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Als ie zo door de kfoitrne
hetgevoeldatde diad in
goed opgepakt is.

te evenaren en als het
De stemming ziterin en hit
sies draaien weet op volle toeren.

n mijn vorige voorwoord - ja, die met die

van de hoogtepunten v00r 2002 - ontbreken nog

enkele evenementen die zeker genoemd hadden moe-

ten worden.

De Clingendaelcross van 3 novemberjl. met een record

van 307 deelnemers(sters). Na alle strubbelingen met de

gemeente Den Haag over het afgeven van een vergun-

ning, kon dit evenement toch doorgang vinden o.l.v.

Peter van Leeuwen; dit was wederom weer eens goede

promotie voor onze vereniging.

Over de vergunningsperikelen in park Clingendael voor

dejaarlijkse cÍoss en de I van de 4 wegwedstrijd zal op

12 februari a.s. met de Gemernte Den Haag overlegd

worden. Laten we hopen op een gunstige uitkomst, want

het parcours wordt alom geprezen door de atleten. Wij

veroorzaken nauwelijks overlast en wij kunnen boven-

dien aan ons gastheerschap goede invulling geven,

omdat het parcours vlakbij ons clubgebouw ligt met al

z'n faciliteiten.

In alle gemoede, ik zou niet weten waar we naar uit

moeten wijken.

Zijn naam wordt nu al voor de derde keer in het clubblad

genoemd, ik heb het over Greg Barbour, de wereldkam-

pioen oriëntatielopen. Het bestuur heeft hem enige tijd

geleden voorgedragen voor sportman van de stad Den

Haag, helaas is hij dit niet geworden. Hij is inmiddels

wel door ons in de "bloemetjes" gezet.

Het oudjaar afsluitend, noem ik nog de vrijwilligers-

avond van 13 december jl. met een goede opkomst en

een uitstekend vezorgd apasbuffet en de Kerstcross,

wederom georganiseerd door Ruud en Els. De opkomst

was wat minder dan voorgaande jaren, maar dat lag niet
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en de stem-

wel de betrokkenheid

be§iiraak heb ik 2 belangrijke

punten naar voren gehaald, nl.

a. de dinsdagavond als extra trainingsavond. Toen het

puntje bij het paaltje kwam, bleek dat er begin januari

nog niet voldoende draagvlak was voor de invoering,

Ik beraad mij nu met het bestuur en de TC hoe en in

welke vorm de invoering alsnog kan geschieden. De

maandagavond wordt gelukkig wel heel eÍg

druk............
b. de accommodatie. Ik hoor vele malen dat het er al zo

goed uitziet. Het traject van verbetering is nog niet af,

want er wordt bijna «lagelijks nog door Ben Hermans

en Ruud van Groeningen gewerkt om de puntjes op

de i te zetten. Voor het onderhoud en het venichten

van kleine klussen, hebben wij leden nodig, die deze

werkzaamheden kunnen uitvoeren, want de uitvoe-

ring door derden is onbetaalbaar. Na inventarisatie

met Rob Iftamer en Andre lVesterhuis, onze wijwilli-
gerscoördinatoren, zal in het volgende clubblad een

lijst gepubliceerd worden. Doe mee, vele handen

maken licht werk!!

Attentlo Attentle Atkntle
NoÍgÉ;r,,nu alvast in uw agenda voor
le aai*wrtende "Algemene Leden-
ve4gfd-e ng" vrijda§ 18 april a.s,,

aanvangstiid 20,00 uur. U wordt
uiteraard hartelijk venilelkomd mid-
dels een heerlijk kopje koffie.
Traditíoneel wordt het wer en
korte maar oh, zo gezellige verga-
dering. Wij verwachfen een grote

aan de kant en kunnen alle henen
en voeten van de grond, want de
danspasjes mogen niet vergeten
worden en uiteraard gaat dat
gepaard onder leiding van een
geschikte dansband, die de verdere
avond zal verzorgen. Al met al @n
ouderwets feestje. Dit onder het
genotvan @n drankje en de daarbij
hehorende hapjes. Wij willen ook
nu alvast bij voorbaat alle sponsors

bedanken voor de bijdrage

Attentle Attentle Attentle

Besfe leden van de Club van 100

*

gaan alle tafels en stoelen
Ben Hermans

Voorzitter clubvan 100

gehele bestuur hoopt u
op 18 aprilte zien.

voor het wel doen slagen
. van deze feestavond. Het

opkomst en vooral o.a. de 24
nieuwe leden die zich dit
jaar hebben aangemeld,
zodat de huidige nieuwe
stand 236 betaalde leden

bevat (is dit niet gewel-
dig). Na de vergadering

Kijk achter op uw Eurozie4
want daar vindt u

aanbiedingen gebruik maken.

Februari2003: Actie in Running

Laan van MeeÍdervoort 632 . 2564 AK Den Haag

Tel.070 - 368 30 74 . wwwzierrunning.nl

kuntEurozier

Maart 2003: CPC

April
cPc

Augustus
€voor 5

onderstaande

Uitsluitend

De

Center folder

rode stip
Juni

Juli2003: Start

THE OLD FLOOR SHOP
Emile van der Vaart, uw - roadrunning - specialist

in verouderde houten vloeren ea vele soorten parkel

Waldeck §rmontkade ó59,2518 KH Den Haag, tel070-3456%0
M-22404487 www.theoldfloorshop.nl houtenvloer@lheoldloorshop.nl

DIZOT is op 4 januari jl. weer begonnen o.l.v. de ver-

trouwde mensen JeJe, Georgette, Noortje en Sylvia.

Over belangstelling valt niet te Hagen, want in de eente

weken konden zij al 120 deelnemers(sters) begroeten.

De Royal Ten commissie o.l.v. Marcel den Dulk draait

ook op volle toeren in de voorbereiding op de wedstrijd

van 25 mei a.s. Ik heb de afgelopen maanden regelmatig

contact gehad met diverse commissieleden en ik ben

onder de indruk van hun enthousiasme en doorzettings-

vermogen. Waarschijnlijk is het u bekend, dat wij als

enige vereniging in de Haagse regio nog jaarlijks een

wegwedstrijd durven te organiseren. Dit is goed voor

ons imago en een goede promotie voor onze vereniging.

Het probleem is geld door de afname van de interesse

van sponsoren. Wilt u om u heenkijken of u bedrijven

geiïteresseerd kunt maken deze wedstrijd te sponsoren

of dat u een businessteam kunt strikken? Verder reken ik

op u allen dat u spontaan weeÍ uw medewerking verleent

bij de organisatie van deze wedstrijd. Nodig zijn 250

mensen. Meldt u zich aan bij een van de commissiele-

den.

Het is een langer voorwoord geworden dan ik oorspron-

kelijk in gedachten had, maar ik wilde al deze punten

aan U kwrjt, zodat U op de hoogte blijft.

Met sportgroeten,

I oh n Agterof , v oonitter
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Jaargang 79 - maa.rt 2OO3 nummcf

Rurt rors"Road

van

ming geanimeerd. Hieruit blijkt
van de leden bij de vereniging. ./

Maart 2OO3
19e jaargang, nummer I
@ 2OO3, The Hague Road Runners

- OpzEgen van trt lidmaat-

lijk te gebeuren aan de ledenadministratie of aan het

secretariaat 2 maanden voor 31 d«ember van het

betreffende kalenderjaar.

Hellen den Dulk, Hereníraat45,2681 80 MONSïïfi

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

UiteÍste ínlercdaatm kqlij en advenentic:

16 apil 2003

lnleveren bij Hellen den Dulk zie adres hierboven.

titel, komen

het clubblad oÍ op

Ten

gratis

Mei2003:

§
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Berichten vanuit het bestuur Uit de communicatiehoek
Bestuursverydering 1 1 december 2002:
. Er zullen 2 aparte parkeerplaatsen op het tenein komen

voor de vmuwehjke barmedewerkers. Een stukje over

het gebruik hiervan zal in het clubblad verschijnen.

. Op ons verzoek bij de KNAU om af te mogen zien van

de 4 jaar vooruitbetaling van de licenties voor trainers

hebben we helaas nul op rekest gekregen.

. Een paar mensen binnen de veremging hebben schade

aan hun auto opgelopen door de container op het par-

keertenein. John zal contact opnemen met de eigenaar

van het tenein. Inmiddels heeft Ruud van Groeningen

de container zodanig verschoven dat hopelijk niemand

hier meer tegenaan zal rijden.

Bestuursvergadedng 7 januari 2003:
. De functie van bestuunlid communicatie is nog steeds

niet vervuld. Via het bestuursbord en dit clubblad zal de

vacature bekend worden gemaakt.

. Het grote parkeertenein is privégrond geworden. De

eigenaar wil op dit moment niet investeren. Voor het

repareren van de lichten is ern hoogwerker nodig. Als

dit te duur wordt, wordt overwogen om bouwlampen

aan te brengen. V.w.b. de schade die mensen hebben

opgelopen vanwege de slecht geplaatste container is nu

duidelijk geworden dat vezekeringstechnisch helaas

niets mogelijk is. De schade is eigen verantwoordelijk-

heid.

. De opening van de dinsdagavond wordt voorlopig uir
gesteld.

Bestuursvergadering 4 februari 2003:
. Jelle heeft telefonisch overleg gehad met de gemeente.

De kans is groot dat de gemeente inspringt bij het repa-

reren van de parkeerteneinverlichting.

. Na 2 sessies is uit een lijst van kandidaten de prijswin-

naar van de Simon Tuyt Msselbeker gekozen. Maar de

uitslag blijft natuwlijk geheim tot aan de ALV op

28 apnl.
. De kopieermachine is verhuisd naar de vergaderkamer.

Daar is het minder vochtig (geen nafte schoongemaahe

vloe$, zodat de machine hopelijk minder storingen zal

geven.

De volgmde besfitunvergaderingen zullen zijn op:

4naaríl aprílen6mi

Tussen half november en half december is er
goede medewerkingverlend door deleden aan

de wervingsadie. Er zijn vele posters meegeno-

men en we nemen aan datdieovenl zijn opge-

hangen.

Niet genoeg om een speciale ZoT-groep op te starten.

Voor wat bereft de kleding van de ftainers is dit even in

handen van het bestuur. Het is voor de sponsor niet moge-

lijk om kleding in de clubkleuren te leveren en dat zou

toch wel het meest ideaal zijn voor de herkenbaarheid. De

CPC wordt weer een mogelijkheid om onze club onder de

aandacht te brengen bij hardlopers die nog niet trainen in

clubverband en dat gaan we natuurlijk doen. Dit is even in

het kort de stand van zaken.

iedereen heeft ingevuld waar hij of zij de

In

opgehangen want daar zijn prijzen mee te

het volgende clubblad zal hierover meer

De speciale wervingsactie bij de Haagse

Hogeschool heeft helaas maar één actieveling opgeleverd. Hestervan Leuwen

lvan de 4 AV Koplopers

Delft 8 december 2002

lKsport-audit
Vorig jaar hecft HRR megewerk aan een audit
van de KNAU. Rden hieruoor was: hetis goedte
kijken waarwe staan, en het is altijd handig om

tipste kríjgen hoe we het nog beter kunnen

doen. Marco van Holten, de auditeur,heeft een
gesprek gevoerd met Nel Verpoort, Eugène van

den Berg, tohn Agterof en Antoinette lans. Hij

stelde per onderuerp steeds een aantal vragen,

"sc@rde" onze antwoorden, en gaf daarna en
korte lamenvalting,

11 e KNAU heeft haar bevindrngen ook schriftelijk

I ) *ra*r*a, mèt de totale vragenlijst met ant-

I woorden, èn een uitslagengrafrek. Al met al was

het'oenheel pakket. In dit artikel probeer ik de conclusies

en aanbevelingen kort weer te geven.

Een club kan per onderwerp een score van 100 halen. We

komen er als uit:

HRR heeft op het onderdeel Srategische planning & mar-

keting management bijna de maximale score gehaald.

HRR heeft een beleidsplan voor zowel de lange als de

korte termijn. Beide plannen bevatten een duideltjke for-

mulering van visie en doelstellingen. HRR peilt regekna-

tig de wensen en behoeften van haar leden. De 10070-

score wordt niet gehaald door het ontbreken van Íumwe-

zigheidslijsen voor alle groepen.Aanbeveling: "Prima, ga

zo dooC'.

Bij het onderdeel Procedures & Inteme communicatie,

worden de leden door het clubblad, de website, informa-

tieborden in het clubhuis en een informatiebrochure goed

geïnformeerd. De brochure bevat alle relevante informa-

tie, behalve info over de vezekeringsmogelijkheden van

het KNAUlidmaatschap en over geschihe sportkleding.

blijkt dat de formulieren voor ongevalaangifte niet

voor handen zijn. De KNAU beveplt aan deze twee

De exteme communicatie (contacten met pers, gemeen-

ten, sponsors etc.) is volgens het KNAU*apprt goed

geregeld door een bestuurslid dat de PR in portefeuille

heeft. HRR maakt consequent gebrurk van haar logo. We

hebben geen vertegenwoordigu in een lokale sportraad of
in een afdeling van de KNAU. Dt laatste is weer een ver-

beterpunt.

De sfeer is goed, blijkt uit score. HRR organiseert diverse

nevenactiviteiten. Er is binding met de vereniging en met

elkaar. HRR heeft belei«lslijnen geformuleerd voor de

clubsfeer. We hebben gern 10070 score behaald omdat we

geen PR-bepalingen voor speciale gelegenheden hebben.

Bestuur (management) & structuur zijn duidehjk en her-

kenbaar aanwezig. Minpunt is het ontbreken van taken- en

functieomschrijvingen van de bestuursleden. HRR heeft

ge€n bestuurdersaansprakelijkheidsvezekering. De

KNAU beveelt aan er een af te sluiten.

Human resources management: er is een goede relatie met

ffainers en vrijwilligen. Dit blijh uit vergoeding en waar-

dering die trainers en vrijwilligers ontvangen. HRR ver-

goedt opleidingen, bijscholingen en cursussen. Er zijn

gecn functieomschrijvingen van ftainers. Dit geldt ook

voor individuele functioneringsgesprekken. De KNAU

beveelt aan wel omschrijvingen op te stellen en tussentijd-

se gesprekken te houden. HRR beschih nog niet over een

ARBo-risicoinventarisatie en -evaluatie. De KNAU

beveelt aan functiebeschrijvingen voor trainers te ontwik-

kelen.

Effectiviteit prestatiemeting voor semi-individuele spr-
ten.

Zowel op het gebied van ledenbehoud, medewerkers als

financiën behaalt HRR goede resultaten. Jammer is dat

niet alle rainers beschikking over een erkend sprtdiplo-

ma. Aanbeveling: stimuleer fainen tot het volgen van een

opleiding. Dat we hier niet zo hoog scoren, komt doordat

HRR niet mepdoet aan baanatletiekwedsnijden. Dat is

ook logisch.

Accommodatie: helaas is deze moeilijk met het openbaar

vervoer te bereiken. HRR heeft geen energiebesparende

maatregelen getroffen. Dit laatste kan verbeterd worden.

Opvallend in de kantine is dat hij in zijn geheel rookrrij

is. KNAU: "Houden zol!"

Algemene conclusie van de KNAU

HRR is een atletiekverenigrng die alleen wegatletiek

bedrijft. Daarom heeft ze geen eigen atletiekbaan maar

wel een eigen kantine. Het beleid van de vereniging is

vastgelegd in een beleidsplan met duidehjk formulering

van onder andere doelstellingen. Qvallend hierin zijn de

regelmatige peilingen naar wensen en behoeften van

leden. Indien de vereniging erin slaagt om de laatste punt
jes op de i te zetten, kunnen we spreken van een "perfec-

te" vereniging.

Die zondag stonden de ijsfuren te klappertanden

langs deVliet.lk kwam ze tegen omdatik zo
enthousiastwas om op defiets naar Delftte
gaan. Bijna kwam ik nog te laat omdat ik in
gesprek raake mef ee, Groenlandse lnuit-eski-
mo die mevroeg of hijop de goedewegwas
naar zijn dorp Angmaggnlik.lk hoop dathijmijn
uitleg overtram 1, Hollands Spoor en Schiphol

enignins hecft begrepn. Kortom: hetwas koud!

kwam ik snel in de warmte van de

van Postduivenvereniging De Kloeke

Daar bleken nog meer mensen op het lumi-

gekomen te zijn om een wedstrijd te gaan

lopen. Geen hoge verwachtingen van de tijden, want het

was geen weer voor supeÍijden, of toch. .. Bij de vorige 1

van de 4 bij Haag Atletiek had ik mijn PR gezet op 35:07,

dus die 35-minuten grens kwam wel heel dichtbij. Tijdens

het inlopen voelden m'n benen goed, ontspannen, maarja

wat zou de kou met me doen tijdens de wedstrijd? Na de

start ging het vrij rustig en kon ik aardig met de kop mee.

Na een kilometer of twee kwam ik in een groep van vijf
teÍecht. Dankzij een van ons werd het een heuse tein.

Had ik nog niet eerder meegemaah en was dus even wen-

nen. Maar het werkte wel! Zeker die stukken waar de

wind schuin van voren kwam, was het zo gemakkelijk

draaien. De doorkomsttijd op de vijf kilometer was veel-

belovend, alleen kwam toen even een man met een hamer

uit de bosjes en moest ik even slikken. Maar daar bleek

weer het voordeel van in een groep lopen. Ik kon even op

adem komen en na een kilometer weer gewoon meedraai-

en. Het tempo bleef mooi constant en een goede tijd hing

in de lucht. Op 8 kilometer viel het groepje een beetje uit-

een en ik kon net niet mee met de twee snelste. Nog een

bochqe links en dan 1 kilometer lang rechtuit, wind mee.

Tijdens het inlopen neem je je dan v00r om dat laatste

stuk vol gas te gaÍm, maar lreemd genoeg denk je er na 9

kilometer ineens herl anders over. Gelukkig trok Robbert

Roodakken me over het dooie (geen woordspeling) punt

heen. Geheel over m'n kliko (vakterm van Appie

Berkhuizen) kwam ik over de sfeep: 34:54!!! Heerlijk

gevoel! Ook Awam den Heijer bleek onder deze bane

omstandigheden goed te kunnen presteren, want ook hij

liep een PR! Snel naar binnen naar de warmte van de

Kloeke Duif. Opgewarmd toch nog even naaÍ buiten om

een stukje uit te lopen met Ton Bakhuis en Appie, waarbij

Appie em eigen kijk op het aantrekken van je looptight

liet zien. De douche bij de Koplopers was lauw en kon de

kou niet echt uit mijn lichaam verdrijven. Maar de dag zat

er nog niet op. Met wind mee naar Rotterdam gefretst,

waar ik een vriendin ging helpen om behang af te steken

in haar juist gekochte appartement. Tot mijn vreugde had

ze een stoomapparaat gehuurd 0m het afsteken te verge-

makkelijken. En heerhjk warm dat het was!

Na een kort en van mijn kant stil diner bij de Italiaan op

de rein gesapt en bijna rechtstreeks mijn bed in gefietst.

Het was ern mooie dag!

8aíaan Sóellekens

Groep Roché Silvius

Onderwerp waarduing scone

Strategische planning &
marketing management

Procedures en inteme

Z.eer goed 99

80communicatie

Externe communicatie en

goed

goed 80imagebuilding

Clubsfeer & cultuur

(perifere activiteiten) 7.eer goed 93

goed 83

Bestuur (management) &
structuur

Human resources

management Z.eer goed 87

Effectiviteit individuele

sporten eoed 70
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Het jaar2M2 hebbenwe goed afgesloten en er

is wer en stuk mer;r baromzet gehaald. Dankzij

en percoonliike benaderingvorig jaar aan alle

leden om zich in te zetten voor de bar, is het aan-

tal harmdewerkers weet wat toqenomen,
zodat we weer aan het sfieven van 1 x in de 8
weken bardienst zitten. De herdense klus van het

samenstellen van het banooster wordt steds
weer verzorgd door lneke Gillet met ondersteu-

ning en lobbytrerkvan NellieVerpart, vaste

ledenvan onze commissie. ....Petie af!

n ;i:-.ïfr'[ iï'iïlï, Jïí'il::: ml
l/ drrd. toeloop brj de bar. Met de ZOT commissie

is aanlevering van een barmedewerker overeengekomen;

ondanks dit alles blijven we echter op zoek naar nieuwe

medewerkers voor de donderdag en met name de zater-

dag!

Hoe voer je aile lege flessen van een vereniging af zonder

dat de bewoners van Clingendael nog meer emstige

bedenkingen van die hardlop€Ís kijgen? .... Jawel....een

Smart is zo slim als zijn naam doet vermoeden en ver-

voert ongeve€r 50 lege flessen en ettelijke lege dozen

tegehjk! ; want dit wordt door Jéjé Groot elke zaterdag

verzorgd; (niet dat hij nou alleen van lege flessen houdt.).

7.eker na de nieuwjaarsreceptie heeft hij alle bewonen

misleid en was zijn autootje weer helemaal vol met leeg

fust. Wie het kleine niet eeÍ .. is het grote niet weerd...

Wist je ook dat....
. er voor het lopen gem bestellingen voor broodjes meer

geplaaht kunnen worden;

. inclusief de zondag we nu ongeveer 85 barmedewerkers

hebben!

. er in de bar een nieuwe wijn is geïnftoduceerd: Kaapse

Draai
. in 2003 de barverbouwing een feit gaat worden....
. eÍ nagenoeg elke maandagavond een warm gerecht

wordt vezorgd door Rob v.d. Bilt. ..
. en dat dit op de woensdag en donderdag op initiatief

van de barmensen wordt gedaan. ..
. in de herhaling het nog steeds niet is toegestaan om

eigen alcoholhoudende drank mee naar het clubhuis te

nemen en het aldaar te nuttigen.

. dat de Aquarius grapefruit eigenlijk erg lekker en dorst

lessend is. . .. ..

. dat de Heineken en Lingens blond in prijs verhoogd zijn

van€0.90naar€ 1,-
. dat door de barmensen een laatste ronde vanaf 22.30

uur mag worden afgeroepen. . ..

. er weer een CPC feest georganiseerd gaat worden op 29

maaÍt a.s.'s-Avonds....
. een ieder zijn glas, serviesgoed, etc. na gebruik even op

de bar of op de kar mag terugzetten!

. dat in de lichtkant informatie voor de verenigitg gezet

kan worden..ideeën en opgave bij de barcie.

. dit clubblad ook nog een aÍikel van een oud barcom-

mrssielid bevat

BerryKnnrer.

Asselronde Apeldoorn

op lfebruari 2003
Het weerbertcht voorcpelt kou en sneuw, dus

dat belooft dus en mooie Asselronde te
worden.

; n Den Haag sneeuwt het al als rk op weg ga. maar in

t Apeldoom is het nog droog. Het is behoorlijk koud en

I it U.o blij dat ik handschoenen en een muts heb mee-

gsmm€n. In de kleedtent staan vier heteluchtbranders lek-

ker te loeien en met een paar honderd mensen in zo'n tent

wordt het dan al gauw redelijk aangenaam. Ik ben Hilde

tegengekomen en samen maken wij ons op voor de start.

Blauwbekken in de kou voor de toiletten. Sommigen

mensen lijken vastgevroren 0p het toilet.

We hebben al heel wat enthousiaste spraakwatervallen bij

dit soort evenementen gehoord, maar deze man slaat alles.

Dat gaat maar door.

Klokslag twaalf uur zijn we weg richting Hoog Soeren.

Eerst een kilometeÍje dalen en dan de rest omhoog.

Gemeen vals plat, maar dat voel je dan nog niet zo erg.

Het gaat lekker en na een half uurtje begint het, zoals

voorspeld, te sneeuwen. Na Hoog Soeren lopen we rich-

ting Assel door het glooiende tenein van de Veluwe, waar

ook nog wat sneeuw van de afgelopen dagen ligt.

Hartstikke mooi om in te lopen. Na Assel kijg voel ik tot

mijn verbazing dat mijn gÍote tenen bovenop prjn gaan

doen en dat ik een blaar onder mijn voet kdjg. Dat zijn

dan zeker twee blauwe nagels. Nog vijftien kilometer te

gaan en de kou begint op mijn dijen te slaan. Dat wordt

afzien, vrees ik. Ik overweeg binnendoor terug te lopen,

maaÍ vertouw niet helemaal op mijn richtinggevoel en

loop dus maar door. Het Rode Kruisbusje vind ik nog

geen optie. Gelukkig kom ik Loes van de groep van Heidi

tegen en die neemt mij toch zeker een zeven kilometer op

sleeptouw richting Apeldoorn. Zij is met haar tiende

marathon bezig en heeft em lekker tempo. Maar de kramp

in mijn bovenbenen blijft op de loer liggen en ik laat haar

gaan 0m mijzelf niet te forceren. De laatste vijf kilometer

hebben nog een paar gemene stukken vals plat, weet ik,

dus ik moet voorzichtig zijn. Mijn schoenen voelen onder-

tussen aan als planken zonder enige demping. Nog een

kilometer omhoog naar de Íinish en wat ben ik blij dat ik

links van het hek loop. Rechs lopn de marathonlopers en

die moeten nu nog zo'n zestien kilometer. Zo stijf als een

plank kom ik door de finish. Ik heb het gered, maar daar is

ook alles mee gezegd. En dan weet ik nog niet dat de

wegen ondertussen zeer slecht begaanbaar zijn geworden

zodat er nog een fors aantal uren in de auto gezeten moet

worden om thuis te komen.

AndréWesterhuis

Looogrrorlp Hmk Hoogev*n

Nieuws van de TC
Het nieuwe jaar rjs net een maand oud en de ver-

eniging is w*r vol in beweging.We bqonnen
met de nieuwjaaac:ross g@rganiserd door Henk

van Leeuwen en Frans Perdijk, De Z.O.T. is weer
begonnen op zaterdagmorgen onder de bezie-

lende leiding van tete, Georgette, Noortje en

Sylvia metalsgevolg dathetw*r lekker druk is

op de zaterdagmorgen.

seren, waarbij 0.a. gemeten kan worden op welke niveaus

lopers het beste kunnen ftainen. Op 20 januad '03 hebben

de trainers niet meegelopen maar zijn ze in een onderling

overleg dieper ingegaan op het vak ftainer, de verant-

woordelijkheden die daarbij horen en de houding die je

als trainer dient uit te stralen binnen de eigen groep, maar

ook binnen de vereniging en daarbuiten. In de maand

februari staat de Midwintermarathon weer voor de boeg;

het daaropvolgende weekend ons enige eigen trarnings-

weekend in Chaam, daama de I vd 4 loop bij AV'40 en

de Roadrunnenloop 5/10/15 km.in het Zmg &
Zekerheidscircuit. Voldoende mogelijkheden 0m aan

wedstrijden deel te kunnen nemen. Voor degenen die het

wat dichterbij huis willen houden bestaan natuurlijk onze

rainingen op de doordeweekse avonden en de HRR-

Conditio fiainingen op dinsdag en donderdagochtend.

Veel plezier in het lopen

Ben van Kan

VoozifterTC

E
gmond is ook al weer gelopen en een aantal lopers

die voor de marathon van Rotterdarn/London in trai-

ning zijn, hebben op 4 januari een bijeenkomst

gdrad,oritler leiding van Roché. In die bijeenkomst werd

uitgebreid stilgestaan bij het fenomeen "marathon". Er

volgt bfunenkort nog een tweede brjeenkomst die ener-

zrjds bedoeld is voor geinteressesden die misschien dit

jaar ook een marathon willen gaan lopen, andezijds is

deze bijeenkomst bedoeld voor alle lopers die nu volop in

naining zijn voor de voo{aarsmarathons. (ook degenen

die al bij de eente bijeenkomst waren). Roché herft aan-

gegeven binnenkort een test op de baan te willen organi-

HRR Conditio
Kennat jullie ons nog?

r r rii een gezellige en actieve dagclub van de HRR.

lllf *. trainen Ànsdag- en donderdagochtend met

U U onz. trainer Jan RuigroL en zaterdagochtend met

asi*utshainer Carla van Beelen. 0p dinsdag en donder-

dag starten wij om 09.30 uur maar om 09.00 uur zijn er al

leden van oue groep om tafels en vloeren schoon te

maken en nieuwe en oude leden te verwelkomen.

Dinsdag gaan we naar buiten en beginnen met 15 minuten

inlopen. Daarna zijn we zo'n 45 minuten met allerlei tech-

nieken van het hardlopen bezig waarbij we materialen

gebruiken zoals b.v. de horden, die we dit jaar hebben

aangeschaft. Het laaste half uur gebruiken we voor een

duurloop of een wandeling, afhankelijk van eventuele

blessures of de conditie.

Op donderdag beginnen we met een haH uur aerobic

onder leiding van Jacqueline. Dit is serieus werk voor de

spieren, ook de lachspieren! Iedereen is enthousiast,

zowel de fanatieke veertigplussers als de zeventigplus

"kasse knar" Daarna gaan we nog tot ongeveeÍ I 1.00 uur

het veld, bos of park in voor een duurloop. Na het dou-

chen drinken we koffie en is het een gezellige boel. Ook

komen er mensen zomaar even aanwaaien. Vaak is er wat

te vieren en is er wat te snoepen. Maar er wordt ook aan

onze lijn gedacht, voor als Teny weeÍ eens met de veÍne-

ter bezig is geweest.

Op zaterdagochted doen we een duurloop aÍhankelijk van

onze ambities. Onze trainingen worden één keer per

maand afgewisseld door fietsen, wandelen of aquajoggen.

Hebje daarvoor geen belangstelling, dan vindje altijd wel

een loopmaatje. Als je eens met ons wilt meedoen, ons

maandprogramma hangt altijd op het mededelingenbord

in het clubhuis.

ferry Roel

Wissink

Matthee
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Vraaggesprek

Alex van Bellen
Alex wil jijje even voorctellen?

Ik ben 37 jaar geboren in Oegstgeest en woon saÍnen met

Nathalie Verhaag in Den Haag.

Alexwatdoe jevoorwe*?
Verkoopadviseur in de buitendienst{raamdecoratie}

Wann*r ben je bijde HRR gaan lopen?

Dat moet ongeveer voorjaar 1997 zijn.

Train je vaak, hoevel en wanneer?

Maandag-,Woensdag- bij Ed Zijl op momenteel op

7aÍerdag als assistent-trainer Zot Groep tot eind maart.

Waar haal je de motivatievandaan?
Ik haal de motivatie uit de wetenschap, hoe gezellig het

altijd weer is in de groep van Ed zijl en.verder vind ik

lopen ideaal om de stress, die een commerciële functie

met zich meebrengt, kwijt te raken en ik schijn wel een

bedje fanatiek te zijn zeggen mijn groepsgenoten.

Wat was voor jou de leukste wedstrijd in de

afgelopen tijd?
Dat zijn een heleboel kleinschalige wedsnijdjes, moeilijk

om daar een keuze uit te maken.Egmond vond ik specta-

culair. Ook heel veel lol gehad een paar jaar geleden met

12 uun estafette.

Heb je zelÍ nog en uitdaging op het gebid van
loryn?
Onder de 20 minuten op de 5km,

Heh je naast je sport nog hobbfs?
Wandelen, Bourgondisch genieten, theater en muziek.

Hoeveeltijd zou een mens gemiddeld perwek
aan sport m@ten besteden?

Dat is iets wat iedereen voor zichzeHmoet bepalen.

Welk bock las je hetlaaht?
166 keer Youp:vezameling columns Youp van 'T Hek.

Wat is jefavoriete muziek?

Fleetwood Mac, Eric Clapton en de Dire Sraits.

Vacature

Wij zin op zoeknutff een

b e stuur slid C ommunic atie
ProfielscheB

Omschrijving
. Neemt initiatieven . Kan goed contacten leggen . Sctnijft gemakkelijk . 0veziet complexe materie

. Creatief. Kan goed samenwerken . Past binnen het team van het huidige bestuur

Tijdsbeslag
. 5-8 uur per week

Taken
. Voozitter communicatiecommissie . Lid website-commissie . Contacten met perV websites onderhouden

. Per evenement tijdig nagaan wat de nieuwswaarde is, en dit 'aan de man brengen'. Nieuwsfeiten 'onderkennen'

en aan de man brengen. Alle mogelijke vormen van publiciteit onderkennen en (laten) toepösen: artikels, flyers,

website, en verder ontwikkelen

Spreekt ditje aan en hebje interesse neem dan gerust contact 0p met Nel Buis nbuis@xs4all.nl

met een drankje in de hand staat. Toch heeft Lex met

zijn groep de schouders eronder gezet en was het

Malieveld in een toch wel rdeljke tijd weer opge-

ruimd. Ik schrijf dit kleine stu(ie rnet deze details zon-

der dat ik aan de inzet van antlerc v{jwilligers afbreuk

wil doen of dat ik hieraan trpijfel,:ipdqe wijwiliger
heeft op zijn eigen manier een fantastische bijdrage

geleverd. We zijn allemaal verschille«le'individuen

met diverse mogelijkheden en de een zal meer kunnen

bijdragen dan de ander, maar ik wil u wel vertellen dat

iedere hulp hoe klein dan ook altijd wordt gewaar-

deerd.

aak zo goed mogelijk te volbrengen. Ik Ëet de filrn van zal u hnaderen of inmiddels al benaderd hebben met

Royal Ten 25 rrrei

dezondagtor;n ikopsen. Aan het eind van

brief namens ons bestuurde vereniging en alle

vrijwilliger geweest en niet benaderd

geihteresseerd dan kunt u altijd geheel

zorgdragen vooÍ genoeg uijwilligen tijdens 100 mensen meegaan

neef of nicht me€neemt zitje al gauw

gekozen in de voortijdig verlaten

waann

out-

het

Op h* moment dat ik dit schriif ben ik net

van de taken

gewaagd '\raarom doe je het allemaal,

op. Kijk, alsje de

eenvoudig geefje op brj Herman ofeen van

lden van ons bestuur. Wij rekenen op U.

ttrttreeSu

ikwq.lk
van de Royal

ïhe Royal ten 2002 nog even #n keer afsplen in rnijn

hoofd. Ik herinnerde hoe ik ["ex Cabral, ïhe Hague Royal Ten met de waag

het Malieveld, had zien zwoegen. wilt zijn in editie 2003. Als tpt
de twijfelachtige eeÍ te proeven troe tret is als ja, vele handen maken licht werk,

eens flink tegen zit. tijdens en na afloop is er veel te doen.

tijdens de wedsuijd. Na afloop van & aan ons vragen. h volgende

moelen zij dan alles weer

door menig CAO en

Deze keer viel

Een aantal Road

snijd. Mensen die op een post willen

mensen die als het ware een klein bedrij§e

geheel moeten runnen. Het is niet altijd

die wij nodig hebbn makke-

zijn paÍtner en een zoon of

dat niet zo erg, het is juist gezellig

te praten, maar wanneerje dan helemaal

nog e€n boel moet opruimen, steeh het

wat schietje ermee op". Ik heb daarmaar één antwoord

Zoals u weet ging het verledenjau onuettend

deze goep er nog flink tegenaan. Zij zijn niet alleen

verantwoordelijk voor opbouw's morgens vroeg maar

ook tijdens de wedsuijd delen zij wakr en herinneÍin-

gen uit. Na

Marelden Duk

Vooaitter Royallen

toch was het een leuke ervaring. Een

het bestuur van de Royal Ten moet

zal misschien niet altijd even duide-

maar is er wel degelijk. Als ik dan zie

terug van het tainingswxkend van onze ven
eniging. Het was en fantastisch weekend en

hetwas lekker druk. Op en haar na 100 men-

prachtige l0 km naar de gezichten van

maar zit het tegen moe of uitgeput uit

uitsraling dat ze het

goed observeeÍ dat

voor lret gebied niet. En wilt u het

als je als vrijwilliger ziet dat je collega

op zijn gemak lekker droog in die tent

geef ik toe. Je moet naar je post en als je

hebt moet je vaak nog een hele tijd staan

snd, de tijd vlieg vooóij, Daarna moet er vaak nog

een hele tijd op de langzaamste gewacht worden, die

Vergeet ie niet op
te geven als

vrijwilliger voor de
Royal Ten op

25 mei 2003 bij
Herman v.d. Stiil

070-393948s

@

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

trUN]§ER§
I

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat I
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
TeleÍax: 070 - 360 79 51
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drs. W. van Prooijen Merkusstraat 144 2593 TP Den Haag
tel. 070-3853433 mobiel 06-53279426

íaX Óló-: SSZSI A e-mail macwillem@spidernet.à'lr,

Ten, aan alle zaken die ik nog mcr.lt gaan rege-

len.

mensen

kwamen langs bij mij. Niet hollend weliswaar

en ik hoefde ge€n straat af te schermen, maar
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Egmond halve lnarathon- l2 0l 2003 -wedstrijd of trainingsloop?
..op weg naar de marathon in Rotterdam op li
april 2003. De 1" serieuze wedstrijd, of zoals van

tevoren vaak genoeg tegen nij gezegd werd,

gebruik Egmond ak trainingsloop!

I I a een hockeycanière van 20 jaar afgesloten te heb-

l\l *r. meld i[ mijzelf op 27 september 2002 om 9,00

I I urr 0p z'n.ag'cnten. aan D,1 0e [arnrngsgroep van

Ronald Boeklamp. Wat is je doel, vraagt Ronald en ik vertel

hem van het plan om de marathon van Rotterdam te gaan

lopen samen met 2 collega's.

0p zondag 12 januari staat de halve marathon van Egmond

op het programma. De weken daarvoor al vele kilometers

door het mulle zand geploegd, om alvast te wennen aan het

parcours in Egmond. Hoog water is de voorspelling!

Vrijdagavond l0 januari, nog ern laatste rondje over het

snand br1 Scheveningen. Besloten wordt om zaterdag om

13.00 uur af te reizen naar Noord-Holland, om daar nog wat

te lopen, wandelen en/of relaxen. Later op de avond worden

de plannen gewijzigd. 0p intemet staan berichten dat er

geschaatst kan worden op natuurijs en we besluiten om de

volgende dag eerder te vertrekken voor e€n rondje op de

n0ren.

Zaardag I 1 januari. Bepakt en bezakt met loop-en schaats-

uitrusting gaan we richting de Rottemeren. Onder het genot

van een zonnetje, hakend ijs, glijden we langs de molen-

tjes.Na koek en sopie te hebben genuttigd houden we het na

1'/z uur voor gezien, met in ons achterhoofd dat er nog meer

op het programma staat voor dit werkend. Om een uur of 3

zetten we koers naar Egmond. Hier hebben we de beschik-

king over een appartement aan het strand. Na onze spullen te

hebben gein$alleerd, gaan we naar de supermarh om ons

avondeten in te slaan; pasta natuurlijk! Daama op de thee bij

de coach (ons grote voorbeeld; collega die al 14 marathons

heeft gelopen), voor de laatste tips. Na de pasta nog even

een kijkje in hotel Zuiderduin op zoek naar de Nike clinic,

maar deze bh.1kt niet door te gaan. Dan maar een kop koffie

en terug naar het appaÍement. Tijd voor een verhaal uit de

'bijbel'. 'Bericht uit de koers' uit 'Man zkt.sport (vrouw

geen bezw.)' van Dolf Jansen. Het lijkt wel een beetje op

ons verhaal. Citaal"Op woensdag kreeg ik een mailtje van

een vriend, of ik wel wist dat het parcours in Egmond veran-

derd was, en dat het veel zwaarder zou worden." "lk had

geen idee welke schoenen ik zou gaan dragen, welke en hoe-

veel kleding ik nodig zou hebben."

Algemene :ledenvergadering - Naar aanleiding van de

vraag vanuif & algemene ledenvergadering of de bereikbaar-

heid ret openbaar vervoer verbeterd kan worden. De huidige

situatie is nu dat het dichtst bijzijnde openbaar vervoerspunt

op zo'n 8fi)m lopen van het clubhuis is(Buslijn 5 vanaf

Willem Rooyaardsplein). Er is ge'rnformeerd bij de IITM ,

maar het Theo Mann Bouwmeester pad is niet geschikt voor

een buslijn en gecn doorgaande route rand van het vervoers-

gebied van de HIM) en een te gering passagiersaanbod.Dus

een buslijn dichterbij het clubhuis behoort met tot de moge-

lijkheden.

Bar - Het ontwerp van de bar is verder uitgewerkt en ter

beoordeling voorgelegd aan de barcommissie, om de bar te

beoordelen op de prahische indeling en de plaasing van de

apparatuur op en rond de bar.De volgende stap is de materiah-

sering van het ontwerp ( de materialen, verlichting, elektra,

riolering ) en de verdere indchting van de ruimte achter de

bar. Dan moet er offeÍe worden aangevraagd en een plan de

campagne worden opgesteld voor de uitvoering. Gedurende

de uitvoenng moet de bar wel kunnen blijven doordraaien.

den uitgevoerd. De container die in de ingang van het par-

keertenein staat is door Ruud van Groeningen met veel

geweld t 2.00 m naar voren verplaatst en zijn er op de hoek

van de container betonnen banden geplaatst , als schrikand.

Zover de activiteiten van de verfraaiingcommissie , de groen-

commissie moet hoog nodig nog worden ingeluld met leden

die lx per maand een halve dag met elkaar de handen uit de

mouwen willen steken om het groen rond het clubhuis aan te

leggen en te onderhouden.

Nanens de verÍraaiingcomnisie

lellevan duVepcn

Zondag 12 januari. De dag van de wedstrijd/trainingsloop?!

's Ochtends op tijd op voor een goed ontbijt. Daama een

rondje gelopen naar de sporthal waar we ons alle drie een

abonnement op "Runner's World" laten aansmeren. Terug

in het appartement, gaan we ons klaarmaken voor de loop.

De stress begint toe te slaan, op welke schoenen gaan we

lopen, wat gaan we nu nog eten, wel of geen muts 0p en we

brengen nog een paaÍ bezoekjes aan het toilet. 0m 12.30

uur de start! Veel te hard ren ik het dorp uit op weg naar het

$rand. Vanaf het begin ren ik mensen voorbij. 0p het

strand heb ik de gedachte 'hoe harder ik loop hoe eerder ik

binnen ben'. Het waait hard en op een smal stuk strand

lopen we hak aan hak de 10 kilometer naar Bakkum.

Daarna draaien we, v00r de terugweg door de duinen. Ik

heb het gevoel dat ik hard loop, maar alles lijkt onder con-

trole. Tijd voor de drinkposten heb ik niet en zo bereik ik

16 kilometer in een wereldtijd. Maar dan. Ik heb dorst en

mijn energievoonaad lijkt uitgeput. Wandelen. Je gaat toch

niet wandelen, spookt door mijn hoofd, maar het voelt niet

meer als een keus. Na 5 min.wandelen heb ik de laatste 3

km. nog hardlopend kunnen voortzetten. Aangekomen in

het dorp, ben ik licht mijn oriëntatie kwijt, maar gelukkig

staat de weg goed aangegeven en na 1:55:54 min. kom ik

binnen na mijn'WEDSTRUD !

Marieke Heddema

Nieuws uit de rrerfraaiingconrmissie

Dak - Het dak is nu van een nieuwe waterdichte laag voor-

zien en tevens zrjn er 3 lichtkoepels aangebracht in het schui-

ne dak met een garantie op waterdichilreid van l0jaat. Waar

echter niet veel van te zien is, maar het duldde geen langer

uistel. De opdracht was al ventreh maar nog niet uitgevoerd

dus ontstond er tussentijds een lekkage in de bestuurskamer

welke tijdelijk nog is gerepareerd. Deze investering heeft veel

geld gekost t _ 18.000,- .De lichtkoepels kunnen zomers bij

heet weer of bij feesten worden opengezet voor extra ventila-

tie en zorgen ervoor dat het zonlicht dreper het clubhuis bin-

nendringt. De gaten in het plafond worden nog her$eld en de

koepels afgetimmerd.

Parkeerterrein en groenvootziening - We hebben de

bezwaarschriften ontvangen op de aanvraag voor het aanleg-

gen van het parkeertenein , hierop is door van Lidwien van

der Valk een verweerschrift geschreven als reactie op de geui-

te bezwaren. Tijdens het onderzoek voor het verweerschrift

kwamen nog andere bezwaren naar voren van o.a. een vogel-

vereniging, het Duinwaterleidingbeddjf en de Provincie. We

zullen met één van de partijen contact leggen om eventuele

bezwaren proberen op te lossen en voor andere moeten ook

vergunningen worden aangewaagd. Al met al zal het veel

voeten in de aarde hebben. Voor de verlichfing van het par-

kecrtenein van VCL zijn we in overleg met de gemeente Den

Haag om de lampn te laten vemieuwen voor rekening van de

geme€nte of als dat met luh moet het op eigen rekening wor-
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Aangezien deze rubriekin hetvortge nummer verrtekliet gaan ditnaal de 10 wijzigingen in de

vitrine vanaf eind septemhu vong jaan

het uur. Haar tijd was 59:09.

15 km weg:
. Jan Nieuwenburg liep op 3-ll-20f,2 tijdens de 26e

Dotterbloenrloop in Zoetermeer de 15 km in 1:11:46

en staat hiermee op de tweede plaats in de categorie

Mó0.
. Gerrit van der Veer liep de hvenheuvelenloop in

Nijmegen op 17 -ll-ZNZ in I : I 2:58 en komt hiermee

achter Jan Nieuwenburg op de derde plaats bij de

M60.

10 EM weg:

. ïhea van der Geest nam op lGl l-2002 deel aan de

26e Oosterduinloop in Noordwijkerhout. Met ern tijd

van 1:20:57 op de l0 EM neemt ze bij de V45 de

vijfde plaats over van Ma{a Westervoort.

30 km weg:
. Peter Hoek liep de 30 van Alrnere op 29-9-2N2 in

2:19:50. Daar hij de eerste 6Gplusser is die een tijd

op de 30 km neerzet staat hij nu bovenaan in deze

categorie.

10

en

Timmermans op

17:13,5 eveneens

vl/iizaging de rritrine
met de er tiiden

l9-9-2ffi2 tijdens de Lievaart

rondjes op de om deze tijd scherper te zetten?

5fi)0 meter baan:

5000m h 16:38,5 en

10 km binnen

MsGe.s die deze tijd kun-

l0.llffimbaan:
. Op 13-9-2002 liep lzaak Luteijn bij baanwedsrij-

den in Go*um de 10.000m in 44;19,8 en komthier-

mee bij in de categorie M50 op de eerste plaats voor

Julio Lasierra Wie waagt zich dit jaar aan de 25

gelopen op 19-9-2002 in Naaldwijk.

. Marianne Koopman verbeterde tijdens de 5 km in

Naaldwijk op 19-9-2N2 haar prestatie va 25-4-

2002 met 33,5 seconden. Met een tijd van 20:48,8

voert zij de lijst aan in de klasse V45.

achter Peter van

de mannen boven

,k psitie in de

zebrj de I vande

C

a

ftht t mril

Ook voor de websitecommissie is een nieuw jaar aangebroken
en dat betekent voor ons weer nieuwe goede voornemens.
Eén van de plannen die we dit jaar willen realiseren is ee-n test
met korte filmpjes van wedstrijden op onze site. Op welke
manier dit precies gaat gebeuren wordt nog be-k9!9n:
Veel niet-clubleden hebben ook veel goede to§inr§mensl:.ióals
gezonder leven door bijvoorbeeld 'hardlopen'. De HRR website
is dan een bron van informatie. Met name de publiciteit rond-
om de ZOT-trainingen trekt veel bezoekers op de site.
Gelukkig is er ook dit jaar weer -dankzij een grote inzet van
vrijwilligers- het mogelijk om bijna elke week nieuwe verhalen
en foto's te plaatsen.
ïraditioneel zijn de, mga4den maart (CPC) en mei (Royal Ten)
de drukste maandàn,rwat betreft bezoekersaantaIlen.
Over een paar maàrdèrí,'W$én we of ook dit jaar
weer records wordén gèbroken.

ïhe Í{*gue Roud Runners

Een nieuw jaar.

Hans Eikenaar

Webmaster
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Barcrel, v nn dondwdag 19 decemb er 2002 :

PaUI en Fgfnande Van DUnng gtm,ïffimr';xxï,iïirï,-kann..

Wil je iets vertellen over iezelfl Bijvoorbeeld wie ie
bení wat ie in het dageliiks leven dcr.lt" kortom, een

korEscÍre6 vanwat jezelf kwirtwil,
P: Ter compensatie van een zittend besaan (kantoo| ben ik

mnd 1985 bij de club terechtgekomen en al vnj snel warm

gelopen voor de langere afstanden: ooit een marathon lopen

leek me geweldig. Inmiddels zijn dat er merr dan vijftien

geworden.

F: Zoals mijn naam al doet vermoeden, ben ik getrouwd met

Paul, een van de 'oudere' leden yan de HRR. Ik werk van

huis uit (van harte aanbevolen!) voor een uitgevenmaatschap-

p4 (redacnice van een hippisch weekblad). Heb van mijn

hobby mijn werk kunnen maken, dus ik ben een gelukkig

mens.

Watisvoor jou de redengewestom
b a rmedewell«(stler te worden?

P: Ik draai al langere tijd mee. De prerieze aanleiding waar-

om ik ermee begonnen ben weet ik niet meer. Do reden om

het nog stetds te doen is, dat ik vind dat zoveel mogehjk

leden moeten brjdragen aan het draaiend houden van de club;

bovendien is het gezellig.

F: Ik was slechts 'stagiaire' (opmerking Boy). 0f 'de

inspringkacht die eruit spring' (mals de reclameslagzin van

een uitzendbureau). Alle gekheid op een stokje, ik was er

alleen maar omdat John van der Meer de avond ervoor had

De invloed van de temperatrrur tijdens het lopen

gebeld dat hij verhinderd was zijn bardienst te draaien omdat

hij een wolk van een dochter had gekegen (Eline Pauline).

Hoe lang zit (sta) je nu in 'dit vak?

P: Dat weet ik het niet meer, maar in de Doomiksesnaat

draaide ik al mee.

F: Dit was dus de eeiste (inval)avond.

Wat vind je de leuke kanten van en bardienst?

P: Ik doe bardienst op donderdagavond en spreek dan veel

lopn die ik anders met of mrnder vaak zou zien omdat ik

allem op woensdagavond en zondagochtend rain.

F: Het leuke lijkt me dat je veel leden (beter) kunt leren ken-

nen.

En watzijn de minder leuke kanten?

P: Het is natuurlijk gewoon corvee.. .

F: Ook dit is slechts een vermoeden: plakkers die niets consu-

meren. . .. 0f zrjn die er niet?

Weet je nog tips voor je 'collega-

barnedewerk(st)ers'?

P: Breng een goed humeur mee en laat je niet op stang jagen,

het is gem Íumgenomen werk en je doet het voor je medelo

FÍS.
F: Maak zoveel mogelijk schoon en ruim alles op wat je niet

meer nodig denh te hebben tijdens je dienst. Als je wacht tot

iederem weg is, ben je nog geruime tijd bezig lijh me.

Zou je nog ieBwillen vertellen aan de mensenvoor

de bar - jouw 'klanten?

P: Dat doe ik wel als zr weer aan de bar staan, hangen of zit-

ten!

F: Blijf eraan denken dat de meeste barmedewerkers maar

'amateurs' h het barvak zijn en dat ze er als vrijwilliger staan.

Heb je nog suggesties om nieuwe leden voor de bar-

diensten aan te trekken?

P: Door het bestuur worden we jaarlijks in de watten gelegd.

De afgelopen wijwilligenavond was top. Wellicht dat daar

Wil je verder nog ieB kwiit?

P: Fernande was verbazend vlot ingewerh, maar ook met

mijn 'vaste' barmaat, de kersverse vader John van der Meer is

de samenwerking altijd heel soepel. Dat scheelt de helft!

F: Het was ern leuke ervaring en ik heb respect voor de men-

sen die een drukke avond draaien; wij hadden weliswaar een

rustige dienst, maarje bent toch de hele avond in touw.

het verbrandingsproces bij lichamelijke

komt energie in twee vormen vrij: 1.2570

zakelijk voor de energieprocessen. Daarom worden tij-

dens de passage door de zweetklierbuis die nuttige stoffen

onttrokten. Het zweet dat uiteindelijk op de huid komt,

bevat daarom minder zuren, zouten en mineralen dan het

zweet dat in eerste instantie door de zwedklieren gepro-

duceerd is. Toch voelt en proeft het zweet zout aan. Dat

komt doordat het vocht gaat verdampen, wanneer het

zweet eenmaal op de huid is. Dan blijft het zout achter.

Een oftwee uur lang zweten leidt daarom nog niet tot veel

zoutverlies. Het zoutverlies wordt pas te groot na enkele

uÍen zweten. Daarom moet er tijdens hardlopen voor

gezorgd worden, dat ook het zout- en mineralenverlies

aangevuld wordt. Zwed bestaat dus v00r een groot deel

uit vocht, aÍkomstig uit de bloedbaan. Om de zweetklie-

ren aan veel vocht te helpen, moet er een grote bloed-

stoom langs de zweetklieren gaan. Tijdens inspanning is

er ook veel bloed nodig in de spieren voor de zuurstof- en

brandstofaanvoer. Maar er moet in de warmte ook veel

bloed naar de zweetklieren in de huid. Een lichaamstem-

peratuurstijging tot boven de 39,5"C is gevaarlijk voor de

spiereiwitten en de eiwitten in het bloed. Dat kan tot stol-

ling van eiwitten in de bloedvaten leiden, die daardoor

geblokteerd raken. HaÍ, hersenen en spieren kijgen dan

geen bloed en geen zuuntof meer. Het lichaam zal bij

inspanning in de warmte ervoor waken dat de temperatuur

richting 39"C of hoger oploopt. Dat kan door meer bloed

naar de huid te pompen en noodgedwongen minder naar

de spieren. De spieren moeten dna met minder bloed en

dus ook met minder zuuntof werken. Dat betekent anaë-

roob functioneren en dat is maar een paar minuten vol te

houden. Dan gaat het tempo, de snelheid omlaag.

Daarvoor is minder energie nodig. De verbrandingspro

cessen verlopen langzamer en er komt ook minder warmte

vrij. Op deze wijze beschermt het lichaam zichzelf tegen

oververhitting.

in de vorm van energie, die de spieren daadwerkelijk

gebruiken 0m samen te trekten. 2. 7510 in de

yorm van warmte Warmteverlies gebeurt via straling,

stroming en verdamping. Bij inspanning br1 15" tot 20"C

zonder wind en zon gaat cnca 50lo van de warmte verlo

ren door staling en sffoming en circa 5070 door verdam-

ping. De warmteafgifte door sffaling en stroming is aftran-

kelijk van het verschil tussen de oppervlaktetemperatuur

van het lichaam (de huidtemperatuur) en de omgevings-

temperatuur buiten. De huidtemperatuur bedraagt circa

30"C. Als het buiten nu l5oC, gaat een groot deel van de

geproduceerde warmte verloren door straling en stroming.

Is het warm (circa 25"C) buiten, dan is het verschil huid-

omgevingstemperatuur kleiner geworden. Er wordt bij

25"C minder warmte verloren door straling en stroming.

En toch moet het lichaam zijn warmte kwït. Dit gebeurt

dan vooral door de verdamping van zweet. Voor verdam-

pen is warmte nodig, die onttokken wordt aan de huid.

Daardoor koelt het lichaam af. Het is van belang tijdens

hardlopen in de warme stralende zon lichte kleding aan te

trekken. ht een pet met klep op. Dat remt de lichaams-

warmteopname door zonnestraling. De warmte, die anders

door straling opgenomen wordt, moet weer afgegeven

worden door verdamping. Het spaart zweet (en mineralen

en zouten), wanneeÍ het lichaam beschermd wordt tegen

de zonnesffalen.

Zweet

Zweet is te beschouwen als helder vocht, afkomstig uit de

bloedsonrloop. Het bestaat uit water met daarin opgelost

zuen, zouten en mineralen. Het wordt geproduceerd door

de zweetklieren, die gelegen zijn onder de huid. Met een

uitvoergang wordt het zweet naaÍ de oppervlakte van de

huid getransporteerd. Tijdens dit tÍansport worden er

zoveel mogelijk zuren, zouten en mineralen ontfiokken.

Het lichaam wil proberen ze yast te houden. Zij zijn nood- ffie@@Dannis van den Berg

Fysiothuapeut HRR

Landeltjk erkond installateur

L O O D G I E TE R I N S TAL L ATE U R

van Loostraat 140 2582 XH Den Haag
tèlefoon 070 3524388 / 06 54332579

M)ffiffi

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaac elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

íï:jiïiiljil::tJiil' t-
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag detijd MSpnt
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3507002
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GAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

C.V. INSTALLATIES
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De lVlarathon rran NewYork2002
W'lllem werd vorig jaar vertig en dat moest gevierd

worden metde maniltonvan NewYork.

lk heb hen dit zo'n 5 jaar horen roepen en nu was

het dan zover.

en Marcel gingen gezellig mee en ik liet me de

. ontglippen om met 3 mannen op stap te gaan.

vaak gezegd dat vrouwen lastig zijn maar de

groep I kunnen er ook wat van! Ik heb weer een

hoop gelerrd!! Maar of ik er ook echt wijzer van geworden

ben??? De woensdag voor de marathon reisden we naar de

"Big Apple". We werden emt helemaal gecheckt door de

douane. We werden goed gekeurd en we mochten verrek-

ken, Alles was prima geregeld door Holland Runner, Top.

We sliepen in het Grand Union Hotel gezellig met z'n vieren

op een kamer en leefden voomamelijk op de Mac. en cola.

Toppie voortereiding!! De dagen voor de marathon hebben

we herl wat afgelopen. Wat achteraf als excuus werd gebruikt

voor de wat mindere tijden. Maar je bent in New York en je

wilt toch iets zien. We hebben een rondvaart om Manhattan

gemaah en zijn op het Empire State Building gewemt, te

gek.Ook Ground hro mocht niet ontbreken. Gelukkig wilde

Marcel nog even met mij shoppen in de Macy's. De andere

twee heren moesten namelijk hun benen sparen! De staÍnum-

mers werden gehaald. Alle drie lage nummer maar heren,"

resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor

de toekomst".

De dag voor de marathon hebhn we eerst nog de Friendships

Run gelopen. 6 km door New York . Daar kon ik ook aan

meedoen. Te gek, met al die mensen door de staten van New

York lopn en eindigen in Cental Park. Alles was zeer goed

geregeld door de Amerikanen. Dt grote dag was daar. Alle

maanden ftainen moesten daar tot een goed resultaat leiden.

Met pijn in mijn billen, denk ik terug aan deze tijd. Van al die

lange duurlopen, die ik mee mocht fietsen. De heren mochten

lekker woeg uit de veren. Appie dronk zijn cola en zrjn at zijn

snicker. SMS-jes werden gelezen en vezonden. En dat alle-

maal om 7 uur's morgens. 0p weg naar Verezanno Bridge.

kkker, met zijn allen in de bus. Het was ijskoud, dus we had-

den de dag er voor nog mutsen, handschoenen en sweaters

gekocht. Karton en kranten werden weggehaald bij de vuilnis.

h hadden zich echt goed geprepareerd! !

Allem het wachten duurde zo lang. 3 uur wachten op het start

schot! Inlopen was haast onmogelijk. Er was wel koffie en

thee maar als je met dertigduizend numnen en vrouwen daar

staat te blauwbekken zijn de rijen wel erg lang. Helaas zijn ze

niet samen gestaÍ. Appie," ze waren even aan het plassen"ll!

Na de bemoedigde woorden van de burgemeester en de mooie

klanken van het vollalied mochten ze dan eindelijk vertek-

ken. Appie als recreant, Marcel als medisch wonder en

Willem als veteraan!! zr-liepn dus elk hun eigen wodstijd.

Door de lange sfaten en vele bruggen van New York. Het

wegdek scheen ook niet helemaal'Toppie" te zijn en wat

hadden ze nog meer voor excuses? Koud, te veel wind. Ik kan

een hele waslijst maken! 0ké, de omstandigheden waren niet

super. Appie liep toch hele nette tijd van 3:20. Marcel was

ingestraald door lomanda want die had ineens geen last meer

van zijn knie. Liep dus ook een nette tijd van 3:15. We had-

den dus allemaal ons geld gezet op Willem.Kwam ook zeer

goed door op het 32 km punt. Het Oranjepunt. Het was erg

gezellig daar. Helaas kon ik daar niet lang blijven want als ik

Willem 2 x wilde zien moest ik snel doorsteken naar Cenffal

Park. Ik liep dus snel naar Cenral Park.Bang dat ik hem

anders zal missen. Hij liep namelijk nog zo goed. Ik ben wel

vergeten wat Willem altijd zei:"De wet van de Marathon, de

wodstijd hgmt pas na 32 km." Maar ik was zo enthousiasl

dat ik dat allang vergeten was. Ik stond daar maar te wachten,

met 2 foto camera's in aanslag. krst dacht rk nog "hij moet

nu wel zo langskomen", maar na een paar minuten denkje "ik

heb vast mijn stopwatch niet goed ingedrukt" en na een half

uur weet je het zeker "dit word geen supertijd". 0ké, mis-

schien ben ik iets te lang blijven hopen. Mijn fout.

Uiteindelijk kwam hij voorbij, iets minder frt dan op het 32

km punt en helaas een illusie armer. Eindtijd van iets onder de

3 uur. Toch nog best aardig ,na al die krampaanvallen.

Mentaal en fysiek moest er heel wat gerepareerd worden.

Bedanh Appie en Marcel! Voor de mentale supprt in

Amerika!!!

Want er is wat afgepraat over de marathon.

Het was wel een enorme ervaring. De hele stad leeft mee met

de marathon.De hele sad shat op zijn kop en niemand heeft

er moeite mee. h werden door wildvreemden gefeliciteerd.

Meedoen is belangrijker dan winnen.

Na deze lange voorbereiding en zware beproeving hadden we

wel een vakantie verdiend, We zijn met zijn vieren naar

Florida gevlogen om even lekker uit te rusten. en heerlijk op

het strand te liggen. De Alligaton bekijken en een dagle

Universal Studios.Het was weer helemaal goed.

Sunshine

Christine v an der Star re

H aglanden Run2Day crosscircuit

Veilig

maanden geleden hebben barcommissieleden, het achtedroofd dat het nu al veel moeite kost om auto's te

en Nellie Verpoort in samenwerking met weren van het binnentenein. Dus laten wij de komende half-

Rob Iftahmer en Andre jaar maar zien als een expriment. kns kjken hoe het gaatl

de club afgeschuimd voor nieuw barpersoneel. De splregels zijn de volgende:

januari was de finale van het crosscircuil

Sparta had een 8 km lang parcours

over de grasvelden van het Zuiderpark. En pas-

sant moestsn de lopen ook nog 3x een flinke zandheuvel

nemen. Voor de meesten was dat handen- en voetenwerk.

Vallen en weer opstaan. Al snel was duidelijk wie deze wed-

srijd zouden domineren.Vincent Trinthamer en Jeroen Koot

(beiden Spartanen) gingen duidelijk voor de prijzen. Dat

moest ook wel want het stond nog niet vast wie het circuit zou

gaan winnen. Jeroen stond er beter voor, maar bij winst van

Vincent muden de rollen wel eens omgekeerd kunnen zijn.

Toch bleek al snel dat het Vinent was die aan het langste

eind zou [ekken. Hij frnishte als eerste en won daarmee ook

het circuit. Weliswaar met evenveel punten als Jeroen maar

omdat hij een beter onderling resultaat had mocht hij op het

hoog$e schavot plaatsnemen. Piene van lpeuwen( HRR) kon

zich deze keer niet erht in de stijd mengen. Voor hem was de

buit al binnen, want hij had alle voorgaande crossen bij HRR,

Koplopers en Haag in de categoÍie heren 40 + gewonnen. Bij

de dames was het een kale hdoening. Slechts 15 vrouwen

stonden aan de start. De snijd bij de dames ging tussen

Marieke Boekestijn (0lympu$ en lVendy Spijker (Haag).

Marieke had een slechte dag en stapte uit, zodat Wendy de

overwinning in de schoot geworp€n krceg. In de einduitslag

van het crosscircuit hadden ze in alle opzichten evenvetl pun-

ten zodat zij beiden de eerste prijs kegen.De opkom$ brj

deze cross was tegenvallend. Er waren slechs 116 deelne-

men. Bij de andere crossen waren dat er allemaalruim boven

de 200. Veel atleten kozen voor Uithoom. Een wegwedsrijd

uit het Zorg en hkertreidcircuit. Toch hebhn zij een leuke

wedsnijd laten lopn. Ik heb weselijk afgezien. Vooral die

zandheuvel was een killer. En als je dan langs de finish komt

sn de familie den Dulk probeeÍ je op te beuren met opmer-

hngen als: " Je ziet er goed uit l" (onmogeïjk!!) en "Je fami-

ïe (Piene) loopt mijlen voorje uit l" dan hebje het helemaal

gehad I Maar ik liet me niet kennen. Blijven lachen...Het

crosscircuit zit er op. Het was jammer dat een aantal winnaan

het deze wedstrijd en dus de prijsuiteiking lieten afoet€n.

Daar zaten ook een aantal clubleden bij. Peter Hoek is al een

begnp brj de mannen 60r in de regio. Hij laat vele jonge gas-

ten achter zich. Ook Margdet Hoeksra staat in haar categorie

(35+) al jaren aan de top. Zij werden beiden le in hun catego

rie. Een leuke srijd was er ook bij de mannen 50t: Joop

Seitzinger werd 5e, Ton Toet kwam dit seizoen een beetje

langaam 0p gang maaÍ zal zich volgend jaar zeker met de

besten kunnen meten. Marianne Koopman moe$ drt jaar

wegens een blessure afhaken, anders was zij zeker met een

prijs naar huis gegaan. De Haagse verenigingen bieden mijns

inziens een gevarieerd pakket crossen. HRR in het mooie bos

van Clingendael, Koplopen door de bagger, Haag door de

duinen en tenslotte Sparta met een sooÍ veldloop over het

gras. Hier kunnen vele andere circuits een puntje aan zurgen. j)>

parkeren troor trrouutreliik

fS0neel! lrr,tï*r,*ïxd;H*ru*x*ïx
bestuur heeft dit voorstel overgenomen. Overigens wel met in

b

Steeds meer pnoneel zegde op, waardoor $eeds minder

mensen voor merr bardiensten moesten opdraaien. Met suc-

ces heeft dit team van 4 actie ondemomen. Uiteraard is dit

ook een succes vanwege iedereen die zich hetft aangemeld of

anderen zo ver heeft gekregen. Belangrijk is ook dat het 'oud-

barpersoneel' punten heeft opgenoemd die bij de bardiensten

verbeterd kunnen worden. Eentje berof het veilig parkeren.

Immers, laat verfskken, betekent in het stikdonker, linkom

. op de parkeerplekten binnen de hekken mag niet geparkeerd

worden

. iiberhaupt niet binnen de hekken, trouwens

. behalve voor vrouwelijk barpersoneel. Uiteraard alleen op

die ene avond datje badienst hebtl

. bij de ingang rechts, tegen het hek van het golftenein.

llel Buis

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied vans

aa

Inlichtingen: John Agterof
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n vMJ eetl".:

7 Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

7 Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.
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Hor Rolo Rrvrrw

)Rratn genoeg 0m er volgend jaar weer mer

door te gaan. Vooral als je ziet dat je er weer

veel mensen een plezier mee doet. O ja. Er moet

me nog even iets van het hart. Het di$tale tijd-

perk snelt ons vooruit. Ik was nog maar net e€n

uurtje thuis of de foto's gemaah door Hellen

den Dulk $onden al op het intemet. Ook de uif
slag van de wedsrijd en het circuit die ik Izaak

Luteijn had gemaild waren 's middags al te lezen

op de Site. Dat maakt het meedoen aan zo'n

wedstijd exra leuk. En niet alleen voor de men-

sen die er met de prijzen vandoor gaan.

EiÍdst:iil Wtu MW crossdtuit 2N2-2N3

Plalt W rYoam

YrmmtTrhdum(Spna)

JemmKot(Sporu)

En»tBovenkamp (Kopl.)

MmRorsaut(AV'40)

MalonVoun

eilyDmmhilt(HaagAtl.)

t5

r6

t1

lvíSE tr
MSE W

MSE r45

EdwrnvdMeulen (AY'40)

MamvdBere(-)

0scarVunm(Spuu)

Nwn

hemvanhurwen(llRR)

JanvanBdunn(Kopl.)

MRegmfui&nAtl.)

htervanlnuwen(HRR)

Hen'nanvdStijl(lilR)

HenkMrrlleks(llRR)

PsqKempkm(lflR)

NiekJdmkmht(Sparta)

C,e vd Knarr (AV'40)

Stein Rernhaft(SpÍa)

Mrchl0osrh(ilaag)

EdcMeh(Haag)

Ton&halke(Haag)

YuufYuklu(Spna)

haÍmh$i(SFra)

MamlKemp(HaA)

ReinPijpn[nR)

l8

r9

n
2t

M40 l3r

M40 133

M40 13ó

M40 lff

HansvdWaah(Spata)

krvaniftli&(Spu)

JohanvdHant(Spau)

JmpvanRaay(-)

Eirdrfrlrd lt@r MDay ooscínuit2ffi2.203

frd h" fil Nun

I Mfl 5 PehHoet(lflR)

2 Mfl 7 Ton0ueNlhuis§pu)

PM;

findthnd llaaghn&n n2Day smíiÍflitm2àN3

(fr"

v35

v35

v35

v35

M Cd" rit
1M503
2 I\,150 6

3M508
4MStl,
5 [450 ró

6 M50 23

7MS24
8MS»
9MS30
r0 M50 3ó

lr M50 38

UMfl45
t3 Mio 45

14 M50 49

15 M50 16

16 M50 107

nwh. w
1M404
2M409
3 lt,l40 14

4 M40 15

5 M40 18

6 M40 24

7 M40 35

8 M40 50

9 M40 58

l0 M40 78

ll M40 78

12 I,l40 m

13 M40 104

14 M40 114

15 M40 117

16 M40 t21

r? M40 131

EirfrMll@afui0Dayqnyitsfim.2fr3 EitfrM{a@fuMftrysusirfllit2Ui,-2flll

Nwn

trovantnuwen(AV'40)

DoekeeJong(0lympuï0)

NrmMomrnan(Hag)

Jan Sftkema(Kopl.)

JmpSernmeer(tRR)

hulSlijrn(IflX)

NmEinhaus(Spta)

\VillemvanPrmíen(HRR)

TonToet(lilR)

Jan\Yumga(Haag)

IzÀakLÍer1n(lflR)

JaapvarDijk(tilR)

Fdajr0RR)

Ed\Voonsdffiht(}Itag)

ProtTdsÍoo(AV'40)

Peiql(Íiek(Haag)

U. TN

vsE 4

VSE 4

vsB 6

v$ 2t

Ntlat

Maieke Bmkestijn (0lynpu'70)

WendyvdSplku(Haag)

RenateOYefiago(l{aag)

Sirnmlakhuijrn(Spu)

1

8

9

10

1l

n
13

l4

5

5

ll
3l

31

qL

MSE

MSE

MSE

MSE

M$

MSE

MSE

MSE

45

5ó

58

$
6l

ffi

8ó

8ó

Imtuthnt(HRR)

Richad Holshge (AV'40)

MiclrlOut(Haag)

MaffillVimnga(Haag)

HenkBaas(AV'40)

MailBovens(Haag)

InTolhm(Haag)

HaryOmerrun(Spam)

tfuótandlíaaghnden fl2hy owdruit202-N3

PhA rid Nm

MaryretHo€kfi?(lflX)

MlnuBakker(AV'40)

MaÍlaYd\Verf(Haag)

C}tistavdKnats (Spau)

EineM h;lfliltut PW oosinuÍ 2fl2.203

iltfi U, fil Nun

M5 4 HsC:dok(Vmmhorcn)

2 V45 14 San&avaniSant§pru)

4

8

11

20

Cat

MSE

MSE

MSE

MSE

MSE

MSE

I
Z0T-CPC energiek van start

De HRR website bevat nu de digitale foto's van de eerste

zaterdag (dank aan Roché voor de training, dankje Nel

voor je foto's en dank aan Hans onze webmeester) en

André Westerhuis heeft zijn gave van de pen gebruikt om

een paaÍ sappige ooggetuige verslagen te maken, die de

hele wereld via onze www kan lezen.

Henk Hoogeveen heeft veel van zijn lopers voorzien van

het felbegeerde ZoT-shirt, zodat we straks bij de CPC

hopelijk ruim 150 lopers Z0T gekleed zien voorbijtrek-

ken. Onze sponsors dit jaar zijn Kees Knaap, Holland

Runner en Run2Day uit de Schoolstraat.

Zeg het voort na de CPC gÍmn we gewoon door voor de

RoyalTen. Nieuwe insclrijvingen zijn (overigens ELKE

zaterdag) van haÍe welkom !

lélé Groot

ll
p de emte zaterdag van het jaar 2003 was het weer

zover. De 16 trainers begonnen de zaterdagochtend

met elkaar een hartelijk gelukkig nieuw-

De groep was eind vorig jaar al bij elkaar

geweest voor een intoductie. Ditjaar zijn er een aantal in

de opleiding voor assistent trainer loopgroepen (ATL) en

Ronneke is bezig met de 'grote'cursus. Zo vergroten we

de professionaliteit en kwaliteit van de technische kant

van onze vereniging.

En dan is het altijd weer spannend hoeveel lopen er

komen. Nou dat was dit jaar een heel leuke venassing:

bijna 80 mensen meldden zich. En zoals zo vaak: een

heleboel nieuwe via de mond-op-mond of oor-tot-oor

reclame ! DANK aan alle leden die weer bekenden naar

onze vereniging hebben verwezen !

De boekjes met de trainingsschema's (nog meer toegesne-

den op de recreatieve doelgroep) en de prachtige steen-

rood gekleurde T*hirts (mijn spellingsconfiole z.e* dat

die shirts van een hoofdletter t moeten worden voozien !)

lagen klaar. Ons comitó (Noor, Georgette, Sylvia en Jéjé)

had zich weer door Nico laten fotograferen in allerlei

kerstsferen en de leukste foto is gebruih om een kent- en

nieuwjaarswens te maken. Alle oud Zotters hebben die

toegestuurd gekregen, wat v00r velen - nemen we maar

aÍu - een stimulans is geweest om weer te komen.

RU
I

A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van atle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciate sport-inlays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

orthopedische schoentechniek

D
D

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

tijk gaat?

Huykman & Duyvestein

enLop
der

Normaal lopen,
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Bloedarmoede
hhiquq "
Orttl uit È,,1e*on wat bloedarmoede is, zal eerst uitgelegd

irneten wordenwat hemoglobine (IIb) is. Hemoglobine is een

166,16.,,&'& iode bloedcellen (eryfiocyten) aanwezig is en

ervoor zor$ dat zuurstof gebonden en vervoerd kan worden.

Bij marmen is de normaalwaarde van het Hb-gehalte

8.7.mmol/l - 11,2 mmol/l; bij vrouwen 7.5 mmol/l - 9.9

mmol/I. Bij lagere waarden wordt gesproken van bloedarmoe-

de (anemie). 0mdat zuuntof van belang is bij de energieleve-

rantie van (arbeidende) spieren, is het voor (duur)spÍers

belangrijk om een goed hemoglobinegehalte te hebhn. Het

blijkt echter dat bij veel lopen het Hb-gehalte aan de lage

kant is.

bii lopers
dat niet het geval is! Uit ondezoek is gebleken dat zo'n3\lo

van de duurspoÍers ondanks een goede voeding (toch) een

rlzertekort te ontwik'kelen. Dat kan klachten opleveren als

chronische vermoeidheid, een verminderd hentelvermogen na

zware inspanning en een verhoogde vatbaartreid voor allerlei

kleine infecties. Bij duursporters met dergelijke klachten ver-

dient het aanbeveling om niet alleen het Hb te bepalen, maar

ook het fenitine.

Behandeling

Als er eenmaal bloedarmoede door een ijzergebrek is ont-

staan, kan deze het beste behandeld worden door het slik'ken

van ijzertabletten. Vaak verdwijnen de klacht€n dan al na de

eerste week van de behandeling. De duursprter voelt zich

minder vermoeid en her$elt weer na een zware inspanning.

kn beschouwende opmerking is hier op zijn plaats. Lang niet

altijd worden vermoeidheidsklachten door een ijzeÍekort ver-

oozaakt. Veel vaker nog spelen een tekort aan rust, al dan

niet in combinatie met een te zwaÍe rainingsbelasting, ea
belangnjker rol!.

Hoewel de effecten van het slikl<en van ijzertabletten brj een

ijzertekort dus spectaculair kunnen zijn, moet niet te licht

gedacht worden over het slikhen van ijzertabletten. Deze

tabletten kunnen allerlei maagdarmklachten, zoals misehlk-

heid, obstipatie ofjuist dianee geven. De behandeling moet

gedurende langere tijd vooÍgezet worden om de ijzervoona-

den (onder andere in het beenmerg) weer íum te vullen. Als

ijzertabletten langdurig geslih worden, terwijl er geen sprake

is van een ijzerteko4 kan dat leiden tot te hoge voonaden,

waaóij het ijzer gestapeld wordt in allerlei wedsels en daar

tot beschadrgingen kan leiden. Het is dus zaak, om pas ijzerta-

bletten te slikken als er na laboratoriumondezoek uit de feÍri-

tinewaarde bhjkt dat er sprake is van een ijzertekort!

Natuurlijk moet er altijd gezocht worden naar de achterliggen-

de oozaak van de bloedarmoede. Als dit dieetfouten zijn, dan

zullen deze verhterd moeten worden. Is een zware menstru-

atie de oozaak, dan is het slikken val de pil te overwegen.

Bij een hoog percentage duursporters (zon 3070) zal het erhter

noodzakelijk blijken extra ijzer te slikken.

Conclusie

Bij veel duursporten wordt een laag Hb aangetroffen. Dat is

vaak een fysiologische aanpassing aan de duursprtbeo€fe-

ning. Als de spÍer echter klachten heeft die zouden kunnen

passen bij een bloedarmoede, is het zinvol om door middel

van het bepalen van het fenitine te bezien of dit al dan niet

ligt aan em ijzeÍekoÍ. Alleen als de ijzervoonaad te laag is,

is het zinvol ijzertabletten te gaan slikken (op voorschift van

een arts). Als dieetfouten de oorzaak zijn van dit ijzertekort, is

het vanzelfsprekend dat eerst de voeding verbeterd te worden.

ziehen en kwaadaardige gezwellen. Dit valt echter buiten

het bestek van dit artikel.

Nadere diagnostiek

Alleen op basis van een laag Hb-gehalte kan dus niet de diag-

nose bloedarmoede door ern ijzergebrek gesteld worden.

Daarvoor is meer laboratoriumondezoek nodig. Dit aanlul-

lende laboratoriumondezoek kan bestaan uit de bepahng van

de concen[atie van het fenitine, een maat voor de ijzervoor-

raad. Vaak wordt brj gewone mensen bij deze bepaling ern

onderwaarde van 20 Ug/L gehanteerd, maar zeker bij sprten

dient emaar gesfteefd te worden deze waarde boven de 35

Ug/L te houden. Pas bij deze waarde is de voonaad ijzer in

het lichaam voldoende. Er kleven enkele nadelen aan dezr

fenitinebepaling. Zo ko$ deze bepaling beduidend meer dan

etn Hb-bepaling. De bepaling moet in een laboratorium

gedaan worden en kan dus niet even snel worden uitgevoerd

door een vingerprik brj de huisarts. Daamaast is het bekend

dat de waarde van het femtine strjgt als ern sprtr een infec-

tie onder de leden heeft. h dat geval kan dus abusievelijk

geconcludead worden dat de ijzervoonaad goed is, terwijl

Oorzaken van een laag hemoglobinegehalte

Er lrunnen meerdere redenen zijn waardoor het Hb bij veel

sprters wat aan de lage kant is. Deze redenen staan hieronder

beschreven:

. Verdunning. In de eente plaas needt er na een langdurige

inspanning een verdunning van het bloed op, Dat is een

fysiologische aanpassing van het lichaam aan deze duurin-

spanning. Verdund bloed is minder stroperig, waardoor het

gemakkelijker door het hart in het lichaam rondgepmpt kan

worden. Door deze verdunning [eedt er een daling op van

het gemeten Hb-gehalte, terwijl er absoluut gezien geen

tekort aan hemoglobine is. In dit geval zal de sprter geen

klachten van bloedarmoede hebben en zal het Hb-gehalte

niet stijgen als er ijzertabletten of vitamines gegeven wor-

den.

. Uzergebrrk. Er teedt echter brj veel duursprters (ook) een

bloedarmoede op, door gebrek aan ijzer. Bij het ontstaan van

deze ijzergebreks-anemie kunnen verschillende oozaken

meespelen:

" De vooding bevat te weinig ijzer. De voeding van de

gemiddelde Nederlander bevat in het algemeen net aan vol-

doende ijzer, mits er gezond gegeten wordt. De voeding

dient dan wel voldoende ijzemjke producten te bevatten,

zoals volkoren producten, vlees, vis, lever, groene groen-

ten, vruchten en noten. Als er echter veel tussendoortjes en

frisdranken genuttigd worden, komt de ijzerintake met de

voeding wel in het gedrang. De voeding van wouwen

bevat vaak te weinig ijzer om de simpele reden dat wou-

wen vaak kleiner zijn en dus ook een lagere energiebehoef-

te hebben. Zij rullw dus in het algemeen minder eten en

dertralve ook minder ijzer met de voeding binnen hijgen.

Daamaast eten veel duurspÍers weirug of geen vlees.

Weliswaar kan er voldoende ijzer in plantaardige produc-

ten zitten, maar dit wordt moerlijker door het lichaam

opgenomen.

"Het ijzer wordt gebrekkig opgenomen in het maag-

darmkanaal. Uzer wordt slechts gederltelijk door het

lichaam in het maagdarmkanaal opgenomen. Zo blijh dat

ijzer uit dierlijke producten veel beter opgenomen wordt

dan ijzer uit plantaardige producten. De opname van ijzer

uit plantaardige producten kan wel verbeterd worden, door

deze producten gehjktijdig met vitamine C-njke producten

zoals sinaasappelsap, een kiwi, $oene gÍoenten of viami-

ne C in tabletvorm. Door gelijktijdig gebruik van koffie,

thee en melkproducten kan de opname van ijzer uit het

maagdarmlcanaal juist geremd worden. Als iemand neig

tot em lage ijzervoonaad, dan moeten deze dranken dus

niet tijdens een (rjzenijke) maaltijd genomen worden.

* Uzerverlies. Bij lopen die langdurig en intensief trainen,

is er vaak sprake van een verlies van ijzer. Dat kan met het

zweet, met de ontlasting en met de urine. De rode bloed-

cellen blijken bij lopers namelijk sneller kapot te gaan,

waardoor er (meer) wij hemoglobine in de bloedbaan komt

te circuleren. De nieren filteren dit hemoglobine uit het

bloed en scheiden dat met de urine uit. Uzer kan ook verlo-

ren gaan, doordat er bloedverlies kan optreden uit bescha-

digd slijmvlies in de darmen. hker als dat bloedverhes

niet al te veel is, of wat hoger op in de darmen plaatsvindt,

wordt het bloedverlies als zodanig niet gezien of opge-

merh. Bij rrouwen kan het bloedverlies bij de menstuatie

ervoor zorgen dat bij hen eerder een bloedarmoede ont-

staat.

. Andere oorzaken Bloedarmoede kan ook ontstaan door een

vianuneteko( maar dit komt duidelijk minder voor dan de

bloedarmoede die door epn ijzergebrek wordt veroorzaah.

Dat betreft dan meestal een tekoÍ aan vitamine B12 en foli-

umzuur, wat kan optreden bij diegenen die totaal geen dier-

producten in hun voeding opnemen (veganistische voe-

Minder zeldzaam is het voorkomen van bloedarmoe-

van (chronische) infecties, bloedaanmaak-

Big Diet
I ; ut na de zomervakantie 2002 ontstond in de groep van

K ,* rie Graat het rdee om lets te gaan doen aan de

l\g.nirrrten van diverse lopen en loopsters. kn pnma

ideevant& kilo's waren duideljk zichtbaar,

Maar ja, zo eenvoudig is dat niet, "we moeten er een wed-

stijd van maken" was een veel gehoorde keet.

"Een wedstrijd waar je ook nog iets bij hnt winnm". h
gezegdzo gedann!

Vanaf september/ohober hebben alle deelnemers éón euro per

week moeten inleggen, we werkten met een vrouwgn -en gen

mannenpot. Al snel was het aantal deelnemen gestegen naaÍ

18, een groep met een totaalgewicht van een Heine 1500 kilo.

Dr begingewichten werden vastgelegd en wekelijk werden

de nieuwe gewichten genoteerd, em hilarisch ntueel dat

plaatsvond in het damestoilet van ons clubhuis. Nico

Trotsenburg als organisator en Nel de Konink als zijn heftalh-

ge assistente, goed voor de registratie en de financiële afspra-

ken.

Groot próleem voor de groep van Jos werd natuurlijk de

inlulling van de woensdagavond. Traditioneel de avond

waarbij het heerlijke vocht (wijn) wekelijks naar binnen werd

gegoten en natuurlijk ontbrak de Franse kaas daarbij meestal

niet. En dan nu aan het water, de Cola light, droog stokbrood

of iets dergelijks,

En het ve4aardagsgebak was natuurlijk helemaal uit den

boze. Een mindere periode voor de batomzetl

Een lange periode die woensdagavond 5 februad 2003 werd

afgesloten met als hoogtepunt de laatste wegrng van de deel-

nemen. Wederom de traditionele weging in het toilet, één

voor #n om de spanning wat 0p te voeren en na de wasbeur-

ten de bekendmaking van de winnaar en de winnares.

In zijn totaliteit zijn de 6 deelnemende mannen 26,9 kilo afge-

vallen, de derlnemende 12 vrouwen zijn in zijn totaliteit 35,6

kilo afgevallen.

Mannen en vrouwen zijn dus 62,5 kilo afgevallen en dat staat

toch maar mooi gelijk aan 250 pakjes roomboter of 25 zakken

aardappels.

Een prima prestatie, een compliment waard. En nu maar eens

kijken hoe lang de gewichten zo blijven?

Felicitaties gaan uit naar Rob, Jan, Jaco, Marc, Jos en Nico en

bij de vrouwen naar Ineke G., Ineke J., Anne, Sonja, Marleen,

Yvonne, Diane, Sylvia, Ria, Els, Jac§ en Bertie.

De prestatie van Jan en Els steken boven iedere de.elnemer uit,

Jan is afgevallen 17,3 kilo en Els 12,4 kilo.

Opvallend was verder de demanage van Marleen die in staat

is geweest om Els, op een haar n4 te benaderen.

Zij presteerde het om in de laatste weken uit te komen op een

gewichtrverlies van 1 1,9 kilo.

De groep van los blijh toch over bijzondere kwaliteiten te

beschikken, nu nog even iets doen aan het lopen!

En lopen, dat gaan ze doen want de CPC en de MARATTION

zijn HET GESPREK van de woensdagavond, de gezellige

avond met gebak, wijn, kaas en andere lekkemÍen.

Ik dank iedereen voor de gezellige brjdrage aan dit evene-

Afscheid tran een I

ment, Jaco rn het bijzonder voor het wekelijks meeslouwen

van de wergschaal en Nel voor de assistente-rol.

Nko Trohenbug (9,1 k't,lo lichle;t)

Loper uit de grep los(2,3 kilo lichter)

Boy Gail,iaard hecft onlangs afscheid genomen als lid

van de Barconmide. Hijwasvanaf 1999 voonifter van

deze «immisie en lwft verleden jaar het voonitter-

xhap overgdngen aan Berry KramelTotl novemher

was hijnoglidvan de conmissie, maar wegens iljn
nieuwe taak als trainer, wilde hij definitief ophouden ak

lidvan de harcomnisie.Wijdanken hem nogmaals

voor zijn grote inzet en bwezen diensten. Voor een

w*rgavevan zijnvisie over deze peiode hehfun wij,

(de huidige barcommide) hem gevraagd *n stukje

voor het clubblad te schriiven en dat heeft hij hienne

ingewilligd,

6 6 f, I adat ik onlangs definitief afscheid heb genomen van

I Ï Í;-ffi ffiJffi,Ïffi,;:, ï1.';1"ïïo',, ".
Alhoewlikr,altijd met veel plezier nujn werkzaamheden venuld

heb, is dit misschien wel het enige en juiste moment om kitisch

(naar de clubleden) te reageren. Wat men helaas vaak bhlh te ver-

geten, is dat de bamedewe*en en commissieleden allen waarde-

volle vrijwilligen zijn. Toch worden zij vaak op het onbeschofte

af behandeld door de klanten

(hun medelopen). De barmedewerkers, die op hun loopavond ach-

ter de bar saan, 0m voor jou te zorgen met een hapje en een

drankje, hebben tussen 20.ffi en 21.00 uur een enorme toeloop te

verwerken. Dan kan het dus inderdaad gebeuren, dat je iets langer

moet wachten. (0ok bij de barmedewerken heb je snellere en

langzamere werken, net zo goed als bij het lopen.) In plaats van te

mopperen, kun je ook even helpen, door bijvoorbetld te zorgen,

dat je weet wat je wil bestellen als je aan de beurt bent, of door

niet te blijven kletsen met de barmedewerker, of nog beter, stap

even een kwartide achter de bar om ze door de eente c.q. ergste

drukte hern te helpen. Voor diegenen, die nog geen bardienst

draaien, zou ik zeggen; geefje daarvoor op, dan kun je zelf erva-

ren wat het inhoudt om achter de bar te staan.

Het risico van een negatieve benadering van de vnjwilligers is, dat
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Halve marathon van Rockanje op zondag 26 januari 2003
Bah, wat een grijze dag. Niks g*n zin

eigenlijk om te gaan lopen, maar ja,

afspraak is afspraak. We gaan naar

Rockanje. Een alternatief Egmond met
negen stnnd voor de halve

negen vezamelen bij de club en

zitten ze. Henk, Peter, Jeffrey,

en Bert. Bert is onze supprter

met zijn voet in het $ps. Bas loopt

ook mee, maar die komt op eigen gelegenheid

naar Rockanje. Ik overweeg nog even 0m voor te

stellen een paar uurtjes brj de club te lopn, maar

houd toch maar mijn mond. Niet zeuren, we gaan

lopen. Door een klein misventand blijh dat we

niet om twaalf uur staÍen, maar om één uur. Dus

we zijn zeker niet te laat. Na nog een laatste bak-

he van Marga gaan we dan maar. Het is nog best

een stukkie rijden. Het is nog lekter rustig op de

weg en we zijn snel m Rockanje. Parkeren op de

grote parkeerplaats en met e€n pendelbus, waar

ze er wel acht van hebben, naar het dorp.

Inschrijven, omkleden en wachten. Lang wachten

maar het oorverdovend opfieden van dweilorkest

de Horleypiepers bij ons in de sprthal vergoedt

veel. OndeÍussen is het gaan regenen, zodat we

brj de sart al lekker nat zijn. Het is een dorp, toch

moet ook hier nog even een paar minuten

gewacht worden tot het parcours uijgegeven is.

De burgermee$er schiet ons weg en daar gaan

we met zo'n twaalfhonderd lopers. De 10,8 en de

21 km starten tegelijk, dus dat is wel zo gezellig.

Hoewel, Bas en Peter verdwijnen al gelijk uit het

zicht, even later gevolgd door Jeftey, Henk, Erik

en Theo. Geeft niks, ik hou mijn eigen tempo wel

aan. Over de dijken naar het stand is het een fan-

tastisch gezicht om die lange rij lopn voor en

achter tussen de weilanden te zien slingeren. Het

publiek is wel een beetje levenloos, die regen

ndigt ook niet erht uit tot klappen. De loprs

zelf zijn ook erg stil, er wordt niet veel gebab-

beld. Dat verandert als Henk zijn trainersaak

serieus oppakt en mij op komt halen. Weg dat

rustige temp, hij geeft net zo lang aan dat mijn

eigen tempo wat hoger ligt, tot ik er een stapje

bovenop doe. Het wachten is nu, volgens mij, op

het moment dat hij zegt als ik teveel hijg 'Joh,

niet te snel hoor, lui$er naar je lichaam'. Maar

nee, vandaag niet. Voomlsnog gaat het goed. We

gaan het strand op voor de negen kilometer zand.

De eente honderden meten is het een soort dik

zand, waarje lekker in weg zakt, maar dan wordt

het harder. En natter want het water van de vloed

ligt er nog op. Lekker spetteren in die paar centi-

meter water. We halen ïheo bij net als hij afbuigt

naar de finish van de 10,8 km. Henk en ik gaan

door en ook al ben ik naar rujn ergen ider niet

erht snel, we halen z0 nu en dan toch wel wat

loprs in. Henk blijft het temp bepalen en vooral

ook praten. Bij vijftien hlometer een flink stuk

over de duinen klunen en langs em modderpad

terug naff de verharde weg. Daar knjgen we de

wind nu natuurlijk tegen, want we hadden hem

op het sfand mee. De aangekondigde kilometer-

aanduidingen zijn we na zes kilometer al kwijt

geraakt en hier komen ze ook niet meeÍ terug.

Dus dat wordt een beede op gevoel lopen. Sinds

we uit de duinen zijn gekomen, horen we door de

wind de omroepr al. Het lljh of we er al zijn,

maar we moeten toch nog vijf kilometer. Het gaat

goe( ook al loop ik steeds een tiental meter ach-

ter Henk. We halen dit laaste stuk regelrnatig

loprs in, wat altijd een lek1rcr gevoel geeft. Paar

keer lmks, paar keer rerhts en daar is de frnish.

Henk zou Henk niet zijn als hij niet alsnog mij

voor laat gaan op de meeÍnatten. Ik ben teweden

met mijn 2h11". Peter, Jeffiry en ïheo hebben

hun 10,8 in iets meer dan een uur gelopen en Erik

is net binnen de twee uur binnen. En baas boven

baas: Bas in 1h46". Natuurlijk, sfand is strand

maar vandaag was het toch wel erg leuk om hier

op het sfand te lopn.

AndréWesterhuis

Loqgrcr;pllenkHagevxn,

--§ffiffiUITSLAGE€ M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

v

M

M

M

v

M

M

v

M

M

M

V

M

M

M

M

M

M

M

M

5

6

1

9

ll
t2

13

l6

n
l9

n
I

2t

n
th

2

n
30

l
32

T
14

4

31

l8

39

42

43

44

45

41

llar 0rijrn

Jolu&0rer

ilMu wI REC 0:lE:1?

1 \tB 0:19Í8

23 l!fiI 012:08

2 ilíR[ 0:1fi
l,i WI 031:10

liknq
Nwn

k'niel

lÍrnEga

rit
0i43:40

051:0ó

0:5420

055:16

05755

058:11

058:12

05851

059:04

1rffi23

l:01:40

l:02:54

l:02J7

I 05:29

105:44

l$8..03

I:ffi:01

l:08:40

rs3?

l:1053

l:ll0l

Zevmluruelenloop,

ZA Rnmwdld W, l*fu 5 kn opUlzlU2M U. Tilt NmI M CI1551 HansvarBd(AV'47)

M:1918 hryvanderPlas(ladenÀtl.)

18 M 0:2ft0 NafiR'enrr

19 M CIm24 Frlrffimkui
2l M 0:ft12 RmaldHof$lmtu

n M 0:204i Aluvan&llen

24 M 020:48 AliCrll,tor
25 M CIm53 Edyzjl

5 V ft2l:ll Henny&I(ievit

29 M 0Í1:ll \Villemllaselamp

43 M V.n:.41 Tmn&0ruuw

45 M t22.52 lantlmens

13 V t2l:43 Sartravan&nBerg

55 M 0:2353 RurtdNoortum

16 V 014:02 DimEvanr

$ M CI24tr MiteDm

l8 V tU.X §rmonettel"enue Mullu

HenkBru:gom

C,trdtvanfuVer

PebÍGmen

ïMmndsft*
Snvallidan

ImhSdnialtr

Jttltol,alimMaÍimz

tud'éhiaja

RmlGo't

BlReinich

BmRepqm

PderLe$h

fumhHomrl

Antorlrttt Jam

Kooe&Gmot

JfuvalAgm

BstDmaÍr

LieshlftrmBmmen

AdèleBogmhmgoutter

NdlieVqpql

§4maHmsels

Louisovarhlt

PeterBanrfrd

Bm[ftnvan

IhmGhjnn

CarinaPoley

JryKonng

Lom&Vliegr

ï[sVsiagfli

llam&Jagu

MariltetuDrlk

krohnBrmhrg

RmulMul&r

Jdnvardal(mfr

MSftJpm

JmpHunger

Petukmpkm

Cr6Rrp

NimDrWsl

JoseWilleinsr

JaapvanDi[

PgrHml

R€mBooghr

Mugretttoetsta

Frarkïïuip

JqVahrcn
Iadlroijn

RemPi1pn

ftrcrOnn

hpvandmBag

Maml&nhlk

lanNreuwenburg

GmvanmPry

DmRurfnvan

tu[ibaftdel
HedikvdTak

hmMJk
JmeeGroot(XIZmeq)

lVoÍerKuF

BasMrrllektr

He*Koktr

Berllfmn
AnmevanHuningar

ïhavandsCrm

I'rkShdrltr
frqtuem

BertvanNer

HsmavanNus

CorgdePaftvlnt

KoosdeGrmt

NeilioVqpot

Yvmltuijtnm
I(ellyKmp'nan

MananneKmpman

PelflBamd

AnroinetJam

LrmhfrvanBermn

RomekeBorsboom

Ke6funskut

VamsaMullu

[{uramKmflun

Ptetn&GÍaaÍ

JmpdeOim

ftryNmdam

fukSmtqls

Paul vanDunm

NrmTrCIlenhug

ArdtP+rha

MuguvanD!

PemvarlYestbrnek

AnturftJam

NelleVuput

AbD[ur
Els Tmtienhrg

Bmmvanlle!órcËk

Inevaa&Wal

BilvmKi[

[{arftel(ortuhk

CouCrielad

Mmllomung

Jmlhrnqm

Faulavan Niurrmhuizrn

AmetMardm

A&i\Vustr

haFlemmhg

CailaRog

tl«man van dr§tijl

PeffLmuwenvan

MaÍEIMremlm

FramI'Íatns

RaoulMul&r

EdBietsteku

HedMull*m

ftkrGmer

JoaVertlr

Willem vanPrmrlen

Ces Rtp

BÍigiftMuhr(hnHaag)

ReirPijpn

JryS€rhngtr

Mamlhitdm

Nwl
EdpdC&mm(hrhAtl.)

larvanBogu(ïetNd)

RonKmwaat(Koplqus)

LirdavanWely(ftam)

RhVdaí(htu)
RenéBe$oÍr

GmRrp

PuuGmen

Irrne Xqntn (AV De §rutau)

ftnitvan&rVmr

Ilans Teíouw

IrisB$mar(VdXd)

Pidfl&CÍirl

frilshich
ïhrvander0ost

PlmRe,ptp

tlmtBrugun

UrTrfrxenhÍg

HeidivandnYer

RmneleBonkrom

I"odlki*
iuthaKomt

CanyvanTeylugen

Ni.mTÍffflhrB

RuVre&

kkeGillet

Inem var Blertffi fliir,(R§A))

SbrcnPm

AlbstBtrhuiufl

PelrvalRrlgml

IfindertDoÍst

BaÍlíil§drnohs

PxuranfuMu

Aum&nHeilu

Jotrnuntutuft

MaÍElMrfltls

NafoRmm

HenkMuMtr

RerÉBoeghm

&sRip

205 M55 ll2:35

ó3 Mfl H2i8

984 M45 l:13:20

82 V45 l:1451

3123 liÍSE l:1532

5l V50 l:1ó:41

8ól Mio l:1ói2

148ó M40 1:17:14

930 MS lrl?:50

1568 M45 l:1851

l0l5 M50 l:18:Í

5?X M55 lÍl:56

548 VSE l:fr:!9

315 V40 t.B..2l

179 Mfl t"24..15

M M45 124:45

ru9 M45 lr45l
W V45 l2ó:M

413 V35 1:2Íi48

346 V45 1:2ói48

439 V40 1:27:10

389 V45 l:'tl.fr
2181 M40 l2N:12

156 M55 l:llíl
1582 MS lil:42

552 V35 1:12:48

nfi M40 13313

ó43 V40 l:3402

80? M55 l$:19

ró?0 M$ ri?03

$2 V45 l:37:03

1ffi9 VSE 137:04

T,I§E

MSE

MSE

M40

MSE

M40

M40

MSE

M$
M40

MSE

M40

MSE

M§E

M40

vsE

M40

v35

MSE

MSE

MS

M50

M4ll

M40

M40

vl5

M$

Mfl

ilísE

v35

M40

M40

Mfl

M40

M40

MSE

M40

Mfl

Ir4§E

M40

vsE

M4rl

M40

v45

MSE

M$

M§E

MS

v45

v45

v45

M40

leflmy Bouwu

llar Grijzrn

MarteKortrnnk

0:fl:ll

fr50:47

ft51:04

CI5154

0i2:Í
052:5ó

fi51:25

CI5115

0i336

0:54:19

0Í:29

0i5:14

055:17

055:48

t5ó:34

0i638

05ó39

0:5óió

CI5?32

0i?ió

l:ffi:40

l:02:59

l:059

M40

v45

v45

Mfl

v45

VSE

vsE

v45

M40

v35

v45

v35

M50

VSE

M40

M50

\/35

VSE

v35

}i.ÍSE

v55

v45

vsE

M40

M50

M40

M40

MSE

M40

MSE

M40

M50

M50

VSE

v35

M40

M50

M50

M4rl

Mfl

M50

v45

MSE

M50

M50

\/55

M40

M$

M40

MSE

M40

JaapvarDlk

Lrvaarthnhked)

Evqtrar Niarwsrhuinn

Margr*Hoetsta

EugènevardmBug

Juliolxrsmlv'Íatiffu

\{edySpfu(HaAtl)

EdBissrku

hkeeKelning(SFh)

a
M

M

M

v

I,í

v

M

M

V

M

M

M

M

M

M

M

v

l'|

v

v

M

v

M

v

M

ï
M

M

v

v

v

v

M

v

u
6

ll
5

ló

14

l5

l8

19

ll
l9

t2

31

ló

8l

14

l4

n

ló

52

2

?Í

l8

lvrr
M
1

I

I

ó

9

1

t0

10

t2

4

5

I

I

ló

1

l0

n
I

l5

I

m

t1

18

1

32

?Í

35

23

ló

0Í2:S

fr42:ló

0Í2:40

ft44:05

&44:30

0:44:36

0:4458

0:48f5

ft4855

0í9:ló

0í914

ft49:30

0Í939

050r04

0:5038

ft51fl

t5l15

053ró

0:54:12

0:Í:18

0:ÍÍ5
05535

055:45

057:23

05739

058r36

lÍl:01

l:0135

l:02:4ó

l:0433

l:07r15

CI38i2

040:18

042:0)

0:41i5

ft43:41)

0:4418

0Í538

0.4i:15

t4i:26

0:41'.42

0:48r01

CI4{58

0:49S'2

0Í9:12

0:SJó

051:2ó

05lrl0

0.53.19

CI53i?

CI53i5

0:ÍJ2

0:55:17

CI57:39

058:I

l:04:33

l:04:34

l:ffiÍ4

l:10:23

m)

28

44

M

48

49

Madkefuteruk

Brigira van Elfeltn

SandIaRuilrÍ

SyluaKuipr

ManonCrng

f,unnersvorídlosloop, teiden l0knq29ll2lffi2
plafi

V

v
V

V

V

0:?Í:22

0:17:4ó

0:27i?

0:28:08

0J8:llDotbÉiemloop, Zoete,m€q 15 hn op 03llll2il2

MAfNNan
I MSE 0Í7:03 Eelm&Vmgt(AvniCIr)

34 Mfl l:ll:4ó JanNiarwenhrg

t7lfilïM

lMaadl.a&nAtl.)

aw
MSE 0i{i.47

M40 0its2

M50 0:34:36

VSE 0:36:34

V35 0:39:44

MSE 0,40fl

M40 0:40rffi

M40 0.$.n

V45 041:fi

Mfl 0,44:17

MSE 0:44Í4

V55 0:4451

M$ CI45,01

M$ 0:45f1

V45 0í5:3ó

MiO 04i:19

M50 t.41.n

v45 V,5Ln

V55 0:52:30

V35 0:52.42

M$ ft5335

v45 CI5338

v55 ft5339

M50 059:05

v45 0iqffi
V55 1:ffi0

Henk

(n

MSE

M40

MS

MSE

M40

M41)

M4r)

vsE

M41l

\/35

Mfl

M40

Mf
MS

M$

\/3i

MSE

M40

M40

Mio

Mi0

M$

M40

Mfl

M4ll

M40

M$

\/45

M40

M50

M40

Mi0

M40

v45

M40

M50

Mio

tií40

MSE

I,{aryr€(HGkm

ïro Timnrmans

ftda
I MSE

ME
2? M40

159 L{SE

n4 M$
N4 MSE

2fl MSE

W M§E

T9 MSE

l5l M40

592 MSE

1V) MSE

l8l M45

1049 M$
332 M45», u[t
6U M40

tm Mis

748 M40

8?ó M40

133 VSE

Cflirsdn l

MaielleMadw

Eno Allen

JumrBomsBunernan

l{ilmaMullu

ValrsssaHendlts

lvd4 foÍ{rtsloq, Delf( 5 lm op WnNz
iloun

eraÍdKok0

ConruVmmfl

EddyZijl

J4um0vagaauw

TruuKnnbholzKole

,4elior,ltti/lt[endoop, Drorl|e4 lfue nw#wr opllllll&2
PM Cd. ril lkor
l0 M40 l:17:19 SrvsrPost

13 M40 1.fr:52 WrmKmij

!iudp@, l,Írdrott l0 hn q 2l llIM
flod U. rid Nwt
ll7 MSE CI41i9 tutressrllÍC

15e tuÉoos íort 0W lnfu , Zffin op Nll fzW
llm A fN Nwr

I MSE 0:0ó:47 DamyRrnglevq(hruna)

12 MSE 0:ffi:$ EddyZtr

Hii [eís8taídoop Jóev*ir4rt1 5 hrn q M2l\Nl
rN
0:19rffi

CIr9Í5

0:20:25

0r2Í8

0:23:44

021:Í

024138

0:25r10

0:IJ?

0:15?

0r5i9

0rói0

t.1Í.44

0:2í:44

0'.21,49

0:28:23

CI28:l?

0:21:44

0:29:16

0:29'.21

0:0:32

ftD5t

02953

0:858

CI3025

0:10:27

031:02

0:31:40

CI3rÍ5

0.32.32

0:34:03

035Í1

0.fi:tt

0:3ói8

iloam

ViomtTrhmam(SFu)

TmBai[uil

(eíím,rllaagAíellb[ Deí llarytrflirn q26llilW)
PM A Tiit Nwn

18 MSE 037:39 \Vim l(mrl

de 4 (ror (oplopo Delt Wn op NllilM
AfNNw
MSE ft38:28 Jnontu(SpÍu)

Z&Zf,unnemmrídBc@, L*h, l5lrn opWlllW
ilM A f,il NM
I MSE 0:47:35 MrclrclWoer&n(hVedopn)

I Mfl 052:01 Jarhssch(AVtulrlsmver)

1 VSE 058:21 TndyRutvml(lriVs.hllmk)

I V45 059:48 }laurkeUevav(Hillegom)

25 V45 l:ll:ffi Ànruevallleiilrgen

ó1 MiO l:lói4ó Renllaasnmt

Í mn*4|íaagldelÍe( Oen lhagffifi opWïzfr3
rN
0r?55

CI2t38

0:055

0i0:29

0:3051

031:ló

CI32|03

0i218

0:12Íl

033fl

0:llí2

0:33i9

0:34Í2

CI34í9

0:35:13

0:15í7

0:3ó.01

CI36.12

03óJ4

0:3635

03ó:46

03,l:14

037:3ó

0i7:39

0J?52

018:23

0i814

0J8:24

0:4007

0:41:D

0íl:4ó

0"4Ln

0í3:35

0:43i8

0il:fr
0í559

0:4ó:31

CI4739

ft*er&mad

Lxsverd* op pagina

I,Ífldetld&na

HorlkKoktr

BasMulhkm

Amitvanlldnmgen

RobvanfuOraaf

DamVeitaan

Jan \{unerBoelenu

llsmvanNrx

RóVrtesdË

HarvanTmr

lanDirhe

RfloHffm
But vanÀllu

AndtWuterhuis

T
i0

48

I

3

58

I

s
36

3

49

$
li
4

32

70

n
6

82

3l

l4

'cornrnissielid

IaakLuterjn

FransMmlsn

RdnPijpn

GrstaJesien

ze het niet leuk meer vinden, en er dan mer ophou-

den. Dit geldt zeer zeker ook voor de commissiele-

den. In de 2 jw dat ik voozitter ben geweesl had

ik het geluk om met em aantal zeer fijne compten-

te mensen saÍnen te werken, maar helaas had ik ook

de pech, dat ze vanwege de hoge werkdruk, na korte

trjd wetr opstapten. Dat is nou de reden, waarom ik

zo kitisch ben. Want met een beetje gade wil van

de lopen, kan de uitsfroom van barmedewerkers

wellicht beperkt worden en komen er in de barcom-

missie wat minder bezettingswisselingen voor, het

geen voor rust en een duidelijku berld zorg.

Genoeg kitiek nu. In januari 1997 hn ik bij de bar-

commissie gekomen. krst nog onder leiding van

Berry, daama nam Heidi van der Ve€r het stokje

over en na negen maanden roemloos te zijn geweesl

heb ik in 1999 in het nieuwe clubhuis de leiding

gekregen. In dejaren, die ik meegemaah heb was er

altijd ern vaste trouwe factor: Noortje (Alhrts, voor

wie denkt dat er mesr Noortjes bestaan). Wat blijft

je zoal bij van die tijd. Brlvoorteeld de gezelligeid,

als je na een vergadering nog even nakletrt en dan

om twee uur naar huis fietst. Met z'n allen even aan-

pakken als er een fee$ is, om de kantine gezellig en

schoon te maken. Voor de rdjwilligenavond even!!

een cadeau verzimen, moeihlk dus, want die men-

sen hebben zo ongeveer alles al. Tja wat blijftje br1:

een slechte band op een feest; vieze wijn; geen bar-

penoneel; Rob en consoÍen bedanh. Niks of veel

te weinig 0m lekkere broodjes te maken en ga zo

maar d00r. Gelukkig is overal 00k weer een 0pl0s-

sing voor. 0.K. behalve dan voor de slechte band. Ik

wens de huidige barcommissie en haar mdewerken

veel succes in de komendejaren.

lvd{[oplopeo

PIM A
Nttl|knql9llilN2

TflI

032#

033:ffi

0:3101

0:34:21

0:34Í?

0:34#

035:44

0:36:0

0Í:12

0:3621

037:l

03?Íl

031:48

0r38:05

CI383r

CI3852

fr3853

ft39:01

019:17

fi39:18

CI39:47

CI40:39

0:40,45

0:40:47

0íl0l
0Íl:10

0Íl:ló

0Íl:il
041:2Í

0í2:08

0.42:.11

CI42J9

0,43:03

0Í3:05

0í3:19

fi4358

0.4:24

0:45:20

0:45:48

0:4órl8

04ó:25

0:4ó:I

0Íó:44

0i4ó:56

[47:03

0i47:04

0:47:06

047:10

0Í7:25

0.41.1i

fi4,7:36

L0.32

NMn

MdamdGmulfiaqAtl.)

\Vilhm&CrïiÍ

BasaanShlldms

Piffivanlffuwen

StewnPosl

ÀumfuHep
kmvanPmlgas

HermanunderStijl

JacobdeBie

FIr$MaÍtns

TonBakhurs

Pnorvan&rMmr

HenkMulhke§

I

2

3

I

ll
2

5

l4

l5

I
l8

l0

2t

24

l4

I

ló

I

30

T

I

2

21

n
24

2

4

I

35

3

30

J+

t2

l9

31

41

45

3

M

Í
I
59

0l

I

6
n
&
ts

2

3

5

11

JeroarKot(Spm)

AlhtBethuizrn

PM
I

2

3

1

1

2

1l

12

4

l0

ll
l4

l5

l6

t1

D

1

n
I
9

a
l0

n
1l

29

t2

30

ll
l4

l5

ló

D

v
2t

MKemptm

lmpSemngu

WillemvanProorjen

Remb0vefuge(Heg

PaulSÍlF,

Izrtt'ft{n
Kaftl Stok

MagruHoelrsna

Ton Tou

Pienr var l*zuwen

hounl.eanm(AV40)

Hm:anundrStijl

Pduvankilwen

luonrAmuy

HenkMulletm

AdHSldlry Nmt

VumntTrinhanu$pta)

Pmvankflr{r[

Lrovar Leauen(4V40)

I"edrtDont

Pdsvurkqrwm

ttmanvandoSÍjl

FransManens

MadonVoom§FÍls)

HflkMullelm

JeKqshg(SFa)

NimMoeman(HagAt[)

PetuKempkm

Jqe,uogs
FaulSllp

\lillemvanhoorpn

Ma$elHorh[r

krtlStolk

GsrdWmsel

AffrBahffi

Tonïm

lupvan$
IaitlrÍriJ,
PelffSpans

Puulloek

RsnHjFs

frisil,itffi
tddyZjl

Esftlok(Vootschtm'97)

ClerUutíH

Julrol.asnrnMatmez

HeilKokft

Rmnievar&ljsel

RobVrn*rf

HmnavanNus

MikeDurln

tudrW*sluis

flod
I

I

I

l4

3

4

5

I

8

I

I

tó

6

I
t2

2

JO

35

3ó

39

l9

n
43

3

41

50

24

I

62

31

61

31

13

4

75

50

5l

80

52

8l

PeterHoek

JaapvanDt[

Muiam[mpan

MamlMient1m

BasMullekm

JulohiaraMrtnz

Elyhrm(A\I40)

Henkl(okm

HmkHmgevan

JrfuyBuwer

ltloAlkr
PffiBafluÍd

Hfi[erbrandrry,5drwirg, l0 kn opWlzlzW

PMATilNM
I M tïl:N hmentut§poru)

2 M 0:31.42 hemvalkuwen

ilEn§
T

Boy Gailjad,"

marathon.



PAGINA I2 Hor Boln Rrvmw

Hafu ilantlon van fgmond fgmond, Ílafue man6on op

flunN3
Nm
I*Ku'.var(ftrmHen&ft)

ïhmvd Abhl(hlge)

i{llhm&Graaf

AlhtBehuzm

BdStflntr(Hella§)

JaddeBie

PietuvanfuMu

&mthrtem

JemrnÀnuJ

llennal Gnrmwegen

KaÍd Srolk

ïllyvd l.ar(AV\Vat)

Alhrdantlumn

Lidwien vandsValk

CutitvanfuHmgel

lqus0vrpau'l

WillunvanPrmpn

FrdflikRutge§

JalPurBodmu

KmtuaE

SunonStm

Man*eHd&ru

Ronnrmduljul

AntoimteJam

Tilrs Yulugur

EdyZjl

Izaklloin

ReirPtJËm

ftGelok(Vm{drtfl'g7)

0:42:08 hulGrvmset Kslrooilun W fiI), Uitwtl 10 kn q 26fr1 l2N3

I

t4

l5

»
I

l9

v35

M50

M50

M40

v45

M50

038i?

0:38i8

0:39:22

0:4r)48

018:14 Marfvd\{sffilngAtl.) 77 MIE 0:2í:01 JolnCmner

43 VRE 0:?Í.42 Syl,iaKu'F

45 VRI U.n.I6 ManmCrng

89 MRE 0'.Tl.ï Kffittffi*st

Cdyllarlar(Armtmdam)

Rmddfr6rsfld.Nd)

\Vinem&&ul

HenkvanVelmfur&n

AÍdiok)

RochSilviul

Baman&hkkens

Steven Pcrel

ApCIHijmn(hVedqo's)

Anam&nHeip

Pdrvanhlga$

Jme Willemse

SelmH6§rÀ

MfltBomír

AmievurHeinrngm

IlmkBnugom

kmfumd
CaimPoley

MarHomung

JdmSpans

I V45 U*55

I M40 0:5452

2 M40 055fl

I M$ 056:10

l7 MSE 05732

19 I{SE 057:47

? M40 CI58:02

M5 1:01:45

42 MSE 10305

49 MSE 1:050?

3 V35 1:0?:ffi

5 V35 L0Í2,l8 M$ l2l:13

13 V45 lrl:13

93 MS ll4:5ó

l0l MS l:2139

25 VI 133:28

140 MSE 133:30r0 Ms rj5s3

AartSugts(lmpgoep

A.SliCtn)

LnMhKplagal(Km'r)

E Cnmrn(ABNAMR0)

flodWW
I MSE l$3í2

I M40 1:ffi55

I M45 l:10i48

I VSE l:1128

I tEU ll5:10

13 M40 Ll,l:14

ó ttEU l:l1.ti

1 M55 l:2055

2ó [0U l,ïl.V)

I84 MSE l:27:15

52 M40 l:?l:18

285 MSE 135:0?

218 MRE l:36:06

m M§E l:h30

I V$ 13?:17

355 MSE l:41:08

ó V$ li43:21

ló9 M40 l:4403

49 M55 l:4433

i4 M55 li44:fl

404 ilÍSE l:48S

2l5 M40 l:Í:16

198 M45 l:í:17

l» M45 1:54:17

2151 VRE 1i5:Í
m3 I,ÍRE 157:16

450ó VRE 2Sór4

ll7 [,Í55 2:4:13

Kwrdnn (k ll4 titw\ 5 kn op 26101 l2N3

ilaon

HgdCmmm(lnerAt)

\filemBoon(AVhSpuan)

AlhtBelhurzen

Humanvm&Stijl

RonKoonar(qlqm)

Lndavan\Vely(Hnm)

Syhra Dngem§ (Haag Atl.)

Jankuuan

0uritvan&Vou

GmrgeftPadev[o

Prm Rerlntler

LodKírÉ

ElrTmtedug

Antoinetr.lans

Ronn*eBmh»m

CaryvanTrylmgen

Herdivan&Vm

IutuKonst

LdeGillet

Kenlrlr/lm Pe ZU mitl lfrwn, l0 Elt op Ml lNï
ftd A f$ Nwt
I liÍ§E 049:19 l0ltnl.an$tlq§rtnbar(Kand

Pbfi u
I MRI

Mr
Hamvankl(AV'4?

Bskry)

TmBahurs

AnesStdlng

NaMRflsor

KmFadey(AV$nrguf

kdrffioftÍmi
Alelvanklm

AntonHunt

AhC:ollushm

Jan0mem

Toon&Graauw

StdalClmsem

SimmmMulls

Sylurlnpl

funrdNmÍfuar

MiraÍda$ld&l

MrhD'm

IlimEvam

BrigimvanEfuel

SadÍaRuits

ril
0:15:I

&daril
I MSE 0:12:10

I M40 0:33:10

2 M§E 0ll:10

I M40 CI3?$4

I Mio CIl?fl

I VSE t3?:23

M5 0.42.D

I M$ 045:16

5 Mó0 047:02

4 V45 0:4,I:02

44 MS 0:4C45

$ MS 052:12

l0 V45 052:19

63 VI 0:Í18

ffi V35 0Í:48

6 V55 tÍ:48
? V55 055:45

n v45 056$

14 V55 l:04$ó

&d
I

ï)
ln
3n

ór

0l

9

18

?3

I

30

35

3A

39

55

5ó

Í
ró

tl
6t

u
?r

?i

»
34

&líalve/l,fanfiorflodanB fu*anf, llaÍwnrnfmry
26t0ttN3

Nun

louvanDamrfl

BasMull*s

Hendnlv.d Tal

EicSpaqartn

Adn\{*dur
Henkllmpvmr

a
MSE

M55

M45

MSE

Tfi5

M55

nid

l:0553

l:4ó:08

l:Í:ll
lJ9:13

2:1038

2:10:38

whM
13

I

I

9

I

3

ó

tl
I

8

ó

1

8

l8

10

62

ms í, vd 4, 0cr flaag Wn opfrfrlÀil3
A f$ tYom

M$ 0:21:10 JarGnrmdd

MSE 018Í7 ViÍceilTrhftillm(Av§Fla)

M40 CI3040 Phmvarl.eanm

MSE 031:17 lrm&tDffi
M$ 031:25 kovanl.eqmm(4V40)

M40 CI3235 hrtulmum
M40 CIY:13 HntMtrlldm

M$ lit.n Rio'lMuldtr

VSE 0:34í5 Wudyvd§pffu(hag

illdie})

M40 CI34$ htrKnpkn
MjO 03ó:19 lq§auhgu
M50 CI3ó:38 TonTm

M$ CI3651 hulslilp
M40 CI3652 CtsRp

M50 CI1i04 Wilftmvanhmilm

M{0 037í5 PehGmm

@

De hardloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 ! 2564 AK Den Haag

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

o

o

o

o
SHIELD TARK B.V. THE LARMAG BUILDIilG OVERSCHIESTRAAT 6I POSTBUS 7E643

IOTOARAIíSTERoAil ÍELEFOoN:o2O-5ll lAA6 FAX:O2O-Ell laOo

Dat andere merkenbureau.

SaIELD ManX

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

§ands r8r8

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b

V

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN WassenaaÍ )

)
Ia

2551 EI

Den Haag

Monster

MXE ftlóÍ9

MAI ftr8i9

MRI ft18:$

VRE 019:10

IIRE 019:34

Mm CIr958

MRE 0:il04

MRE 0,,W,12

ilfir 02155

MtE 0fl59

MRE 0:22103

VRE 0:22:48

\TI 0:23ff

ilím 0I:15

VRE 0:,?A.b

ilfl[ t25tr
1T[ 0:15ff

VSE ft25:13

VRE 0:2551

ffi




