
Voorwoo rd
de ALV van 13 oktober a.s. presenteren. Het

Op maandagavond2í
het trieste bericht, dat ons

Sommandos - Dew -

hartstilstand was

overbrengen naar

het Bronovo Ziekenhuis, mochten helaas niet baten.

Ik ben later op de avond naar de club gegaan waar ik nog

vele leden aanrof die duidelijk aangeslagen waren en niet

konden geloven dat zo'n spoÍman als Dew was, dit kon

overkomen. Wij hebben besproken wat ondemomen

moest worden in deze moeihjke situatre richting familie

en plitie, dit alles gecorirdineerd door Antoinette Jans.

Zatardag 30 augustusjl., hebben wij gedurende een korte

indrukwekkende ceremonie met fanulie, kennissen en een

grote HRR afuaardi$ng afscheid genomen van Dew - zie

verder het In Memoriam van JéJé Groot -.

Bij het lezen van bovenstaande alinea's, staat uw hoofd

waarschijnlijk niet naar het vememen van enkele punten,

die ons de afgelopen weken hebben beziggehouden.

Desondanks volgt hieronder toch een korte schets.

Wij zijn erin geslaagd een vertrouwenspersoon aan te

trek'ken, in de penoon van mewouw Diny Kuyer, die

leden hulp kan bieden bij ongewenste intimiteiten en/of

ongewenste omgangsvormen. Laatstgenoemde zal zich

is van mening, dat een vereniging van onze

0Yer dient te beschikken.

om de wegatletiek binnen

0nze te maken en meer uit-

te nemen.

men met

0pgen0-

de eerst-

wordenvolgende ALV zal een

gedaan.

Dd profrelsdhéts voor de nieuw te benoemen voorzitter is

geretd. Deze zal binnenkort nader besproken worden door

het Bestuur en een afuaardiging uit de leden, waama het

zoeken en polsen van mogelijke kandidaten kan aanvan-

gen.

Tenslotte doe ik nog ern oproep. Het is u bekend, dat bin-

nen de vereniging vele werkzaamheden pro deo venicht

moeten worden, omdat het inhuren van beroepskachten

uit financiële overwegingen onmogelijk is. Laat ik duide-

lijk zijn, wij hebben tot nu toe geen klagen, al moet er af

en toe wat duw- en trekwerk venicht worden. Wat opvalt

is dat steeds dezelfde mensen zich voor allerlei werk-

zaamheden beschikbaar stellen. Degenen onder u, die nog

geen taken venichten, vraag ik dringend zich te melden

bij Rob Krahmer of André \Vesterhuis (vrijwilligers criir-

dinatoren). Er zijn talrijke taken te venichten, zoals bar-

diensten, schoonmaak, groenvooziening, schilderen etc.

etc. Ik vezeker u (ik ondervind dit aan den lijve) dat het

aanpakken van klussen in groepsverband zeer gezellig is

en een gevoel van voldoening geeft.

Met sportgroeten lohn Agterof, 01 -$-03
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Run Bike Run 2003
Fantastisch weer. Het valt met bakken uit de

hemel. Dat komt vanavond mooi uit, met al die
racefietsen. Die moeten nu verdomd goed

oppassen in die bochten om niet onderuitte
gaan, Mooi dat ik voor mijn hybride heb geko-

zen, ondanks bagagedrager, dynamo en verlich-

ting,. Daar kan ik goed voordeel van hebhen.

Dan moetHenk2 (Kokee) natuurlijkwel .,p"nt

even een goede tijd neenetten in zijn ente
rondje door Clingendael. En daar is de concurren-

tie weer bíimnder zwaar, zo te zien. Dat zal nog
een klus worden om een beetje bovenin te eindi-

gen. Henk kan natuurlíik heel goed lopen en hij
kan hij in elk geval hettempo goedvasthouden.

Het saust nog steeds als ze van start gaan en na

zo'n 10 minuten komt de eerste loper al weer
binnen. Daar kan Henk natuurlijk niettegen op,

evenmin alstegen die andere lopers die rond de

twaalf minuten over dat rondje doen.IVa een

kwartier komt hijaangesneld en kan ik op jacht

naar de fietsers dre voor mijvan start mochten

gaan. Lang geleden dat ik op deze fiets met nijn
racekleren aan at, maar hetvoelt gelijk goed

aan.

zl ver het viaduct en langs TNO en daar heb ik de

t I eerste al te pakken. Op naar de volgende en zo suc-

V cessievelijk haal ik de em na de ander in. Br1 de

' pls goed oppassen, want met die snelheid slaat het

natte stuur zo uit je handen. Mijn benen doen pijn, maar

dat moet maar even. Je kan niet anders verwachten met

zo'n koude start. Het gaat boven verwachting en zonder

km-teller maar op mijn gevoel moet ik dik boven de 30

kmA zitten. Er zijn nog wat fietsen die ik zaterdag ook

bij de Vael Ouwe van Gazelle heb gezien. Allemaal

natuurlijk speciaal getraind voor vandaag. Bij de wissel

zoek ik al van vene naar Henk, die ik niet herken omdat

hij een schoon shirtje heeft aangetrok'ken. Maar hrj ziet

mij wel op tijd en weg is ie. Hij houdt goed vol en laat

zich op het laatst niet kennen. Hij laat zich niet meer inha-

len. Perfect, nog geen halve minuut verschil met het eerste

rondje. Dat leveÍ em redelijke notuing op in de

eindsand en als we dan in de loterij ook nog een hand-

ventilatortje winnen kan deze Run Bike Run niet meer

stuk.

AndréWesterhuis

Loopgrep llenkHoogev*n
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A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van alte soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supptementen. Ook

maken wij speciate sport-intays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

orthopedische schoentechniek
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het tijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?
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Normaal lopen,

Huykman &

4522

info@hdos.nl

@ 2003, The Hague

Artikelen in het clubblad o{ op de website

onder persoonlijke titel. komen inhoudetijk

naar Avram den

19e

en te wei-

'.@;hé§!éÍóadiun»!.à,í,|;,,r' Officieel cluborga&rr. aart de uTlte llagae Road Rurttters"
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Berichten vanuit het bestuur
Be$auwe@ering l juli:
. Met oeg delryie vanuit de leden is gesproken over de

pmfiel@.s nan de nieuwe voorzitter en over mogelij-

ke kan«lidaten.

. Voor de ex-leden is een exit systeem opgezet. hj zttllen

brj opzegging een briefen vragenlijst hijgen. Hierdoor

hoopt het bestuur inzicht te kijgen waarom leden

opzeggen en bij klachten kan het bestuur zo mogelijk

maatregelen nemen.

. Voor de verbouwing van de bar zijn 3 offertes aange-

vraagd. Alle 3 de offertes zijn hoger dan het begrotings-

bedrag. Het bestuur herft derhalve besloten om het

VSB fonds aan te schrijven voor een financiële bijdra-

ge, ondanks de vertraging die hierdoor automatisch

optreedt. Het VSB-fonds kent immers een procedure

tijd van 4 maanden.

. Voor het nieuwe parkeertenein is een vloeistofdichte

bodem nodig. De gemeentes gaan nu onderzoeken ofdit
financieel haalbaar is (kosten _ 170.000). Mocht dit niet

het geval zijn dn zd de situatie m.b.t. parkeren langs

Groenendaal gehandhaafd blijven.
. De feestcommissie voor het jubileumfeest bestaat uit

Rob Krahmer, Nico Trotsenburg en Nel Buis.

Bestuursvergadering Í2 augustus:
. De offeÍe is binnen voor het egaliseren en inzaaien van

het tenein achter het clubgebouw. Indien financieel

mogelijk zal de opdracht hiervoor nog in september

gegeven worden.
. Het bestuur is akkoord gegaan met de aanstelling van

Diny Kuyer als verfouwenspenoon. Zij zal zich in de

eerstvolgende ALV voontellen aan de leden.

. De rest van de vergadeÍijd is opgegaan aan de begro-

ting 2004.

De volgmde bestuursvergadertngen zullen zijn op:

9 sepbnber, T okober, 11 novenber, 2 dxember

Gezocht voor het team van The Hague Royal Ten

C ommunic atie me dew erker

Zijn oÍ haar taak zal bestaan uit het bewaken van onze
berichtgeving en communicatie naar diverse instanties,
zelfstandig werken en samen kunnen werken met het
bestuur van The Hague Royal Ten.

Inlichting en aanmelding bij Marcel den Dulk of een van de andere
leden van ons bestuur mapman@ kabelfuon.nl of 06-4727497 1
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lUlaandag I decembera,s, informatieavond voor

dubleden orleÍ het lopen rlan een halve of een heh

marathon, Aanvang 21,00 uurin helcluhhuis,
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ln Memoriam Amar Sommanda§
Het eerste contact dat ik met Amar had, was vlak
voor de ledenvergadering in apfl dit jaar. Teruijl
de meeste nreuwkomets bij ons komen omdat er
al een bekende loopt, of omdat ze zich samen

met anderen aanmelden, had hijde stoute schoe-

nen aangetrokken om alleen op onderzoek uitte
gaan. Hijwas aan hetverkennen metwelke bus
hijhet beste uit Rijswijk naar de dub kon komen.

Tiidstip en avond waren natuurlijk niet het meest
gexhikt, maar het beviel hem zo, dat hijzei dat
hijterug zou komen. Hij zei nog, dat hij een

moeilijke naam had, maar datwe hem "Amar"
konden noemen,

En inderdaad, de eentvolgende zaterdagmorgen was hij

er. Ruim op tijd, vol goede moed, vol energie en vol

humor. Hij startte in de 5 kilometeÍ$o€p yan de Z0T. Als

oud lange-afstandszwemmer had hij een goede instelling

en was hij gewend aan duursport. Maar hij voelde al snel

dat hardlopen iets anders is. Alle zaterdagen en alle don-

derdagavonden was hij present. Hij was ongetwijfeld de

snelste van de groep, maar hij wist zich steeds in te hou-

den.

Br1 de Royal Ten liep Amar de 5 kilometer in een tijd

waar hrj heel blij mee was. Zijn eerste hardloopwed-

strijd.........niet te snel beginnen en vlak 10pen..........hij

hield zich keurig aan de aanwijzingen. Zjn familie was

ter aanmoediging aanwezig en leefde volop mee. Hij was

trots op zijn eerste hardloopmdaille.

Als afsluiting van de periode organiseerde Ronneke op de

laatste zaterdag (voor leiden) een picknick in

Clingendaal. Iedereen nam iets mee, en Amar liet zich van

zijn gastvrije kant zien. Hij had zelfs wijn meegenomen,

wíufvan hij zelf zeker niets zou drinken. "lk heb de

indruk gekregen datjullie dat wel lekker vinden." zei hij

grinnikend.

Injuni werd hij lid en liep in verschillende groepen. Altijd

even vrolijk, spraakzaam, sociaal en geestig. Hij was snel

in de club ingevoerd. Maandag 25 augustus, een prachtige

zonnige avond, niet bijzonder warm, liep hij voor het eerst

mee in de gÍoep van Jacques. Toen kwam dat fatale

moment, waarop zijn hart niet meer wilde. Alle deskundi-

ge hulp, die snel werd geboden, mocht niet meer baten.

De club verloor een goed mens.

Amar, ik zal nog heel wat keren aan je denken, als ik
langs de bushalte fiets waar we zo vaak zwaaiden.

Rust in vrede.

léjé Gtoot

Hoe warm het was en hoe ver
Texel (60 km). En natuurlijk "De Camio" (780

km) over de Pyeneeën door Noord Spanje naar

Santiago de Compostella, die Henk en onderge-

tekende hebben gelopen. Een geweldige tocht.

Tot slot van het afgelopen seizoen hebben we

met 16 man/vrouilmens de 4 daAgse van Zuid

Limburg gelopen. Gebeurtenissen die voor her-

haling vatbaar zijn. Alsje op tijd van huis gaat

hoef je niet hard te lopen zeg het Chinese

gezegde. Vooral als je ouder wordt (ook als je

nog jong bent word je ouder (is te hopen) - is

wandelen verl minder belastend. Wandelen ligt

het dichts bij het ritrne van het hart, zegt men

wel; bovendien is vijf à zes km per uur het

ideale temp om te observeren. Als het hardlo-

pen niet meer zo gaat (écht hardlopen is slechts

weggelegd voor een handjevol afrikanen) kan

wandelen een gezonde manier en reden zijn om

je lidmaatschap te verlengen; en dat betekent

eurootjes in het laatje van de club.

Tot slot wil ik Terry - en Truus in haar kielzog

- eens in het verdiende zonnetje zetten. Want

hun niet aflatende, vrolijke, geduldige, con-

structieve en enthousiastmerende manier van

leidinggeven zorg steeds weer voor een gezel-

lige en psitieve sfeer en regelmatig voor aan-

was van leden. Dat moet maar eens opgeschre-

ven zijn, vind ik. Hulde!

tean

Hetwas me het zomertje wel Niet
alleen wat het weer betreft maar ook
wat betreft de adiviteiten van Conditio.

Want il4 jaar (de jongste) of 74 jaar (de

oudste); we gingen door. Niet alleen
(klemtoon) methardlopen maar met
veel bewegingsvariatie, waaruoor
Conditio ook is opgezet. Dievariatie
bestaat uit loopscholing - coördinatie-

verhogende- en lenigheids- of spieruer-

sterkende efeningen. Wat te denken

van de wekelijkse erotia-ufeningen
van luf lacqueline.

ben je rijp voor commando.

er fietstochten gemaah

Carla en Juf Terry. Tevens wil

op ons zustermaatschappij-

tjes "de Buitenbeentjes". Dat is onze wandelaf-

deling. In wisselende samenstelling werd er

veel en intensief gewandeld op zaterdag. kn
paar bijzondere prestaties wil ik toch even

memoreren. Die van Sonja, die in zeer korte tijd

de Strand 5 daagse (120 km) en de Nijmeegse 4

daagse liep (160 km). De week ema de shand

6 daagse (120 km) en kort daarop het Rondje

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

in verouderde houten vloeren en vele soo,rten parket

'ïValdeck Pyrmontkade 659, 2518 KH Den Haag, tel070-3456960
ffi-22404487 www.theoldf loorshop. nl houteavloer@lheoldÍloorshop.nl

Reanimatiecursus
Dit najaar kunt u zich weer opgeven voor een reanimatiecursus
in ons clubhuis.

Het wordt gegeven voor beginners op dinsdag 7 en 14 oktober,
van Í9.30 uur tot 21.00 uur.

Voor gevorderden op dinsdag 2Í oktober van í9.30 uur tot 2Í.30 uur.

Voor inschrijving hangen er lijsten op het bord in de hal.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Trudy Oosterbosch,
sportmasseuse (0642í 50679)

Wantvol isvol!
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De marathon: Hoe pakie dat nou aan?
Nog altijd komen er mensen op de club naar mij
toe met allerlei vragen over de marathon. Dat

vind ik opvallend, want in de bekende loopbla-

den wordt er toch uitgebreid ingegaan op de

marathon. De meeste onderwerpen komen toch
echt aan bod. De onderwerpen lopen uiteen van

voeding, training en kleding tot blessureproble-

men, psychologische invloeden en wedstrijdtac-
tiek. Bliikbaar is voor de meeste mensen de

marathon toch een missie die ze met enige angst

doorlopen en dat laatste is juist vr*md. lmmers,

het lopen van de marathon is immers lang zo eng

of afschuwwekkend niet als van tevoren gedacht

wordt. Maar vooruit, ik zal eens kijken of ik *n
paar goede tips heb voor de voorbereiding en de

marathon zelf.

lJ i#ïlï;;l;?ru§.ïffi #lifl l,l:
I I j. ai"o een planning maken voor jezelf. Hoe lang

wonÍt mijn traimngspenode? Veel mensen kiezen voor

een periode van drie maanden maar ik vind dat veel te

kort. Minimaal 4 maanden moet je er wel voor uittrekken

en eigenlijk zou 5 maanden ideaal zijn. Zo'n periode moet

ingedeeld worden in trainingsweken en rustweken. Eón

rustweek volgt meestal na 3 trainingsweken. De laatste

twee weken zijn afbouwweken en doe je zeer weinig. De

laatste maand bestaat dus uit twee trainingsweken en twee

afbouwweken. De zwaarste trainingen doe je echter in de

voorlaatste maand. Houd tijdens het plannen rekening met

vakanties en onregelmatige werkdagen. Zo, de planning is

klaar, maar wat gaan we nu doen?

Trainen voor de marathon betekent, trainen voor de mara-

thon. En dus niet één of ander zeurderig, truttig plannetje

om een paar lange duurlopen te gaan doen en dan te den-

ken: "Dat moet toch genoeg zijn?" Nee, wie een leuke,

prettige marathon wil lopen zal daar simpel gezegd heel

gedoseerd, meerdere malen per week voor moeten gaan

frainen tot zo'n 5x in de week. De truc zit 'm niet in het

langer kunnen lopen op één dag, maar in het totale aantal

trainingskilometers per week. Natuurlijk moet je lange

duurlopen doen, maar daar mag het totale trainingspakket

niet alleen uit bestaan. Je wordt er namelijk heel moe van,

je kunt er blessures van kijgen en bovendien hebben je

hart en je longen meerdere, verschillende prikkels nodig

om optimaal te kunnen pÍesteren. Zes tot acht lange duur-

lopen, die opbouwend zijn in lengte, is echt het maxi-

mum. Dus, moet je ook intervaltrainingen doen en voor-

namehjk lange blok'ken trainen. Denk eens aan 3x l0 min

sinterklaasfest georlta-
a.s. zal voor de

G

van uweten

geven voor het $ot€ rode

ontvangt u automatisch een

17 november 2003

enleeftijd

BEEI N DIGING LI DIVIAATSCHAP
Beëindiging rran het lidrnaatschap voor

het iaa r 2OO4 dient uitsluitend
schriftelijk uiterlijk 31 oktober 2OO3 bij

het secretariaat (Groenendaal 11,
2244 BK VVASSENAAR) binnen te zijn.

vlot of 5x 6min redelijk snel. Informeer eens bij jouw trai-

ner welke trainingsvormen je kan gebruiken.

Een goede planning en de juiste trainingen op het jurste

moment zijn de prjlen waarop een succesvolle marathon

rust. Echter, vergeet niet dat wanneerje me€r gaat fainen,

dat je ook meer energie in moet nemen in de vorm van

koolhydraten. De samenstelling van jouw voeding kan

wel eens veel te weinig koolhydraten bevatten. Hoe ga je

daarmee om? Een sportdiëti$e kan jou vertellen wat je

aan jouw voeding kunt verbeteren. In ieder geval is het

belangdjk om direct na zwÍlre trainingen jouw koolhy-

draatpeil weer op te krikken. Vloeibaar gaat dit het snel-

ste, maar een zakje winegums doet ook wonderen.

Fantomalt van Nutricia is ook goed te gebruiken en voor-

delig te verkrijgen bij de apotheek ofbij de DA drogist.

Tijdens de trainingen, vooral de lange, is het ook belang-

rijk om jezelf aan te leren voldoende te drinken. Wie tij-

dens de marathon te weinig drink, komt zichzelf onher-

roepelijk tegen. Je verliest zo'n 2 tot 4 liter vocht tijdens

een marathon.

Stop direct met trainen tijdens een lichte blessure, want

twer dagen niet trainen kan voldoende zijn om weer rustig

de trainingen te hervatten zonder prólemen. Wie te lang

doorloopt, helpt zrjn hele voorbereiding om zeep. Licht

koortsig of griepeng? Direct in bed, twee paracetamol en

hoppa, je bent weer het ventje. Tenminste, als je kunt lui-

steren naar je lichaam. Wie er snel bij is, is ook weer snel

terug.

De laatste twee weken voor de marathon moet je het echt

rustig aan doen. Alle trainingen die je nu te zwaar of te

lang maakt, leiden tot tijdverlies op de marathon. Hoe

beter je uitgerust bent, hoe langer jouw lichaam de zware

inspanning van de marathon aankan. Even een testloop

van 30km is natuurlijk helemaal te zot. Ook een halve

marathon een week voor de marathon is zelfmoord. 'vVie

succesvoi wil zijn heeft zijn werk al lang gedaan. Dan had

je maar beter moeten plannen en vaker moeten trainen.

Marathonlopen moeten niet zo zeuren maar veel gecon-

centreerder trainen, eten, slapen, ontspannen, maar vooral

ook durven. Want wie met angst traint voor de marathon

heeft br1 voorbaat al verloren. En hoe zit het dan met de

man met de hamer? Nogmaals, die bestaat alleen voor de

mensen die erin geloven. Je kunt beter in jezelf geloven.

Heel veel succesl!!!!!

Roché Silvius

Gajemeemetdegezel@

The Hague Road Runners Skireis

nilfrrFranknlk,Mlorzine?

Van vrijdag 30 januaritot en met zaterdag 8
februari 2N4 is er weer een gezellige, sportieve
week in het vooruihicht. Houd je van skiën,

snowboarden,langlaufen of lekker wandelen in
de bergen van'Les Portes du Soleil'dan mag ie
deze leuke reisaanbieding niet missen! Anjo

Querido en ik (Mario van der Laan) heóóen een

fantastische skheis georganiseerd, speciaal voor
de leden vanThe Hague Road Runners en

natuurlijk mogen ook niet-leden van deze spor-

tieve reis profiteren. Wil je op een relaxte manier
reizen, dan staat er een Royal class bus voor je
klaar. Maar je kunt natuurlijk ook met eigen ver-
voer.

É-
=i5e.Ë 6 *E
-=a = =,Ëe8e99=
-gs-*Sr.:€.E E€EE

Ë Ë.EÈ+eíEt 
-_ 

:
--=-@66S

<lrG--E (L' tJ'
ic.E^l

=-Eq=#s

z
ul
F
o
J
o
ul
o
o(
o
o
2
lu
o

:

RACE.FRAMES

NACE FIETSEN

AÍB . FRAMES

AÏB FIEÍSEN..

ONDETD€L€N.

KLEDrN6.......
WELEAI,9POE

§eboruËen@m
SCHEVENINGEN

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556112
De prijs voor deze skireis is € 450,= p.p. voor een 2-per-

W #ï'lr:lr Íffi .l*[ïflïtiï #J
zoÍgt yoor een zeer aangenaarn verbhlf. De 2- en 3-per-

soonskamers zijn comfortabel en voorzien bad of douche

en wc. Het halfpension, bestaande uit een ontbijtbuffet en

een uistekend 3-gangendiner met saladebuffet, wordt

bereid door de eigenaar Frangois Stragliati zelf. Verder

t,r;irl. hotel een gezellige bar, een zitruimte met tv, een

soonskamer, dit is

inclusief halfpension,

6-daagse (kleine) ski-

pas voor het skigebied

Avoriaz.

Voor meer informatie

en aanmeldingsformu-

lier: zie prikbord in de

kantine en op het fol-

denek in de hal.

lnlichtingen bij de

organisatie:

Anjo Querido,
tel. (070) 369 34 03

Ma{o van der Laan,

tel. (070)34s8924

\

I

E

Deelname is gratis

eef daarom uw kind(eren) * kleinkinderen per

email op of rul na I november het insckijffor-

mulier in dat in het clubhuis ligt.

lVamers de organisatie

Rob Krahner en Hellen den Dulk
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Clubkoppels

Vraaggesprek rnet Anita Keus

etnlan Mesters
lan, willen jullie je even voor-

Anita, woon samen met Willem Jan in

en we hebben een zoon van vier jaar,

Thijs.

lVillem Jan: 38 jaar, vader van onze prachtige zoon

ïtijs, wonend in Leidschendam, lieftrebber van lekker en

veel eten in combinatie met keuvelen met vrienden.

Anita/llrlillem lan wat dop;n jullie voor werk?
Anita: Personeel & Organisatie adviseur (P&O) in het

Paleis van Justitie in Den Haag. Ik werk voomamelijk

voor de rechtbank.

Willem Jan: ook ambtenaar (duo non-profrt) bij het

ministerie van VROM en houd mij bezig met de interna-

tionaal milieurecht en de vertaling daarvan in nationale

wetgeving.

Wanneer zijn jullie bijde HRR gaan lopen?

Anita: 10 of ll jaar geleden, begonnen op de zaterdag-

ochtend en daarna lid geworden van de HRR. In die tijd

ben ik er twee jaar tussenuit geweest.

\{illem Jan: in 1994 ben ik via de ZoT-fauungen inge-

stroomd en sindsdien lid van de HRR.

Trainen jullie vaak, hoeveel en wanneer?

Anita: truee maal per week, op maandag en woensdag.

Heel soms op zondagochtend.

Willem Jan: in principe tweemaal per week, op de club

en met collega's. In het zomeneizoen wil ik echter ook

wel eens een paar maanden overslaan omdat ik fietsen

minstens zo leuk vind als hardlopen. Anita is daann dus -

ook - veel consequenter dan ik

Waar halen jullie de motivatie vandaan?

Anita: Hardlopen is voor mij een stuk ontspanning. Naast

een volledige baan, kind en studie vind ik het heerltjk om

op deze manier te ontspannen.

Willem Jan: een gezonde geest in een gezond lichaam!

Wat was voor jullie de leuksfe wdstrijd in de
afgelopen tijd?
Anita: Vorigjaar heb ik in het businessteam van Justitie

de CPC gelopen, dat was een hele leuke dag. Dat is overi-

gens ook mijn laatste wedstrijd geweest.

Willem Jan: afgelopen vier jaren geen wedstrijd gelopen,

en dat beval uitstekend (la Annie, dat kan dus ook), dus

maar door naar de volgende vraag.

Hebben jullie zelf nog een uitdaging op het
gebied van lopen?

Anita: Nee eigenlijk niet, of misschien toch die mara-

thon......

\{illem Jan: moet natuurlijk nog wel eens een marathon

lopen binnen de 3.5 uur, maar dan moet ik toch conse-

quenter gaan frainen.

Hebben jullie naast je sport nog hobbfs?
Anita: fietsen, toneel en theater, lezen

Willem Jan: fietsen, squash en zeilen.

Hoeveltijd zou een mens gemiddeld rrurwer;k
aan sport moeten besteden?

Anita: dat moet iedereen voor zich bepalen. Zelf vind ik
het prenig om minimaal twee keer per week te sporten.

Lopen danwel wat anden.

Willem Jan: 4 uren.

Welk boek hebben jullie het laatst gelezen?

Anita: 'de verborgen glimlach' van Nicci French

Willem Jan: "de kinderen van de grote beer" door Carry

Slee.

Wat is jullie favortete muziek?

Anita: rustige muziek

l{illem Jan: soul en natuurlijk de goede, ouderwetse dis-

comuziek uit mijn jeugdjaren.

Terugblik op de Royal Ten en de prognose voor 2004
Na en zinderende zomer met het liedje in mijn
hoofd " het was w*r voorbij die mooie zomer",

wordthetwer tijd voor hetbestuur van de
RoyalTen om voorbereidingen te gaan treffen
vooreditie2M.

r en goede gewoonte is een terugblik naar de afgelo

F Wn editie om nog eens na te gaan waar eventuele

h verbetenngen mogelijk zijn. In vogelvlucht het ver-

haal van de vorige keer: een geslaagd evenement met

ruim 1300 deelnemers. Het weer zat iets tegen.

Enthousiaste reacties van deelnemers en sponsors.

Financieel zijn we er goed doorgekomen. Aan het begin

van deze race met em minimale en uitgeklede begroting.

Vanwege een tekort in hetjaar daarvoor was er toch enige

twijfel of we het wel weer rond zouden krijgen. Door

diverse oozaken zoals de toch wel merkbare recessie bij

iedereen, heente er toch een klimaat van de broekiem

aanhalen en soberheid.

Voorzichtige prognoses omtrent sponsors:

Deelnemers en niet in de laatste plaats toegenomen kosten

verplichtte ons iedere cent niet 3 maar 8 keer om te draai-

en voor dat de penningmemter ons fiat gaf deze uit te
geven. Ik heb mijzelf ook meerdere malen afgewaagd of

onze penningmeesteÍ geen volbloed broer van Scrooge

was. Wij gingen er dan ook voor om in ieder geval quit te

spelen. Uiteindelijk resultaat, een positief saldo dankzij de

sponson die wij hebben kunnen vinden en zeer goedgeefs

zijn geweest. Het scherp onderhandelen bij alle zaken die

we nodig hebben, denk hierbij aan folden, psters drank-

jes, tenten, hekten en nog veel meer van deze zaken en

het achteraf meevallen van bepaalde rekeningen, zoals

leges en materiaal dat we met grotere korting dan gedacht

konden lospeuteren zijn wij er goed door gekomen.

We hebben in principe het ontstane gat kunnen dekken en

hebben zelfs iets overgehouden voor de reservept. Echt

grote prólemen hebben we niet gehad. We hopen met de

evaluatie van de blokhoofden nog wat verbeteringen vol-

gendjaar te kunnen scoren.

Mocht uzelf nog iets hebben waarvan u zeg: dit kan

beter, anders of makkelijker als je het zus of zo doet,

schroom dan niet om het ons te melden. U kunt hier ieder-

een van ons bestuur voor aanspreken.

De prognose voor 2004. Het hele bestuur zal het komend

jaar weer hun best gaan doen. Voor ons betekent dit dat er

toch nu al gewerkt moet gaan worden. Er zal een begro

ting moeten worden gemaakt. Vvanuit onze jaarplanning

zullen er al diverse acties moeten worden ondernomen, ik

denk hierbij aan de aanvraag voor de vergunning die

inmiddels de deur uit is en er zal een voozichtige inventa-

risatie moeten worden gemaah van sponsors die weer

bereid zullen zijn te sponsoren. De blokhoofden moeten

geraadpleegd worden of zij volgend jaar weer van de par-

tij willen zijn.U ziet, al met al zijn wrj er toch weer druk

mec bezig. Wij hopen in 2004 dat wrj ook op u weer een

beroep kunnen doen, want misschien was u het even kwijt

maar wij kunnen dit alleen organiseren als u ons steunt.

Het is tenslotte een wedsftijd van en door onze vereni-

$ng.

Lees verder op pagina 6
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Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïijiïi[iffi::iji,?.: *g-
Wil je meer weten? FngSg
We nemen graag de tijd MS|Qf.t
voor je. CoNTACTLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN
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duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002
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Uit de Communicatiehoek
ln de vakantie is er niet zoveel gebeurd op com-

municatiegebied, maar ondergetekenden ziin op

18 augustus de club gaan promoten op the

American school of the Hague in Wassenaar. Op

de schoolwas een informatiebeun voor ouderc

en kinderen waar heel veel clubs zich presenteer-

den. Wijhadden geen stand maar waren een

rondlopend promoteam. Alle auto's en mensen

zijn beflyerd en de eerste "nieuwe Amerikaan" is

al gesignaleerd. Aan een aantal aanwezige clubs

is gevraagd onze Engelstalige flyer neer te leg-

gen (biiv. the Canadian Women's Club en de

Gaelic-vereniging).

1 ; erder is een begin gemaakt mel een communicatie-

V *ffiïie.vereniging' 
Er zrln dne speerpunten

1 Wervingen nieuwe leden (bijv. via de ZaÍerdag

Ochtend Trainingen (ZOT))

2 De huisstijl (bijv. het maken van een standaard voor

posten)

3 Exteme communicatie (bijv. het actief aanleveren van

penberichten bij kanten)

Eén en ander wordt verder uitgewerh en 't komend club-

blad horenjullie daar meer over.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar iemand die etn vijf
a tiental goeie persberichten voor de club kan schrijven

per jaar.Wrj zijn beneuwd.

In het kader van de werving van nieuwe leden en het

behoud daarvan, zal in ohober voor mensen die nog niet

zo lang lid zijn een inÍoductieavond worden georgani-

seerd. Meer informatie bij Hester van Leeuwen (groep Ed

ziJ».

Grcet,

Nathalie Biemans, Bastiaan Sdrellekens en Hegter van

Lep.uwen

HRR Radng Team in Goes
Op zaterdag 9 augustus 2003 namen zes leden

van het HRR Racing Team deel aan de "15 van

Zeeland". Een sterk bezette wedstrijd over 15

kilometer door de omgeving van 6oes. Het par-

cours bestaat uit een aanloop van zo'n 5N meter

en dan één grote ronde die drie maal afgelegd

wordt. Een snel parcours waar in de drie

voorgaande edities dito tijden gelopen werden.

-. e zes van Goes gingen met ieder met een anders

I I *t Urg de weistrijd in. Roché ging voor een

Lf supertjo-. Theo wiide ook een rnappe rrri neerzet-

ten om in Nrlmegen bij de kvenheuvelenloop in een

goed vak te kunnen starten. Appie wilde zijn tempogevoel

voor Berlijn testen en Hans, Avram en Bastiaan zagen

deze wedstrijd meer als een goede training.

Ondertussen bleef Awam 'rustig' zijn rondjes draaien.

Roché kwam in een sterke eindtijd van 50:15 over de

streep, goed voor een l4e plaats. Appie frnishte in 54:08,

maaÍ was zeker niet tot op de bodem gegaan. Theo had

het tempo in de laatste 5 kilometer van de inmiddels

Siamese drieling opgevoerd en zij kwamen de laatste

bocht naar de finish gezamenlijk door. Hier bewes Hans

zijn bijnaam (Eindsprinter van de Eeuw) en gaf Theo en

Bastiaan het nakijken: 58:44,58:45 en 58:4ó. Avram deed

het HRR-licht uit na een zware duurloopfiaining van

1:03:37.

Om al die aardige mensen van de drank- en sponsposten

te bedanken en de fainingskilometen nog wat 0p te

schroeven werd nog een ronde uitgelopn tegen de rich-

ting in, Na een uitgebreide, maar niet echt verfrissende

douche ble.ek de prijsuireikng al aan de gang. De "15

Op weg naar Goes bleek al snel dat de temperatuur de

grootste vijand zou worden. Boven de 30 graden, strak

blauwe lucht en weinig tot geen wind. De organisatie was

goed voorbereid en er wÍuen exÍa drank- en sponsposten

langs het parcours neergezet. Omdat Goes toch iets verder

weg ligt dan gedacht, was de warming-up koÍ maar

kachtig. Roché gaf het goede voorbetld en ging hard

weg. Ook Appie draaide stevig door en Theo lag op sche-

ma. Hans en Bastiaan deden het iets rustiger aran maíu

kwamen ook al snel in hoger hartslagsferen. Avram trok

zijn eigen plan en liep een strak schema. Roché leek niet

gehinderd worden door de Keniaanse omstandigheden en

vloog als de Witte Kipketer over het parcours. Appie ging

over op het schema dat hij ook in Bedijn wil gaan lopen.

Theo ondervond iets meer last van de hitte en besloot na

10 kilometer zijn race anders in te gaan delen en te wach-

ten op Hans en Bastiaan. Die legden het parcours af als

een Siamese tweeling, ze liepen zelfs op elkaars hartslag.

van Zeeland' bleek zo goed gesponserd dat alle 153 deel-

nemers met een prijs naar huis gingen. Variërend van een

aardige som geld in een envelop tot een heuse koelbox

kreeg iedere dappere loper een aandenken aan deze

warme middag.

Om de inspanningen te belonen werd het centrum van

Goes opgezocht. Op de plaaselijke kermis in het pittores-

que cen[um liepen heel veel vrienden van RobbeÍ

Roodakkers en als Avram niet bijna omgevallen wö van

de honger dan hadden we zeker de botsauto's onveilig

gemaah. In een warm Mexicaans Íestaurant werd een

overvloedig maal genuttigd, waarbij zelfs Theo zijn bord

amper leeg heeg. De nodige rosé en cola later werd de

terugreis aanvaard. De zon ging onder boven het afkoe-

lende asfalt en die avond lagen er zes volwassen mannen

met een voldane glirnlach in hun bedje.

w

Bastiaan Schellekens

Uit de
oade doos
Herkanl u iileze nog?

\{te{d,
THe Hncue Rovel Teru

Mnulwelo Dru Hnlc

Zonpnc 25 rus 2003
Krpsnun,/ 5 xu / 10 r<u / Busnrcss-Rul

WWW.ROYALTËN.NL
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Terugblik op de RoyalTen en de
prognose voor 2004

The Royal Ten,23 Mei 2004

Wij gaan ervoor. Rest mij nog één vraag.

Wie o wie wil ons team ver$erken? Wij zijn op zoek naar

een soort communicatie medewerker. Wat verwachten wij

van deze kandidaat? Uiteraard feeling met de wedstrijd,

enthousiasme en zelfwerkzaarnheid, maar ook kunnen

werken met het teant. Zljn of haar taak zal bestaan uit het

bewaken van onze berichtgeving en communicatie naar

divene instanties, zoals pers en anderen die wij willen

informeren. Het zelf schrijven van berichtgeving is niet

nodig het mag natuurlijk wel. Belangrijk voor ons is dat

zij of hij bijhoudt wie wel en niet geïnformeerd is en zorg

ervoor draag dat er ook daadwerkelijk stukrken ventuurd

worden. Het bezit van een PC met emailfunctie is een ver-

eiste, daar brjna alles per e-mail gaat.

Wilt u vrijblijvend meer informatie of heeft u interesse

meld u dan aan brj mij of een van de andere bestuursle-

den.

Het bestuur 2(X)4 bestaat uit:

Secretarieel manager: Margriet Hoekstra

Accountant manager: Cees Bol

Overall manager: Herman van der Stijl

Materiaal manager/website: Joop de Gier

lncall manager: Rob Iftahmer

All tenain manager: Han Elkerbout

Communicatie manager ?

Marel&nDulk

VcozÍtter Iïre Hague Royal Tm
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Kijk achter op uw Eurozier, want
daar vindt u onderstaande aanbie-
dingen.

De hadloop-§peciaalzaak
Uitsluitend op vertoon van uw
Eurozier kunt u van onderstaande
aanbieding gebruik maken

September 2003 : Lichthesje
voor € 7.

Oktober 2003: ïhermo
Handschoenen voor € 8,--

November 2003: Actie pakken New
Line setprijs €.215,-- op is op

December 2003: Bij aankoop van
een paar hardloopschoenen een
Euro Zier t.w.v. € 5,- gratis.

Laan van MeeÍdervoort 632 . 2564 AK Den Haag

ïe|.070 - 358 30 74 . www.zierrunning.nl

?

0
0{-
o
.o
t§
J
0t:L
§
'15
{§

§
.o

U
UTo
E
(E

IE
F
I

{1,

3
.g
g
oo
{-oo
ro
§ltll
3

oÍ

I I

DA COSTASTRAAÏ 39 25I3 RN DEN HAAG TEt. OTO 3ó3ó4Ió
FAX O7O 3640269 INIO@INTERTREK.NL WWW.INTERÏREK.NL

I
I

I

i

h

ï

I

1

ltJalk

D/_
E rn #,ar
Ll t_l u r_l f9rt rck

{

I

t**.

Iil

!r



Hor Roln Rrvlrw PAGINA 7

Sportdranken
KNAU

lnleldlng
Uitrlmging kan een duidelijke afname van de sportpresta-

tie veroorzaken en gezondheidsschade doordat de

lichaamstemperatuur te veel kan gaan oplopen. Van uit
droging is sprake bij een vochttekort dat meer dan 2 pro-

cent van het lichaamsgewicht bedraagt. Dit is gemakkelijk

te berekenen is uit het verschil in lichaamsgewicht brj een

weging direct voorafgaande en direct na de (duur-)inspan-

ning. Ook een koolhydraattekoÍ kan leiden tot een ver-

mindering van de sportpresatie. Bij een (duur)inspanmng

leveren koolhydraten namelijk snelle energie. Deze kool-

hydraten zijn in het lichaam voonadig als glucose in het

bloed en glycogeen in de spieren en lever. Als tijdens

inspanning de voorraad koolhydraten (glucose en glyco-

geen) op raakt, heeft het lichaam alleen nog de beschik-

king over een langzame energiebron in de vorm van de

verbranding van vet(zuren). Bijna iedere sporter kent dit

gevoel wel als de man met de hamer tegenkomen. De

snelheid van lopen zal onhenoepelijk omlaag gaan.

Het is aÍhankelijk van vele factoren of een tekort aan

vocht, of een tekort aan koolhydraten de beperkende fac-

tor zal vormen bij het leveren van een sportprestatie. Het

vochtverlies is onder andere aftrankelijk van de intensiteit

en duur van de sportbeoefening, van de verschillende

weersomstandigheden en van individuele variatie (bij-

voorbeeld hoeveel iemand fanspireert ). Hoeveel en wat

iemand zou moeten drinken is dus hiervan aftrankelijk,

maar ook van zijn of haar individuele voorkeur. Vaste

regels kunnen dus niet gegeven worden! Iedere sporteÍ zal

voor zichzelf moeten ontdekken welke drank en in welke

hoeveelheid voor hem of haar het beste voldoet in de ver-

schillende omsandigheden. Drinken tijdens (intensief)

lopen zal tijdens de trainingen geoefend moeten worden!

Als algemene richtlijn kan worden gegeven:

. Tot een duurinspanning van _ - 1 uur is geen speciaal

drarkegine nodig. In veel gevallen kan volstaan wor-

den met drinken van wateÍ.
. Als de duurinspanning langer duurt, verdienen sprt-

dranken wel de voorkeur.
. Drink zo'n 

--_ 
uuÍ voor aanvang van de duurinspanning

zo'n 250-500 nl.
. Drink ieder kwartier of om de 5 kilometer 15G200 Ínl.
. Zorg ervoor dat de drank dieje drinkt koel is (zo'n 12-

15"C).

Maag- en darmklachten

Sporters zeggen vaak dat ze door drinken tijdens inspan-

rung maag- en darmklachten kijgen. Gebleken is echter

dat maag- en darmklachten juist vaker opfeden brj spr-

ters die te weinig gedronken hebben en al uitgedroogd

zijn. In een uitgedroogde toestand vertraag de maagontle-

diging. Hierdoor blijft de drank langer in de maag en zal

aanleiding geven tot klotsen en een vol gevoel. Als er een-

maal sprake is van uitdroging is het zeer moeilijk om tij-
dens de inspanning nog voldoende vocht op te nemen.

Maag- en darmklachten worden niet altijd door uitdroging

veroorzaah. Deze klachten kunnen bijvoorheld ook ont-

staan door het drinken van (sterk) hypertone drank (zie

hieronder).

Samenstelling van de sportdrank
De concentratie van de sportdrank wordt uitgedrukt in

'osmolariteit'. Deze deeltjesdichtheid wordt bepaald door

de concentratie en s00rt van de opgeloste deeltjes zoals

suiken en zouten. Als de drank net zoveel deeltjes bevat

als bloed, noemt men de drank isotoon. Een drank die

minder derldes bevat wordt hyptoon genoemd, terwijl

een drank die (veel) meer opgeloste deeltjes bevat, hyper-

toon wordt genoemd. Uit onderzoek is gebleken dat

hypertone dranken de maagontlediging vertagen. En het

is pas nadat deze drank de maag heeft gepasseerd, dat

opname van vocht en van de voedingsstoffen in de darm

kan plaatsvinden. Als vochtverlies de belangrijkste factor

is die tot een prestatievermindering leidt, is het dus aan te

raden een minder geconcentreerde koolhydraatdrank te

nemen. Vaak komen tijdens duursport gebrek aan koolhy-

draten en vochttekoÍ allebei voor. Maar zelfs wanneer er

alleen een behoefte aan vocht is, is het verstandig een

(hypotone) drank te nemen die wat koolhydraten en zou-

ten bevat, omdat dit de opname van vocht in de darm ver-

snelt. Ook gewoon water gaat weliswaar snel de maag uit,

maar blijft relatief lang in de darmen klotsen.

Dontlessers die geschikt zijn voor inname bij intensieve

sportactiviteiten dienen bij voorkeur een osmolariteit van

< 330 (isotoon 0f hlp0t00n) te hebben. In ondentaande

tabel staat Íangegeven wat de osmolariteit is van de ver-

schillende dorstlessers.

Energiedranken

Commercieel verhijgbare energiedranken bevatten veelal

snel opneembare geraffineerde suiken in de vorm van

glucose, fiuctose (vruchtensuiker), sacharose (kistalsui-

ker) of maltodextrinen (glucoseketens, ook wel glucose-

polymeren genaamd). A1 deze koolhydraatsoorten worden

snel in het bloed opgenomen. Er bestaan geen belangrijke

verschillen in opnamesnelheid (met uitzondering van

fructose, dat langzaam wordt opgenomen), maar wel grote

venchillen in smaak en maagolerantie. Zo is een gecon-

cenfeerde suikerdrank (glucose) bijvoorbeeld miezoet en

het heeft een hoge osmolariteit waardoor er sneller maag-

en dannklachten ontstaan. Een drank met een hoog fructo-

segehalte (vruchtensuiker) heeft dezelfde nadelen en leidt

sneller tot dianee of dannklachten. Het beste resultaat

wordt verkegen indien er in de drank een hoog gehalte

aan glucosepolymeren zit. Hoe hoger dit gehalte aan glu-

cosepolymeren is, des te neutraler de smaak en des te

lager de osmolariteit, waardoor de verdraa$aarheid in het

maag-darmstelsel groter is. In de onderstaande tabel staat

een aantal in Nederland verkijgbare energiedranken met

daarbij het koolhydraatgehalte en de osmolariteit.

Dranken die een hogere osmolariteit dan 500 hebben,

kunnen het beste met water worden verdund.

In Nederland verkrijgbare energiedranken

Metk ve*rijgbarc

vorm

osmolariteit

mon/kg

energie per

lNnl
AADdnk

Champ

DexÍa energy

Exran

Extran

Perform

high energy flesje

energie flesje

energie blikje

energie pakje

energie poeder

energie poeder

800

tlT9

705

1230

1850

402

67 Kcal

250 Kcal

60 Kcal

160 Kcal

160 Kcal

77 Kcd.

Samenvatting
. Drinken van een isotone of hypotone drank (dontleser)

voor en tijdens de inspanning kan de (duur)prestatie

verbeteren, met name doordat de vochtopname bij deze

dranken het hoogste is.

. Drinken van een hypertone drank tijdens inspanning

kan maag- en darmstoornissen veroozaken.
. Het verdient aanbeveling om na de inspanning niet

alleen het vochtverlies weer zo snel mogelijk aan te vul-

len, maar ook het koolhydraawerlies. Hiervoor zijn

energiedranken bij uitstek geschikt.

NieuwstrandeTC
en ander in gedachten aan tekst voor

maar dan vindt zoiets dramatisch

plotseling overlijden van iemand van je

(Dewnarain) Sommandas. Een jongen,

zomer ook een keer in mijn groep heeft

meegelopen op een zaterdagmorgen. Een week na de fatr-

le gebeurtenis blijkt, dat heel veel mensen van zijn groep

en van de gÍoep van Sjaak bU de afscheidsceremonie zijn

geweest; dat de famiïe erg geihteresseerd is in de omstan-

digheden waarin alles herft plaatsgevonden, maar ook

vooral dat blijh dat Amar fots was op het feit dat hij lid

was van onze vereniging. Verder kan ik nog ter aanul-

ling vermelden, dat zowel de politie als hulpverleners

hebben aangegeven, dat Sjaak met zijn groepsleden voor-

treffelijk hebben geassisteerd.

Zoals ik afgelopen donderdag aangaf: het leven gaat toch

ook weer verder en als loopvereniging kijk je vooruit en

zien we een aanal bekende wedsrijden (Vlietloop, 1vd4,

Van DamtotDam, Ettenleur, de THeuvelen, de lvd4 cross

enz.enz. in het najaar met ook nog een aantal marathons,

Berlijn, New York, Amsterdam enz.) tegemoet.

Alle rainers gaan 4 oktober naar de landelijke loopsport-

dag van de KNAU in Schoorl. 0p die dag krijgen we

voorlichting o.a. over "vemieuwde looptechniek", een

demonstatie "rope skipping" met aansluitend meer dan

20 divene workshops, zoals b.v. mentale aspecten voor

fimmer en loper, ademhalingstraining, fardektaining,

oriëntatielopen, spinning en nog veel meer. Dus voor

iedereen voldoende keuze om me.er informatie in te win-

nen.

L,opers, die geintereseerd zijn in het volgen van de oplei-

ding rainer loopgroepen kunnen voor eind september een

aanvraag indienen bij de KNAU, afdeling kaderontwikke-

ling, telefoon 030 - 6087300.

Verder zal er dit najaar voor alle ftainers een herhalings-

cursus reanimatie worden gehouden. Voor leden die ook

garlg deze cunus willen volgen bestaat tevens de moge-

lijkheid om aan deze cunus mee te doen. Nadere informa-

tie over de datum volgt in dit clubblad.

En als laatste mededeling in dit nieuws nog de aanvulling

dat alle rainen dit najaar nog gezamenlijk een fainendag

zullen houden. De datum zal op een

gemaah worden.

Benvan Kan, ffiWMffiffiffi

RUI{tUER§

Volgend jaar (ja dan al weer) bestaat
onze vereniging 20 jaar.

Dat jaar kunnen we niet ongemerkt
voorbii laten gaan. We zijn bezig een
jubileumfeestcommissie te formeren.
Eind september zullen we voor de eer-
ste keer bij elkaar komen en met
elkaar overleggen wat we allemaal
gaan doen.

Clubleden die willen meedenken/mee-
doen of Ieuke ideeën hebben kunnen
zich bij mij aanmelden of aanspreken.
Jullie zullen hier nog veel over horen
en lezen.

Rob Krahmer 070-3298767 (thuis)
070-3507002 (zaak)

HRR-20iaar

In Nederland verkrijgbare dorstlessen

Merk type osmolariteit

muntkg

energie per l(N ml

AA drink

Aquarius

Exfan

Isostar

Sprtline

Gatorade

Isotoon

Hypertoon

Isotoon

Isotoon

Hypertoon

I§otoon

304

513

3t4

292

402

300

22Kcal

25 Kcal

3l Kcal

25 Kcal

33 Kcal

26KcaJ

Landeltik €rkond installateur

L O O D G I E TE R IN S TA I. LAT EU R

van Loostraat 140 2582 XH Den Haag
telsfooD 07O 3524388 / 06 54332579
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GAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

C.V. INSTALLATIES

RIOL ER IN GS WERK

DAÍ(WERI(

& t a

Jacob Jan Bakker

Ron Heijkant

Daan Werseling

Wim Meijer
MarcelSteeneku

Laurens Driessgn

Nora de RuÍtet

§andra Witkamp
Hans Luirman

lngnia Houng

Edïth Beirhuizen

Raymond §paanr

John tlViinants

Arien \ÍUijnant*

Marjolein Bakker

Remcoïllemans
Jose Don Griat
Marc Danklotf
Sigmund lentze
Eric van der Loos

Johan Apeldoorn

Micheline Gyomorei

Frank Drop

llona van der Vegte

Ben van Kan

ttaíner

Ëarrit van der Veer

Powerwalk

Henk Hoogeveen

Henk van Leeuwen

Ed ziil

Henkvan Leeuwen

Jor de Graaf

Eoy Gailjaard

Ed ziir

Ben van Kan
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5 km Vlietloop 7 sept.2003
lkheb hethele jaar nog ger.ln echtewedstríid
gelopen en fudacht mij, nadat ik erg veel gefieht
had, weer eens te beginnen met de 5 km

Vlietloop. Aangekomen in Voorschoten zie ik
herll veel Hague Roadrunners, die net als ik ook
de 5 km gaan lopen. Deze 5 km wordttezamen
gelopen met de 2 km, die overtgens v.,r.l kinde-

rentrek.

want de zon schijnt goed tijdens deze

dat merhe ik al tijdens het inlopen. Hoe

worden op de 10 km en 2l km? Bij de

is het gezellig, muziek, gratis vlaggetjes en

ballonnen voor de kinderen. Nu moet ik wel zeggen dat

ik altijd zo vreselijk nerveus ben alsof mijn leven ervan

aftrangt. En waarom eigenlijk, ik weet het niet, maar dat

hebben velen van u en tenslotte hangt ook bij u het leven

er niet vanaf. Een beetje wedsrijdspanntng kan nooit

kwaad zullen we maar zeggen. Een goede tip van een

oude wedsrijdloper Herman van der Stijl, is dat ik mij

moet voorstellen dat het maar een gewoon loopje is. Er

wordt om 12.00 uur gestart. Omdat er veel kinderen meel-

open, moetje goed uitkijken datje de kinderen niet omver

loopt of er tegenaan l00pt, want dat wil niemand natuur-

lijk. Na I km kom ik pas een beetje in mijn ritme en

begint mijn ademhaling wat rustiger te worden. Ik loop

naast Marga Elkerbout die op een gegeven moment zegt

dat ze een tandje zachter gaat lopen, waarop rk haar meld

dat ik in dit ritrne blijf lopen en niet harder, want dan haal

ik de 3 km niet eens. Terwijl ik bij het 2 km punt ben zie

ik de eer$e al weer terugkomen, die lopen wel herl hard

denk ik. Ik begin al wat mensen in te halen, waarschijnlijk

ga ik toch nog iets harder te lopen, of zij wat zachter. Ik

hoop uiteraard het eerste, daardoor begin ik weer enthou-

siast te worden en vind het jammer dat ik eigenlijk zo

weinig 5 km wedstrijdjes loop, maar ja touren op nujn

racefiets is ook heerlijk, vooral in de zomermaanden met

dat heerlijke weer wat we deze zomer hebben gehad.

Eenmaal de schoolstraat inlopend hoor ik de muziek, zie

de enthousiaste mensen aan de kant, inclusief mijn 3 man-

nen, en denk dan, kijkend op mijn horloge als ik de finish

haal, zo ik ben weer tevreden voor mijn eerste wedsrijdje

dit jaar met n''n 2'1 .48 minuten. Zo wordt het gewone

loopje toch nog een prima wedstrijd.

Hellen den Dulk

Van de }l.Y

De afgelopen zomer was en warme. en dat heb-

benwe gemerkaan de drankomzet er isveel
Aquarius gedronken en deze sportdrank lijkt het

te gaan winnen van de AA drink. De kraàtzit
hem waarcchijnlijk in het minder zoete van
Aquarius. De stabiliteit van de rest van àet assor-

timent lijkook zijn draai te krijgen waarmee een

ieder gebaat is: alle lof voor onze barmdewer-
kers dre steeds mer,r gaan mdenken in het
bereiden van en gerechtvoor hun mede-lopers.

voldoen momenteel aan het vezoek om

servies mee terug naar de bar te brengen; dit

resultaat en wrllen dit graag zo houden!

de brengen!

De commissie is bezig voor activiteiten in het najaar,

zoals de (Clingendael)Cros op 2 november waarbij weer

een sterke barploeg met assortiment klaaÍstaat;

een Beaujolaisavond in november (2x) waarbij deze wijn

naar verwachting eindelijk \ryeer eens een goed jaar zal

opleveren; de wijwilligersavond in decembe(aankondi-

ging/uitnodiging volgt), en zelfs over het CPC feest in

2004 wordt al weer nagedacht, misschien wel in combina-

tie met ons 4e lustrum .... jawel 20 jaar Hague Road

Runners!

De grote barbecue die voor 29 augustus jl.was gepland is

helaas niet doorgegaan. De reden lag in het feit dat er te

weinig voorinschrijvers waren, hetgeen waarschijnlijk te

wijten was aan de tussenliggende vakantieperiode en de

keuze van de wijdagavond?! Wie het weet.... ?l

In ieder geval wordt volgendjaar het idee vervolgd op een

nader te bepalen dag.

In verband met een mogelijke calanuteit zoals triestge-

noeg recent plaatsvond, is er in het barboek van de keuken

vanaf heden een actuele ledenlijst aanwezig om familie in

bepaalde omsandigheden te kunnen informeren. Naar

gebleken, worden de barmedewerkers als eerste benaderd

in dit soort omstandigheden.

We zien verder uit naar gezellige najaarsmaanden met:

lekkere broodjes,

warme soepen,

een wijntje,

kaarsjes aan en veel sprtieve en sociale kontahen na de

rainingenl

Barcommissie, Berry Kramu

@

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

ss Eo<RAÉ

Wassenaarse Zweml

lgaugustus 2003

00p

De zomer is vaak een betje op zijn retour wan-
neer dit inmiddels traditierijke evenement (al

weer voor de 9e keer) plaatsvindt. Hagel, don-
derclag en bliksem hebben de organintie aleens
doen besluiten om de deelnemen uithetntem-
bad te halen. Maar het geeft het evenement ook
wel wat allure. Ook deze keer bleef het niet
droog. Bijde laatste van 4looprondes in
Backershagen was het alzo duister geworden

dat zo'n Elfstedentocht-lamp op je voorhoofd
geen luxe zou zijn gew*st.

r r aar eerst terus naar de staÍ van dit uitstekend

M mx;t,,"* h :ï,*ïï,,'iï
SfumWfuitenUaa phats voor 60 ongeduldige zwemlopers

en hun fans waarna de eerste groep 'de lange afstanders'

(1 K zwemmen en 10,6 K lopen) te water mocht. In mijn

baan zwom ik als enige schoolslager al vrij snel comforta-

bel achteraan. Maarje zult begnjpen dat dat niet voor lang

was want weldra kreeg ik een halve lap aan nujn zwab

ber-zwembroek van een paar wateratten die aan de ande-

re kant waren begonnen. Het moment om nieuwe vrien-

den te maken was nu niet aangebroken. Immers met mijn

wijde armgebaren, die noodzakelijk waren 0m nog wat

vooruit te komen, verstoorde ik natuurlijk onbedoeld de

'blauwe lijn' van degenen die het erom te doen was om

binnen een uur weer onder het finish-doek door te lopen.

Ik was nog niet eens z0 ver over de helft toen ik Theo

Timmermans al weer soepel over het bruine grasveld zag

dribbelen, de eente meters aflegde van tien (komma zes)

snelle kilometers. Weer een handvol minuten later was het

aangenaaÍn rustig in het zwembad. 'Het gaat geweldigl"

riep mijn banenteller me toe terwijl ik als eenzame kab-

belaar in een inmiddels rimpelloze baan nog een keer

solo op en neer moest. Na 22 minuten en 14 seconden

klom ik naar boven. Eric van Leeuwen, tegenwoordig

van l,eiden Atletiek, special repoÍer voor Simon

Vroemen en Kamiel Maase vertelde me terwijl ik mijn

schoenen en shirt aanrok nog een paar highJights over

het \VK in Parijs en toen ging ik.

Na honderd meter waggelen kreeg ik de loopkadans te

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
TeleÍax: 070 - 360 79 51

ngen in de rritrine
tresten aller tiiden

laakLuleijn

800m baan:
. Izaak Luteijn liep op 2ó-6-2003 de 800m bij Sparta

in Den Haag in 2:31 ,97 . Hij stond al bovenaan bij de

M50 met cen tgd van 2:34,7.

. José Willemse en Margriet Hoekstra hebben de

lege plaatsen in de vitrine bU de 800m V35 ingevuld

met tilden van Íesp. 2:47,01 en 2;50,02. Deze resulta-

ten werden op 2-7-2003 behaald in lriden.
, Annie van Heiningen liep eveneens op 2-7-2003 de

8ffim in Leiden. Zij saat met een tijd van 3:17,79 als

eerste in de vitrine bij de V45.

1500m baan:

zrch bij de M40 op een

. Jan Nieuwcnburg liep op 19-6-2003 in Naaldwijk tijd van 33,24,1 de

Hiermee slaat hij op de eerste

tijd van 33:52.1.

5000m met 0,2 sec. nadat ze op &5-2003 haar hste

tijd al met 0,ó sec had verbeterd. Op 23-7-2003 liep

ze in Leiden 20:t6,5 enblijft daarbij bij de V35 op de

derde plaats staan.

l0 km baan:

D€ l0 km op de baan wordt weinig gelopen. Op 3-7-

2003 zagen 4 HRR mannen in Naaldwijk kans op deze

afstand een plaatsje in de vitrine te verovsren.

. Roché §ilvius komt met 3?;51,5 op de derde plaats

bij de mannen senioren en S'teven Post verdwijnt hier-

door uit de vifine.
. Willem dc Grmf neemt bij de rnannen 4$r met een

.van Nico

. Hans Blokker komt bij de manner 4S+ op de derde

plaats meteen tijd van 36:41,7.

. Jan Nieuwenburg neemt met een tijd van 47:17,1 de

eerste plaats in bij de mannen 60+.

l0 ENI weg:
. Steven Post verdwijnt op de l0 km baan uit de vitri-

ne. maaÍ hij komt terug trij de l0 EM op de weg. Met

een tijd van 0:57:35 komt hg op de vierde plaats bij de

mannen 40+. Hr1 bereikte dit resultaat op 21-6-2003

in Lelystad. Herman vd Stijl verdwijnt hiermee uit de

vitrine met zqn tijd 0:57:42, gelopen in december '95

in Den Haag.

a

tweede de 3000m dankzij zijn tijd van

SfiXhn baan:
. Theo Timmermans verbeterde op 23-7-2003 in

Leiden zijn tijd van 17,13,5 die hij op 19-9-2002 in

Naaldwrjk liep. Met 16158,32 blijft hij op de 5e plaats

staan bij de M40.
. Margriet Hoektra verbeterde haar tijd op de

I

- gebruiksvriendelijke kantoorautomatisering

- instructie op de werkplek

- dealer van hardWatdmn'software voor Apple

- systeemonderhoud

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

{ax A70-3857 576 e-mail macwillem@spidernet.nl
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> pakken. Dacht ik. Eenmaal in het Backershagen-bos, aan

de overkant van het Stenenbad, aangekomen werd ik door

Margriet Hoekstra gepasseerd die me als een sooÍ gazelle

passeerde. Direct daarna ging Theo, op de tweede plaats

lopend, over mij en over haar heen.... Ik bedoel uh... het

eerste looprondje was koud begonnen en hij wist ons al te

lappen. Maar vervolgens passeerde ik zelf ook wat men-

sen voordat ik opnieuw werd gelapt. Een jonge knul deze

keer met een zonnenbril in de regen. En het was nog een

keer raak. Nu was het Peter van Leeuwen die - lichwoe-

tig- mrj het nakijken gaf. Kan ik hem nog een stukje vol-

gen? Nee dus. Terwijl ik de film terugdraar van mijn beste

5 km enkele jaren terug, toen ik bij Peter 'achter in de

fein stapte' op weg naar 16.59 zie ik hem al weer 50

meter v00r me uitlopen. H{ blUft beslist een van mijn

voorbeelden. Een paar jaar meer 0p de teller dan ik maar

vooral ook iemand die het gevecht tegen de tijd voorlopig

in zijn voordeel beslist door een onverwoestbare mentali-

teit, prachtig.

Wanneer ook de later gestarte halve afsandJopers in het

bos zijn geamveerd loopt er van alles door elkaar heen.

Jong en oud, dik en dun, lieden in een minuscuul zwem-

broekje maar ook figuren die aangekleed zijn alsof ze met

een poolexpeditiebezigzijn,één zelfs met een heuse muts

op. En er zijn er die met 17 km. per uur zich als een licht
flits door het bos vliegen en er zijn er die zuchtend en

puffend net half die snelheid halen. lVannes ik me in de

laatste donkere bocht bevindt, voordat ik het bos verlaat,

staren plotseling twee priemende ogen naast een majestu-

euze beuk mij aan. Het blijkt een jonge vos te zijn, die dit

schouwspel in de schemering met aÍgwaan aanschouwt.

Nog geen minuut later loop ik bij het Rijnlands Lyceum

voor de vierde en laatste keer de b€woonde wereld in. De

speaker bij het Stenenbad is nu binnen gehoorafstand.

Even later de weg oventeken, diagonaal het grasveld

over, de knieën nog wat heffen bij een eindsprint en

dan..... et niet binnen de 1 uur en 10 minuten door de

fotofrnish.

Weer eventjes later sta ik met e€n Extran in de hand en

ben ik eigenaar van een fraai zwembad-blauw t-shirt. De

duisternis valt nu echt in. Helaas hangen er ook wat don-

kere wolken boven - deze wijze van uiwoering van - het

evenement. Het fraaie buitenbad op deze accommodatie is

binnenkort niet meer, mogelijk is het volgend jaar al frni-

to. Maar de uitstekende en enthousiaste organisatie is vast

zo creatief om toch met een aardig alternatief te

komen.Bovendien kunnen we weer terugkijken op een

zeer geslaagde editie. En wat we gehad hebben pakt nie-

mand ons af. Bovendien: wie zijn herinneringen koesteÍ

leeft twee keer......

WinKooii

Wij gaan naar de Ardennen

De frisse lucht is even wennen

Vooruit met frisse tred
En het eerste couplet

(Herman Finkers)

ik voor het eent mee naar

Bouillon met de groep van toop. Hoewel we er
allemaal ziek vandaan gingen, omdat er net in
datweekend iets mis was met het water, vond ik
hettoch zo leuk dat ik er dit jaar weer naar toe
ben gegaan. Dit keer met en ander gezelschap,

t.w.: Hellen, Marcel, Casper en Lerin den Dulk,

Han en Marga Elkerbout, Marianne Engelen,

Marianne en Don van Ruiten, Herman en Anita
v.d. Stijl en Margriet en Theo Timmermans. En

het was deze keer zeker niet minder leuk. Het
watet was ook weer goed dus op de laatste dag
hebben we nog gezellig metelkaar kunnen lun-
chen zonder dat, zoalsvorig iaar, ersteeds
iemand naar buiten of een zekere plaats moest

vluchten. Maar laat ik bijde eercte dag beginnen.

werd ik om 8.30 uur opgehaald door

en [,eon. Marcel en Don gingen op

Er waren gelukkrg geen files dus Hellen

Om ongeveer 12.30 uur kwamen

we aan in UcimoníBouillon waar inmiddels Herman,

Anita, Han en Marga en Marianne E. ook al waren geani-

veerd. Na de bekende heerlijke lunch van Marcel en Chris

Poppe zrln we een 'stukje' gaan wandelen. Want behalve

dat deze $oep van hardlopen houdt zijn het ook enthou-

siaste wandelaars. Ik doe dit zelf niet zo vaak dus ik dacht

ik ga maar mee en ik zie wel waar het schip strandt.

Iedereen had stevige wandelschoenen aangetrokken. Ik als

niet-wandelaar bezit die natuurlijk niet en moest het op

mijn wappie-wappie's doen. (lk heb in dit weekeinde

geleerd dat dit de benaming is voor het schoeisel waar ik
op liep.)

Na ruim twee uur gewandeld te hebben mochten we even

rusten van Herman en Han op een gezellig tenasje aan het

water in Bouillon. Han wilde ook wat informatie halen

over de wedstrijd waar we op zaterdag aan mee zouden

doen. Na 5 minuten was hij alwea terug met goed en

slecht nieuws. Nou weet ik niet meer precies hoe het zat

maar ik geloof dat dat allebei hetzelfde was, namelijk dat

de wedstrijd niet doorgtng. Dus goed nieuws voor dege-

nen die eigenlijk toch niet wilden lopen (omdat ze daar-

door de hele dag geen biertje konden drinken, want de

wedsrijd begon pas om 18.00 uur) en slecht nieuws voor

diegenen die wel graag hadden willen lopen. Maar mis-

schien heb ik dit verkeerd begrepen en was er nog ander

goed of slecht nieuws. Dat moet ik nog eens informeren.

Inmiddels hadden ook Marcel en Don zich bij de groep

gevoegd. Daama hadden we de keuze met Marcel mee

terug rijden of nog even wandelen. De terugweg zou

beslist veel korter duren dan de heenweg. Dus ik wilde

niet flauw doen en dacht dan

loop ik mee. Veel korter bleek

echter heel veel langer want dit

werd ruim drie uur. Om 20.00

uur waron we terug bij Marcel en

Chris, waar ik toch redelijk ver-

moeid in het grasveld stortte.

Theo, Margriet en Marianne

waren er nu ook, dus met het nu

complete gezelschap konden we

aan tafel. Omdat de wedstrijd

niet door ging op zaterdag zijn

we al vroeg opgestaan om een

duurloopje te doen. Na een uitge-

breid ontbrjt werden de wandel-

schoenen weer aangetrokten. Ik

koos nu toch maar voor m'n

hardloopschoenen omdat het

wandelen met deze gÍoep me€r iets heeft van een survi-

val- dan een wandeltocht, klimmen, dalen, kruipen, door

rivieren waden, niets is ze te dol. ZeHs Casper (van acht)

draait er zijn hand niet voor om en ook kleine leon (3

jaar) loopt al hele stukken mee. Om een uur of vier waren

we in Poupehan. Van daaruit zou het nog een uurtje

lopen zijn naar Bouillon. lVe begonnen vol goede moed

aan dit laatste stuk. De '74' volgen en daarna de '91', kon

niet missen. Dachten we. Na twee uur klimmen, dalen etc.

riep Casper opeens 'Papa we zijn weer in Poupehan!!!'

(de Den Dulkjes waren hier kort geleden nog op vakantie

geweest, en Casper herkende als eerste dit punt). Het zal

toch niet waar zijn dacht ik, maar helaas niets bleek min-

der waar, we hadden em rondje gelopen. (Ik hou het er

maar op dat die Belgen geen kaarten kunnen maken, want

deze ervaren Ardennen-wandelaars vergissen zich natuur-

lijk niet (!).

Een aantal van ons, waaronder ik natuurlijk, zakte op dat

moment de moed in de wandel- /hardloopschoenen en

besloot hoe dan ook te stoppen. Gelukkig waren sommi-

gen veel flinker en die liepen gewoon door. Ook Hellen.

Zij zou terugkomen met de auto om de opgevers op te

halen.

Wij hebben ons vermaakt op een tenasje bij het water.

Marianne E ging voor de kinderen als troost kleurboekjes

kopen, Marga liep met Casper naar de rivier, ik heb met

lron zijn kleurboekje vol gekleurd en

Marcel deed zich tegoed aan de Jupilers. De

laatste dag begonnen we weer met een duur-

loop en daarna mocht ik weer mee wande-

len,'de trappenloop' maar die klonk me toch

wat al te spannend in de oren. Ik besloot in de

tuin te gaan lezen met nog een klein gezel-

schap. Van lezen kwam niet veel maar het

was wel oergezellig. In tegenstelling tot de

andere dagen was iedereen vandaag op tijd

terug voor de lunch. Vond ik eigenlijk wel

jammer want ik had het luieren in de zon nog

wel wat willen rekken. Maar helaas aan alles

komt een eind. Na de lunch keerde iedereen

huiswaarts. Een heel leuk weekend was weer

veel te snel voorbrj gegaan.

lneke Schnitzler
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Uil de oade doos
Sport en loopoppervlak

FY&@

Nieuws uitde
verfraaiingcommissie

De relatie tussen loopopperulak en bewegings-

patonen krijgt weinig aandacht. lnzicht kan pre-

ventief werken m.b,t de vele blessures die ver-

band houden met loopoppervlak en schoeisel.

Tijdens sportbeoefening staaf het passieve en

actieve bewegingnpparaat in wisselwerking met
het sportopperulak. Het zijn vooral de lichaams-

bouw, het lichaamsgewicht, het bewegingspa-

troon en het prestatievermogen die het samen-

spel tussen lichaam en vloer bepalen.Het bewe-
gingspatroon van de sporter op de vloer berust

op de wet van behoud van energie. De som van

de energieinhoud van lichaam en vloer is

constant. De totale hoev*lheid energie voor het
contad van het lichaam met de vloer blijft gelijk

aan de totale hoevelheid energie tijdens en na

het contad met de vloer. Er treden echter wel
veranderingen op in de verdeling van de energie

voor, tijdens en na het contad met de vloer.

Voor het contact met het grasveld bezit

die

een bepaalde hoeveelheid energie terwijl

de grasbodem nul is. Tijdens het contact

met de grond wordt een deel van de energie van het

lichaam afgegeven aan de aarde. Deze energieoverdracht

is zichtbaar aan de vervorming van het oppervlak tijdens

het contact. Na het contact blijft de vervorming bestaan,

zodat de sporter deze energie kwijt is. Hij zal dus extra

energie moeten leveren om zijn snelheid te behouden.

Door dit energieabsorberend vermogen, dus het schok-

dempende effect van het grasveld, ondervindt de sporter

wel comfort (ontlasting van spieren en gewrichten), doch

het prestatieniveau is laag vanwege het verlies Íum ener-

gie.

bezint zich nu op de te nemen sappen.Dit kan betekenen

dat de huidige situatie de definitieve wordt of dat het als-

nog tot aanleg komt.

Wordt vervolgd.

Sleutelbeheer

Er komen allerlei berichten binnen dat mensen als laatste

het clubhuis verlaten en gebouw niet afsluiten en de hek-

ken open laten staan. Tot nu toe zijn er geen inbraken

geweest, maar als het gebouw niet wordt afgesloten zal de

verzekering niet uitbetalen.Sinds de uitgifte van de sleutels

heeft bijna niemand de sleutel teruggeven aan de sleutelbe-

heerder, zoals was afgesproken, maar zijn de sleutels

onderling aan de opvolgen doorgegeven. Om het beheer

weer onder controle te krijgen worden begin volgend jaar

alle alarmcodes gewijzigd en zullen mensen, welke

gebruik willen maken en daar recht op hebben van de sleu-

tel met alarmcode, zich opgeven br1 de sleutelbeheerder

voor het verkrijgen van een nieuwe alarmcode, zodat men

weer een actuele lijst heeft van leden met sleutels.

Hierover zal in de club verder mededeling worden gedaan.

Namens de veríraaiingcomnissie lelle van der Verln

De asfalt- of betonbaan. Deze vloer is zo stug dat hierin

geen vervorming optreedt. Dit betekent dat de sporter de

energie van zijn lichaam zelfmoet opvangen in zijn bewe-

gingsapparaat. Deze energie wordt gedeeltelijk opgesla-

gen in de elastische componenten van de betrokken spier-

goepen, zodat bij de afzet minder energie geihvesteerd

hoeft te worden om de snelheid te handhaven.

De kunststof vloer. Een ideale vloer met elastische eigen-

schappen, zodat tijdens het contact tussen lichaam en

vloer het oppervlak vervormt (en dus energie opneemt),

doch na het contact weer geheel tot zijn oonpronkelijke

vorm terugkeeÍ. In dit geval wordt enerzijds het bewe-

gingsapparaat ontlast terwijl andezijds de opgeslagen

elastische energie toch ten goede komt aan de afzet. Bij de

ideale kunststofbaan vindt dus geen energieverlies plaats

bij de afzet. Een deel van de energie zal altijd wegvloeien

als gevolg van veerkacht, demping, trillingen, warmte.

Bij het lopen wordt bij het neerkomen de schok opgevan-

gen in het bewegingsapparaat. De demping vindt groten-

deels plaats in de voet, enkel en kniegewrichten, terwijl de

heupgewrichten en de wervelkolom hiertoe veel minder

bijdragen. Demping vindt tevens door het spierpeesappa-

raat eromheen plaats. Het hardlopen op een schokabsor-

berend oppervlak als gras veroorzaah minder spier-pees-

klachten dan het lopen op een slecht schokdempend

oppervlak zoals asfalt of beton.

Een goede schoen kan hulp bieden door de belasting van

het lichaam te verminderen. Tijdens het lopen probeert

men bij het neerkomen de vervormingsenergie van het

lichaam zoveel mogelijk op te vangen. De energie absorp-

tie door de zool van de schoen kan het comfort yan de

atleet bij zijn loopfarning verhogen en de kans op oveÍbe-

lastingsblessures verkleinen. Het gunstige effect van de

schoen is aftrankeltjk van het oppervlak waarop men

loopt. De schokabsorberende eigenschappen zijn vooral

bij weinig energie absorberende oppervlakken duidelijk.

De schoen dient dan als buffer tussen de atleet en het

oppervlak.

Dannis van den Berg

Fysiotherapeut HRR

houdt zich bezig met het

op en rond het club.

huis. In de afgelopen periode hebben er venchillen-

de aciviteiten plaatsgevonden.

Dit waren onder andere de volgende activiteiten.

Clubhuis

De volgende $ote stap in de aanpassing van het clubhuis

is een nieuwe bar met een grotere uitgiftebalie. Voor deze

balie z5n drie offertes aangewaagd, al deze offertes waren

veel duurder dan hgroot. Er is nog gekeken om te bezui-

nigen maar dat leverde niet genoeg op.Voor een ftnanciële

bijdrage is be$n juli een verzoek ingediend bij het VSB

fonds om de vernieuwing van de bar mogelijk te maken.

Deze aanvraag duuÍ t 4 maanden, waarmee de vervan-

ging van de bar wordt doorgeschoven naar eind dit jaar

begin volgend jaar. In de tussentijd zitten wij niet stil en

zijn we bezig met een voontel voor de aanpassilg van de

wanden, bijvoorbeeld de sclrootles in een kleur schilderen

met daar op verschillende kleuren verplaatsbare prikbor-

den.

Groencommissie

De groencommissie is van het voorjaar van staÍ gegaan

met een aantal wijwilligers welke na afloop van de zirar
dagochtendraining rond 11.00uur beginnen met het bij-

houden van het groen(maaien, snoeien, onkruid wieden

enz).Het groen is voor het clubhuis aardig onder confole

alleen een goot gedeelte van het tenein moet nog worden

aangepakt. Binnenkort wordt door een bedrijf het stuk

grond aan de zSkant van het clubhuis geëgaliseerd en gras

ingezaaid, zolang het parkeertenein niet wordt aangelegd

kan het worden gebruih als oefenveldje voor rek-en strek-

oefeningen.De groencommissie komt een keer in de drie

weken bij elkaar, iedere wijwilliger is van harte welkom.

De data zullen op het mededelingen bord van het bestuur

worden aangegeven.

Parkeren

Het parkeertenein van VCL is na lang aandringen ontdaan

van de container op de inrit, de eigenaar van het parkeer-

tenein heeft nu er een hek omheen gezet om illegaal vuil-

storten en -parkeren te voorkomen. Het parkeeÍenein blijft
altijd ter onzer beschikking van de HRR t 80 parkeerplaat-

sen.

Het parkeertenein dat op ons tenein moet worden aange-

legd, waarvan de aanvraag loopt zins 1999, daarvan heeft

de gemeente Wassenaar nu aangeven dat het parkeatenein

voozien moet worden van een vloeistofdichte bodemaf-

sluiting. De aanvÍaag moet worden aangepast en opnieuw

ter visie worden gelegd.De gemeente Den Haag legt het

parkeertenein aan en moet het bealen ( t € 170.000.-).

Deze kosten overstijgen de begroting van de gemeente en

?.ra
derdeel von de D+Fgroep
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llarkent u iileza nog?

20T2004

startweer!
Zoals gebruikelijk starten de CPC-trainingen

weer op de eerste zaterdag van januari

in het nieuwe jaar 20M.

Maak vrienden, buren en collega's hierop

attent, zodat het weer een groot succes wordt

Jeje Groot

- líerzekeringen

- llypotheken
- Ísnsioenndviezen
- §eldleningnn
- Bologgingen
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De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 ! 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 r Telefax 070 - 323 66 71

SHIELD iíARX B.V. THE LARMAG BUILD!NG OVERSCHIESTRAAÍ 6I POSÏBUS 755A3

to70 aR aMSTERDAM TELEFOON: O20 - 5t t tA AA FAX: O20 - 5t I t8 00

ORGANISATIT THE HAGUË ROAD

TECHNISCHE COMMISSIE

RUNNERS

Ben van (an (voorzitter) 070-3978253

Eugène van de Berg 070-3080t25

HansBlokker(wedstrijdgroep) 070-3960289

Annet Manders (secretaris) 070-3857496

Roche Silvius 070-3642263

TRAINERS
Eugene van den Berg 070-3080125

Ronald Boekkamp 070-3973281

Rodi Druif 070-3837024

Marcel den Dulk 0174-240861

Pieterde Graaf 071-5768370

Jos de Graaf 070-1867300

Henk Hoogeveen

Ben van Kan
Henk van Looriwen

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Penlijk
Roche §ilvius
Heidi van der Yeer
Genit van der Yeer 070-3901597

06-23095534[d zijl

TRAINERS coNDm0
JanRuigrok 070-3930209
(informatie conditio)
Truus Krumbholz 070-.1240930

Terry Roel 070-3474567

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg 070-3839884 (werk)

Maandagav. na 20.00 uur 070-3866082 tpnvét

Masseurs: 
070-3864053

Trudy Oosterbosch ma/wo avond 064215M79

Johan Koopman do avond 070-3476131

PeterHoek dildoochtend 06-15483890

BESTUUR

Hetbestuurvan THI HÀGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal 11

22M BK Wassenaar 070-3281025

John Agerof Vuurplaat 623

(voorzitter) 3071 AR Rouerdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Jelle v.d. Veen
(vice-voorzitter)

Nel Buis

§ecretans)
José \{illemse
(2e secretaris)

Izaak Luteijn
(wedstrijdsecr.)

e-mail adres

Muurbloemweg 97

2555 I{D Den Haag 0'l 0-323ffi2
Theresiastraat 244

2593 AW Den Haag 070-3815051

Johannes Postslraat 2

22U DC Leidschendam 070-3 175869

V Slingelandtstraat 132

2582XT DEN HAAG 070-3554156

izkttn@baÍ.nl

giro 5699215

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

Carel Reinierskade 303

2593 HS Den Haag 070-34i3894
giro 263695 I

^A,ntoineÍte Jans

(penningmeester)

CLUB VAN 
'AAPostbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO 50,94.9?.7 38

Ben Hermans De Sillestraat 266

(Voorziuer) 2593 VE Den Haag 070-3473871

René Meijer Sportlaan 229

{Vice-voon iuer) 256ó KE Den Haag 070-3625212

Louise van Delfl V. Loostraat 75

{secretaris) 2582X8 DenHaag 070-3522519

Ikret Stolk Barnsteenhorst 482

I

I

avon
clubl en

over h

070-35501 73

07u3918253

VA hal

070-3860233

070-32M095

070-3479234

010-3944677

ffia-3642263

070-3901 597

of

21.
het

00 uur in
clubhuis.

(penningmeester)

Georgette Parlevliet
(PRkstuurslid)

25928T Den Haag 070-3820418

Pr. Bemhardlaan l5

2264 C A Leidschendam 07 0-327 51 5l

ftELEDENADMINISTRA

Avram den Heijer Laan van Wateringse Yeld 1568

2548 DB DEN HAAG 0'70-354 57 19

avram.den.heijer@ 1 2move.nl

Giro 2636075, t.n.v. "HRR contributie"

BARCOMMISSIE
Berry Kramer Clavecimbellaan 75

(voorzitler) 2287 VC Rrjswrlk 070-394J936

Ruud van Groeningen 2e Anth Heinsiussaat 84

2582 VW Den Haag 06 53533941

WEBMASTER
HansEikenaar E-mail:webíastor@hagueroadrunners.nl

CLUBKLT,WNG

Edzijl 0ó-23095534

REDACNE HOTROADREVIEW
Hellen den Dulk Herenstraat 45

2681 BD Monster 0ó-24144601

E-mail: clubbladhn@kabelfoon.nl
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Dat andere merkenbureau.

SXIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNEA'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

# n ieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelrein iging
# timmerfabriek

&

I
a.5.

U kunt ons clubblad
ook natezen op onze

eigen website
www. hag ueroad ru nners.n I
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