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Herkenbaarheid is één van de
gen in het leven. Het gerlft je een
geborgen gevoel. Het geeft je een

herinnering en meestal gaat het dan om
prettige. Bijvoorbeeld na een langewerkdag
thuiskomen, de herkenbaarheid van op je bank
zitten met je kopie koffie en je partn*. Zodra je
de straat inkomt waar je woont zullen je zintui-
gen je aan deze situatie doen herinneren. Deze

herkenbaarheid h*ft het Royal Ten team willen
kweken. Dit jaar is er bewust gekozen voot *n
duidelijk en opvallende poster.

dat de Royal

mei wordt gehouden tenzij in

Zo, nu maar lekker achteroverleunen en tv kijken. Helaas,

was het maar zo makkelijk want op het moment dat ik dit

schrijf duurt het nog even voordat het 25 mei is. Over 5

weken is het zover en dan hoop ik samen met u als één

groot teaÍn een fantastische wedsfijd te organiseren. U

kunt zorgen voor een onvergetelijk wedstrijddag voor vele

atleten. Een dag waarvan hopelijk vele atleten zullen zeg-

gen; het was gezellig, het was goed georganiseerd, ik heb

lekker gelopen, volgendjaar ga ik hier weer naartoe. Ik en

het team, ik noem ze nog maar eens een keer, Margriet

Hoeksha, Cees Bol, Herman van der Stijl, Joop de Gier,

Rob Krahmer en Han Elkerbout zijn druk bezig met alle

zaken te regelen en op orde te kijgen. Het paÍcoun, start

en finishgebied, begeleiding, vergunningen van politie en

gemeente, herinneringen, tshiÍs, drankjes en nog veel

meer van dit soort dingen moeten geregeld, besteld en

aanwezig zijn. Hieóij hebben we de hulp nodig van nog

veel meer vrijwilligers.

Blokhoofden, misschien weet u het nog uit het vorige

clubblad, stuÍen 0p de dag zelf goepjes mensen aan maar

zijn ook in een vroegeÍ stadium betrokten met de organi-

satie. Overleg en try-outs van sommige dingen kosten in

de voo$ereiding ook al veel tijd. Kortom zie het als soep,

wrj het Royal Ten bestuur halen de ingrediënten, de blok-

hoofden beginnen met de bereiding en uiteindelijk gaat u

als vrijwilliger met elkaar aan de slag om de koninklijke

soep af te maken en op te dienen. Het resultaat zal een

onvergetelijke wedshijd voor velen zijn met herkenbaar-

heid en een gevoel van volgend jaar kom ik hier weer. Tot

slot een korte visie over de komende wedsrijd.

Mijn grootste wens is het rondbreien van deze dag en

daarbij geen nadelig saldo laten ontstaan. Ik weet dat dit

moet gaan lukken met uw hulp. Er is al heel veel geregeld

en er zal nog heel veel geregeld moeten worden. Er zullen

problemen rijzen en weer neer worden geslagen. Ik hoop

lurig dat we ons grootste doel van minimaal 1500 deelne-

meÍs gaan scoren, dat zou voor ons zowel frnancieel als

voor het moraal van de vrijwilligers een $ote opsteker

zijn. Ik wens idereen veel sterkte en succes met zijn of
haar aak hoe klein of hoe groot deze ook is en wil de

nieuwe blokhoofden nog eens extra succes wensen in hun

openingsjaar. Iedereen alvast hartelijk dank voor alle hulp

en medewerking.The Hague Road Runners en The Hague

Royal Ten veel sterkte en succes op 25 mei 2003 toege-

wenst.

Marcelden Dulk

Voorzitter van The Hague Royal Íen

41 ranje. de koninkllke kleur maar tevens een in het

t I oogspringende kleur. Ditjaar wat aan de late kant

V ,nt onze folders en posters. niet zomaar. dit had

I t,

Voorwoord
We hehben en paarvoortreffeliike maanden

bel*fd. De bronzen medaille op het NK halve
marathon van Steven Post, winnaar voor de

derde achtereenvolgende keer van de 1 van de 4,

alsook de gestage vorderingen in de afwe*ing
van onze kantine.

I uut ik beginnen met het fraaie succes van Steven

I Post. Gedurende de CPC werd ook om het

h Nederlands Kampioenschap halve marathon gestre-

&l.,Qp deze afstand wist Steven Post bij de mannen 45-

plus'de bronzen medaille te winnen in een tijd van

1.14.14, Een geweldige prestatiel Bovendien liepen diver-

se leden naar mooie klasseringen. Wat wederom opviel

was het grote aantal Roadrunners en ZOTers dat aan de

diverse afstanden deelnam.

De 1 van de 4 wegwedstnjd is wederom een succes

geworden, voor de derde achtereenvolgende keer, hebben

we de wisselbeker bij de afsluitende wedstrijd brj Spara

op 6 april jl. in de wacht weten te slepen. Vele van onze

leden vielen ook in de prijzen br.; de divene categorieen.

Zorg is nog dat wij weer vergunning kijgen van de

Gemeente voor het organiseren in het park Clingendael

van de cross en de wegwedstrijd in de komende edities.

Wij blijven optimistisch gestemd.

Iedere week als je de kantine beneedt zie je de vorderin-

gen die gemaakt worden in de afwerking. Dit precieze

werk wordt venicht door Ben Hermans en Ruud van

Groeningen met veel overgave en met besteding van vele

uren. Darik voor de inzet ! De eentvolgende werkzaamhe-

den zijn de verbouwing van de bar en het schilderen van

de wanden. Het einde komt in zicht ! De totale investuing

zal dan ongeveer hetzelfde bedrag belopen als de aan-

schaforijs van de kantine.

Dit hadden wij als vereniging nooit en te nimmer uit onze

eigen

middelen kunnen financieren; de steun van de Club van

100 is hierbij van onschatbare waarde geweest.

U zult ongetrvijfeld ook de activiteiten binnen onze ver-

eniging van de Haagsche Ooievaars Runners hebben

opgemerkt, die weer full speed bezig zijn met de organisa-

tie van de Roparun en het vezamelen van fondsen voor

de Daniel den Hoedkliniek. 0p ll april jl. genoten vele

leden van een voortreffelijk diner in ons clubgebouw, ver-

zorgd en geserveerd door tearnleden, waarvan de

opbrengst ten goede kwam aan de Roparun.

De Royal Ten van 25 mei a.s. verdient ook aandacht in

dit voorwoord. De commissie is druk bezig om alle pro-

blemen die ontstaan bij het organiseren van de wedstrijd

op te lossen. Een van de problemen is, dat er nog niet vol-

doende wijwilligen zijn: geeft u zich spontaan op brj een

van de commissieleden. Het moet toch weer een fantasti-

sche wedstrijd worden, de HRR waardig?

Tenslotte nog het volgende. Nu het einde van de grote

investeringen in zicht komt, is

binnen het bestuur besproken, hoe

wij onze activiteiten op het gebied

van de wegatletiek (op alle

niveaus) nog meer gestalte kun-

nen geven. Wij zulJen daarvoor in

de komende maanden in nauw

overleg met de Technische

Commissie en Roche Silvius

plannen voor ontwikkelen.

Daarover in de volgende Hot

Road Review meer informatie.

Met sportgÍoeten,

a.
"etj/lDe noeste afwerkers Ben en Ruud in onze kantine

,
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een rc&n t.w. een goed en hoog kwaliatief product kost

meer tijd. We hebben deze ke.er gewoon meer tijd en aan-

dacht hieraan moeten besteden. We hebben onze uitente

be$ gedaan om iets te ontwikkelen wat voldeed aan twee

eisen.

Ten eerste: het moet in het oog springen en voor herken-

baarheid zorgen.

Ten tweede: het moet voorlopig jaren meekunnen en ik
geloof dat we daar goed in geslaagd zijn. Tijdens de CPC

hebben een aantal lieftallige dames voor ons kunnen fol-

deren. Sommigen hoor ik nu denken, wat is dit nu weer.

Heel eenvoudig, dit betekent het uitdelen van foldertjes

ten behoeve van promotie voor The Hague Royal Ten. Ik
liep de CPC zelf mee en voor dat ik over de finish was

had ik al meerdere positieve reacties ontvangen. Het was

duidelijk een schot in de roos, het ontwerp, de kleur en de

stijl. Ik denk dat wij als team er in geslaagd zijn om een

product neer te zetten wat gewaardeerd wordt en wat voor

ons nog veel belangrijker is, wat volgend jaar herkend

wordt. Het moet zo worden dat wanneer men volgendjaar

een glimp van onze poster of folder ziet, men automatisch

moet denken: ohja, dat is The Royal. even op de poster 
,

krjken wat dejuiste datum ditjaar is.Ook dat is makke- 
|
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i Opzeggen lidmaabchap -r0pzeggen van het lidmaat-

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

j liik te gebeuren aan de ledenadministratie of aan het

secretariaat 2 maanden voor 31 december van het

betreffende kalenderjaar.

i Mutaties - Wilt u bij onjuiste adresering oÍ tenaamÍel-

, ling de juiste gegevens sturen naar Avram den Heijer

I avram.den.heijer@l2move.nl (zie colofon, pag '12)

Noot - De redactie heeft het recht redactionele stukken

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

geren. Artikelen in het clubblad oÍ op de website

geplaatst onder persoonlijke titel, komen inhoudelijk

niet onder verantr,lbording van bestuur erlof redactie.

,,lnformatie over advertenthtarieven ve*rijgbaar bii:

Hellen den Dulk, Herenstraat45,258l BD MONSTER

tel. 0174-24086Í - e mail clubbladhrr@kabelÍoonnl,,

Uiterste inleverdatum kopil s6 66ysÍts.11.r'

maqndag 16 juni 2003

lnleveren bij Hellen den Dulk, zie adres hierboven.

m
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Nieuws uit de cornrnunicatiehoek 1 tran de 4 loop bii Sparta op

6 april 2003
TeruiilHuter aan de andere kantvan dewereld
(Nepal) rondreist, wil ik hier twer- acfíes bespre-

ken die wij afgelopen tijd opgezet hebhen.

ln de eerste plaats is dat de posteractie. ln

november2N2 hebfunwe jullie gevraagd pos-

ters met de slogans "Ren je Z,O,T','Hard(e)
lopen" en "Lopen op alle niveaus" opte hangen

bijbedijven, scholen, sportclubs etc. Doel was
potentiële leden naar dewebsitete lokken waar

buftons met de trtelposters de actie verder

januari op zoek gegaan naar de psters en hebben we twee

prijzen uitgeloofd. Annie van Her.yningen (groep Pieter de

Graafl posterde Voorburg vol en won met haar

poster brj zwembad de Fluit de hoofdprijs: em

cadeaubon van Run2Day t.w.v. € 50,-. Ali

Golhashem (groep Ed Zijl) hing een posteÍ 0p

het intemationale Edith Steijn college en ver-

diende daarmee een Run2Day T-shirt.

Het succes van de posteractie (het aanal leden

op 31 december 2002 was nog nooit zo hoog!)

willen we in september voortzetten. Er wordt

gedacht aan een clubpster (kader) waarop wis-

selend informatie aangebracht kan worden en

(va$e) contactprsonen bij organisaties.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ieder-

een die aan de acties (po$er er/of CPC stand) meegedaan

heeft, heel hartelijk te bedanken voor zijn/haar inzet. Het

valt niet altijd mee om tijd wij te maken maar als je dan

meodoet, valt het vaak allemaal wel mee (hoe ging dat

hangen van de posteÍs te promoten, meldden spreekwoord van die vele handen ook al weer...).

voor de wervingsacties in de toekomst willen weer mooie prijzen te winnen waren. Via een

konden jullie aangeven waar de posten $aag e€n beroep op julhe doen. Makkelijker kunnen we

met fototoestel zijn wij vervolgens in het voor jullie ruet maken, wel leuker

naar de hoofdprijzen: waardebonnen van (wederom)

Run2Day t.w.v. € 50,- en € 25,-. Omdat de uitslag van de

loterij terug te vinden was op de website, werd ook deze

exfta bezocht, De op de dag vezamelde adressen kunnen

we goed gebruiken voor mailings over de club of evene-

menten.

Groetju Nathalie Biemans

Zondag 6 april 2003 was het eindelijk de dag van

de 1 van de Vier loop in het Zuiderpark. lk had

het wel in mijn gedachten maar de C0(,, het
weekend ervoor, was eigelijk fulangriikx dan

deze loop, maar ja voor de club en het clubkam-
pioenschap, daar gaan wij natuurlijk voor.

k had afgesproken met Cees Rip en haalde hem om

op, eigenlijk voor mijn doen een beetje te

ja het Zuiderpark lekker dichtbij, dus niet zo

! Daar aangekomen waren er al veel atleten

maar minder dan de keren daarvoor (ammer voor de con-

cunentie) ook waren er al veel Road Runners wíufvan

een paar van de groep waar ik in loop. Mijn groepsleden

hadden zich al opgewarmd. Cees en ik moesten nog

beginnen, dat maakt mij niet uit want het is maar 10 km,

dus tijdens de wedsfijd kan het opwarmen ook nog. Twee

rondjes op de baan inlopen, even omklden en naar de

start. Het startschot was gegeven en na 2 km merkte ik

toch dat de warming-up t€kort geweest was en ik moest

wat gas terugnemen. Ik werd ingehaald door Ton Toet en

probeerde aan te haken maaÍ moest uiteindelijk toch weer

lossen. Toch ging het wel goed, het gaat niet merr zo snel

als vroeger maar het wís weer wat in ieder geval goed,

lekker loopweer. Na 4 rondjes kwam eindelijk de finish in

zicht en was mijn aankomsttijd nog alleszins redelijk. Nog

even nababbelen met mijn $oepsmaten die al gefinisht

waren, want ook zij hadden allen lekker gelopen. Er

waren ge€n pr's gesneuveld maar ook voor de 3e maal

hebben wij het clubkampioenschap gewonnen, geweldig.

Petet Grcen

4 maart:

v.d. Valk op 17 februari bij de hoozitting van de

geweest, waar een bezwaarschrift van een familie

voor ons parkeertenein werd behandeld. Lidwien had goede weerwooÍ-

den. Eind maaÍ kijgen we reactie.

. HRR heeft een meerwaarde rekening van Consolidated van Euro 1700,-

gekregen. Een brief met vezoek om exffa betaling is naar de Club van

100 gegaan.

. Volgend jaar april bestaat HRR 20 jaar. Rob Krahmer is gevraagd om een

fee$commissie op te richten.

Bestuursvergadering 1 apri!:
. Jelle heeft overleg gehad met de eigenaar van het VCl-parkeertenein.

Vanwege de sloop van de omringende gebouwen is er momenteel geen

verlichting meer. Het tenein wordt leeggehaald waama een hek rondom

het tenein zal komen, met toegang voor ons.

. Via de KNAU zal em rechtsbijstandvezekering voor de club

worden afgesloten.

. Steven Post is bij de CPC, tevens de NK halve marathon 3e

geworden in de categorie 45+. Het bestuur vindt dit zeker een

huldiging waard, welke z.s.m. zal plaatsvinden op de club.
. John heeft destijds brj zrjn benoeming tot voozitter de leden meegedeeld,

dat hij de functie voor 4 jaar zal vervullen, aflopnd ohober 2004. Het is

een goede zaak nu reeds te beginnen met het ondezoeken, wie de staf in

oh. 2004 over wenst te nemen. Binnen het bestuur wordt een profiel-

schets opgesteld, welke vervolgens in het BCO van26 mei wordt bespro-

ken. Daarna zal een gesprek plaatsvinden met een selectiecommissie.

. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de penningmeester om

ZOT-ters die lid willen worden, het contributiebedrag minus de ZOT-blj-

drage in rekening te brengen. Hierbij komt dan de ernmalige adminsfa-

tievergoeding van € I I 50.
. Jelle zal zorgen dat er vooÍ Íum de weg een informatiebord over HRR

komt.

De volgende bestuursvergaderingen zullm zijn op:

6 nrei, l0 juni, 1 juli, 5 augustus

,en tranuit het bestuur

Van de
En.....,wat was je tN?....

was en is het motto op het spandoek bij de

ingang van de club bij aanvang van het CE-feest
op29 maart jl. Een geanimerde avond waarbij

de gang er zoals gebruikelijk wat laat inkwam.

Een kleine l30leden,lopers en familie waren na

alle prestafiestoch nog komen opdagen en bij de

klanken van de band O.N.S. werd er enigszins

gueseruerd gdanst. Daar haddenwiiook nog

onze huis D.l. Ronald Boekkanp die dit alles nog

wat kracht bijzette. Het Heinekenbestand was

nietbestandtegen de drinkerceruan en er blek
al gauw eentekort, sony mensen volgende k.or;r

merlrbier!

ij de laatste vergadering van de barcommissie is

all#n nog glazen wijn in de bm te verko-

vanaf 1 mei is het dus op trainingsmomenten

len. De prijs van em glas wijn blijft gewoon dezelfde nJ.

€ 130.

We hebben regelmatig aanbod van het biertje van de

maand. Dit blijkt goed aan te slaan en bij de huidige ver-

zinsels van de brouwuijen gaat dit ook nog wel even

door.

Aan de nieuwe situatie van de bar wordt momenteel op de

achtergrond gewerh. Tekeningen en aanbesteding worden

nauw overwogen en we hopen in de zomer gefaseerd met

de uitvoering te beginnen. We houden je op de hoogtel

Voorts staat er een uitgebreide barbecueavond op de plan-

ning. Deze zal voor de verandering een keer op een vnj-

dag plaatsvinden. Datum 28 augustus. De organisatie

daarvoor is weer in handen van Rob Krahmer en Nico

Trotsenburg.2 kanjers die alles tot in detail onder controle

hebben, dus dat belooft gezelligheid en kwaliteit!!

Aankondigrng ook elders in het blad!

Berry Knmer

Voonitter barconmissiemogelijk om een fles wijn aan de bar te bestel-
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De andere actie waar ik nog even stil btj wil

staan, is de stand tijdens de CPC. Ook hier heb-

ben we geprobeerd zoveel mogelijk potentiële

leden te informeren over onze club. Flyers met

clubinfo werden voorzien van informatie over

de 'Hague Road Runnen loterij': de lotuij
waarbij iedereen prijs hed. In ruil voor hun

adresgegevens mochten potentiële leden grab-

belen in de ton (altijd prij$ en dong men mee

*
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Marceldenhulk
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Wat en fijne Ledenvergadering vrijdag 18 april jl.

Watwas het druk! Hetfeest na de vergadering is

tot in de kleine uurtjes doorgegaan! En dat nog

wel op (goede) vrijdag. Of juist daarom? Wij, het
bestuur van de Club van |U) zaten onder een

prachtig plafond met dakramen en verlichting om

te zoenen. We keken de serre in waaruan de vert
maar net droog was. Mooie zitbanken gemaakt

van de muurtjes, die in de avond tussen het swin-
gen door goed gebruiktwerden. Een luxe uitstra-

ling door het gehele clubgehouw er lag nl. prachti-

ge vloerbedekking. Met dank aan Henk

Hoogeveen, die de week etvoor ten bate van de

ROPARUN een diner aanbood en een expuimentje
met vloerbedekking had bedacht.

r, e Club van 100 mocht deze luxe aanblik deze avond

I | rcn.r. wut een warmte en akoestiek! Onze huisrock-

V A^A de Rockebillys. nu ook nog een leuk gnetje

erbij, in de stijl van de mannen gekleed, spelden weer als

Roadrunners. Zij bleven maar gaÍm. Af en toe pauze voor

een bienntje. Q onze avond, waren (voorgaande jaren

Alies en Kitty) dit keer Izabel en Leo, als vrijwilligen de

gehele avond in touw in de keuken. Zij toverden de lekker-

ste hapjes met veel knoflook (daar blijf je jong en mooi

van) voor de dag. Izabel is een Spaanse vandaar! Er blerf

maar komen iederem reageerde enthousiast. Izabel geeft

ook Workshops Spaanse Tapas maken. Mocht u daar eens

zin in hebben.....

Er waren veel oude bekenden, mensen van het eerste uur.

Als PR om lid te worden van de Club van lfi) heb ik een

kleine terugblik over de HRR gehouden. Hoe en waar het

allemaal begon. 0ver onze thuishonken, waarvandaan we

elke keer weer moesten vertrekken omdat het onderkomen

werd afgebroken. Dat de HRR na vele omzwervingen nu

een eigen honk in hzit heeft. Dat het clubgebouw (nu het

dak nog) jarenlang meekan. De toekomst van de HRR o.a.

door het bestaan van de Club van 100 (leden) er rooskleurig

uitziet. Op het lied van 0h, Oh Den Haag, mooie stad ach-

ter de duinen heb ik een liedje gemaakt. Misschien wel leuk

voor de oudgedienden, (20 jaar HRR) maar misschien ook

wel leuk voor hen dre lid geworden zijn in de laatste ZOT

Groenendaal 11 periode? Enne... mocht u zoveel plezier

beleven bij de HRR en u wilt een steentje (of stukje dakbe-

dekking) bijdragen, snel aanmelden als lid van de Club van

100. Dat kan (€ 45,00 pr jaar) bij Ben, Karel, Louise,

Rene of bij ruj. 0f vul een aanmeldingsformulier in die

staan op het rek in de entreehal HRR. Ingewld in de groene

bus depneren svp. Namens het bestuur allen hartelijk darrk

voor uw financiële bijdrage en voor de gezellige avond.

zingen maar

REFREIN:

OH, HRR, mooie club achter de duine,

Kramp in mijn pote, kuite kniee doen zo'n pijn !

0H, HRR ik zou met niemand wille ruile,

Alleen maar huile, als ik geen Road Runner kan zijijn !!

Ik zou bes nog wel een keertje net als vroeger, in puinduine wille lope,

Met Hans Housmans aan de kop, parcouÍje door ut Elzerburgerbos.

In Ockebuneg bakkie drinke en daama, allemaal weer pleite,

Anne v Schuppe en Piede Roestebuneg die stonden aan de top !

Ik zou bes nog wel een keertje net als vroeger, een time fail wille lope,

Op zondagmorge naar de Ganzehoek, er door, en door de duine ook weer tenug.

Een gekke Engelsman die ons toen frainde .. , Keith Det tuits gehete,

In de duine keek nooit om, een slagveld achter zijn, vreeslijk magre rug !

REFREIN:

Ik zou bes nog wel een keertje net als woeger, door Scheveningse Bosjes wille lope,

Rondje Bataaf, Madurodam§ein Zwitserland rondjes rond \YatennrpaÍij,

Met Harm Hendriks in de clinch, Rob Bleys of met DE Corm van Putte,

Anton Porcu, Gert v Pelt, Ton Vermolen waren er nog bij !

Ik zou bes nog wel een keertje net als vroeger, in de sene wille zitte,

Een drankie drinke aan die ouweschevemngse bowlingbeu(a)r,

Is wille douche met aan het plafond de loshangende blade,

Buite een hangmat, een visparty, lijn 20 stopte voor de deur !

Ik zou bes nog wel een keertje net als vroeger, in die broeikas wille zitte,

"t is plat gegooit", der is niemand die het nu nog mist,

Met parkeren totje enkels in de rooie bagger,

Nieuwjaarsloop met een groep gekke,liepen te sjouwen met een lijk'ki$ !

Ronald Boekkamp met z'n Royal Ten wil nog wel een jaartje,

net als Noortje met de ZOT, en Rob en Barry in de bar,

Hellen den Dullek trainingsweekend en rommelt wat met het blaadje,

Peter v lreuwen crosst wat af, Roches kijgl alweu wat haar,

REFREIN:

Ruud en Els, Trudy en Dannis, de beide v d Veertjes,

Rodi Druif, het bestuur, bouwcommissie, Roparun en de TC,

Het gehele fainerskorps loopt zich nog $eeds drie slagen in de rondte,

Ben Hermans is de laatste drie maanden brlna geen dag meer thuis geweest !

Ik zou bes nog wel een keertje, ach wat lig ik toch te drome,

De road runners zullen nooit verloren gaan,

Dat gollefteneintje, en tenas moest dat er eigelijk wel kome ?

En moete we nou zo nodig ondereen grote straal water staan ?

REFREIN

m.w.gr G@tgelte Parlevliet,

Geachte (toekomstige? ) Club van 1 00 led0Í1,

Juli

voor € 7

van de op

.2564 AK

Tel. 070 - 368 30

van

Een mooiedag
Zaterdag 29 maaft2M3. Deze datum stond al
maanden op mijn netvlies en vandaag gaat het
gebeuren: CN halve marathon. Vroeg opgestaan

en mijn schoenen aangetrokken voor Een

loslooprondje. De straat amper uit, schiet er een

enorme kramp in mijn rechterkuit en ik sta meteen
geparkeerd. Even wandelen en wat wrijven helpt
gelukkig. Voozichtig doorlopen, maar wel met

een beklemd gevoel. Zou dit dan geen mooie dag

worden?

zr efukkig heb ik afgesproken met een vriendin, Edith.

J r Dat leidt me een beetie af, maar ik merk dat ik erg

\l goprnrn irn. Roche heen voor vanciaag op het

sclrcma gezet: CPC 'sharp as a razorblade'. Nou, een nieuw

Gilette scheermesje is nog bot vergeleken bij mijn scherpte!

Met Edith in haar racemonster rijd ik naar het Malieveld en

neem naast ook ietwat neryeuze HRR Racing Team leden

plaats. De warming-up verloopt volgens het boekje. Eerst

raak ik de groep kwijt en vervolgens Appie met wie ik nog

wat versnellingen zou doen. Dit doet de spanning alleen

nog maar toenemen. lrkker ontspannen lopen dus. Edith

loopt een PR op de l0km, maar dat dringt niet echt tot me

door. De weg naar het startvak blijkt al een uitdaging op

zich. Het wedstrijdvak is vooraan gevuld met herl enthou-

siaste mensen die, met alle respct, zo'n twee uur over de

CPC zullen gaan doen. Mijn venoek: niet meer doen!

Uiteindelijk valt het startschot en ik ben meteen ontspan-

nen. Rare jongens die Brabanders.... Tot aan de Laan van

NOI is het slalommen voor gevorderden, maar daama kan

ik mijn ritme oppakken. Ton fietst dan al mee en mijn eer-

ste slok sportdrank neem ik al snel want ik heb een mond

als een woestijn. De klok op 5km mis ik bijna, maar als ik

op mijn horloge kijk, zie ik dat het goed gaar 17:39. Bijhet

fretsviaduct bij de club zit ik in een mooi groepje. Op de

Van Alkemadelaan komen er nog een paar mannen bij en

dat blijh ideaal te zijn. Ook zie ik Miranda Boonstra (uit-

eindelijk 3e Nederlandse vrouw) hier voor me opdoemen.

Een goed teken want bij de 20 van Alphen kwam ik haar

pas op l6km tegen. De tweede vijf is een kopie van de eer-

ste: 17:39. Ik draai soepel en Ton zeg dat het er goed uit

ziet. Tot op de dag van vandaag weet ik nog niet ofhij mijn

loopstijl of mijn CPC-coupe bedoelde.... Op de

Zwolsestraat stond mijn collega Tineke mij aan te moedi-

gen met een provisorisch maar 0 z0 welkom spandoekje.

Het draart nog steeds erg goed, maar ik zie op tegen de bou-

levard, want daar was ik in 2001 helemaal stuk gegaan. Ik

blijf dus uitkijken naar dat gemene mannetje dat we alle-

maal wel kennen. Juist, die met dat slagvoorwerp in zijn

handen. Maar het blijft goed gaan, al moet ik meer moeite

doen om in het goepje te blijven. Doordat Miranda en haar

hzen aangetikt warcn en het temp nu dicteren, is deze

5km iets langzamer: 18:00. Maar nog altijd onder mijn

schema van 1: 15:59. Gelukkig pikken twee mannen uit ons

groepje het temp op en kan ik mooi mee lopen. Dan komt

het moment van zelfovenchatting. Heuvelop richting de

Gevers Deynootweg neem ik de kop over en kom als eerste

boven. Het lijkt goed te gaan, maar juist op het stuk naar

beneden staat dat mannetje.... Bochtje naar links en dan

nog een klein stukje vals plat om brj de Badhuisweg uit te

komen. Hier bewijst Ton zrjn kacht. Ik moet 3 meter los-

sen uit het groepje omdat ik helemaal stuk zit, maar Ton

schreeuwt me terug naar het groepje. Tussen 17 en 20 km is

het zwaar, superzwaar en heb ik moeite om aan te klampn.

Het bord van de 20km komt eerder dan verwacht (na 17:40)

en dat geeft mij onverwacht nieuwe kacht. Ik zet aan en de

laatste kilometer gaat als een raket, tenminste zo voelt het.

Ton geeft mij net dat beetje extra dat ik nodig heb om die

lange sprint goed door te komen. 250 meter voor de finish

staan mijn ouden en daar loop ik dan, hun zoon en ik ben

ftots op mezelf. De laatste 1.095 meter gaan in 3:41 en zo

finish ik in een geweldige tijd van 1:14:38! Helemaal stuk,

maar megavoldaan moet ik even door de knieën. Gelukkig

kan ik nog overeind om Appie, Willem, Roché en Steven te

feliciteren met hun prestatie. Bij de HRR+tand kom ik mijn

ouden tegen. Mijn moeder was zo mogelijk nog zenuwach-

tiger geweest dan ik. Als zij het Pannenkoekenhuis opzoe-

ken loop ik nog een stukje uit. Even in mijn eentje nagenie-

ten. Samen met mijn ouders drink ik thuis nog een kop tlrce

en spring dan snel onder de douche (als een achtigjarige)

want we hebben nog een lange avond voor de boeg. Het

traditionele CPC-diner met de groep en dan naar het HRR-

feest. Bojangles op het Noordeinde is de locatie en dat lijh
inesns een heel stuk verder Íietsen dan normaal. Mijn tafel-

dame Hester moet eerst nog eo fiets regelen, maar uitein-

deltjk komen we dan toch brj die belangijke locatie, want

daar is het eten! lrkker gegeten en godronken, maar 0m

23:30 uur wordt het tijd om naar de club te gaan. Door de

kou en de vermoeidheid lijkt de club wel in Katwijk te lig-

gen, maaÍ heelhuids komen we aan. Net binnen doen we

twee schokkende ontdektingen. Ten eerste is het bier op.

Voor mij niet zo'n próleem, mÍuu voor anderen wel.

Tweede tegenvaller is de band. Talent en inzet blijken niet

altijdrechtevenredig en hierbij heb ik dan ook hetzelfde ver-

zoek als bij de staÍ van de CPC: niet meer doenl Maar als

je met een groep ergens bent, is het altijd wel gezellig, en

dus kom ik om 3:00 uur thuis na een uitfietsrondje met

sight-seeing Voorburg om Sylvia en Adele thuis te brengen.

Heel slecht geslapen (bovendien een uur minder), maar de

gehele zondag loop ik met een gote glinrlach op mijn

gezicht. Ik heb het geflikt, de halve marathon in 1:14:381

Vier mensen wil ik speciaal bedanken. Roché voor zijn sti-

mulerende trainerschap, Ton voor zijn shun tijdens de wed-

sttijd die ik niet kon missen, maar zeker ook mijn ouders

die op deze speciale dag 200 km hebhn gereden om mij te

kunnen zien lopen. Zij waren gelukkig heel dichtbij op deze

mooie dag.

Eastiaan Sche//ekens

HRR Racingtean
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Kijk achter op uw Eurozier,
want daar vindt u
onderstaande aanbiédingen.

Uitsluitend op vertoon van uw
Eurozier kunt u van ónderstaande
aanbiedingen gebruik maken.

Mei2003: Op vertoon van ie Royal
Ten startnummer een verrassing

Juni 2003:,Alle kleding met een
rode stip 20% korting

Augustus 2003: Trim loopboekje
voor € 5

@
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Hrr conditio heeft ,,,,

Een gezondheidsdoelstell ing
ln de atletieksport houwen we op van jeugd naar

volwassenheid, ofwel van algemene lichamelijke

ontwikkeling naar specialintie maarwe verge-

ten vaak af te bouwen, zeker vanaf 50 jarige

l*ftijd.

6 p oudere leeftrld wordt het steeds belangrijk om de

I I lenieheids- en spierversterkende oefeningen. Al

V ,*oan oa trarners van 0e ragere ruveaugr.epen .at

willen dan is de uitvoerbaarheid wijwel onmogelijk

omdat ongeveer driekwaÍ derl van het jaar er vanwege de

weersomstandigheden alleen het joggen of lopen over-

blijft. Dat is toch vooral op oudere leeftijd een zoor eenzil-

dige belasting die juist moet worden vermeden. Het is een

groot voordeel om altijd met licht te kunnen trainen en om

de plsgymnastieker te plagen; 's morgens drinken we

gem alcoholische dranken. De ochtendtrainingen van

conditio zijn veelzijdig, o.a. grondgymnastiek met veel

buikspieroefeningen o.l.v. jacquelien in de kantine, dus

geen last van slecht weer. Een gevarieerde looptraining

van de ervaren en gediplomeerde looptrainer Jan

Ruygrok. Vrijwel elke training be$eden wij aandacht aan

de looptechniek en dat is een onderdeel dat vaak verwaar-

loosd wordt tijdens looptrainingen. Incidenteel wandelen

en fietsen is een goede zaak in dienst van het algemene

uithoudingsvermogen en op gevordere leeftrjd even nuttig

en misschien wel nuttiger op z'n tijd dan het hardlopen

puÍ sang. Oudere heren en jonge vrouwen zonder baan

zijn van harte welke op de dinsdag- en donderdagochtend-

trainingen van conditio en wie nog $aag een 5,10 of 21

kilometer wil hardlopen kan zaterdagmorgen aan de duur-

trarningen meedoen. Ik heb begnp voor het feit dat som'

mige leden moeilijk het sociale contact met de groep kun-

nen verbreken, maar je kunt in elk geval de donderdag-

morgen met een indoor- en outdoorprogramma van totaal

I ll2 unr eens proberen en voor het overige br.yvooóeeld

de maandagavond aanhouden. In het kader gezond ouder

worden is het zeer aanbevelenswaardig om gevarieerder

en ook "veiliger", dus met licht te trainen. Volgens mrj

Inpen met weerstand

blijken er tientallen leden rijp te zijn voor het zeer afwis-

selende conditiepro$anuna.

Harm Hendriks

Allereerst begin ik met het goede nieuws, dat
Steven Post de TC-gelederen sinds kort is komen

versterken.

I I og meer goed nieuws is dat afgelopen zaterdag 12

l\l 
^prif 

tf .Ur.rt 0., Dulk geslaagd is voor zijn zijn

I I tvtit-a-aiptoma en dat Ronneke Borsboom en Bram

Mansveld beiden geslaagd zijn voor het trainendiploma

TLG. Allemaal namens de TC van haÍe gefeliciteerd.

Peter Hoek is helaas nog niet geslaagd voor zijn TLG-

diploma; naar ik begrepen heb, heeft hrj nog een kans om

via een herexamen alsnog te slagen,

De ALV staat voor de deur op 28 april en tijdens deze

vergadering zal de TC op basis van voordrachten die de

trainers bij de TC hebben ingediend de aanmoedigings-

pnjs uitreiken.

De CPC net achter de rug, met de herinnering aan

Rotterdam vers in het geheugen, zit ik een beeqe te mij-

meren. De zomerperiode komt er weer snel aan, met bin-

nen onze vereniging weer veel activiteiten. BinnenkoÍ

starten alweer de Time-trials; de Royal Ten op 25 mei

a.s., waarbij iedereen van onze vereniging, die mee kan

helpen natuurlijk meehelpq vlak daama "l.eiden".

Ondertussen heeft onder de leiding van Henk Hoogeveen

alweer met een goep lopers en begeleiden voor de 2e

keer aan de RoParun deelgenomen en voor je het weet,

beginnen een aantal lopers te trainen voor al weer een

marathon. Zoals b.v. in het najaaÍ Berlijn, Amsterdam of
New York. Niet dat ik 'm zelf ga lopen, maar tijdens dat

mijmeren dacht ik meer in de geest van "hoe bundelen we

binnen onze vereniging zodanig de kachten", dat er met

eenzelfde visie en onder de begeleiding van Roché in

samenwerking met een aantal trainers een marathongroep

ontstaat, waarbij op verschillende niveaus getraind kan

worden. Mocht je dit lezen en van plan zijn om in het

najaar een marathon te gaan lopen, meld je aan bij de TC,

die in samenwerking met jou hainer en Roché een geza-

menhjke brlernkomst zal plannen waarin doelstellingen

etc.. worden besproken.

Verder lijkt het moment steeds dichterbij te komen dat

alle clubtrainers in het nieuw worden gestoken en zowel

binnen als buiten de vereniging in de clubkleuren herken-

baar zullen zijn.

Het zal brj het verschijnen van het blad wel raar klinken

maar 0p 16 april zit ik bij meer dan 20 graden te puffen

om het nieuws van de TC te maken, terwijl het eigenlijk

veel beter weer is om lekter in de tuin een pilsje te gaan

drinken. Ik denk, dat ik dat dan maar eens ga doen.

Hoewel misschien wel wat vroeg, maar met dit weer kijg
ik vanzelf de neiging om iedereen binnen de HRR alvast

een prettige zomervakantie toe te wensen.

Grcet,

Benvan Kan

V oorzilter Technische Commissie

NieuwstrandeTC

gtEj

lk ben er van overtuigd dat als ook dit jaar hetwer ons geen parten speeít en het een
geslaagde dag zal worden.

Metwiendelijke
lo

5 km,7O

l

Vt/iizagingen in de vitrine
met de besten aller tiiden

I?flaklruteiin

ln de afgelopen drie maanden is wer xn heleboel gewijzigd in de vitrine. 15 wijzigingen dit keer.

10 km weg:
. In de categorie M40 komt Willem de Graaf op 2e

plaats met een tijd van 0:32:29 gelopen op 2-3-2W3

in lVadinxveen. Howard Labrie verdwijnt hierdoor

na ruim 11 jaar uit de vitrine.

. Gerrit van der Yeer ver$evigd zijn 5e plaats bij de

M60 op 26-l-ZN3 in Uithoom met een tijd van

0:47:02. Dit bleek echter niet voldoende, want Jan

Nieuwenburg deed op l6-2-ZN3 zijn inrede in de

virine bij de M60. Zjn tijd van 0:45:07 in Delft is

goed om de 5e plaats van Gnit over te nemen.

. José Willemse ventevigde haar 5e plaats bij deV35

met een tijd van 0:39:31 gelopen op 642003 in Den

Haag.

. Corrie van Teylingen liep op 26-l-2003 in Uithoom

0:54:48. Hiermec komt ze op de 3e plaats brjde V55.

Heidi van der Veer gaat hierdoor naar de 4e plaats

ondanks de vertetering van haar tijd in Uithoom op

161.2003 naar0:55:45.

Halve marathon:
. De trjd 1:10:24 die lVillem de Graaf tijdens de CPC

in Den Haag liep op 29-3-2003 levert hem een 2e

plaats op in de vitrine bij de M40.
. Dick van Es komt met zijn l:39:05 gelopen tijdens

de CPC op de 4e plaats bij de M60. Jan van der

Roest verdwijnt hierdoor na 14jaar uit de vinine.

30 km weg:
. Ook op de 30 km veroveÍ lVillem de Graaf een

plaats in de vitine bij de M40. Met l:47:44 gelopn

op lG2-2N3 in Schoorl komt hij op de le plaats.

. Steyen Post loopt op 162-2N3 in Schoorl 1:51:42

en eist hiermee de tweede plaats op bij de M40. Rob

Murkes en Joop Ve*roeven verdwijnen door deze

prestaties uit de vifine,

Marathon:
. Dick van Es liep op 8-3-2003 in Diever de marathon

ir3.M:20 en komt hiermee bij de M60 op de derde

plaats.

l0 Engelse Mijlen weg:

. Op de l0 EM liep Willem de Graaf op 26-l-2N3
in Uithoom 0:55:21. Hiermee komt hij bij de M40

binnen op plaats 2 en verdwijnt Herman van der Stijl

na 6jaar bij de lOEM uit de visine.

' José lVillemse ver$evigde op 261-2003 in Uithoom

haar 5e plaats met een tijd van 1:07:06.

20 km weg:

. De 20 Van Alphen op 9-3-2003 was goed voor 3 wij-

zigingen in de vitrine. Stcven Post komt hier met

l:ll:29 op de tweede plaats bij de M40, gevolgd

door lVillem de Graaf op de derde plaats met

l:12:00. Door deze prestaties verdwijnt ook hier

Herman van der Stijl uit de vitrine.

Margriet Hoeksha liep in Alphen 1:31:4ó en nepmt

hiermee de 5e plaats bij de V35 in de vitrine over van

José Willemse.

Í

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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Run, 27 sept,2003

georganiseerd. Prgttig detail is daf we een website bezitten, www.discoveryrun.nl waarin alle
informatie verkrEen kan worden, zoals vertrek met de nachtboot op 26 september 2003, vertrek

met de Stena &scovery op 27 september 2N3, inschrijfformulíeren, verkrijgen t-shirt e.d.

Dit jaar hebfun we voor de Sportfamiliedag, lpswich gekozen, welke na de 10 km loop in

Dit jaar zullen wijtevens op veler venoek een wandelroute uitzetten, met aandachtspunten
voor oud Harwich.

I
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lWWtilerru
- gebrÍiikíÍiendel i j ke ',!àntoo rautomatise ri n g

- instructie op de werkplek

- dealer van hardware en software voor Apple

- systeemonderhoud

drs. W. van Prooijen MerkÍ§ítr:aat 144 2593,TP Den Haag
tel. 070-3853433 mobiel 06-53279426

fax 070-3857 57 6 e-mail macwillem@§pidernet.nl
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Pietertran der Meer
Pieter wiljijje even voorstellen?

Na ruim 20 jaar in de stad Groningen te hebben gewoond,

ben ik op mijn dertigste naar Den Haag verhuist. Hier heb

ik José, mijn vrouw leren kennen. We hebben twee zoons.

Jippe is 7 jaar en Guus is 5.

Pieter wat doe je voorwerk?
In juli 2000 studeerde ik af als ergotherapeut. Dankzij

José kon ik op mijn 33-ste nog een 4 jarige opleiding

beginnen. Door haar kwam het geld binnen en via mij

stroomde het er allemaal weer uit. Nu werk ik drie dagen

als ergotheraput in een ziekenhuis. De andere twee dagen

verbouw ik ons huis en houd ik me bezig met de nodige

huishoudehlke taken.

Wanneer ben je hij de HRR gaan lopen?

Ongeveer drie jaar geleden. Toen ik net in Den Haag

kwam wonen werd ik lid van Sparta. Na een jaartje of vier

was ik die baantrainingen goed zat. In de groep werd

bovendien alleen over tijden gepraat en dat begon ook te

vervelen. In eerste instantie ben ik toen voor mezelf gaan

trainen. Ik ging niet gelijk op zoek naar een nieuwe ver-

eniging omdat rk het teveel gedoe vond om op vaste avon-

den te trarnen brj een club, met thuis twee hele kleine kin-

deren. In die tijd liep ik toch nog een keer of drie per

week. Heerlijk, lekker in mijn eentje door de duinen dra-

ven. Nu vind ik de afuisseling ideaal. Meestal twee keer

per week in de gekke goep van Jacques Overgaauw en

dan nog een keer, soms twee keer, voor mezeH.

Train je vaak, hoeveel en wanneer?

Bij Jacques is de training zeer afuisselend. Soms gaan we

een uur, maar we zijn ook regelmatig langer dan anderhalf

uur flink hard aan het trainen. Als ik alleen rain loop ik

altijd de duinen in. Aftankelijk van de tijd die ik heb,loop

ik tussen de 15 en 25 km per keo. Afhankelijk van mijn

stemming maak ik er een duurloop van of ga ik interval-

len.

Waar haal je de motivatie vandaan?

Tijdens het lopen overheent nog altijd het genot boven de

vervelende zware momenten en na afloop voel ik me

sowieso altrjd goed. Bovendien leef ik nogal

Bourgondisch, het hardlopen heb ik nodig om niet 20 kilo

zwaarder te worden. Om naar de maandag- en donderdag-

trarning te gaan kost me geen enkele moeite, daar kijk ik
altijd naar uit. Het is altrjd leuk om en aantal mensen van

de club weer te zien.

Wat was voor jou de leukste wedstrijd in de

afgelopentijd?
Samen met Karel en Frans de halve marathon van

Monster. 10 km duinen en l0 km strand, de rest in

Monster. Lekker dichtbij, niet te druk en net druk genoeg.

Prachtig parcours, een heerlijk tempo met Frans en een

hoop lol. Karel had die ochtend al zo'n 15 km getraind bij

de club in een pging zijn kater, na een personeelsfeestje,

eruit te lopen. Na afloop van de halve maÍathon liep het

bloed langs zijn benen van het schuren. Ook de meeuwen-

makrelen-loop was

leuk. Vooral vorig

jaar, toen de af-

stand per ongeluk

I J km te lang was.

De Terschelling

marathon in no-

vember 2001, ofte-

wel de Berenloop,

was herorsch. Tus-

sen het 15 en 36

km punt in de dui-

nen en over het

strand windkacht 6 vol tegen. Toch nog 3 uur 10 gelo-

pen, maar wel een week moeite gehad met de trappen

aflopen.

Heb lezelf nog m uttdaging ophetgebdvan lorr;n?

Niet echt geloof ik. Als ik de tijden die ik nu op de halve

loop kan evenaren, dan ben ik tevreden. Als ik maar ple-

zier houd en zonder blessures blijf, dan vind rk het best.

Dat neemt niet weg dat ik tijdens wedstrijden wel altijd

alles uit de kast haal.

Heb je naast je sport nog hobby's?

Piano spelen, kamperen en met vrienden of familie lekker

eten en drinken. Van pianospelen komt weinig de laatste

jaren. Ik heb geen les meer en sperl soms weken achter

elkaar niet. Als de verbouwing van ons huis klaar is, komt

dat wel wetr denk ik.

Hoeveeltijd zou een mensgemiddeld perweek
aan spoft moeten besteden?

Dat hangt van de persoon af. Als iemand een hekel heeft

aan het beoefenen van een sport kan hij/zij het waar-

schijnlijk maar beter laten en als iemand sprten heel leuk

vindt en een hoge belastbaarheid en veel tijd heeft, dan is

veel sporten en goed idee. Dat kunnen de meeste mensen

het beste voor zichzelf bepalen denk ik. Niet sporten is

niet per dehnitie slecht. Als je op de fiets naar je werk

gaat en de trap neemt i.p.v. de lift en met iedere avond

vooÍ pampus naar de tv ligt te kijken, dan kan het zijn dat

je al lichaamsbeweging genoeg hebt. Ik voel me momen-

teel prettig als ik 4 tot 6 uur in de week hardloop en bin-

nen de stad alle afstanden op de fiets oveörug. Het kan

best zijn dat ik over 10 jaar 1 uur sport, nog maar de helft

fiets en me ook prima voel.

Welk boek las je het laatst?

"Dolfje Weerwolfje" van Paul van Loon. Een voorlees-

boek, maar ik vind de boeken van Paul van [.oon ook

geweldig. Het laatste boek dat ik voor mezelf las wÍs van

GeeÍ Mak "De eeuw van mijn vader" Dat was afgelopen

zomer in de vakantie.

Wat is je favoriete muziek?

Radiohaed, XTC, K's Choice, Portishead, piano improvi-

saties van Keith Janet, Miles Davis, Satie en nog veel

meer.

ZOTTER kan het niet !

Wat is de vergrotende trap van ZOT, juist: ZOT-

TER. En inderdaad, een groter succes dan dit jaar

na de CK hebben we nog niet meegemaak. Een

heel groot aantal van de CE-lopers heeft bijge-
tekend voor de volgende achtweken, tot de

RoyalTen en Leiden.

CPC. Dit jaar werkt de website ondersteunend... niet

alleen de boeiende kolom van André Westerhuis, maar

ook de fotoseries. Natuurhjk noemen we ook Ronneke,

die behalve altijd bereidwillig 0m steun te verlenen aan

het trainerslegioen, ook nog eens veel energie gestopt

heeft in haar opleiding tot Trainer Loopgroepen en (en

wie twrjfelde daaraan behalve zij zelfl) natuurhjk slaagdel

Alle leden die weer lopers aanbrachten, alle leden die

bereid waren elke keer weer te helpen, alle trainers ....

bedankt ! We mogen terugkijken op een prachtig Z0T-
jaar 2003.

léjé Groot

H
oe komt dat, vraag je je af. Nou, ongetwijfeld door

de sfeer die het team van trainers met de

heeft opgebouwd. En dan de presentatie van

zoals een duidelijk herkenbare en

nabije sand op het Malieveld, een gezellige gezamenlijke

loop vlak voor de staÍ van de CPC, het CPC-feest op de

club en de goed vezorgde brunch.op de zaterdag na de

THE OLD FLOOR SHOP
Emile vaa der Vaaí, uw - roadrulring - specialist

ia verouderde houlen vloeren ea vele soorten parket

Waldeck Fyrmontkade 659,2518 KH Den Haag, tel07G3456960
06,-2240.4487 www.theoldfloorshop.nl houtenvloer@theolclfloorshop.nl

De nieuwe KNAU-kaartjes voor 2003 zijn al weer enige tijd binnen. Deze kaartjes zullen net als

vorig jaar verspreid worden via de trainers. Mocht van jou geen trainer bekend zijn, dan kan je

dit kaartje bij mij op komen halen. lk ben aanwezig op maandag- en woensdagavond en op

zondagochtend. lndien je niet op de club kan komen, stuur dan een

e-mailtje naar secretariaat@hagueroadrunners.nl of bel 070-3'175869.

losé Willense

Secretariaat HRR

Tom tehoruËen
WEIEEISPOB

o

: SCHEVENINGEN

vo€DtNG........

HELME]{.........

VÉRZORGINGSARTITEIEN

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / fax 07O 35561'12
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heerlijke barbecue met een uitgebreider assortiment lekkemijen, denk hierbij niet alléén

vlees maar denk ook aan salades, een heerlijk toetje e.d.

avond die niet afhankehjk is van het weeÍ r,vant we kunnen ook binnen plaatsnemen en

onder een afdak. Bij mooi weer kunnen we tot laat gebruik maken van het ter-

vezorgde muziek door een jullie bekende collega.

te over om kennis te maken met medelopers en loopsten.

om een dansje te maken met wie dan ook!

avond (dat weten we nu al) dieje kunt meemaken v00r een prijs van € 12,50

Een prijs waar een heleboel kwaliteit tegenover komt te staan.

ons nu nog te vroeg om langer br.y de barbecue stil te staan, over een maand of drie zul-

we staÍen met de inschrijving voor deze barbecue. Belangrijk is wel dat jullie alvast de

29 augustus 2@3 vanaf 18.30 uur

Roadrunnen,

de avond wordt anden ingevuld, wat details:

29 augustus vanaf 18.30 uur

Het is toegestaan om je partner mee te nemen.

en Rob Krahmer

van heerlijke wijnen en rosé's.

van dit unieke feest noteren:
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KNAU

p-nze traditionele, jaarhjkse barbecue wordt dit jaar niet vóór maar na de zomervakanties

;phouden. Daamaast wordt deze niet op een loopavond georganiseerd! Dit iaar zrjn wij voome-

lmens om de barbecue te organiseren op een vrijdagavond, een geweldige avond die om 18.30

luur start en doorloopt tot in de "kleine uurtjes". Een feestavond in combinatie met de barbecue.

AïB

RACE
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I



PAGINA ó Hor Roln Rrvrrw

Een rondie Rotterdam
Waarom ik er aan begonnen ben, weet ik niet

meer precies. Misschien omdat het afleggen van

die 4il km bijna net zo heroïsch is als het rijden
van de Elfstedentocht, mijn grootste sportwens.

Het grote voordeel van en marathon is dat je de

wedstrijden voor het ui*iezen hebt en je kunt je
er uitstekend op voorbereiden. Dat dacht ik ten-
mlnste.

; I et werd Rotterdam, mijn geboortestad en over de

J{ marattron daar hoor ik niets dan goeds. Eind

I I nou.**, nakte il( de kn00p 0o0r en net gÍ,te trar-

nen kon beginnen. Over belangstelling op de club gem

klagen. Meest gestelde vraag: Lig je op schema? Mepst

gehoorde tip: Je gaat toch niet voor een bepaalde tijd?

Gewoon lekker uitlopen, hoor! En intussen weÍkte ik mij

door kilometers duurloop heen. Vier, vijf soms zes keer in

de week fainen, weer of geen weer, twer of drie keer met

de groep van Ben mee en de rest van de weekkilometers

in mijn eentje met de blik op oneindig. Duizend kilometer

verder dacht ik dat ik er klaar voor was. Na de CPC nog

twee weekjes slapen, eten en nergens anders aan kunnen

denken. Met spanning de weerberichten gevolgd. Help!

Het wordt steeds warmer.

De Rotterdam Marathon

13 april 2003
NewYork in november 2N2 was zo goed beval-

len datik meten aan een volgende marathon

dacht. Hetwerd dus Rotterdam.

Mijn training begon in januari en verliep
voorspoedig tot half februari, door allerlei

omstandigheden miste ik tor;n achterenvolgens
meer dan 2 weken voorbereiding. Wat nu? Na

overleg met loop (mijn trainer) ging ik gewoon .

Met dank aan Mark overigens die me vergezelde

op koude en donkere donderdagavonden op

onze kerkhovenroute! Met loop had ik afgespro-

ken hoe de 3 uursloop zou gaan en dan zou

beslrissen Rotterdam ja of nee. De 3 uren gingen

prima, geen enkel problem en ik kon gaan

afbouwen. Nog 3 weken te gaan.

Ineke en Hellen aan de kant. Bij de 30 km voelde ik mijn

kuiten en ik kon eigenlijk niet meer bedenken hoe ik nog

een beetje normaal de volgende 12 kilometers zou kunnen

doorkomen, het ging steeds langzamer en de lol was er

helemaal af. Ik nam dus maar lange pauzes bij de water-

posten 0m zoveel mogelijk te drinken en te rusten. Vlak

voor me zag ik Michiel die het ook niet makkehjk had.

Het volgende stuk was verschnkkelijk, echt een diepte-

punt. Eerst een lang stuk over de Hoofdweg en aan de

andere kant lopers die al op de terugweg waren. Er kwam

geen eind aan ZAfs mijn kinderen konden me niet meer

opbeuren en ik heb niet eens gemerh dat Maarten een

stuk met mij meeliep. Tot overmaat van ramp het valse

plat om de Kralingse Plas heen. Er waren op dat moment

ontzettend veel wandelaars en mensen die het echt hele-

maal niet meer fokken, ik was dus niet de enige. Mrjn trjd

van onder de 4 uur zat er natuurlijk niet meer in maar mijn

enige zorg was nu de eindsfreep te halen. Bij 39 km ging

het wel weer, nog maar 3 km te gaan en het publiek was

geweldig. Btj 41 km zag ik zowaar Joop, Hellen en Ineke,

want het geeft echt weer nieuwe kracht als je bekenden

ziet. Ook onbekenden die riepen "Road Runner" als ze het

shiÍ zagen!

De grote dag. Ik heb mij ingeschreven voor een Pace-

team van Runner's World en ben gefocust op een oranje

ballonnetje. Het voordeel van zo'n haas met ballon is dat

je niet te snel van staÍ gaat (ha, ha). Mijn probleem was

van een heel andere orde. Ik ging vanzelf steeds langza-

mer! Bij het 15 km punt zag ik het oranje stipje definitief

uit het zicht verdwijnen. Dit was verontrustend omdat ik

wist dat het ballonnetje zich helemaal niet zo snel ver-

plaatste. Er was dus met mij iets aan de hand. Maar voor-

lopig genoot ik van het terugzakkende tempo. Bert, mijn

mental coach, die mij in de vele moeiïjke uren die zouden

volgen vanaf de fiets moed inpraatte zei nuchter: "Straks

bij het Feyenoordstadion gaat je hartslag vanzeH weer

omhoog." Een treffend voorbeeld van projectie. Bij het 17

km punt een tweede onaangename venassing. De eerste

tekenen van kamp in de kuiten. Dat het afzien al in
Rotterdam-Zuid zou beginnen, daar had ik echt niet op

gerekend. Ik had daarvoor nog Ben, Jenny en Lucia fris

toegezwaaid maar de tweede gang over de brug was lood-

zwaar. Door in een sukkeldrafje te lopen kon ik lange tijd

voorkomen dat de kamp erger werd maar 0p die ver-

schrikkelijke Hoofdweg, richting Kralingse Bos waarbij je

op de heenweg uit tegenoverge$elde richting alloze

bekenden voorbij ziet komen en eenmaal zelfop de terug-

weg de oprukkende bezemwagen al ziet verschijnen, daar

sloeg de kramp genadeloos toe en kon ik geen stap meer

verzetten. Snerpende prln door beide bovenbenen en kui-

ten. Ridder BeÍ sprong van zijn fiets, tegelijk met een

onbekende redder die voortvarend mijn benen masseerde.

Mijn coach wist toen niets beters te doen dan dit prjnlijke

moment te fotograferen.Het masseren hielp en ik zette

weer koers richting Crooswrjk. Op de beruchte Bosdreef

had ik van de man met de hamer geen last. Die zat al meer

dan twee uur op mijn nek. Toch breekt de zon weer door

als Jenny en Lucia wildenthousiast met een vlag van de

HRR uit de bosjes springen. Zij zullen nuj er die laatste

2200m (19 minuten, twee keer stilstaan met kramp!) door-

heen slepen. Ik herinner mij weinig van die laatste kilo-

meten. Wel dat het publiek fanatiek klapt als ik na het

strek'ken van de kuiten op de Coolsingel weer in beweging

kom. Familie en vrienden schreeuwen hun longen uit hun

lijf. Helaas! Ik zie en hoor ze niet. Een bescheiden piepje

als ik over de laatste mat ga. Eenzame finish.

En mijn tUd? Krjk maar in de krant. Het allerlaatste

kolommetje.

Liesbethvan Bemen

Geboren op 26 maart 2A03

Hannah Marah lsabeau
Dochter van Bram Mansveld en Marjolein Vrolijk

Geboren op 11 april 2A03

Tijn
Zoon van Boy Gailjaard en Carolien Schuman

iVamens HRB hee/ veel geluk toegewenst.

(( ,

r.. p de dag zelf verfiokken de kids en ik redelijk

í I *,", naar Rotterdam waar vrienden van ons

V tr* en Tnea) uir krahngen cie suppon zouden

veÍzorgen. Om l1 uur had ik afgesproken met Michiel uit

mijn groep bij het stadhuis, elkaar misgelopen, maar we

troffen elkaar later weer in de rij bij de wc's. Ook zag ik

Joop nog even. Toen begon het wachten in ons starters-

vak. [.ee Towen in een hoogwerker bracht de stemming

erin met "You never walk alone". Het kanonschot klonk

en we waren weg, eerst langzaam en na een paar kilome-

ter kwam ik al in mijn ritme. Jeetje, het was nog warmer

dan ik had gedacht. Had Erwin Ikol niet een graad of 16

voorspeld? Het voelde aan als de subtropen. Vooral het

eerste stuk met de wind in de rug, vol in de zon en

omringd door mensen, was bloedhed. Mrjn flesje met

water had ik al na 5 kilometer helemaal leeg. . ..

Het grng nog steeds volgens schema. Ik hoopte onder de 4

uur te eindigen, maar had van te voren al wat bedenkingen

vanwege het weer. De eerste tien kilometer ging prima,55

minuten, niet gek na de eerste langzame kilometers. Na

me[ostation Slinge $onden daar Thea met Maarten en

Wouter met drinken en een banaantje. Heerlijk! Sneller

dan verwacht was daar het halve marathonpunt en ook de

Den Dulk. Het ging nog steeds goed en ik lag

schema: 1.58. Bij 25 km werd het al moeilijker,

De laatste kilometer! De finish in zicht, alles deed zeer,

nog nooit was ik zo blij gewee$ om te finishen en de

medaille om te kijgen. Bruto 4.17 en mijn nettotijd was

4.14. Gelukkig nog iets sneller dan New York. Bij de

Íinish ook taferelen van uitgeputte, half bezweken en

overgevende mensen. Even nog gepraat met mijn buur-

man uit Den Haag en toen nchtmg meffo 0m naar

Ikalingen te gaan. Daar bewonderde iedereen de medaille

die inderdaad heel leuk was, in de vorm van de

Erasmusbrug. Ik was toen al redelijk bijgekomen en na de

douche een welverdiend glaasje champagne. Mark had

3.57 gelopen hoorde ik (gefeliciteerdl).

Nu ik dit sclrijf (l dag na de marathon) ben ik alweer

redelijk hersteld. Tijdens de marathon dacht ik "nooit

meeÍ" maar nu gaat het wel weer. Het was ook erg warm

en de overgang van de hele winter trainen in de kou en de

marathon zelf in tempraturen van 19 graden, was een

beetje groot. Plus mijn niet optimale voorbereiding. Ik

moet toch een keertje onder de 4 uur kunnen komen en

denk stiekem aan Eindhoven en in ieder geval volgend

jaar weer Rotterdam.

Met dank aan mijn suppoÍters en vooral aan Maarten en

Wouter die nooit klaagden als hun moeder weer eens zo

nodig een lange duurloop moe$ doen in het weekendl

PaulimWijnvoord

(grepvan loop den ouden)

@

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

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

At meer dan 15 jaar is Huykman &,

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van alle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciate sport-inlays.

orthopedische schoentechniek

I

nl
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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.

Huykman & Duyvestein

heel warm, maar ik kon nog zwaaien naar

I

T i
1

I

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

tijk gaat?

-

Ir I

n
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Normaal lopen, !

D ti

Zilverstraat 21

25448J Den Haag
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over jezelf? Bijvoorbeeld wie
ben je, wat je in het dageliikse leven doeí kort-
om een schets van wat jezelf kwijtwil?
Wilma: Ik ben Wlrna Muller, moeder van Vanessa de

Ridder. Ik ben alleenstaand en woon in een herrlijke stu-

dio aan de eente haven in Scheveningen. Ik werk als

secretaresse 0p een rechtsbijstandkantoor in Rijswijk waar

ik het liefst naaÍ toe fiets maar om mijn lichaam na de

trainingen wat rust te geven doe ik dit nog maar 2 keer per

week op de dagen dat ik niet train, het is nl. l0 km he.en

fietsen en uiteraard aan het eind van de dag weer 10 km.

terug. Mrjn hobby's zijn lezen, hardlopen en wandelen.

Vanessa: Ik ben Vanessa de Ridder, de dochter dus van

Wilma Muller. Ik ben getrouwd met Tom.

Nu 1 en een halfjaar, na ll jaar te hebben samenge-

woond.

10 jaar heb k in de vezorging gewerkt maar sinds

november jl. ben ik managementassistente op het ministe-

rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na diverse

keren gedetacheerd te zijn via Content.

Mijn hobby's zijn: hardlopen (logisch toch?), lezen,

vakantie, wandelen en Toml

Wat is voor jou de reden geweest om barmede-

werk(sthr te worden?

Wilma: Door een oproep van Henk van leeuwen tijdens

de training en door Vanessa overgehaald heb ik mij opge-

geven als barmedewerkster. Vanessa en ik zijn nl. samen

een goed team en met haar wilde ik het wel doen zeker

Moederendachtereenaanwinstvolrdezaterdaglchtendenloperskrijgenjulliealtrek!!!!!!!!!!

Wilma: Over deze waag heb ik diep nagedacht maar

minder leuke kanten heb ik (nog) niet meegemaakt.

Iederern is wiendelijk en als het erg druk is ook heel

geduldig

Vanesa: De minder leuke kanten zijn dat sommige toch

nog ongeduldig kunnen zijn.

Ik vind dat iedereen minstens I keer bardienst moet &aai-

en om te weten hoe het nou is aan de andere kant!

Het is toch hectischer dan de meeste mensen denken.

Werlt je nog tips voor je "collega-

barnedewerk(st)ers?

Wilma: Maak er een gezellige boel van en probeer met

een maatje te werken die je ligt.

Vanessa: Blijf relaxed, laat je niet gek maken.

Zou je nog iets willen vertellen aan de mensen

voor de bar "iouw klanten"T

Wilma: Ik zou willen zeggen: "mensen dit is een sprt-
kantine en geen winkel dus probeer zoveel mogelijk met

gepast of kleingeld h betalen. Een paar keer een briefje

van 50,-Euro en we zijn door ons wisselgeld heen"

Vanessa: Hetzelfde als hierboven. Besef dat wij ook

"maar" hardlopers zijn en geen profs.

Heb jijnog suggesf,bs om nieuwe leden voor de

bar aan tetrekken?
lVilma: Als je war voor de vereniging wilt doen geef je

dan op bijvoorbeeld samen met een vriend of vriendin.

Het is hartstikke gezellig en dankbaar werk.

Vanessa: Na het lezen van dit stukje verwacht ik een

mega aantal nieuwe barleden.

Wil jeverder nog iets kwijt?
Wilnm: Volgens mij heb ik al genoeg gezegd!! ! !l !! ! !

Yanessa: Ik sluit me met dezo.vraag aan bij mijn moeder.

(Overigens wél nog nijgezel!)

Burcr ew zuterdug 18 januart 2003

Wilma Muller en Vanessa de Ridder

omdat ik het nodig vind om wat voor je vereniging te

doen.

Vanessa: Aldoor had ik al zoiets van: "ik moet iets voor

de vereniging doen maar war?" Achter de bar vond ik

niks omdat ik niet zo goed ben in hoofdrekenen. Dit stelt

dus niets voor. De meeste helpen tijdens het afshepen mee

en met het Zietje kun je bijna niet mis gaan. Dus toen

Henk zijn noodoproep! deed ben ik oventag gegaan.

Hoelang zit (sta) je nu al in "dit vak"?

Wilma: Ik heb nu twee keer bardienst gehad. Eens in de 8

weken ben ie aan de beurt dus dat is te ovezien.

Vanessa: Nu, in totaal,4 keer. Mijn wurdoop was [0u-
wens tijdens de jaarlijkse barbecue. Ik dacht dat ik een

appelflauwte keeg van de drukte en sfess........Het was

voor mij de eerste en meteen ook de laatste

keer............ Net dus.

Wat zijn de leuke kanten van een bardienst?

Wilma: Het goed, vriendelijk en snel verzorgen van de

lopen die vaak snakken naar vocht en een lekker hapje.

Vanessa: Mensen zo snel en zo goed mogelijk van lekke-

re dingen voorzien zodal ze kunnen bijkomen van hun

training.En dan zien datje de nj best snel weg kan wer-

ken vind ik het ook fijn om na de ffaining even bij te kler
sen/komen mot wat lekken. De reacties van de mensen

als ze weten dat we moeder en dochter zijn is heel

komisch.

En wat zijn de minder leuke kanten?
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Don von Ruiten

%uSURANTIEN
rdeel von de D+tgroep

Diner du Roparun
Vrijdag 11 april2003 mijn honger bewaard en
via de kleedkamer (zoals dat bijelke feestelij-
ke bij*nkomst het geval is) kom ik bijde bar.
Meteen wordt me, zoals in een restaurant,
een aperitief aangeboden met een Amuse
waarin smaakvolle Hollandse garnalen zijn
verwerkt. De toon (dat wil zeggen de smaak)

lezer die niet helemaal begnjpt waarover

onze Roparun-groep had, om nog meer

te kunnen ophalen, een diner georgani-

seerd. Voor een heel betaalbaar bedrag van twintig

Euro keeg je een driegangendiner, met het al genoem-

de en geroemde voorafje en dan nog eens koffie toe.

Aan lange tafels werd vervolgens door professioneel

geklede Roparunners met charme en behendigheid een

maaltijd geserveerd waarje je vingers bij aÍlikte.

Een venukkelijke entree van vissoorten op een slabed,

overgoten met een heerlijke dressing. Voor vegetariërs

was er een gerecht van geitenkaas met honing uit de

oven. Daama een biefstuk Parisien, zo mals als Trudy

en Johan ze niet gemasseerd krijgen! En ter afsluiting

een Omelette Siberienne, die ik me alleen nog maar

kon herinneren van huwelijkdiners van zo'n kwart

eeuw geleden. Geweldig: ijs, geklopt eiwit , in en uit

de oven, overgoten met drank en geflambeerdl

Het leuke van zo'n diner is, dat je (andere) clubleden

weer eens op een heel eigen (maar ook andere) wijze

spreekt, dan op clubavonden.

Ik sluit me helemaal aan bij mijn buurman die uitriep:

"kunnen we niet elke vnjdagavond zo lekker en goed-

koop eten op de club?"

Een spciaal woord van lof voor de wiue brigade! Een

hele prestatie om voor zoveel mensen, zo'n kwaliteit

op tafel te zettet 7nt die hele groep eind mei daar op

Le Bourget nou ook zo lekker eten? Of was dit een

proefsessie en gaan ze e,en gaarkeuken inrichten bij

Parijs om nog meer geld op te halen?

Roparunners, witte en zwarte bngade, inruimers, afrui-

mers en opruimers: het was een heel bijzondere avond

die de aanwezigen niet zullen vergeten. Julio heeftjul-

lie al heel hartelijk bedankt, maar laten we dat hier via

ons clubblad nog maar eens doen.

Wij wensen jullie heel veel succes bij de Roparun!
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De l(luscornmissie
I I cl {ilat goed met onze club. Een lekker clubhuis,

H ..n ,oà,, *ro* mer nyacrnmen en narcrssen.

I I gu.a. entf,ousiaste trainen. een prima barteam. En

dat alles voor relatief lage lidmaatschapskosten. Wat wil

een mens als lid nog meer? Natuurlijk, continuiïeit in

deze voorzieningen! Het trainerspotentieel wordt op peil

gehouden door trainerscursussen aan leden aan te bieden,

zodat we over voldoende gediplomeerde trainers beschik-

ken. De kwaliteit van de trarningen kwaakt de

Technische Commissie. Het barteam ls recent via een

oproep voor nieuwe medewerkers weer op sterhe

gebracht. Nieuwe medewerkers die na het volgen van een

cursus keukenhygiëne een lerantwoord aanbod kunnen

verzorgen. kn en ander wordt door de Barcommissie

gerealiseerd. Blijven over het clubhuis en de groenvoor-

ziening. Bij het intensieve gebruik van het clubhuis ont'

staat natuurlijk shjuge. Er brerkt eens een kiedin$aak

af, een deurkruk raak lam, er scheufl eens een raamschar-

nier af. Die dingen, die bij ons thuis ook zo af en toe

kapt gaan. En net zo min als thuis, hebben we op de club

kabouters die ongewaagd ÍepaÍeren. Maar met zoveel

leden moet het welmogelijk zijn om die kleine klusjes in

eigen beheer op te knappen. Toch moetje als lid dan wel

weten dat er klusjes te doen zijn. Daarvoor hebben Rob

Ift;rhmer en ondergetekende zichzelf gebombardeerd tot

Coördinatiepunt Klusvrijwilligers Haagse Roadrunners.

Oftewel de Kluscommissie.

Rob en ik willen de reparatievraag van het clubhuis kop AndréWesterhuis

plen aan het aanbod aan clubleden die in hun vrije tijd

zo'n klusje kunnen en willen opknappn. Het gaat dus om

die kleinere klusjes die geen bijzondere capaciteiten ver-

eisen, maar die wel even gedaan moeten worden.

Daarvoor gaan we twee dingen doen. Ten eente roepen

we het aloude klachtenboek weer in het leven, waarin een

ieder kan aangeven wat er kapot gegaan is het clubhuis.

Iedereen kan in dat boek aangeven waar wat kapt is of

drgigr te gaan. Ten tweede zetten wij regelmatig die klus-

jes op een vraag en aanbodlij$, waarop je achter een klus-

jg je,,naam kunt zetten. Als er een raarn achter een klus

.,§@tt!.o,.!§4'lt rj contact met je op over wat je nodig hebt

r'r!9lit,;lnliiilklu§lg , eÍI waÍÍ€er de klus gekiaard is.

Klachtenboek en klusjeslijst zullen we op een centrale

plaats in hu clubhuis neerleggen en ophangen.

Wat betreft de goenvoozienrng, die tot nu toe steeds

door Rodie is vezorgd. stellen we ons voor dat zo'n drie

k -ilàat,lqp,de' vtaag ,en aanMtijst de tuin als klus

l9tten,,Dau. km&n,we stqeds bij de seizoenswisselingen

van voorj&ar, zomer en najaar de tuinaanplant aan het sei-

zoen aanpassen. Deze aanpak vereist natuurlijk enig eigen

initiatief van de clubleden, maar Rob en ik gaan er vanuit

dat iedereen begijpt dat als we dit soort dingen niet zelf

doen, we voor veel geld professionele krachten moeten

inschakelen. En dat heeft uiteindelijk weer gevolgen voor

do conhibutie. Op deze manier denken we s[uctuuÍ te

gevgn aan het uitgangspunt dat vele handen licht werk

maken.

tlet zou fijn zijn als we hierin niet teleurgesteld worden.

is gezet.

I

I
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Hooikoorts
lnleiding
Hooikoorts heeft, in tegenstelling tot wat de naam laat

vermoeden, niets mgt hooi en niets met kooÍs te maken,

Het gaat hier om een overgevoeligheid voor stuifmeelkor-

rels (ook pollen genoemd). Zowel stuifmeel van $assen

als van bomen (meestal berk, hazelaar of els) en van

onkruid kan klachten veroozaken. De seizoen-variatie

van de klachten volgx de bloeiperiode:
. bomen bloeien vroeg in het jaar: de els en de hazelaar in

januari-maart, de berk in april-mei.

. onkruid kan van april tot september klachten geven.

. de bloeiperiode van grassen is meestal tussen mei en half

september.

Het stuifmeel van gÍassen vormt in onze streken de voor-

naamste bron van hooikoorts. De symptomen van hooi-

koorts zijn het hevigst als de concentratie van stuifmeel-

konels in de lucht het grootst is. Dit is op warme en win-

derige dagen. Graspllen zijn uiterst licht en kunnen

zodoende door de wind gemakkehlk over grote afstanden

worden meegevoerd. Vandaar dat graspollen ook last kun-

nen geven op plaatsen waar je dit niet zou verwachten (in

de binnenstad bijvoorbeeld). Soms is een allergie voor

pollen gekoppld aan een voedselallergie voor bepaalde

vruchten, groenten of kruiden.

Klachten

De klachten kunnen van venchillende acr:dzijn:

. Ogen: jeuk, pijn en een brandend gevoel, hanenvloed,

roodheid van het oogwit en zwelling van het oogvlies en

oogleden;

. Neus: jeuk, pijn, niezen, neusloop en ventopping;

. Zwelling van de slijmvliezen van de mond en ademha-

lingswegen, wat gepaard kan gaan met hoesten en/of het

opreden van een piepende ademhaling (astma en/of

bronchiti$ wat met een gevoel van benauwdheid

gepaard kan gaan;

. Huid: jeuk, roodheid, zwelling (netelroo$ en ontstaan of

toenemen van huiduitslag;

. Algemeen: moeheid, hoofdpijn en lusteloosheid.

De beste methode om overgevoeligheidsvenchijnselen te

voorkomen is elk contact met de verantwoordehjke stof-

fen (deze noemt men 'allergenen') te vermijden, maar dit

is niet eenvoudig en soms ook niet mogelijk.

Adviezen

Afhankelijk van de mate van klachten iemand van zijn

hooikooÍs ondervindt, kunnen onderstaande adviezen met

betrekking tot leefregels of medicatie gegeven worden:
. Volg weer- en pllenbericht op radio en televisie (tele-

tek$ pagrna 505). Hou er echter rekening mee dat de

plaatselijke omsandigheden sterk verschillend kunnen

zi1n.

. Train brJ voorkeur niet op droge, zonnige en winderige

dagen. Als dat toch niet anden kan, train dan bij voor-

keur 's ochtends vroeg of na een regenbui.

. Heb je veel klachten, bhjf dan brj droge en winderige

dagen zoveel mogelijk binnenshuis en hou de deuren en

de ramen gesloten ofplaats honen.
. Ga bij voorkeur op vakantie of trainingsstage naar plaat

sen waar weinig stuifmeel voorkomt. Dat is aan de kust,

bij grote meren of in de bergen. Hou rekening met het

'pollen-seizoen' .

,Znrg daÍ je voldoende aan je rust toekomt (en je weer-

stand goed is).

. Draag buiten altijd een zonnebril, zodat de pollen niet in

je ogen komen.
. Vermijdt het contact met andere sperrfieke prikkels

(temperatuurwisselingen, tocht, afkoeling, chloor,

ammoniak, parfums, sprayvloeistoffen, insecticiden en

tabaksrook en2.......) zoveel mogelijk.

Helaas blijken de klachten met bovenstaande maatregelen

niet altijd voldoende onder controle te krijgen. In dat

geval kan verdere medicamenteuze behandeling noodza-

kelijk bhjken te zijn.

Behandeling

Met behulp van een laboratorium- en huidtest kan een

overgevoeligheid voor stuifmeelkonels meestal bewezen

worden. HooikooÍs kan op verschillende wijzen worden

behandeld:

. Immunotherapie (hyposensibilisatie).

Dit is een behandeling die brj sommige vormen van

hooikoorts toegepast kan worden. Hierbij worden meest-

al drie injecties onder de huid gezet met een interval van

7-14 dagen. In deze injecties zit een allergeen-extract

waardoor de overgevoeligheid voor stuifmeelkonels in

de loop van enkele jaren vermindert of zelfs verdwijnt.

Belangrijk is dat de behandeling voor het (gras-)pollen-

seizoen (half mei) afgerond moet zijn.
. Geneesmiddelen, die de klachten onderdrukkeu

. Ogen. Bij ge'initeerde ogen kunnen bijvoorbeeld de

medicijnen Cromovist, Livocab, Opticrom, Visadron

en Visine gebruikt worden.

. Neus. Bij een gerniteerde neus kan brlvoorbeeld

Beconase 1, Rhinocortl, Syntaris 1, Viarinl, Livocab,

l,omusol en Vividrin neusspray worden gebruikt. Als

de belangrijkste klacht een veÍstopte neus is, kan

overwogen worden om tijdelijk Nasivin of Otrivin als

neusspray te gebruiken.

. Slijmvliezen. Bij gerniteerde slijmvliezen van de

ademhalingsorganen (astrna en/of bronchitis), kunnen

de volgende sprays / inhalatoren geadviseerd worden:

Lomudal, Pulmicortl, Beclofortl, Becotidel ,

Bricanyl2, Ventolin2, Serevent2, Oxis2 en Foradil2.
. Huid. Brj een ge'rniteerde huid, kan geprobeerd wor-

den met een corticostero'r'den crèmel/zalfl of met

anti-jeuk peden de klachten onder controle te hou-

den. Vaak helpt dit niet afdoende en zullen onder-

staande medicijnen gebruih moeten gaan worden.
. Algemene klachten. Bij algemene klachten als moe-

heid en lusteloosheid, of als bovenstaande klachten

onvoldoende reageren op de beschreven medicatie,

dan blijft er vaak niets anden over dan het slikken

van pillen, zoals Claritine, Allerfre, Zyrtec, Tinset,

Polaramine, Tavegil en Semprex.

Honq Konq Marathon - weer iets anders

dan ['dam (maar toch ook niet)
Leuk natuurlijk als je een broer hebt die in Hong

Kong woont en werk. En die je voor je 40ste

verjaardag een vliegticket cadeau doet om .,r;ns

te kijken hoe heter daar in hetvene oosten toe-
gaat. Maartoch was er een reden om nog een

half jaaftje te wachten met daadwerkelijk die

kant opgaan. Want combineren van zo'n vene
reis met de plaatselijke marathon is natuurlijk
wel aanlokkelijk. lk zou me kunnen voorctellen,

zeker nu Chinezen vanwege SARS een startver-
bod hebben gekregen bij de Rotterdam-

marathon er lopen ziin dieterugdeinzende
bewegingen maken zodra ze mijin een startvak
signaleren. Maar voor alle duideliikheden hope-

lijk ter geruststelling, die marathon was 16 fehru-
ari, dus al weer eventies geleden.

een korte maar prachtige trip geworden.

die nooit oostelijker is geweest dan Athene

te beginnen urenlang met opengevallen

het vliegtuigraampje te staren wanneer de

Himalaya en de Gobi-woestijn worden gepasseerd. En

dan loop je opeens in een kioelende merugte in een stad

met 7 miljoen inwonen en steekt 2 koppen uit boven de

gemiddelde local. Fysiek overwicht? Zo kun je er tegen

aan kijken. Maar aan de andere kant het bewustzijn dat de

dinosaurussen ook als eente zijn uitgestorven..... Grote,

heel grote contrasten. De middag voor de marathon een

tweeënernhalf uur lange wandeling met broerlief gemaakt

over Violet Hill. Hier heerste een enerverende rust, die

slechts zo nu en dan werd ondeöroken door het geknjs

van een parkiet ofhet dreigende gemiauw van een buizerd

of arend. Zo nu en dan bovendien was klimmen met de

handen erbij noodzakelijk. Een wat afirijkende voorberei-

ding in vergelijking met andere marathons, zal ik maar

zeggen.

Op zondagochtend om 6 uur (in Noderland zaterdagavond

1 1 uur) zat ik brj een haventje in Kowloon -op het vaste

land - naar de kunstmatig verlichte skyline over de wol-

kenknbbers van Hong Kong Island te kijken. Even later

kwam het oranjezonnetje om hoog en was het binnen een

paar minuten helemaal licht. De groene boodes van de

'star-ferry' bleven af en aan varen om eilandbewoners op

tijd bij de start te knjgen. Om 7 uur zou het startschot

plaatsvinden. 5 minuten dribbelen en daar stond de reus

weer in de massa, 0p honderd meter afstand van het start-

doek maar met uitstekend overzicht. - ook nu weer -

over alles wat er om me heen gebeurde maar ook het

bewustzijn dat ik met 87 kilo schoon aan de haak heel wat

meer massa heb te verplaatsen dan de locals. De 15.000

deelnemers (waarvan het merendeel de halve Ïep) waren

bovendien over het algemeen verl en veel jonger. Het

wemelde van de tieners, vooral ook veel meisjes. In

Nederland ben ik als man van mijn leeftijd bij loopvene-

menten juist een heel erg $auwe Jan Modaal. Maar geen

puberaal gedrag, in tegendeel. Keung geklap wanneer

duizenden witte vredesballonnetjes de lucht ingaan en

zwaaien naar paps en mams en naar 00p die vriendehjk

staan te lachen en applaudisseren langs de kant. Ook een

verschil met de anderen was dat ik al stond te druppelen,

uh ..ik heb het over zweet, voor we goed en wel begon-

nen. Ander gedruppel kwam even later ook voor. Een

westerse twintiger met lang blond haar, type held in ),

Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïijïïi[jffi::tJiï.1' ö
wil je meer weten? Fngsn
We nemen graag de tijd MSpf{
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek

Perfect
geregeld!

THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

ter de bar. Na de dringende oproep van vorig jaar zijn

we nu aÍun een bestand voor de avonden gekomen

waarin een ieder I x in de 8 weken bardienst heeft;

dus 6 x per jaar. Dit is was een mooi resultaat en dat

willen we graag zo houden.

Echter heeft de zaterdag altijd een tekort aan mensen.

Graag willen we op de zatadag ook een broodje ser-

veren maar als er geen nieuwe medewerkers zijn, zou-

den we dit stukje moeten laten varen. Jammer genoeg

een niet zo onrealistisch beeld. Indien je voor de

zaterdagochtend van 9.00-13.00 uur eenmaal in de 8

weken een dienst zou willen draaien meld je dan aan

als barmedewerker brj Berry Kramer (070-3943936)

of Nellie Verpoort(070-306 1761 )

z zijn

extra's voor de vereniging

0proep Barm

ln navolging van een vorig jaar gehouden

oproep voor de werving van barmedewerkers

willen wijnogrnaals een beroep doen op een

ieder die het maar lezen wi\.......,.en een

dienstje op zaterdag wildoen !

ewer er

"nog met shirÍ dat even luter ongenerkï

v an eig,enaur wi s s r.kle... "
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Spanje, zorgde plotseling voor enorme hilariteit toen hij

koÍ na de start stopte bij een straatplataan. Deze meende

hij van wat extra vocht meende te moeten voorzien.

Dertigers en veeÍigers van nu zullen zich het uitzinnige

geschreeuw herinneren nadat er "l want you to want me'

wordt geroepen in de bekende (ook in deze contreien

opgenomen) live-single van Cheap Trick. lVelnu, zo

klonk het ongeveer. Maar het werd deze keer niet gevolgd

door snerpende gitaren maar weer 'gewoon' door de

applausmachine die in de daarop volgende uren als een

soort maatvoering ging dienen op het pasritrne op af te

stemmen. Aanvankelijk was eÍ van (loop)ritme weinig

sprake. Omdat er ditjaar veel meer deelnemers waren dan

vorig jaar, waren de straten in het begin veel te smal waar-

door er nils anders opzat dan de wandelpas. Bij enkele

van de zeldzame blanke deelnemers bespeurde ik ergemis

op het gezicht en hier en daar was een vloek te beluisteren

('demmit' l) maar de Chinezen lieten de feestvreugde door

plotseling oponthoud in het geheel niet verstoren. En wat

had ik het warm! De temperatuur steeg weldra naar 27

graden. Tot drie keer toe liepen we door een kilometer-

slange tunnel. Op zichzelf geen aanbeveling v00r een

marathon maar het zorgde nu voor broodnodige verkoe-

ling. Ook niet echt top waren de eindeloze containerha-

vens waar we langs liepen. Brj welke stad op zo'n 20 kilo-

meter van Den Haag hebben we dat meer gezien? Er

waren echter ook fantastische passages. Zoals die over de

twee futuristische bruggen waar na een klim adembene-

mende uitzichten werden gepresenteerd. kt hier op de

zeldzame 'pink dolphin', werd ons van te voren al in het

programmablaadje voorgehouden. Ik heb bovenop deze

bruggen mezelf zo een paar wandelpauzetjes gegund

(goed excuus) maar van de watenimpelingen kon ik toch

geen dolfijn maken...

Het 'beklimmen' van die bruggen was zonder meer het

hoogtepunt. En hier groeide ook het bewustzijn hoe spas-

tisch Rotterdam altijd doet over bruggen in het parcours.

De dames en heren zouden wel eens een paar seconden

kunnen verliezen en het wereldrecord moet terug naar de

grootste Europese havenstad.... Dus liefst zo weinig

mogelijk van deze stalen 'heuvels'. En waar er echt niet

aan te ontkomen valt dan toch alsjeblieft zo laag mogelijk.

Wat waren Jos Hermens en co. blij toen die hoge steile

(?!) Willemsbrug kon worden ingeruild voor de mildere

Erasmusbrug. Mijn advies moge duidelijk zijn: dat

wereldrecord komt toch niet terug (nou en) dus Rotterdam

maakt het beste reclame voor zichzelf door die ene keer in

het jaar dat alle ogen op de stad zijn gericht deze op zijn

gunstigst te laten zien. Net als Hong Kong dus.

Met het getreuzel in het begin, de zinderende hitte (want

zo ewa rÍ" deze bleekscheet 27 gnden, zeker in februari)

en met mijn toeristische wandelingetjes tussen door zat

een acceptabele tijd er natuurlijk al gauw niet in. Pas na

vier uur en even zo vele minuten kwam ik in het hartje

van Hong Kong happend naar zuuntof over de furish.

Voor het eerst een vier-plusser maar hoe langer je loopt

des te langer kun je er ook van genieten. En dat heb ik
gedaan! Drinken, drinken en nog eens drinken. Dat deed

ik direct na afloop. En ook gehjk het kleffe shirt uit. Maar

toen ik het even later weer wilde pakken was het..... ver-

schwunden. Balen natuurlijk. In mijn nar'eve optimisme

houd ik het er echter maar op dat een plaatselijke loopad-

dict zo onder de indruk was van het bordeauxrood dat hrj

nu (tenminste) wekelijks in het zuidoost Azië reclame

maakt voor onze club en stad.

WimKooij

Z0Top de

10 kilometer
Al heb je nog zo vaak aan prestafieloopju of wed.

strijden megedaan, altijd sta je weer met een zeke-

re neruositeit aan de start En jii niet alleen, er staan

er vaak, zoak bijde CK, duizenden om ie heen, die

ook de adrenaline door hun lichaam voelen stromen.

Druk, opgewonden, een beetje lacherig: de hartslag

een slagje of twintig boven de normale rustpols.

1 ls ik me al zo voel bii nuin zoveelste CK, hoe moeten

ll ai, zOrno zich dan weiniet voelen. die vandaag voor

Fl*, eersl rn ner .repe w'r.en geg00r0. Je Kan ze Keer

op keu gezegd hebben dat ze het makkelijk halen, ze hebben

toch allemaal iets van 'eerst zien, dan geloven'. Tenslotte heb-

ben ze al diverse malen 10 km getraind. Maar geef ze eens

ongelijk. Ook voor mij is zo'n 21 km lang rondje langs Den

Deyl en Manahoeve tussen mijn oren iets heel anders dan een

officiële halve marathon.

Halféén staat brlna de hele Z0T l0-1 en Z0T l0-2 bij de

HRR-kraam op het Malieveld naast de Roparunvogel, die blij-

moedig met zijn collectebus geld voor het goede doel brjeen

staat te rammelen. Ook gebleseerd kan je een bijdrage leve-

ren aan de fundraising van de Haagse Ooievaar Runners.

Bedanh hoor, Bert. Gaan we nu inlopen, wanneer gaan we

rekken en sfrekken? Komt allemaal goed, mensen, laten we

dan maar gaan. Nel en ik lopen met de groep een keer het

Malieveld 0p en neer en dringen ons vervolgens het startvak

in. Jammer dat we onze fainer Fred moeten missen, maar die

staat op het parcoun verkeer te regelen. We willen wel br1

elkaar blijven maar in de gigantische drukte die hier heerst, is

dat niet makkehlk.

We hoeven maar kort te wachten en boem. daar mogen we.

Rustig aan. pas op de dranghekpootjes. hou ern beetje

afstand, let op elkaar. De goede raadgevingen vliegen in het

rond en geleidelijk aan komen we in ons tempo. Al gauw

worden de verschillende tempo's van de divene lopers zichr

baar en wensen Nel en ik de snelleren succes. Wij bhlven br.y

de wat minder snelle lopers. Voorbij de Doomiksestraat wor-

den ook in die groep de verschillen zichtbaar en Nel verdwijnt

langzaam maar zeker uit zicht met wat lopen. Ik blijf bij de

achterste Z0Tters ir de wat meer rustige regionen van het

loperspeleton. Het wordt warm maar we houden het temp

toch aardig vast. Een beetje vals plat br1 de Waterpartij valt

tegen maar we overwinnen ook deze hindemis. Het leuke van

achter in lopn is dat je veel mensen mag motiveren om vol te

houden en eventueel aan te sluiten. Volgende keer toch eens

visitekaartjes van de HRR meenemen, want hier vallen vol-

gens mij nog wel wat leden te werven, Tien kilometer kan niet

goed getraind toch nog lelijk tegenvallen. In de Riouwstraat

horen we de muziek van bij de finish al, het eind komt in

zicht. 0p de Koningskade stellen we ons nog wat lopen ten

doel waarvór we zeker moeten kunnen finishen en ja hoor,

we pakken de een na de ander. Perfect, iedereen van de Z0T

binnen de 70 minuten geËindigd. Fantastisch. Bij de frnish

krijgen we behalve een verkeerde medaille (2 en 5 km) ook

nog een flyer voor de Hague Royal Ten uitgereikt door een

drietal vrolijke HRR nymfen. Goeie aktie.Onze ZOTters heb-

ben die flyer niet nodig, want het merendeel kan nauwelijks

wachten op hun volgende wedsrijd. Alleen nÍ even niet.

AndréWesterhuis

TninerZOT 10-2

Zwangerschap en lopen

FYSI
De reden van de keuze van dit onderwerp is dat
mijn vrouw, Nicole, zwanger is. Echter hardlopen

is aan haar niet besfeed. Daarom is dit
onderwerp bestemd voor alle tltangere
vrouwen op de club. Een algemeen verschijnsel is

dat vermoeidheid sterker wordt gevoeld naarma-

te de zwangerschap vordert, Dat geldt ook voor
/oopsters.

;r chter loopsters kunnen deze vermoeidheid beter aan.

I De vrouwen die'fii bevielen en veel minder fit al

h een eerdere bevalling hadden. consuterrden dat ze

sneller dan de vorige maal van de gebooÍe her$elden.

Iedere vrouw die tijdens de zwangerschap wil blijven

lopen, kan dat beslist doen. Zwangerschap is namelijk een

gezonde zaak en geen ziekte. Uitgaande van een normale

gezonde situatie kunnen de vrouw en het lichaam de

belasting van het lopen prima aan. Met als resultaat een

sneller herstel na de bevalling. Belangrijk is dat je datgene

doet wat je prettig vindt. Het is dus onzin 0m zwangere

vrouwen het lopen te ontraden. Integendeel, een heel scala

van voordelen werd vastgesteld:

. in de meeste gevallen vermindeÍ de rugpln

. de vorming van spataderen wordt voorkomen

. het slaappatroon is beter

. de mentale spanning wordt beter beheersd

. het gewicht wordt gereguleerd

. en in de laatste fase van de zwangerschap is er minder

ontevredenheid over het eigen figuur
. ema is het lichaam sneller in de oude gewenste vorm

terug

Tijdens de zwangerschap worden de bektenbodem- en

builspieren het meest belast. Weet de vrouw dat ze zwan-

ger is, dan kan ze in korte Í1d haar bekkenbodemspieren

in dermate goede conditie brengen dat er in vergevorderde

zwangerschap en daama geen problemen zoals urinever-

lies en vezakkingen van de baarmoeder ontstaan. Door de

grote belasting van de bek'kenbodemspieren is het trainen

van deze spieren zeer aan te bevelen.

Dat kan gebeuren door het íumspannen van deze spieren,

het zogenaamde liften. Zowel staand al liggend kan dat

geoefend worden. Hoe het in zrjn werk gaat is meer een

kwestie van aanvoelen dan van beschrijven. Door het aan-

spannen een keer of vijftig per dag te doen, worden de

bekkenbodemspieren sterk genoeg 0m de zwangerschap

in combinatie met het lopen ook in een later stadium pro-

bleemloos te doorstaan. Het meest voorkomende pro-

bleem met hardlopn is het verschijnsel van de 'harde

buik'. Deze contractie van de buikspieren treedt ook op

bij vrouwen die niet hardlopen. Trekken de buikspieren

tijdens het lopen samen, dan is de meest ideale oplossing

0m te gaan liggen en buikademhaling toe te passen. Is die

mogelijkheid niet aanwezig, dan moet worden gestopt met

lopn. Buikademhaling is overigens ook buiten de zwan-

gerschap van belang voor lopers, in verband met de zuur-

stoftoevoer. De buikademhaling gaat als volgt: ademdoor

de neus zoveel mogelijk lucht in en zet daarbij de buik uit,

maak hem dus dik, adem daarna door de mond de lucht

weer langzaam zoveel mogel4k uit, kantel het bekken

zodat de rug niet hol trekt. Tot slo[ lopen is tijdens de

zwangerschap gem noodzaak. Maar duidelijk is dat het

lopen in medische kring ook voor vrouwen in verwach-

ting steeds positiever gewaardeerd gaat worden.

Dannisv.d. Berg

íysiotherapeut HRR
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Niek Lievaartcompetitie 2003
'Al een aantal jaren organiseert Olympus 70 in
Naaldwijk de Niek Lievaart competitie, waarl
aan jaarlijks ook door HR&-leden wordt deel-
genomen. De competitie bestaat uit 6 wedstrij-
den op de baan op een aantal donderdagavon-
den. Het betreft 2 maal 5 km, 2 maal 3 km en 2
maal 1500 meter. 0m in het eindklassement

oryenomen te worden dient etke afstand ten-
minste'l maal gelopen te ziin. Van elke afstand
te/t het beste resultaat.

Vorige jaren bestond de mogeliikheid btvoot;

inschriiving op&,reeks. Dit jaair is voorinschrij-
ving:iiet moget$kàn kan allen op de dag van

dewedstrijdingeschrevenwordenn,,t,1,:,,.1,
De data van de Niek Lievaart cq$Wtitie ziin: ''
Dond*dag 8 mei 5N0m, donderdag 22 mei

30ffirtti:,donderdag 19 juni 15Nm.
Donderdag 28 augustus 1500m, donderdag lt
septembu 3000m, donderdag 25 sqpÍember
5000n.

Alympus 70. httptlwww.olympusTï.nll

J
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The Hugu* Rood §uwters

Hèhè, eíndelijk. De stille wens van elkèlwebmaster. Op je
vingers getikt worden door je serviceprovider dat je te
veel data:verkeer,hebt veroorzaakt. Dat betekent dat er
:veel bekijks is geweest op je site, en dat geeft alÍij:d een
goed gevoel. Maart en April zijn altijd piekmaanden. De
loopgroepen en CPC, allebei goed voor veel foto's, trek-
ken veel:,,bezoekerÍ naar onze website. Haag Atl,etiek
,,möest zelfi het downloaden van foto's van hun wgbsite
beperken wegens het grote dataverkeer. Hierbij wil ik
dan ook iedereen bedanken vó6r het insturen van hun

I foto's, verhalen en andére bijdragen. lk wacht

I en kijk nu al uit naar een nieuw mailtje
I vah onze serviceprovider. ,,,,,',,,,:,,,

Iryeó{,,as..!e-r HRfr

Hans,§ífumaar



PAGINA I() Hor Rolo Rrvrew

Wat bezielt en mens om naar Barcelona te

gaan??? Er ziin dan natuurlijk xn hoop redenen te

bedenken, De architectuur van Gaudi, de olynpi-
sche berg Montiuic, Miro, een wedstrijdje kijken

van de plaaheliike F.C., de sf.,r*r in de oude stad, de

Ramblas,tapas Í,eter,n
wijntje op en terras,

paella eten in het
havengebied. Kortom,

tev*l om opte
noemen en gen@g om

een dag of wat van 's-

ochtends tot's-avonds
tevullen...

15 maart. Na aankom$ eerst de tassen in het hotel gedropt,

perfect gelegen op zo'n 400m. van starífinish aan de voet

van Montjuic. Nabij het jaarbeursgebouw onze stafinum-

men gehaald te hebben 's-middags de Montjuic opgegaan.

Mooi uitzicht over de stad, het fort en het olympisch stadion

bekeken en lekter van de zon genoten. En verl drinken

natuurlijk (water weliswaar). 's-Avonds de gebruikelijke

pasta-party gehouden in em Italiaans restaurant en op t4d

plat.

Want die marathon staÍ al om half negen en ik ben nogal

een slowstarter. Op trjd op dus om te ontbijten en dit ook

enige kans te geven om te veÍeren.0m 8:15 het hotel uitge-

lopn en om 8:20 het startvak mgelopn. Hoezo warming-

up??? De afspraak was dat we ieder ons eigen tempo zouden

lopen maar ik had zelf al besloten in haar buurt te blijven

door regelmatig 'stop&go' momenten te houden om te drin-

ken, foto's te nemen of gewoon op haar te wachten. Zo

gezngd,zo gedaan. Bij 5 km. een sanitaire stop, btj 10 km.

een minuutje gedronken, br1 11 km. een fotootje van Heleen

gemaakt en op 22km. een isostaneep gegeten en ong. 8

minuten gewacht tot ze weer bij me was. Haar tussentljd op

de halve was een hele nette 1:45 en ze kwam lachend aan

gelopn dus dat ging wel goed. Stukkie opgelopen waama

ik weer in eigen tempo van zo'n 4.30 min/km. doordraafde.

De waterpst bij 30 km. was zo vriendelijk geweest voor de

liefhebben een $ote mand met zoute pinda's neer te z€tten

dus ik besloot hier weer even halt te houden om 3 handen

van dit lekters met een flesje wahr weg te werken en een

blik op mijn medezwoegers te werp€n. Drinkpsten waren

trouwens goed geregeld, 2 pr 5 km. met flesjes bronwater

er/of sportdrank wat makkelijker drinkt dan klotsende

bekeÍjes. Vanaf 35 km. ging de route langs het stand van

Barceloneta terug richting haven en cenrum. Ik besloot hier

weer even te wachten en na een minuut of 9 kwam Heleen

hier door, net even onder de 3 uur. Het gezicht stond inmid-

dels iets meer op 'doorbrjten' maar ze ging niet wandelen.

Een vezwikte enkel een paar kilometers terug bleek haar

enigszins parten te spelen maar het begon al langzaam beter

te gaan. Tot 39 km. met haar opgelopen, een leuk stuk want

de route gaat hier langs de haven en over de Ramblas waar

dus ook meer mensen langs de route staan.

En overal hoorje de mensen roepn,'venga, venga'. Nu had

ik m'n Spaanse Van Dale niet brj me maar ik gok dat het

vrij vertaald iets van hup,hup is (bij het skiën zeggen

Duitstaligen dan weer hop,hop...). Vanaf dit punt we€r

vooruit gerend naar de finish om haar daar te kunnen vast-

leggen op de gevoelige plaat. Uiteindelijk finishte ze in een

hele knappe 3 45 .ZnlÍbleef tk net onder de 3.40.

Na deze inspanning volgde nog enige dagen ontspannende

sightseeing (lees: le alinea) want dat hadden we natuurlijk

wel verdiend. Al met al kunnen we terugzien op een fantas-

tisch leuke trip met een goed georgaruseerde marathon die

zeker aan te raden is.

Met sprtieve greten, Marcel Mientj*

deze activitei-

net niet de

bevatten

half maart door Transavia's prijs-

vechter Basiq Ar op het plaatselijke vliegveld werd afgezet!

Het grng hier namehjk om de 26e 'MARATÓ de BARQE-

LONA' die gelopen moest gaan worden. Ik kan begdjpen

dat u nu enigszins de wenkbrauwen fronst. New York,

spreeh voor zich. Berlijn, ook een kraker. Boston, de klas-

sieker. Londen, de sfefl. Rotterdam,lekker dichtbij. lriden,

ook een thuiswsdstijd. Honolulu, in opkomst. Jungfrau, het

uitzicht. Maar Barcelona...??? De reden van dit nipje was

dat mijn vriendin Heleen vorig jaar november had hsloten

haar eerste marathon te gaan lopen en daaóij ook bepaald

had dat dit in Barcrlona moest gaan plaatsvinden. Ik heb

nog geprobeerd haar met e€n omweg naar Rotterdam of
leiden te loodsen ('bekend tenein, bekenden langs de kant

als suppÍer. . . ') mMÍ ze zaÍ vanaf dat moment al virtueel

in haar hardloopkloffre in beesik-er te warmuppen. Niet dat

ik niet naar Barcelona wilde, ik zag dat helemaal zitten met

de eerste alinea van dit stukje, maar om nou met een opspe-

lende knie en 'slecht gefaind' een marathon te moeten gaan

volbrengen was weer het andere uiterste. Grootspraak mij-

nezijds zoals 'ik ga wel met ern cervezaatje op de Ramblas

zitten zwaaien als je langs komf kreeg als weerwoord 'dan

moet je dat lek:ker doen, ik verplicht je toch tot nl§'. ZU

wist natuurlijk ook wel dat ik dusdanig liefhebber ben van

deze tak van spoÍ dat ik toch wel zou gaan lopen. En aldus

geschiedde, zij ging zich in lange duurlopen bekwamen en

rk ging naar de 'HRR huisfysio'. En toen was het vertekdag

DA COSTASTRAAT 39 2513 RN DEN HAAG TEt. OTO 3ó3ó4Ió
FAX O7O 3640269 INFO@INTERTREK.NT WWW.INTERTREK.NT
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'0utdoor eltperienceu tijdens

het CPC'trai n i nqsvveekend van

7 t/m 9 februari jl, l,**-',mffixrïxu;ïm*q
tn het eent ctubbtad van dit jaar heeft iederen de ;:f iidÏ.1ÏJrfHH;lX'ff: ,'ff^lH
foto'sgeziendietijdensditweekendgemaakt speer van kantoor naar huis.Onderweg bedacht ik me dat

zijn, allxn onderstaand artikel is helaas door mij ik de startkaarten vergeten wö te maken! Tussen het inpak-

telaatingeleverd.Maarvolgensderdactieishet ken van m'n tas ttruis nog gauw even op de computer

geen enkel probleem dit alsnog te plaatsen. gemaakt en 6 maal uitgeprint. Pffi. Gelukkig had Bea al

verl spullen klaar gelegd, dat hielp enorm. Even over 4 uur

kwam Hans me ophalen.

Nogmaals dc winnnars van dc 0utdaor Experience.

Het weekend:

Rond kwart over zes kwamen we in Chaam aan. Na het

melden bij de organisatie kegen we em leuke mok met

opschnft en een consumptiebon de spullen op onze kamer

gezet. Orur twee-persoonskamer werd uiteindelijk een 6-

pnoons kamer. Heel gezellig en erg prettig.

Na een snel drankje met toch wel een aardig gezelschap

"naar de chinees". Nee dus, ÍestauÍant "De Kezershof',

maar dat was een dwaalspoor. Uiteindelijk had het restau-

rant wel 6 à 7 tafels met HRR-mensen bezet. Heerlijk en

erg gezellig gegeten. Terug naar de jeugdherberg en nog

wat gedronken. Sommigen hadden ix te veel gemixed

gedronken en dat was de volgende ochtend duidelijk zicht-

baar.

q oals tullie allen al wisten was de organisatie in handen

f u^Urtt nen Marcel den Dulk. Jac§ van Tilburg en

L g.lle, Hauser. Een meér dan voorfeffelijk team, die

dit weekend tot een van de onvergetelijksten hebben

gemaakt! Al een paar jaar waren we (helaasl) niet meer

mee geweest. Dan weer was het weekend gelijhrjdig met

de Midwinter Marathon, dan weer in de voo{aanvakantie,

kortom we konden gewoon niet. Dit jaar had de organisatie

echter met alles rekening gehouden! Dus....we gaan weer

mee!

Hoe het begon:

Een week of 5 - 6 voor dit weekend vroeg Hellen aan ons

(Hans Zuurmond en mij, Hans van der Vecht) of we niet

iets als een oriëntatiewandeling wilden organiseren voor de

zondagmiddag.

ïja, altijd leuk zo'n uitdagrng maar kost véél tijd en werk.

Uiteindelijk " ja" gezegd.

De voorbereidingen:

Na een kaartstudie en een voorlopig plan een afspraak

gemaakt voor een voowerkenning op een maandagnuddag

in januari.

Na de aankom$ in Chaam, gestart met de voorverkennen

met z'n vieren. Het éérste doel (Contolepunt lA) hadden

we op de "Grote weide" gepnkt mar deze bleek aldau niet

aanwezig (schuilhuisje) en erg drassig. Daarom dit punt

verschoven naar een infobord op de aanliggende parke€r-

plaatsHier vandaan naar het verste punt van de tocht gelo-

pen (conrolepunt 2A). Een aardige wandeling door mooi

bosrijk gebied. 0nderweg bedachten we nog allerlei leuke

oprCrachten. Kunnen we de groepen niet met iets laten sjou-

wen? Betonblokjes en andere zaken passeerden de revue en

uiteindelijk werd tot een zakje van 5 kilo aardappels beslo-

hn. Ook het aantal deelnemers Fr groep zou best eens

hoog kunnen zijn. Echter te veel kleine groepen zou binnen

het beperhe gebied niet goed zijn. Gezien de beperkrng in

tijd (iedereen moest uiterlijk rond 15.30 uur terug zijn),

slechts 3 uur, zou dit al moeihjk genoeg zijn. Uiteindelijk

werd dit vötgezet op 6 groepen, die van 3 venchillende

startpunten zouden vertrekken. Vandaar naar 2 verschillen-

de confolepsten en daama nog naar een conffolepost,

waar alle groepen langs zouden lopen. Hiermee zou een z0

groot mogelijke spreiding in dit bosrijke gebied mogelijk

zijn. Ook zouden de groepen elkaar dan (hopelijk) zo min

mogelijk voor de voeten lopen. Dat laatste bleek niet bij

alle groepen het geval! Na een toch wel stevige wandeling

met beide dames kwamen we na 2 uur en 15 minuten weer

terug rn de jeugdherberg. Volgens Hellen was het véél te

lang en zouden de groepn nooit op tijd weer binnen zijn.

Ik had er echter (gezien de spoÍieve deelnemers) alle ver-

fouwen in.

Dan kwam voor nuj de grootste klus nog: het volledrg uit-

werken van de op,rJrachten, het schrijven van de instucties

voor de 2 mountainbikers, die enkele conffolepsten zou-

den bemannen en de chauffeur (chauffeuse) van de auto,

Zaterdag 8 februari:

0m 09.00 uur gezamenhjk inlopn naar "De grote Weide"

en onder leiding van onze kamergenoot Jacques Overgauw

de warming-up gedaan. Daama met onze tainer Ronald

Boekkamp de rode paaltjes route gelopen. Halverwege een

omffekkende beweging bij een grote plas op het pad. En...

wat later waren we op een kruising de kluts kwijt. We

besloten na rijp beraad een pad in te gaan.

Via een asfalnneg kwamen we weer op het begin van de

rode paaltjes route en liepen deze tegengesteld terug naar de

jeugdheóerg. Na het douchen de brunch. Zerr uitgebreid,

met heerlijke broodjes, kroketje, soep, etc., etc. Na dat heer-

lijke maal even "plat" tot de middagactiviteit.

Onder onze leiding (De Hanzen) werd met totaal 13 men-

sen een wandeling gemaah. 0p de kaart hadden we een

route uitgezet. De drie-paalges route, tenminste delen daar-

van. Eerst de rode paaltjes, dan de gele en ook nog de oran-

je paaltjes route. Deze laatste was in een ander bosdeel, de

"Alphense Bergen" genaamd. Rond 1545 uur waÍen we

weerterug, sommigen em beetje vermoeid.

Tijdens het 5-gangen avondmaal werd er op alle tafels via

een formulier geurventariseerd, wie er zondag met welke

activiteit zou meedoen. Na de maaltijd boog ik me met

Hans Zuurmond over alle deelnemen van de "outdoor

experience". De tafelgroepen werden volgens her. "l-2-3"-

systeem vakkundig door elkaar gehusseld. Uiteindelijk ont
stonden er 6 groepen van ongeveer 10-11 deelnemen.

Vervolgens wezen we de 6 groepsleiderslsten aan uit de

ontstane $oepen. Dit werd weer 0p ern lijst gezÈl en

bekend gemaah op één van de palen brj de ingang. Al snel

gonsde het van "heb je het al gezien?' De groepsleiders

zouden zondagochtend nó de brunch door nuj nader wor-

den genformeerd. Hiema storten ook wij ons in het feest-

gewoel. Niet al te laat, na een paar biertjes nokte ik af,

omdat ik me ook niet al te lekter voelde.

Zondag 9 februari;

Na een romacht (slecht geslapen, strontverkouden en belab-

berd) de ochtendloop van 08.30 - 09.00 uur aan me voorbij

laten gaan. Daama wél naar de brunch (e moet toch wót

eten?). Even wat omgeroepen (iederem in wandeltenue om

12.15 uur in de eetzaal, om 11.30 uur de 6 groepsleiders in

de feestzaal voor insfuctie). De 6 verbaasde groepsleiderV-

sters (wóírom ik??ï Geihformeerd over algemene zaken

rond de uiwoering van de "outdoor exprience".Hiema

werden de opdrachten klaargemaakt, de enveloppen op alle

6 za§es aadappels geplakt (toch, Hellen?), de milieuop-

dracht gereed gemaakt en de juiste enveloppen voor moun-

tainbiker 1, 2 en de chauffeur van de auto. Gelukkig werd

Aad Overdevest als 2e mountainbiker bereid gevonden mee

te doen. Aad heeft ervaring, want hij is al eens mee geweest

met een nacht-oriëntatiewandeling van ons.
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Hor Rolo Rrvrnw

Even voor half &n gestaÍ met het uitreiken

van de opdrachten aan de groepsleider van

ALFA, Kees Crielaard. Zwager Hans riep alle

deelnemers van ALFA op en daama werkten

ze gezamenljk de eerste opdracht uit. Nadat

dit gebeurd was kwamen werd door mij de

sartkaart afgetekend en kon men ver[ekken.

Ook groep BRAVO en CHARLIE volgden

ALFA. Hierna even pauze en werd vervolgd

met DELTA, ECHO en FOXIROT. Bij de

laaste 2 groepn bleek, dat er een aantal men-

sen waren, die zich niet hadden opgegeven.

Ook kwamen een aantal niet opdagen (niet

afgemeld, jammer, jammu) waardoor groepen

kleiner wegmoesten. Uiteindelijk vertokken

alle groepn. Wij er snel achteraan. Via confro-

lepost (CP) lB (#n bravo), waar Aad de 2

groepen voorbij zag komen. Na een hartver-

sterking door naar contolepst 28. Via de

telefoon hoorden we dat CP 2A bezet was

(Hellen) en de mountainbiker van CP lA
(Marcel) naar 28 onderweg was. Daar

bevrouwde Jacky al de post met appels en sap.

Onderweg kwamen we vele groepn t€gen en

maakten de nodige notities (bonuspunten/snaf-

punten). Q 2B zaga we DELTA verfekken

en ook de 3 groepen van 2A zagen we later via

de juiste route (bosperceel 118) lopen.

Onderweg naar CP 3 stuiten we regelmatig op

enkele goepn. Na contact op CP 3 met de

geheim agenten van 3 en 11r/2B door naar de

blauwe paaltjes-route. Nog nét voor ALFA /
ECHO en FOXIROT bereikten we de jeugd-

herberg. De andere 3 goepn waÍen al binnen.

Buiten brj de deur stonden al enkele indruk-

wekkende luihiszakken. De milieuopdracht

was om tijdens de tocht al het luil langs de

rout€ te verzaÍnelen. Nou, totaal ruim 100 kilo

luil werd vezameld en namens de boswachter:

allemaal reuze bedanldl Even over half 4 was

ook de laatste goep (FOXIROT) birmen en

konden Hans en ik aan de moeilijke taak

beginnen van de puntentelling. Snelheid en

gewicht van de ruilniszak werden met punten

toebedeeld. Bonuspunten, strafuunten, handi-

de laatste groep lag er niet

uitvoeren oSracht, ver-

(niet zo schreeuwen, Ap,

etc., etc. Even voor 4 uur

PAGII{A I I

20.00 uur in bed. Vervolgens was ik 3 dagen

ziek thuis en ben donderdag weer met werk

begonnen. Beter? Nou nee, maarje moet tocht

wót?! Wij hebben er vreselijk yan genoten en

naar de reactie, die we ontvingen alle deelne-

mers ook. Sommigen hadden wat anden ver-

wacht (zwaarder, etc.). ïja, voor die mensen:

nt dat eÍ niet in. Uitgangspunt was dat het

voor iedereen te doen moest zijn en niet al te

zwaar. Naar mijn idee zijn we, gezien de bin-

nenkomsttijden díírin wel geslaagd.

Tot em volgende maal dus?
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cappunten (b.v.

veel vuil meer,

in dat mooie

hadden we de Nadat het organisatieco

mité gereed was met de groep die zesde

was geworden. goep had prijs en ging op

de foto. krste
(groepslei«lster

de groep CHARLIE

Nadat iedereen

huis.

met 1198 punten.

werd gingen we naar

In de auto was ik weselijk moe, dat het me

moeite koste om te blijven.

Ik rolde in Den de auto uit, sleqte mijn

spullen naar Na een hapje lag ik om
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t Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Yerzekeringen van onroerend goed.
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3l8l REC 2:05:48

3195 REC 2trfl
31fr REC 2Íi:19

m2 RFt 2§l.41

Yn RFf 208ril

338 RTC 208:2I

335r REC 2fl59

3439 Rtt 2:,]1126

{ Mí} }12:08

Yó1 RIC 2:12:15

lffi BR 2:,]12:,41

351,l REC 2:14$l

3550 REC ll55l
3593 REC 2:il:16

MU" W1 MSE 0l2rS

4 MSE 033:10

I M40 035:2,I

9 ilíSE 0J5J3

IO TÍSE 035J8

3 M40 03558

l3 MSE 0:3ó:12

n IÍSE 0:3ó:12

15 MSE 0:3ó21

i M40 0:3ó:4ó

6 M40 0..31,2t

20 MSE 03?:44

2 MSE 0J8:10

I M$ fi$ÍI)

l v35 mfll

13 Mfl l:54fl

m MS 1:Í30
... 2I3 RIf l:54:42

95 M40 1i4:48

82 M$ rÍ53
7E8 BR 1i501

891 RBC lJ5:13

2455 RIC 1:Í:14

1ifr REC IJ?í7

Nts RIC L$JI
nu RIt 15902

n52 REC l:$SB

9B M40 159:2ó

2fl7 REC lil$
fi3ó REC 2fi:01

28fl RIC 2fl08

2159 REC 2fl:l?

M2 RXC 2fl:19

8ó Mfl 2flr1
»n REC zff.n
lSR XIC 2$124

M REC 2íl:Í
[fi Rr[ 2Í205

2981 REC 2{2:11

898 REC ]zltl:Y

3017 RIt 2{l:!5

3029 Rlt 2Í2i8

Wl REC }M55

3079 REC t{3ió
3l3l RIC 2í501

95ó BR 2$5#

103 M40 2Í5:il

18 M45 l:23.32

48 BR l:b'il
M5 l:15:ló

7l BR l:25i40

24 M45 l:21i4

tli RII l,E:19

23 MS l:l:I,i
141 [,ÍSE 130í2

40 M45 l:31:li

m REC lJ2:10

148 [,lSE 1J239y M40 1J252

N2 BR lJ3:17

l5l MsE tJ3Jt

5,i M40 t34í5

Í M45 lJ5:46

34 MS lj5i2
17 M55 IJ5J5

6 V40 lJó33

6l M40 t3óJ3

493 REC lJ7i3

?2 M45 1:38S4

I Mm 13905

68 M45 lJ9#
6ó M45 1,39:32

?0 M40 1J933

i85 RDC 1.40J5

l{ MSE 140:$

M REC IíIfl
$8 BR l4lr4
13 v35 lÍ139

8ól REC líl:44

898 RIr lí2í3
Í Mfl 142:10

l7 M45 lí2:18

2ó Mis 1.42:D

lffí REC l:43:40

12 V40 lí3:44

2í VSE lí355

I M40 l:44il2

ll82 Rtt l:44Í3

ll84 REC t,4,U

ll93 REC l:44Í9

8ó M45 lí5:13

1245 REC l:45:19

Í8 BR l:45:40

ill M§E lí5:44

ó3 MS l:4555

1349 REC l:46:fi

511 BR l:41')J

3ó M55 lr47i8

1507 REC 1.4759

l59l Rlc 148Í2

14 Vls 149:50

l7r8 t[c 14957

lm5 REC l:Si4ó

16 V40 l:S:48

1875 REC 151i7

1988 REC 1,52124

W REC 152:21

9 M45 l:52,32

2í V45 lÍ:01
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De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 6671

SHIELD ÍíARK B.V. ÏHE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 5t POSTBUS 75683
tOTO AR AMSïERDAM TELEFOON: O2O-Sií í8 aA FAX! O2O-5ll 1A OO

L§§ENADMINISTRATIIE
Àvram den llc[ier Laan

2548

Dat andere merkenbureau.

SxTELD Manx

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

BOUW- EN AANNEA'TINGSBEDRIJF

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

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

dt

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

Ben van Kan (voorzitter)

Eugène van de Berg
Hans Blokker (wedstrijdgroep)

Roche Silvius

TRAINERS
Eugene van den Berg
Ronald Boekkamp

Rodi Druif
Marcel den Dulk
Boy Gailjaard
Pieter de Graaf
Jos de Graaf

Henk van Leeuwen

Joop den Ouden :' '

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk
Roche §lvius
Heidi van der Yeer
Genit van der Veer
Edzijr

rRA'IUERS CONilNO
Jan Ruigrok
(informatie couditio)
Truus lftumbholz
Terry Roel

Masseurs:

Trudy de Lange
Johan Koopman

Peter Hoek

a7a-3978253

0?0.3080125

070-3960289

070-3857496

0j70-3642263

,070-3080125

070-3973281

070-3837024

0174-24A861

070-3514390

071-5768370

070-3867300

070-3550173

070-3975253

070-3860233

070-3204095

070-3419234

0't0-39M677

070-3@2263

070:3901597

070-3901597

06-23095534

070-3930209

070-3240930

070-347456',1

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

070-3864053

Henk Hoogeveen

Ben van Kan
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Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

malwoavond 06-23795133

do avond 070-3416131

di/doochtend 06-15483890

BESTUUR

Het bestuur van

John Agterof
(voorzitter)

Jelle v.d. Veen
(vice-voozitter)

Nel Buis
(secretaris)

José lïillense
(29 qecretarig

Izarik Lute$n
(wedstrijdsecr.)

e-mail adres

Antoinette Jans

(penningmeester)

CLUBKLEDING
Ed zijr

REDACTIE
Hellen den Dulk

CLUB VAN lOO
Postbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO 50.94,92.738

Ben Hermans De Sillestraat 266

(Voorzitter) 2593 VE Den Haag 070-3473&73

René Meijer Sportlaan 229

(Vice-voozitter) Z566KEDenHaag070-3625212
Louise van Delft V. Loostraat 75

(secretaris) 2582X8 Den Haag 070-3522519

Karel Stolk Barnsteenhorst482
(penningmeester) 25928T Den Haag 070-1820418

Georgette Parlevliet Pr. Bernhardlaan 15

(PRbestuurslid) 2264CALeidschendam070-3275751

BARCOMMISSIE
Berry Krrmer Clavecimbellaan 75

(voorzitter) 2287 VC Rijswijk 070-3943936

Ruud van Groeningen 2e Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 53533941

WEBMASTER
Hans Eikenaar E-mail: webmaster@hagueroadrunners.al

Groenendaal I 1

2244,8K Wassenaar 070-328 I 025

Vuurplaat 623 '

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-3236092

Theresiastraat 244

2593 AW Den Haag 070-3815051

Johannes Poststraat 2

22& DC leidschendam 070-3 175869

V Slingelandtstraat 132

2582 X't DEN HAAG 070-3554156

izkltn@bart.nl

giro 5699215

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

Carel Reinierskade J03

2593 HS Den Haag 070-3473894

giro 263695 I
VSB-bank 88.55.95.823

06-23095534

HOTROADBEVIE1V
Herenstraat 45 

'

2681 BD Monster 0174-240861

E-mail: clubbladhn@kabelfoon.nl7




