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Voonruoord
Na het laatste fraaie Oranjenummer ter gelegen-

heid van The Haque Royal Ten van 25 mei jl.,

hoop ik dat de redactie erin slaagt een zomerc

tintje te geven aan deze editie. Bij het schrtjven

van dit voorwoord, genieten we van zomeue
temrynturen en denken de meeste leden waar-

aan vakantie.

voor de ZOT groepen. Ditjaar is het beste resultaat bereikt

ooit qua deelnemen(sten). Ik hoop dat doorgegaan wordt

op de ingeslagen weg, want de ZfrT is een belangrijke

bron voor de aanwas van nieuwe leden.

De zaken, die de komende maanden aandacht vragen, zijn:

. het 20-jadg jubileum van onze vereniging in april 2004.

Rob Ikahmer is weer bereid als aanvoerder op te ffeden

van het t€ vormen feestcomité.

. het nauwer betokken worden van onze vereniging bij

de organisatie van de City-Pier-City loop in 2004, waar

de rol van de Stichting Promotie Den Haag, tegenwoor-

dig geheten

. Den Haag Marketing & Events, inhoudelijk zal gaan

veranderen.

. het frachten een vergunning van de Gemeente te kijgen

voor de organisatie in het kader van de I van de 4 wed-

srijd voor de cross (2 november 2003) en de wegwed-

sfrijd op 6 maaÍ. 2N4, wat tevens de finale is, in het

park Clingendael.
. het verder uitwerken van plannen om de wegatletiek

binnen onze vereniging voor alle niveaus

. nog aantektelijker te maken en het vaststellen van dui-

delijke criteria voor de hogere goepen.De eentvolgen-

de bspreking daarover vindt plaats op 30 juni a.s.

. het nader besprcken van de profielschets van de nieuwe

voozitter op I juli a.s., tussen het bestuur en een delega-

tie uit de leden. Voor de duidelijkheid nog dit. Bij mijn

benoeming in ohober 2000, heb ik gezegd dat ik deze

funcie voor4 jaar wilde vervullen. In ohober a.s. loopt

mijn 3 jaar termijn af. Ik zal mij, indien de leden hier-

mee akkoord gaan, nog voor een jaar herkiesbaar $el-

len.

. Ondanks de vakanties, is er ook nu altijd genoeg werk

aan de winkel bij de HRR, gelukkig maar, dat houdt

onze vereniging zo levendig.

Met sportgroeten,

tohn Agterof,voonitter

16-6-2N3
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Aller*nt wil ik iedrererln bdanken voor zijn
inzetde afgelopn ditievan onze

wegwedstrijd.

dit schdjf schijnt het zonnetje voor de

dag er lustig op los. Heel anden was het

jl., toen ik om 7 uur's moÍgens naar bui-

ik het al,'tewolkt". Uiteraard hield ik mij-

zelf voor "het gaat niet regenen en het klaart sfiaks wel op

en als om half elf de opbouw klaar is en de insckijving

geopend wordt, zal de zon lekker schijnen en zullen er

minstens 1500 loprs staan te dringen bij de inschdjf-

posf'. Oeps, ik droomde weg, de harde realiteit was iets

anders. Op mijn debuut als voozitter van deze wedsnijd

had ik gewmn slecht weer, Om acht uuÍ warcn de eente

mensen er al en vol enthousiasme gingen zij aan het werk,

de eerste buien kondigde zich aan en vergatcn zeker het

Malieveld niet te besproeien. Daar kwam het eerste record

er al aan, voor tienen hadden de meeste vrijwilligeÍs al

een natte rug. Volgende record kreeg ik door van onze

penningmeester en voorfretser van de eente dame. Zolang

als ik hem ken doet hij dit fietsen al, maar het aantal voor-

inschrijvers was met 775 atleten nog nooit zo veel

gewe€st. Ik moet znggen dat dit toch wel een prettig

gevoel gaf, er was in ieder geval voldoende animo om met

deze wedsrijd mee te doen. Het kon niet op met de

records, want even later bleek dat de opbouw van

starífinish en inrichting Malieveld al klaar was. Nog nooit

was de ploeg zo snel geweest. Een klein detail is wel dat

er dit jaar om financiële reden afgezien was van de

beruchte hoge hekken. Een kleine uitleg is wel op zijn

plaats want de hoge hekken zijn hdoeld om de venchil-

lende startvakken te scheiden en te voorkomen dat men-

sen eroverheen gaan klimmen. Als het heel erg druk is

met duizenden lopers kun je het niet meer af met lage

uw aandacht voor een paar punten. Als

ik het succesvol afleggen van het TLG-

door Ronneke Bonboom en Bram Mansveld

Mila-examen door Marcel den Dulk. Alle drie van

harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

Zoals in de kop vermeld, vond op 25 mei jl. de door de

Stichting The Royal Ten jaarlijks georganiseerde wed-

srijd plaats. Ook dit jaar kan weer gesproken worden van

een gladjes verlopn happening, mede dankzij de inzet

van vele leden. Een koenwijziging ten opzichte van de

vorige edities was het niet meedoen van intemationale

topatleten, vanwege het ontbreken van de nodige finan-

ciën. Hierdoor kreeg deze wedsrijd een meer gewestelijk

karaher, waardoor h91 gebeuren aan aantekkelijkheid

won. Complimenten en dank aan het bestuur van de

Stichting; wederom profrleerde onze vereniging zich goed.

De Roparun herft inmiddels ook weer plaatsgevonden. Ik

heb hierover nog geen berichten ontvangen, daar ik net

terug ben van een heerlijke vakantie op Madeira.

Elders in dit blad zult u ongetwijfeld over de ervaringen

kunnen lezen. Ik ga ervan uit dat het wederom een succes

is geworden, mede gezien de enthousiaste voorbereidin-

gen.

In de laastgehouden ALV is de Simon Tuyt wisselbeker

uitgereikt aan JeJe Groot vanwege zdn tomeloze inzet

hekten omdat iedereen natuurlijk in het eente vak wil

starten. Het is dan met hoge hekken ovezichtelijker en

beter in de hand te houden. Het verschil in opbouw zit in

het plaatsen en opruimen van deze zogenaamde Colditz

Hek'ken. Voor ieder hoog hek moeten twee betonnen voe-

ten geplaatst worden en dan het hek erin zetten. Voor een

beetje hek bouwen heb je een goep van 3 man nodig, wil

het een beetje snel gaan. Twee man dragen het hek en de

derde sleept zich gek met de broodjes. Broodjes zult u

zeggen, ja met deze term bedoelen ze de betonnen voeten

die de laatste jaren in kunststof zijn uitgevoerd en slechts

25 kg wegen, het maximale toegestane arbogewicht. In de

loop der jaren zijn er al heel veel lieden in de maling

genomen die de broodjes wel wilde aanreiken want dat

leek hun beter dan met het hek te sjouwen. Dit scheelde

dus enorm in tijd en mannen van de opbouwploeg, hebben

jullie de hoge hekken nog gemist? Tegen twaalf uur klaar-

de het enigszins op, de wind kwam uit het zuidwesten en

de lucht leek schoon. De start van de kidsrun wö weeÍ

een waar genoegen. Het is altijd een leuk gezicht om

ruimloo kinderen te zien staÍen. Bij de finish werden zij

als vanouds weer venast met een medaille en een plastic

tas met een verrassing. Ook de 5 kilometer met ruim 170

gestarte atleten was een leuk gezicht. Bij deze twee wed-

srijden bleef het gelukkig droog. Voor het hoofdnummer

hrok het al weer aardig maar tijdens de warming-up

door Caesar Sports bleef het in ieder geval droog.

L*sverder op pagina 2
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vervolgvmpagina l -The Hague Royal Ten

De wedsfijd werd op tijd weggeschoten en na een span-

nende qindryint mocht MaÍk Pacquee zich winnaar noe-

rrreil mÉ & zevende editie. Op het moment dat de mensen

een beetje massaal gingen finishen hgon het weer te rege-

nen, niet echt een wolkbreuk zoals verleden jaar maar toch

een aardig buitje. Op dat moment ntrn de mensen die 's

mugens de keuze hadden gemaah van ik ga ruet lopen

want het kan wel eens gÍum rcgenen, rnderdaad lekker

droog ttruis. Het is alleen jammer voor ze dat ze weer een

geweldige looprvaring hebben moeten missen. Nat word

je toch wel en het was niet eens koud. Je ziet dat de mensen

echt een saamhorigheidsgevoel tonen op dat moment. Het

ider dat ze het toch weer gehaald hebben en ze binnen zijn

gekomen, jong, oud, man, vrouw, snel of langzaam is dan

gewoon altijd weer een fee$ op zich. Ik mocht op het

Malieveld al veel complimenten ontvangen die ik graag aan

u wil doorgeven. Ik zal niet in deails reden maar het kwam

ongeveer hierop neer: een prfect georganiseerde wedsnijd

en een waar loopfeest, dankzij de vele enthousiaste vrijwil-

ligers en sponsors. Sommigen met vele jaren ervaring en

een aantal die het voor het eerst deden. In dat kader van de

beginnelingen wil ik Peter van Lreuwen noemen die met

zijn dochter dit jaar de prijsuireiking voor zijn rekening

@

De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 1 2 . Telefax 070 - 323 66 7 1

lmpressie van 25 mei 2003

nam, het eruit piliken van de winnaars van de venchillende

klassen, aanspreken en regelen dal zn tm het podium

komen op de juiste tijd voor de juiste beker, een hele klus !

Als tweede team wil ik nog noemen de uitslagverwerking,

gehouden deze zevende editie. Ik wil u nogmaals hartelijk

danken voor alles wat u voor deze wedsfrijd heeft gedaan

als vrijwilliger of als spnsor en voor een aanal biden fac-

torcn.

onder leiding van de nieuwe blokhoofden Izaak Luteijn en

Frank Thuys. D€ze heren scoorden het laatste record van de

dag door om 19.30 uur de complete uitslag klaar te hebben.

Heren bedankt en gefeliciteerd met het resultaat.

Ik kijk in ieder geval terug en ik hoop met mij vele anderen

op een geslaagde en gezellige wedstijd.

Ach, tegen een beetje water moeten we toch kunnen als

Road Runner. Ik denk dat we onze naam weer hoog hebben

Mijn medebestuunleden die enorm veel tijd en energie in

deze wedsrijd hebben ge$oken wil ik ook exffa bedanken.

Als laatste wil ik graag een daverend applaus voor uzeH en

ik hoop dat u volgendjaar weer even enthousiast wilt mee-

helpen als afgelopen jaar.

Marrld.denDulk

Voonitter v a n llre H ague Royal Ten

@ 2OO3, The Hague Road Runners

lidmaatsdap - Opzeggen van het

te zijn.

ohober 2@3 bij de

nummer 3

voor het jaar 2004 dient

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat B

2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
TeleÍax: 070 - 360 79 51
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Mutaties - Wilt u bij onjuiste adressering of tenaamstel-

ling de juiste gegevens íuren naaÍ Awam den Heijer

avram.den.heijer@l2move.nl (zie colo{on, pag 12}

Noot - D€ redactie heeft het r«ht redactionele stukken

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

geren. Artikelen in het clubblad of op de website

geplaatst onder persoonliike titel, komen inhoudelijk

niet onder verantwoording van bestuur en/of redactie.

InÍormatie over advertentietarieven ve*rijgbaar bii:

Hellen den Dulk, Herenstraat45,268l BD MONSTER

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

Uiterste inleverdatum kopij en advertenties:

woensdag 3 september 2003

lnleveren bij Hellen den Dul( zie adres hierboven.
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'., gehrui*svriendelijkC, lcantoorautcmati#ng
- instruc{ie 0p de werkplek

- dealer van hardware en software voor Apple

- systeemonderhoud

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

fax 070-3857576 e-mail macwillem@spidernet.nl
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Nieuws uitdewedstrijdgroep (HRR Radng Team)
Dewedstrtjdgroep is in ontwikkeling in 2N3.
Even een update van alleswat er dÍt jaar de

revue is gepasseerd en wat er nog te wachten

atleten zijn het jaaÍ 2003 ingesapt met als

niveau in de groep we€r een beede op te

nadat in de breedte de prestaties iets achter-

gegaan. Andere atleten gingen in diezelfde

periode echter fantastisch vooruit, dus moest iedereen

gewoon even op scherp gezet worden voor het voo{aar

van 2003. Hoe zet je atleten op scherp? Nou, lauit zp, wn

concreet doel stellen, een doel waat zn zrlf in geloven,

zodat de drive om te bewijzen dat ze het waar kunnen

maken vanzelf ontstaat. Dat is wij aardig gelukt. Tijdens

de CPC liepen 5 lopen onder de I uur 15 min. Zowaar

een sterk saaltje piekwerk van Appie (1:09), Willem

(1:10), Roché (1:10), Steven (l:14) en Bastiaan (l:14).

Peter P. en Awam hadden in de aanloop naar de CPC

(Voorschoten l5km rond de 55min) laten zien dat zij een

grote stap voomaarts hadden gemaah, echter dat resul-

teerde tijdens de CPC niet tot de gehoopte prestaties.

Waarschijnlijk zal enige wedstrijdhardheid in langere

wedstijden en meer ervaring volgende keer leiden tot tij-

den onder de l:20. Tijden die voor Hans en Marcel ook

makkelijk haalbaar zijn wanneer hun lichaam hun niet in

de steek laat. Voor de CPC liep Peter v L zijn piekwed-

strijd naar behoren in Alphen.

Inmiddels had de wedstrijdgroep (vanaf heden het HRR

Racing Team, er zijn namelijk meerdere wedsrijdgerichte

groepen) aanvulling gekegen vanuit het SPARTA-kamp

in de hoedanigheid van Eddy en Robbert Roodakker.

Beide jonge (resp. 16 en 18 jaar), talentyolle atlehn waren

toe aan een nieuwe uitdaging en het lijh erop dat ze die

bij de HRR hebben gevonden. Eddy, die rainingen bij het

HRR Racing Team combineert met trainingen bij Ed Zjl,
benadert heel rap zijn PR's op de 5km en 10km (<18:00

en <38:00). Robbert, die zowel bij de CPC als de

Royal Ten de 5 km won, is in voorbereiding op het NK

5000m voor A-junioren op de baan en als de planning zijn

vruchten afwerpt, gaat Robbert daar een mooie tijd lopen

onder de 16:00. Naast deze twee talenten mag de HRR

inmiddels ook wel [ots zijn op Ronald, een andere jonge

loper (16 jaar) bU Ed ZUI die ook al de l8 minutengrens

begint te naderen. Het lijkt erop dat de HRR bijna toe is

aan een gerichte vorm van talentontwikkeling.

Besprekingen met het bestuur en de TC m.bJ. talentont

wikkeling en de samenstelling van het HRR Racing Team

zijn daarom in volle gang. Een reorganisatie van het HRR

wedsfijdteam zou mo€ten leiden tot een situatie van faci-

liteitenverdeling op basis van prestrties en ontwikkeling.

Dit is echter alleen mogelijk wanne€r vooÍ alle berol'ten

atleten kwalitatieve trainingen gevolgd kunnen worden,

verdeeld over twee losstaande groepen. Andere opties zijn

ook mogdk, en dus bespreekbaar. Daamaast wordt eens

grondig uitgezocht of de mogelijkheid bestaat tot verder-

gaande 'professionalisering' dm.v. het aanEekken van

sponsors. Een en ander lijkt realiteit te gaan worden waar-

door de rainingstechnische ondenteuning wellicht vol-

gendjaar op een hoger niveau staat.

Al met al goede onnvikkelingen in de groep waarin [ou-

wens veel mensen zich inzetten voor de vereniging, want

daar twijfelen sommige mensen soms aan. Appie, Willem,

Ton en Hans draaien momenteel bardienst, waar andere

groepsleden dat voorheen hebben gedaan (sla ik iemand

over? Peter?). Steven en Hans zijn beiden lid van de TC.

Peter organiseert al jaren de Clingendaelcross, op de dag

zelf vaak bijgestaan door groepsleden. Herman is de orga-

nisator van de Run-Bike-Run en natuurlijk ook actief bij

de RoyalTen. Marcrl en Theo zijn bekende ZOT-rainen.

Avram vezorg de ledenadminisfratie. Er zijn vast nog

wel mensen die dingen doen waarvan ik niet eens iets

afueet, maar deze göten ziln dus best actief.

Nou eens kijken hoe het verder gaat met de hardlooppres-

taties ditjaar.

Roóé

is naarstig in de weer om nog steeds

te sffoomlijnen en te communiceren.

een "checklist gebruik club-
h , waarmee we willen bereiken dat het

clubhuis zo optimaal mogelijk kan worden gebruikt bij

speciale evenementen, zoals bijv. de Clingendaelcross,

festen, barbecues en overige initiatieven. Hierbij doelen

we op het gebruik van de douches, verlichting, die op

vaste tijden staan geprogrammead, gebruik van geluids-

apparatuur, kasgeld, afsluiten etc. Ook is het prettig een

aanspreekbaar persoon te hebben voor, tijdens en na het

evenement. De informatie over en een voorbeeld van dit

formulier hang op het prikbord in de hal. Het formulier is

noodzakehjk en op te vragen bij een van de barcie. leden.

Het is vervelend om te moeten melden, maar naar blijkt

wordt het clubhuis ongeveer 2 x per maand niet afgeslo

ten. Dit is om allerlei redenen dan zo'n24 x per jaar! De

beveiligingsdien$ belt dan nog regeknatig om te verifië-

ren of alles o.k. is, met de nodige facturen erachteraan

gestuurd. Soms worden eÍ mensen van de commissie uit

bed gebeld om nog even te komen afsluiten. Ik zou alle

sleutelhouden gnag willen vmgen meer oplettendheid te

benachten bij het als laatste verlaten van het gebouw en

de alarmprocedure zo goed mogelijk uit te voeren (Deze

is vermeld naast het alarm in de hal!). De barmedewerken

worden zo goed mogelijk ge'mformeerd over het afsluiten

en mogen zich houden aan de vastgestelde sluitingstij-

den.(hangt in de bar). Indien er dan nog mensen blijven

wordt de verantwoording van het sluiten aan hen overge-

dragen!

Het met zorg samengestelde barboek van de vonge barcie.

heeft een aangepaste nieuwe versie gekegen. Dit was

nodig omdat er veel dingen zijn veranderd en de euro

inmiddels is inge[eden. Van dit boek staat een grote ver-

sie in de keuken en is zowel voor de barmedewerkers als

anderen ter inzage. Alle handelingen die te maken hebben

met een bardienst etc. staan erin vermeld.

Zoals rerds in hetvorige clubblad vermeld zoe-

ken we niet aflatend barmedewerken voor alle

clubavonden en rnet name de zaterdag ! Vele

handen..............

BerryKrurcr

VoplzlitÍrlrhrconnissie

G*{csABïr(E18N..... s c H E v E N I N G E N
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Dr. Lelykad e 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556'1 12
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RBECUE HRR
alvast in je agenda - Vrijdagavond 29 augustus vanaf 18.30 uur

vorige nummer meldden wrj dat onze traditionele,jaarhjkse barbecue ditjaar niet voor

de zomervakanties wordt gehouden. Daamaast wordt deze niet op een loopavond geor-

Ditjaar organiseren wij de baóecue op een lrijdagavond, een geweldige avond die

uur start en doorloopt tot in de "kleine uurtjes". Een festavond in combinatie met de

barbecue met een uitgebreid assortiment lekkemijen.

avond die niet afhankelijk is van het weer want we kunnen óók binnen plaatsnemen en

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

te over om kennis te maken met medelopn en loop$ers.

om een dansje te maken met wie dan ook!

avond (dat weten we nu al) die je kunt meemaken voor een prijs van 1250 euro

waar een heleboel kwaliteit tegenover komt te staan.

I juli 2003 kunnenjullieje opgeven bij Nico Trosenburg, inschrijven betekent het voor-

van de genoemde 12J0 euro pr pnoon. Je ontvang dan een genummerd

Dit genummerde betalings-bewijs dienen jullie mee te nemen op de genoemde

(en misschien win je nog iets op inschrijfuummer?)

op een grote opkomst dus zorg datje er snel bij bent!

RBECUE HRR
29 augustus vanaf 18.30 uur - Noteer alvast in je agenda

is toegestaan om (tegen betaling van 12J0 euro) je partner mee te nemen.

op de loopavondm maadag m wensdag(groep tos de Graaf ) enlof via ziin nobiele

Roadrunners,

wensen wij alle leden een prettige vakantie.

06-53589563

de avond wordt anden ingevuld, wat details:

van heerlijke wijnen en rosé's.

vezorgde muziek. Uit de installatie.

op je inschrijftrummer

Geboren op 18 mei 2003

Lotte
dochter van

Dannis en Nicole van den Berg - van den Heuvel

Namens The Hague Roadrunners van hafte gefeliciteerd.
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i De zomer begint weer en dat hetekent eqn klein tandje minder voor de meesten

I van ons, Even op vakantie, even de beentjes \ffat rust geven. Hetzelfde geldt ook

I voor de website. We hebben de belangrijkste wedstrijden van het jaar achter ons.

I De CPC, de Royal Ten, Rotterdam Marathon, Leiden. Ze zijn allemaal gelopen dit

I jaar. Dit betekent dat het nu ook even ruitig gaat worden op de website De server

I waarop de site stond h heel druk bezocht de afgelopen maanden. Zo druk zelÍs, dat

I het nodig werd het een en ander venneld te venruijderen.

I nedankt iedereen die een bijdrage geleverd heeft voor de site in de vorm van foto's,

I verhalen, uitslagen oÍ anderszins, We gaan volgend seizoen hopelijk nog meer

I informatie brengen en alle bijdragen voor de site worden dan ook

I erg op prijs gesteld.l"-

urlx*s*s :c

Zomerpauze

$llinks

(,ledereen een fijne zomer toegewenst,

W e b rnster@ H ag u e radru n n e a, nl

l
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Bestuursveryadering 6 mei:
. Antoinette zal offertes Íumvragen voor de aanschaf van

een wedstijdklok. Deze klok zal gefinancierd gaan

worden door de opbrengst van de Eurowisselactie.

Wellicht dat ook de Club van 100 om een btjdrage

gevraagd gaat worden.
. De vacature communicatiecommissaris staat nog steeds

opn. Diverse mensen zijn benaderd maar zonder psi-
tief resultaat. Het bestuur blijft zoeken.

. Binnenkort wordt een infoavond voor nieuwe leden

georganiseerd.

"ln Flanders

Fields

marathon"

Nieuwsuit de

Communicatiehoek
. Voor het jubileumferst volgend jaar wordt de grond

naast het clubhuis geëgaliseerd voor de feesttent (dit zat

toch in de planning). Het veldje kan na het feest mooi

dien$ doen als rek- en sfekplaats.
. Het bestuur zal de TC vragen om te ondezoeken of

wederom een blessuregoep opgezet kan worden.
. De bestuusveÍgadering van 10 juni komt te vervallen.

De volgende bstuursrergaderingm zullen ijn op:

1 juli,5 augusfris,9 septenber,T okober

Berichten vanuit het bestuur

ffiRoparun2003

Deze marathon wordt gelopen op zondag 14

september. Het vlakke parcourc volgt de vezeB-
lijn van de Eente Wereldoorlog 1914-1918, tus-

sen Nieuwpoort, Diksmuide en leper.

"ln Flanders Fields", verwijst naar het

over de "poppies" en de gruwel van WOl,
dichter-dokter John McCrae. Wij

onze vijfde editie toe.

Het deelnemen was vorig jaar 441 mw de komst

van een $ote groep Canadezen zal ons ongenrijfeld

boven de 600 brengen. Voor ons al een succes, maar ver-

geleken bij jullie marathons in Nederland, blijft dit natuur-

lijk "klein bier".

Alle info is te vinden op de website www.marathons.be

Of eigenlíik nietveel nieuws uit de

Communicatiehoek. Met de afwezigheid van
Hester (nog steeds op rondreis in Azië) staan de

communiatieactiviteiten toch op een lager pitje.

was daar wel de Royal Ten en dan moetje

vereniging natuurlijk aanwezig

een promotiesknd. Echter de timing viel

zeer slecht. Ik had namelijk al mijn

handen vol aan een bruiloft (ceremoniemeester van het

huwelijk van m'n zusje op 30 mei jl.). En dat was zo'n

raditionele Limburgse bruiloft met alles erop en erÍum,

dan weet je het wel.. . Maar enfin, toch toegestemd want

waar haal je op korte termijn nog vrijwilligen vandaan als

bijna de hele club al ingezet wordt als vrijwilliger? Ik
geloof dat 25 mei meer dan 200 clubleden 'vrijwillig' in

de weer waren. Hulde I

Besloten het eenvoudig te houden. Inschattend dat het

grootst€ de€l van de lopers (i.t.t. de CPC) al lid is van een

club, zoniet 'de' club, het flyeren maar achterwege gela-

ten. Wel een aangeklede stand met vlaggen en ballonnen

en verder heel veel steekwoorden die het clubgevoel

moesten verwoorden:

Zaterdagochtend

Douches

zo in de duinen

kerststrandloop

tenas

vlaflip

conditieftaining

tfune-trail

maandagavond etc.

Toch wat enttrousiaste tpotentiëlen' warm gemaakt voor

een proefloopje. "Kom gewoon op een trainingsavond of
-ochtend naar de club (route op de website), meld je als

nieuw lid en loop gewoon mee met een groepje, wissel

nog eens van trainer en beslis dan wat je doet." Een

vreemde vogel die het dan nog niet leuk

vindt...hoeflopen moeten we met z'n allen stimuleren.

Trek dus die collega, buurvroudman, broer/zus nu ook

eens over de stroep. En houd je oren en ogen open tijdens

het lopen maar ook op de club. Zodat 'potentiëlen' niet

verloren lopen maar het gevoel hebben in een warm nest

thuisgekomen te zijn. Dan zijn al die communicatie-

inspanningen niet voor niets geweest. Een lektere loopzo-

mer toegewenst!

Groetju Nathalie Biemans

28 mei 2Ni was alwer de start van de 12 editie
van de Roparun. Dit is de langste non-stop uta-
fetteloop ter wereld : van Rotterdam naar Parijs.

iíet is een unieke hardloopwedstrijd, met als doel

,trachten de luvaliteit van het leven van mensen

met kanker zovxl mogelilk te verbeteren.

deden we mee als Haagsche Ooievaar

welke bestond uit een groot deel

Road Runners. Vanafjanuari waren we

de voorbereidingen t.w. speciale trainingen I
kwalificatielopn, loten verkopen en nog meer. Van Ed

Zijl hebben we 5 maal een naining gehad welke bestond

uit l0 minuten arbeid en l0 minuten dribbelen. Deze fre-

quentie komt veel overeen met de Roparun znlf, alléÉn

dan wat vaker. Het doel van de Roparun is niet de estafet

teloop maar het inzamelen van geld voor een goed doel.

Als team hebben we dit jaar alles uit de kast gehaald om

hier wat van te maken. Wat dacht u van het verkopen van

flessen wijn, allerhande spulletjes door Peter Bamard,

loten verkopen en natuurlijk het geweldige diner op 11

april. Daarnaast moest ieder tearnlid zoveel mogehjk

sponsors zien te verzamelen.Op woendag 28 mei veza-

melde we brj het clubgebouw om gezamenlijk naar de

Ahoy te vertekken. Echter op moment van vertek had-

den we al een próleem, startmotor doorgebrand (bleek

achteraf) van busje 2. De andere 2 busjes gingen alvast op

pad omdat het team zich voor een bepaalde tijd moet mel-

den en snel werd de ANWB gebeld en em verhuurbedrijf

voor een nieuw busje. Uiteindelijk was iedereen op tijd in

Rotterdam aanwezig. Om l2.m uur was de start van de

promotieloop op de Coolsingel, welke wegr terugvoerde

naar de Ahoy. Het was toen al erg warm. Dit jaar werd er

in groepen gestart en wij waren om 14:45 uur aan de

beurt. Jaap was onze staÍloper met Bas en Theo er achter-

aan op de fiets. ZeH ging ik naar het 36km punt met busje

2 alwaar ik in actie moest komen. Zo kabbelde het evene-

ment zich voort met slapen, hetsen, wachten, eten en

lopen. Het wö z0 warm dat we 's nachts rustig onder de

blote hemel konden slapen als je een goed plekje kon vin-

den, wij dus niet. Donderdagochtend om 04.00 uur moest

ik weer lopenje begnjpt dat is even worstelen om wakker

te worden. De esste meten lopen gaan ook niet lekker

maar al snel zit je weer in een ritme waardoor het allemaal

vanzelf gaat. Ik moest lopen tot 08:00 uu en je voelde het

gewoon warmer worden. De verwachtingen waren 28 gra-

den voor die dag en ik was blij dat ik rust had tot 17:00

uur. Door die hoge temprahren ging ons gemiddelde wat

naar beneden. We gingen uit van een gemiddelde van

125 km/h. Donderdagnacht sloeg het noodlot toe, busje 1

begaf het. Snel werd er een noodplan bedacht om de

lopn en fietsen op de juiste plaatsen te kijgen. ZeH

stond ik op het punt om een tukkie te gaan doen maar dat

kon ik wel vergeten, ik moest wat noodzakelijke spulletjes

pakken en in een ander busje weer verder. Zelf weet ik

niet meer hoe, maar alles is goed gekomen. Er zijn wat

mensen met een ander team naar Parijs gegaan en de rest

heeft fietsend en lopend de eindsfeep bereikt in een tijd

van 42:38:31 
"dat 

leverde em gemiddelde op van 12,12

km/tr Na een fantastisch onthaal in de grote tent liet ieder-

een zich verwennen door een glas bier, een healijke dou-

che, een lekker bed of em paar schone sokken. Door een

paar mensen was er in Parijs ern kampement opgezet

zodat wr1 niets meer hoefden te doen. Ook venorgde zij

problemen, onderweg schoot van een auto de radiator-

slang eraf waardoor die een kokende motor keeg. Na

hulp van de ANWB konden zij ook weer verder naar

Padjs. Die avond was er nog een gÍoot feest in de grote

tent met bekendmaking van de eente 3 teams van de wed-

strijd. Het eerste team was donderdagavond al gefinished,

hierdoor hadden ze vrijdag de hele dag vrij. Ze besloten

Parijs in te gaan maar op de terugweg kwamen ze vast te

zitten in het verkeer, hierdoor miste ze de prijsuireiking.

Die avond zijn er door het swingen nog veel killootjes

verdwenen. Onder aanvoering van de band Shaky Ground

werd het een geweldige avond. De volgende morgen weer

bijtijds op want we hadden nog een autorit van 5 uur voor

de boeg terug naar Den Haag. We mistte nog steeds een

bus, dus 3 mensen van ons mochten met de HT mee

terugnjden. Daar liepen overigens ook 2 Haagsche Road

Runners. Rond 18:30 uur was iedereen weer terug in Den

Haag en nadat alles weer was uitgepah ging em iedere

zijn eigen weg.

PeterWisse

Voor meer inlornatie ovu de roparun verwijs ik naar

www.roparun.nl

Voor en geweldige Íotorepoftage van ons team ;

http tlg rou ps, msn,cornlDeH a agsdnOoiev aa rRu n nerste aml il
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Perfect
geregeld!
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 ziin alle controles inbegrepen.

íï.ïiïil1jffi::lJiil' t-
wil je meer weten? Fngsrt
We nemen graag de tijd MSpft
voor je. coilrAcTrENsPr-AN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

BBQ die avond en dat liet iedereen zich goed smaken,

dagen op noedels en cup-a-soup leven is ook niet

deze kwartiermakers hadden nog wat motor-
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Burwewwo uprtlensdng2S

Krahmer

Nel de Koninq

Marv de Konino
(extra'hulp van ene íelen l)

Rob

Wíl je ieB vertellen over jezelfr Biivoorbeeld wie
hen je, wat je in het dageliikse leven doet, kort-
om een sdre8 van wat jezelf kuviit wilT
Mary: Ik ben Mary. In het dagelijks leven zorg ik voor

mijn gezin en fam. een soort sociaal werkster.

Nel: Nel de Koning- in het dagelijks leven: moeder, huis-

vrouw, cateringmedewerkster. Hobby's: hardlopen, trai-

nen voor de 4-daagse in Nijmegen.

Rob: Rob Iftahmer- zit al herl lang bij deze club- was de

eerste voozitter van de barcommissie (toen verkochten

we 40 broodjes per werk) heb dat 7 jaar met heel veel ple-

zier gedaan

DiÍ team douchÍ nu samen !

Wat is voor jou de rcden geweesf

om barmedewerk(st)er te worden?
Mary: omdat we na elven met elkaar

onder de douche gaan

Nel: Maar vooral om iets voor de club te

doen

Rob: ben er 18 jaar geleden er door Erik

Loos ingeluisd- nooit spijt gehad! ! I

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

Mary:4 jaar

Nel: 4 jaar en nog met plezier

Rob: l8jaar

Wat zijn de leuke kanten van een bardienst?

Mary: gezellig wat voor de club doen

Nel: iets nuttigs te doen voor de vereniging en je leert de

mensen een beetje kennen

Rob: met mensen omgÍum- na de bardienst samen dou-

chen!!!!!!!

En wat zijn de minder leuke kanten?

Mary: geen

Nel: wernig

Rob: neen

Werlt je nog tips voor ie "collega-
barmedewerk(sthrc?

Mary: alles positief zien

Nel: blijven lachen, lief zijn voor elkaar

Rob: ik vind dat ze allemaal op hun manier heel goed

werk doen!!

Zou je nog ieBwillenvertellen aan de mensen

voor de bar "jouw klanten2
Mary: gewoon gezellig doen

Nel: lief zijn voor het barpersoneel

Rob: met zeuren en ook opgeven om bar-

dienst te draaien, hoeft allemaal geen erva-

ring te hebben

Heh jij nog suggesties om nieuwe
leden voor de bar aan tetrekken?
Mary: niet dat ik weet

Nel: het is het leukste om met een vast

groepje te werken, zoals wrj. We hebben

het altijd leuk en doen niet moeilijk

Rob: zoek zelf (net als ik heb gedaan) een paar leuke

mensen voorje bardienst uit

Wiljeverder nog iets l<wiit?

Mary: nee

Net H.R,R. is een leuke vereniging, hoop dat het zo blijft,

zodat je er plezier in blijft hebben om iets voor de club te

doen

Rob: JA!! K VIND DAT IEDEREEN VERPLICM IS

ALS HIJ LID WORDT OM BARDIENST TE DRAAI-

EN

Leiden 'lrmarathon
Op eerste pinksterdag vond in Leiden de mara-

thon plaats. Behalve een heuse hele, werd er en
halve marathon en een 10 kilometerloop georya-

niseerd. Met de CN alweer zo'n twee maanden
geleden vond ik dat ik ook wel weer aan een 21

kilometer toe was Aanvankelijk leek het
parcourc mij niet geweldig omdat ik begrepen

had dat dit geheel in de stad ligt. Dat in combina-

tie met - zeer waarschijnlijk - temperaturen van

20 graden of meer leek mij niet zo ideaal.

Gelukkig viel dit uiteindelijk reuze mee.

werd in het centrum, waama via

naar Zoeterwoude werd gelopn.

grng het onder de A4 door en via de

de Vlietlanden, naar Voorschoten waar het

punt was. Van daar terug richting Leiden, langs het

kanaal, naar de zuidwestkant van [.eiden. Daar volgden

tussen de 16e en l8e kilometer nog wat onduidelijke

bochten waama het parcours via de MoÍspoort uiteindelijk

naar de Breestraat liep. Daar hing voor het Stadhuis van

leiden het spandoek met dat prettige woord 'FIMSH'

erop, althans voor de 21,1 want de marathondeelnemen

mochten nog een rondje.

Behalve een lekker parcours werkte het weer ook mee

want met e€n regenbui om een uur of elf was het qua tem-

peratuuÍ bij de start en tijdens de wedstrijd ook zeer aan-

genaarn.

Omdat ik bij de CPC te snel van start was gegaan en

mezelf daardoor behoorlijk was tegengekomen besloot ik
het dit keer in het begin wat rustrger aan te doen, Die aan-

pak was zo succesvol (dat rustig aan doen dan) dat tk nuj

bij de l4e kilometer realiseerde dat ik zelfs met een fone

versnelling niet meer de 1:52 van de CPC kon verbeteren.

Natuurlijk heb ik toch een pging gedaan. Het resultaat

daarvan was dat ik in een veel hoger tempo langs een paaÍ

mij welbekende koegen in de binnenstad b€n gerend dan

dat ik mij uit mijn studidd herinneren kon. (Dat was dan

ook in de regel veel en veel lager dan duurloop 1.)

Tenslotte nog een eervolle vermelding voor de dames die

na de furish de tijdregisratie chips van de schoenen haal-

den. Een prima service die wat mij betreft overal navol-

ging mag kijgen. Om kort te gaan: lriden was een goed

georganiseerde en gezellige halve marathon. Als het even

kan doe ik volgendjaar weer mee.

Coen Schreiner (loopgroep Ronald Boekkamp)
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THE OLD FLOOR SHOP
Emile van der Vaart, ur*'- roadrunning - specialist

ir verauderde houten vloeres en vele soor{en parket

'Waldeck 
iyrmonÍkade 659, 2518 KH Den Haag, tel070-3456960

O6224OM81 www.theoldloorshop.nl houtenvloer@theoldloorshop.nl
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Rood verkleurde urine na het
lnleÍding

Rood verkleurde urine komt na intensief lopen betrekke-

lijk fteque.rt voor. Dat is voor lopen soms een reden om

er maar weinig aandacht aan te schenken en het min of

meer normaal te vinden. Een rood verkleurde urine kan

echter venchillende oorzaken hebben, die niet altijd

onschuldig zijn. In ondentaande tekst wordt uiteengezet

dat deze roodverkleuring veroozaakt kan worden door

bloed of een rode kleuntof in de urine. Afhankehjk van

de oorzaak zal besproken worden welke maatregelen

getroffen kunnen worden.

Bloed in de urine
.Ook bij gezonde mensen komen benekkelijk vaak (5-

l5lo) rodre bloedcellen in de urine voor. Als dit weinig

cellen zijn, ziet de urine niet rcod. Bij lopers worden

echter vaker en in grotere aantallen rode bloedcellen in

de urine aangetoffen, waardoor de urine rood kan kleu-

ren. In dat geval zitten er vaak ook eiwit in de urine.

Gewoonlijk zijn dezn rode bloedcellen en het eiwit

afkomstig uit de nieren, die onder invloed van de zware

inspanning zijn gaan lek'ken. De aanwezigheid van rcde

bloedcellen en van eiwit in de urine kan vastgesteld wor-

den door een speciale stick in de urine te houden. Onder

de microscoop is aan de vervorming van de rcde bloed-

cellen te zien dat ze afkomstig zijn uit de nieren. Als de

roodverkleuring van de urine wordt veroozaakt door het

lekten van rode bloedcellen uit de nieren, zal de urine

binnen l-2 dagen na de inspanning weer normaal

gekleurd zijn en is er niets emstig aan de hand.

' Een andere reden voor bloedverlies met de urine kan

zijn dat het slijmvlies van de blaas en de plasbuis

beschadigd is geraakt door de schokbelasting die

op[eedt bij het landen. Deze beschadiging teedt in de

praktijk alleen bij mannen op, vooral als de blaas leeg is

en dus gemakkelijker op en neer kan bewegen. l,opers

die al eerder een slijmvliesbeschadiging van de blaas of

plasbuis hebben opgelopn, doen er ventandig aan

erv00Í te zorgen dat de blaas niet helemaal lesg is tii
dens het lopen en om zoveel te drinken zodat er tijdens

het lopen nog urine geproduceerd wordt.

. Soms kunnen de nieren om een andere reden, bijvoor-

beeld als reactie op een infectie of als bijwerking van

bepaalde medicijnen, spontaan gaan lekken. De nieren

zijn dan echt beschadigd en het lekken van bloeddlen

en eiwit zal als regel spntaan opfeden en toenemen.

. Er kan ook bloed in de urine komen doordat er bepaalde

medicijnen gebruih worden die de neiging tot bloeden

vergÍot€n. Er zijn niet verl lopn die echte bloedver-

dunnen gebruiken, want deze medicijnen worden alleen

gegeven bij emstige aandoeningen om stolselvorming

van het bloed te voorkomen. Stolselvorming van het

bloed kan opteden bij bepaalde vormen van hart- en

vaatziekten, zoals een hartaanval, niet goed functione-

rende haÍkleppen, ritnestoomissen of fombose. Wel

bestaat er tegenwoordig een tendens dat mensen met

één van deze afuijkingen weer gíxan of blijven sprten,

zodat hier ook zeker aan gedacht moet worden. Veel

atleten gebruiken pijnstillers (bijvoorbeeld Aspirine of

Ibuprofen), die het bloed ook minder stolbaar kunnen

maken. Als er na inspanning bloedverlies in de nieren

opfeedt, za] dit bloedverlies bij gebruik van deze pijn-

stillers vaak groter zijn (en dus vaker gezien worden).

Natuurlijk kan ook bij een loper bloed in de urine

gevonden worden door oozaken die niets met de sprt-
beoefening te maken hebben. Zo kan er bloed in de

urine gevonden worden:
x bij een urineweg-, blaas- of prostaatontsteking.

Meestal is er dan sprake van pijn in de onderbuik en

een frequente en pijnlijke aandrang. De diagnose

kan door onderzoek van de urine bevestigd worden.

In het geval van een infertie zitten in de urine name-

lijk naast rode bloedcellen ook witte bloedcellen

(afireercellen) en bactuiën. Een bactuiële infectie

kan bestreden worden door veel te drinken en door

efl antibiotica t€ slikken,
* bij een nienteen die uitgedreven wordt. Hierbij

feedt vaak heftige pijn op,
* door een verhoogde bloedingsneiging die kan op[e-

den door een tekort aan stollingsfactoren (bijvoor-

beeld bij de bloedeziekte hemofilie) of als een (tij-

dehjke) reactie op ern bepaalde infectieziekte,
* bij kneuzing van de nieren, door een ongeval of een

slag/rap in de rug,
x doordat er in de nieren of blaas plekken aanwezig

zijn die sneller bloeden. Plekken die sneller bloeden

kunnen uitstulpingen van het slijmvlies zijn (polie-

pn), maar ook een kwaadaardig gezwel (kanker),
x naast bovenstaande oozaken, kan bloed- en eiwit-

verlies in de urine in zeldzarne gevallen veroozaakt

worden door een nieniekte. Het is dus voor (de

huisarts van) van een loper dus zaak om alert te zijn.

Rode kleurstof in de urine

' Als de rode bloedcellen ten gevolge van het neerkomen

bij de landing op de hakken in grote aantallen kapt
gaan (hemolyse), komt de stof die er gewoonlijk voor

zorg dat de rode bloedcel zuurstofkan binden (hemog-

lobine) wij in de bloedbaan. De nieren scheiden deze

stof met de urine uit, waardoor de urine er rood uit kan

gaan zien. Onder de microscoop kan gekeken worden of
deze roodverkleuring veroozaakt wordt door rode

bloedcellen of vrijgekomen hemoglobine. Bij kleine

hoeveelheden kan dit hemoglobine zonder problemen

door de nieren uitgescheiden worden, maar in grote

hoeveelheden is het uitscheiden van deze stof schadelijk

voor de nieren. De buisjes in de nieren waarin de urine

gezuiverd en uitgescheiden wordt, kunnen verstopt

raken en (mogelijk onherstelbaar) beschadigen. In dat

geval is het dus zaak om veel te drinken, waardoor het

vrije hemoglobine gemakkelijker uitgescheiden kan

worden. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen.

Als de rode bloedcellen snel stuk gaan door het lopen,

draag dan goed schokabsorberend schoeisel of loop

alleen hard op een zachte ondergrond.

. Bij zeer intensieve sportbeoefening zijn het niet alleen

de rode bloedcellen, maaÍ ook de spiercellen die stuk

kunnen gaan. Hierbij kan het spiereiwit myoglóine, dat

door de nieren uitgescheiden moet worden vrij in de

bloedbaan komen. De nieren zijn hier er echter niet op

berekend, waardoor er onherstelbare beschadigingen

kunnen opteden in de nierbuisjes. Bij myoglobinurie

zijn de spiergroepen die aangedaan zijn, pijnlijk en

gezwollen en zijn bij laboratoriumondezoek de

spie(afbraak)enzymen (CPK) in het bloed sterk yer-

hoogd. Vanzelfsprekend is het belangrijk door een

goede trainingsopbouw te voorkomen dat een dergelijke

mate van spierbeschading opfeedtl
. Sommige medicijnen, maar ook kleurstoffen die bij-

voorberld in bietjes en snoepgoed voorkomen, kunnen

een roodverkleuring van de urine geven.

Samenvatting

Urine kan door vele oozaken een rode kleur hebben. In

het geval dat de urine na e.en intensieve duurloop een rode

kleur heeft, maar bimen een tot twee dagen weer de nor-

male kleur heeft teruggekegen, kan ervan uitgegaan wor-

den dat deze (te) intensieve duurloop de oozaak is van

deze roodverkleuring, mits er geen andere klachten zijn!

In het aÍikel worden adviezen gegeven om herhaling

zoverl mogelijk te voorkomen. In alle andere gevallen is

verder ondezoek door de huisaÍs of uroloog aan te raden

om een andere oozaak uit te sluiten en eventuele bescha-

diging van de rueren zoveel mogelijk te voorkomen.

0pen

The Golden Ten loop

in Delft 2003
The Goldenlen Loop heb ikalvele malen gelo-

pen in mijn carrière maar ik vraag me af wat zij
aan steekpenningen leveren aan het KNMI, het is

daar nl. altijd mooi w*r. Al zolang ik mijherin-
ner is het daar wann. Ligt het aan mij, word ik
ouder en kan ik er niet meer tqen, het líik wel
of het steeds warmer wordt.

D
it jaar had ik mijzelf beloofd de Golden Ten lek'her

ontspannen te gaan lopen. The Royal organiseer

ikzelf dus vandaar deze keuze. Op Hemelvaartsdag
'lv*hetin de ochtend al warm. Eerst met de kinderen naar

het shand geweest waar hetuÍrzee net uit te houden was

en eigenlijk geen moed meer om hard te gaan lopen. Ik

weet dat ik er altrjd later spijt van kijg als ik het niet doe

en bovendien had ik Peter Hallensleben, speaker van

beide wedsrijden en medeorganisator van the Golden

Ten, ook beloofd te komen lopen. Iedereen in de auto

gehesen en op weg naar Delft, lekker met de airco aan. In

Delft was het nog benauwder dan aan het sffand. Eerst

maar een st Ítnummer gehaald, omgekleed en in gaan

lopen. Uiteraard kwam ik weer veel Roadrunners tegen

die de hitte gingen trotseren. lVat mij opviel was de gezel-

lige drukte met overvolle terÍösen. Toch leuk zo in het

midden van de stad staÍen met een hardloopwedstrijd.

Tijdens het inlopen bedacht ik dat ik het rustig aan zou

gaan doen en ik denk dat ik niet de enige was die dat

dacht. Ik had me voorin het startvak gewurmd, waar sinds

jaar en dag de snijd van de organisatie begon om de

menigte 3 meter terug te krijgen achter de staÍts[eep.

Altijd leuk die bekende uitspraken van we skÍen niet

voordat iedereen achter de staÍsfeep is. Uiteindelijk wer-

den we weggeschoten en het ernte stuk viel nog mee,

Tussen de huizen was veel schaduw maar op het moment

dat we de Delfue Hout inliepen kwam niet het aroma

maar de warmte ons tegemoct. De zon brandde er lustig

op los en van het asfalt steeg een enorme hrtte op. Ik schat

48 graden. Ik vond dat ook een mooie tijd om te gaan

Gelukkig waren er twee drankpsten waar ik graag

van maakte. Een beker wat€r over nuj heen en

aan de klometeóordjes zag ik dat ik toch vooruit kwam.

Uiteindelijk zag ik de finish en liep er in trance erheen.

Het is dat de speaker mij aankondigde en daarmee weer

tot leven wekte anden had ik er nu nog gelopn. Wat

smaakte dat watff lekker aan de frnish. Later op een tenas

met vrouw en kinderen wat gegeten en gedronken als een

echte toerist. Ik geef toe dat het biertje na deze prestrtie

van 48 minuten weer extra lekker smaakte.

Marcelden Dulk

Bij aankoop van een

Laanvan Meerdervoort632 .2564AK Den Haag
Tel. 070 - 368 30 74 . www.zierrunning.nl

New
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Lekker buitie
door blikseminslag dus het gevaar lijh niet zo groot.

Jammer dat het meestal mannen zijn en mijn loopmaatje is

een vrouw. Statistisch gezien klopt het niet, maar ik denk

daarmee een dubhl zo $oot gevaar t€ lopn naast haar.

We vertek'ken en het is tegen de verwachting in al gijs
bedeh, warm en verschrikkelijk broeiuig. Geen wind, de

bekende onheilspllende stilte voor de storm. Maar daar

denken we geen moment over na, we hebben het zo al heet

genoeg.

We praten eens even goed bij en na een half uur vallen de

eente spetters. We zijn op het vente punt van ons rondje en

veel kaler kan het niet zijn om ons heen. Een sooÍ heide-

landschap. Het wordt nu echt nacht en daar bant de bui los.

Enja hoor, de eente flits en dircct een oorverdovende klap.

Nog een en nog e€n. Angsaanjagend. Het gaal maar door.

Ik heb geleerd dat de tellen tussen flits en knal, gedeeld

door drie, de afstand in kilometen is tussen mijzelf en het

onweer. Dat betekent dus dat het onweer precies boven ons

hoofd zit. Daar zijn we mooi klaar mee. Ik heb net in mijn

fietsblad gelezen dat wanneerje niet kunt schuilenje in elk

geval minstens vrjf meter van elkaar af moet gaan hurken

met je voeten dicht tegen elkaar. Dat laatste omdat brj een

eventuele inslag vlakbij in de bodem omje heen spannings

venchillen van honderden volts kunnen ontstaan. De bUï€-

horende sfoom kan via jouw voeten door het lichaam

lopn. Bm. Volgens het SAS Overlevingshandboek zou je

bij een naderende inslag in jou of op jouw ple(e een soort

geknetter in de lucht moeten horen, terwijl er een oplichten-

de wolk te zien is, het zogenaamde St. Elmuswur. Dan

moetje razendsnel een paar meter opzij springen: blksem

gefopt. Hoe interessant ook, wij kunnen ons gelukkig

beperken tot hurken en gewoon bang zijn, want het is erg

angstaanjagend om die bliksems recht boven je hoofd door

de lucht te zien flitsen, vergezeld van ongelooflijk harde

donderslagen. OndeÍussen stomen we uit ons hemd en

valt het water met bakken uit de hemel. Na een half uurtje

is het ergste voorbij en durven we het aan ons rondje verder

af te maken. Dat is hard nodig, we zijn tot op het bot ver-

kleumd. Geluktig is er niks gebeurt maar de volgende kerr

toch maar iets beter het weer inschatten. Of in gebouwde

omgeving gaan lopn, zodat je kan schuilen.

AndréWeshrhuis

Loogroep Henk Hoogeveen

2e Hardloop-

4daaose rond

Apeldoorn

Zondag 8 juni, Pinksteren, kijgenwe om onduide-

lijke redenen wij van onze trainer. Onfugnjpfijk
omdatwe aftijd nog uitgefueide discussres Íreb-

ben of we nietook metKerst nog even zullen

komen lopen. Afisteliike fxstdagen líjken bij ons

in de groep erder en buitenkansje voor en
extra training. Maar gord,, het blod kruipt waar
het niet gaan kan. Dus maar .,r;ns even de contac-

ten metxn oud-collqa angetrckken. Zoak
gebruikelijk delenwe de afsbnd tussen onsbei
den en gaan we voor een rcndje in tu Zilk. Altijd
leuk, en herll ander duinlandschap dan btjons,
lekker kaal.

is weliswaar ongunstig, onweer

maar pas in de loop van de middag.

komt mooi uit, wij gaan 's-morgens lopn.
overlijden er per jaar maar zo'n vijf mensen

weer een

groot succes
I

Gaiemeemetdegezellw

The Hague Road Runners Skireis

nafrr Frrlnknlk,trfiorztne?
30 januari tot en met zaterdag 8 febru-

is er weer een gezellige, sportieve week

vooruitzicht. Houd je van skiën, snowboar-

of lekker wandelen in de bergen van

'Les PoÍes du Soleil' dan mag je deze leuke reisaanbie-

ding niet missen! Anjo Querido en ik (Marjo van der

Laan) hebben een fantastische skireis georganiseerd,

speciaal voor de leden van The Hague Road Runners en

natuurlijk mogen ook niet-leden van deze sportieve reis

profiteren. Wilje op een relaxte manier reizen, dan staat

er een Royal class bus voor je klaar, Maar je kunt

natuurlijk ook met eigen vervoer.

We overnachten in het gezellige hotel L'Ours Blanc

(hotel de Mtte Beer) van madame et monsieur

Stragliati. De huiselijke sfeer van dit hotel zorgt voor

een zeer aangenaam verblijf. De 2- en

mers zijn comfortabel en voorzien bad of douche en wc.

Het halfpension, bestaande uit een ontbijtbuffet en

uitstekend 3-gangendiner met saladebuffet, wordt

bereid door de eigenaar Frangois Stragliati zelf. Verder

heeft het hotel een gezellige bar, een zitruimte met tv,

een sauna.

De prijs voor deze skireis is plm. € 450; p.p.x voor

een 2-persoonskamer, dit is inclusief halfpension, 6-

daagse (kleine) skipas voor het skigebied Avoriaz.

Afgelopen Pi nksterweekend organiseerde AV
Veluwe voor de tweede maal in successie haar

hardloop4daage. Tijdens dit loopfestijn moet in
vier dagen 60 of -bedoeld voor de echte

"liefhebbers" - 100 km worden afgelegd. Het
werd wederom een belevenis van jewelste. De

eente dagen liep de temperatuur echter op tot
wel boven de 30o C, waardoor de nodige uitval-
len vielen te noteren. Toch kan opnieuw worden
teruggekeken op een zeer geslaagd evenement.

door de enthousiaste verhalen van de

aan de eerste editie van de hard-

reisden dit jaar maar liefst twaalf road-

suppofiers af naar Rabbit Hill in Nieuw-

Milligen. Dat Landal-park vormde opnieuw de thuisbasis

voor een mooi, maar vermoeiend Pinksterweekend.

Helaas had Nol Overvliet op het laatste moment moeten

afzeggen, omdat hij bij een val van zijn frets zijn jukbeen

had gebroken. Gelukkig gaat het nu weer beter met Nol,

maar we hadden hem er uiteraard graag bij gehad. De

plaats van Nol werd ingenomen door Joop Verhoeven.

Henk Mullekes, die zich aanvankehjk voor de 100 km

had opgegeven, moest daar vanwege blessure- en ziekte-

leed helaas van afzien, en ging met de anderen mee voor

de 60 km.

ftstig kilometer in vier dagen is op zrch al niet weinig,

maar als het weer niet meezit en er geen plat stukje par-

cours is te bekennen, wordt het al gauw erg zwaar. Toch

werd op wijdagavond 6 juni vol goede moed gestaÍ voor

de eente etapp€ van ruim 16 km, waarbij onder meer

Hoog Soeren werd aangedaan . 7nlÍ vond ik dit achteraf

bezien de zwaarste eappe, maar dat kwam waarschrjnlijk

omdat ik te hard van staÍ was gegaan en onderweg te

weinig had gedronken. 7*ker gelet op de hoogteverschil-

len en de warmte blerk dat niet verstandig. Degenen die

mij na de frnish hebben zien neerstofien, kunnen daarover

meeprat€n. De anderen hadden beduidend minder moeite

met deze eente loop.

Zaterdagavond 7 juni was er een tweede etappe uitgezet

van bijna 15 km over de lnenermark, ook niet bepaald

een vlak, maar wel een heel fraai bov en heidegebied.

Bovendien wö het toen nog wat warmer dan de dag daar-

voor. Met name Joop den Ouden had daar veel last van.

De meeste anderen liepen echter alsof er niets aan de hand

was en boehen mooie tijden. Er ontstond zelfs enige

onderlinge rivaliteit, omdat de totaaltijden van Margriet

Hoeksra, Peter van Kessel, Joop Verhoeven en Frank

ïhuijs akelig dicht bij elkaar kwamen te liggen. Theo

Timmermans liep flink op iedereen uit en was duidelijk in

de race voor de prijzen.

De derde etappe, 0p zondagmorgen 8 juni, was een tijd-

loop over bijna 9 km. Net zoals bij een tijdrit in de wie-

lenpÍ werd hierbij niet tegelijketijd gestaÍt, maar met

een tussenperiode van 30 seconden per deelnemer. Ex[a
spannend daarbij is, dat de laatste uit het klassement het

e€rste start en de tot dan toe snelste als laatste. Hierdoor

heb je je directe concunenten lettedijk tn het oog. Naast

spannend, was het echter vooral ook leuk, omdat je sartte

vanuit em paarden[ailer.

Minder leuk was dat Peter van Kessel had moeten beslui-

ten om niet meer te starten, omdat een blessure hem te

veel last begon te bezorgen. Minder leuk was ook, dat het

nóg weer wat 'rvarmer was geworden. Met name in de

open stuk'ken in het bos, waaÍ geen enkel windje waaide,

was het nauwelijks te harden. Hellen

finish dan ook niet echt fris

Leidsche Rijn Marathon 2e Paasdag,2l april 2003

Landmacht hielp Dick v. Es en mij met onze drankflesjes

Een marathongroep is er (nog) niet maar we kregen hulp van Roché

ln een marathon begint de wedstrijd pas op 30 km.

Drieëntwintig graden was het die mooie dag

Spontaan vanuit publiek tuinslangen en waterflessen.

Conclusie: mijn kinderen waren beter af, genietend aan een recreatieplas

Hoofd zoveel mogelijk koel houden

En de Íïnish was nog zover weg en nergens muziek

-(snelle blauwe lijn in de bochten)

Roché, Dick, teendert, Henk, Pieter bedankt

lJskoude temperatuur had voor de gesmolten paashaas beter geweest

Nog 2l km. te gaan en ik twijfelde om uit te stappen

Maar met zo'n goede paashaas als Dick kon dat eigenlijk niet

Alsmaar vechten tegen de warmte

Ruim 4 uur erover gedaan, maar toch nog 9e in mijn klasse.

Achtste marathon voor mij

Toch de eindstreep gehaald

Henk v. B. moest veel moeite doen om een foto te maken op 30 km.

Ook Leendert D kwam er gezellig bij.

Na afloop wenste zelfs Luc fuotwaar mij een spoedig herstel

Annie v. lleiningen

Voor meer informatie:

zie prikbord in de kantine

en op het foldenek in de

hal.

Inlichtingen bij de orga-

nisatie:

Anjo Querido,

tel. (070) 3693403

Marjo van der Laan,

tel. (070) 345 89 24

* Bovengenoemde prijs

is gebaseerd op het sei-

zoen van 2N2 - 2W3.

Er kan een geringe

prijsverhoging komen.

§

Landeliik €rk€nd installateur

L O O D G I E TE R I N S TAL LATEU R

van Loostraat 140 25A2 X,lI Den Haag
telefoon 070 3524388 / 06 54332579
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ons last van heeft gehad, was de

routemarkering. Gelukkig zijn wij

dan ook allemaal goed gelopen. Paulien Wijvoord had

echter de vreemde ervaring om midden in het bos opeens

tegenliggers tegen te komen ...

Maandag 9 juni tenslotte was de afsluitende etappe van

iets meer dan een halve marathon, ruim 2l km dus.

Helaas weer twee uitvallers, want Joop den Ouden en

Nellie Verpoort hadden hsloten niet meer te staÍen. Dat

leverde echter wel weer twee exm supporters op! Op de

fiets begeleidden zij en de andere suppÍers ons over het

parcoun over de Asselsche Heide, bekend van de

Midwinter Marattron. Gelukkig was het na flinke regen-

en onweersbuien op zondagmiddag wat afgekoeld, zodat

het toen eigenhjk best lekker loopweer was. Bovendien

had de organisatie voor een ex[a waterpost gezorgd.

Gemiddeld werden er deze etappe dan ook goede tijden

gelopen.

En dan de finish! Wat ben je blij als je daar aankomt en

dat je even niet meer hoeft. Hardlopen is leuk, maar na

elke wedsrijd denk ik weer: waarom ga ik geen andere

sport beoefenen? Achteraf is de voldoerung echter altijd

weeÍ groot, ook als je niet - zoals Margriet Hoeksha,

Ineke Schnitzler en Theo Timmermans wèl deden - in de

prijzen loopt. Dat geldt zeker na deze 4daagse, omdat we

niet alleen in een schitterende omgeving hebben kunnen

lopen, maar vooral ook omdat we met een grote, gezellige

goep op stap waren. \Yant naast het lopn, hebben we

Heerliik hardlopen rnet de HRR
Onderstaand artikel is venchenen in de

Wassenaarder Krant en gesdtreven door
Mariolein van Rotterdam.

Beste Prinses Móxima en hins'vVillem-Alexander,

11. it prachtige weekblad dat zo aardig is een kennis-

I I *rHrerk*t voor u te maken, heeft de

LI w.*i*re hardloopvereniging The Hague

Roa&wers gevraagd u in te wijden in de geheimen van

de hardloopmogelijkheden in en om uw nieuwe huis. Dat

doen wij uiteraard graag. Wij kennen uw naaste omgeving

tenslotte als geen ander, zeker waar het om mooie hard-

looproutes gaat. Geregeld hijgen er leden van onze vereni-

ging over en langs uw landgoed. De Horsten heeft bij ons

een zeer aangename klank.

Wilt u voozichtig beginnen met hmdlopen, dan raden wrj

u een rondje eigen grond aan. Vertek in noordelijke rich-

ting, naar de Rijksstraatweg, neem het eerste bospad

rechts, en ren naaÍ de Seringenberg, waaÍ uw voorgangeÍ

Prins Frederik nog zo gmag de schilderkwast hanteerde.

Erop en eraf is voor een later stadium. Half mei bloeit de

berg weer. Na de seringen draaft u door naar het theepa-

viljoen, en neemt u vervolgens óf de lange lus (een kilo-

meter of 8), óf de korte van een kilometer of 3 terug naar

huis. Even wandelen onderweg geeft niet, het gaat om het

toaalplaatle. Wilt u het nog eenvoudiger: volg dan de uit-

gezette rode of witte paaltjesroute. De rode is verder (7J

km) maar leuker: prettige bospaden en houtsnipperpaden

op een zompige ondergrond. Bovendien is-ie rustiger. De

meeste wandelaars houden het op een retourtje theehuis

en komen niet zo ver. Zo'n vast rondje is trouwens goed

om de vooruitgang bij te houden.

Net aan de overkant van de Rijkssffaatweg loopt de

Landgoederenroute. Officieel een hetsroute die voert

langs oude landgoederen en modeme verblijven, zoals de

Villa Vanessa. De laatste is vooral rond Kent een

bezienswaardigheid, maar ook in de andere seizoenen is

het hier heerlijk trainen. Om de route te volgen hoeft u

niet meer te doen dan goed te letten op de groene bordjes.

De route is gemarkeerd.

Nog een bekend, eenvoudig en niet al te lang loopje bij u

en ons in de buuÍ: het zogeheten rondje Koningin.

Misschien aardig ter onderbreking van een lang bezoek. U

rent door het bos langs de achtezijde van het paleis, en

weeÍ terug langs de Bezuidenhoutseweg aan de voorkant

Huis ten Bosch - wel even oppassen voor naar buiten

verkeer. Ook onze jaarlijkse 10 kilometer wed-

jaar is de wedstijd op 25 mei. Vanzelfsprekend zouden

we het gezellig vinden als u mee zoudt doen. Waarvoor

we u beiden bij deze dus van harte uitnodigen.

Maar het echte hardlopen, lieve Miíxima en Willem-

Alexander, gebeurt door duin en strand. Het duingebied

dat op loopafstand van de Erkenhont ligt, hoort tot de

mooiste van Nederland. Elke zaterdagmorgen, negen uur

precies, vertrekken er loopgroepen voor een trainings-

rondje door duin en srand. Naar Wassenaane Slag en

verder, door de duinen naar Katwijk of desnoods naar

Noordwijk, een rondje Meyendel-Pier, em beede hobbe-

len door de Ganzenhoek... Prachtige tochten zijn dat, de

duinen en het sfand zijn elke week anders. Het is er op

zaterdagochtend bovendien onvoontelbaar rustig. Net als

tÍouwens tijdens de avondlijke rainingen 0p zomeravon-

den - de uen voor de hordes vallen kennelijk op andere

tijdstippen. Onder het hardlopen hoor en zie je van alles.

Nachtegalen en roodbonttapuiten, boomleeuweriken,

boompiepers, goudvinken, groene spechten, wielewalen,

boomvalken, haviken, sperwen, geoorde futen, gekraagde

roodstaarten, kneus en natuurlijk, niet te vergeten, de hals-

bandparkieten. De laatste komen van een ander continent

en die zien velen liever gaan dan komen, maar 't is toch

een bijzonder gezicht. Ook bijzonder: de kleine aardhom-

mel, en altijd leuk de vossen, herten en vleermuizen.

Natuurlijk hoeft u zich niet direct aan het grote werk te

wagen, hoewel wij zeker weten dat u beiden dat in zich

heeft. Stormde u onlangs in Chili niet met grote vaart een

beryje in het Cordillera de la Sal op? En liep u, Willem-

Alexander, niet ooit de moeder aller hardloopwedstrijden,

de marathon?

Voor een nadere kennismaking met die mooie hardloop-

sport, nodigen wij u van harte uit om te komen trainen bij

onze vereniging. Omdat hardlopen wel iets is dat je zelf

moet doen, maar toch leuker is in clubveóand. The

Hague Roadrunnen besAat uit 500 leden met loopgroe-

pen van tien tot twinxg lopen, elk met een eigen niveau.

Er wordt getraind voor de marathon, maar ook voor de

vijf kilometer. Ons clubhuis vindt u aan de Groenendaal,

op de grens van duin en park, net in Wassenaar, maar

vlakbij Den Haag. Trarningen zijn er op maandag, woens-

dag, donderdag, zaterdagen zondag. Voor meer informa-

tie kijkt u op onze website (wwwhagueroadrunnen.nl).

De HRR zal u met liefde opvangen, begeleiden, en

enthousiasmeren. Net zoals elk ander lid trouwens.

Wij wensen u een gezond en gelukkig bestaan in

Wassenaar toe.

Hopelijk tot ziens op de vereniging,

The Hague RoadrunnersHague Royal Ten, komt langs het paleis. Dit

vooral ook veel plezier gehad. Dat hebben de buren op

Rabbit Hill en de bediening van Buds Restaurant - dat

zijn naam eer aandoet - vast ook wel gemerkt.

Conclusie: volgend jaar weer! Ge'rnteresseerd? Zie

www.hardloop4daagse.nl.

Rein Pijpen

Kort verslag

van de ALV -

28 april 2003
De lohn Agterof, heeft de volgende

feiten gememoreerd:

ZOT-leden van 130, een bronzen

door Steven Post bij de NK Halve

CPC, een aantal topatleten heeft scherpe

en voor de derde maal heeft HRR de club-

beker van de I van de 4 wegwedsrijden gewonnen. Wat

betreft de trainen meldde hij dat Marcel den Dulk

geslaagd is voor de MiLa cunus. Ronneke Borsboom en

Bram Mansveld hebben hun Eainersdiploma gehaald.

Het bestuur en de diverse commissies hebben een toelich-

ting gegeven op het uitgevoerde beleid over het jaar 2002

en een vooruitblik voor 2003. Veel is hierover terug te

lezen in het jaarverslag.

De penningmeester gaf een korte toelichting op het resul-

taat en vermogenspositie van de club. De kosten en baten

zrjn met 1570 gest€gen t.o.v.2001. De afwijkingen zitten

in de afsclrijvingen, inkoop kantine, kosten clubhuis en

kosten van de bar (aanschafinventari$. Bij de baten zijn

de baropbrengsten en contributies toegenomen. De kosten

clubhuis zullen in de toekomst dalen, 0ZB, clubblad en

KNAU kosten stijgen. Maar door een te verwachten stij-

gende baromzet zal er evenwicht zijn.

Daama volgde de herverkiezing van het bestuunlid

Antoineffe Jans. Zonder tegenstemmen werd zij herkozen.

De vacature voor de communicatiecommissaris is nog

steeds niet vervuld. Ook is het bestuur op zoek naar een

veÍtrouwenspenoon.

Ui[eiking van de bekers (en bloemen):

Simon Tuyt lVisselbeker: Jéjé Groot

Prestatiewiselbeker:

Damesveteranen 35+ José Willemse

Damesveteranen45+ MarianneKoopman

Herensenioren Willem de Graaf

Herenveteranen 40+ Steven Post

Herenveteranen 50+ jaap van Dijk

Herenveteranen60+ PeterHoek

Aanmoedigingsprijs:

De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs werden

allen naar voren geroepen: Truus Kalisvaart, Leendert

Drost, Jan Leenaars, Izaak Luteijn, Pieter v.d. Meer,

Sylvia Impal, Ronald Hofschreuder en Kees Schalwijk.

Zij kregen allen een bloemetje en de bekers gingen naar:

Sylvia Impal en leendert Dro$.

W§# de
oade doos
Herkent u dozo nog?
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Nieuws tran de Technische Commissie
ln hetvorige nieuws riep ik nog datwe binnen-

kortwel de nieuwetrainercpakken zouden heb-

ben, maar helaas het is nog st*ds niet zo ven

hopen ............-

schiet me dan te binnen om de 4 steunpila-

de ZoT-groepen: JeJe, Georgette, Sylvia,

alle hulpnainers, (medische) begeleiders

erg te bedanken voor hun werk & inzet in

het afgelopen half jaar met als resultrat een zeeÍ grote

groep mensen, die op een plezierige manier kennis hebben

gemaah met onze verenigng en natuurlijk ook de hard-

loopsprt. Dit heeft tot gevolg dat er een grote instroom

van nieuwe leden is te verwachten. Nogmaals grandi-

oos!l!l!!

Als nreede het feit dat de Royal Ten ook dankzij de steun

van vele leden weer tot een gÍoot clubresultaat mag wor-

den gezien onder de bezielende leiding van de nieuwe

voorzitter Marcel den Dulk.

In de TC-trarnersvergadering van gisterenavond (16-06)

kwam een reeds jarenlang terugkerend agendapunt naar

voren nl. de groepsgrootte en de instoom van nieuwe

leden. Tijdens de discussie werden zowel emotionele- als

rationele standpunten ingebracht. De emotionele gevoe-

lens kwamen het beste tot uitdrukking in uitspraken mals

b.v. ik wil niet hogerop want ik heb het zo naar mijn zin

of b.v. ik kom bij de vereniging om gezellig te lopn.
Voorbeelden van rationele afuegingen zijn o.a. de goeps-

gootte waarbij het voor een trainer niet meer te behappn

is om groepen van meer dan 25 lopen op een juiste wijze

te kunnen aansturen, fainer en waaöij persoonlijke bege-

leiding niet mogelijk is. Andere rationele voorbeelden zijn

o.a. een betere verdeling van het aantal groepn over de

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en b.v. een

loper dient op het niveau te lopen waarop hij/zij het beste

presteert.

Het grappige is dat alle argumenten even belangrijk blij-

ken te zijn. Een van de fainers noemde wel dat hij uit

ervaring weet, dat als een groep heel erg groot wordt, er

altijd wel weeÍ een moment komt dat zo'n grote go€p uit

elkaar valt en dan volgt er een natuurlijk proces waarbij

de groepen worden heringedeeld en iedereen weer op

zijnÀaar niveau loopt. Tijdens de TC-tainen vergadering

is (nogmaal$ besloten om het principe van doonfoming

bij de samenstelling van de groepen niet als verplichting

te hanteren. Daarbij geldt als randvoorwaarde voor iedere

groep natuurlijk wel dat alle lopen in de groep binnen de

voor deze groep vastgestelde snelheidsgrenzen passen.

Wel is het fenomeen doorstroming voor iedere individuele

loper, die meent op een hoger niveau beter tot zijn/haar

recht te kunnen komen een motivatie om het ook hogerop

te zoeken. Daarbij is overleg over de doonffoming tussen

de fainers onderling een must. Voor doorsffoming naar

een lagere groep gelden m.i. dezelfde randvoorwaarden,

Volgens de kalender staat de zomer voor de deur, maar ik

heb het gevoel dat we al een paar weken zomer hebben,

dus aan welke kant van de deur sta ik nou......

Tijdens de laatste TC vergadering op 4 juni jl. herft de TC

een aantal punten opgesteld, waar de TC zich op gaat

richten en voor een belangijk deel dit jaar al verwezen-

lijkt wilzien.

Onderstaand zijn ze weergegeven:

Organisatie:
. Het opstellen van een ftainersprofiel.
. Behoefte bepalen van omvang en samenstelling trai-

nerscoÍps.

. Het gericht zoeken naar geschikte trainers voor de

insftoomgroepn.
. Plan maken om nieuwe gediplomeerde trainers op te

vangen en goed in te zetten.

. Contouren helder kijgen over de nieuwe opzet van het

HRR Racing Team en de nieuwe groep die hierdoor

gaat ontstaan.

. Het licentiesysteem van de fainers uitdiepen en actueel

maken.

. Ve{onging van het ledenbestand.

. Bezien op welke wijze de doontoming tussen groep€n

kan c.q. moet worden bevorderd (b.v. de groepen op de

woensdagavond & donderdagavond. Jos de Graaf en

Henk van Leeuwen hebben veel te grote groepen (meer

dan 30 man).

Lees verder op pagina 10

Ronde rran Tuid-Limburg 2003
iik - Rincon (Bonaire)

30april 2003, 1l km

Dat onze club vele sportieve lden telt weten we
allemaal. Dat vele daaruan dit uiten op ook nog

andere manieren dan hardlopen is me in de loop

der jarcn ook wel duidelijk geworden. Denk

alleen maar eens aan allefietsen cq.
wielrennen. Dan zijn er ook nog wat dwazen die
denken dat het leuk is om en stukje te gaan

wandelen. Zo ook onlangs....

begon ongeld'ooofdk vroeg op

Na in het holst van de nacht uit

geklommen te zijn (een voor mij brjna

hebben we elkaar (Cyntia, Hellen,

Han, Marga, Guus en Janneke) op Den Haag CS ontrnoet

om gezamenlijk de fein richting Heerlen te nemen.Een

gezellig treinritje in en knusse 6 persoons coupe die al

aardig gevuld werd door de knoflookdampen die enkelen

van ons vrijwillig meegebracht hadden. Nee, rrye noemen

geen namen...Aangekomen in Heerlen hebben we in een

hotel onze bagage achtergelaten en ingeruild voor

Herman, Anita, Berry en Annette en de beide Hanzen, u

allen waarschijnlijk ook welbekend.

Met z'n allen naar het startbueau van de organisatie gelo-

pen 0m yan daaruit te beginnen met onze eerste dag van

de 'Ronde van Limburg". Uiteraard niet voordat we ein-

delijk dat 'bakkie' koffie hebben gedronken, wat enige

koffie venlaafden onder ons al velen uren hadden moeten

ontberen.

Tatnrdag was een prima dag met aardig weer en iedereen

liep best soepel. Onderweg kwamen we nog meer beken-

den HRR's tegen. Willem de Graaf en vriendin Christine

waren ook met een heel groepje en nog enkele dames van

de groep van Heidi.

Hier volgt even wat info voor de medemens die niet

bekend is met deze dwaze daginwlling genaamd, wande-

len. Het lijkt misschien saai en langdradig, maar zeker

wanneer het weer goed is kom je de dag prima door. Je

bent lekker de hele dag in de buitenlucht (een luxe alsje 5

dagen per week opgesloten zit in een airco gebouw waar

geen fium open kan), in em mooie omgeving, en vooral

lekter bewegen.

Dit laatste zern zich de volgende dag (venterh met het

gezelschap van lrendert en Aad) voort onder het motto,

pijn is fijn en blaren vergaren.

Han, wiens mooie nieuwe schoenen we in de trein al had-

den bewonderd, meldde al vrij snel dat hij vooruitging

naar de rust om daar de blaar op zijn hiel af te plakken.

Nadien was hij spoorloos. Uiteraard hebben wij allen de

rest van de dag naar hem gezocht. Cyntia en Hellen waren

zelfs zo bezorgd dat het in de loop van de dag op hun

spieren sloeg, de bewegingen werden steeds aparter en de

grimassen op de gezichten waren ook best komisch zo nu

en dan. Maar ook deze bikkels hebben die dag de einds-

[e.ep bereikt en gelukkig maar want daar vonden we Han

weer terug. We hadden hem al bijna als vermist opgege-

ven. Dit heugelijke feit hebben we uiteraard moeten vie-

ren met een drankje. De derde dag stonden wij allen weer

fris aan de staÍt voor onze laatste 30 kn. Met name dat

frisse gevoel is de hele dag gebleven, dankzij de zachte

maar wel constante douche die uit de wolken op ons neer-

daalde. De dag verhep nat maaÍ soepl. Han heeft

recordtemp de finish bereikt. Cyntia en Hellen,

dat ie niet kwijt was, maar gewoon vooruit, hadden

spieren geheel onder contole, en de rest...ach je maah

mij niet wijs «lat er iemand is die nil.s voelt.

lanneke langeveld

Kralend

Op vakantie gaan

de loopxhoenen
altijd meeduswas
er geen enkel

excuus om niet
meetedoen aan

de hardloopwed-
strtjd Kralendíik-
Rincon op 30 april
ter gelegenheid

van
Koninginndag.
Hetparcourcwas
17 km lang en

voerdevan de kust
naarhetmidden
van heteiland over
allerlei heuvels en

dat alles in tropi-
sche temperaturen!

was de start. Het was al flink warm, maar

; waren er om de 2 km waterpsten. Het

zat in kleine plastic zakjes waar je normaal

s in koopt.

Een klein gaatje bijten en klaar! Heel handig en geen

geknoei met bekertjes waarje onderweg toch niks uit kunt

drinken.

Er was mij verteld dat het laatste stuk het zwaarste zou

zijn maar het begin was ook erg heuvelig, helaas.

Eenmaal Kralendijk uit was er genoeg te zien: parkieten,

cactusvelden en schitterende uitzichten over het eiland als

je eenmaal op een top was aangekomen.

Iets over de helft was er een enorme klim (niet voor niets

heette dat stuk: "weg door de bergen") maar we werden

beloond door een fantastisch uitzicht. We waren inmid-

dels aan de andere kant van het eiland aangekomen en

gelukkig al over de helft. De weg slingerde langs de kust

en ging het binnenland weer in. Ik had geen flauw idee

hoe lang nog en gebruikte de waterzakjes als douche om

af te koelen. Dat hielp goed. Nog steeds iedere 2 km

wateÍposten, de organisatie was goed. Het eind was in

zicht: "Bon bini na Rincon" = welkom in Rincon in het

Papiamentu.

Ik finishte in 1.31 en was daar best tevreden over. Er was

watenneloen, sinaasappelsap, bier en mais-kippensoep

voor de deelnemen bij de finish, weer eens wat anders

dan sprldrank! Het bleek ook nog dat ik 3e dame was en

le in mijn categorie!

Paulien Wijnvoud

(groep van loop den Ouden)
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Keimis en ervaring:
. Uitwisseling: een aantal vaste maandagen per jaar

af*prrekenwaarop alle trainers ruilen van goep.
. Het gecocirdineerd organiseren van marathonbijeen-

komsten zoals voor Rotterdam slechts gedeeltehjk,

maar toch met succes is gedaan.

. Streven naar een gemeenschapplijke trainerstaal die in

de schema's gebruih wordt met daamaast het gebruik

van eenzelfde lay-out.
. Het organiseren van de trainersdag.

. Inventarisatie onder trainen naar die zaken waar zij

behoefte aan hebben.

. Het organiseren van twee inteme bijscholingen.

. E[EO+ursus.

En verder:
r Opzetten van een jaarlijkse reis (incl. wedstrijd) b.v.

naar Parijs, Brussel of andere grote wedsrijd als geza-

menlijke clubactiviteit. Daarvoor een organisatie$oep

oprichten.
. Afgevaardigde van de trainers voor het BCO regelen.

ledereen en fijne zomruakantie Íoegelvení en tot in het

najaar

EURO

busreis

J AILLE 26 epI V REs s
^§

t, 28tlm

met

hebben vrijdag jl. II

de Eiffeltoren en dan 16,3 km

n

Ga jemer?

Yvanne Kluijtmans, Marike

Grote

zich opgeven; anders verteli:ken we vanuit Rotterdam.

Als we met de bus gaan, dan gaat André Westen mee als

reisleider en hij loopt de 16,3 km met ons mee.

Alle informatie over de Run is te vinden op

www.srotestedenaimreizen.com Hier vind ie informa-

tie over de route en het aanmeldingsformulier. Het aan-

meldingsformulier is ook op te yragen bij ons en li5
natuurlijk ook in ons clubhuis. kom)

**

worden opge-

als nmiDimaal penonen

busreis,ontbijt,

vafl wel-harte(partner

tevanweekend

I prsoonskamer is 24 euo extra.

geweldig

naar e€n opsupplaats in Den

afgerond.Het bedrag

maken. GEEFJE OPll!

Opgeven kan tot uiterlijk 15

Ben er dus op tijd bij.

WierrÉ;liikegrut

HenhMarike,Ywnrc

Kosten voor jezelf zijn de overige maaltijden en je con-

sumpties. Op de terugreis is er een eetstop bij een wegres-

trurant. Wij hebben er al heel veel zin! 0nze langeaf-

standstraining zrln al in volle gang en wij zouden het

)

Dewater
(1 5-6-',03)

miil in Rotterdam

lkheb alsinds dxemberer;n beetje lastvan mijn
linkeruoet alleen niet tijdens het hardlopen.

Behalve dan in Egmond, maar daar heb ik dan

ook de helft niet hardgelopm, vandaar

waarxhijnlijk.

. f f et ffi moeilijk om het gewicht naar beneden te

I* Uen,ut hoop ik dat wel natuurlijk, zeker alje een

.,,1 I fits of tien lichter bent. Het kost mij eigenlijk al
'.,$5$.t@'niet zwaarder te worden. Ondanks dil zatrrdag

15 juni jl. weer e€n wedstrijd gelopen, de Watermijl

genaamd in Rotterdam. ÏVant naast de maraÍron is er nu

ook de mijl. slechts 1609 meter. Van het hoogste punt van

de Erasmusbrug naar de Coolsingel voor het sadhuis. Ik

was blij met alles onder de 8 minuten, en bang dat het

meer dan 8 min 30 zou worden, mede gezien een test in

de ochtenduren. Het werd 7 min 40. In ieder geval een tijd

waarvan ik nog de hoop kan hebben om hem volgendjaar

&verbet€ren. De snelste vÍouwen (Kenia) doen dat in 4

meer deelnemers komen. Bij deze wedsnijd loopt niet

iedere.en tegelijk, eerst de na-inschrijvers. Deze lopen zon-

der dat hun tijd geregisteerd wordt. Daar wö trouwens

wel ern hele snelle bij,4 min 28. De voor-inschrijvers

lopen wel met een Championchip. De bedoeling is in 7
manches. Je moest vantevoren je tijd schanen om gelijk-

waardige deelnemen te kijgen. Waarschijnlijk durven de

meesten geen reële tijd 0p te geven, want ik had 8 minu-

ten rond opgegeven, maar bij de start spot iedereen weg

en liep ik vrijwel alleen achteraan. Toch was ook ik 20

seconden sneller dan rnijn geschatte eindtijd. Het idee dat

in idere manch de tijden steeds sneller zouden worden

klopte niet helemaal. Afgezien van de toploprs was hou-

wens die na-inschrijver van 4 min 28 veneweg de snelste.

Van de voor-inschrijven waren 235 lopn mannen en 83

lopers lrouwen, en zelfs ik had 83 lopn achter mij gela-

ten. Dat dit hetzelfde geal is als het aantal wouwen is

natuurlijk puur toeval. Het is de bedoeling dat dit een jaar-

lijks evenement wordt. Het was goed georganiseerd, maar

met zo weinig deelnemers (met de na-inschrijvingen zo'n

400) is het wel een hele opdracht om de Coolsingel en de

Erasmusbrug een hele middag af te sluiten, om maar iets

te noemen.

en 4 min 26, de snelste man (Engeland) in 3 min

een leuk evenement, er moeten alleen nog wat fitusVerhagen

2 nachten hotel* met ontbijt, busreis

staÍkwijs,reisveuekering, administruiekosten

annuleringsverzrkering

2 nachten hotel* met ontbijt, busreis

annuleringsverzekering, administratiekosten,

reisverzekering
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SÍeden f,eizea te Arnhem.
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e RLN is op zondag 28 september 2003. \Ye ver-

is op zondag 28 september. Zaterdag hebhn we

septemhr en de terugreis

Reis 3,
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kniegewricht is het gewricht van de

ten opzichte van het kaakbeen aan de

van het bovenbeen. Dit gewricht wordt

strek-buighwegingen en bezorgt de hardloper

regelmatig blessures door het stekken van de knie tijdens

de afzet en door de gedeeltelijke doorveerbeweging tij-

dens de landing. De bovenbernspieren aan de voozijde

van het been kunnen de knie strek'ken doordat de srek-

pees aan het scheenbeen vasthecht. Door de $ote tÍek-

spanning van deze pees en het feil dat de pees over het

kniegewricht loopt, beschermd het lichaam zich door mid-

del van een goot sesambeen: de knieschijf. Bij het stek-

ken van de knie glijdt het haakbeen aan de achtezijde

van de knieschijf over het kraakbeen van het bovenbeen.

De knieschijf heeft een zekere hefboomwerking, waar-

door het heffen van de knie wordt vereenvoudigd. De

belasting van de gewrichtsvlakken kan groot zijn. Vooral

bij hurkzit en een hoog lichaamsgewicht kan de kraak-

bembelasting oplopen tot driemaal het lichaamsgewicht.

Het is dan ook niet verwondedijk dat kaakbeenbeschadi-

gingen, standafwijkingen en functieveranderingen van de

knieschijf tot clronische klachten kunnen ldden. De

klachten besaan uit pijn bij het buigen en sffekken van de

knie, gelokaliseerd rond en onder de knieschijf. De knie

zwelt niet en is niet instabiel. Vooral traplopen, hurkzit,

fietsen en autorijden is pijnlijk. De knieschijf kaakt fon
bij beweging, maar dit komt ook regehnatig voor bij men-

sen zonder klachten. Grote, dynamische belastrng van de

knieschijf door hardlopen, met grote passen 0p een harde

ondergrond met geringe schokdemping in de loopschoen

of hardlopen in heuvelachtig gebied, kunnen de klachten

veÍergeren. De pijn neemt toe tijdens inspanning en blijft

vaak lange tijd na het sprten aanwezig. Vooral raplopen

en langdurig met gebogen knieën zitten is initant, evenals

fretsen met een $oot verzet. De pijn is mecstal diffirus

rond de knieschijf-rand voelbaar. De pijnklachten wisse-

len sterk en soms heeft men weken geen last. Er zijn veel

factoren in en rond het kniegewricht die tot deze klachten

kunnen leiden. Naast een val op de knie kan een afivijken-

de bouw van de knieschijf of een hoge gekantelde stand

van de knieschijf debet aan dit probleem zijn. Rond de

knieschijf bevindt zich een netwerk van kapsels en ban-

den die bij buiging het stuk bot met kaakbeen op haar

plek houdt. Soms is de oorzaak van de klachten het stug

en strak zijn van het netwerk aan de buitenzijde van de

knieschijf, waardoor bij buiging de knieschijf naar buiten

wordt gefiokken en daardoor niet meer soepel in het nor-

male gewrichtvlak loopt. De bovenbeenspieren spelen een

belangijke rol bij het goed functioneren van knie en knie-

schijf. Vermindering van de kracht van deze spieren beih-

vloeden de balans in de knie. Vooral de spier aan de bin-

nen-voozijde van het bovenbeen is hier gevoelig voor.

Zwakte van deze spier leidt bij kniebuigen tot een ver-

plaasing van de knieschijf naar buiten. Bij veel sooÍen

gewrichtsletsel is er zwakte van deze spier, die de einds-

fiekkrng van de knie veÍzorg, aanwezig. Zo komen knie-

schdfklachten veelvuldig voor na een kapsel-, band- of
meniscusletsel met restverschijnselen, mals zwelling of
insabiliteit. Overpronatie van de voet leidt ook tot deze

klachten. Het veroozaakt het naar binnen draaien van het

scheenbeen, zodat de kniepeesaanhechting en daardoor

ook het knieschijfgewricht verdraaid wordt ten opzichte

van het minder meedraaiende bovenbeen.

De knieschijfklachten wisselen per persoon qua klachten

vaak aanzienlijk. Soms vermindert de pijn zodanig dat de

sporter weer langere tijd zonder pijn kan trainen.

Trainingsaanpassingen zoals minder intensief lopen, met

een kleinere pas 0p een niet-heuvelachtige zachte onder-

grond, zijn makkelijk toepasbaaÍ. Dit geldt ook voor

schoenconecties, eventueel met sporlsteunzolen en voor

leefregels. Daarmee bedoel ik maahegelen die in het

dagelijkse leven toepasbaar zijn en een goede en goedko-

pe oplossing htekenen ter ontlasting van het kaakbeen

van de knieschijf, Denk hierbij aan:

. het vemijden van het zitten met gebogen knie, onder

andere door het naar achteren plaatsen van de autostoel;

. brj fietsen het verhogen van de zadelstand, een lichter

veÍzet en het vermijden van kou rond de hie bij koele

winderige omstandigheden;

Bij een vezwakking van de spierfunctie van de boven-

beenspieren is intensieve training van deze spier, vooral

van de bimen$e kop, van $oot hlang. Het heffen van

het been met gestrekte knie, het Íumspannen van de knie-

schijf en het oefenen van de eindstrekking (met een kus-

sentje onder de knie) zijn goede methoden. Deze haining

dient, binnen de iniatiegrens, progressief (met toenemend

gewicht) te worden uitgevoerd. Tape wordt met wisselend

succes toogepast. Hierbij kunnen verschillende tape-te{h-

nieken uitgevoerd worden om de knieschijfdruk te ver-

minderen. Het aanleggen van een tape-sfookje net onder

de knieschijf kan het bewegen van de knieschijf verande-

ren. De McConnell tap techniek zorgt samen met specr-

fieke spierkrachtoefeningen ervoor dat de knieschijf blij-

vend naar binnen beweegt.

Ook spcifreke mobilisatietechnieken door em ffsiothera-
peut kunnen de knieschijf naar binnen bewegen, maar

altrjd in combinatie met tape en spierkrachtoefeningen.

Alleen bij zeer emstige klachten, waarbij sportbeoefening

meestal reeds jaren niet meer mogelijk is, kan e€n opeÍa-

tieve ingreep helpen. Men tracht dan standafuijkingen

van de knieschijf te conigeren of het kraakbem te herstel-

len via het bijschaven van het kraakbeen of het opboren

van het botweefsel onder het kaakbeen. Meestal komt het

gelukkig niet zo ver en blijft de sporter steken in de begin-

fase van wisselend opffedende pijnklachten.

Dannisvan den Berg
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Hor Roln Enrunr

3fl)0 m baan:
. Jan Nieuwenburg tiep op 22-5-2003 de 3000m in Naaldwijk

als eerste 6&rer op de baan. Zijn tijd wu 13:12i ,

íXX) m baan:
. Brj de mannen zl0+ realisesrde l{illem de Graaf op 8-5-2003

een tijd van 15:58,1 op de 5000m tijdens de Lievaart comptitie

in Naaldwijk. Met deze tijd neemt hij de eerste plaats over van

Peter van Leeuwen (16;05) en venlwijnt Jacques Beljon na 15

jaar uit de vitrine met zijn tijd van l7:19,0.
. Ook tijdens deze 5000m was Jan Nhuwenburg aanwezig. Met

een tijd van 23:M,3 komt hij op de tweede plaas bij de mannen

60+, achter Jan van der Roest die al sinds 1987 op de eerste

plaats staat met een tijd van 21:16,0.

. Brj de vrouwen 35+ verbeterde Margriet Hoektra op die zelf-

de avond haar penoonlijk record met 0ó sec. en blijft ze met

20:46,7 op de derde plaats staan.

5 km Timefrial:
o Tot nog toe stond in de vitrine de 5500m timetrial, maar omdat

de timetrial al enkele jaren over een afstand van 5 km gehouden

wordt is il de vitrine de lijst van de timetrial geheel vemieuwd.

l0 km weg:

. Carrie van Teylingen liep op 13-42003 de l0 km in

Roelofsarendsveen in 0:53:47 en verstevigde daarmee haar

derde plaats bij de vmuwen 55+. waar ze reeds stond met een

tijd van 0:54:48.

Marathon:
. Brj de mannen 50+ heeft Dick van & op 4-5-2003 in Almere de

marathon gelopn in 3:43:57. Hiermee behoudt hij de 3e plaats

die hij al bezette met een tijd van 3:44:20. Overigens was zijn

tijd in Almere goed voor een le plaats in de categorie 6&r.

Ronald Boekkanp
Rodi DÍuif
Marcel den Dulk
Boy Gai[iaard

Pieterde Graaf
Jos de Graaf
Henk Hoogeveen
Ben van Kan
Henk yrn leeuwen

den Ouden

Overgaauw

lftumbholz
Terry Roel

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs:

Trudy de Lange

Johan Koopman

PeÍer Hoek

(secretaris)

José l{illemse
(2e secretaris)

Izaak Luteijn
(wedstrijdsecr.)

e-mail adres

Antoinette Jans

(penningmeester)

CLUB VAN lOO

Postbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO

LEDENADMINISTRAT'E
Awam den Heijer

ROAD RUNNERS

070-39?8253

070-3080125

070-3960289

070-3857496

070-3&2263

070-3479234

070-1944677

070-3u2263

070-390r597

070-3901597

06-23095534

070-3930209

070-3240930

ma/wo avond

do avond

di/do ochtend

THE HAGUE ROAD RT]NNERS
Groenendaal I 1

2244 BK Wassenaar 070-328 1025

Vuurplaat 623

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Muuóloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-323ffi92

Theresiastaat 2u14

2593 AW Den 070-38 I s05 I

Johannes

@

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

2593

SHIELD MARK B.V. THE LARMAG EUILDING OVERSCHIESÏRAAT 6í POSTBUS 756A3
iOTO AR AIíSTERDAM TELEFOOil: O2O.5I I IA AA

BARCOMMISSIE
Berry lftamer
(vooziuer)

Ruud van Groenlngen

WEBMASTER
Hans Eikenaar

De Sillestraat 26ó

2593 VE Den Haag 070-3473873

Sportlaan 229

2566 KE Den Haag UA-3625212

V. Loostraat 75

2582 XB Den Haag 070-3522519

Barnsteenhorst 482

25928T Den Haag 070-3820418

Pr.Bemhardlaan 15

22& CA Leidschendam 010-3n 57 5l

E-mail : webma$er@ hagueroadrunners nl
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MBarud
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Dat andere merkenbureau.

SxIELD MnRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

I
)

Lid n.v.o.b.

V

telefoon: O7A - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

a

06-23095534

PAGII{A I2

VViizigingen in de rzitrine rmet
de besterï aller tii«ien
tn de afselopen $jd zijn *rn rffi#ilir,nn , in de vitrine opgetreden.
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0?0-3080125

0?0-397328 1

0i0-3837024

0174-240861

070-35r4390

071-5768370

070-3867300

070-3839884 {werk)
070-3866082 {pdvé)
070-3864053

070-35501?3

070.3978253

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

Laan van Wateringse Veld 1568

2548 DB DENHAAG 070-3s4 51 7S

avram.den.heijer@ 1 Zmove.nl

Giro 2636075, t.o.v. "I{RR contributie"

Clavecimbellaan 75

2287 VC Rijrwij[ 0i0-3943e36

2e Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 5.1533941

HOTROÀDREVIEW
Herenstraat 45

2ó81 BD Monster 0174-240861

E-mail clubbladhn@kabelfoon.nl
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