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loopgroepen werd ook

ruim 1 loprs,50

ln het laatste van

Hot Road Review, ik op
hoogtepunten van het.

ln

Nederlands Kampioenschap de bronzen te

nen. De winst, later dit jaar, van Roché Silvius op de

halve marathon bij deVlietloop, mag in dit verband ook

best vermeld worden.

Als vereniging hadden wij voor de derde achtereenvol-

gende keer succes door het winnen van de wisselbeker

van de één van de vier wegwedsrijd op 6 april jl. bij de

afsluitende wedsrijd bij Sparta.

De Royal Ten, gelopen op 25 mei jl., mag in dit rijtle

hoogtepunten uiteraard niet ontbreken. Ondanks het terug-

lopen van sponsorgelden, waardoor het steeds moeilijker

wordt een aansprekende wedstijd te organiseren. Het

Stichtingsbestuur is er weer in geslaagd een goede en

geslaagde wedsfijd neer te zetten. Ik

hoop dat we deze wedstrijd nog jaren

kunnen organiseren, omdat dit goede

promotie is voor onze vereniging.

Peter van Leeuwen organiseerde voor

de zoveelste keer de Clingendaelcross

op 2 november 11. De aanrekkelijk-

heid van deze wedsrijd groeit jaar-

lijks.Vorig jaar werd een recordaantal

deelnemers(sters) bereikt, dit jaar

werd weer een record gebroken -

tegen de 400 -. Nieuw was de

"kids"cross, waardoor het gebeuren

nog leuker was. De "kids" vonden dat

meester Peter het goed gedaan had en

Ronneke

den Dulk

want ons

en Genit

land aan het eind van dit

is de afronding van het topspoÍbeleid een feit. De

topp€rs en beloften (gelukkig hebben we er enkelen dit
jaar kunnen verwelkomen) worden door de vereniging

gefaciliteerd. Ook het stimuleren van de technische en

communicatieve vaardigheden van onze trainers, waar-

door onze leden hun trainingsarbeid met nog meer plezier

kunnen venichten, staat hoog in het vaandel.

Er is nog veel meer op te noemen, ik moet echter tot een

afronding komen. De accommodatie- verbetuingen, met

uitzondering van de bar en het schilderen van de wanden

in de kantine, zijn afgerond. Het gebouw en het zeer ver-

zorgd uitziende tenein, zijn een visitekaartje voor de ver-

eniging.

Vele wensen zrjn nog niet venuld,

maar daar hebben we weer een nieuw

jaar voor. Met de inzet van de vele

vrijwilligers, die onze vereniging rijk
is, gaan we deze realiseren in 2004.

Tenslotte wens ik u en een ieder die u

lief is, fijne feestdagen toe en hopelijk

tot mndag 4 januari 2004 btj de cross

(doe gezellig mee) en aansluitend de

Nieuwjaarsreceptie.

illet spottgrcet3n,

I oh n Agterof , voo nitte r
,2-11-2N3

van de CPC,

Ook

Clingendaelcross,

een echte hindernisloop

D
,ir kcer zal ik er eens echt klaar voor zijn. Niet zoals

anders op het laatste moment 0p de club aniveren

er snel naar de staÍ. Nee, goed inlopen, zodat ik

tijd naar de club en uitgerekend vandaag krijg ik een lekke

band. Gelukkig heb ik een nieuw reservebandje bij me,

dus dat kost me een paar pikzwarte handen, terwijl mijn

inlooptijd verdampt. Dat wordt net als anderejaren koud

§tarten.

Zonder startschot zijn we weg, althans iedereen begint te

rennen. En gaat weer stil staan. Toeschouwen springen

op het parcours om ons tegen te houden. Er blijkt een

atleet over de eerste de besto tak gevallen en we mogen

niet over hem heen lopen. Weer op gang, vraag een loop-

ster aan me of dat door haar opgeraapte sprthorloge van

mij is. Nee, niet van mij en ik herken het ook niet. We kij-

ken nog rond, maar zien niemand die zoiets mist. Dan

maar iemand van de organisatie zoeken die het wil bewa-

ren en kunnen we echt beginnen. Scherpe bocht naar links

en stoppen maar, want er is slechts ruimte voor één loper

op het paardenpad. Het parcours kan ik zo langzaamaan

wel dromen, zeker nu het er weliswaar een beetje kleiig

maar in elk geval droog bij ligt. Zorgen voor een beetje

afstand tot mijn voorganger, zodat ik alle stronken, wor-

tels en gaten goed kan zien. Weer genieten, ook al is het

zwaar. Ebn hng lint van lopen door het bos. Ik hou mijn

eigen tempo aan en hoop dat vast te kunnen houden. Zoals

gebruikelijk word ik in de tweede ronde door de snelsten

gedubbeld. Z,elf haal ik ook wel eens lopers in, waar

tegenoveÍ staat dat ik op mijn beurt ook wel weer eens

wordt ingehaald.

L*sverder op pagina 4

lekler warm en soepel aan de cross kan beginnen, Dus op
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l(erststrandcross 26-1 2-2003
Alw*r voor de Sste keer organiseert het onafscheidelíike duo Rudels de Kerstloop, zodatvelen
van ons zich van het overtolligevetvan het kerstmaalkunnen ontdoen of misschien wil een

enkeling wel de schoonmoeder voor enkele uren ontlopen. Zo heeft ieder z'n eigen reden om
aan deze gezellige loop over 5 of 10 Km mee te doen.

Wmrri#:,d{ftïtril:ï'ffi
we daar ook de prijzen uit en houden er de loterij

waarvoor we altijd fraaie prijzen kijgen van Mébin

(Jos de Waard), Stena Line (Iohan Knoester), Intened

Frans Martens zal weer een fraaie herinneringstegel

ontwerpen welke in de startprijs van 3,5 euri is inbegre-

pon, maaÍ vanwege het beperkte aantal moet je wel

maken niet boven de 200$e plaats te finishen.

(Henk Hoogeveen) en vele anderen.

Marathon Eindhoven 12 okt, 2003
h it wud mijn 9e marathon, maar met wel minimaal 9 geven. Op naar het startvak. Na nog geen l0 minuten klonk

I I pirreurs. Op 12 ohober stapte ik al vroeg alleen in het startshot. Toch weer een emotioneel moment om mee te

l/ ae rcin om naar Eindhoven te reizen. Tot mijn ver- maken.

hzitrg ïus ik daar de enige die vanuit het station naar het

spoÍcentrum van de TU wandelde. Deze wandeling duurde Het parcours bestond uit 2 x dezelfde ronde. Dat had best

een kwartier. Gelukkig vlak voor dat gebouw zag ik nog wel voordelen. Na de eerste 5 km moest ik al een sanitaire

meer hardlopers. In de klee&amer kwam ik Silian $op houden. Gelukkig stonden er overal op het parcours

Schreuder uit Castricum tegen. Zij behoorde tot het toiletten. Hierna kon ik aansluiten bij een groep met 2
'Dreamteam' van Runnenworld voor de Rotterdam Pacer's die voor de vier uur gingen. Frn man voorop met

Marathon, dat herinnerde ik mij toen ik al weer buiten groeneballoneneenachteraan,ookmetdezelfdekleurbal-

stond. Met de pendelbus naar het Stadhuisplein. Wat een lon. Beginnend bij een eindtijd van 3.15 uw was er voor elk

gezellige drukte daar, de zon scheen het was herl goed kwaÍier later zo'n gmep, t.m. 4.30 uur met andere kleuren.

weel dus extra veel publiek. Ik had er zin in! Toch nog de Het was geheel wijblijvend.

parkeerkelder gevonden en mijn trainingspak af kunnen Lxsveduoppagina4

ln 2004 bestaat onze vereniging 20 jaar, een vereniging die is

gestart Í,et en paar enthousiaste hardlopers en uitgegroeid tot en gezellige

en presterende vereniging met 550lden.

a angeland op haar 3e locatie, een fantastische "stek" die we nog jaren hopen te behouden

|| en figend aan de golfbaan, ingeklemd tussen de bossen en de duinen. Een fantastisch

Flgd'** menig"sporter jaloers 0p mag zijn. En nu alweer het 201arig besaan en dat

ltffirffifuurlijk gevierd worden. Op dit moment is een actieve feestcommissie 2004 bezig om

de plannen voor een onvergetelijk feest te smeden. Een feest waar nog jaren aan terug gedacht

zal gaal worden. Binnenkort volg méér nieuws van de feestcommissie. Denk hierbij aan het

doorgeven van data. En meér over de feesactiviteiten. Overigens, we willen niet alles verklap-

pen. De komende maanden brengen wijjullie wel in de stemming. Een fepst met als klap op de

vuurpijl.....? Je mag dat niet missenl

i(i<*r(*********************rí****r<***)f***********rí**i(****i(i(*******i(*rí** *******
Dan willcn wíj nu alvwt vmgm om jullic medewerking. Wij overuegen 0.& 0m een loterli te

gam organiseren met aantrek*,elijlrc pnizen, En je begriipt het al wia zou ons middcls spon-

soring kunnen helpen aan dc hroodnodige priizen? Denk am reldicgeschenkcry dcnk au

ï:.y#f w.yxrur::lw:*f :yr::##:l:ry:#i*r*!::ffi xi:*i:rïi
En de opbrengst van de lotuij wordt natuurlijk ingezet voor het grootse feest. Het budget dient

nog wat aanvulling, zullen we maar zeggen. IVe wachten op jullie prijzen en natuurlijk op

voorhand, alvast bedankt.

M#r verklappen we nu nog niet. Er moet overigens nog veel besproken en geregeld worden.

En misschien doen we nog wel een beroep opjullie medewerking. En hebje een goed idee?

En brengt het geld op voor de feestpot? Laat het ons even weten.

T

1984-2004

HRR 20 aar

lVamens de feestco m m issie 20(N:

NicoTrotsenburg NeldeKonink

Nel&uis Hestetvan Leuwen

YvonneTelgen BenvanKan

BerryKramu lnekeSfinitzler

PaulvanDunne Robkahmer.
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voor specialisatie MiLa, baan en

succ€s van worden. laten nog

en
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waren we
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Berichten vanuit het bestuur
Bestuursvergadering 9 september:
. HotbQsfilÍ gaat akkoord met de offerte voor het egali-

wi&'.i*rihettenein naast het clubhuis: de opdracht kan

gegeven worden.

. In het komende clubblad zullen de leden extra attent

worden gemaakt om op tijd op te zeggen, om zo proble-

men te voorkomen.
. Het VSB fonds heeft toegezegd € 3.000 te willen bij-

dragen in de kosten van de barverbouwing. John zal nog

proberen om dit bedrag verhoogd te kijgen.
. Heidi en Genit van der Veer gaan verhuizen en zullen

per 1 januari 2004 geen training meer geven. In overleg

met de TC en de groepen zal gekeken worden hoe bei-

den opgevolgd kunnen worden.

Bestuursvergadering 7 oktober:
. Met een delegatie vanuit de leden is gesproken over de

mogelijke kandidaten voor de functie van voorzitter.

Een top 3 is vastgesteld en deze mensen worden door

het bestuur benaderd.

. Helaas heeft John niet meer geld van het VSB fonds

gekegen voor de barverbouwing. Een financieel onder-

bouwd voorstel zal richting Club van 100 gaan.

. In de kleedkamers zullen extra ossenrekken en/of

plankverbreders worden aangebracht. Jelle zal offerte

aanvragen.

De /aatste hestuunvergaderingen in 2N3 zullen zijn op 1l

november en 2 december.

De barcommissie heeftzich het laatste halfjaar
beraden over de aanschaf van nieuw meubilair
voor het clubhuis. ln de eerste plaats stonden
een aantal statafels boven aan het verlanglijstje,

velolgens had het tenasmeubilah aanvulling

nodig, en was er ook behoefte aan een aantal

kleine tafels binnen. Welnu, deze aanschaf is

inmiddels gerealiseerd. Voor het jaar 2004 en

2N5 zijn nieuwe stoelenvoorbinnen in de

begroting oryenomen VoorB zal er nog en
aanpassing in de keuken plaatsvinden, deze

betreft aanrecht spoelbak en vaatwasser.

bekostigen. Als deze verbouwing klaar is zal de bar zowel

voor de klanten alswel voor de barmedewerkers effrciën-

ter kunnen functioneren. Er mag worden verklapt dat de

jubileumcommissie al naarstig in de weer is met voorbe-

reidingen v00r ons 20-jarig bestaan in april 2004. Er

wordt volop gebrainstormd over allerlei mogelijkheden.

Het CPC feest zal echter een volkomen eigen evenement

worden en dit wordt, zoals gebruikehjk, op de dag van de

loop zelf in ons clubhuis gehouden. De commisie wordt

langzaam versterkt met nieuwe barmedewerken. Deze

mensen draaien een dienstje mee op een avond om zo

wegwijs te raken in alle handelingen. In verband met de te

verwachten toeloop in januari brj de ZOT nainingen zul-

len we deze mensen zoveel mogelijk indelen op de zater-

dagochtend. Niet aflatend vragen we overigens nog steeds

medewerkers! !

Het moet ons ook even van het hart dat bij het huidige

bestand van medewerken ook nog wel eens een bardienst

totaal wordt vergeten. De mede-medewerkers worden dan

wel gedupeerd. Brj de mededelingen in het banooster, dat

1 x in de 8 weken wordt verstuurd, staat een nadrukkelijk

verzoek om de datum van de dienst in je eigen agenda te

noteren en kun je niet, regel dan zelf vervanging.

Nogmaals; een dienst draai je als lrijwilliger voor je

medelopers en in de laatste plaats voor de commissie of

voor het bestuur! Ga er dan ook zorgvuldig mee om.

Als laatste is er door de commissie een handige brochure

samengesteld waarin alle bestaande handelingen en proce-

dures van het clubhuis vastgelegd zijn. Het document is

ook opgenomen in het barboek in de keuken, maar er zijn

ook losse exemplaren ter inzage. Het omsclrijft o.a. wat

toegestaan wordt bij het vieren van een verjaardag, het

alarm van het clubhuis en omschrijving van de huis- en

gedragsregels opgesteld vanuit het NOC/Ï.{SF etc.

B. Kramer

barde.

)r

; n het nieuwe jaar zal naw verwachting de verbouwing

I van de bar ook zijn beslag knjgen. Hiervoor is een

I bedrag van het fonds 1880 (VSB fonds) beschikbaar

gesteld Het restant zullen we uit eigen middelen moeten

!

\ï

Kort verslag ALV 13 oktober

I n de vergadenng ziln de beleidsvoomemens van

t *rtuur en diverse commissies bekend gemaakt: is

I Jdur weer herkozen voor I jaar en werd de nieuwe

ver$mrrrenspersoon geihtroduceerd. Zrj heet Diny Kuijer

De vergadering werd geopend met een minuut
stilte ter nagedachtenis van Amar Sommandas

die op 25 augustus 2N3 tijdens de training is

overleden.

en is geen lid van de vereniging. Hoewel de lijn trainer of
bestuurslid bh1ft besaan bij problemen, kan het zijn dat

iemand een vertrouwensp€rsoon nodig heeft. Een foto van

Diny met tekst en uitleg zal zowel op de website en de

volgende keer in het clubblad verschijnen.

De penningmeester presenteerde de begroting 2004 die is

opgesteld in samenwerking met de betrokken commissies.

De begroting sluit met een klein psitief resultaat van

€ 422. Er is geen extra ruimte in de kosten. Dit jaar is

gewerkt met financiële tussenrapportages. Een stap verder

is een kwartaal- of halfiaargesprek met de commissie-

Z

Z

voorzitten. Mochten de KNAU-kosten volgend jaar hoger

worden, nu de subsidies lager uitvallen, zal het bestuur

zonodig een contributieverhoging op de agenda van de

voorjaarsAlV zetten.

Tenslotte werd nog even stil gesaan bij het vertrek van

Genit en Heidi van der Veer per I januari a.s. Op 2 jaar

nazijnzrj net zo lang bij de vereniging als dat de vereni-

ging besaat. 0p 12 december tijdens de vrijwilligen-

avond zullen Genit en Heidi in de bloemetjes Eezel gaaÍl

worden.

§

§
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Af s cheid v an e en Clubkopp el

Vraaggesprek rnet Heidi en Gerrittran derVeer
Heidi en,Genit willen jullie je even kort voorctel-

len
G€rrit. Ik ben geboren in Den Haag, zo'n62jaar gele-

den.

Heidi - Ik ben geboren in Duitsland, zo'n 60 jaar terug en

wij hebben 2 zoons, waarvan er 1 in Spanje woont en I in

Brabant.

Heidi en Gerrit wat doen jullie in het dagelijks

leven?

Gerrit - Ik ben al 8 jaar met de VUT, een ex brandweer-

man.

Heidi - Ik heb vroeger bU TNO gewerkt en gestopt toen

ik kinderen heeg, ja dat deed je in die tijd. Nu maak rk

gordijnen en pas ook nog op mijn kleinkind, wat ik heer-

lijk vind.

Wanneer zijn jullie bijde HRR gaan lopen en

wanneer zijn jullie training gaan geven?

Gerrit-Heidi - Wij zijn, zoals zoveel hier, begonnen bij

Keith Deathndge in 1984 en daarna lid geworden. Er was

toen behoefte aan trainers en zijn dan ook aan de oplei-

ding T.L.G. begonnen en hebben onze diploma behaald.

Hoeveel training geven jullie per week?

GerriíHeidi - Wrj geven drie keer per week training op

maandag, woensdag en zaterdag.

Waar halen jullie de motivatie vandaan?

Gerrit-Heidi - Het is een wisselwerking. Met slecht weer

denken we namelijk wel eens er komt niemand, maaÍ tot

onze verbazing zijn de meesten er dan wel. Het zijn alle-

maal even leuke mensen, lachen, lol en plezier. We zul-

len ze enorm missen.

Wijhebhen begrepen dat jullie ons gaan verla-

ten per 1 januari2N4, waarom?

Gerrit Heidi - Onze zoon en kleinkind wonen in Brabant

en ja het is daar zo heerlijk ru$ig. Wij dachten het is nu

of nooit. En wat vooral heel leuk is, wij kunnen camaval

vieren daar.

Wat was voor jullie de leukste wedstrijd in het
afgelopen jaar?

Heidi - Dat was Berlijn natuurlijk. Het was mijn grote

wens om nog 1 x een marathon te lopen, vooral dit jaar

en daar komt nog bij dat ik heel dichtbij Berlijn geboren

ben. Het was dus geen toeval, laat ik maar zeggen.

Gerrit - lk moest mee.

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

Gerrit-Heidi - Nee hoor, het is vooral om nog lang actief

te blijven. Skiën en fietsen doen we $aag, want zodra we

gaan stopp€n slaat de ouderdom toe en dat willen we zo

lang mogelijk uitstellen.

Hebben jullie naast je sport nog hobby's?

Gerrit - Lezen en de paardensport.

Heidi - Lezen en mrjn werk.

Hoeveltijd zou een mens gemiddeld perweek

aan sport moeten besteden?

Gerrit - Ik vind dat men minimaal 3 uur gemiddeld aan

sport moet besteden.

Heidi - en ik 5 uur.

Welk boek hebben jullie het laatst gelezen?

Gerrit - Het boek Shamam, dit gaat over Ierse immigran-

ten

Heidi . Het boek Simon, dit gaat over een joods jongetje.

Wat is jullie favoriete muziek?

Gerit - luz, waaronder het Rosenberg trio.

Heidi - Frans Halsema bezorgt me nog steeds kippevel,

maar Joe Cocker is ook een van mijn favorieten.

HRR Clinoendaelcross

2novem6er 2003
jeugdcross (Um 16 iaar)

was een zeet spannende wedstrijd mettalentvol-
le winnaars, van wiewe in de toekomst zeker
nog zullen horen. Na hetgebruikelijke duw- en

trekwerk bij de start werd op het eerste deel van

het parcourc uitgemaaktwie voor de prijzen gin-
gen strijden.

; p het heuvelachtige en zachte parcours kwamen

I I Urrlong.ns als eerste aan bij een belangrijk punt:

V een scherpe bocht naar links met veel hoogtever-

scbil. Voor de bocht liep Ferdi Dokman van SpaÍa 0p

kop, meteen gevolgd door Eddy Roodakker van de HRR

en Lucas van de Wetering van lriden Atletiek. Door slim

deze bocht te nemen kwam Eddy als eente de heuvel op

en kon een heel klein gaatje slaan. 0p het meer vlakke

deel, de lus over het paardenpad, haalde Lucas Eddy ech-

ter in en met een versnelling aan het eind finishte hij in

een snelle tijd van 09:13, Eddy zat hier slechts 3 seconden

achter. Ferdi Dokman moest iets meer toegeven en kwam

door in 09:23. Bij de meisjes was halverwege de race dui-

delijk dat Vera van de Haak van Sparta zou gaan winnen.

In een mooie stijl kwam ze door het heuvelachtige deel en

wist de voonprong op haar concuffenten vast te houden.

De cross werd geheel gedomineerd door Sparta-meisjes,

want Melanie de Krom en Nikki Treebusch die respectie-

velijk 2e en 3e werden, lopen ook voor Sparta. Vera

bereikte de finish in 1 1:45 en mocht de grootste beker in

ontvangst nemen. Melanie zette een eindtijd neer van

12:32,22 seconden voor nummer 3 Nikki.

De wedstrijd bij de heren senioren kende een verrassend

verloop in de eerste twee rondes. Halverwege de eerste

ronde lag Jeroen op kop, op de voet gevolgd door Richard

Kruiskamp (Sparta) en onze eigen topper Roché Silvius

(HRR). Roché verkeerde blijkbaar in een supervorm,

want aan het einde van de eerste ronde liep hij fluitend op

kop. Hoe snel het in een cross kan veranderen bleek kort

hierop. Aan het begin van de 2e ronde stapte Jeroen uit en

Richard zakte terug naar de 6e plaats. Roché leek dus

onbedreigd op de ovenvinning af te stevenen, mede

gezien het $ote gat dat hij inmiddels geslagen had. Op

het zachte parcours gebeurde het onverwachte: Roché ver-

$apte zich dusdanig dat hij niet verder kon. In het groepje

dat hierachter zat viel het tempo hierdoor stil. Robert

Roodakker (HRR) nam hrer de leiding over en bepaalde

het tempo. Achter hem liepen Tim Brouwer de Koning

(Leiden Atletiek)en Harold van Eerde (Haag). Het zware

kopwerk brak Robert op, hij werd ingehaald door Tim en

Harold. In de laatste ronde veranderde er niets meer in de

top 3 en Tim finishte in24:36 als eente. Robert eindigde

als derde na Harold van Eerde.

Bij de dames leverde Wendy van de Spijker (Haag) een

topprestatie. Zijliep de gehele race onbedreigd aan kop.

De spanning bij de dames betrof dan ook niet de ernte

plaats, maar de plaatsen daarachter. Lange tijd liep

Margriet Hoekstra (HRR) op de tweede plaas. Wellicht

niet geheel venassend, maar wel knap zo kort na het

lopen van de marathon van Amsterdam. Zrj werd op korte

afstand gevolgd door Sylvia de Vries (Leiden Atletiek). In

het verloop van de wedstrijd kwamen uit de achterhoede

echter een aantal dames opzetten die Margriet en Sylvia

voorbij gingen. Martine Hendriksen (leiden Atletiek)

kwam als eerste voorbij, op de hielen gezeten door Wilma

Bakker van AV'40. Sylvia Dingemans (Haag) slaagde er

niet in Wilma nog te achterhalen en finishte als 4e.

\Vendy van de Spijker was toen al twee minuten binnen

met een eindtijd van29:28.

Bastiaan Schellekens

A a dvi es

a d m i ni strati e Q o n dersteu n i ng

Ano OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenoar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

Resultaten:

Heren

Tim Brouwer de Koning

Harold van Eerde

Robert Roodakker

Erik Bakker

Ruud van der Meer

Dames

Wendy van de Spijker

Martine Hendriken

WilmaBakker

Sylvia Dingemans

Margriet Hoeksfa

29.'28

31:08

31:15

31:25

3l:29

Zoon van Rein Pijpers en Anouk Bakker
broertje van Joris

Na,?,ens ,íRR van harte gefeliciteerd en
veel geluk taegev/ënst
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Clingendaelcross,
een echte hindernisloop
.::.. .ll:':l :

Zoals àltijd,t{jn de roadrunners langs de kant enthousiast

on stimulerend en juichen ze elke deelnemer door de

finish.

Als ik na het douchen naar huis ga, valt de regen met bak-

ken uit de hemel en bhjkt mijn nieuwe bandje een lek

§

ventiel te hebben. Gelukkig hoef ik maar één keer te pom-

pen en kan ik gezellig in de regen met Henk H. naar huis

hetsen. Ondanks alles toch een goed gevoel, zelfs als brj

thuiskomt blijh dat ik mijn telefoon niet uit mijn locker

heb meegenomen en ik weer terug naar de club kan.

AndréWesterhuis

Loopgroep HenkHoqever;n

Van Amsterdarn

Darn tot Damloo
';;1 ,,,'1'111111'

1 n zooda8 2l september vond alweer de negentien-

I I e Dan tot Damloop plaats. Een jaar geleden zijn

V *r debei gestart bij de Roadrunners. toen nog

n&*WrÍoor deze 16 km., maar op deze dag konden we

meedoen Íum onze ernte 10 EM ! De weenomstandighe-

den bij deze editie waren buitengewoon warm. De wed-

sfijd werd gelopen onder een temperatuur van 22 gnden.

De business- en trimlopers die daama van start gingen,

hadden te maken met een oplopende temperatuur naar 25

graden. Dt was voor het publiek geweldig, maar de lopers

werden geconfronteerd met een zware hindemis. Met zo'n

3l Road runners onder de circa 29.000 deelnemen (voor

alle afsAnden) waren wij he.el behoorlijk yertegenwoor-

digd (toch?). Niet dat we onze clubgenoten gezien heb-

ben, want behalve de wedstrijd- en businesslopers die van

elkaar waren gescheiden waren ook de trimlopers op basis

van geschatte eindtijden over divene startboxen verdeeld.

naarlaandam !

p 2003
Per startbox stond je dan ook nog eens met zo'n slordige

tweeduizend lopen op het schot te wachten. Het was dan

ook toeval dat wij elkaar daar tegen het lijf liepen. Het

staÍschot in Amsterdam, klappend door de U-tunnel, ren-

nen langs de vele toeschouwers... langs vrijwel de gehele

route naar Zaandam stonden mensen met water, ge'r'mpro-

viseerde douches, stukken fruit en muziek iedereen aan te

moedigen...naar Zaailan waar de mensen de laatste

kilometen werkelijk rijen dik stonden ! De organisatie en

toeschouwers waren geweldig, volgend jaar zijn wij er

weer bij I Onze eindtijden vielen niet tegen; 1.18.40 voor

Marieke en 1.23.27 voor Coon. Francis Kibiwott uit Kenia

(winnaar bij de mannen) en Josepha Restitua uit

Tanzarua (winnaar bij de vrouwen) waÍen toen echter al

lang binnen......

Coen SchreinerÀ{arieke Heddema

Veruolgvan pagina 1

Marathon Eindhoven
12,èktober 2003

Mijn plan *ry1,1zeker de le ronde erbij te blijven en mis-

tchm, y í0 of nog verder, zelf alleen verder te gaan.

0p het stuk van 7 tot 12 km stonden weinig mensen.

Volgendejaar wordt dit stuk eruit gehaald en gaat het park-

cours nog meer door woonwijken. Onderweg in totaal 37

keer muziek of een andere vorm van afleiding, wat heel

gezellig was. Ter ondersteuning hebben Marieke en Frank

mij penoonlijk aangemoedigd. Maneke heeft zelfs een stuk

meegefietst en foto's gemaakt. Nog bedankt! De drankpos-

ten stonden aan beiden kanten van de weg en telkens voor-

aan een drankpost met Gatorade en daama water. Ook was

er de mogelijkheid om je eigen flesjes of fruit van te voren

af te geven. Wat ik ook had gedaan. Met een doorkomsttijd

van 1.57 uur was ik tevÍeden en genoot van die mensen-

massa. Wat een leuk publiek, Nog één ronde, flitste er door

me heen en dan heb ik weer een maathon gelopen. Ik moet

proberen bij de goep te blijven, zeker op de 27 km., toen

had ik ze hard nodig. Ik liet toch onbewust het tempo wat

zakken omdat het wat moeizamer ging. Direct een man

naast met de vraag of ik het tempo van de groep nog aan-

kon. Waarop in antrvoordde, ja hoor. Nou kom op dan, ga

er tussenlopen. En daar had ik geluk aan, want verderop

hadden we wind tegen en dan loop je in een groep veel

prettiger. Ook lette ik veel minder op de tussentijden en kon

daardoor meer ontspannen bhlven lopen. Vanaf 38 km

durfde ik nog te gaan yersnellen. Met in gedachten de zak

spekties die ik zou winnen van mijn dochter Olga als ik

binnen de 4 uur zou lopen. En elke minuut eerder, wö nog

mooier. Dat was genieten. Vooral het gevoel dat ik dat

tempo vast kon houden na toch al zo een eind gelopen te

hebben. De laatste kilometen zag en hoorde ik niet zoveel.

Dacht ik alleen aan de finish. En ja hoor, daar was hij dan.

Op mrjn eigen horloge klohe ik 3.57.59 uur. Wat was ik

blijl!! Met folie om en medaille, ben ik gestrompeld naar de

parkeerkelder. Was die nou echt zo diep onder de grond.

Met mijn trainingspak íum naar boven, was zo nodig nog

zwaarder. Q weg naar de pendelbus kruisten we het par-

coun van de halve marathon. En na het nemen van een lek-

ker koud pilsje op een tenasje kwam ik bij de halte. Daar

zaten al heel veel mensen te wachten op de bus en toen ik

aankwam zal ik hem al komen. Bij het uitsappen ging een

lopr tegen de grond. Ik ben erbij gebleven tot EHBO men-

sen het ovemamen. Na het douchen heb ik mezelf voor het

eent na een marathon, ter plek'ke, laten masseren.

Aansluitend heel rustig teruggewandeld naar het station.

Een praatle met een ouder echtpaar gehad, maar toen die

vrouw wilde instappen viel ze tussen de trein en het p€non

in. 0p eigen kracht lukte het haar niet, dus samen met

iemand hebben wij haar er tussenuit gehesen en in de trein

geholpen. Wat een consternatie was dat. Maar uiteindelijk

om 20.30 uur doodmoe maar heel tevreden thuisgekomen.

Voorheen had ik altijd de 2e dag enorme spierpijn, alleen

nu niet. Maandagochtend met de kinderen in het bubbelbad

gelegen. Ideaal hoor, herfstvakantie na de marathon. 0p
dinsdag kon ik gewoon de trap af. Zo blijft elke marathon

weer een venassing. En aan deze 20e van Eindhoven houd

ik een heel goed gevoel over. Aansluitend wilde ik de men-

sen die me gesteund hebben, ontzettend bedanken.

Annievan lleiningen.

P.s. Marathon Eindhoven, *n echte aanrader.

Mlp ://Yw .l»$Bflr(}'rrl{f s rl/

Tke Í{«gue Roud Runners
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.Jan stopte

bij

dens de

om Jan van

gelopen op 7-9-2003 in

op de 30 dee€nwerden aantal

3e plaats

de M40.

2e plaats op bij

le plaax in bij

de

op geen

der Veer neemt

wedstrijd befot en hij

vaneen tijd neer

de Graaf komt op

met 2'.36:54.

tijdens de laan van

maar

Yan

(HRR Cross). vooral

niet of allerlei

onze website gezorgd.



Hor Rolo Rrvlrw PAGINA 5

B

afsluiten, wil ik de wel en niet leden een

geven wat er allemaal het afgelopen

jaar de revue is gepasseerd. Om te beginnen het aantal

nieuwe leden die zich spontaan hebben aangemeld.

Hiervoor onze hartelijke dank. Mede daardoor hebben we

weer een nieuwe mijlpaal bereikt, van 212 nw 224 (beta-

lende) leden !!l Orulank de matige economie en slechte

beursgang, wat ook betekent, dat men er toch van over-

tuigd is van het nut van de Club van 100. Mede daardoor

kan de HRR op een flinke financiële ondersteuning blij-

gende HRR vergadering de stand van zaken op de agenda

wordt geplaatst en wel onder punt S:"Presentatie beleids-

voornemens", en niet bij de rondvraag zoals gewoonlijk

wordt aangenomen. Hiervan ahe Antoinette Jans.

Vervolgens het totale kostenplaatje van 2fi)3 bestaande

stige ï Clubvan 100 leden
uit een bedrag van€20.239)5 wat is uitgegeven t.b.v. de

geheel vernieuwde dakbedekking op ons clubhuis, inclu-

sief 3 lichtkoepels. Waarvan de uiwoering naar onze

mening uitstekend is geweest door de firma Consolidated-

Holland. Voorlopig kunnen we zo de komende jaren weer

droog "onder de pannen" zitten! Als laatste punt de suc-

cesvolle jaarvergadering die heel goed werd bezocht. Er

werd na afloop nog een gezellig dansje gemaah op de

muziek van de uitstekende band 'The Alley Cats". Zij

speelden tot in de late uuÍjes. Nogmaals zeer geslaagd. Al
met al is het een voortreffehjk CLUB VAN 100 jaar

geweest. Ondertussen heeft het hoofdbestuur onder lei-

jaar een nieuw (stappen) plan bij het bestuur van de Club

van 100 ingediend, waar o.a. in 2004, een wedstrijdklok +

een btjdrage t.b.v. een nieuwe bar op het verlanglijstje van

de HRR staan. Ons bestuur zal daar binnenkort over

beraadslagen en z0 onze voornemens op de eerstkomende

Algemene Ledenvergadering aÍm u voor leggen. Om ver-

volgens zoals in de stafuten staat vermeld, toestemming

aan de aanwezige leden te vragen.

Beste leden, weten jullie dat de Club van 1 00 volgend jaar

l0 jaar bestaat? Dit is toch niet te geloven? Dit kijgt
uiteraard een apart tinde. Dit heugelijke feit kunnen we

niet zomaar voorbij laten gaan. Daar kom ik in het nieuwe

jw 2N4 zeker op terug ! Want zo'n bijzondere bijeen-

komst zal bij voorbaat als geslaagd gezien mogen worden.

Het bestuur wil verder iedereen een gezond en voorspoe-

dig 2004 toe wensen en wij hopen weer heel veel (nieu-

Nieuws van

Kwik, Kwek

en Kwak
Maar eigenlíik heten we Hester, Bastiaan en

Nathalie en maken we ons, met ons drieën, ste*
voor de communicatie.

ven rekenen. Ons bestuur vindt daarom dat btj de eentvol- ding van de voorzitter John Agterof voor de komende 4 we?) leden op de Nieuwjaarsreceptie te mogen n van een nieuw bestuurslid Communicatie

begonnen met het schrijven van een

Een plan waarin ledenwerving,

externe (pen) contacten de speerpunten zijn.

men.

Met sportieve groehn,

Ben Hermans,

Vooaittervan de Club van honderd.
@

De marathon van Amsterdam 2003
dat ik dit nog eens zou gaan gebeuren,

op 19 oktober 2003 was het dan toch zover.

debuut op de marathon. Hiervoor had ik de

van Amsterdam uitgekozen. Het idee om een

marathon te gaan lopen is afgelopen juni ontstaan na mijn

deelname aan de hardloop +daagse in Apeldoom. Deze

wedstrijd beslaat 4 ope.envolgende dagen, waarin 60 kilo-

meter wordt afgelegd. Zonder noemenswaardige proble-

men heb ik de wedsnijd gelopen. Blijkbaar kon ik dus

verl meer aan dan ik van tevoren had gedacht. Vlak hier-

na werd ik op mijn werk ovenpoeld met berichten over de

Amsterdam Marathon, via infanet en het inteme nieuws-

bulletin. ING, mijn werkgever, had besloten om de mara-

thon van Amsterdam te gaan sponsoren. Op dat moment

dacht ik, als ik ooit een marathon wil gaan lopen, dan

moet ik het dus nu doen. Gezien de reputatie van de ING

bij andere evenementen, die ze organiseren ofondersteu-

nen, zal je als werknemer zeker in de watten worden

gelegd. En dat was ook zo. Na 16 weken voorbereiding

was het moment daar. Niet helemaal uitgerust na een

doorwaakte nacht, ging ik samen met Theo rond 8:30 uur

op pad naar Amsterdam. Daar werden we ontvangen in

het ING supprtenhome. Deze was in het Olympisch sta-

dion ondergebracht, tevens start- en finishplaats van de

marathon. Na een toespraak van de voozitter van de Raad

van Bestuur volgde nog een aantal bemoedigende woor-

@

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

den van Gerard Nijboer. Vervolgens heb ik mijn ouders

en jongste broer opgevangen. Nadat zij een plekje op de

tribune hadden geyonden, ben ik begonnen met een stukje

inlopen rond het stadion. Een paar minuten voor de staÍ
meldde ik me brj het startvak. Nog even zwaaien naar de

tribune waar mijn familie zat, voordat ik me in de menigte

stortte. Om 11:00 uur precies klonk het startschot. Een

daverend staÍschot, omdat hiervoor een heus kanon werd

gebruih. Redelijk snel kon ik het tempo oppakken dat ik
van tevoren had gepland om te gaan lopen. Na ongeveer 7

kilometer voerde het parcoun opnieuw door het olym-

pisch stadion. Na deze kleine ronde, moest vervolgens

nog één grote ronde worden afgelegd. In het stadion wer-

den de lopers begroet met toeters en fluiten. ING-mede-

werkers hadden deze uitgedeeld. Ook op een aantal plaat-

sen langs het parcours was dit gebeurd, zodat het af en toe

een hels kabaal was. Na het rondje door het stadion liep ik
vervolgens langs de Amstel naar Ouderkerk aan de

Amstel. Vanaf deze plaats zou Theo met mij meelopen.

Hier stonden ook vrienden van nuj te wachten om nie aan

te moedigen. Theo is daar op het l7-kilometerpunt inge-

stapt. Niet als zwartloper, zoals een aantal mensen dach-

ten, maar keurig ingeschreven, uitgerust met startnum-

mers en niet in de einduitslag geregistreerd. Tot 30 kilo-

meter liep ik redelijk makkelijk. Daarna begon het steeds

moeizamer te gaan, totdat bij het 32-kilometerpunt mijn

kuiten moervast zaten. Toen ging het niet meer. Ondanls

alle dappere pogingen van Theo om mij er door heen te

slepen. De laatste l0 kilometer duurden dan ook eindeloos

lang.

Het laatste stukje (200 meter) in het Olympisch stadion

kon ik het nog net opbrengen 0m een heel klein sapje

harder te gaan. Toen ik over de hnish kwam was ik abso

luut niet blij. Mijn benen deden versclrikkelijk zeer. Bij

de finish stond HHR-er Fred Hoogwoud als vrijwilliger.

Hij deelde bloemen uit aan de prijswinnaars. Het bleek dat

ik als 3e dame was gefinished in de categorie 4(h. Na

Fred's enthousiaste begroeting en feliciaties was ik

alweer een klein beetje opgevrolijkt. Mrjn familieleden

onthaalden me daarna ook nog met bloemen. In het ING

supportenhome kon ik vervolgens een beetje bijkomen.

De vezorging was daar pnma. Ondanks dat veel mensen

tegen mij hadden gezegd, dat de marathon pas na 30 kilo-

meter begint, kon ik me hiervan heel moeilijk een voor-

stelling maken. Nu weet ik het. De marathon begint inder-

daad pas, na dit punt. Waar ik me ook niet van bewust

was, dat het lopen van een marathon zo'n impact herft.

Dit geldt zowel voor- als achteraf. Je bent er weken van

tevoren in gedachten al druk mee bezig. Een aantal dagen

voorafgaand aan de marathon ging ik er ook nog veelvul-

dig over dromen. In mijn dromen kwam ik te laat, was ik
mijn championchip vergeten, etc. Ook elk kuchje werd

nauwgezet gevolgd, opdat dit niet in een ramp als een ver-

koudheid zou eindigen. Na afloop heb ik veel reacties

gekegen van familieleden, collega's en HRR-clubgeno-

ten. Dit was erg leuk. Of ik ooit nog aan een marathon ga

deelnemen weet ik niet. De tijd zal het leren. Ik ga de

komende tijd eerst nog even nagenieten van deze mara-

thon.

MargrietHoekta

Waarom juist deze speerpunten?

Willen wij als club financieel gezond blijven dan zullen

we toch nog wat moeten groeien. In ledenaantal wel te

verstaan, vandaar het speerpunt ledenwerving. De ZOT

staat van oudsher aan de basis van goede ledenwerving.

Het zou dan ook heel prettig zrjn wanneer er ook komend

jaar weer voldoende aanwas blijft hangen. Dus dat gaan

we proberen te stimuleren. Hierover volgende keer meer.

Belangdjk is ook dat onze club een nog meer herkenbare

uitsraling kijgt. Onze stijlvolle bordeauxrode/paarse

clubkleur is opvallend en daarbij dus erg behulpzaam.

Kijk maar naar de nieuwe fainenpak'ken. Deze kleur

vormt dan ook de basis voor de te ontwikkelen huisstijl.

Het eerste project in dit kader vormt de 'kaderposter'.

Deze poster op A3-formaat geeft de meest essentiële club-

info (zoals het adres van het clubhuis en onze website en

het logo) maar laat voldoende ruimte voor een A4 vel dat

voor iedere afzonderlijke activiteit ingeluld kan worden.

Op die manier kijgen alle clubactiviteiten de aandacht die

ze verdienen en zi\n ze als geheel steeds herkenbaar als

HRR. Deze posten kijgen binnen het clubhuis een pro-

minente plek (op de nieuwe prikborden) maar het is ook

de bedoeling dat ze extem veel gezien wordèn. Dat kan

door ze bijvoorbeeld op bednjven, bij scholen en andere

sportclubs op te hangen.

Die exteme aandacht, in de vorm van posters, is erhter

nog niet voldoende. Het is belangrijk dat we als club

regelrnatig in de media venchijnen. In het vorige clubblad

deden we reeds een oproep voor etn vrijwilliger die op

jaarbasis enkele stukjes wil schrijven, die we dan aan kun-

nen bieden aan de pen. Helaas heeft zich nog niemand

gemeld dus ben jij zo iemand die gemakkelijk in de pen

kruipt of ken je zo iemand in je omgeving, meldt het dan

bijons!

We zoeken overigens nog meer vrijwilligers die ons wil-

len helpen (al is het maar een paar uurtje$ met het uitwer-

ken van de plannen. Bijvoorberld iemand die de lijst met

perscontacten wil updaten en aanvullen. En verder, -heel

belangdjk-, een webredacteur die de website nog aantrek-

kelijker wil maken.

Wie durft?

Groeties Kwak (Nathalie)

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat B

2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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De Stena Discoveryrun 2003
Zaterdag 27 september jl. werd alweer voor de

vijfde keer de Stena Discoveryrun gehouden. Ook

ik deed voor de vijfde keer mee, afgezien van het
feit dat ik een jaar of twaalf geíeden al eens een

kecr meegegaan was met een groep HRR'rc voor

een weekend e n en halve marathon. Dit uit de

tijd dat de Stena Discovery er nog niet was en de

boot er ruim 2 keer zolang over deed.

;1 m aan de Discoveryrun mee te doen moet je al zeer

f I woee het bed uit, want om 6 uur 30 word je in

V Hr.[ van Holland verwacht. De eerste paar keren

rlat deze wedstrijd georganiseerd werd, was er een gote

groep Hague Road Runners aanwezig. Vorig jaar en dit

jaar nog maar heel weinig, ik heb alleen Hellen en Marcel

den Dulk bij de deelnemers ontdekt, en Els Bloemen en

Ruud van Groeningen bij de organisatie. Het leuke is dat

op deze dag de Stena Discovery voor het grootste deel met

lopers en niet rennende aanhang gevuld is, terwijl aan de

wedstrijd van de HRR (Harwich Road Runners) toch ook

steeds meer Engelsen meedoen. In dik 3 1/2 half uur met

een gangetje van ruim 80 km per uur kwamen we in

Harwich aan en stonden de bussen al klaar om naar het

sportcentrum te gaan. Nieuw is dat er ook een wandeltocht

was (komt ook sterds vaker voor bij hardloopwedstrijden,

zie ook de Dam-Darnloop en Egmond) en een half uur

later was de start van de 5 en l0 km, dit keer gelijktijdig.

Brj de start liep de burgemeester van Harwich met een

prachtige grote ambstketen 0m, tezamen met de "Town-

crie/' en beiden in traditioneel kostuum. Ik heb zelf ook

kennis gemaah met de burgemeester en even met hem

gesproken, waarbij hij me vertelde dalze gaag weer een

halve marathon van deze wedstrijd zouden maken. Na wat

knallend vuurwerk en een keet van de Town-crier die ook

in het "Nederlands" succes wenste, waÍen we weg. &rst
een minuut of vier over gras voordat je op de openbare

weg komt, daarna 3,5 km over de boulevard en aan het

eind vlak langs het water over (bij regen) zeer glibbenge

basaltblokten vlak langs het water. Na het keerpunt een

stukje door het dorp en daarna ging het parallel aan de

boulevard flink omhoog met stukken over grasveld. Het

einde was ook weer een paar honderd meter door gras, dus

het was zeker geen licht parcours. Ik had zes dagen daar-

voor nog voor de 17e keer (!)de Dam-Damloop gedaan,

maaÍ was toen vanwege de hitte halverwege wat gaan

wandelen. Hier was het ook heel mooi weer, volgens nuj

elke keer de laatste vijfjaar, maar gelukkig toch wat min-

der heet dan de week ervoor. Het lopen ging dus voor mijn

doen wel goed. Halverwege 29114, eindtijd 59/29.

Daarmee was ik 376e van de 485 deelnemers op de 10 km,

en daar was ik heel tevreden mee. Het was op dit paÍcoun

ook mijn beste tijd, nog net een half nunuutje beter als

vorig jaar. Ik was met 2 collega's die vorig jaar ook had-

den mergedaan. Eén van hen was net 50 geworden en had

geschat dat hrj winnaar zou kunnen worden in de SGt-klas-

se. Na afloop zei h1 dat het niet zo goed was gegaan, maar

bij de prijsuineiking blerk hij toch 3e in zijn categorie.

Ook werd bij de prijsuitreiking door de burgemeester nog

gezegd dat men hoopt er weer een 10 EM of Halve

Marathon van te maken vanaf volgend jaar, zoals ik al

voor de wedstrijd had vemomen. Ik vraag mij af of dat ten

koste zal gÍum van het laatste deel van deze dag: ditmaal

een excursie naar Ipswich , hetgeen voor mij een doorslag-

gevende reden was 0m weer mee te doen na 3 kerr

Colchester). De tijd is maar beperh. Maar de burgemees-

ter van Harwich vindt natuurlijk dat men zich ook wel een

paar uur toeristisch in Harwich kan vermaken. In het cen-

trum van Ipswich zieje dan een paar honderd Nederlandse

lopers shoppen of in een pub zitten. 0m zes uur Engelse

tijd moesten we weer in de bussen naar Harwich terug en

vlak na middemacht Nederlandse tijd waren we weer terug

in Hoek van Holland.

TitusVerhagen

Landoliik €rkond installatèur

L O O D G I E T E R I N S TAL LAT E U R

van Loostraat 140 25AZ XH Den [Iaag
telefoon 070 35243AA I O6 54332579
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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,ïtïi:ljil::tJiLl' t-
wil je meer weten? Fngsrt
We nemen gÍaag de tijd MSIOI{
voor je. coNïAcÍLENsPTAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
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Perfect
geregeld!

THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Parijs - Versailles

28september2003
trainen, 2 weken geleden een pitti-

een gezellig etentje en de nodige

was het dan eindehjk zo ver! Vrijdag

26 september op naar Parijs! Voor de meeste onder ons de

eerste loop in het buitenland, dus na een slapeloze nacht en

wat stress of iedereen zijn loopschoenen wel bij zich had, een

heerlijk bakkie koffie bij koffiehuis Stuut in Voorburg.

Iedereen was keurig op tijd en de schoolreis stemming zat er

direct in. Onze fiouwe loper Gerard van lawick kwam ons

nog uitzwaaien. Met tranen in zijn ogen en wuivende zakdoe-

ken, omdat hij niet mee kon, wen$e hij ons een prettig week-

end. Bedankt Gerard! 0p naar Parijs met onze reisleider

Adré. We zaten nog geen minuut in de bus en André hgon

al met zijn praatjes, advies en verhalen. De vele vezoeken om

ons even met rust te laten begreep hij toch niet helemaal, dus

meneer ging vrolijk door. Dat leverde ons een hoop stof op

om heerlijk geindes uit te halen. L,angzurnngen wr1 de rook

uit zijn oren komen en smachten wij naar oorstoppen. Voor

we het wisten waÍen we in Parijs, waar we met enige moeite

onze staÍnummen in bezit kegen. 's Avonds laat, moe en

uitgeput kwamen we weer in het hotel. Iedereen keurig op tijd

naar bed voor de grote dag!

Zondag ging de wekker, voor m'n gevoel lag ik net een uur te

slapen. M'n benen $onden flink gespannen van al dat gewan-

del door de stad. Voor m'n gevoel kon de loop nooit goed

gaan. Gelukkrg had ik meer stress 0m op tijd de hotelkamer

uit te komen met al m'n spullen, dan dat ik me druk kon

maken voor de wedsÍijd. Na een prima ontbijt zaten we

bepakt en bezakt in de bus. 0p weg naar de Eifeltoren! De

laatste slokjes water, grapjes, torle$tops, fototoestellen en

ptamide advies van AndÉ, voor het serieuze werk ging

beginnen. Een warming-up door onze trvee toptrainen en

gelukkig niet door onze voetbal-benige André. Na ruim een

uur wachten in de mensenmassa was het dan zover! Van

start!. Mijn eente wedstnjd in het buitenland, mijn eente loop

met flinke heuvels. De temperatuur was top en de motivatie

wö sup,er. Ik gestart samen met Eugené en Michel, die ik al

bij de easte meters kwijt was. Rustig liep ik alleen door en

heb werkelijk genoten van alles wat ik ondenreg heb meege-

maakt en gezien. 0m me hem kijkend of mijn Road Runner

collega's me in kwamen halen bleef het verbaast $il. Met de

gewaaruhuwde heuvel in zicht liep ik heerlijk verder.

Gelukkig had ik me er de Mount Everest brj voorgesteld en

liep ik lachend, iets wat paars aanlopend door. Het ging echt

perfect en dat heb ik gemerkt met een PR van I uur en 210

minuten, super nots! Willem en Eus ik zal.max eens gailn

trainen, concunentie inzicht! 0pwachtend door onze geweldi-

ge support Yvonne en Jody kwam iedereen trots binnen. Blij

en tevreden kunnen we terugkrjken naar deze wedsfijd. Na

een heerlijke douche was het al weer tijd voor de terugreis.

Natuurlijk had onze AndÉ weer genoeg gesprekstof opge-

bouwd tijdens zijn loop en kon hij de gehele terugreis weer

vol praten met execo tijd en reclame, waardoor wij ons toch

de waag gingen stellen of we nu op pad waren met een reis-

leider of een reislijder! Wat ons toch een uur stilte in de bus

opleverden (hèhèl). Een ding is zeker: Het was een GEWEL-

DIG weekend!!

Vanesn llendiks.

Nieuws uitde
verfraaiingcommissie

voor het vemieuwen van de bar

bij het VSB fonds is gedeeltelijk gehonoreerd. Het VSB

fonds heeft een donatie gedaan van € 3.000, - voor het ver-

nieuwen van de bar. De club heeft zelf in de begroting van

2W € 5fi)0, - opgenomen en v00r het re$erende bedrag

wordt een vezoek br1 de club van 100 ingediend. Als alles

meezit zou de bar geplaast kunnen zijn voor het jubileum-

feest. Het plaatsen van de bar zal gedurende een korte periode

voor enige overlast zorgen. Het slopen van de bar en vloeilr-

dekting moet gebeuren in het weekend door vrijwilligers van

de vereniging. Daama het plaatsen door de interieurbouwer en

het aansluiten van alle apparaten op water en elektra. Met als

afsluiting het leggen van de nieuwe vloerbedek'king voor en

achter de bar. In ongeveer dezelfde periode willen wij met een

aanal vrijwilligers onder leiding van Jack Overgaauw de

schrootjeswanden in de kantine schilderen en aanbrengen van

nieuwe prikborden.

Parkeren

Het parkerrtenein van VCL is door het plaatsen van het hek

in de parkeervakken verkleind en daardoor zijn de vakken te

klein en ontstaat er nu een chaos van auto's op het parkeder-

rein. Het hek moet buiten de parkeervakken worden geplaatst

en de belijning op het parkeertenein moet opnieuw worden

aangebracht, zodat er weer een overzichtelijke situatie ont-

staat. Het parkerÍenein op ons tenein schijnt nu in een

sfoomvennelling te komen. De gememte Den Haag heeft de

gelden op de hgroting wijgemaakt voor de aanleg van het

parkeeÍenein en wil op zeer koÍe termijn de uiwoering over-

gaan.

Lesverdu op pagina I

CAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

C.1/, INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WEH'«

DAI<WERK

T

Groencommissie

De groencommissie sluit het seizoen af met het opruimen van

de bladeren, het verwijderen van de uitgebloeide eajarige

planten, het opbergen van het meeste tuinmeubilaÍ en het

poten van de bollen. Gedurende de winterperiode gaat de

groencommissie op een laag pitje door en gaat er in het voor-

jaar op volle kacht weer tegenaan om de groene omgeving

rond het clubhuis een fraai aanzien te geven en te behouden.
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Berlijn Marathon 2003 l(rentenbollen en Micke Mouse
1 lrijdagmorgen halfzrven vertrokken wij met 3 auto's

ff naar krlijn. 12 mensen in toual waarvan er 6 van plan

U waren "evenfueel " een marathon te lopen. Dit waren

Jan' aam, Iohan Spaans, Genit vd Veer, Noortje Alberts

uit de goep van Genit. Jaap Koning en Heidi vd Veer uit de

goep Heidi. We kwamen na een zeer vermoeiende reis om

ongeveer 17.00 uur aan in Berlijn. Je denkt dat er in
Nederland veel frles zr1n, maar wrj kunnen jullie vertellen dat

er in Duitsland zeker zo veel zijn. Ons hotel lag vlak bij de U-

bahn. Na onze bagage uitgepakt te hebben zijn wij naar de

plaa$ gegaan waar we onze startbewijzen en onze bestelde T-

shiÍs konden ophalen. Ondergetekende heeft daar nieuwe

schoenen gekocht die ze metecn aangehouden herft. Na verl

witken en wegen, dwz op zaterdagavond een paar minuten

dribbelen voor de spiegel met de nieuwe en daarna een paar

minuten met de oude, besloten heeft met de nieuwe schoenen

de marathon te gaan lopen en de marathon ook heeft uitgelo-

pen, zonder blaren nxuÍ nog $eeds met pijn in haar voorvoe-

ten.

Zondagmorgen waren we allemaal om 7 uur aan het ontfit.

Twijfels bij Jaap Koning, zou hij wel starten. Hij had de

avond ervoor heerlijk uitgebreid gegeten en gedronken en was

niet helemaal fit. Jan Lecnaars was zo zenuwachtig dat hij

geen hap door zijn keel kon kijgen. Het was ook zijn eente

marathon. De anderen genot€n van het ontbijt en waren zeer

gelaten, zo van we zien het wel. 0m 9 uur was de staÍ. De

eerste hlometers gingen uitstekend. Alleen moe$ ik al

de struikjes in. Te veel thee en kofiie gedronken denk ik. Jan

en Genit gingen als hzen er vandoor en zouden ook onge-

veer gelijk aangekomen zijn als Genit niet bij de laatste kilo-

meters pijn in zijn benen keeg en meer moest wandelen dan

lopen. Ik kreeg brj ongeveer 20 kilometen pijn in mijn voe-

ten, maar had daar op gerekend en heb bij elkaar 4 paraceta-

mol geslih (is dit doping?). Maar heb hem daardoor wel uit

l«rnnen lopen. Johan vond het zwaar maar liep binnen de 4

uur. Jaap stapte uit bij de 36 kilometer maar besliste even later

dat hr1 toch beter de marathon uit kon lopen en ging wande-

lend/lopend weer verder. Heidi, die persé deze marathon

wilde lopen liep hem uitstekend en was zeer tevreden. Het

was voor haar heel bijzonder. 2b komt uit Berlijn, het was een

jubileumjaar (30) en het was haar afscheid als trainster. Dit

laaste geldt ook voor Genit. Zij gaan in Brabant wonen bij

hun zoon en kleinkind. Bij de frnish hebhn we elkaar uitge-

breid gefehciteod en hebben heerhjk bier gedronken in het

zonnetje. 's Avonds zijn we met z'n allen uitgebreid gaan eten

en drinken. De volgende dag, na het ontbijt, zijn we weer ver-

tokken met een heerlijk teweden gevoel van: zo dat hebben

we toch maar even geflikt.

Noortje Alberts

en tip_ voor alle aspirant-marathonlopers: Raak begin

septèÍÉer geblesseerd en train heel weinig. Stap eind

septémber in de auto, zet koers richting het oosten van

hitsland. Stop in Berlijn en boek een familiekamer in het

kon-hotel aan de Sömmeringstra(e. Frt gedurende drie

dagen minimaal 19 mini-kentenbollen van V&D, eet pasta

bij een Italiaan met slechte bediening op het Savignyplatz,

sclrik de wandelaars in het park bij de Charlottenburg één

maal per dag op met een rustig, maar luidruchtig duurloopje

om 7 uur's ochtends en ga vervolgens de hele dag op bed lig-

gen NintendcËn.

Mocht je twijfelen aan het nut van deze tip, kijk dan gerust op

de site www.berlin-marathon.com en bekijk de uitslagenlijst.

Hoog in deze Ïjst zul je 4 van de 6 leden van het HRR Racing

Team terugvinden.

Donderdag

De eerste venassing: Appie is op tijd om mij op te halen

(05:45 uur). Zijn handdruk treh me uit m'n halfslaap. Jacob

staat ook al klaar, dus dat schiet lekker op. Bij Gouda scheu-

ren we de parkeerplaats van het tanlstation 0p, waar we met

Roché hebben afgesproken. In de Polo zien we naast het

klaarwakkere gezicht van de trainer drie nog niet zo wakkere

koppies (Yvonne, Hans en Steven 'Stevie Wonder' Post). De

reis verloopt zonder verdere incidenten en Jacob kan lekter

samen met Hans vergaderen op de achterbank. Het openen

van onze hotelkamer biedt de tweede venassing: we hebben

de Mickey Mouse-kamer, met dito behang en wandlampjes.

Hoewel we ons onmiddellijk thuis voelen in deze kamer, is

het wel wat kap voor 4 volwassen mannen, want ik slaap met

Hans, Steven en Jacob op deze kamer. Steven zet zijn

Guinness-Book-of-Records-pging kentenbollen-eten stug

door, omdat hij gelezen herft dat dit em goede voortereiding

zou zijn (langzame koolhydrakn en snelle kenten of zoiets).

Na een uufije rust (dit woord zal in het vervolg nog vaak

voorkomen) werken we een warc Pietje Puk-training af (35

minuten hobbelen).

Vrijdag

0m 07:00 uur is het om de een of andere reden nog heel rus-

tig in de ontbijtzaal. Een eenzame man zit hier aan ern kantje

en jus (Han$. 0m 08:00 uur maken we het park bij het

Schloss Charlottenburg onveilig. Ideaal gelegen op 5 minuten

lopen van het hotel en vergelijkbaar met Clingendael, alleo

dan wat groter. Trjdens het echte ontbijt aniveren ook Anita

Lysette en Ton en het is gezelligheid alom. Als ware toeristen

doorkuisen we de stad en bezoeken de Reichstag en de

Brandenburger Tor. De ober van het Italiaanse restaurant

waar we 's avonds eten snapt het principe van klant en service

nog niet helemaal, dus heeft Yvonne binnen notime een sla-

creatie aan en steeh Wim zelf maar even de tenasverwarming

aan. Dolle boel dus.

Zaterdag

Het wordt saai. 's Ochtends vro€g een bakje vruchtjes naar

binnen gewerkt en vervolgens geraind in het park. Mijn

benen voelen super! Het ontbijt levert weer Zuid-Europse

taferelen op als de gehele familie druk kwetterend het buffet

geplunderd heeft. Dan trek ik mijn eigen plan en veÍrek naar

het LSD-viertel, een altematieve wijk met een apaÍe sfea en

mooie, vervallen gebouwen. Aan het einde van de middag

doen we Appie z'n wedstnjdvoorbereiding (5 maal 400

meter) op een recht stuk in het park tussen de wandelende

Berlijnse Bejaardensoos. Laat die marathon maar komenl kn
half jaar geleden was het de bedoeling om Berlijn te lopen

met Jacob, als haas op de eente halve, maar gezien zrjn bles-

sure en de onduidelijkheid over wat hij morgen kan doen, heb

ik al ecrder besloten met Hans mee te gaan. Mijn jeugdig

enthousiasme dwing me echter niet de halve als doel te

nemen, maar het 30-krlometerpunt. Dan stap ik 10070 zeker

uit. Toch?

Zondag

0m 05:00 uur (a, je lemt het goed) gaat de telefoon. We

moeten Jacob, die de 'wake-up+all' geregeld heeft haast zijn

bed uit rekken om op te nemen. Gespannen lig ik op bed als

een patiënt v00r een operatie. Een twintigtal toiletbezoeken

later gaan we 0p weg. We dribbelen 30 minuten naar de staÍ

en gelukkig gaan er zoals altijd weer wat dingen mis. Een

ding is zeker niet mis: het weer! Windstil en een voozichtig

zonnetje. Kom maar op met die 30 kilometerl Om 08:50 gaan

we zonder dringen het startvak in en we kunnen ruim staan.

Vermoedelijk rekent de organisatie met de omvang van een

gemiddelde Beiene bolbuik het aanal mensen uit dat in een

vak past want wj (afgerainde atleten) passen er met gemak

in. Het staÍschot is niet in verhouding tot de mensenmassa en

ontgaat me dan ook volledig. Na enige seconden passoren we

de staÍ en dan 'geht es los'. Het lijkt wel of de klok op Hans

loopt in plaats van andersom, want we draaien precies 4

minuten per kilometer. Het is druk langs de kant en rk geniet

met volle teugen, al moet ik nog wel warmdraaien. Na het 5-

kilometerpunt gaat het een stuk soepeler. 81 de eerste HRR-

drankpst gaat het bijna foul ik kijg het dra*je van Jacob

terwijl ik toch echt haas speel voor Jacob, maar met een soe-

pele sprint van Ton en nuj komt alles weer goed. De t4d ver-

snijkt terwijl wij ontspannen het asfalt onder ons door duwen.

Bij 9 kilometer kijg ik opeens steken en een akelig gevoel in

mijn maag. Haal ik de 10 kilometer wel? Gelukl«rg zakt het

gevoel en kom ik weer in mijn flow. We liggen nog steeds

prima op schema en ik geniet van de eenvoud van het leven.

0p somnuge stukken maakt het publiek zoveel lawaai met

fommels, ratels en fluitjes dat Hans en ik elkaar niet kunnen

ventaan. Jacob loopt inmiddels ook bij ons en shuffelt rustig

verder. krst denk ik nog dat hij een grapje maah door bij ons

weg te lopen (hij heeft in de voorafgaande weken amper

gefaind vanwege een blessure), maar ik zie hem $eeds verder

weg schuiven.

Leesverder op pagina I

lvliln eerste rnarathorr
ik over de streep. Ik die nooit verder

dan een 5+ op zijn rapport voor gym had het

mooi gepre$eerd. Op mijn één en vijftigste

een marathon gelopen. Op 28 september 2003 is

het gebeurd in Berlijn. De frnish was op de plek waar bijna

letterlijk de Tweede Wereldoorlog is geëindigd, De

Brandenburger Tor. Volgens de krant $onden één miljoen

mensen aan de kant. ft kwamen allemaal voor mij. 0p een

groot spandoek $ond "Het venchil tussen een ftnmer en een

hardlopr is 42.195 meter". Ik zweefde. Nooit had ik iets in

mijn leven gepresteerd, maar nu was het mijn dag. Dat ik,

zelfs na drie dagen na de marathon niet eens een stoep kon

opkomen maakte de prestatie alleen maar groter. kn knoert

van een medaille was mijn deel. Wat ik in de rest van mijn

verdere leven doe is niet me€r belangrijk. Mijn buit is binnen.

Wat had mijn leven er toch anders uitgezien als ik niet toeval-

lig twee jaar geleden op straat een Henk Hoogeveen was

tegengekomen die vroeg of een hardloopclub niet iets voor

mij was. 0 ja, het zou er ook gezellig zijn. Eenzaam, vrouw

na 25 jaar huwelijk weggelopen, 25 sigaretten per dag rokend.

Ach, waarom niet. Het gekke was dat ik binnen een week

gegrepn was door het loopvirus. Ik ging gelijk het boek van

een zekere Fix "Alles over hardlopen" lezpn. En inderdaad,

het was ook erg gezellig op die club. Het was nog de tijd dat

er gewoon flessen wijn werden verkocht door de bar. Ik wist

niet hoe ik het had. Nooit meer eenzaam. Langzamerhand

ging ik ook dromen om een CPC te lopen. Binnen een half

jaar was dat doel al hreikt. Ja, en dan komt waarje alje hele

leven stiekem van hebt gedroomd. Watje nooit tegen iemand

hebt gezegd. Waarje alleen in je bed aan denkt, het lopen van

een marathon. Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou kunnen

realiseren. Het is mij geluh. Ik hsb ve€l te danken aan de

club, met name aan rnijn fainer Geni,t die jammer genoeg de

club gaat verlaten. En wat zit een mens toch gek m elkaar

want stilletjes droom ik al weer van nujn trveede marathon:

New York. De plak van New York is twee keer groter dan die

van Berlijn. (kijk maar bij JJ, hij han$ al weken om zijn nek).

Die moet zeker ook op nujn wc hangen. HRR, u bent nog niet

van mij af I

Jan leenaars
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TÏIE OLD FLOOR SHOP
Emile van der Vaart, uw - roadrunning - specialist

in verouderde houlen rrloeren en vele soorten parket

'Waldeck Pyrrontkade 659,2518 KH Den Haag, lel 07G3456960
W-22M487 www.theoldfloorshop.nl houlenvloer@theold{Ioorshop.nl

euro:
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Veruolgvan pagina 7 pijn nog even onderdrukt. 0p kom ik br1 het hotel aan. 0mdat

ik waarschijnlijk een houten hoofd knjg als ik ga slapen, loop

ik het park in om wat te lezen. Na een tijdje sluit Hans zich bij

lftentenbollen en Mickey Mouse

weer dat hoe hard je ook faint op de beste me aan. Op het tenas van de oranjerie trakteren we ons 0p

een momentopname is, waarbrj er koffie met gebak en de analyse barst los. Een levendie

lopen volgt.een take misgaal Hans krijgt last van zijn maag gesprek over verschillende aspcten van het

niet meer drinken. Als een ware Houdini wect hij

dit te verbergen, al valt het me wel op dat het tempo iets zakt.

0p 26 hlometer stapt Hans uit. Ton, die op 21 kilometer is

ingestrpt en met Hans naar de frnish zou lopen, probeert hem

nog over te halen, maar het is echt Schluss. Na ecn kilometer

wandelen proberen we het nog even. Mijn benen lijken wel

van prikkeldraad, maar na 100 meter gaat het weer een beetje.

Als stimulans voor de mannelijke deelnemers staat er op 27

kilometer een tros cheerleaders, die ook wij nog kunnen

bewonderen. Na een kilometer $opp€n we definitief. De

teleur$elling is van Hans zrjn gezicht af te scheppen. We

wandelen door naar het 30 kilometerpunt en pakken daar,

moe en koud, de meto. Q weg naar het finishgebied waar

we afgesproken hebben, moeten we twee keer overstappen en

nog een stuk lopen van de Potzdammer Platz naar de finish.

Daar aangekomen blijkt ook Appie uitgestapt te zijn (last van

zrln rug), maar de anderen zijn allemaal in een PR-tijd of

bijna PR-tijd de Brandenburger Tor gepasseerd. Het medisch

wonder Jacob znlfs in 2:47 Steven zijn krentenbollen hebben

ook hun effect gesorteerd: 2:43. Willem liep ondanks dat hij

na 8 kilometer gem drankjes aangererkt keeg toch eventjes

2:36. Roché heeft het HRR-vaandel mergedragen en frnishte

als eente HRR-er in 2:33. Dit terwijl hij de laatste 5 kilometer

in 22 minuten heeft afgelegd. Na even in het heerlijke zonne-

de gezeten te hebben, wandelen we naar het hotel. Onderweg

wordt de wedstrijd druk geanalyseerd en de opkomende spier-
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Nieuws uit de
Sleutelbeheer

Binnenkort zal er w schrijven worden opgehangen op het

bestuunmeddelingenbord in verband met wijzigingen van de

alarmcode's. In deze mededeling staat vermeld wat u moet

doen als u in het bezit bent van sleutels van het clubhuis en of

u er nog recht op hebt.

Onder toeziend oog van de Grielse goden wordt een feest-

maal aangericht om de mooie prestaties te vieren. De verloren

gegane koolhydraten worden snel aangeluld middels stevig

vlees en stevig bier. Appie nermt ons daarna mee naar een

oergezellige Iene Pub (echte aanrader) waar een live-bandje

ons zover kijgt dat we met onze stramme benen staan te dan-

sen. Jacob bewijst maar eens te meer dat hij de

Oppenhuffelaar is en gerft een dansshowtje ten hsten. Om

24:ffi uur gaat bij mij het licht wel uit, maar we zijn pas rond

01:00 uur in het hotel, dus over die tussenliggende periode

kan rk niet zoveel meer melden. her moe en zeer voldaan

stap ik in m'n bed, waaftij gezegd moet worden dat Jacob

toch enige problemen had om te bedenken hoe hij in dat lage

bed terecht moe$ komen.

Maandag

De meesten gaan vandaag weg. Appie, Jacob, Steven en ik

blijven nog etn dagje langer. Na het afscheid neemt Appie

ons op sleeptouw door de stad.

Dinsdag

Vandaag nemen we afscheid van Berlijn en dat is jammer.

Het is ecn stad die ik zeker nog een keer zal bezoeken, als

lopr én toerist Zo voorspoedig als de heenreis verloopt, zo

traag verloopt de terugÍels. Appie zet me netjes voor de deur

af en met een feÍme handdruk wordt het avontuur afgesloten.

Bastiaan Schellekens

verfraaiingcommissie

Wa! men nu hiervan al kan zien zijn de voorbereidende werk-

zaamhsdsÍI. &it zijn de sleuven in het braakliggende tenein.

Deze sleuven zr.ln t.b.v. bodemonderzoek naar kabels en lei-

dingen en de bodemgesteldheid. We zullen in het volgende

clubblad de verdere ontwikkelingen lezen.

Namens de veinaiingcommissie

Jellevan derV*n

Monsterachti ge loop
8 november was het druk in het anders zo

dorpje Mon$er. Zo ook in huize Den Dul(
deze kes was omgebouwd tot Road Runner

En voor wat voor gelegenheid dan wel?

Uiteraard een hardloopwedstrijd, de Oltsthoom halve mara-

thon georganiseerd door Olympus 70. 0m 13.00 uur begon

de Kids-Run, een rondje om de kerk. Casper den Dulk deed

ook mee. Marcel had uiteraard als NS'er wel wat bezwaren

tegen het rondje om de kerk. Maar ach. Je kon zien dat

Casper uit een rennersnest komt want hij scoorde naar volle

tewedenheid en kreeg hiervoor en mooi cadeau van zijn

0ma.

Voor de volwassenen wÍs er de keuze uit 6,9 - 1 1,3 of 21,1

km. De start was gelijhijdig en de aankomst uiteraard iets

meer vennippert. Als recreant liep ik zelf de 6,9 en voor het

eerst in mijn leven werd mijn naam bij de finish omgeroepen.

Niet dat ik nu zo goed was, maff het was gewoon niet zo

druk toen ik aankwam. Ik moet wel zeggen dat ik het erg

leuk vond en van schrik was ik ook gelijk mijn eindtijd ver-

geten, maar daar hebben we hier het intemet voor. Bij de

finish werden we onthaald op bananen, stukjes sinaasappel,

water en sprtdrank en tegen de afkoeling een plastic

"Znno" cape,0ndanla de cape koelde je toch snel af dus

vlug terug naar het Road Runner opvangcenfum. Hier

wachtte een herrlijke warme douche. Schoon en voldaan heb

ik samen met Janneke geholpen met broodjes smeren en

werd er door anderen gewerkt aan de erwten- en de kippen-

soep. Langzaam maar zeker kwamen al onze atleten binnen,

de een wat htter dan de ander. Somnuge hebben het gehele

parkoer gezamenlijk gelopen, anderen hebhn de strijd tegen

wind en sftand alleen gestreden. Maar uiteindelijk heeft

iedereen het gehaald. Ondanks het heerlijke najaanzonnetje

was vooral de 21,1 bes wel pittig. Het mulle zand en de

tegenwind waren hiervan de oozaak. Deze loop is niet voor

niets door het blad Runnersworld bestempeld als een van de

zwaa$te van Nederland. Na afloop smaakte de soep, de

broodjes, het bier en de prt overheerlijk. Moe en voldaan

zijn we uiteindelijk naar huis teruggegaan en ik wil hierbrj

alleen nog maar zeggen: Hellen, Marcel namens alle lopers

die bij jullie heerhjk zrln opgevangen, nogmaals hartelijk

bedankt voor de geweldige vezorging. Het was een perfecte

dag.

GuusVogelpoel
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NieuwsrrandeTC
2m3 is bij het uitkomen van ons clubblad al

voorbij. Eenjaar met veel hooge- & diepte-

Daar is in eerdere edities reeds bij stilgestaan.

activiteiten kunnen daar nog aan toegevoegd wor-

den de cluhross onder leiding van Peter van keuwen, die

het afgelopen werkend weer gehouden is en wederom een

goot succes was. Hellen den Dulk is momenteel volop bezig

met Sint Nicolaas en voor we het weten lopen we weer over

het strand op 2e Kerstdag onder leiding van Ruud van

Groeningen en Els Bloemen.

Verder is er op 8 december 2ffi3 een speciale avond voor

lopers en hun fiainers met informatie over halve en hele mara-

thons. Voor we het weten is de ZOT-groep al weer aan de

slag. Onze club bruist van de activiteitenl I

2W z.al een jaar worden waarbrj door de TC meer nadruk

gelegd zal worden op het opleiden c.q. brjscholing van onze

eigen fainers. De KNAU heeft ons kortgeleden meegedeeld,

dat ons vezoek is goedgekeurd om in het vervolg zelf bij-

scholingen aan onze ffainers te geven. Daarbij moet de inhoud

van de bijscholing wel aan zeer strenge eisen voldoen, wil de

KNAU een officiële status wr deze bijscholingen geven. In

samenwerking met het bestuur wordt gewerkt aan een calami-

teitenplan. In dit plan zal de nadruk gelegd worden op het ver-

beteren van de veiligheid voor de lopr en het benoemen yan

de verantwoordelijkheden van de hainer.

Intussen is bekend geworden dat Genit en Heidi van der Veer

stoppen als trainer. Zij gmn zËer binnenkort verhuizen naar

het Brabantse land. Wij danken hen voor alle jaren van inzet

voor de club, maar we verliezen ze niet uit het oog. Crenit

heeft aangegeven, dat ze beiden toch nog wel op de woens-

dagavond present zullen zijn. Peter lmgstra (lid van de groep

van Genit) heeft aangegeven, dat hij de raining zal oveme-

men en zal volgend jaar de opleiding van trainer ïLG gaan

volgen.

In het vorige clubblad hebben we aan alle leden gevraagd of

zij geinteresseerd waren in het volgen van de opleiding trainer

loopgroepen. Daar hebhn we een enkele psitieve reactie op

gehad, maar dat is nog veel en veel te weinig. 'We kunnen ons

voorstellen, dat lopers enezijds eigenljk best wel trainer zou-

den willen worden, maar anderzijds aanhikken tegen de ver-

plichting om elke week een aantal keren training te moeten

geven.'We hebben daar veel begrip v00r, want het is voor

iemand die dat niet gewend is, best wel em opgave.

Wat hopen we eigenlijk te hreiken met deze oproep?

Als lopers wel trainer willen worden, maar niet elke dag of

week training willen geven, die dus z.g.n. een parttime trai-

nerschap wel zien zitten, die proberen we met deze oproep te

bereiken. Ons doel is namelijk ook, dat we een groot aantal

gediplomeerde parttrme naners TLG hijgen die de vaste trai-

ners wat meer gaan assisteren en waardoor er meer vervan-

gingsmogelijkheden komen.

Tevens zou in een later stadium (mocht het ledenaantal nog

me€r gaan strjgen) een uitbreiding van het aantal groepen ook

goed op te vangen zijn. Daarom de hertraalde oproep van ons

om je op te geven voor de opleiding voor trainer TLG, die in

ohohr 2004 gaat starten.

Nog een huishoudehlk probleem. Hans Blokker heeft aange-

geven, dat hij shpt met zijn deelname aan de TC. Wij willen

Hans bij deze nogmaals bedanken voor zijn inzet en zijn

adviezen, waar de TC dankbaar gebruik van heeft gemaakt.

Wij: Roché, Steven, Euq Izaa( JeJe(voor de Zot), furnet en

ik zijn op zeer koÍe termijn op zoek naar een nieuw lid bin-

nen de TC. Daarbrj gaat onze voorkeur uit naar een lrouwelij-

ke lopr, omdat de mannen toch wel erg de overhand hebben.

Binnen de TC zijn er een aantal braakliggende gebieden.

Gebiden als o.a. communicatie, verbetuing van de c«irdina-

tie met ons medisch korps, vertetering van inzichten in de

gevolgen van het hardlopen voor het vrouwelijk lichaam en

het gezamenlijk opzetten van b.v. thema-dageniavonden lij-
ken een mooie uitdaging. Enige jaren ervaring als loop$er is

wel gewenst.

Wie voelt zich geroepen ?????????????

A,s /aa8fe wens ik alle lopen en loopsters van onze vereniging

nu al vast fijne Kerstdagen, en urteenspattend Oud & Nieuw en

vowal een gezond lapjaar 2(M.

Ben van Kan, voonithr TC

Wat is de R0PARUN?
is de langste non-stop estafette ter wereld. Er

van Parijs naar Rotterdam. De start is 29

de finish is 31 mei, 's middags op de

Er doen tussen de 150 en 200 teams van 8 loprs
(plus vele begeleiders) aan mee. De teams zetten zich behalve

voor het lopn ook in om spnsorgeld bijeen te brengen voor

het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpa-

tiënten, voomamelijk voor kinderen. De afgelopenjaren is er

steeds ruim 2 miljoen Euro bijeen gebracht. Zie voor meer

informatie over de bestemming van dit geld, en over de loop

de intemetsite: www.roparun.nl.

H RR-BOVACO.RUNNINGTEAM

Na twer jaar de ROPARUN te hebhn gelopen met het team

"de Haagse Ooievaarsrunners" onder de bezielende leiding

van Henk Hoogeveen, gaan we in 2004 van start met een

team van uitsluitend HRRJopers. Ondergetekenden zijn eind

september gestaÍ met het opzetten van zo'n team. Eerst men-

sen bij elkaar kijgen die met enthousiasme zich willen inzer

ten v00r de loop maar ook voor het goede doel. Mensen die

tegen een stootje kunnen, want allesn goed en lang kunnen

lopen is niet genoeg. Drie dagen op pad met heel weimg slaap

en zonder bed vindt niet iederem leuk. Inmiddels hebben we

een aantal van die mensen weten te stikken, allemaal "die-

hards'. Sinds I November is ons team een feit. Als lopen

doen mee José Don Griot, Fris Witrner, Peter van Leeuwen,

Hans Bongers, Paulien Wijnvoord, Jacob de Bie, Marc

Dankloff en ondergetekenden. Als fietser/ chauffeur:

Margreet van Dijk en Frans Hazekamp, fysiotherapie/masa-

ge Jos Veldman en Jan Dirkze en als cameraman Wim van

Dijk. Het team zal nog worden uitgebreid met tenminste vijf
chauffeun/fietsers en een masseur/masseuse. Onze doelen

zijn natuurlijk het lopn van de langste non-stop estafette van

Parijs naar Rotterdam 625 lm) en -last but not least - het brj

elkaar brengen van een flink bedrag voor de Stichting ROPA-

RLJN die dit geld besteedt aan projecten ter vertetering van de

kwaliteit van het leven van kankerpatiënten. Van het geld dat

we bmnen krijgen van sponsors, en onze eigen inleg gaat t€n-

minste 5070 naar de stichting. De rest gaat op aan inschrijf-

geld (€ 2000, -) huur van busjes + brandstof (€ l4m,-)
verzekeringen enz. enz. In totaal gaat het minstens

€10.000,- kosten. Krijgen we meer bij elkaar dan gaat van

het meerdere minstens driekwart naar de stichting. 0p dit

moment is dan ook het brj elkaar brengen van dit kdrag onze

hlangijkste opgave. Niet eenvoudig, maar het is Henk de

afgelopen 2 jaar gelukt (petje a0 en het zal ons ook lukken.

De eerste sponsoren hebben inmiddels ern bijdrage overge-

maakt zodat onze deelname gegarandead is en we ons kon-

den inschrijven als t€am 1ll. De namen van de beteffende

bednjven heb je bij de Clingendaelcross kunnen zien op onze

groene T-shirts. Van af deze plaats wil ik ze hiervoor nog-

maals bedanken. Het zijn:

BOVAC0, Bureau Voor Overheids- en

Arbeidscommunicatie;

Kees Knaap Zeefdrukkerij;

ARA.GROEP;

McDonalds Usselstein en Nieuwegein:

DUOOPIIEK, Rob Iftahmer;

MULTICOMI

OMD;

TBWA\Company Group;

Henk Mullekes, l,oodgieter Installateur;

Languages Unhnuted, Paulien @ Wijnvoord.demon.nl.;

Drogisterij Kessler. Herma van Nus

Wil je ook een bijdrage aan leveren? Koop dan ROPARIIN-

LOTEN aan de bar (opbrengst 10070 voor de stichting). Kan

je meer doen, neem dan even contact op met:

llema van Nus en laap van Dijk,

Tel.: 070 351 22 t|; twnajaap0fieler.nl
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I sportbeleid HRR vanaf lianuari 2004 Laan ttan

[Vleerdertroortloo
van de HRR heeft in overleg met de TC

Commissie) en de trainer van het HHR

richtlijnen vastgesteld die bepalen of

komen voor topspoÍondersteuning of

niet. Bij deze vaststelling is het hstuur uitgegaan van de vol-

gende doelstellingen:

1. Prcstatieontwikteling

Atleten moeten als doelstelling hebhn het consolideren en/of

verbeteren van hun prestaties en daarin zullen zij zo optimaal

mogelijk begeleid worden. Het bestuur vindt het belangrijk

dat atleten van de HRR goed presteren tijdens relevante wed-

srijden in de regio (m.n. 1 vd 4,7,&Z en CPC) en zich ont-

wikkelen naar een steeds hoger niveau (ím nationale wed-

srijden). Goed presteren uit zich voomamelijk in het lopen

van individued scherpe tijden ofPR's dre relatiefdicht liggen

bij de dubrecords van senioren. Er wordt geen onderscheid

gemaakt tussen senioren en veteranen om prestatieontwikke-

ling te blijven stimuleren, los van de klasse waarin men uit-

komt.

2. Talentontwikkeling

Gezren het grote aantal veteranen dat lid is bij de HRR vindt

het bestuur het belangijk dat er relatief vepl aandacht wordt

besteed aan de jongere, talenwolle loprs om de continuileit

in de prestatieontwikkeling van het HRR Racing Team te

waarborgen. Het bestuur maah onderscheid tussen beloftes

onder 23 jaar (unioren -A en B- en neosenioren) en senioren

met ptentie, de zogenaamde runner up. Veteranen worden

nog altijd als waardevol gezien en hun prestaties zeker op

waarde geschat. khter, investeren in veteranen doet de HRR

alleen wanneer zij in staat zijn onder de 35 nun te lopen op de

lOkm.

3. Uitstraling

Het HRR Racing Team is 6n van de voomaamste visitekaaÍ-

jes van de HRR. Goede prestaties vestigen de aandacht op de

vereniging. Het bestuur vindt het daarom belangijk dat alle

HRR-(top)atleten tijdens de wedsrijden lopn in clubtenue.

Ook atleten die in een bedrijventeam lopen, worden geacht in

clubtenue te lopen, tenzij aantoonbaar is dat het hdrijf meer

in de atleet investerÍ dan de HRR. Het credo blijft, hoe meer

topatleten in het bordeauuood lopen, hoe meer uitsraling dit

genereeÍ. Uitsraling wordt natuurlijk ook gegenereerd wan-

neer het HRR Racing Team uniform gekletd naar de wedstrij-

den gaat. Dit aspect zou opgevangen kunnen worden door een

ptentiële sponsor. Wanneer de HRR zelf de verantwoording

neemt yoor dit aspect van uitstraling is een heroverweging

van de uitgaven voor topsport het gevolg. [,os van het feit dat

uitstaling op vele manieren gerealiseerd kan worden, blijft

presentatie i.r.t. prestatie binnen het HRR Racing Team voor

het bestuur toch het allerbelangrijkste.

De HRR streeft naar presatieontwikkeling, talentontwikke-

ling en uitstraling en daawoor worden faciliteiten geboden.

Het bestuur vindt dat alle atleten die frnanciële onder$euning

kijgen, genaind moeten worden door de hoogst gekwahfr-

ceerde trainer en daarom bij elkaar in het HRR Racing Team

zouden moeten trainen. Dat betekent dat alle geselecteerde

atleten bij elkaar in 6n groep ftainen. Allereent alle senioren

en veteÍanen die voldoen aan de basisrichtlijnen en daamaast

de beloftes en runners up. De situatie anno 2003/4 is dusdanig

dat de groep aangewld wordt met alle huidige

die niet aan de richthjnen voldoen. Op 1 januari 2004

dus gewoon gestart met de huidige groep tenzij iemand

besluit om in een andere groep te trainen. De doelstelling is

uiteindelijk om een gekwalificeerde trainer te vinden die de

aansluiting met het HRR Racing Team kan waarborgen.

p
laan van Europa. Ter gelegenheid van het 90

van Haagatletiek is het de atletiekvereni-

em l0 km loop over deze laan te organise-

was tussen theater Metropole en de

Zouffnansffaat. Er was een wedstrijdvak en een recreanten-

vak, en het was verplicht met een chip te lopen. Er waren

ongeveer 100 HRR loprs (van de 1000 lopen in totaal), maar

zeker de helft had geen HRR kleding aan. Ook een trainer zag

ik zonder de HRR kleur. Ik vind het ontzettend jammer dat

juist bij deze loop, waar ontzettend veel geelgroen te zien

was, onze kleur zo ontbrak. Ik hoop dat iedereen dit leest en

het ter harte necmt. Het was een leuke loop met toch wel verl

belangstelling en 00k vele HRR enthousiastelingen. Het is brj

Haagatletiek de bedoeling om dit evenement volgend jaar

weer te organiseren. Dr beste bij ons was Roché met een

zevende plaats, Theo Timmermans op de 4e plaas in de cate-

gorie (}t en ik was nummer I bij de 6Ot vrouwen in 45

minuten en 10 seconden. De tweede kerr in mijn leven dat ik

een podium mocht beklimmen. En ik keeg 100 euro en dat

was bijna net zo leuk.

Noonje Albert

Richtlijnen voor financiële ondenteuning HRR Racing Team:

Bffir

Lid vande HRR

Gen ondencheid fussen sen. en vet.

l0hn<35:ffimin

Creen groeniÓtlijnen (doel=$oei)

lffi% belastbaar

6fr tot9 naningen inde we*

Trainen met een concrcte doelsrclling

Trainen volgens de planrung

Woisrrjden rn HRR-tenue

Br;laÍts

Lidvande HRR

Ieftijd t/m 23 jar (un.B-16, jun.A-18, neosen-23)

5km: sneli.r.t. biolo$sche leeftijd (5km < 19:ffinin)

Gen goeirichthjnen tot 23 jaar

1ffi70 belastbaar

Mininraal 5 rainingen in de week

Trainen met ern concrete doelstelling

Tranen volgens de planning

Wedstrijden in HRR-tenue

RunnuUp

Lid van de HRR

Ireftijd < 35jaar

Insuptijd l0kn<36:30

Groei lste jr. 45", 2de jr. 30", 3de jr. < 35'

lWohlastbaar

Minimaal 6 trainingen in de week

Trainen met een concrcte doelstelling

Trarnen volgens de planning

Wds[rjdeninHRR{enue

Groepswtjzi$ngen worden hafiaarlijk toegepast onder voorwaarde dat een atleet structurecl aan de richtlijnen voldoet (bijv.

afgesproken tijden i.d. afgesproken periode). Atleten die van buitenaf rnstromen kunnen direct aanspraak maken op de beschik-

bare faciliteiten, uitgezonderd de top 3-facilituing. Na één jaar staat van dienst is een top 3-facilitering wel mogelijk. Het

bestuur van de HRR is van mening dat de beste atleten ook de beste faciliteiten moeten krijgen. Met de TC is afgesproken dat de

top 3 van de vereniging een aparte status verdient ten opzichte van de overige basisatleten waar het gaat om de frnanciële verde-

ling. Deze uit zich in een contributiewijstelling en het ruimste faciliteitenpakket. De top 3 wordt aan het eind van het jaar

bepaald op basis van de snelste 10km tijden.

Voorbeeld van een faciliteitenverdeling

Top 3

Contibutievrij stelling

4 inspanning$esten per jaar

2 voedingsadviezen pr jaar

Voedingsondersteuning (6 Meritene + 4 Fantomalt)

2 Betaalde trainingsstages

Betaalde massagebehandelingen (20x)

Royal Ten 2003

racet naar

yal Ten 2004Ro
opgevallen hoe snel een jaar voorbrj gaat?

ik de 40 gepasseerd ben of zo. De tijd lijkt

voorbij te gaan, maar mijn tijden op de tien

er niet op vooruit. Tijd vliegt en de dreigende

Bol,is

3 inspanningstesten FÍ jaar

I voedingsadvies per jaar

Voedingsondersteuning (5070 )

Betaalde massagehhandelingen

I ondersteuning fiainingsstage (5070)

Belaftes

2 inspanningstesten per jaar

I voedingsadvies per jaar

Voedingsondersteuning (5070)

(event. HRR{enue (5070))

RunnenUp

2 inspanningste$en per jaar

I voedrngsadvies per jaar

Voedingsondenteuning (5070)

)

I I
wat ik wilde. Vrijheid is voor mij heilig. Vrijheid is eigenlijk

ook waar het voor mij om draait met hardlopn. Ik heb de

rqheid om met de club te gaan lopen of alleen te lopen. Ik

kan lopen waar ik wil en wanneer ik wil. Het is toch ook wel

fijn om de wijheid te hebben om te schrijven wat ik wil. Dat

kun je niet van iederern zeggen. htp://www.amnesty.nl

Maike Kofteink

deadline van dit clubblad komt dichteóij. Soms verleen ik

hand en spandiensten voor de redactrice van drt clubblad om

kopij op te halen, of mensen aan te sporen hun kopij in te

leveren. Ik heb mijzelf dan ook toegesproken en het resultaat

is dat ik nu 25 uur voor het einde voor deadline al ddftig aan

het typen ben. Royal Ten daar moet het over gaan.

In mijn gedachte heb ik de kopij voor de vorige editie net

ingeleverd. In de tussentijd is al weer veel gebeurd. Q onze

advertentie voor communicatie heb ik 4 reacties gekregen. De

eerste kandidaat die zich aanmeldde is het uiteilrdelijk gewor-

den. De andere geïnteresseerden hadden waarschijnlijk wel

dezelfde kwaliteiten en elan, maarje moet nu eenmaal kiezen

en we hebben gekozen voor wie het eerst maalt die het eerst

haalt. Ik wil de mensen die gereageerd hebben in ieder geval

nog eens exfia bedanken voor hun aanmelding. Hieruit blijkt

dat er toch nog mensen te vinden zijn die iets meer voor hun

vereniging willen doen.

Graag verwelkomen wij Don van Ruiten als onze nieuwe

communicatiemedewerker. Don is al Id sinds 1991, een oud

gediende dus en is ook spnsor van de Royal Ten met zijn

hdrijf D+F assurantiën, zie het wijwilligersshirt. Het bestuur

en ik wensen Don een frjne samenwerking toe en nog veel

plezier met al het werk waar wij hem mee gaan opzadelen.

Als u op onze club bent geweest kunt u het niet over het

hoofd gezien hebben, het nieuwe spandoek met de datum van

de komende wedsnijd. Het doek in onze huisstrjl knaloranje

zal menige wedsrijd gaan opsieren. Ook staan wij al ver-

noemd in een folder van Holland Runner. Wat er allemaal niet

in koÍe tijd gebeurt. U ziet, de tijd tih verder en voor u het

we€t staat u er weer als vrijwilliger op 23 mei 2004. Ik wil u

gaag prettige feestdagen en een voor-

spoedig, sportiefen Royal 2004 toewen- qffi$l
sen namens het hele bestuur van de

Royal Ten.

Marcel den Dulk

VorrnitÍrlrTheHague

rUil§ER§

twrjfelachtige eer toegekend om als eente van

barmedewerkers een stukje over mezelf te

'Te bent er helemaal vrij in om te schnjven

zou bijvoorbeeld kunnen vertellen dat ik bij de

$oep van Henk van Leeuwen en Eus vd Berg loop. Dat ik

sinds september 2002 lid hn van de club. Dat we onlangs ern

heel gezellig weekend hebben gehad in Padjs. Dat we met

onze $oep vaak gezelhg uit eten gaan en ik vilrd dat we een

hele leuke groep hebben en ik veel van deze mensen inmid-

dels als goede vrienden beschouw. De bardiensten ervaar ik

ook zeker niet als vervelend, maar vind ik heel gezrllig. Ik

zou iets kunnen schrijven over het etentje wat we onlangs

hebben gehad met de groep van Jaques. Ik heb me die avond

geweldig vermaah. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Ik

zou ook nog kunnen vermelden dat ik werk op de Terhnische

Universiteit in Delft. Ik maak voor de faculteit

Elekffotechnieh Wiskunde en Informatica de colleges en ten-

tamenÍoosters. Ik flans wat stafistrekjes in elkaar en maak de

tijd vol met nog enkele andere niet noemenswaardige taken.

Ik zou mijn lecftijd kunnen vermelden. Ja, dat kan ik

doen...Misschien is er iemand geihteresseerd in mijn seksle-

ven? NeÉ, dat denk ik niet.

Ik heb geen kinderen. Ik houd 00k eigenlijk niet zo van kinde-

ren. Of zou ik dit nou beter niet kunnen vermelden. Nee, dat

kan ik wel vermelden. Ik had toch de vrijheid om te schrijven

I

Bar

u

uta[[
I
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Marathon NewYork

Eenonvergetehlkeloopervunng
maanden geleden hebben wr1 flneke Schnitzler,

Kessel, Nol Overvliet, Joop den Ouden,

Paul van Dunnó en Martin Abbink) het

om de marathon van New York te doen. Dit

werd een onvergetelijke ervaring, die we graag als trp aan alle

lopers willen overbrengen. Je kunt deze marathon het beste

combineren met wat extra dagen om rond kuieren en van je

jetlag af te komen.

New York New York

Wat een stad! New York lééft. Nergens in Europa vind je daar

ern gelijke van. Deze bruisende stad van krioelende mensen,

golven van taxi-cab's, steeds maar weer langskomende sire-

nes van brandweer, ziekenwagen en plitie, de lichtreclames

die op Times-Square van de nacht een dag maken, de dure

haute couture etalages naast de jeans dump $ores. Wat een

stad, en wat een mensen: één ptpouni van keurig geklde

zakenlui, hard rocken, rappen en heel veel toensten. Model

'chique' of model 'rugzak'. Óf det
'hardlooptoerist' natuurlijk.Wrj zaten in een

hotel in Secaucus, New Jeney, dat is net

buiten Manhattan. Dat leek me eerst een

minpunt maar zie ik nu als een goede tip.

Voor een busreis van 20 minuten heb je je

nachtrust terug. Zorg datje goed voortereid

bent, want er is ongelofelijk verl te doen.

Absolute aanraders zijn de boottochten om

Manhattan en langs het wijheidsbeld, het

uitzicht over New York vanaf het Empire

Sate Building (overdag én s'avonds!), het

in modeme architectuur gebouwde

Guggenheim museum (mijn voorkeur) of

anders gewoon het Metropolitan Museum, een wandeling in

Chinatown (tip: doe dit s'avonds: heel gezellig door de ver-

lichting) om daama een paaÍ straten verder in'Little ltaly' een

fijne pasa maaltijd te nuttigen.

The Friendship run

Het begint eigenlijk al de dag vór de marathon. 0m het

'eigen volk' wat betere kansen te geven, worden alle buiten-

landse lopers geacht hun krachten in em koÍe wedsrijd de

dag vór de marathon te geven. Dat noemen ze een

'Friendship mn' en hslaat4 mijlofwel6,4 kilometer

Marathon day! Wat een dag!

De start is een onvergetelijke ervaring. Rondkijkend in een

staÍvak met zo'n 34.661 andere enftousiastelingen zie je

grote bogen van kleurige ballonnen. Als het Amerikaanse

volkslied ingezet word[ kijg ik br1 het massale zingen van

"[and of the brave" een krppnvel van ontoering. Het staÍ-

schot valt! Ik schiet nog snel m'n plaatjes van de loopgoden

uit Kenia en spring daama in het loopgewoel. U weet het rus-

tig staÍen is het credo. Maar anders kan

ook niet in deze drukte.Na die brug van 2

mijl draar je de Brooklyn Fourth Avenue

op die als &n lange weg tot het 8 mijlspunt

doorgaat. Tip: leer jezelf van tevoren om je

pace in minuten per mijl bij te houden.

Elke mijl wordt hier aangegeven. Zo kom

je brjvoorbeeld met gemiddelde pace van 8

min per mijl keurig uit op 3 uur 30 (een

marathon is 26,2 mijl). En wat staan die

straten vol met mensen! "Go, sir go!!",

"You're looking good!!", "You're a win-

ner!!". De Marathon van New York heeft

duidelijk het meeste en luidruchtigste

publiek. Wij boften met extra publiek door het mooie weer.

Dan leer je ook gelijk om dat Poland water en dat 'Gatorade'

energiedrankje te waarderen. Die drinkpsten staan er om de

mijll En zrjn van begin tot eind voorzien van jonge en oude

vrijwilligen die je al dat heerlijks aanreiken. Met al dat

publiek (2,5 miljoen toeschouwers: zeg ruim duizend toe-

schouwers pr loper of honderd duizend per mijl) en al die

vrijwilligen (16 duizend: zeg I vrijwilliger op elke 2 lopers)

begrijp je langzaam maar zeker hoe dit hier in elkaar steekt.

De New York City Marathon is geen loop van de lopers maar

van de New Yorken. Dit is hun way of life, waar jij in mag

figureren. Wat een feestl Na een doortocht door de Joodse

wijk komen we in Queens. Hier staat de Queensborough

Bridge die je naar Manhattan brengt. Een steile brug, die het

16 mijlspunt (en het 25 km punt) passeot. Hier zie je links en

rechs de eerste vermoeiöeid op treden. 0p Manhattan gaan

we via een flink stuk First Avenue met fraaie wolkenkabbers

via East Harlem naar de Bronx. Je moet nog wel eerst over

een brug met de nietszeggende naam: "Fint AvenueAilillis

Avenue Bridge". Maar de lopen kennen deze brug met het 20

mijlspunt 02,2 km) ook wel als "the Wall' of the 'Bridge of

Sighs". 0p deze hellingen raken brj heel wat loprs al de laar

ste koolhydraatreserves 0p. Lopen hier hetft daarom wel wat

weg van die reclame met die roze battuij konijnqes: in de

diepe stilte van dravende gympen 0p rode taprjt (l) van deze

'brug der zuchten' gaat links en rechts menig kopje hangen.

Aan de andere kant van de brug staat em grote agent te brul-

len: "Welcome to the Bronx. And do you know what to do

when you're in the Bronx? Run! You've got to run as fast a

you can!" Ik neem het advies over, m'n horloge geeft aan dat

de tot dusvene gelopen tijd minder beroerd is dan ik had ver-

wacht. Het fototoestellede gaat nu echt de heuptas in en we

concenfteren ons 0p het lopen. Al te veel risico wilde de orga-

nisatie niet nemen, want reeds na één mijl sturen ze je weer de

Bronx uit en het fatsoenlijke Manhafian in.Tsezn'.2l mijl. In

Cenftal Harlem ligt het 22 mijls pun! hoera: drinken, het is

warm dus water in de mond, over het hoofd en over het shirt.

Pas verdacht lang daama venchijnt het 23 mijls punt, einde-

lijk weer water. "0f we niet kunnen stoppen, lekker wandelen

of wellicht even gílan zitten?', vragen je benen. Niets daar-

van! KoÍe slag, niet overhlasten, wel regelmatig tempo hou-

den. Toch komen we nu boven de 8 minuten per mijl uit.

Tegenover het 'clubgebouwtje' van de New York Road

Runners draaien we eindelijk het Central Park in. Een oranje

spandoek geeft 24 mijl aan. Bijna! Nog even doorzetten. M'n

benen beginnen nu echt zeer te doen. De aanmoedigingen van

het publiek gonzen in het hoofd. Ik kijk op m'n horloge, het

gaat allemaal goed, als je maar niet verslapt. Lieve help, wat

een heuvels hebben ze hier voor die laatste mijlen uitgezocht,

het lijh wel een achtbaan! Na werr acht zwr langdurende

minuten eindelijk het 25 mijls punt. Veel wandelaars. Zweet

drupt aan alle kanten van m'n shirt. Ik had me 'gefocussed'

op een loper die ook lekker aan het inhalen was, maar ik kan

hem niet meer bijhouden, laat staan inhalen, hij verdwijnt uit

zicht. Wel zie ik nu om de honderd yards een oranje ING vlag

die aftelt naar de eindstreep. Onze eigen Hollandse ING als

hoofdspnsor van de marathon in New Yorh welk em ironie

om hier, 2.655 km van huis, onder oranje vaantjes te frnishen.

Mij maah het niet meer uit, rk srek mijn benen omna26,2

mijl, ofwel 3 uur en 26 minuten en 32 seconden het horloge

uit te kunnen zetten. Joepie, een frlne tijd! Wie had dat

gedacht? De vrijwilligen achter de lijn versffek'ken medailles,

warmte dekentjes, drankjes, wat eten, je droge kleren en alle-

maal blijven ze je toeroepen dat je er geweldig uitziet en een

winnaar bent. k zrg zn dat juist zt de echte champions zijn.

Darrk je wel, waar waren wij lopers zonder jullie? Allemaal

stralen ze terug, een gote vent geeft een roffel van enthou-

siasme op z'n houten tafel. Het fototoestel kan weer uit de

heuptas. New York, New York big city, big pople, big smi-

les.Onvergetelijk.

Maftin Abbink

Trainingsvueekend oude glorie
onder het genot van een

kwamen Joop en ondergetekende op het idee

een keer een trainingsweekend te organiseren.

wel op een koÍe termijn gebeuren in verband met

ons wedstrijdprogramma, de één van de vier cross en de halve

marathon van Monster. Na een telefoonronde door Marcel

den Dulk kwamen we op 8 personen uit die meegingen. Joop

Seisinger, Cor Zwart, Ton Toet, Marcel den Dulk, Sjoerd

Luidinga, Nico Droppert, Don van Ruit€n en ondergetekende.

Cor Zwart viel later jammer genoeg af in verband met een

gebroken middenvoetsbeentje. De volgende dag op intemet

een 8 persoons huisje geboeh dus de strijd kon beginnen. Op

vijdag 24 oktober jl. vertrokken we om

13.00 uur richting Eerbeek. Na wat opont-

houd, hles, een niet volgens onze

Nederlandse verkeerswetgeving juiste

manier monteren van ATB's achter Joops

bolide, leverde hem (on$ een boete en een

blaasproef op. Waarschijnlijk zat er toch

verdacht veel drank in die bonbons van

Sjoerds wouw. Uiteindelijk kwamen we om

16.30 uur in Eerteek aan. Na wat inkopen

gedaan te hebben, gingen we naar het huisje

om ons om te kleden voor de eerste training;

het was tenslotte een trainingsweekend.

Marcel die het koken op zich had genomen

(hoefde tenminste niet af te wassen) bezorg-

de ons die avond een heerlijke pastamaaltijd. Bij gebrek aan

een gÍote pan werd deze uit een afrrasteil opgediend. Die

avond gezellig wijn en bier gedronken, prachtige natuurfilms

gekeken op Canal + waardoor Don het verdere weekend

geheel van slag was. ftlfs op de Galapagos eilanden was hij

dit niet tegengekomen.Zhterdag stond in het teken van een 55

km lange ATB tocht over de Hoge Veluwe. Na een pittige

loopfaining en een stevig ontbijt gingen we fietsen met z'n

vijven. Marcel en Ton bleven thuis om de Indische maaltijd

voor die avond voor te bereiden. Dat je op Veluwe mooi kan

fretsen was mij wel bekend maar op de ATB geeft dat wel een

andere krjk op dat gebied. De pastamaaltrjd en het stevige onf

bijt kwamen goed van pas; hongerklap of iets dergelijks heF

ben we niet gehad. Joop had het wel een beede moeilijk, die

anderhalve liter wijn en de zware pastamaaltrjd van de avond

daarvoor, zaten wel een beeqe in de weg. Don ging halverwe-

ge terug doordat hij matuiaalpech had aan zijn klikpedalen.

Nico, Sjoerd, Joop en ondergetekende gingen met goede

moed verder. Die goede moed hadden we hard nodig, want

het begon stevig te regenen. Nu gingen we echt mountainbi-

ken, de paden werden gladder en er kwam meer blubber Daar

Sjoerd en ik huurfietsen hadden zonder klikpedalen hebben

we dat geweten. De afdalingen werden lang, steil en vol ston-

ken. Dat ik soms op die frets bleef zitten was een wonder,

want mijn benen vlogen overal heen. Het nut van die klikpe-

dalen heb ik altijd zwaar onderschat. Uiteindelijk na drie en

een half uur fietsen kwamen we onder de bagger aan brj het

huisje. Na de fietsen en onszelf ontdaan te hebben van de bag-

ger, gingen we nog even het zwembad onveilig makeq er

moet t€nslotte getraind worden. Nadat Marcel een heerlijke

Indische maaltrjd klaargemaah had, mochten de anderen zich

op de vaatwas storten; 00k een vorm van trainen, mentaal dan.

Na de koffre viel de een na de andere Íietser op de bank in

slaap.Joop als eerste, daama de andere fretsen.Uiteindelijk

zaten alleen nog Marcel en Ton naar een natuurfilm te kijken,

De vorige avond verwijderde deuren door Ton van de slaap-

kamers werden weer snel teruggehangen. Als een mens moe

is, snurkt hij blijkbaar harder met een beege drank op. Zondag

stond rn het teken van de lange duurloop en wel over een deel

van het mountainbike-parcoun wat we de vorige dag hadden

gefretst. We zijn begonnen 's morgens eeÍst met een zeeÍ rus-

tige duurloop van een half uur, gevolgd door een zeer uitge-

breid ontbijt. De voetballiefhebbers onder ons wilden voor de

lange duurloop nog naar PSV Ajax kijken, maar na de eente

helft hadden ze dat wel bekeken; het leek wel op een derde

rangs vechtfilm. Don ging nog een stukje fietsen en de rest

grng lopen: Ton, Marcel en Nico anderhalf uur; Joop, Sjoerd

en Piene twee uw. Het weekend werd afgesloten met een

pannenkoekmaaltijd van Piene, of waren het maaltrjdpannen-

koeken, we zijn er nog niet over uit. Na de afuas en koffie

ging ieder werr moe en voldaar huiswaars.

PiemvanLep.uwq.lt

A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van a[[e soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. 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

f
f

Hu man & Du estein

Maar wat als lopen niet gemakke-

tijk gaat?
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Trainen tr00rde rttarathon en trainen b
f f an iuli tot en met oktober heb ik getrand voor de mara-

ff ,fl., van New York. Met een schema van Roché voor

U dne dagen zelf trainen en op maandag en woensdag

metainen met de groep van Ed. Ik kon kiezen van Roché

hoeveel trainingseenheden ik wilde en vijf leek mij prima. 0p

dinsdagochtend en vnjdagochtend liep ik voor mezelf (brjna

nooit langer dan een uur) en in het weekend werden de lange-

re duurlopn (tot maximaal drie uur) afgelegd.Er maakten

twee wedstrijden deel uit van het trainingsprogramna. De

eerste was een halve marathon tijdens de Vlietloop. Tijdens

deze loop liep mijn trainingsgenoot Andres een nieuw per-

soonlijk record in l7.59en ook Ronald liep erg snel in 18.32.

Ed heeft me onderweg begeleid op de fiets, dus beter kon rk

het met hebben. Voordat ik Cronesteijn in liep kwam Roché

er al weer uitzetten. Ik kon nog succes roepen dus hij dacht

dat ik niet echt mijn best aan het doen was maar ik was uitein-

delijk ug tevreden. Ik kan natuurlijk niet tippen aan ern trld

van Roché van 1.07.59 maar met een PR was ik hml teweden

(onder de 1.39).

Drie weken later liep ik de dertig van Almere. Die ging ook

erg prima. 2,28 nog wat. Ik dacht toen nog steeds dat ik in NY wel op een schema van 3.30 weg kon gaan. Dat heb ik ook

gedaan maar dat heb ik geweten ook. Ik mocht starten bij de

snelste 3000 dames (ik had 3.45 doorgegeven). Heel gaaf

want ik stond vrjf meter van de staísffe€p. De snelste mamen

stonden op de andere weghelft ietsje terug en die haalde ons

binnen no time in op rechts. De eerste tien ging in 49 minuten,

de halve in 1.49. Toen heb ik mrjn tijd al bijgesteld naar 3.45.

Vanaf de dertig hoopte ik alleen maar dat ik het binnen de

vier uur zou halen. Dat is helaas niet geluh (4.03) maar het

was super. Ik heb maar besloten nujn 3.30 een keer in

Nederland te gaan lopen. Ik kan iedereen NY aanbevelen. De

organisatie is fantastisch, het publiek superenthousiast (You

can do it, you look wonderfrrll en this is your day etc.) en je

loopt door alle wijken van NY dus je hjkt je ogen uit. Het

publiek vaneert van orthodoxe jood tot gospel choir. kht
heel gaaf. Ik heb het stokje weer doorgegeven aan Diane en

Mark uit onze groep die nu voor de marathon van resp'ectieve-

lijk Londen en Rotterdam gaan. In ieder geval is nu al driem-

aal bewezen dat je pnma brj Ed kunt blijven trainen en een

marathon kunt lopen door Toon, Sylvia en ondergetekende en

straks door Diane en Mark.

HesteÍvan Leeuwen
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De hadloop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 630 r 2564 AK Den Haag
Telefoon 070 - 368 86 12 ! Telefax 070 - 323 66 71

SHIELD MARK B.V. ÏHE LARilAG BUILDIilG OVERSCHIESTRAAT 6I POSTBUS 756A3
IOTOARAMSTERDAÍtl TELEFOON:O2O-6tt taaa FAX:O2O-Stt tAOO

WEBMASTER
Hans Eikenaar

CLIJBKLEDING
Erl Zijl

REDACTIE

Hellen den Dulk

Dat andere merkenbureau.

SxIELD MRRx

Voor advies over de bescherming van merken,
modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDRIJ F

C.BONGAERTZ B

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

V

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

Ben van Kan (voozitter)

Eugène van de Berg

Hans Blokker (wedstrijdgroep)

Annet Manders (secretaris)

Roche §ilvius

TRA"VER§

070-3978253

070-3080125

070-3960289

070 3857496

ffi44&2263

8?0 l,fli[ 0i?Í2

ffi \T[ 0i?J8

W l',{XlE 057J9

s tR[ t5?Í7

885 r,r55 0Í/S
931 MRE 058:2

8fl Mó5 0i8:44

9» V$ 0i9.44

Yn IíXts l0l:49

l0l8 lRE l:trÍ5
Wn Vm lfl:35

1030 r{x§ l#l|
l0E li,lm l:0jl
1035 VRI l:I,i:ll

Eugene van den Berg 070-3080125

070-397328 l

Marcel den Dulk
Pieter de Graaf
Jos rle Graaf

(vice-voorzi&r)

Nel Buis

Avram den Heijer

070-3837024

0174-240861

07 1,5768370

070-3867300

070-3550173

0?0-3978253

070-3860233

070-3204095

070-3479234

070-3944671

010-3642763

070-3901597

070-3901597

Henk Hoogeveen

Ben van Kan
Henk van Leeuwen

Joop den Ouden

Jacques Overgrauw
Frans Perdijk
Roche §ilviur
Hsidi van der Veer
Genit van der Yeer
Ed zijr

Maandagav. na 20.00 uur

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

Magseurs:

Trudy de Lange

Johan Koopman

070-3864053

ma/wo avond M-23795113

Peter Hoek
070-3476131

06- r s483890

IBA'IVfR5 CONDITIO
Jan Ruigrok
(informalie conditio)
Truus Krumbholz

06-23095534

070-3930209

Terrv Roel
0i0-324ts30
070-347456'.1

do avond

di/do ochtend

THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal I I
2244 BK Wassenaar 070-1281 025

Vuurplaat 623

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan @adfas.nl

BESTUUR

Het bestuur van

John Àgerof
(voorzitter)

Jelle v.d. Veen

Clavecimbellaan 75

2287 v CRijswrlk 070-3943936

2e Anth Heinsiustraít 84

2582 W Den Haag 06 53533941

BARCOMMISSIE
Berry Kramer
(voorzitter)

Ruud van Groeningen

06-2309.5534

HOTROÀD REVIEW
Herenstraat 45
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