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e€n

Ik hoop onze leden, de ÀLY*ponson en h€el veel aarkomende lerten op oize biimndere b[ieenkomst h
kunnen verwelkomen.

M*r iníumatie over & Qub van llon&rd op ttutw.haguerudrunnen.nl

Pronk (secretari$,

John Agterof (vice-vooziter), Rob

V.l.nr. Ben Hermans (voozitter), Zier

Namens lnt fufirur van de Club van llordcrd,

Ben llermans

I

Voorwoord

I

Nog afgezien van de diverse sportieve hoagte-
punten die wij dit jaar hopen me te maken, zal
het iaar 2004zeker *n hoogÍepunt zijn, omdat
wij20 jaar fustaan.Wie had dat ruin 20 jaar

geleden kunnen voonien, dat wij zouden

uitgroeien naar en bloeiendevereniging met
en ledentalschommelend rond de 550.

alvorens enkele opmerkingen te maken over

Het is inmiddels een taditie geworden de Kentcross op

26 decemhr. Wederom een goede belangstelling en em

sfrakke organisatie door het ervaren duo Els en Ruud.

Op 4 januari vond de Nieuwjaanreceptie plaats in ons

clubgebouw, voorafgegaan door een gezellig loopje, geor-

ganiseerd door Roché en zijn groep. Getuige het aantal

mensen dat de receptie bezocht heeft, blijkt wecr eens hoe

de vereniging biju leeft.

Daar de ALV's niet zo goed bezocht worden als de recep-

tie, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt, niet over

het afgelopn jaar, maar over enkele onderwerpen het

woord te voeren, die ons dit jaar intensief bezig zullen

houden. Het eente karwei zal de verbouwing van de bar

zijn. De oplevering zal rond eind februari zijn, waardoor

de uitgifte prahischer en efficiënter wordt en voor de

leden plezieriger en sneller bij het ophalen van hun natje

en droogje.

Verder staat nog het schilderen van de bruine schroodes

in de kantine op het programma.

Na deze werkzaamheden kunnen we echt zeggen: het

clubgebouw staat er !

Het "opfrissen" van ons trainerscorps wÍs em volgend

punt. Door vertek of om andere redenen stoppen, is er

een sterke behoefte aan nieuwe trainen§ters). Wij hebben

in een hleidsvergadering van 26januarijl. met de TC uit-

gebreid stilgestaan bij het feit, hoe wij nieuwe en vooral

jongere leden kunnen interesseren de cunus loopgroepri

A te gaan volgen en vervolgens em groeppl of niet in

duofunctie, voor zijn of haar rekening willen nemen.

Initiatieven daartoe zullen u binnenkort via de TC berei-

ken. Verder zal er voorlichting gegeven worden over de

effecten van het hardlopen op de gezondheid, het lichaam

en het belang van voeding.

De laatste ontwikkelingen rond het nieuw aan te leggen

parkeertenein, staan in de bijdrage van Jelle van der

Veen. Wat uiteindelijk ook de uitkomst zal zijn, het bete-

kent dat wij em fon aantal parkeerplaatsen zullen moeten

inleveren.

Wij zullen dit ook luid en duidelijk bij de gemeente Den

Haag onderde aandacht brengen.

In gezamenlijk overleg zullen wij rachten een oplossing

te vinden.

Ik heb nog veel meer zaken te melden mals b.v. de goede

start van de ZOT etc; daarover meer in de rdgenffiitie:

netsrrltt$@t;n, WgX# mX
,oin AgÍerof, voozrfte$ËË& Bë

even stilstaan bij de maand december

a 13 decembr heeft de vrijwilligers-

Meer dan 100 leden, waaronder

enkele parhers, hebben weer kunnen genieten van een

voorteffelijke tapasmaaltijd, vezorgd door Nellie, Rob

en en Berry en dit alles in een genoeglijke sfeer. Wijheb-
ben voor de zoveelste keer afscheid genomen van Heidi

en Genit van der Veer en nogmaals onze dank uitgespro-

ken voor hetgeen zij vele jaren voor onze vereniging en in

het bijzonder voor hun groepen hebben betekend, onder

aanbiding van een cadeau. Zonder vele wijwilligen zou

onze vereniging geen bestaansrecht hebben, vandaar dat

de vereniging terecht eens per jaar de wijwilligers eens

lekker in de watten leg, als dank voor het vele werk.

Ondersteun uw lichaam
en uw sportprestaties

met Herbalife voeding en supplementen

Ook voor afuallen, aankomen, ïD
meer vitaliteit yl

Loes de Vlieger tel: 070-3r'.72016
Email Loesdevlieoer@wanadoo. nl
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Kaarten ziin vanaf
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CLUB VAN HONDE
n mei 2004 bestaat de Club van Honderd van de HRR l0 jaar. Deze gebeurtenis laten we natuurlijk niet

HRR. Wij zijn als bestuur al onze leden zeer erkentelijk en hopa de komende jaren ons le enbestand tenmin-

19941 2004
f

is toch

Eenste te consolideren lGjadg

a.s18 apÍil

. Allen10 jaren eenafgelopen uihodigingkijgen een omop

kantine van de

sfeervol

Honderd en daarom rekenen we op een grote fotognfischo

1O JAAR

tig resultaat breikt. En er nuttige aankopn gedaan door de

1994.herinnenng aan de staÍ van onze
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Berichten vanuit het bestuur
11 november 2003:

2004 uit het bestuur stappn. Na vele,

hij dat iemand anders het stokje moet

opvolger moet gezocht gaan worden.

. De inspectie van Duinwaterleiding is geweest. Zowel in

de cv-ruimte als in de keuken moeten aanpassingen vet-

richt worden ter voorkoming van legionella. Jelle heeft

een offerte aangevraagd.

. Uit de kwaÍaalmpprtage is gebleken dat de baromzet

wat terugloopt. Ondezocht zal worden waardoor dit

komt. Bekend is dat het op donderdag rustiger is gewor-

den.

. Naast de gebruikelijke bestuunvergaderingen wil het

bestuur 4 x per jaar een thema-vergadering beleggen.

De eerste zal in het nieuwe jaar met de TC plaatsvinden.

Bestuursvergadering 2 december 2003:
. Om behre verlichting op het oude parkeertenein van

VCL te verkijgen, wil Jelle kijken of hij onze verlich-

ting tijdelijk kan doortrelrken naar de oprit van het ter-

rein.
. Onze sportservicemedewerker Rob van der Bilt kan nog

'n jaar blijven. Het bestuur zal, in overleg met anderen,

tijdig naar een oplossing moeten zoeken voor 2005.

. De organisatie voor het rainingsweekend wil maar niet

op gang komen. Nel zal een noodoproep doen voor vrij-

willigers.
. Binnen het bestuur is gesproken over de mogelijkheid

om met part-time trainen te gaan werken. Hierdoor

konren er hopelijk meer aanmeldingen voor nieuwe cur-

sisten. De TC zal gevraagd worden een wervingsaktie te

staÍten.

Bestuursvergadering 13 januari 2004:
. Bij deze vergadering was Eric Spaargaren voor het eent

officieel aanwezig als aspirant cdrdinator communica-

tie+ommissie. In de komende ALV zal Eric zich ver-

kiesbaar stellen.

. Door de enorme toeloop op zaterdag door de ZOT-

lopen stonden vele auto's verkeerd geparkeerd. Jelle zal

bij Duindigt en de Keuken van Waarde navragen of op

die teneinen geparkeerd kan gaan worden.

. Er zijn klachten binnengekomen van

autoruiten. Het gaat hier puur om vandalisme,

auto's wordt niets meegenomen. De gedupeerden wor-

den gevraagd om aangifte te doen bij de plitie in &
hoop dat vaker gesurveilleerd zal gaan worden.

De volgende bsuur*erga&ringen zullen plaahvinden op

24februai en 30 maaft2W.

)r

Nog voor het 20-jartg butaan en bij het venchii-
nen van dit nummer, h.,r.tft de baruerbouwing
zijn bedag gekregen. Een efficiëntere en aange-
paste ruimte waarbij wij verwachten dat elke

loper nog ieB sneller zal kunnen worden gehol-

pen. Met enonne inzet hebfun en aantal vrij-
willigende bijl gezetin de oudebaren is daama

alles werlr geh*l ogebouwd in nmenwe*ing
met en professionele interieurbouwer.
Resuitaat................?
We zullen ecnen andert.z.t. op gepastewijze

nog inluiden.....

, jaar zullen er weer gezellige (thema)avon-

georganiseerd en de eerste daarvan is het

op 20 maart a.s. Er is een goede DJ.

en de kaarten voor dit feest zullen vanaf 1

maart aan de bar verkijgbaar zijn

Nogmaals wil ik wijzen op het feit dat in de keuken de

huis- en gedragsregels zijn opgehangen. Deze houden o.a.

in dat er geen meegebrachte alcoholhoudende dranken

genuttigd worden. Het blijkt dat men nog steeds niet goed

bekend is met deze regels. Een ieder zou moeten begrij-

pen dat de baromzet saÍnen met de contributie e€n groot

deel van de inkom$en van de vereniging vormt. Dit

bedrag kunnen wij op jaarbasis genereren en kunnen daar

ons bestaan aan danken. Indien men dan op bovenstaande

manier deze inkomsten ondermijnt is dit een niet te tolere-

ren actie, en zal men direct worden aangesproken hierop.

Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat dit wordt

geschreven, daarom voor de juiste informatie hieronder de

regels die mede opgesteld zijn, door NOC/NSF.

Overigens mag een verjaardag met bescheiden nakatie op

het clubhuis worden gevierd, echter eten voor een goep

zonder enige aanleiding wordt niet aanvaard.

Huis en gedragsregels wer alcohal in sportkantines

(N0O/NSF)
, Het is niet toegestlnn zelf meegebrachte alcoholhou-

dendc drank te gebruikcn in de kantine of eldcrs op lrct

terrein v an de v ereni ging

, Het is niet tlegestaan om in de kantine gel<ochte alco-

holhoudcnàe drank el.ders (bijvoorbeell in dc Heedkn-

mcrs) te nuttigen dan in de kantine of op lrct Íerras.

, Het bestuur wil voorlamen ilat personen met mcer dan

htt toegestane promillage alcohol aan het verkeer deel-

nemen. 0p brnis daarvan kan dc verstrekk)ng van alco-

holhoudendc drank worden geweigerd.

, bidinggevende m barvijwilligers (in de zin van het

bepaalle in artikel 1) dnnfun geen alcohal gedurndc

hunbardienst.
. Pijsacles die het gebruikvan al.cohol stimuleren, zoals

lwppy hours, meters bier m rondje van de wah zijn in

dc kantine niet toegestaan.

. Vanuit het oogpunt van tw te streven alcoholmatiging

wordt het gebruikvan alcohalvije drank gepromoot.

, Persontn die agrexie of ander rnrmafwijl«nd gedrag

vertonen wordcn iloor de dienstdoende leidinggevende

of barvijwilliger uit de kantine verwijdcrd.
, Personen ordcr dc 18 jaar mogen geen alcohallwuden-

dt drankcn verkapen, en geen bardienst draaien.

Vertrouwenspersoon
Zoals de meste ledenweten heefthetbestuur
van HRRhesloten om een vertrouwenspenoon

aan te stellen bij de vereniging. Een hardloopver-

entging is wat samenstelling futreft en afspie-

geling van onze huidige rpaatschappii, en daarbij

hoort ook dat (seksuele) intimidatie, agressie en

geweld voor kan komen. De NOCiNSF heeft hier-
over informatie en documentatie en riàtmet
name de aandacht op degenen die gevoelig zijn
voormachtsvercchillen. Denk b.v. aan de verhou-

ding

van verfiouwenspersoon wil ik graag

vereniging vervullen. Er zijn afspraken

bestuur gemaakt over de omgang met ver-

informatie door mij

Als een van de leden mij benadert om iets te bespreken

zal ik trachten in overleg met de beffeffende prsoon de

situatie duidelijk te kijgen. Dit gesprek zal telefonisch of

op een nader af te spreken ontmoetingsplek plaatsvinden.

Daama kunnen we bekijken wat de beste manier zal zijn

om met het probleem 0m te gaan. Wellicht kan steun bij

het aangaan van een gesprek voldoende zijn, of is bemid-

deling gewenst. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat

ik als hulpverlener optreed. Indien gewenst of nodig kan

ik doorverwijzen naar andere instanties.

Nog iets over mijzelf: ik ben Dini Kuijer, 55 jaar en

woonachtig in Den Haag. Tnlfben ik geen hardloper wel

een enthousiast fieser in mijn vrije tijd. Mijn dagehjks

werk bestaat uit ambulante behandeling van mensen met

psychiatrische aandoeningen, als sociaal psychratrisch

verpleegkundige in Delft. Ik ben 's avonds telefonisch te

bereiken: 07 0-38397 7 5.

Hartelijke groet,

DiniKuijer

p
,1

;" $'ïi)

Zoon van Gerard Harteveld en Petra
Eggermont

BroerÍje van Nienke, Anne en Sietse

Namens HRR van harte gefeliciteerd en
veel geluk toegewenst

t,((
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A[ meer dan 15 jaar is Huykman &,

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van atte soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciate sport-inlays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

orthopedische schoentechniek

D
D

Normaal lopen, ffi't 
-ffi

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

tijk gaat?

Huykman & Duyvestein

Lop
der

en
zon

KNAU

KAARTJES
dit blad lezen zijn inmiddels de nieu-

zullen net als vorig jaar venpreid

de trainen. Mocht van jou geen hainer

bekend zijn, dan kan je dit kaarje bij mij komen

ophalen. Ik hn aanwezig op maandag- en woens-

dagavond en zondagochtend. Indien je niet op de

club kan komen, stuur dan een e-mailtje naar secre-

tariaat@hagueroadrunners.nl of bel 070-3175869.

voor 2004 binnen. Deze

loséWillernlr

SqretariaatHRR

I

t

Maart 2o(X
2Oe iaargang, nummer í
@ 2OO4, The Hague Road Runners

Mutatie§ - Wilt u bij onjuiste adrersering oÍ tenaamstel-

ling de juiste gegevens íuren naaÍ Avram den Heijer

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

Noot - De redtrtie heeft het recht re&ctionele stukken

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

geren, Artikelen in het clubblad oÍ ap de website

geplaatst onder persoonlijke titel, komen inhoudelijk

niet ondër verantvloording van bestuur erdoÍ redactie.

lnformath over adverentietariwm rrefuii$narbiil

Hellen den Dulk Herenstraat45,268l BD MONSTïR

tel. 06/24144601 - e mail clubbladhrokabelíoon.nl

Uitente inlevedatm huBli en ae€Ítentie§

ffiensdag l4apÍi12004

D D

Huykman & Duyvestein

i§ gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

Kerketuinen.

Zitverstraat 21

Z544EJ Den Haag

tetefoon (070) 366 18 98

telefax p70l321 45 22

e-mait: info@hdos.nt

flD



Hor Rolo Rrvrrw PAGINA 3

ln ons vorige nummer meldden wij al dat het jubileumfest groots gevierd gaat

worden.We laten en 20 jarig bestaan niet zo maar voorbij gaan.De

jubileumcommissie is regelmatig in vergadeing om plannen te maken en her'rft

en aantal zaken deÍinitief vastgesteld.

tI

I

HRR 20 jaar

1at

1984-2004
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Watweten we al zeker?

Hetfesten de rcceptie

Kun je er alvast rekening rm houden. En is

Het zou jammer zijn ats je

knallend, een feest met een

wet€n we nos meer

een jubileunrlogo

verheug zich al op

en datum om alvast in je agenda te

je vakantie nog

dit groobe feest

leuk thema. Dit

zeker?Dat er een

Namens de jubileunrcommissie,

NicoTroBenhtrg

op de voozijde en de

prijs: 1250 euro. Het

weg, maar vergis je niet Het is

deze datuml

oo Heett

lplrcn d

i

q:

BedankVera

HRR Radng Team wordt

nsord door:

nou net wel eens dat duwtje in de rug zijn om nog beter te

presteren. Over presteren gesproken. Dit zijn de mensen

die geselectead zijn voor 2004 met hun geleverde presta-

ties erachter.

I
kan de HRR nog me€r kwalit€it bieden aan talenten en

regionale toppen. Het is echter wel het doel om aanslui-

ting te kijgen bij de nationale subtop. Door de komst van

de gebroeders Roodakker (van Sparta) en de komst van

2lkm 1.09.53

zlkrnI.l0.22
6e NK 5km (nat.

Ruud van der Meer (van Haag) is het topniveau in de

breedte van de groep veel sterker geworden. Inmiddels is

Bastiaan Schellekens ook met een opma$ bezig, dus het

zou mij niet verbazen wanne€r de HRR komend jaar 6

atleten (incl. raine$ in de 32 min op del0km kan afleve-

ren. En volgens mij is dat heel lang geleden of zelfs uniek

te noemen.

Roché Silvius

0e500

ffi* 
r

Top 3

Appie Beekhuizen

Willem de Graaf

Robbert Roodakker

5km 15.26

5km 15.58

5km 16.04

lOkm 3223

l0hÍn 3229

10km 3235

van 1 januaÍi 2004 wordt het HRR

Team zowel financieel als materieel

door twee spnson. Ik zeg

vereniging zelf de grootste verantwoorde-

genomen om dit jaar meer in topsport te

investeren dan de voorgaande jaren. Onder het motto '

wie doet wat ie altijd gedatn lrceft, wl krijgen wat ie

altijd gekregen heef is de HRR het nieuwe jaar juist met

verandering ingesapt. Er zijn nieuwe, srakkere richtlij-

nen opgesteld waaraan topatleten moeten voldoen en daar

staat tegenover dat er meer geld hschikbaar is gekomen

voor talentontwikkeling en prestatieveóetenng. Het bud-

get is inderdaad behoorlijk omhoog gegaan, echter de

begroting voor 2004 kon niet volledig gedeh worden

door de HRR. Vandaar dat er gezocht is naar een sponsor

die dat gat f,rnancieel wilde opvullen. Holland Runner

(organisator van hardloopreizen), in de penoon van Aad

van Staalen, is bereid die frnanciële leegte op te wllen.

Holland Runner is verannxoordelijk voor bijna 3070 van

het toale budget waardoor de begeleiding van de geselec-

tesde atleten op een hoger niveau komt te staan.

Daarnaast is Zier Running Center, in de prsoon van

Zier Schaap, bereid gevonden om de presentatiekleding

van het HRR Racing Team kosteloos te leveren. Deze kle-

ding is in HRR-kleuren en met name bedoeld om als

selectie een homogene uitsfaling te genereren. Bovendien

kleed Zier Running de top 3 atleten van de HRR aan met

Asics-kleding. De initiatieven van Zier Running werken

natuurlijk kostenbesparend op het budget. Mede door

deze sponsoring wordt de samenwerking tussen het HRR

Racing Team enezijds, en JR Topsport (voeding en bege-

leiding) en CFT Sprtbegeleiding (ffsiologische testen)

anderzijds, steeds professioneler. De grote winst die er dit

jaar geboeh kan worden, ligt besloten in de mogelijkheid

om betere rainingsstages af te werken. Het is natuurlijk

niet voor niets dat alle toppen continu op trainingsstage

zrjn. Weg van huis betekent, trainen, eten en slapn, en

verder niets aan je hoofd. En dat kan voor onze atleten

lOkm 37.1 I

Inmiddels heeft Ruud van der Meer, de voormalig Haag-

atlert, het Haags Crosscircuit al op zijn naam geschreven

en is Theo Timmermans 2de geëindigd in zijn categorie

achter Piene van lreuwen. Robbert Roodakker staat aan

de leiding in het tussenklassement Z&Z op de 5km en we

doen het ook weer goed bij de I vd 4 wedstijden op de

weg.In Uithoorn zijn op de l0 EM ook scherp tijden

gelopen (Willem de Graaf liep daar nog een PR:54.06),

dus 2004 is goed begonnen. Mede dankzij de spnsoring

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

in verouderde houten vloerea en vele soorten parket

Waldeck $rmontkade 659, 2518 KH Den Haag, tel07&3456960
06-22404487 www.theoldfloorshop.nl houÍenvloer@theoldloorshop.nl
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dienst uan ílaar

vaderapeen
zondagochtend,

heeftVera
Papílaja deze
prachtige strip-
tekening
gemaakt.

Basis

Ruud van der Meer

Bastiaan Schellekens

Steven Post

TheoTimmermans

5km 15.40

5km 1ó.10

10km 32.28

10km3335

I0km 3357

10km 34.33

10km 35.39

10km 36.05

Runner Up

Peter Poelgeest

Avram den Heijer

Beloften (onder 23 iaar)
EddyRoodakker 5km 1759

2lkm 1.0958

2lkm 1.14.38

2lkm 1.14.14 3e NK 21km 45+

15km 55.02

15km 55.18
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Clubkoppels
met Margriet Hoekstra en Theo

Margriet enïheo, willen jullie je even voorstellen?

Margrirt: Mijn naam is Margriet Hoeksfa. Ik woon

samen met Theo in Den Haag. Ik ben 41 jaar geleden

geboren in Flevoland. Na de middelbare school heb ik een

opleiding gevolgd in Enschede. Daama ben ik, al weer

zo'n 17 jaar geleden, naar Den Haag verhuisd.

Tluo: Tltw is de naam en ik ben ook 41. Geboren in

Schiedam en na 1 jaar verhuisd naar Den Haag. Ik woon

samen met Margriet, zo'n 8 jaar.

MarEieUlheo wat doen jullie voor werk?

Morgrict: Ik ben werkzaam bij ING in Den Haag, als

automatiseringsspcialist en projectleider. De automatise-

ringsprqecten waarbij ik ben betrokken zrjn voomamelijk

gericht op de verzekeringsonderdelen (zoals Nationale

Nederlanden).

Theo: k ben ook werkzaam bij een verzekeringsmaal

schappij, en wel bij Delta Lloyd. Ik werk op de afdeling

voorlichting van het Ziekenfonds. Dit doe ik voor zowel

Dela Lloyd als Ohra, wat in het verleden de naam Nuts

Ziekenfonds was. Op dit moment is het een zeer hectische

tijd door alle wijzigingen vanuit de ovefteid.

lVanneer zijn jullie bij de HRR gaan lopen?

Maryrfut: In 1992 ben ik als deelnemer aan de Fit Ten

Miles loopgroepen gestart. Een jaar later ben ik lid gewor-

den van de HRR. Inmiddels loop ik al meer dan 10 jaar,

met onderbreking van één jaar, bij de groep van Joop den

Ouden.

Theo: ln 1989 ben ik via de CPC loopgroepen, aan de

Doorniksesfraat in Scheveningen begonnen. Hetjaar daar-

op ben ik lid geworden.

hardlopen. Mijn werkgever venchaft de nodige voozie-

ningen (kleedruimte, douches en flexibele werktijden)

waardoor dit mogelijk is.

Theo: Als loper van de wedstrijdgroep rain je vaak. Het

aantal fainingen lig op 7, en een enkele keer 6 keer per

week. Op maandag-, woensdagavond en zaterdagmiddag

trainen we gezamenlijk. Op de tussenliggende dagen zelf

trainen.ln het weekend loop ik vaak met MaÍgriet.

Waar halen jullie de motivatie vandaan?

Margrfut: Hardlopen is voor mij zeo belangrijk om te

ontspannen. Ik heb het op

mijn werk af en toe zeer druk.

Hardlopen helpt mij dan om

de gedachten te verzetten en

de stess kwijt te raken.

Daamaast vind ik het belang-

rijk om mijn conditie op pil
te houden.

Theo: Lopen is gewoon een

passie, en de onspanning

speelt hieöij een grote rol.

Mijn motivatie is het naar

collega's kijken die niet of
nauwelijks sporten en regel-

matig ziek zijn. Tevens stijgt

je motivatie als je goed pres-

teeÍ bij het sporten.

Wat was voor jullie de leuk-

$e wedstrijd in de afgelo.

pen tijd?

Maryriet: De hardloop{fung-

se in Apeldoorn was de leuk-

ste wedstijd waaríum ik heb deelgenomen in het afgelo
penjaar.

Theo: h hardloop4daagse was heel erg leuk. De Laan

van Meerdervoortloop van oktober was ook speciaal en

apart. Moeilijk om hieruit te kiezen.

Hebbenjullie zelfnog een uitdaging op het gebied van

lopen?

Margriet: Mijn uitdaging is om te proberen nujn pr.'s op

de afstanden tussen de 10 km en de halve marathon nog

een keer aan te scherpen.

Tluo: h, uitdaging is om mij te handhaven in het HRR

racing team, en eventueel nog betere prestaties op enkele

afstanden.

Hebbenjullie naastje sport nog hobby's?

Mwgtitt: Aan het hardlopen besteed ik het grootste deel

van mijn vrije tijd. Daarnaast probeer ik ook nog tijd te

vinden voor zweÍnmen en fietsen. Naast spoÍen mag ik
ook nog graag lezen.

Tlleo: Naast het lopen, hou ik mij ook bezig met triathlon.

Dus ook fainen voor het zweÍnmen en fietsen. In de win-

ter ga ik graag een paar keer skiën. En lekker op de moun-

tainbike parkoenen rijden in Nederland en in de Alpen of
ander bergachtig gebied.

Hoeveel tijd zou een mens gemiddeld per week aan

sport moeten besteden?

Margrict: Iedereen moet zelf bepalen hoeveel t{d hij/z{

aan sport h$eedt. Echter het zou goed zijn om per dag

toch minimaal een half uur te bewegen.

Theo: Dal is voor iedereen anders, maar 2 uur per week

wandelen, fietsen of joggen moet voor niet sporters toch

het runimale zijn.

Welk boek hebben jullie het laatst gelezen?

Margrfut: Het laatste boek dat ik heb gelezen is 'De

Koloruael' van Nyckle Hartsma, een friestalig boek.

Theo:"Hognbzrten" van MaÍ Smeets.

\{at is jullie favorietc muziek?

Mmgriet: Nsderlandstalige muziek, zoals van De Dijk.
Daamaast hou ik ook van de muziek van Joe Jackson en

U2, dus vooral muziek uit de 8Oerjaren.

TIuo: l*kkere swingende import disco uit de 80er jmen.

Vraaggesprek

Timmermans

Trainenjullie vaak, hoeveel en wanneer?

Margrfut: Gemiddeld 5 keer per week. Op maandag- en

woensdagavond train ik bij de vereniging. Op zondagoch-

tend sla ik de verenigingstraining over, vanwege het tijd-

stip (9:00 uur). Ik ga dan meestal met Theo een duurloop

doen, iets later op de dag. Daarnaast ga ik nog twee keer

per week in mijn middagpauzn zo'n 30 à 40 minuten

Na de ruiterpaden en valkuilen van de

Clingendaelcross, de duinen en zandbak van

Haag, de Baggerbakvan de Koploprswas de
laatste beproeving van het oosscircuit traditio-
neel hij Sparta. Hoewel het wcrur xhitterend was
hadden de weergoden de dagen ervoor gezorgd

dat er sprake was van en waar waterballet.

kon hem niet meer inhalen. De le plaats was dit jaar ver-

rassend voor Mulay Najib. Voor velen al een oude beken-

de.

Dat Margriet Hoekstra de le plaats bij de dames zou win-

nen was van tevoren al bijna een uitgemaakte zaak. Het is

jammer voor haar dat er zo weinig tegensknd is bij de

dames. Het doet niets af van haar prestatie. Margriet pres

teert bij het crossen altijd relatief goed. Met 6 van de 13

prijzen doet de HRR het van de regionale verenigingen

het het best. Daar mogen we best een beetje tots op zijn.

Het is jammer dat zo weinig vrouwen meedoen aan het

crosscircuit. Crossen is prima trainingsvorm. Het doet

wonderen met je uithoudingsvermogen. Het doet pijn en

je wordt er vies van. Nou en. . .. . . .?

Petetvan Leuwen.

HRR Scoort goed bii Crosscircuit

glijden en glibberen voor diegenen

spikes aan hadden. Het zal niemand ver-

het weer Piene van leeuwen was die zich

mengen met de eersten. Hij was 4e overall

HRR

Koplopen

AV'40

Vrouwensenioren

Renate Ovutrage

i MargrietHoeksfra

Vrurwen 45 +

Sylvia Dingemans

Seitzinger

3 Willem van Prooijen

Mannen6Sr

Ton Oude Nijhuis

Tegen inlevering van deze advertentÍe
en bij besteding boven de € 100,-,
ontvangt u2 paar Falke Run Classic
sokken t.w.v. € 19,- gratis

De ha rd loop-s peciaa lzaak
Laan van Meerdervoort 632 - Den Haag

tel: 070 - 368 3074

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nl

NIEUIIIIELEDEN
Marga Swart
lneke Wadman
Akke-lVlarijke Gunst

lneke Moetoer
Sylvia Verpaalen
John Parsons

Jane Parsons

[/larnix Breedijk
Simon-K Hugens

Evalien van Toor
Eric Wakley
Elizabeth Diprose

Cecile Hips

Brigitte Mulder
Ben Landsbergen

Eddy Roodakker

Robbert Roodakker

TRAINER

Conditio
Henk van Leeuwen

Ben van Kan

Ronneke Borsboom

Ronneke Borsboom

Ben van Kan

Henk van Leeuwen

Ben van Kan

Conditio
Ronneke Borsboom

I

Ronneke Borsboom

.loop den Ouden

Ronneke Borsboom

Roché Silvius

Roche Silvius
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Prijswinnaars:

en nàtuurlijk weer le veteraan.Wel opvallend was het

Theo Timmermans die op slecht l7 seconden van Piene

als 5e finishte.Op de foto's op de website van Sparta kan

je zien dat Theo in het begin zeHs voor Piene liep. Theo

weet al een tijd zijn goede vorm vast te houden en wordt

eens niet door een vervelende blessure leruggeworpen.

Eindelijk kan hij laten zien wat hij kan.

In het eindklassement doen de Roadrunnen het trouwens

erg goed.

Overall winnaar bij de senioren is Ruud van der Meer. Hij
is overgestapt van Haag naar de Roadrunnen en lijkt het

bij Roche prima naar de zin te hebben. Hij moet de le
plaats delen met Emst Bovenkampftopl). Zij hadden

naast eenzelfde aantal punten ook een gelijk onderling

resultaat. Steds leuker wordt de srijd bij de mannen 50

+. Ook bij de hardlopen slaat de vergrijzing toe.. .Joop

Seizinger kon bij SpaÍa rustig aan doen. Zjn 2e plek was

al veiliggesteld brj Haag. hlfs Willem van Prooijen(3e)

Mannensenioren

I RuudvanderMeer

I Emst Bovenkamp

3 Marc Rotsaerts

Mannen,l0+

1 Pienevan Leeuwen

2 TheoTimmennans

3 Jan van Bohemen

HRR

Koplopen

Haag

HRR

HRR

Spurta

Haag
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ZOTZOT
Wat waren we w@r zenuwachtig. Hoeveel men-

sen zouden er komen? Waren er niet teveel trai-
nen? Was het niet te glad! Het had niet zo uitge-
breid in de krant gestaan en als het er instond

stond het er erg klein en met de verkeerde prijs

40 euro i.p.v. 30. MAAR het viel onhettend mee

85 mensen waaruan deze kep*r ookveel nieuwe
en de 10km groepen.

met z'n allen naar Clingendael gegaan

we onder de bezielende leiding van GE0R-

de meest leuke opwarmende oefeningen

De groepn hebben zich hierna gesplitst

in drieën de 5,10 en 21km en hebben nog ecn korte inten-

sieve training in de sneeuw gehad. Daama terug naar de

club waar iedereen werd verbhjd met koffiepake, stroop

wafels en koekjes, wat wil je nog meer. De trainingsboek-

jes met schema's + de bordeaux rode Tshirts werden uit-

gedeeld aan de mensen die beaald hadden. SPONSOREN

zijn dit jaar: ZIER RUNNING, hij gerft dit jaar l07o kor-

ting aan Z.O.T. lopen + l57o korting aan de trainen.

Verder bij aankoop van schoenen 2 paar sokken erbij.

Tweede sponsor: HOLLAND RIJNNER bij hem kan je

de meest leuke loopreisjes boeken, bijvoorbdd de 20km

van Parijs Bedijn of New York marathon ga maar door

Jeje weet er alles van hij gaat meestal als begeleider mer.

Wij hebben tevens nog Digital Colon, van het mooie

ZOT schema boekje.

l0 januari de tweede zaterdag ochtend training. Het was

weer een feest, mooi weer veel nieuwe lopers, in totaal nu

122 mensen ingeschreven voor deZ.O.T. Hetzelfde resul-

taat als vorig jaar en dat hadden we niet durven dromen.

De 21 km. groepen gingen onder leiding van Nico

Droppert gezamenlijk de training doen 5x5 min en iedere

keer wat verder proberen te eindigen. Bij de meesk men-

sen lukte dit aardig. D€ 10 km. groepen gingen onder

begeleiding van Georgette en de Skm.onder leiding van

Jeje.

De week hiema volgde de splitsing in niveaugroepen. De

zaterdagen l'1 24 en 3l januari verliepn ondanks het ve€l

minder mooie weer uitstekend. In totaal hebben we nu

meer dan 150 inschrijvingen, heel veel nieuwe (onge en

oude) enthousiaste lopers. \Ve hopen dat er velen door

deze CPC training zo enthousiast zijn geworden dat ze lid

worden van onze club en nog vele wedsrijden zullen

lopn.

CONCLUSIE ook dit jaar weeÍ een succes door de

enthousiaste fainen en de Z0T commissie

lele Groot, Syfuia Kuiper, Gargette Parlevliet

mllootjeAlör;rB

Beenlengteverschil
Er worden twer soorten funlengtevenchil
onderccheiden. Bij en structur*l funlengte-
venchil iserecnvenóilin botlengte fussen de

twee henen. Hetvenchilonhtaat mestal door-
dat het ene been harder of juist minder snel

gegroeid is dan het andere. Dlt kan worden ver-
oonaak door xn futbreuk in het boven- of
onderbeen. Tractie aan het fun door en opera-

tieve ingr*p en het nietbelasten van het ber.,n

zorgen eruoor dathetgebroken berln langer

wordt. Bij tusdradiging van de groeisdtíif tijdens
de groei, kan er en Eoeivertraging optreden,

wat leidt tot een benverkorting.

vorm van beenlengevenchil is het func-

kortere been. Door veranderingen in het

zoals gewnchtsfuaties rond bv het SI-

als gevolg verdraaiingen in het bekken, kan

een verkoÍ been ontstaan. Het is niet altijd nodig een ver-

schil in beenlenge te conigeren. Indien er geen klachten

zijn die door het venchil in lengte veroorzaakt worden

dan is er geen reden conecties te gaan aanbrengen.

knzijdig lage rugpijn vooral naast de wervelkolom in de

lange rugspier, dicht bij de aanhechting aan het bek'ken,

kan veroorzaakt worden door een stuctureel beenlengte-

verschil. Doordat het bekken scheef staat moet de rug zij-

delings worden gebogen om niet constant uit het lood te

staan en het evenwicht niet te verliezen. De rugspieren

aan de verlengde zijde moeten dan een grotere spanning

hebben om de stand van de wervelkolom te conigeren.

Dit betekent dan de rugspieren het zwaarder te voorduren

hebben en eerder oveÈelast raken. Wanneer de rugklach-

ten niet door andere oozaken ontstaan zijn, dan is conec-

tie te overwegen. Bij een conectie van minder dan een

halve centimeter wordt de conectie in de schoen aange-

bracht, terwijl bij meer dan een halve centimeter de tus-

senzool van de loopschoen veftoogd wordt. Door het ver-

schil in beenbelasting tussen het langere en het koÍere

been treedt er een asymmefrische belasting van het bot, de

pezen en de spieren op. Tijdens hardlopn is door een ver-

schil in arminzet gedurende de zwaaibeweging de asym-

merie vaak goed zichtbaar. Het langste been kdjgt de

grootstc belasting te verduren, waardoor meer blessures

verwachten ajn. Dezn blessuretoename kan op allerlei

locaties naar voren komen, maar vooral knieblessures zijn

vaker te zien. Het is aan te raden bij eenzijdige been of

bilblessures te letten op een beenlengtevenchil. Een cor-

rectie kan de blessure laten genezen.

Het lichaam is echter al vaak aangepast aan de been

asymme[ie, zodat de belastbaarheid van het langere been

groter is dan van het andere been. Het lichaam conigeert

vaak ook door een andere arminzet, tijdens het hardlopen,

zodat het lichaam in balans blijft. Een andere natuurlijke

conectiemethode is een vergrote knikneiging van het lan-

gere been, waardoor het lengevenchil ook wordt opgehe-

ven. Het been proneert dan meer dan de voet van het kor-

tere been. Deze aanpassing kan echter weer blessures ver-

oozaken, zoals achillespeesklachten, scheenbeeniniatie

en knie-en kmeschijfblessures. De wegen en paden waar-

op wij lopn zijn meesal niet vlak maar bol. De as van de

weg ligt hoger dan de zijkanten. Indien men altijd aan de

linkerkant van de weg loopt kan een korter rechterbeen

geheel of gedeeltelijk geconigerrd worden. Andezijds

zal een langer rechterbeen bij hardlopen op de linker weg-

helft het beenlengtevenchil accentueren, waardoor klach-

ten als gevolg van de balansverstoring sneller zullen

opEeden. Afuisselen van weghelft en het vermijden van

dit soort wegen in de fraining kan blessures voorkomen.

Het is aan te bevelen, zeker bij blessures, de beenlengle

door een fysiotherapeut te laten opmeten. Indien er een

gering verschil (minder dan driekwart cm) aanwezig is,

zonder klachten bij actief sprten, dan is conectie niet

nodig. Bij een grot€r verschil of bij klachten is het aan te

raden standsafirijkingen te conigeren. Dit kan gebeuren

door een schoenverhoging, een steunzool of manuele the-

rapie bij strndsafirijkingen door bekken, rug of gewrichts-

functie-beperking.

Dannisvan &n Berg

Fysiotherapeut HRR

Com m u n icatiecom m issie
zou ik graag mezelf willen voorstellen als

van de HRR verantwoordelijk

communicatietak. Ik ben Eric Spaargaren,

een adviserende functie en uiteraard

wonende te Den Haag. Er is mij in de maand december

2003 door Henk Hoogeveen verwezen naar het feit dat het

bestuur nog op zoek is nÍru een persoon die taken op zich

zal nemen ter motivatie van de communicatieak. Ik heb

een 2-ra1 bestuunvergaderingen bijgewoond en geduren-

de een priode van 2 maandenben ik geïnformeerd door

Antoinette Jans van wie ik de taak mag ovememen.

§
I

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
wil je meer weten? Fngsx
We nemen graag de tijd MSPnt
voor je. CoNTACÍLENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

En tjonge, donge daar komt het dan! De ene ordner naar

de andere. Met in mijn achterhoofd

wat kijgen nu toch weer! Even bestuurslid zijn doe je niet

zomaar! Daar gaat tijd overheen

om alle ins en outs te leren kennen. Dus leden! gerf me

even de tijd. Desalniettemin was het een bewuste keuze

om niet altijd maar een beetje mee te lopen in de groep

van Henk Hoogeveen, maar ook om onderdeel uit te

mogen maken van de HRR. Want er staan mensen achter,

allemaal in een vorm van ldjwilligheid. Fantastisch!! Om

dat ook eens te mogen meemaken, mijn dank aan Henk

Hoogeveen en aan John AgÍerof die mij tevens deze kans

gegeven heeft.

Nu beleid maken en uitvoeren. Een opgave met enorm

veel uitdaging waarvan ik hoop dat de leden hiervan

mogen profiteren, namens het Besfuur!

Maar het uitvoeren van de communicaíetak doe ik niet

alleen, gelukkig niet! Ik word ondenteunden bijgestaan

door een geweldig team. Dat hstaat uit maar liefst 2

geweldig dames en 1 man wel te ventaan. Een team van 3.

vuderop
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Nieuws van de TC:

ianuari 2004
alwererln maand oud
vol in beweging.De

erweerop aterdagmorgen onder de

hezielende leiding van lete, Gorgette, Noortje
en Sylvia, met als gevolg dat hetwer lekker

druk is op de zaterdagmorgen. De opkomst ffi
nog Eoter te zijn, dan vorig jaar.

in december wn zfil druk bezochte

voorlichtingsavond gehad met veel

over het lopn van ern (halve) mara-

daar allemaal voor komt kijken.

Marcel den Dulk, Dannis v.d. Berg en Roché Silvius heb-

ben ieder een deel van de informatie vezorgd. Verder

waren een diëtiste en Zier Schaap uitgenodigd om op hun

vakgebied informatie te venchaffen.

Het enthousiasme van alle deelnemen is voor de TC ern

aanmoediging om in het najaar opnieuw een voorlich-

tingsavond (met een ander onderwerp) te gaan organise-

ren. Er lijkt een grote behoefte te zijn onder de leden.

Welke doel heeft de TC voor 2004:

Speerpunt Het hainerscorp en de hainingen op een

hoger techni*h peil brcngen.

De middelen die de TC daarvoor o.a. gaat benutten zijn:
. Dit nainingsseizoen wordt gemih op 2 bijscholingscur-

sussen voor de fainers.
. Deze scholingen worden ter goedkeuring aan de KNAU

voorgelegd en zullen gegeven worden door Roché.

Bardienstmedewerker

Ruud Noordman
ik ben devolgende

en bijdragete leveren als

aan ons clubblad. lk fun een luie
loper volgens de website van HRR. Dank u,

GEORGETTEIIIL Overigens zegt Ed Zijl bijwie ik
maandag enwoensdag loop datook, maar of ik
dat moetgelovenwetik niet lk laathem maar
praten zoals zo vaak. lk mor.t zqgen dat hij de

laatstetijd wat positiever is over mijn prutaties
tijdens de training.

zeg altijd dat ik harder kan lopn tijdens een wedsnijd.

Dan reageer ik steevast, dat ik tijdens de wedsnijd geen

minuten rust kan nemen zoals tijdens de training. Wij hij-
gen geen duurloop maar intervaltraining. Vandaar de

opmerking luie loper???? Na afloop van de naining gaan

we douchen en hopen dat het water warm is. Dat konden

we op zaterdag 17 januad niet zeggen. Na het douchen

komen we gezellig in de kantine even wat eten en vooral

drinken. Ze fotollet wil regeknatig laat worden. Nee,

nee, nee nee we noemen geen namen, nee, nee, nee namen

noemen we, hè Alex . 7n af en toe kunnen wij ook het

licht uit doen. Nu ik het toch over mijn loopgroep heb, wil

ik ze danken dat ze op mij wachten omdat ik altijd te laat

op de club aankom.

Vanaf 3 januadjl. ben ik hulprainer, bij de Z0T, van de

2l km groep 2. De langzamere groep natuurlijk, ik ben de

luie loper. Ik vind het jammer dat na de rainingen van de

zotgroepn niet veel mensen langer op de club blijven

om even na te pratenJk ben hiernaast nog barmedewerker

en ook hier kom ik altijd aan de late kant aan. Mijn mede

barmedewerken Sylvia Irnpal en Joop de Gier maken

hierover geen bezwaar. Maar misschien na dit schrijven

wel?Wij hebben bardienst I keer in de 8 weken op de

maandag. Tijdens de training van de groepn maken wij

de broodjes en eventuele warme hap klaar. Dt gebeurt

altijd met veel plezier. Tussen 20.00 en 21.15 uur is het

even aanpoten rn veóand met de terugkomst van de

lopen die wat willen eten en drinken. Ook dan is er tijd

vooÍ wat dollen. Nadat de meeste lopn geholpn zijn,

kunnen wij de overige werkzaarnheden van de bardienst

doen.Op deze avond doe ik zeker als laatste het licht

uit.Overigens heeft de barcommissie nog wat barmede-

werken nodig. Dus wat let je, om je op h geven.groep is het bekend dat ik de trairung als een

beschouw en een wedsrijd als een rai-
gebruik. Het moet andenom zijn, maar wat Ruudlloordnan

uit. Als je maar plezier hebt in het lopen. Ed

, Er zal iedere 3 maanden een [ainerswissel gehouden

worden. Daarbij wisselen de traineÍs van goep.
. De eente thema-avond is zeer succesvol verlopn. Het

lig in de bedoeling nogmaals een thema-avond te orga-

niseren (voeding)

. Marcel den Dulk zal een door Steven Post opgesteld

veiligheidsplan aanwllen met praktijkgerichte aanhve-

lingen en bekend maken bij de nainers. Doel is kennis-

vergroting effectief handelen bij calamiteiten tijdens de

training.

IN I{ET VORIGE KRANTJE T{EB IK EEN

OPROEP GEDAAN OM ZMÏING TE NEMEN IN
DE TC. Ik was in de veronderstelling dat we ovenhoomd

zouden worden met aanmeldingen, maar waar blijfje??

Het pofiel (v) is erg simpet Jong dynamisch, afuit€it
hebben met de loopsport en al enige jaren enaring in
de loopspoÉ

Tegen de tijd dat het clubblad weer uitkomt is het CPC-

weekend en de 2e ffainerswissel net geweest of staat op

het punt om te gebeuren.

Verder komt de CPC al weer snel in zicht (iedereen die

'm loopt alvast veel succes gewenst) en is de marathon

van Rotterdam er op 4 april al erg vroeg bij.

Train ze en veel plezier bij het lopn

Ben

5

unicatiecommissie

Biemans, Hester van lrcuwen en

Achtereenvolgens zijn zij veranl

voor de volgende beleidsonderdelen:

- ledenwerving

- exteme contacten (zoals aÍikelen in kranten ed.) en

- huisstijl.

Nu willen jullie natuurlijk weten wat wij zoal gaan doen

het komende jaar. Want we beschikken over een conmu-

nicatieplan waaruit een aantal hot-items worden genomen

en in het daglicht worden geplaatst ter uitvoering.
. We gaan ons meer actief houden t.a.v ledenwerving.

\Vant de club vergrijst, dat weten we allemaal.

. We zijn bezig met het maken van visitekaartjes voor de

leden om uit te delen aan aspirant leden als je in de

suprmarh of in de koeg staat.

. We gaan bijv. ons wat meer bezighouden met het schrij-

ven van penberichten. Hiervoor heeft zich een expeÍ

aangemeld t.w. Willem van de Ven etc.

Bij deze hoop ik dat we jullie alva$ voldoende geihfor-

meerd hebben en komen gauw weer terug met een nieuwe

ufrate van onze activiteiten.

t/refgrÉt,

fik Spargaren (namns ome comnuniafietak)

Nieuws uitde
verfraaiingcommissie

van 21 en 22 februari gesloopt

en het nieuwe barmeubel is op dinsdag 24 maaÍ geplaatst.

In de tussentijd werd er een nieuwe vloerafwerking (line
leum) voor en achter de bar aangebracht. Op woendag 25

maart werd alles weer aangesloten en geplaatst

(waterplekta en nolering), zodat de bar 's-avonds weer

gebruikt kon worden.

De sloop is begonnen na de zaterdagochtendtraining wat

moest gebeuren met vrijwilligen uit de club. Die zondag

en maandagavond waren er beperkte barmogelijkheden.

Ongeveer tegelijketijd werd er een start worden gemaah

met het schilderen van de schrootjes wanden en daama

werden de gekleurde prikborden gemaakt en opgehangen.

Nadat de prikborden zijn geplaatst mogen alleen nog op

de panelen aankondigingen en foto's enz. worden opge-

hangen en niet meer op de wanden!

Parkeren

De laaste tijd zijn er vemielingen gepleegd aan verschil-

lende auto's, zowel op het parkeertenein van VCL als

langs het Groenendaal. Ik heb namens het bestuur hiervan

melding gemaakt bij de plitie in Wassenaar. De plitie
zal exfa patrouilleren.

Het verzoek van de politie is om iedere vemieling te mel-

den bij de plitie, zodat ze op de hoogte zijn van het aan-

tal gevallen, waaÍ en wanneer. Inbraak aanmelden bij
politie.

Het parkeatenein op ons tenein wordt misschien in het

najaar aangelegd.Uit de vragen van de gemeente aan ons

bleek dat de gemeente nieuwe tekeningen aan het maken

wÍls voor het parkeertenein, deze tekening heb ik opge-

vraagd.Wat scheb mijn veóazing, de gemeente heeft een

geheel andere indeling gemaakt, maar het ergste is dat het

aantal pa*eerplaatsen met meer dan de helft is vermin-

derd tot 13 zonder enig overleg. Wrj hebben te kennen

gegeven dat dit aantal vols[ekt onvoldoende is en dat het

ingediende aantal van 28 parkeerplaatsen eigenlijk te wei-

nig is. Wij zullen in een brief aan de gemeente te kennen

geven dat we met het voorstel van de gemeente niet

akkoord gaan en dat er overleg moet plaatsen vinden over

het parkeren in zijn geheel.

Aw
Met ingang van de Algemene lrden vergadering in april

a.s. leg ik mijn functie als bestuunlid en voozitter van de

verfraaiingcommissie neer na 13 jaar, nadat de verbou-

wing van het clubhuis in hoofdlijnen is afgerond.

We zijn nog naantig op zoek naar een penoon die deze

functie van mij wil ovememen, het behecr en onderhou-

den van de gebouwen en teneinen, en alles wat daarmee

samenhangl.

llanens de verfraaiingcornmisie,

lellevan derV*n

--É5H=
= ..rt eP-.oi50.e
-== til'= _-ct
--ó6g=ë

er=gE€
.(r' n- §
= =f -Ct-:t? -crirrG=

:vu

s =ËÈ9E
€-_:
=-óËE§(lre-E€ÈÈEO
=<1r-.ÈoÈ=

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenoar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

A advies
a d m i n istrati e a{ o n dersteu n i ng

Aao OveRDEVEST

V

%o,u RANTI EN
von de D+tgroep

ull

d$ffi{

$ït

í,

rl|

ï.

F

'Ít

I

Don von Ruilen

- Vertokeringen ,

- ilypotltektn
" Pensioemdri+zcn

- S+ïeggirgin :

WesÍewogenskool 54

30ïl Aï fiolhrdom

ïeleÍoon: $10-413 70 33

ïelefor 010"233 03 70

Bonkrelutie: A0tl"ÀM[0

Rokoningnr.; 54.05.43.óó7

l(v.l(.nr.:24099103



Itrer- Eero Rrwrw sie PAGIilA 7

promotieteam @
Ha ue Ro

nodiging
Feest HRR Conditio

Wanneer? Dindag20april2004

ledercen die zich hetrokken

voelt bij HRR-Conditio

Watdoenwe? SportSpeldag

09.30 uur opening van deze

Íeídag metkoffieenthe

15,00 uur prijsuitreiking met

en hapje en en drankje

Kosten? €S,-perpersoon

Aanmelden? voor 1 aprilbij

Truus Krumbholz

tel 070-324{1930

Terry Roel tel 070 - 347 45 67

l0 jarig jubileum

VoorWie?

U t

Tiid?

Op 11 februart jongstleden,tijdens onze
fustuurcvergadering, werden de nieuwe promo-
tiejassen uitgereik. Eén van onze taken Ís het
promoten van onze wedstrijd. Dit doen wtj door
het folderen tíjdens wedstrijden en het eventu-
el ophangen van ons spandoekvan de
wedstrijd en posteren. Hetis nafirurliik altiid leuk
voor de lopers als zij ons herkennen. Hieruoor
hebben wijerln huisstijl gekozen die bestwel in
het oog springt. Oranje net het zwarte lqo van

de le*luw. Voor nq betere he*enharheid tij-
dens deze we*zamhden hebben wijer;n aan-
tal oranje jassen met ons logo aang*chaft Zo
zijn wij herkenbar als het promotieteam fhe
Hague RoyalTen.

er in dat promotieteam zou u zich af
vragen. Wel alle bestuursleden gaan om

op pad naar belangrijke wedstrijden in

kunt u ons aanfeffen. Mocht het zo zijn dat

uin buurt naar een wat minder grote we«lstijd gaat

kunt u altijd wat folders meenemen om uit te delen-De

folder en de pskr komen medio maaÍ uit. Wij zullen u

dan ook vragen of u deze wil venpreiden op die plekken

waar u lopers verwacht aan te freffen. Het kan op u werk

zijn, op school of de sportvereniging in uw buurt.

Enezijds hopen wij door deze reclame meer lopn te

trekken. Dit jaar is ons steven 0m toch minimaal l5m
lopn over de stÍeep te fekken om dn van de afstanden

te lopen. Andezijds zijn wij ook verplicht aan onze spn-
sors de folden en posters uit te reiken. De drijfveer van de

wedsfrijd ligt natuurlijk bij u als lid van deze vereniging,

zonder u als vrijwilliger kunnen wij niet. Zonder sponsors

kunnen wij evenmin. Gelukkig kunnen wd weer rekenen

op een aantal [ouwe sponson die ieder jaar in een woeg

sAdium al te kennen geven weeÍ te willen sponsoÍen.

Sommige hebben een groter aandeel dan anderen maar

wij zijn met alles geholpn. Verleden jaar was het moei-

lijk om het financieel rond te kijgen, dit jaar zal het niet

makkelijker worden. Bijna iedereen heeft met de recessie

te maken dus wij en onze sponsors ook. Wilt u precies

weten wie ons sponsort kijh u dan straks in onze folder of

op onze website wwwlagueroyaltennl . Aad van

Shaalen van Holland Runner gaat ons dit jaar exfa spon-

sorenJlij gaat via zijn organisatie proberen meer lopn
van buiten de Íegio voor ons Íum te fekken. Ook liften wij

mee op zrjn flyer die hij in gote oplage laat venpreiden

op veel en grote wedsrijden. Aad, dank hiervoor. Mocht

u zelf willen sponsoren of nog een sponsor weten, ne€mt

u dan eyen kontact met ons op. lVanneer u op uw werk

een aantal lopen heeft dan kunt u voor slechts € 180,-
met een businessteam bij ons staÍten. Een team hstaat uit

minimaal 5 en maximaal l0 lopers die s[ijden voor de

eente plaats van de bedrijventeams.

U ziet, achter de schermen en in de bestuunkamers wordt

al weer hard gewerh voor de achtste editie in 2004.

Ik vraag u daarom ook alvast 23 ntei2N4 in uw agenda

te noteÍen dat u bezet bnt. U bent namelijk weeÍ van

harte uitgenodigd als vrijwilliger, loper of wat dan ook,

als u ons maaÍ steunt op deze dag. Het is niet alleen heel

erg leuk om mee te doen maarje doet ook verl mensen

een plezier met deze wedsffijd. Daarbij komt dat het voor

de uitsraling van onze vereniging ook goed is. Heeft u

wel eens erover nagedacht dat wij met z'n allen, na de

CPC de grootste wegwedsrijd uit de regio organiseren?

Conect dat zijn de leden van The Hague Road Runners

met de The Hague Royal Ten.

Marcel &n Dulh VoonittuÏhe Hague Royal Ten

RUt{ilER§
,

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
Telefoon: O70 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51

b{tp r/lrlnryr+rifrn*+s.el/
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e leukste tijd vocr een webmaster is altijd het begin
van het jaar. Veel nieuwe evenementen starten dan,
en ook op de website wordt híer vaak verslag van

I gedaan. De belangrijkste eijn natuurlijke de CPC loopgroe-

I p"n, de wedstrijden rondom Kerst en de jaarwisselíng en niet

I te vergeten straks de CPC.

I

I Ook kan de balans van vorig jaar weer opgemaakt worden.

I En daaruit blijkt toch weer dat de populariteit van het inter-
i net steeds meer toeneemt. Sinds 3 jaar is de trend dat de

I website elk jaar zo'n 5000 bezoekjes meer haalt dan het jaar
ervgor. Kortom, voor een webmaster zijn het
leuke tijden. lk hoop voor alle lopers hetzelfde..

The H*gue Road Prltnneys

HU
e{trnto{ítl( §J

I

iweduri;rlen

i clubblad

uitslagen

iíàmEkermar

Weàfia§6Ér.Hig

Eta I

I
rl

Sand ri

a

i
r
i

l=!

t

Een verzoek voor de

clubavonden om

vaatwerk zo veel

glas' ,,0 lï
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de bar of
kar te zetten

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

fax 070-38 5757 6 e-mail macwillem@spidernet.nl
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Haegsche Ooievaar Runners

Laan van Meerdervoort 510

25638K DENHAAG

Telefoon 0G54721822

Kvk212$819

Van de teamleden werd verwacht dat zij zich zouden

inzetten om zoverl mogelijk spnsorgelden binnen te

halen en de opbrengst was €3.815,83 (in 2002:

€3.352,&). Daamaast leverden diverse activiteiten ook

behoorlijk veel geld op €3.815,83 (in 2002: €3.352,63).
ROPARUN
dEelnehehd tÉam 2004

TEAM 154

weer een groot aantal leden (26) zich

Ooievaar Runnen aangemeld om deel te

nemen Íum de grootste non-stop estafetteloop ter wereld,

die wordt georganiseerd door de Stichting Roparun.

Dit jaar wordt de Roparun voor de I 3e keer gehouden. De

start is op ntmdag 29 mei in Parijs en de finish is op

maandag 3l mei (2e pinksterdag) op de Coolsingel in

Rotterdam. Er doet dit jaar een recordaantal van 190

teams mee, waaronder het team van de Haegsche

Ooievaar Runners met nummer 154.

Mede dankzij de donatie van vele HRR-leden hebben de

Haegsche Ooievaar Runners vorig jaar een behoorlljke

financiële bijdrage kunnen leveren aan de Stichting

Roparun. Ook dit jaar hebben de deelnemen van team

154 zich ten doel gesteld om gezamenlijk, naast de beoog-

de behoorlijke fnanciële prestatie, ook een goede sprtie-

ve prestatie neer te zetten.

Om u een inzicht te geven wat er allemaal komt kijken

voor de deelname aan de Roparun willen wij u wat details

geven over onze deelname in 2003. Ook geven wij u cij-

fermatige ovezichten over dejaren 2002 en 2003.

De feiten
Aan de Roparun 2003 liepn 8lopn/loopsters in estafette

mee, zij werden begeleid door 3 frets(t)en. topen en fiet
sers werden op de been gehouden door I fsiotherapeut
en 2 masseuses Daamaast waren er 3 begeleidende auto's

met chauffeur. Bovendien waren 3 p€rsonen nodig voor

de catuing en om het tentenkamp in Parijs op te zetten. Al

deze deelnemen werden door de teamcaptain (Henk

Hoogeveen) aangestuurd. Ook was er nog een fotognaf,

die alle mooie momenten op de gevoelige plaat vastlegde.

Alles bij elkaar bestond het team van de Haegsche

Ooievaar Runnen uit 2l personen.

Het inschrijfgeld voor de Roparun bedroeg €2.000,- wat

middels een deelnemenbijdrage van meestal €100,-
door de teanrleden bijeengebracht werd, in totaal

€2.250,-. Naast het inschrijfgeld moest ieder team 1.000

loten aftrcmen van de Stichting Roparun à €250 pr lot.

In totaal werden er in 2003 maar liefst 1.500 loten ver-

kocht (het jaar daarvoor 1.400), totale opbrengst

€3J50,-. Een andere verplichte aanschaf waren de

begeleidenpakkett€n van de Roparunorganisatie. In die

pakketten waren o.a. opgenomen de camping+n verblijf-

kosten van alle niet-loprs in Panjs, toaal bedrag

€621,00.

1.87500

8.055,40

Afgedragen aan de roparunorganisatie

Lotenopbrengst 3500,00

Inschnjfgeld deelnemen 1.900,m

Batig saldo Ooievaarunnen 3.600,m

Subtotaal 9.000,00

De cijfers

ONTVANGSTEN

Deelnemenontvangsten

Sponsoropbrengsten

Lotenopbrengst

Diverse Aktiviteiten

Totale ontvangsten

I.IMGAYEN

Reiskosten

levensmiddelenöarbecue

Kleding

Spnsordag

Porti/vergaderkosten/

verzekeringen enz.

Begeleidenpakketten

Roparunorganisatie

Kwalificatieloop

Trainingsloop

Subtotaal

1.61994 88902

1.769,08

1.235,30

Ll69í8
326,fi

2ffi2
2.24622

7.976§9

3.500,00

3.352,«

17.01495

2003

2.2s0N
5.371J0

3.750,00

3.815,84

15.18753

1.25192

541,19

1.08891

621,00

22058

2s2N
4.810,62

3.750,00

2.000,00

4.250,00

10.000,00

Totale Uitgaven 17.055,40 14.870,62

Exploitatiesaldo naar

volgend jaar l95s 3

Evenals voorgaande jaren zal het team van de

Ooievaar Runnen ook dit jaar het inschrijfgeld zeff beta-

len en zich garant stellen voor de (verplichte) lotenver-

koop. Een en ander houdt dus in dat de opbrengsten bijna

in z1 geheel ten goed zullen komen aan de goede doelen

van de Stichtrng Roparun.

Dit is dan ook de reden dat de Haagsche Ooievaar

Runners gÍaag een beroep op u willen doen om ons mid-

dels een donatie te willen steunen, zodat wrj onze belang-

rijkste doelstelling - t.w. het inzamelen van geld voor pro-

jecten ten behoeve van zowel jonge als oudere kankerpa-

tiënten- kunnen realiseren. IVij hopen op uw frnanciële

bijdrage te mogen rekenen. Alvast bedanh!

Wellicht hebben wij uw belangstelling voor het wel en

wee van ons team geprikkeld, neemt u dan eens een kijkje

op onze website wwwrunningman.nl . Als u aan de lin-

kezijde 'roparun 2004'aanklih kijgt u allerlei interes-

sante informatie over de Roparun in het algemeen en team

154 in het bijzonder.

(s
december is er weer een meeuwen en

die doen we toch zeker weer dit jaar?

stelde ik aan de groep met als antwoord,

we die, alleen Willem van Prooyen die

zag het niet zitten want hij zou de volgende dag een andere

wedsrijd doen. Maar wat schetste onze veóazing, hij

kwam toch met zijn pppetje Cathy die hem altijd onder-

steuning geeft. Het was voor de wedsrijd al gezellig want

dit is nu zo'n wedsnijd uit de oude doos die je niet vaak

meer tegenkomt,znker gezien het deelnemenaantal van

150. Het welbekende staÍschot was en dan ook na het

aftellen van l0-9-8-7-G543-2-l gwl Onder aanvoering

van Frans Martens zette het peloton zich in beweging rich-

trng het strand naar Monster. Het weer was uitstekend,

harde regen en windkacht 7 ó 8 goed voor de fysieke con-

ditie. Het eerste deel van de wedsrijd werd benut als inlo
pen. Brj het sfand aangekomen begrepn de meeste lopn
wel dat deze tocht niet individueel kon plaatsvinden gezien

windkracht 8. B vormde zich al snel 5 ó 7 reintjes, al naar

gelang de snelheid van dit goepje.De eente goep van 4

man (FMartens, PvdMeer, P.v.lreuwen en een voor mij

onbekende lopr) gingen er als een haas vandoor. Het

overgrote deel zat in de 2e groep, ongeveer 20 man en hier

werd prima samengewerh want een ieder nam beurtelings

p

de kop over, gadegeslagen door het vele publiek schouder

aan schouder aan de kustlijn staande (6 man). Glukkig
voor de lopn was het laag water en een keihard sftand.

De eente 8 kilometer liepn dankzij de samenwerking

pnma maar het keerpunt kwam heel laat in zicht (zwaai-

lampn van de teneinwagen van de reddingsbrigade) door

het gnjzn regengordijn, hier namen de meeste lopers even

een slok en begonnen aan de terugweg, deze verliep geheel

anders, het leken wel knikkers over een betonvloer, zo

hard ging het terug. Het venijn zat mals altijd weer in de

saart, ook hier, de windmolen in zicht aan het eind van het

Noordenrand deed vermoeden dat het er op zat, maar dat

viel vies t€gen want de opgang vanaf het strand door het

mulle zand was slopend en het temp was bij de meeste

even weg. Gelukkig haalde de hele groep Overgaauw de

eindsteep met als dank gebakken vis, erwtensoep, een

warme muts en etn ingesaelde makeel (waar kijg je dit

nu nog) in een ambianc€ van eÉn sle€phelling anno 1880,

koÍom een wedstijd om zeker weer te lopen volgendjaar.

Oh ja de wetlstijd werd gewonnen door onze clubgenoot

Piere van lreuwen met als hloning een vette enveloppe.

Piene goost.

Jacqu* Overgaauw.

De lneeuwen en Makrelenloo

cheveningen) I0 Eng,miil

HRR Rac

Holland

inoTeam (snonsored btr

Rírrner) b!'de Kenwoód Run

Team met een aantal leden deelgenomen

Run in Uithoorn op zondag 25 janu-

wel met een sponsorconfact met Holland

Runner van Aad van Snaalen (ook HRR!) op zak, maar

helaas nog geen spnsorpakken, ging een vijftal lopers de

divene afstanden te lijf. Robbrt Roodakken startte op de

korte afstand (5 km) en pakte hier een mooie tweede

plaats in een tijd van 15,.52. Derc, prestatie is des te

indrukwekkender omdat hij nu pas in de opbout{ase van

zijn trainingsschema zit. Op de 10 km startten twee heren.

Appie Beekhuizen ging na een weekje ziek, zwak en mis-

selijk niet vooÍ een suprtijd, maar eindigde wel n35:23.

Na afloop gaf hij zelf al aan dat dit veel harder had

gekund, als zijn veter niet na 2 km losgegaan was (nieuwe

schoenen,....). Avram den Heijer kon niet harder dan de

37 minuten die hij die dag liep. Maar als je een wedsrijd

loopt in een zware ffainingsweek, moet je ook geen snelle

verwachten. Op de 10 Engelse Mijl kwam ik na 58:01

finish. Niet tevreden, want het liep niet zoals

v an het 7mg en Tnkerheid-crcuit heeft het want ik werd de volgende dag ziek. Wel goed presteerden

Willem de Graaf (54:03, 2e veteraan ,10), Ruud van der

Meer (53:50) en natuurlijk onze fiainer Roché Silvius (5e

senior) die er een supersnelle 52:30 uit wist te raffelen.

Ook deze heren hadden er een zware tainingsweek opzit-

ten en verdienen dus alle lof!

In Uithoom viel Herman van der Stijl (raint met het HRR

Racing Team) in de prijzen bij de veteranen 50.

Bescheiden als Herman is was hij voor de prijsuireiking

al verfokken, dus Herman werd waargenomen door

Appie die nu op de foto van de uireiking Herman uir
be€ldt.

Mee$ opvallende prestatie werd ffouwens geleverd door

em debutant. Robin de Graaf (zoon van Willem) liep voor

het eent een wedsfrijd en legde de 5km af in 22 minuten,

met twee vingen in zijn neus. Uiteraard heeft het HRR

Racing Team hem meteen een confract voor 10 jaar aan-

geboden. Maar Robin blijft voorlopig gewoon lekter
voetballen.

J
virusje speelde hierbij vermoedehjk een rol, Baíiaan scMlekens

sffi.s
*ffi-

è.M
ffi+a.omr*aom...omro..ffi x

Eesfe HRR ledea

Uit de owde doos
Herkent u dene nog?

,lI t
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we mee met de " PAASTOCHT ". Nrr,, niet hardlorrrr., maar 6

lrand yan en $ute*aarf en een routebeschrijving van camping naarsaíírpin$ Op ure*nrdag

aa Pasen{í$ aprd} worden we om ca 13.N uur wer opgepíkt door de hrsen gaan $E lr'eÉr

t€flrg naar§efl Haag. Ook dit laar gaan we weer meedoen LVe gaanlopn i* het prachtige

Luxemburg. Heb ie zin om mÉ€ te doen rcageer dan sneí. WaandtgnÍryk fieàËen we nog

enkele plaaEen bes$ikbaar en voor de kosten illA,- hoef je tret nret fe laten . Wat kiig ie
voor dat geld? Het veruoer próus heen en wet, het kamperen, en herinnerings-ï-shirt en

een drner op de laatste avond en neÍ fa vergeten een pradifige wanderforht, Heb ie zin om
mee te gaan, reageer dan hrrll snel. Je kan me bellen op 070-3659669 @rtv$ of mailen op
gus.home@consunet.nl. Voor neer info kan je op de site; www.zwertbond.tk terqht.

I
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ïotziens?

GuusVogelpoel

in deArdennen oí deËiÍet,LÍtb -ndaaf:*arir e

t
met een roííedíge llrhtro@lt bepakídng. Op

verhekken we meÍ de bus vanaf Den Haag
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MidwinterMarathon A ldoorn 7 februari 2004

ons, zoals ikzelf, ook véél eenzamer. Het was fantastisch

in dat bos, maar als je na 30 km Julio de Laseina alsnog

in rap tempo bij je weg ziet lopen, heb je daar ineens veel

minder oog voor. Tijdens onze evaluatie stonden we nog

even stil bij het merkwaardige Apeldoomse verschijnsel

dat je direct na de Íinish een heerlijke paardendeken

omgehangen kijgt, die je na 100 meter weer moet inle-

veren, waama je alsnog anderhalve kilometer zonder die

lekker deken naar de kleedruimten moet lopen. Waar

weer tegenoveÍ staat dat onderweg de drank- en fruit-

voorziening weer top was. En laten we niet onze Hans

Eikenaar vergeten, die onverwacht aan het begin van de

tweede lus in zijn gewone kleren ons van alles aanbood

uit zijn plastic boodschappentas. Al met al konden we,

net als zaterdagavond al in de bar, vaststellen dat zo'n

MidwinterMarathon het groepsgevoel van je loopgroep

overtuigend kan venterken. Als dat moet met die

Roparun in mei niet fantastisch wordt.

AndréWesterhuis

Loopgrep Henk Hoogeven

van Roopie, de Roparun mascottevo-

zondags het geld geteld dat door hem

tijdens de MidwinterMarathon.

in meer of, wat vaker voorkwam, in mindere

mate liepen te genieten van de natuur liepen Karianne

Martel, Pera van Schie en Maurice van Schie om beur-

ten als Roopie met de collectebus te zwaaien. Geen

geringe prestatie 0m naast het in goede orde houden van

je veren en je staart ook nog een goede _ 350,- bij

elkaar te rammelen voor het goede doel. Voor het onge-

vraagd trekken aan de staart werd een euro in rekening

gebracht, terwijl het beeldrecht voor het maken van een

foto voor twee euro kon worden afgekocht. Dat alles

onder de bezielende begeleiding van de Roparunteam-

leden Peter Bamard en lro de Jong. Voordat we aan het

tellen van het geld toe waren, moesten we van onze [ai-
ner alweer om negen uur 's-moÍgens present zijn om een

uuÍje uit te lopen. Op zichzelf niks bijzonders, maar als

je de avond tevoren pas om tien uur thuis bent van de

marathon, ben je toch nog niet echt fit. Maar goed, de

ffainer beslist. Na de faining was het dan wel tijd voor de

evaluatie van de marathon. Hoe we onze grenzen verken-

den en in sommige gevallen, zoals Koos de Groot en

Jeffrey Bouwer, verlegden. Hoe anderen hun grenzen

leerden kennen, zoals Theo van Veen en vervolgens

onder fysieke en geestelijke begeleiding van onze trainer

Henk Hoogeveen, de juiste beslissing namen omdat

geno€g soms echt genoeg is. Peter \Visse had daar geen

begeleiding voor nodig en nam in eenzaamheid dit toch

altijd lastige hsluit. Best moeilijk als je al wel een paar

keer de Roparun hebt gelopen. We stelden wederom vast

dat de vrouwen onder ons toch de echte kerels zijn.

Hilde Eugelink versloeg met haar vier uur acht alle man-

ekerd din varr een:i:

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied vans

Inlichtingen: John Agtero{

a
a
a
a

a

atttttaooooaoa

nva tid

s

ede nish?

KOK URANTIËN

7 Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

7 Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onro€rend goed.

KOI( Assunntën B.Y.
Wcstblaak 116
Fosilbus 4ro
3ooo Al( Rottedem

TeL (oro) 4or t5 01
Fax (oro) $4 39 j3
E-malh kol€dp.nt
lntem€k ww.dp.nUuscrqAok

Hetftulldannent
$(muw zekqldil)

S IflÏAA
efdruk

drukt sinds 1978 alle, op alles

Prins Hendrikstraat 76 - 2518 HV Den Haag
Ter: 070 34s490s t FalF7O 3451 868

www. keesknaapËeÍdruk.nl
i nÍo@ keesknaapzeef druk.nl
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nen in onze go€p, terwijl

Ronneke Borsboom met haar

vier zesendertig maar drie secon-

den achter Henk Kokee eindig-

de. We keken terug op hoe nat

het de eerste anderhalf uuÍ was

en hoe winderig de hele tijd

maar vooral hoe ver. Hoe goed

het was dat we zoveel op het

schelpenpad naar Katwijk had-

den gefraind, omdat die tweede

lus in Apldoorn nog veél steiler

bleek en voor de langzame onder
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1 v.d. 4 HRR start 11.00 uur
CPC FEEST

1 v.d.4 HAAG ATLETIEK start 14.00 uur
CLUB VAN HONDERD 1O JAAR
CONDIïIO 1O JAAR

JUBILEUIVIFEEST 20 JAAR HRR
TIME TRIAL

TIME TRIAL

ÏIME TRIAL

-

{

TIME ïRIAL
ROYAL TEN

I.6À

Vt/iizigingen in de witrine
ffret de tresterï aller tijden

IrfrekLiltei$t

De volgende prestafíes van de afgelopen maanden komen in aanmerking

voor een plaats bijde beste 5 aller tijden.

15 km wq:
. Theo Timmermans liep op 16-ll-2003 in Nijmegen

0:53:30 tijdens de kvenheuvelenloop en was daar-

mee 10 sec sfleller dan op ?-9-2003 tijdens de

Vlietloop. Met dit resultaat blijft hij op de derde

plaats bij de mannen 50+.
. Cees Rip behaalde tijdens de Zevenheuvelenloop op

16-l l-2003 eveneens een persoonlijk record op de

15 km. Met een tijd van l:03:31 was hij t seconde

sneller dan Ed Zijl op 4498 in Rijpwetering.

Hierdoor neemt Cees de plaats van Ed in bij de man-

nen 50+.
. Herman van der §tijl is eind 2003 toegeMen tot

de 50 plussen en dat laat hij ook gelijk zien. Op 4-1-

2004 loopt hrj 0:57:57 tijdens de Bosloop in Leiden

en bezet hiermee gelijk de eerste plaats. Dit ten kose

van Cees Rip. die weer van zijn juist behaalde vijfde

plaats verdwijnt.
. Noortje Albers behaalde een mooi resultaat tijdens

de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Met een tdd van

1:10:43 was ze 3 minuten en 39 seconden sneller dan

in 2000. Ze blijft met dit resultaat voorlopig onbe-

reikbaar op de eente plaats bij de vrouwen 55+.

l0 EM weg:
. Roché Silvius liet de kJok tijdens de l0 EM in

Uithoorn op 25-l-2004 stoppen op 0:25:29. Met deze

trld komt hij op de vierde ptaas bij de mannen senio-

ren en verdwijnt Appie Beekhuizen met 0:52:48,

gelopen op 11 -12-95 in Den Haag, van de lijst.

. lTillem de Graaf liE op 25-01-2ffia in Uithoom

0:54:06 en verbeterde daarmee zijn tijd van 0:55:21

die hij vorigjaar in Uithoom realiseerde. ïVillem blijft

met deze plaats op de tweede plaats bij de M4$.
. Herman van der Sdil liep in Uithoom zijn eerste

l0EM in de klasse M50. Met een tijd van 1:0?:55

blijft hrj een minuutje achter Joop Evers die sinds '89

op de eerste plaats staat. Door de tweede plaats van

Herman verdwijnt Theo Hoenderkamp van de Iijst
. Jan Nieuwenburg ontbrak nog op de top 5 lijst in de

categorie M60. In Uithoom liep hrj op 25-01-2004

1;17:57. Met deze tijd komt hij op de derde plaats en

verdwijnt Joop Heuts met een tijd van l:24:13, gelo

pen op 9;10-1988 in Amsterdam, van de hjst.

' Josó lryillerse behaalde op haar eente wedstnjd in de

catËgorie Y45 op 25-1-2004 een trjd van 1:06:46 op

de 10EM in Uithoom. Deze tijd is goed voor een

tweede plaats achter Els Bloemen die op 23-09-1991

in Amsterdarn een tijd van t :03:50 liet noteren.

Halve Marathon:
. Roché Silvius heeft op 7-9-2003 in Voorschoten de

halve marathon gelopen in 1:0?:58. Hiermee neemt

hr1 de vierde plaats br1 de ma.nnen senioren over van

Thomas Pieper. Albet Beekhuizen verdwijnt hiermee

van de lijst.
. Jan Nieuwenburg liep eveneem de halve marathon

in Voonchoten. Met l:38:02 neemt hij bij de marnen

60+ de derde plaats over van Arthur Toomer en hier-

door verdwijnt Piet Meinders uit de vinine.
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HRR-skireis moruine in frankri
lig alweer achter ons. We gingen

penonen (Ben van Kan en wiendin Ellie,

Witmer en vriendin Liesbeth, Ruud van

en vriendin Els en hond Bella, Hellen Hauser,

Abbink, Ineke Schnitzler, Fred Bueno Bibaz,

Trudie Ikom, Anjo Querido en Marjo van der Laan.

Helaas moesten door omstandigheden Nellie Verpoort,

Henk Mullekes en Karina Graat annuleren. We verffok-

ken op vrijdag 30 januari. De busreis verliep voorspoedig

dit vooral door de niet te versmaden video!! De volgende

ochtend om 9.00 uur kwamen we in het prachtig onderge-

sneeuwde Mozine aan. Na inchecken in het hotel gingen

we in volle vaart ski's en skischoenen huren en skilessen

regelen om vervolgens zo snel mogelijk op de pistes te

staan. Zondag was het stralend weer en prachtige sneeuw.

Ineke, Martin en Hellen kegen skilessen van een echte

Fransoos van de "lnternational Ski School". Hij sprak

engels op een manier waar zelfs inspscteur Clousseau

zich nog voor zou schamen! Frits, Liesbeth en Trudie kre-

gen ook skilessen. Ben, Ellie, Fred, Anjo en Marjo gingen

op hun eigen (ski)houtje de pistes verkennen. Ruud en Els

wisselden de pistes gezamenhjk af, want de hond Bella

moest natuurlijk ook aan zijn vakantiegymnastiek komen.

Na een volle dag skiën gingen we gezellig apÈs-skiën in

een bar of in het hotel. Na een heerlijke doucheöad was

het tijd voor het overtreerlijke dagelijks vier-gangen diner.

Er zijn nog vele anekdotes te vertellen (hieronder een klei-

ne impressie), maar helaas de toebsdeelde ruimte in het

clubblad is beperh. In ieder geval hebben we een gewel-

dig leuke en gezellige week gehad. Er lag veel sneeuw en

iedere dag de stalende zon.

Onderstaand eruge opvallende uispraken tijdens de

vakantie ! I

Wist u dat......
. . . . . dat Fred logistiek niet op tijd gereed is ! Waarop Ellie Marjo van der Laan

t/m Sfebr:
zei; 'kun je niet op trjd klaar komen'! !

..... dat Ineke niet weet dat reigers geen sla lusten!

. . ... dat Ben heel goed kaart kan lezen maar toch de 'mist'

inging!

. .... dat Anjo 'm van alle kanten neemt!

..... dat de hond Bella van Els en Ruud hoogtevrees herft!

..... dat Hellen het doet met donuts en kietelzonesl

..... dat Ben zijn vakantie zó gezellig begon, dat hij er van

moest kotsenl

.....dat Frits een nieuwe skitechniek heeft bedachtl 'De

boekelpiste op je rug ! ! !

. . . .. dat Liesbeth zichzelf een bitch vindt!

.....dat Trudie het op de hangbrug met twee mannen

doetl

... dat Martin en Ineke het samen doen op de piste!

... «lat Marjo er alles aan doet om een nieuwe zonnebril

te kijgen!

... dat Fred woeg wat vfiegl die helikopter laag! Waarop

Ben reageerde; die vlieg niet laag

wij zitten hoog!

... dat Anjo het meer heeft gedaan met haar vrienden!

... dat Ellie gewoon niet goedkoop klaar komt!

...dat er maar één echte HRR met loopschoenen bij

was!

)
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Uit het vorige clubblad
Ondentaand, 2 artikelen die niet geplaaht konden worden in het laahte clubblad van 2N3.

S ijtwendeloop Leidschenda m

terug de tunnel in. Ik verwacht dat zo'n nieuwe tunnel een

mooi glad wegdek heeft, maar de weg is al divene malen

opngemaah. Stukken asfaltbeton afgewisseld met $ote
gedeelten met klinken. Tnker aï en toe een leidinkje ver-

geten. Een vluchtstrook zie ik ook al niet. Na het eerste

rondje nog een keeÍje 0p en neer de tunnel door en op

naar de finish. Niemand noteert iets maar wel allemaal

em medaille, een blikje en een reep. Waar hadden we nu

eigenlijk die starhummers voor nodig? Tjonge, alsofhet

nog niet genoeg is, kunnen we ook nog een sjaal ophalen.

l,euk loopje, dat komt dus nooit meer terug. En best wel

een goede tijd, tot ze beginnen over de lengte van die zes

kilometer.

ANréWesterhuis

Loopgoep HenkHoogever;n

15 nov,2003
dat toch met ons hardlopers? Loop ik eens

een wereldtijd op de 6 km, gaat ieder-

afloop lopen zeuren dat de afstand minder

Successen moet je vieren, dus grijp

toch zo'n kans. Zaterdagochtend 15 november 2003:

Sijtwendeloop. Een #nmalige wedsrijd door de tunnel

onder de Miet bij lridschendam, e.en week voor de inge-

bruikname van dit nieuwe stuk van de Noordelijke

Randweg. Als je on line hebt ingeschreven, moet je een

half uur voor Íunvang het starftummer ophalen. Op

onverklaarbare wijze is de rij atleten waarvan de achter-

naam begint met een letter tussen L-Z wel vier keer m
lang als die beginnend met de letter A-K. Ik sta zo'n twin-

tig minuten in de rij. Heeft de KNAU daar al eens onder-

zoek naar gedaan? Na een kort uitstel van de start, zodat

alle lopers ook een nummer hebben, duiken we met zo'n

driehonderd man de tunnel in. Feest van herkenning, veel

lopn van de laatste cross bij ons zijn ook weer hier. Ook

zijn er weer behoorlijk wat Roadrunners. Wel een beede

kap in het begin voor zoveel lopn tegehjk. Het eente

stuk gaat lekker naar beneden en het temp ligt

hoog.Op ons schema staat rustige duurloop, maar

zoals gebrurkelijk weer een rekbar begnp. Vals plat

omhoog en weer verder de diepte in. Daar komen de

sten al weer terug aan de andere kant van de weg. Wij

moeten eent nog weer omhoog de tunnel uit, draaien en

zal ik er eens echt klaar voor zijn. Niet zoals

op het laatste moment op de club aniveren

naar de start. Nee, goed inlopn, zodat ik

en soepel aan de cross kan beginnen. Dus op

tijd naar de club en uitgerekend vandaag hijg ik een lekke

band. Gelukkig heb ik een nieuw reservebandje blj me, dus

dat kost me een paar pikzwarte handen, terwijl mijn

inlooptijd verdampt. Dat wordt net als andere jaren koud

staÍten.

Zonder startschot zijn we weg, althans iederern begint te

rennen. En gaat weer stil staan. Toeschouwen springen op

het parcoun 0m ons tegen te houden. Er blijh een atlept

over de eente de beste ak gevallen en we mogen niet over

hem heen lopen. Weer op gang, vraag een loopster aan me

of dat door haar opgeraapte sprthorloge van mij is. Nee,

niet van mij en ik herken het ook niet. We kijken nog rond,

maar zien niemand die zoiets mist. Dan maar iemand van

de organisatie zoeken die het wil bewaren en kunnen we

echt beginnen. Scherpe bocht naar links en stoppen maaÍ,

ger, mdat ik alle sfonken, wortels en gaten goed kan zien.

Weer genieten, ook al is het zwaar. Een lang lint van

lopn door het bos. Ik hou mijn eigen tempo aan en hoop

dat vast te kunnen houden. Zoals gebruikelijk word ik in

de twerde ronde door de snelsten gedubbeld. hH haal ik
ook wel eens lopn in, waar tegenover staat dat ik op mijn

beurt ook wel weer eens wordt ingehaald. Zoals altijd zijn

de roadrunnen langs de kant enthousiast en 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 blijkt mijn nieuwe bandje een lek ven-

tiel te hebben. Gelukkig hoef ik maar één keer te pmpn
en kan ik gezelhg in de regen met Henk H. naar huis fret
sen.Ondanks alles toch een goed gevoel, zelfs als bij thuis-

komt blijh dat ik mijn telefoon niet uit mijn locker heb

meegenomen en ik werr terug naar de club kan.

AndréWesterhuis

Loopgroep Henk Hoogev*n
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de gans wilde met 12 vogels

pluimage een fektocht

het zuiden maken om daar

al skiënd, gelijk Hannibal, de

Alpen over te trekken. De sperwer en de

kaanvogel vreesden dat de kip het conditio

neel niet zou rdden, mmr zÈ zouden zich

sociaal opstellen. Het haande kraaide van ple-

zier, de pauw pronkte met al z'n veren, het-

geen de tortelduifies zeer waardeerden. Al het

gevogelte, inclusief de tapuit, gleden op de

piste weleens onderuit. Zelfs de kip, die op

een ski de rode piste afgrng, kwam weer bij

z'n psitieven en de sperwer hervond de juis-

te route om de meute verder te begeleiden.

Toen het gezelschap een onderkomen voor

het diner zag vond het de hond in de pt.
Maar Bella begroette iedereen harstochtelijk.

Al met al een reis om met nog meer vogels

volgend jaar te herhalen." tsDERE OVER-

EENKOMST MET DE REALT|EIT
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SHIELD ilARK B.Y. THE LARMAG BUILDING OYERSCHIESTRAAT 5I POSTBUS 756A9

IOTOARAilSTERDAM TELEFOON:O2O-5ll laAa FAX:o2O-sll laoo

Dat andere merkenbureau.

STTIELD MARK

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'I'I!NGSBEDRIJF

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

Jdnde0m

MRemrke

PimevanLeauen

BqtvmAlk

BavmKal

kffkr$ta
hulvanDmn

YmmCrsnu

CosRrp

hoCaou

krclStdk

Jqen0dfl'

PaulSIlFr

PrtsvaÍl(6sl

RmlMttHn

Hrnkunlmmn

Ben van Kan (voorzittcr)

Eugène van de Berg

I{ars Blokker (wedstrijdgroep)

TRAINERS

Rodi Druif
Marcel den Dulk

Henk van Leeuwen

Joop den Ouden

Jacques Overgaruw
frnnr Perdijk
Roche §flvius

Heidi rrn der Veer
Genit van der Yeer
Ed ziir

(informatie conditio)

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Borg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs:

Trudy rte tange
Johan Koopman

Peter Hoek

070-3978253

0?0-30801 25

070-3960289

070-3857496

070-3(A2263

070-3080125

070-3973281

070-3837024

0174-2408ór

071-5?68370

070-3867300

070-35501?3

070-3978253

0?0-3860233

070-3204095

070-34'.19234

0't0-1944677

070-3642263

070-3mr597

070-390 I 5q?

06-23095534

070-3930209

070-3240930

070-347456t

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

070-38ó4053

ó

9

I

Truus Krumbholz
Teny Roel

PARAMEDISCH CORPS

ma/woavond 06-42154679

do ayond 070-3476131

di/doochtend 0ó-15483890

BESTUUR
Het bestuur van

John Àgterof
(voorzitted

Jelle v.d. Veen
(vice-voozitter)

Nel Buis
(seerearis)

Josó lilillemse

{2e seretaris)

Izaak Luteijn
(wedstrijdsecr.)

e-mail adres

Groenendaal I 1

2244 BK Wassenaar 070-3281025

Vuurplaat 623

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Muurbloemweg 97

2555 ND Den Haag 070-323ffi9?

Theresiastraat 244

2593 AWDen Haag 070-3815051

Johannes Poststraat 2

2264 DC kidschendam 070-3 1758ó9

V Slingelandtstraat 132

2582XT DEN HAAG 070-355415ó

izkltn@bart.nl

giro 5ó99215

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

Carei Reinierskade 303

2593 HS Den Haag 010-3473894

gir§ 263695 I

CLUB VAN lOO

Postbanknr. 78.60.073 IABN AMRO 50.94.92.738

Ben Hermans De Sillestraat 2óó

(Voorziner) 2593VE DenHaag 070-34738'13

René Meijer Sportlaan 229

(Vice-voorziner) 2566KEDenHaag070-362521?
Louiss van Delft V. Loostraat 75

Gecretaíis) 2582X8 DenHaag 070-3522519

Karel Stolk Bamsteenhoxt 482

(penningmeester) 2592ETDenHaag070-38?0418

Georgette Parlevliet Pr. Bernhardlaan 15

2264 CA lridschendam ffA427 57 5l

Avram den Heiju Laan van lYateringse Veld 1568

2548 DB DEN HAAG 070-3s4 57 19

avram.den.heijer@ I 2move.nl

Giro 2ó36075. t.n.v. "IIRR contributie"

Clavecimbellaan 75

n87 YC Rijswrjk 070-3943936

Ruud van Grseningen 2r Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 53533941

WEEMASTER
§-maill webmaster@hagueroadruoners.nl

CLUBKLEDING
06-23095534

HOTROAI}REVIEW
Herenstraat 45

2681 BD Monser 06-24144601

E-mail: clubbladhn@kabelfoon.nl

Ed ziir
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telefoon: 070 - 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( 2244 BN WassenaaÍ )




