj op & welxite arllen vuhtsd worden npt nieuwe fotoh in het

mewe pak

Als laante nieuws nog de nrclding dA & KNAU alle fainen en l&ndie an

door& K,{AU gdgekeud rainendiplonra lrebhn vuphchten tegen Maling

an Licentie aan h schaffen. Het h,sllr heeft aangegeven deze kosten voor

hun rckemng te rcmn. Dumaast lBbben alle tainen, die gen drplonn had-

den, nu een voulopige Licentie gelregen. Dalud m dat we bmnen onzr vq-

eniging nu alleen nog maa gekwalifimu&rainen hbhn.Due liantie blijft

alleen maar geldig als de rainen mid&ls kt volgen van bijscholingen upto

date blijven. Q zich een gd rdee, afuilds wel& rraag aan de KNAU

waaom htm ndig weugeld moetkmten.

k TC alin een schijven aan de KNAU rragen of de douonze eigen mspn-

ninpfsiolmg Roche Silviu aan allefainenen asistenmainen te geven bij-

scholingen mk als gekwalifiaa& bijrlmlhpn aangenukthurnen wofrn.

Itlamensde IC

WrYurKxt,vrrrlifrt

rsHaml Hendiks op uimdigng van het htuur bijeenïf-vu-

geweest Hij heeft o.a een gode uitleg gegeven over de

gekwalifiau& rainm binnen onze vereniging.

dateen goq mdueen gehalificmde ranu

verteh Daamaast heeft hij & nafuk gelegd 0p de nocdaak van tijdige bij-

sclroling voor alle rainen. Zowel deTC als Ham warcn kteiovueens dat de

uitwisseling van wuingen een bijfoge htekent vooronze veleniging.

D rainen zijn nrtelkar op'taineMag" gewcst (Eer jaalijh tnugketend

hgip). Naen langeritnaarhetoos{en vanhel lad met& auto, kwanpn we

op an minigolftmein waarwe wuden getraktred op allerleisplvmmen die

iets nrct golf te maken hdden. TusssrdoutreÈn de rainers mid&ls en aan-

tal aan elkaa b stellen vragen hwust gemaakt van hleving en standprnten.

h rragen warenopgeshld dooreen exteme daghgelei&r. Nalrt gebruik van

en Twenm koffiemaaltijd wud aan lrt eind van & middag wm huiswaart

gu*n. De posineve ervanngenvan&ze dag hbhnotiegeleid datwebin-

nenkolt verdr gaan mt het tlrma van &ze dag.

Dou de ïC zijn in totaa ll5 inschrijffoflnulioren vou fulname aan & asis-de kou en shlt voor qgens eu koffietp te gaan &inken. \Ye

'É!=rgrtu

E 9OYAL 7CT

&
Ten

ht wat voor mij mu zijn edof zij ook inderdaad kt met nuj muden wrllen

fobercn Alleresst de financiële poblematek, hoewel u em terugloop is van

& sponsodng hd de pnmnprmttrweleen concepthgoting die het moge

lilk maakt dat de woJsnild toch doorgang kan nnden Fr al hzuinigd moeten

worden ener al heel hard geprohwrd moercn worden nieuwe geldbmnnen aan

te boren. VeÍr&r ?0u het zitlende teamen de ex voomtter mijzeku metnad en

dad brl willen staan. Ovu dit allm gd nagdacht ben rk tot de condusie

gekomen dat het zeku de nroeitc ward lmnt om kl te doen. Dus vol fiisse

md hgn ik aan dezr taak. In nujn nieuwe functie als voomrcr val rk gelijk

mel d€ deu m hurs om en hruep op u als lid van deze vercniging te doen, Ik

hn rvelde voozins maar u als lid van &rc vereniglng hnteen hlansijke

schakel. hndu u hebben we geen 250 nijwlligen, mndu u kunnen we gan

spromon vinden, zonderu is u gem wedsfiijd. Mijn waag is dan ook uw rnde-

wukrng aan &ze gote clubwdstijd te vedenen. Weet u een spnsor, hnadu

dan iemand van hei besmur van de Royal Ten. Tegen de tijd dat & wedsrijd

gehou&n wordtmeldt u dan spntaan an als vrijwilligu. Kan het Mnlf waar

u we*t mischien een busrnes team veroorloven, prohu het dan voor elkaar

te hijgen. k rcken de komende editim van de Royal Ten op u. ..qR
tta*l,dqtbrk @

iq
t*t

** t

*
*
*
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RUNNERS

Voor al uw
hardloopschoenen en

kleding.

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

Alle HRR leden 10% koÉing.

Velen restanten voor de he!ft
van de priis.

Bij aankoop van €en paar
hardloopschoenen, 3 paar sokken

cadeau.

Laan van Meerdervooft 182,
25í7BH DEN HAAG,

Tel 070 -3107718
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The Marathon
Met deze knnhnkop wordt de 26,2 mile loop
doorthe llewYorkTimes met en ertra katem op

maandagochtend na de race uitgebreid in beld
gebrachtWat ons btreftwas hetinderdaad the
Manthon, Niet allen omdat het onze éérsÍc

manthonwas, maar de otganiatie, het prcours
door de 5 shdsdelen, de gigantische enthousrbsfe
publieke belangstelling en de 32.185 delnenrers
maakte de New Yo*City Marathon voor onstot
en o nv ergeteli ike gebeu ftenis.

,1,,...

I I et was br.l de Royal Ten in 2001 dat het al lang

l{ gekoesterde verlangen om ooit eens een marathon te

! I lopn wat concreter werd gemaakt. 2002 vonden wij
,iiid}rOen mooi jaarul om een marathon te lopn maar dan

wel in New York. In febmari van dit jaar werd het de

hoogste tijd om ons in te sclrijven en dat deden we brj

Holland Runner. Inmiddels warcn we ook gaan nadenken

over hoe te gaan ftainen. We wisten niet veel van fainings-

schema's alleen dat er veel duurlopen inzitten. Een verlan-

gen hadden we op ons lijstje nl.. dat we in de korte

afstandsgroep brl Ed ZUI wilden blijven lopen. Wat voor

VeroSvnpagina6

De lVernz York Ciflz
lVlarathon \ran 3
Àlorzerrrlcer 2OOz
Ik ga op zoeknam Alice, die in het Farnily Reunion vak staat ft moet me lrel-

pn un mijn utre ihrar uit te r*ken. Da lukt me zelf niet meer.

Ik ben Hij& bt u op zit, maar een ding wmt rk zeker al die kilonrten,

samen met vooral Wieh en Selm4 door regen en wind, dool de hssen en op

smaq kt geploetn op lret su'and, al dat nveel lret is niet voorniets geweest Ik

wil niemand te kort doen. Hu was mn langdung en vermoerend popct Al die

mensen die me gesteund hebhn, al rk prsmnlijk hdanken Alie, die me

stnds hmft gestimuleerd om door te gaan, mijn zoons Jordi en Koen, die m

tots op nre zijn. Jos en Henk, die me nret gode raad ter zijde stonden. Groepje

Jos, mst die geweldige mensen, die srceds hlangstelhng tmnden. Carina,

Jac§, en Lourse, die me liepn in de "vene wouwen' estafette. Nico, die met

bloemen klaar stond op Schiphol. Maa vooral Selma en Meh, dre u br1

waren vanaf het eeiste uur, en zondq wie dit project al vroeg wn roemloze

dmd gestorven mu zijn. En jurst aan deze tww kanjen, draag ik dit stukje op.

Ma*Bwnm

Nasfuift - PaíJrer lr eft en fuel gufu m cmtute rau geloyy vetl fuur

ingfuelt dm fu miyu. 7t kttttt uuicnd a lwhud uu fu fuish rn een fjd

von 4 tur /6. Lmr die avonl, btj lwt aficlwihdhur, waagt ze platseling:

" Ma* Nlm w e swwn Rontrdwn lop m? " I* wug eu w ufi I fu dothijd.

ons heel belangrijk was dat we naast het duurlopen ook

nog aan onze basissnelheid konden blijven werken. De

vraag wö dan ook kan dit en kunnen we Ed hierin mee-

kijgen? Roché Silvius bracht uitkomst. Hij had aleens een

artikel in Hot Road Review geschreven met de titel "
Trainen voor de marathon: meer dan alleen lang lopen! ! Na

overleg met Ed werd dit in de praktijk gebracht en heeft

Roché een trainingsschema voor ons opgezet waarin de

koÍte afstandtainingen van Ed onderdeel waren. Wij blij

en Ed bleef hitisch naar ons kijken in de fant van hoe

brengen die gasten het er vanaf. Maar hij gaf ons het volste

vertouwen en veel aandacht.Het fainingsschema begon in

juni. Vanaf juli hebben we samen [ouw, met een korte

onderbreking yanwege de vakanties, vier of vijf keer per

week geraind. Dt alles volgens de " Oude Stelling van

Silvius", " Trainen doe je met je hoofd, de rest is slechts

beweging". Wat ons heel erg motiveerde was de ervaring

dat we sneller werden. Zaten we woeger in de middenmoot

van de groep, nu liepen we er vlak achter of steeds vaker

tussen de snelste lopen van de groep. Tussen eind maaÍ en

begin ohober werd er door ons beide ruim tien minuten

sneller op de 2l gelopen. De 10 km werd bij de Goudse

Singelloop in 46 minuten afguaasd. Kortom epn he.el

tevreden gevoel over het feit dat we sneller wuden en ook

nog eens de duurloophlometers met gemak onder onze

voeten doorgleden. Ook Ed en onze collega-lopn waren

vol waardering over ove vorderingen. Roché hield ons

met hartslagmeter en later door mee te lopen bij twee lange

duurlopen, in de gaten. Tezijde: de laatste duurloop van

drie uur ging hem ook niet in de koude kleren zitten. De

volgende dag was ie hartstikte stijf want hij had nog nooit

zo lang achter elkaar gelopen. De laatste twee maanden

besterdden we ook meer aandacht aan voeding, vitamines

en koolhydraawoonaad. En toen was er New York. We

kwamen op woensdagavond in NY aan. Op donderdagoch-

tend hebben we met de al geaniveerde runnen en de aan-

wezige tourleiding onze starfrummen met alle bijbehoren-

de rrclame, T-shirts e.d. opgehaald bij de Marathon Exp.
Een gigantische hal gelegen aan de Hudsonrivier.

Vrijdagochtend een verkenningsloop in Cenral Parc

gedaan en zaterdagochtend meegedaan Íuln de

Friendshiploop, die vanaf het Vererugde Naties gebouw

naar Central Parc gaat. Op weg daafieen kon je al iets van

het enthousiasme van de New Yorker wat zich de dag daar-

op in grote uitbundi$eid en eindeloze aanmoedrgingen

zou gaan manifesteren, prooven. Op de andere momenten

gingen we New York bezichtigen. Dat betekende veel

lopen wat eigenlijk niet zo goed past in een rustige voorbe-

reiding voor een marathon.

De dag zeHrnoesten we vroeg het bed uit. Om zes uur lie-

pen we vanuit het hotel naar de stadsbibliotheek om van-

daar met bussen in fuie kwartier rijden naar het starttenein

te gaan. Daar moesten we 3 uur verpozen c.q. wachten
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voordat het startschot viel. Plasticzakken en kanten boden

uitkomst 0m op te zitten en zo mogelijk een dutje te doen

voordat we naar de staÍ op de oprit van de Verrazano

Bridge gingen. Q het starttenein kun je eten hijgen,

gebruik maken van de langste pissoir van de wereld t 100

meter en kun je je kleding inleveren die pr vrachtauto naar

de finish gebracht zou worden. Het was daar dat wij elkaar

uit het oog verloren en uiteindefijk niet met elkaar starten

en elkaar ook niet meer zien tijdens de race. Na het staÍ-

schot werd nog even de song New York, New York van

Frank Sinana over de Verrazano Bridge geblazen en toen

konden we verhekken. Sylvia liep de eerste mijlen met

Marjo en ik de eente 10 kilometers met een groepje dat

met Aad van Sfalen gefaind he€ft. hs mijlen in Brooklyn

lopen langs eindeloze rijen enthousiaste supporters. Dan

Lafayette Avenue met vele high fives, enkele bruggen in

Queens waar niemand staat en dan opeens de lst Avenue

op, Manhatten in waar vele tienduizenden supporters ston-

den. Alsofje een vol stadion met suppoÍten binnenrent zo

klonk dat. Ook de supprten van Holland Runner stonden

bij 75 ttr street na 17 mijl langs de kant. Natuurlijk veel

oranje en daardoor direct herkenbaar. Daama door naar de

Bronx en werd via de Willis Avenue Bridge Manhatten

revisited. Dan op weg naar het Cenral Parc waar ogens de

finish is. Ook hier weer vele tienduizenden supporteÍs

waaronder ook weer die van Holland Runner. De laatste

mijlen waren natuurlijk zwaar 0.a. omdat het heuvelachtig

is in het Cenral Parc. Maar met een ontzettend teweden

gevoel gingen we over de finish, hartstikke fots dat we

The Marathon hebben uitgelopn Sylvia in 4 uur en 8

minuten en ik in 4 uur en 17 minuten. Gezien de hoogte-

verschillen en het slechte wegdek, schijnt het een zware

marathon te zijn maar de enthousiaste supporten maken de

race tot een fantastische en nooit te vergeten dag,

SyliaenToon

T

Ook net als

Het hrtven,

persoonskamen te verkrij-
entoiletten. lekkernijen, zijn

Huren

Voor vragen over

een keuze te

recreatief

)

Oaerom vindt u iD onze 30O m, dar de keuken perfcct wrxtlt getn-
showroom ruin 25 opsullingen s*lkrrd. Al ruim ó0 ira! ziin wii
ven bekende merken keukerc, ekticÍ in keulens, vor u de garan.

Oaze deskundtga advilcurs grvcn u tie dst her rcrultest grzlsn mag
grag alle inÍormstic zodat uw wordgn, Een dtsom vrn een keu-
keuze wordt vergemakkcliikt" Naar ken wasrin u nru hlrrelu*t kunr
wens mken wii em oííene ea eca kokkcrellcn. En vor clke vraag
onrwrrp zodat u vooraí wect raar hcbben wil een pawnde oplo*ring.
u voor kiest. Mear wii doen mecr. Cess eoaletic rnacr mmtwer* &t
Onze installrtfurs z0rssn qrÍer bij u past.
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rcgelmaat kijg ik en PK

in handen. Soms pr post, dan

hecft en of andere vereniging blijkbaar zijn

wedstrijdbeshnd ve*ocht zonder mijieB te vra-
gen. Of de knnt zit in zo'n plastic reclametas bij

maah € 230 per jau. Dan moet je nog wel thuis douchen.

Dat doen wij bij de HRR voor minder dan de helft. De

term betrekklijk laag wordt dan wel een undentatemenl

PK heeft ook een eigen winkel, die nieuwsgierig maah.

Dat moet ies bijzonden zijn, want z€ geven de reistijden

vanaf Rotterdam (50 minuten) en Venlo (55 minuten) op.

Volgens Runner's World steeh de winkel qua advies, col-

lectie, voon-aad en service met kop en schouders boven de

collega's uit (43 punten tegen 18 punten voor de nummer

2). Dit soort informatie stuwt mijn hebberigheid naar grote

hoogen. Wat je ver haalt, is lekker, dus daar moet ik het

fijne van weten. In de herfstvakantie zitten we in de buurt,

dus als mijn vrouw een dagle gaat winkelen in Amhem,

kan ik naar Dodewaard (reistijd toch nog dik een half uur).

Gewoon eens even met een gezonde dosis wantouwen

kijken wat er nu zo bijzonder is, mijn voeten laten analyse-

ren en uiteindelijk dat zelfde type schoenen kopen als waar

ik al jaren op loop. Een doordeweekse middag, wetswaar

vakantietijd, maar het is er toch zwart van de mensen.

Geen nummerautomaat, maar een boek om je naam in te

sctrijven, 0m t€ weten wie er aan de beurt ts. Ik kijg een

soort Efteling-gevoel vanaf de insclrijving wachttijd een

dik uur, schat ik in. Getn boek bij me, want wie verwacht

dat nou. Dus maar een beetje rondlopen, waarbij al gelijk

opvalt dat alle verkopen herkenbaw zijn un een PK-shirt-

je en zonder uitzondering sportschoenen dragen. Het eerste

gevoel van deskundi$eid sluimert. Na tien minuten in de

kledingrekten rommelen, ga ik de klanten observeren. Een

sektegevoel dringt zich op. Hardlopn kan ook een lifesty-

le zijn. Mensen passen wel zes of zeven zwarte [ghts,

paraderen er langdurig mee voor de spiegels om uiteinde-

lijk dan toch de eerste maar te nemen. De verkoprs geven

geen himp en halen rustig nog weer een broek met een

onzichtbaar ander snige. Ja" dan wordt de keus van een bij-

passend windbreakertje natuurlijk ook niet echt eenvoudig.

Al helemaal niet als je dan ook nog je vertraal kwijt moet

over al die gemiste pr's, waaryan de oorzaak waarschijn-

lijk in de schoenen gezocht moet worden. In zo'n hoogmis

van ijdelheid vliegl de tijd toch snel voorbij en ben rkzelf

aan de beurt. Dr verkopr geeft een hand en stelt zich

voor. Hó, beschaving, dat punt is gauw verdiend. Dezelfde

schoenen? laten we eent de voeten eens analyseren. Vel

papier eöij en het inake-gesprek hgint. Penoonlijke

gegevens noteren, loophistorie, schoenen uit, beoje voe-

len, bee$e kloppn, op een been staan, kortom lek'lrer veel

aandacht. kn Oibibiogevoel. Ik ben belangrijk. Alweer

een pluspunt. Naar de videobaan om een loopanalyse te

maken. Neufiale schoenen (maal 47 , nils bijzonders, plus-

puntje genoteerd) aan en lopen maar. Niet op een loopband

maar 0p een 35 meter lange rechte loopbaan. De verkoper

ftansformeeÍ voor mijn gevoel langzaamaan in schoenen-

dokter (een wine jas zou niet misstaan) en hkijh samen

met mij de opname. Direct valt op dat je toch ook hele

scherpe videoopnames kunt maken en afspelen met prima

beeld. Puntje erbij. En doher, is het erg? Nee, alleen blijk

ik al jaren op sterke antipronatieschoenen te lopen met

mijn neunaal afvikkelende voeten. Jeetje, kan ik daar oud

mee worden? Ja hoor, maar wel andere schoenen kopen,

adviseert de nu tot podospecialist (een stethoscoop zou

mooi staan) gepromoveerde verkopr. Daar is een prachtig

paar maatje 47. Ik ben natuurlijk al lang verkocht maar

sputter nog wat, maar tegen deze schoenentovenaar (een

beentje door zijn neus?) kan ik niet op. Hij tovert nog een

ander konijn maalje 47 uit zijn hoed, waarna ik me over-

geef. Als premie kijg ik nog ttrermoshirtje ter waarde van

wel € 30 (ik tnijfel nergens meer aan in dit atletisch

medisch centrum). Na 2,5 uur en een stevige hand van de

tot goede wiend geworden verkoper sta ik wepr buiten in

de regen. !4 de moraal van dit verhaal? Een beetje hum-

bug misschien, maar wat heb ik genoten van deze egokie-

teladj. En blijkbar niet als enige. Nu alleen nog afuachten

of de schoenen in de prahijk ook echt voldoen, want eerst

moet ik ze twee weken in huis inwandelen van de PK-the-

rapeut.

De kunst van het

schoenen (ver)kopen

zogenaamde advertorial, een als krant ver-

reclamefolder van Loopgroep PK uit

Epn virtuele vereniging zonder club-

door ene Pieter Keij. Zonder het fijne te

weten, begrijp ik dat deze vereniging van de KNAU din-

gen mag die clubs als onze eigen HRR niet mogen. 0f dat

erg is, weet ik niet, maar het draag bij aan mijn nieuwsgie-

ri$eid naar deze vereniging. Die ook al zo geprikkeld

wordt door de volksverlakkerij in dat hantje. Want waar

maken zeje lekker mee? l,oopgroep PK heeft geen accom-

madatie, geen clubhuis, geen krachthan(; geen trainers en

geen kantine. Al die znl«n bepalen namelijk dc hoogte van

dc contibuie bij een echte atletielcvereniging. )mdat

Loopgroep PK dat niet is, zijn de l<osten das betrekkclijk

/aag. Nou, als er geld te verdienen is, ben ik er als de kip
pen blj. Dus even snel een berekemng gemaakt.

Lidmaatschap € 48 perjaar en € 3,5 per week voor sche-

ma's om een jaar lang op eigen gelegenheid te trainen,

esprek Dick van Es
voorctellen?

Pieter de Graafen zijn assistent Peter

duo. Ben getrouwd met Elly, heb een

3 kleinkinderen vau;,2j jaar,5 maanden

en 3 maanden. Ik heb nu ook de gelegenheid om Elly te

bedanken voor de vele tijd dre ik in lopen steek

Dick watdoe jevoor werk?

Ik ben slager bij de konmar voor 29 uur. Door de

Konmarathon ben ik gaan lopen anden was ik hieraan

nooit begonnenl

Wanner ben je bijde HRR gaan lopen?

In 1993 liep ik tijdens een training op de Buurtweg en zag

het bordje van de HRR staan. Ik las 's avonds in de kant
dat je een maand gratis mocht proefoainen en dat I jaar

voor de Konmarafton.

Train je vaak, hoevel en wanner.,r?

Ik train 5 x per week. Als ik op zondag een marathon loop

dan de werk hiervoor train ik 2 x voluit i.p.v. 5 x per

week.De week na de marathon train ik 2 x heel rustig.n

Waar haal je de motivatie vandaan?

Voetballen was mijn hobby. Een competitie bestaat uit 22

wedsnrjden, dus tel ik 22 marathons of ultra's als doel per

jaar, want ik ben gek op sprten.

Watwas voor jou de leukste wedstrijd in de

afgelopen tijd?
Ik weet niet ofdie bestaat, want die heb ik nog niet gehad.

Dus die heb ik nog tegoed. Dan zou je je af kunnen vra-

gen waarom ik zoveel loop, daar we€t lk zelf geloof ik
geen antwoord op.

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

De Swiss Alpine 78 km

Heb je naast je sport nog hobby's?

Zomers met Elly in een pension en dan fietsen. Een rus-

tweek na een marathon leent zich hier prima voor.Verder

interesse in heel veel andere sporten.

Welk bcck las je het laaht?
1 00 jaar Nederlandse Topsport

Wat is je favoriete muziek?

Alles behalve house. als het maar rustig is.

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

Zo blilven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
wil je meer weten? Fngsn
We nemen graag de tiid VlSpnt
voor je. coNrAcTLENsPr-AN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3507002

Heveel tijd zou en mens gemiddeld per wer,k
aan sport moeten besteden?

zou het niet precies weten, maar Elly sport nooit, heeft

en is heel soepel. 4 dagen per week oppas-

topsport, reken mam!!

AndréWesterhuis

Loor4rrcr;p tlenkHoogeven
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Nieuws uitde
verfraaiingcommissie

- Naar aanleiding van

uit de algemene ledenvergadering is

het pad langs het veld aan het verbete-

er meer verlichting is langs het pad en

verharding voor het pad wordt aange-

bracht. doorgang tussen de hekken halverwege is ver-

breed en voor het gat in het berghok bij de uitgang wordt

een afsluitbare deur geplaatst.De kapotte stoelen uit de

kantine worden gerepmeerd, omdat er nu een chronisch te

kort aan stoelen en nu geen geld is voor het aanschaffen

van nieuwe stoelen. (mogelijk in 20Ol)

besproken, het plan wordt nu verder ontworpen waarin

gelijhrjdig de opmerkingen van de commissie worden

meegenomen.De bar wordt zo aangepast dat het uitgifte-

gedeelte 3 meter breed wordt met aan de voozijde een

doorloopluik voor de vaat naar de keuken. De ruimte waar

de barkrukken staan wordt yerbrerd met wandafeltjes.

Parkeerterrein en groenvoorziening - De plannen

voor het parkeertenein hebben in de maand oktober ter

visie gelegen en er zijn enkele bezwaarschriften

bij de gemeente. Deze bezwaarsctriften worden in de

gemeenteraad besproken en beantwoordt, waarop men

weer kan reageren. Daama gaan de stukken naar de pro-

vinciale staten ter goedkeuring. De doorlooptijd van de

procedure is minimaal 6 maanden, het is dus een kwestie

van een lange adem.De eigenaar van het parkeertenein

van VCL is gevraagd de lampen ter vervangen in de

sftaatlampen en de container t 2 meter richting straat te

verplaatsen om de doorgang in de bocht te verbreden. (er

zijn al enkele schadegevallen gemeld).

29 septembervertrckJ..,rcn
gemélxrd gezelsàap, voornamelijk
gerekruterd uit de groepjx van los de Graaf en

Henk Hoqeverln vanaf station Holland Spoor
naar Pailjs om daar deel te nemen aan de jaarlijk-

se 10 Engelse mijl, ook dit jaar wxr startend
onder de Eifeltoren en eindigend in het

initiator en geestehjke vader van het plan

weer voortreffelijk georganiseerd, zoals

van hem gewend zijn.

inschrijving, ,wij superatleten hoeven ons

alleen nog maar te concentreren op het lopen!?

De treimeis met de Thalys is luxe, verloopt snel, en als

iedereen zijn plekje gevonden heeft, kan de inwendige

mens al ras gesterh worden met de in ruime mate!! aan-

wezige voedselvoonaad (alsof we drie maanden op reis

gaan). Het lijkt wel etn schoolreisje (er is zeHs een heuse

juf aan boord) met het verschil dat onze ouders ons dit

keer niet weg brengen. Henk blijft onrustig op en neer

rennen totdat hij er absoluut van overtuigd is dat iedereen

op zijn gemak zit, maar ook hij vindt uiteindelijk zijn rust.

Bij aankomst in Parijs wordt de $oep al direct op de

proef gesteld. Wat wij niet weten is dat toet, die over de

teambuilding gaat, stiekem een spel heeft voorbueid: hij

zal zijn tas op de mefo rails gooien en dan moeten wij die

er af zien te halen, liefst vlak voordat de trein zal anive-

ren. Je ziet de groep, inmiddels razend enttrousiast twij-

felen: 'Wie zullen we als eerste opofferen?'Uiteindelijk

wordt Jan Roozenburg als vrijwilliger aangewezen. Nu is

Jan altijd wel te pnen voor dit soort spelletjes (dat wisten

wij) en bovendien zit er waarschijnlijk voor hem dit jaar

toch geen persoonlijk record in. De beslissing is dan uit-

eindelijk ook niet zo moeilijk. Maar net als hij klaar staat

om zich onder des groeps luide aanmoedigingen en

applaus naar beneden t€ storten, wordt hij gestopt door

een aantal humorloze Franse agenten ("nooit van team-

building gehoord zeker, hè?). Daardoor valt Loet's eente

spel volledig in het water.

L*s verder op pagina 10

Dak - Er is opdracht venheh aan de laagste aanbieder

voor het uitvoeren voor de dakvemieuwing van de sene

om dat dit jaar nog uit te voeren en het resterende dak

wordt in het voorjaar van 2003 uitgevoerd, uitgezonderd

de kleedkamer. In het schuine dak van de kantine worden

gelijhijdig drie lichtkoepels aangebracht zodat er meer

daglicht binnen kan komen en de koepels kunnen ook

worden geopend.

Bar - Het ontwerp van de bar is met de barcommissie lellevanderVxn

Barcrew van maandag lloktober
en donderdag 7 november

toch kans gezien ondanks de drukke

avond om zich even over de vragen te bui-

bargenoten Joop de Gier en Jac§ v

Tilborg het hiervoor te druk, maar staan wel op de

foto.

Bedanh Selrna en jammer Joop en Jac§ maar we snap-

pen dat klanten voor gaan tijdens drukte.

En Marjolein en Yvonne wilde eigenlijk niet op de foto,

maar iedereen is vast nieuwsgierig naar die twee huishou-

delijk frise blozende jonge meiden, dus toch maar een

foto geschoten.

@

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

De Barmedewerk(st)er

Wil je ieB vertellen over jezelf? Biivoorbeeld wie
je bent, wat je in het dagelijks leven doet, kort-
om een korte schets van wat jezelf kwirt wil.

Selma: In het dagelijks leven ben ik moeder van twee

kinderen en parttime leerkncht. Koken is één van mijn

hobby's.

Marjolein en Yvonne: wij zijn twee enthousiaste jonge

meiden, fris blozend die niets liever doen dan hardlopen,

btj voorkeur brj een wat oudere trainer met een vaderlijke

aanpak. En natuurhjk die bardienst!

Watisvoor jou de rcden gewestom barmede-

we*(stpr teworden?
Selma: Bijdrage leveren aan het sociale vezorgende

gebeuren binnen deze vereniging. Je weet dat andere het

ook weer voorjou doen. (belangeloog

Marjolein en Yyonne: huishoudelijk werk is ons echt op

het lijfgesclreven!

Hoe lang zit(sta) je nu in "ditvak"?
Selma: Bijna een jaar!

Marjolein en Yvonne: dat weten wij niet eens meerl

Wat vind je de leuke kanten van een bardienst?

Selma: samen de dienst inwllen, samenwerken, lachende

gezichten te zien.

Marjolein en Yvonne: zijn er niet-leuke kanten dan?

En watzijn de minder leuke kanten?

Selma: Onprettige schreeuwende mannen (tja vrijwel

altijd mannen!)

Marjolein en Yvonne: ga weg!

Weet je nog tips voor je kollega-
barmedewerk(sthrs2
Selma: Vooral dóórgaan, we hebben er allemaal baat bij !

Marjolein en Yvonne: wees net als wij, altijd het zonne-

qe in huis!l

Zou je nog ieBwillenvertellen aan de mensen

voor de bar "jouw klanten'?

Selma: Bardienst is echt leuker dan je denkt. Het afsre-

pen van kaarten gaat sneller naarmate de avond vordert.

Marjolein en Yvonne: wees net als wij, altijd het zonne-

tje in huis!!

Heb jijnog suggestiesom nieuwe ldenvoorde
bar aan tetrekken?
Selma: Samen met je loopmaatjes dienst doen is erg leuk.

Probeer te rekruteren bij vaste looppartners.

Marjolein en Yvonne: wij denken dat het't leukste is als

de beoogde barleden met open armen ontvangen worden,

wie goed doet, goed ontmoet.

Wil jeverder nog iets kwiit?
Selma: Ik had veel eerder bardienst moeten gaan doen.

Marjolein en Yvonne: Echt waar bardienst is zo leuk. Je

leert allemaal mensen kennen. Wij hebben het zóó naar

ons zin.

Selmavd Lubbe

Marjolein van R'dam

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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- 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 070-38 5757 6 e-mail macwillem@spidernet.nl
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Parijs-Versailles
2o02

(dat moeten wij uiteindelijk

toegeven) «lat de goep

leden bestaat als bij vertrek

Bovendien denken wij dat er

nog wel meer kansen komen om Jan in te zet-

ten (maar daarover later meer).

Tot aan het hotel heeft Loet, toch een beetje

teleurgesteld, geen verdere spelletjes meer in

petto, maar. ... het Ibis hotel blijkt een enorme

torenflat en je ziet de oogies van de groep al

oplichten bU zoveel mogelijkheden.

Alhoewel het his prima in orde is: modern en

comfortabel, blijkt het wel een beetje warm,

wat vooral 's nachts hinderlijk is. De ramen

kunnen namelijk niet open, wat ons onmid-

dellijk doet vermoeden dat de directie niet

gediend is van gezellige teambuilding-spelle-

tjes. N het inchecken lost de groep tijdelijk op

in kleinere groepjes. Een aantal, waaronder

uiteraard weer Henk, offeÍ zich op om in

Versailles de startnummen op te halen. 's

Avonds vloeien de groepjes als druppels kwik

weer samen naar hartje Parijs. Het is een

heerlijke avond waardoor we buiten kunnen

dineren op een tenas aan de voet van de altijd

wetr indrukwekkende Sacre Coeur. De ver-

halen over de wedsrijd van de volgende dag

beginnen los te komen en er blijkt al snel een

directe conelatie mogelijk tussen de steilheid

van de klim, die ons na een kilometertje of

zes zal opwachten, en de hoeveelheid wijn

die aangerukt wordt. Tegen het vallen van de

nacht denken wij zelfs touwladders nodig te

hebben om de puist te bedwingen. Moe, maar

voldaan rollen wij, toch nog op een christelij-

ke tijd, onze mandjes in en dromen van tas-

sen, metro's, torenflats en van een fantasti-

sche eente dag in Panjs.

De volgende dag, zondag, al vroeg op. Het is

een schitterende, zonnige ochtend. De mees-

ten hebben ondanks de hitte toch redelijk

geslapen. Alleen Jac§ niet (en bij gevolg

kamergenootje touise) die al ziek verfiokten

is vanuit Den Haag en nu met flinke koorts en

zonder stem aan het ontbijt zit te suffen. Ze

besluit toch van start te gaan, de schat, maar

we zijn collectief blij voor haar dat er geen

doping conrole is aangekondigd. De rit naar

de Eifeltoren, waar we zullen staÍen, verloopt

vlot. Wat is die mefo toch een fantastisch

syste€m: snel en effectief! Gaandeweg stap-

pen tientallen lopers in van allerlei nationali-

t€it€n. De penetrante geur van massageolie

vermeng zich met de typische Parijse stads-

luchtjes. Ook bij de sart blijkt dat Padjs-

Venailles niet zomaar een polderloopje is:

groots opgezet en goed georganiseerd. Er

lopen uiteindelijk ruim 18000lopers mee!

De sart is sterds in groepjes van 50, waar-

door de laa§te toch pas een uur na het start-

schot'op weg gaan. In het gedrang voor de

start raken we elkaar een beetje kwijt, wat

niet zo erg is, omdat er zoveel te zien en bele-

ven is, letterlijk ingekneld als we zijn, tussen

die schitterende Eifeltoren, links van ons en

de gestaag stromende Seine aan onze rechter-

hand. Op het laatst sta ik nog alleen met mijn

trouwe loopmaa§es Wiebe en lnuise; de rest

van de groep is al vertrokten. Dan eindelijk

onze start! Het gezoem van de startmat doet

ons beseffen dat het nu serieus wordt. We zijn

goed weg, maar na ongeveeÍ tien meter,. . ..ja
hoor, ....[,ouise moet plassen!?! "trkker geti-

med, schat!", voegen wij haar vriendelijk toe.

k yerl8slÍ tijdelijk het parcoun en Wiebe en

ik zetten de achtervolging in op 18000 deel-

nemers. Eent zes kilometer langs de Seine.

Wat een feest! Overal mensen langs de kant,

en muziek, veel muziek. Wie zei dat die

Parijzenaars zo anogant en uit de hooge zijn!

Na vijf kilometer komt onze Jac§ inzicht.

Dat is veel te woeg. In goede doen is zij em

fantastische loopster, die iedereen van de

$oep er uit loopt. En nu .... lijdend onder

haar gnep. 7.ehwft het al erg moeitjk en ze

moet dan nog elf kilometer! We proberen

haar op te beuren, maar dat lijkt niet echt te

werken.

Verder maar weer. We naderen de beruchte,

al veel besproken klim. Twee en een halve

kilometer lang en 160 meter hoog. Best wel

zwaar. Hier worden de knapen van de man-

nen gescheiden. Nu merken wij,

Nederlanders, pö dat er nog ern derde

dimensie bestaat in het leven. We komen

Marleen tegen, die het ook moeilijk herft,

maar die wat ons betreft de race van haar

leven loopt. "Kom op Marleen! je bent bijna

boven", schreeuwen wij haar toe. Of het

geholpen heeft, weten wij niet maar feit is dat

ze keurig en ruim op tijd brnnen komt.

Chapeau Marle.en! Er wordt een beetje chao-

tisch gelopen. Veel heel snelle lopen, duide-

lijk gehard in deze omgeving, proberen links

en rechts de langzamere lopen te passeren.

Het valt ons uiteindelijk toch mee. Wiebe en

ik zrjn gewend om samen lange einden te

lopen en hij heeft altijd wel een goed verhaal

klaar om de moed erin te houden. We wor-

den van alle kanten ingehaald, maar halen zelf

ook veel lopers in, wat toch een lekker gevoel

gerft. Het próleem met deze klim is dat je,

als je denh boven te zijn, een bochtje om

gaat, waama hij vrolijk doorklimt. W,l ktm-
men rustig mee. Q de top een schitterend uit-

ÀchtlZna ook een mooie fietsroute zijn, zrg-

gen we tegen elkaar. Landelijke weggetjes op

weg nÍur Venailles, door bossen en langs

kastelen en kleine meertjes. Toch net weer

anders dan de Menkenroute. Dan volgt een

heerlijke lange afdaling, kilometers lang,

waarbij je het gevoel kijgt te vliegen. Wel

oppassen nu, de weg is vrij oneffen, en een

blessure zit in em klein hoekje. Na ruim vijf-

tien kilometer komt het Paleis van Versailles

in zicht. Nog een kilometertje over een

mooie, brede en rechte boulevard en dan de

finish. Mooi op tijd. De afsand blijh niet te

lang, en niet te kort Sonja (van Henk) staat

ons liefdevol op te wachten. Ze kon zelf niet

lopen vandaag, vanwege een hardnekkige

blessure aan haar voet maar is gelukkig

alweer in faining. Even wat drinken en wat

eten en dan de zak met kleren ophalen voor

de groep. Dat heb ik Henk beloofd (en

Antoinette!). We ontmoeten elkaar met zijn

allen op het afgesproken punt, delen nog wat

ervaringen uit, frissen ons zo goed mogelijk

op en begeven ons terug naar Parijs, waar het

nog tot diep in de nacht onrustig blijft.

Maandag, iedereen is goed hersteld. Jac§,
weliswaar nog niet de oude, is de nacht rede-

lijk doorgekomen en voelt zich iets beter. Met

zijn allen de sBd in. We besluiten het onder-

grondse rioolsysteem van Padjs te bezoeken,

een permanente tentoonstelling, die de

geschiedenis en ontwikkeling van het Parijse

riool laat zien. Erg interessant en de moeite

van een bezoek waard. Daama met z'n allen

wolijk keuvelend op weg naar de Matisse-

Picasso tentoonstelling, waar we ons veel van

voorstellen. Antoinette en Selrna, die deze

tentoonstelling al dagen eerder en onafhanke-

lijk van elkaar op het Web hebben gevonden,

maken ons collectief enthousiast. Helaas, als

we de rijen voor de poorten van het museum

Tuilerien, de tuinen van het lnuwe. Het weer

blijft verbzingwekkend mooi. Goede

gesprekken, mooie omgeving, goed gezel-

schap.De groep is duidelijk op z'n best en

eigenlijk nog niet klaar om naar huis te gaan.

Toch moet dat en via een chaotische tocht vol

onduidelijke ornleidingen en gesjouw met

koffen komen we met zijn allen uiteindelijk

aan op Gare du Nord, waar we de Thalys naar

Den Haag zullen nemen.

Met z'n, allen????? Jeetje, ....Waar is Jan?..

Jongens, ...Jan is wegll!!!! Algehele paniek

breeh uit. Jan blijkt een station te vroeg te

zijn uitgestapt en dwaalt nu, zonder kaart, in

zijn eentje door Parijs. Maar dankzij de ver-

worvenheden van de modeme telefonie kun-

nen we Jan gelukkig al weer snel in onze

armen sluiten en eensgezind en een ervaring

rijker komen we moe maar voldaan (en iets te

laat vanwege een paard op de rails) aan in

Den Haag.

Op Hollands Spoor aangekomen, biedt

Wiebe, op het penon (overigens niet de meest

romantische plek, maar wel functioneel)

namens de hele groep aan de niets vermoe-

dende Henk en Sonja, een welverdiend

cadeau aan (een paar prettige Franse jon-

gens)!

De hele groep????? Jeetje, waar is Jan nÍ
weer????? Jongens, Jan is weer weg!!!!!

Maar ook nu wordt Jan al snel opgespord

via de KPN en opgelucht nemen we afscheid

van elkaar.

De groep bestond uit (in volgorde van

opkom$): Henk en Sonja Hoogeveen, Loet

Kainde, Jan Roozenburg, Jacky van Tilborg,

Louise van Delft, Wiebe Wamelink, Marleen

Sip, Antoinette Jans, Selma van der Lubbe,

Ineke Gilet, Sylvia Kuiper, Theo van Veen,

Eric Spaargaren, Peter Bamard, en Mark

Bouman, die de gedachten van de groep opte-

kende voor het nageslacht.

Volgend jaar weer, Henk?

Ps. Een kleine domper volgt als we al weer

een aantal dagen thuis zijn. De tijdwaarne-

ming uitgevoerd door een onaftankelijk

bedrijf in Parijs blijkt er een zootje van te

hebben gemaakt met als resultaat dat 3000

lopers helemaal geen tljd toegewezen hebben

gekegen en de tijden van de meeste andere

lopen fout zijn. Soit!

Chondromalada patellae FYe@@
Degenentie van de achterzijde van de

knieschïif is een gevolg van knakber;n-
venneki ng. (cho nd ro = kr aakbeen en

malakia = wekheid) De píjn die ennee
gepaad gaatvoeltmen dan ook direct

van de knieschiif.

is het gevolg van e€n van de

- instabiliteit van de knieschijf

- een slag, stoot ofschop recht van voren tegen

de hieschijf (raumatisch)

- een genetische afrry,:king waaóij een exEa

band in hetkniegewricht voorkomt

Bij de geboorte zijn de boteinde die samenko

men in de gewrichten en de achtezijde van de

hieschijf allen hdekt met een glanzend witte

laag kraakbeen. Op den duur slijt door het

gebruik van het loopvlak op de achterzijde van

de krieschijf. Als men de knieschijf aan de ach-

tezijde bekijh ziet men venchillende vormen

van vemwing. De achterkant van de hieschijf

is ook het eente onderdeel van het kniege-

wricht dat aan slijage onderhevig is.

Aftrankelijk van de slijtageverschijnselen

bestaat chondromalacia in venchillende cate-

gorieën:

l.kraakbeenoppervlak met schuurpapier

bewerh

2. kraakbeen ruwer en begint ook te scheuren

3. kraakbeen vertoont een vezelige sfuctuur en

begint het opprvlak te slijten.

4. beschermende opprvlak helemaal afgesle-

ten

De hoeve.elheid pijn die oputrdt bij de ver-

schillende categorieËn is voor iedere patiënt

venchillend. De pijn is een afspiegeling van

hoe intensief de krue wordt gebruikt en is gere-

lateerd aan de pijndrempl van de patiënt

zitten met gebogen knieën (theaterknie). Ztten

met gesfekte knie geeft het minste ongemak.

Bij opstaan uit em zittende houding zal de

patiënt liefst even rondlopen om de knie wat

losser h maken. Omdat voor klimmen een ster-

ke activering van de Quadriceps nodig is zal

bij het rappen op en aflopn de knieschijf pijn

doen. Hurken en knielen zijn eveneens pijnlijk.

In al deze gevallen wordt de pijn veroozaakt

doordat de ruwe achterkant van de knieschijf

tegen het dijbeen schuurt (Hard)lopn met niet

te hoge snelheid veroonaah zelden pijnver-

schijnselen, maar sprinten en tegen een heuvel

oprcnnen wel. Bij een emstige vorm heeft me

alleen tijdens de slaap geen pijn. Bij het onder-

zoek naar chondomalacia zit de patiënt op de

rand van de tafel met de knie 90 graden gebo

gen. De knie moet nu gebogen en gesheh wor-

den. De lsiotherapeut zal door zijn hand op de

hieschijf te leggen de knieschijf voelen schu-

ren (crepitatie). Als de knieschijf ruw is zal zij

bij het op en neer glijden in haar groef tegen het

dijbeen schuren, wat alleen bij chondromalacia

voorkomt Men legt nu de duim en de wijsvin-

ger op de bovenkant van de knieschijf en heeft

zo de knieschijf onder confole. Vervolgens

wordt de patiënt verzocht de knie zo hard

mogeLjk naar beneden te drukken. Daardoor

hele lichaamsgewicht door het kniegewricht

worden opgetild. Als de knieschijfis genriteerd

zal dat een pijnlijke oefening zijn. Een röntgen-

ondezoek kan aanwijzingen geven over de toe-

stand van de knieschijf. Goede informatie is via

arfroscopie te ve*rijgen. Daarmee kan men

zien hoe ver de vemrwing van de achterkant

van de knieschrjf is doorgezet en hoe groot de

ruwe plek is. Voor een behandeling van chon-

dromalacia is allereent ru$ nodig. De patiënt

mag zes weken lang niet sporten. Door een

zwakte in de Qudriceps bevindt de knieschijf

zich lateraal op het bovenbeen. Met behulp van

een tapetechniek wordt de knieschijf naar medi-

aal geduwd. Samen met spierventerkende oefe-

ningen van de Quadriceps (wl slotsuekking)

wordt de knieschijf weer naar mediaal geduwd.

Deze spierventerkende oefeningen worden in

het hgin vnl. isomerisch uitgevoerd. Dat wil

zeggen dat de spier wel wordt aangespannen,

maar er geen beweging plaatsvindt in de knie-

schijf, zodat er geen exra belasting opftedt aan

de achtezijde van de knieschijf. Een spcifiek

belastbaafieidveftogend oefenprogramma

moet op den duur de tape overbodig maken en

de pijn doen verdwijnen.

zien staan, besluiten we

eerst te gaan lunchen. We

beseffen dan al snel dat

het niets wordt.

Wachttijden van uren, die

we niet hebben, omdat we

's avonds weer naar Den

Haag reizen.

Antoinette heeft me€r

geduld en bemachtigt nog

een kaartje. Dan maar

plan B: we besluiten om te

gaan wandelen in de

wordt de Quadriceps geac-

tiveerd, die de knieschijf

langs de klemmende vin-

gers fekt. Als de krue-

schijf knanend met hevige

pijn tot stilstand komt is

het wijwel zeker dat de

patiënt chondromalcia

heeft. Bij een gezonde

hieschijf veroozaakt

deze beweging geen prjn

aan de achtezijde van de

larieschijf. Vervolgens

wordt de patiënt gewaagd

om t€n minste vijftien

maal op een bankje te

stapp€n en er weer af. Als

men erop stapt moet het

Dannis van den Berg, Fysbtlrenpeut HRR

A advies
a d m i n i strati e Q o n d ersteu n i ng

Ano OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

Diagnose en behandeling

Pijn is een van de eerste verschijnselen waanrit

kan afleiden dat men chondromalacia

pijn is gelokaliseerd aan de voorkant

De pijn wordt erger na een tijdlang
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en dag nret frustaliu vanweE belmg-
pikelen wud uiteinfulitik m dag nret onbpnning, gas-

tvijhetrd u gzelligheid.Waarvind je op deze aarde m*r
gas:twijheid dan in Mordtu op de Herenstaat 45.

; 1a is &n ook uniek dat en prestaieloop stan voor het huis

l{ van de fiainer en dar de muw van de trainer en gastvrouw

I I Ui;ui,** is. Het huis is alles tegehlk: Kledkamer, kantine,

ins@-b-tmu, etc. Het enige wat nog markeerde is dat er geen pr-
tiu was voor het parkeren van de auto en het dragen van de sprttas.

Alles was verder geregeld zoals staÍnummen, koffie, thee, broodjes,

soep, bier etc. Het huis van Hellen en Marcel den Dulk was een ver-

zamelpunt voor de staÍ van de Jan 0lsthoomloop. Famrhelden,

kennissen en de loopgroep van Marcel waren daar vezameld. hals

idu jaar is het altijd weu een waag wat het weer doet. De kerpn dat

ik daar gelopn kb hadden we wilrd tegen op het sfand en dan niet

windkacht 3 maar minimaal 6. Deze keer was da gelukkig wat

anden en was de wrnd noodwest en dus op het stand wind mee.

Dat, gecombineed m* laag water, gaf een pnma gelegenheid voor

een goede prestatie. De start is altijd wat lreemd Idercen moet

esr$ achter de hekken staan ondu de start ylag. Dan gaan de hekken

opn en lmpt de meute een paar hondad metÉr voordal het echte

stattsignaal klinh. Ik heb nooit hgrepn waarom u niet direct

geslart wordt van uit de statvakken.De loop is een officiële '/u mara-

thon met daarvan afgeleid nve af$anden van 6,9 en ll,3 kn. Er

wonlen eent een paar rondjes gelopn dmr het dorp waama de dui-

nen opgezocht worden. Na 2 km splitsen de 6,9 km lopen zich van

de rcst en na 5 km gaan de I 1,3 lopn het srand op. De halve loopt

door naar Kijkduin en vandaar 9km over het srand richting

Hoek van Holland. Het is altijd weer heerlijk om zo over

het sand te lopn. Mmie wolken, zon, golven, schepn en

rn de verte de kranen van de havens. Hu is aan de ene kant

jammu dat je het strand weer af moet maar een stukje ver-

hade weg is ook wel weer lekker en de finish nadert dan

wer snel. Omdat idercen gelijk stat kan je als je de

llkm loopt de finish van de halve marattnn afuachten.

Ook hiu lopn kenianen en zelfs een rus. Al worden er

geen wercldnjden gelopn toch gaat het hhoorlijk hard

want l:08:4ó op m'n parcours mag er best zrjn. Als je dan

uitgerust en gdoucht (er zijn zrlfs nvee douches in de bad-

kamu) zit te genieten van de soep en brcdjes is het het

leulst om naar het commentaar te luisteren van al die erva-

rcn atleten die uit het raam naar de langslopende finishen

staan h hjken. Hellen en Marcelbdanh. Als het kan doe

ik volgend jaar weer mee en dan toch maar weer vmr de

halve. Misschien ies vmr alle fainen om deze loop in hun

schema op te nemen. Volgens mij was iedeÍ€en tewden

met de prestaties en de organisatie.
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ORGANISATIE THE HAGUE

ïECHNISCHE COMMISSIE
Ben van Kan (voozitter)

Eugène van de Berg

Hans Blokker (wedstrijdgroep)

Annet Manders (secretaris)

Rmhe Silvius

TRAINERS
Eqene van den Berg

Ronald Boekkamp

RodiDruif
Marcel den Dulk
Pieter de Graaf
Jos de Graaf
Henk Hoogeveen

Ben van Kan

Henk van Leeuwen

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk
Roche Silvius

Heidi van der Yeer
Genit van der Yeer
Ed zijr

TRAINERS CONDITIO

lan Olsthoornloop

9-Í l-2002

ROAD RUNNERS

070-3978253

070-3080125

070-3960289

070-38574S6

070-3642263

070-308012s

070-397328r

w0-3831024

0174-240861

07 I -5768370

070-3867300

070-3550173

070-3978253

070-3860233

070-3204095

070-3479234

070-3944677

070-3&2263

070-3901597

070-3901597

06-23095534

Z0Tvttartntop:

start 4 januari 2003

Jan Ruigrok
(informatie conditio)
Truus Krumbholz
Teny Roel

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:

Pcnnis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs:

Trudy delange
Johan Koopman

Peter Hoek

BESTUUR

Het bestuur van

070-3930209

u0-3240930

470-3474567

0?0-3839884

070-3866082

070-3864053

(werk)

(privé)

ma/woavond 06-23795133

do avond 070-34'16131

di/doochtend 06-15483890

THEIIAGUf,
Groenendaal I 1

ROAD RUNNERS

@

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

Telefoon 070 - 368 86 12 . Telefax 070 - 323 66 71

o

o
SHIELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDTÍiIG OVERSCHIESTRAAT 6I POS?BUS 756A3

lo70aR aI||STERDAIí TELEFOON:O20-Ërr rSaA FÀX:O20-5rr r800

2244 BK Wassenaar 070-3281025

John Agterof Louis Davidsstraat 3lT
(voorzitter) 2551 EI DenHaag 070-3831322

Jelle v,.d. Yeen Muurbioemweg 97

(vice-voozitter) 2555 ND Den Haag 070-3236092

Nel Buis Theresiastraat 244

(se&etari$ 2593AWDenHaag 070-3815051

José l{illemse Johannes Poststraat 2

(2esecretaris) 2264DCLeidschendam070-3175869

lzaak Luteijn V Slingelandstraat 132

(wedstrijdsecr.) 2582 XT DEN HAAG 070-3554156

e-mail adres izkltn@bart.nl

giro 56992 I 5

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

Antoinette Jans Cuel Reinierskade 303

(penningmeester) 2593 HS Den Haag 070-3473894

giro 263ó951

VSB-bank 88.55.95.823

CLUB VAN fiA
Posrbankrir. 78.60.073 IABN AMRO 50.94,92.738

Ben Hennans De Srllestraat 2ó6

(Voorzitter) 2593 VE Den Haag 070-3473873

René Meijer Mezenplein 20

(Vice-voozitter) 2566 ZS Den Haag 010-3625212

Louise van Delft V. Loostraat 75

(secretaris) 2582X8 DenHaag 070-3522519

Ikrel §tolk Bamsteenhorst4S2

(pnningmeester) 2592ET DenHaag 070-3820418

Georgette Parlevliet Pr. Bernhardlaan 15

(PRbestuurslid) 2264CALeidschendam 070-3275751

LEDENADMINISTRAïïE
Àvram den Heiier Laan van Wateringse Veld l5ó8

2548 DB DENHAAG 010-35457 79

avram.den.heijer@ I 2move.nl

Ciro2636075

BARCOMMISSIE
Berry lkamer Clavecimbellaan 75

(voouitter) 2287 VCRijswijk 070-3943936

Ruud var Groeningen 2e Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 53533941

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

CLIJBKLEDING
Edziil 06-23095534

REDACTE HOTROADR§VIEW
Hellen den Dulk Herenstraat 45

2ó81 BD Monster 0174-240861

E-mail: clubbladhn@ kabelfoon.nl

o

o

] ,

Dat andere merkenbureau.

SnIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

Fonds 1818

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

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

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

U kunt ons clubblad ook rralenrr

oponle eigen llÏeb§ite
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