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Op zondag23
wegwedstrijdvan

van deze

Dit betekent

dit item.

Het houdt voor mij ook

wedstnjden kijk. Niet zo zrnÍ om

kunnen leveren als wel om iets te leren. Ik probeer altijd

te kijken of er dingen zijn die wij bij de Royal Ten behr

kunnen doen of zeHs kompleet moeten veranderen. Soms

zie ik dingen die wij als team inderdaad kunnen gebruiken

en ik denk dan hter eerlijk gejat dan slecht veÍzonnen.

Ook komen er veel adviezen van mensen, wat ik altijd

waardeer, maar waar we niet altijd iets mee kunnen. Het is

aan mij een afweging te maken of het in het hele gebeuren

wel past. Sommige dingen zijn te lastig of ventoren de

juiste gang van zaken bij dingen die wel goed lopen. Op

20 maart heb ik de CPC bijgewoond. Eerst als folderman

na de 5 en l0 kilometer, en later als halve marathonloper.

Frn bijzondere CPC mag ik wel zeggen. Als organisatie

hegen zij heel veel over zich heen. De dag begon met het

overlijdensbericht van onze voormalige vontin, dit bete-

kende voor de CPC een pakket van maatregelen om de

wedsnijd toch doorgang te laten vinden. Geen muziek,

geen spnsoruitingen en alles ingetogen. Om het doem-

scenario compleet te maken stak er nog e€n storm op. Op

last van de brandweer moest het Lange Voorhout ont-

ruimd worden. Dit betekende dat de finish verlegd moest

worden, daardoor het parkoen aangepast. Alle stands en

marktkamen moesten worden afgebroken, koÍom chaos.

Ik vind dat ze ondanks alles het nedes hebben opgelost,

natuurlijk was er hinder voor de lopen en verliep niet

alles meer zo lekker, maar de race kon gewoon doorgaan.

Urteraard moest het bestuur de afwegingen maken en de

beslissingen nemen. De uit-

eindelijke veranderingen

konden alleen maar zo goed

worden uitgevoerd omdat de

vrijwilligen zich voor ZNTo

hebben ingezet.

Als organisatie bespreek je

dit soort dingen wel eens,

wat voor draaiboek je

moet aanhouden bijvoor-

beeld, maar het blijft

koffiedik kijken. Waar wij

wel op kunnen bouwen zijn

onze vrijwilligers. Ieder jaar

zijn zij weer in grote getale

aanwezig. Over de dag ver-

spreidt zijn er ongevea 250

mensen die zich inzetten om

de Royal Ten tot zdn mooie

dag te maken. Tegen de tijd

dat dit blad in de bus valt zit

voor het bestuur de grooBte

voorbereiding erop. Het

komt er dan op aan dat we

het allemaal goed hebben

gepland en dat alles op rolle-

tjes zal gaan lopen. Dan ste-

ken we de handen uit de

mouwen, we maken 250

businesstassen in orde, we

maken 150 kinderlooptassen in

orde, we zorgen dat al het materi-

aal op de juiste plaats komt, alle

wegwijzerborden worden geprepa-

reerd om op te hangen. catering

wordt in orde gemaakt,250 lunch-

pakketten met een gestreken T-

shirt klaar gemaah en dit is een

klein voorbeeld van wat er te doen

valt.Voor de rest een beetje goed

weer en hopelijk weer hepl veel

deelnemen, het liefst rond de

1500. Dus de schouders eronder en

samen met u maken we gr weeÍ

een pnchtige wedsfiijd van. In ieder geval wil ik alle wij-
willigers en sponsoren bedanken die dit mogelijk maken.

Het is en blijft na de CPC het grootste wegatletiekevene-

ment in de Haagse regio en wordt let opl Georganiseerd

door uw vereniging The Hague Road Runners.

Daar mag u best tots op zijn.

Kijk voor het laatste nieuws op www.Royalten.nl

Succes

Marcelden Dulk

Variltter The Hague Royal Ten

Er zijn onlangs dieístallen geplryd, waaruan

aangifte gedaan is bijde politie.lkwil u
nogmaals op het hartdrukken geen waardevolle
spullen en geld in dekledkanen achtertelaten
en in de mand op de bar te deponeren. Maat/. u
gebruikvan onze kluisies, individueel of
gezamenliik.

van grote zorg is, dat wij er niet in slagen

geschikte mensen te enthousiasmeren

bekleden van vakante bestuunfuncties. Wij

vereniging, zover is dat natuurlijk

niet vanzelf gekomen. Vele jaren hebben zich vele men-

sen ingezet 0m onze vereniging zowel organisatorisch als

financieel goed op de kaart te zetten. Waarom zijn leden

niet bereid het estafettesto§e over te nemen?

Als ik btj mijzelf te rade ga, tot voor kort een veeleisende

baan, toch heb ik de stap genomen. Waarom? Kort

gezegd: je wordt geconfronteerd met andere mensen om

je heen, andere invalshoeken en andere prólemen. Het is

ontspannend (soms ook inspannend) en het is anden dan

wat je in je dagelijkse beslommeringen meemaah.

Daarom doe ik een oproep: stelt u zich beschikbaar!

Is het niet voor een bestuunfunctie dan voor een of andere

functie die binnen onze vereniging hstaat. De verenigrng

is niet alleen het Bestuur, TC, Bar etc, maar u als lid bent

ook mede verannvoordelijk voor het reilen en zeilen.

Heb ik nog iets opwekkends te melden? JwnkerDeZOT

heeft wepr het aanal deelnemers overfoffen van vorig

jaar. De deelname bedroeg 150 atleten, waarvan 80 zijn

doorgegaan voor de Royal Ten en leiden. Complimenten

aan het comité: Jéjé, Georgette, Sylvia en Noortje.

Op 7 maart hebben wij de I van de 4 wedstijd georgan-

seerd. Door tegenwerking van de Gemeente, konden wij

helaas geen gebruik maken van het prachtige parcoun in

het Clingendaelpark. Waanchijnlijk door het nieuwe par-

cours dat uitgezet moest worden, hebben de atleten l0
km. plus gelopen. Jammer, het rs gebeurd en kan niet

teruggedraaid worden. De organisatie was verder een suc-

ces, mede dankzij Jelle van der Veen, Peter Kempkes,

Henk van Lpeuwen en Anne van Eeuwijk, waarvoor

dank.

Op Paaszaterdag was de afsluitende wdsrijd bij Haag

Atletiek uit het 1 van de 4 circuit. Voor het vierde achter-

eenvolgende jaar heeft onze vereniging de wisselbeker

weten te winnen met vele individuele prijzen voor onze

leden.

De Haagse happning - CPC - vond dit jaar plaats op 20

maart onder onstuimige weersomstandi$eden. Dit weer-

hield echter vele leden en ZOT-en niet derl te nemen aan

de diverse afstanden. Evenals vorig jaar (Steven Post) is

er ook nu.weer een succes te melden. José Willemse

behaalde de zilveren medaille op de halve marathon bij de

categorie 45+ dames in de tijd van 1.30.14. José van harte

gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

\Vat staat er nog voor de boeg? De voorbereidingen van

de Royal Ten. Deze wedstrijd is em stuk promotie voor

onze vereniging in de Haagse regio. Ik vezoek u het

comité te ondersteunen brj het gladjes laten verlopen van

deze wedsfijd. Verder ons jubileumfeest op 28 augustus

a.s. De voorbereidingen zijn in volle gang en ik hoop met

u dat 28 augustus een fantastische dag mag worden.

MetsportyopJÍt.n,

tohn Agterof,lUW04
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Berichten vanuit het bestuur
24 februari 2004:

op eigen grond: de gemeente heeft een

voor 13 parkeerplaatsen, voor de door

28 plaatsen, is geen geld beschikbaar. De

gemeente stelt nu voor om naast die 13 parkeerplaatsen

Groenendaal opn te houden voor ons om er te kunnen

parkeren. Hiervoor zal echter weer overleg met de

Provincie moeten plaatsvinden.

. B zijn inmiddels 18 kantinestoelen kapt. De reparatie-

kosten hiervoor bedragen t € 20 pr stoel. Aangezien

het al de bedoeling was om volgend jaar nieuwe $oelen

aan te schaffen, wordt besloten om de stoelen niet te

repareren maar alvast 20 stoelen te bestellen. Hiervoor

zal Jelle een offerte aanvragen.

. De eentvolgende thema-avond op 7 juni zal gaan over

de bar en schoonmaken.

Bestuursvergadering 30 maart 2fi)4:
. BU het bestuur zijn 3 meldingen binnengekomen van

diefstal vanuit de kleedkamers. Dit is uiteraard een zeer

vervelende zaak. Het bestuur heeft geschrokken gere-

ageerd. De gedupeaden zijn gevraagd om aangifte b1 de

plitie te doen. Om meer diefstallen te voorkomen zal de

barcommissie gevraagd worden de kleedkamen eerder

op slot te doen. De lopen zullen middels het clubblad en

de ALV gevraagd worden om geen waardevolle spullen

achter te laten in de klerdkamer en evt. een kluisje te

huren (alleen of gezamenlijk met groep)

. De leidingen van de verwarmingsinstallatie zijn gekop

peld aan kantine en kleedkamers. Indien de vloerverwar-

ming in de kleedkamen optimaal functioneert, wordt het

in de kantine verl te warm de gehele week. Naar schat-

ting ko$ loskoppelen echter € 2.000 aangezien voor

zowel de kleedkamen als voor het clubhuis een aparte

ketel aangeschaft moet worden. Besloten wordt om eerst

de gemeente te vÍagen of zij willen bijdragen in deze

kosten; de kleedkamen worden immen gehuurd.

. SPARTA hstaat 50 jaar en geeft een receptie op 4 apnl.

Het bestuur zal vertegenwoordigd zijn en alvast een

bloemstuk toesturen namens de vereniging.
. Het financiële verslag van de penningmeester is bespro

ken. Gezien het psitieve resultaat wordt besloten geen

conffibutievertoging voor 2004 op de agenda van de

ALV te zetten.

. Het schilderen van de kantine is in volle gang. De prik-

borden zijn besteld.

. Sinds kort is HRR in het bezit van e€n wedstrijdklok.

Deze klok heeft rcn accu waardoor opslag in een onver-

warmde ruimte niet kan. Het plan is nu om de vergader-

kamer te voozien van een af te sluiten kastenwand.

OffeÍe hiervoor is aangevraagd.

De volgende bettuursvergadeingen zullen plaabvinden op

11 mei,29 juni en 17 augustus 2A04.

Gezocht:

bestuu rsl id accommodatie !
Beste clubleden,

van der Veen het bestuur van HRR gaat

ontstaat er een vacature in het besfuur.

zich tot zijn vertrek bezighouden met de

van het clubgebouw aan de

Groenendaal. Hoewel de grootste verbouwingswerkzaam-

heden in en rondom het clubgebouw zijn afgerond, zullen

er zich van tijd tot tijd klussen aandienen die geklaard

moeten worden.

Graag ontmoeten wij daarom clubleden die enige ervaring

hebben met onderhoudwerkzaamheden en beschikken

over een redelijk bouwkundig inzicht. De volgende taken

zullen bestaan uit
. het (mede)organiseren van het beheer, onderhoud en

verbeteren van de gebouwen, installaties en teneinen;
. het stimuleren/leiden van de verfraaiingcommissie;
. het (laten) aanvragen van vergunningen voor uitbreidin-

gen en aanpassingen in overleg met de gemeente Den

Haag en Wassenaar;

. opstellen van een begroting in overleg met de penning-

meester yoor het onderhoud en de verbetering van het

gebouw en tenein.

Dit bestuurslid is aanspreekpunt voor klachten en verbete-

ringen over de accommodatie. Daarnaast zijn er de

bestuunvergaderingen (erns per 6 weken), de BCO-bij-

eenkomsten (4 x pr jaar) en de ALV (2 x pr jaar) die

brjgewoond worden.

Maar: laat je niet afschrikken door deze opsommrng. De

ervaring leert dat taken in samenwerking met velen wor-

den opgelost. Als je interesse hebt, neem dan contact op

met John Agterof, tel. 010 - 2l5ll44 of spreek John aan

op de club. Uiteraard kun je ook terecht bij de andere

leden van het bestuur.

Het bestuur van HRR.

I
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je
200 exemplaren bedrukt en

J ubileumcommissie 20 jaar

Trotsenburg en Nel de Konink
Je kunt terecht bij RobHet T-shirt is van uitstekende kwaliteit en

gaat € 12.50 kosten.

En op de achterzijde de namen van alle
leden, en dat zijn er ruim vijfhonderd.
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Je mag vooruit betalen!

10 maart 2004

Lttdrruig Gttrto Alelle

Zoon van Simonette en Sigmund Lentze

Namens HRR van harte gefeliciteerd en
veel geluk toegewenst

zo veel
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Club van Honderd HRR 10laar

1994-2004

Tondag 18 april 2004
Zondag 18 april jl. was het dan zover, voor het
eent op en zondagmiddag, en Algemene

Ledenvergadering met aansluitend ons thema
voor dit jaar:

HIGH TEA

mensen komen dan

diegene die zich

hadden opgegeven.

Kortom er was voor-

af weer sprake van

een gezonde span-

ning brj het Cv100

Bestuur over het

welslagen van deze middag.

De vergadering liep zo als altijd weer eens uit, de ttjdklok

(het Club van Honderd geschenk) begon als een razende

te tikken en Ben onze voozitter bleef als gewoonlijk maar

F k jaru weer spannend wat we weer willen gaan

I organiseren voor oÍue Club van Honderd leden

L en.........vindenZIJ het leuk l!

En wat ook belangrijk is voor een HRR hardloper, is er

genoeg te eten en te drinken, zeker als er toch weer meer

Z0TCPC 2004 isvoorbii
Vanaf de eerste zaterdag dit jaar was duidelijk
dat de CE-loopgroepen weer een groot aantal

enthousiasteli ngen zouden aantrekken.

Uiteindelíjk liepen er meer dan 1il0 mensen in
ZoT-verband. Wat jaren goed gegaan was, geen

zaterdag met regen, lukte dit jaar helaas niet.
Volgend jaar dus maarwer betere afspraken

maken met de weerafdeling. De donderdagavon-

den werden goed bezocht in alle afstanden.

Vooraf aan de CPC was er een P&-offensief van

ledenwerving onder de ZOT-ters. Onze PR com-

missie had er aparte posters en foldertjes voor
laten drukken. En ... het leverde nieuwe leden

op.

geven we de 21 km gem ZOT-[aining. Daardoor zijn

vele lopers vanuit de ZOT op donderdag (maar ook op

woensdag) de groepen van de vereniging binnenge-

stroomd,

We maken de klus met plezier af . . .. na kiden zit het er

voor2004weerop !

teje(nede nanens Gwrgelte, Nmr en Sylvia)

na de CPC gaven we de gebruikelijke

die altijd blije gezichten ge.eft. Dit jaar

voor het eerst een enquëteformulier uit-

de ZOT-ters. Bijna iedereen vind het herl

leuk, wordt geihspireerd door ons enthousiasme en zegt:

doorgaan zo.

Ondertussen zijn we (inderdaad) doorgegaan met de

Royal Ten trainingen. De ruim 70 deelnemen vermaken

zich op zaterdagochtend opperbest. Op donderdagavond GezelligebrunchnalaatsteCPCtrainfu.

praten!

En natuurtjk dank aan Rob, Mark en Sophia IGahmer die

weer zoals altijd met het zweet op het voorhoofd achter de

bar stonden te schenken, grote klasse.

Het was gezellig, geslaagd en vooral heel erg LEKKER !!

Louisevan Delft

(Sxretaris van de Club van Honderd)

Zaterdag

28 augustus 2004
ln ons eerste nummer van dit jaar meldden wijde datum van ons jubileumfeest

20 jaar The Hague Road Runners, de tijd gaat
2M4 zullen wij ons 20 jarig bestaan vieren met

En jullie begnjpn het waanchijnlijk al! Tijdens het feest worden jullie in zwaÍ, wit 0f
zwaríwitte kleding verwacht. Ook de kantine wordt volledig in de kleuren zwaÍ en wit
gebracht. En de muziek? Natuurhjk terug naar de tachtigerjaren. Een geweldige band die het

repeÍoire van 1984 in de vingers heeft.

Wie wil daar niet bij zijn? Een geweldige avond vol nostalgie naar het jaar 1984!

Zatedag}S augustus 2004, een dag om nooit te vergeten.

in de

Madonna en

1984-2004Nanens de jubileuncommissie, Nico Trotsenfu rg

N
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werd

de

Mike

weten jullie

lden en genodigden,

a

. De top werd

dekeer

HRR 20 i

zaterdag 28 augustus

De datum zou ik alvast maar noteren.

voor leden, oud-
betaling) en een knallend

vermoord.

. En de dames hockeyploeg won

. Carl tewis liep de

. De marathon op

. Enooktoenal

. Drukwerk,

het nog?

En om

aar

feest met een leukthema.

Het thema luidt 1984
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Ondersteun uw lichaam
en uw sportprestaties

met Herbalife voeding en supplementen

Ook voor afuallen, aankomen, jD
meer vitaliteit y/

Loes de Vlieger tel: 070-3472016
Email Loesdevlieqer@wanadoo. nl
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Sinds het begin van dit jaar wordt het HRR

Racing Team zowel financieel als materieel

ondercteund door twee paftners: Holland Runner

en Zier Running.lnmiddels hehhen alle geselec-

teerden van het HRR Racing Team hun teamout-
fit ontvangen, Het jack is speciaal in clubkleuren

gemaak voor het HRR Racing Team en is van uit-
stekende kwaliteit.

\ at blijkt trldens de trainingen. Volledig winddicht

I I., waterafstotend en dat is naruurlijk wel belang-

V n*. De sponsomamen zijn fantastisch te lezen

dankzij het vakmanschap van Kees Knaap hefdruk.

Frans Martens heeft een logo ontworpen dat in het ver-

lengde ligt van het clublogo zodat wij als clubteam duide-

hjk herkenbaar zijn.

Ruud van der Meer en Theo Timmermans:

Koning en keizervan de 1 vd 4

Ruud van der Meer heeft zijn overstap van Haag Atletiek

naar the Hague Road Runners nog meer glans gegeven

door na het I vd 4 Crosscircuit nu ook het 1 vd 4 wegcir-

cuit op zijn naam te schrijven. Roché Silvius en Appie

Beekhuizen werden respectievelijk 2de en 4de in het

overallklassement. Ruud won de afsluitende wedsrijd bij

Haag Atletiek met overmacht in 33:15. Deze tijd ligt zo'n

45 sec boven de PR van Ruud, maar na twee weken van

rust helemaal niet onverdienstelijk. Door deze overwin-

ning zijn alle I vd 4 wedstrijden bij de senioren gewonnen

door leden van het HRR Racing Team. De lste en 2de

race door Roché Silvius, de 3de door Willem de Graaf en

de laatste dus door Ruud van der Meer.

Ruud's piekwedsfrijd dit voorjaar moest de CPC worden,

maar deze wedstrijd werd door de storm geen succes. Er

zat voor Ruud niet meer in dan een tijd van 1:15, terwtjl

een tijd van 1:10 toch echt toch de mogeltjkheden

aan

behooÍ. Ruud, kon zich lange trjd wel handhaven in de

kopgroep van de vrouwen die normaliter toch ook goed

zijn voor een tijd onder de 1 :10 op de halve. Inmiddels is

Ruud weer begonnen met het nieuwe trainingsblok waarin

veel baanfainingen zitten. Door meer snelheidstrainingen

komen de snelle tijden er vanzelfuitrollen.

Theo Timmermans herft ook het 1 vd 4 wegcircuit

gewonnen, maar dan bij de heren 40+. Theo hoefde bij de

afslurtende wedstrijd zijn voorsprong niet eens te verdedi-

gen. Theo, die inmiddels weer een abonnement op 34-ers

heeft op de 10km, was even op wintenpoÍ om bij te an-

ken voor het komende baanseizoen.

Willem de Graaf: bijna perfect in Rotterdam

De marathon van Rotterdam was voor Willem de Graaf

een tussenstap 0p weg naar de marathon van Berlijn in

september. Na verl berekeningen en overwegingen was

besloten dat Willem in Rotterdam e€ns moest proberen

het eerste stuk iets langzamer te lopen dan normaal. Zo'n

l8 min per 5km moe$ theoretisch haalbaar zijn tot in

ieder geval 30km. Vanaf daar zou een opgebouwde reser-

ve moeten leiden tot het vast kunnen houden van het

temp of het verlies te minimaliseren. Het verlies minima-

liseren lukte prima tot 35 km na een perfect opgebouwde

race. Echter, daama werd de invloed van de wind toch een

cruciale scherprechter. Het temp ging ornlaag en de

benen hadden te weinig elasticiteit om voldoende lenge

in de pas te kijgen. Uiteindelijk eindigde Willem in een

tijd van 2:39:31. Dit is al de tweede keer dat Willem

onder de 2:40 duikt als 40+ veteÍaan. Na Keith

Deathridge is Willem de beste veteraan die de HRR ooit

gehad heeft op deze afstand. Natuurlijk is Willem erop

gebrand om het record van Keith Deattridge uit de boe-

ken te lopen. Maar dan moet hij in Berlijn wel onder de

3:33:44.Fnn trld die geen utopie is. Met de kennis die wij

de afgelopen jaren hebben opgedaan met b€trekking tot

Willem op de marathon, zijn wij samen alweer gericht op

de perfecte race op 26 september 2004.

Gebroeders Roodakker langzaam op scherp

Heel langzaam komen zij uit hun wintenlaap. De gebroe-

ders Roodakker. Eddy (17) en Robbert (19), de 'Fun

Loving Criminals' van het Haagse hardlopen, hebben de

winter overleefd. En hoe! Ze zijn $erker dan ooit. Door

crossen af te wisselen met wegwedstrijden en langere

duurlopen te doen, hebben beide talenten een goede basis-

conditie opgebouwd. Daarmee lopen ze nu al wedstrijden

die veelbelovend zrjn. Robbert toonde zich al tijdens de I
vd 4 bij de HRR waar hij 2de senior werd. Sterke punt

aldaar was dat hr1 in de laatste fase van de wedstrijd nog

overschot had. Twee weken later was hij onklopbaar op

de 5km tijdens de Voonchotenloop. In een ultieme rush

naar de eindstreep hield hij de vlijmscherpe Willem de

Graaf en zijn directe concurenten Richard Pleeth fuiden
Atletiek) en Frank Wiegman (Jonge Honden) achter zich.

Eddy was in Voorschoten ook al lek'ker bezig, maar kwam

pas echt uit zijn hok tijdens de Haagsche Tien. Daar liep

hij al em tijd die maar 45 sec boven zrjn PR zit. Met

andere woorden, de boys komen langzaam op scherp te

staan. En dat terwijl hun favoriete priode nog moet aan-

breken. Ik zou zeggen, op naar een beresterk baanseizoen.

Roché Silvius

We zijn als Barcommissie blij dat het CPC-feest

weer een succes was. De muziek was in goede

handen en werd ook bijzonder gewaardeerd. De

sfer was ronduit gezellig. lammer was het daar-

om, dat et zo weinig mensen naat hetfeest
waren gekomen. Men zou er zeker geen spijtvan
hebben gehad.

ls je weet dat er veel moet worden geregeld om een

tot een succes te maken is het eerlijk

wat zuur als een groot aantal mensen het

Omdat wrj, als Barcommissie, graag willen

weten wat hiervan de reden is vragen we jullie wat we

moeten doen om het aantal fee$gangen te vergoten.

Geef je mening, je kitiek mag ookl ïVe staan open voor

alles. Je kunt hrervoor de voozitter van de Barcommissie

Berry Kramer, of de leden Ruud van Groeningen, Nellie

Verpoort, Ineke Grllet en Koos de Groot, benaderen.

Doen! Wij komen er nog op terug.

Iets anders is de nieuwe bar. Na de ludieke opening blijkt

de nieuwe bar een groot succes. Hij past ook perfect in het

gemoderniseade interieur. Hij is eigentijds, mooi, profes-

sioneel en functioneel. Het is ook een genoegen 0m eÍ

achter te werken ! Dat werkt kennelijk ook naar de klan-

ten toe, want inmiddels is er al heel wat informatie

gevraagd over het werken als barmedewerker. Het wach-

ten is nu op de horde toezeggingen.

(oos de 6root

HRR Radng Team Van de

)r
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Nieuws van de TC Uit de communicatiehoek
is het overlijden van

als xn grootverlies voor
eruaren en daarnaast ook
was in hetverleden, niet
in het halen van prijzen

haar naam staat op diverse

bokalen, maar ook als trainster heeft ze binnen

onze vereniging haar steentje weldegelijk bijge-
dragen. Wijwensen lohan en zijn kinderen veel

sterkfe toe en hopen dat onze verenigingsleden

hem tot een goede steun zullen zijn.

V staat voor de deur op 19 april en trldens

zal de TC op basis van voor-

die de fainers bij de TC hebben inge-

uineiken. Daarnaast zullen

ook de beken in de divene klassementen worden uitge-

deeld.De CPC is al weer enige tijd achter de stormachtige

rug, waarbij o.a. José Willemse op een 2e plaats brj het

NK Halve Marathon is geëindigd in haar leeftijdscatego-

rie, en ook "Rotterdam" ligt al weer achter ons. De eente

Time-fial vindt plaats op 3 mei en kort daama volgen

alwepr de Golden Ten op Hemelvaartsdag (is een mooie

vervanging voor loprs van onze vereniging, die meehel-

pen bij de Royal Ten) en de natuurlijk de Royal Ten op 23

mei. onder de bezielende leiding van Marcel den Dulk,

waarbij iedereen van onze vereniging, die mee kan helpen

natuurlijk mechelpt!!! !! !.(zie Golden Ten).

Tussendoor loopt het "Znrg- en Zekerheidcircuit", en [a-
ditiegerouw vindt als e€n soort afsluiting voor de zomer

op de 2e zondag in juni "[,eiden" plaats. Ik zou bijna nog

de RoParun (Parijs-Rotterdam) vergeten. De lopers anive-

ren op 3l mei op de Coolsingel in Rotterdam, misschien

een mooie gelegenheid om de leden van onze vereniging

die in de diverse teams meedoen te verwelkomen. De TC

is drukdoende om een brjscholingsdag voor alle fainers in

juni te organiseren. De inhoud van deze bijscholing wordt

ter goe&euring voorgelegd aan de KNAU. Daardoor

kijgt deze bijscholing ook een officiële status en zorgen

wij er voor, dat al onze trainers up-to-date blijven.

Ben van Kan

enige weken geleden vond er een introduc-

nieuwe leden plaats. Hiervoor waren meer

leden uitgenodigd want het was alweer

jaar geleden dat zo'n avond had plaatsge-

Iets te lang geleden bleek, want de opkomst was

niet enorm hoog maar het was wel een gezellige en nutti-

ge avond. hven "nieuwe" leden waren aanwezig die om

uiteenlopende redenen bij de Road Runners tererht zijn

gekomen. Via Nike start to run, 0m eens goed moe te

worden, via een halve marathon-clinic, vanuit een andere

vereniging omdat de training beter aansluit, via een flyer

bij de CPC en een flyer bij de Royal Ten (YES het

werh!!l).

Marcel den Dulk heeft aan de hand van een aantal foto's

van voozitters de historie van de club toegelicht en

Roché Silvius is nader ingegaan op het fenomeen hardlo

pen. Zo vertelde hij dat slechts 20lo van alle energie die je

inzet met hardlopen wordt gebruikt om vooruit te komen.

De rest van energie verlies je in het loopproces. Dus daar-

om worden we zo moe! Bij rueuwe leden moet vooral

goed opgelet worden dat er geen blessures ontstaan. Er

was een nieuw lid bij die al een blessure heeft opgelopen.

Er ontstaan in het begin makkelijker blessures en de kans

dat iemand wegbhjft als zijn ofhaar blessure is genezen is

groot. Er kwamen een aantal suggesties van de leden bijv.

vooÍ een beginnersgroep of een marathongroep die naar

een specifreke marathon toe tÍaint. Roché ligt toe dat er

een tekoÍ is aan fainers dus dat het daarom niet zo mak-

kelijk is nieuwe $oepen te realiseren, maar hij neemt de

suggesties mee naar het frainersoverleg. Ook werd gesug-

gereerd dat er een lijst met contactpersonen zou moeten

zijn als iemand niet goed wordt tijdens het hardlopn.

Iemand bood zich al aan als vrijwilliger om hiervoor een

lijst te maken. Rob Krahmer sloot de avond af. Hij is

onze "vnjwilligenman". Hrj vertelde even kort wat er

allemaal aan uijwilligenwerk gehurt en nodigde de aan-

wezigen uit na te denken over een tlrcma voor het feest

omdat de Roadrunnen 20 jaar bestaan. Al met al en prima

avond waaöij eén van de nieuwe leden zich afvroeg of hij

niet iets voor de Websitecommissie kan betekenen. Dus

misschien hebben we er een nieuw commissielid bij.

Leesverder op pagina 6
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Emile van der Vaaí, uw - roadrunning - specialist

in verouderde houten vloeren en vele soorlen parket

Waldeck §rmontkade 659, 2518 KH Den Haag, tel 07&356960
05-2240/.487 www.Íheoldfloorshop.nl houlesvloer@lheoldfloorshop.nl
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niet aan een aantal biologi-
die prakisch aftijd opgaan.

zijn vastgesteld door
en wetenschappelijk onder-

anderen rede-

lijk onhekend. Hieronder en opsomming van de

trainingsprincipes.

. Overload

Een fainingsprikkel moet qua belasting altijd iets zwaar-

der zijn dan de belastbaarheid van de loper. Dit verstooÍ

de homeostase van de loper waardoor herstelprocessen in

gang worden gezet die leiden tot een hogere belastbaar-

heid. Overload is dus: ietsje zwaarder trainen dan de

belastbaarheid aankan.

. Wet van de verminderde meeropbrengst

Aanvankelijk boek je door training veel vooruitgang.

Echter, hoe beter je wordt, hoe kleiner het effect van een

training wordt. M.a.w. je moet steeds harder gaan trainen

om nog vooruitgang te boeken.

. Reversibiliteit

Trainingseffecten zijn omkeerbaar en zelden blijvend (uir

zonderingen daargelaten). Wannerr je traint ga je vooruit.

train je niet dan ga je werr achteruit.

. Specificiteit

0m harder te gaan lopn, moet je hardlooptrainingen

doen, niet gaan zweÍnmen. Effecten van ffaining zijn heel

spcifiek. Je wordt altijd beter in datgene wat je ffaint, en

niet in datgene watje niet traint.

. lndividualiteit
Ieder individu reageert anders op rainingen. Dat betekent

dat de zwaarte van een pro$ilnma altijd aangepast moet

worden aan het individu, ofdat het individu moet aanvoe-

len waar zijn of haar grenzen liggen. Wat voor de één

werkt, hoeft niet in dezelfde mate te werken voor een

ander.

. Supercompensatie

lVanneer een trainingsprikkel leidt tot een verstoring van

de homeostase, heeft het lichaam enige hersteltijd nodig

om uiteindehlk op een hogere belastbaarheid uit te

komen. Deze hogere belastbaarheid, of hoger presatiever-

mogen, wordt supercompensatie genoemd en vindt plaats

in de adaptatiefase (zie fig. l). Nu zijn er verschillende

manieren om sfucfureel te trainen. Je kunt iedere keer de

volgende trainingsprikkel geven in de supercompensatie

van de vorige training (zie fig. 2). Dit is eigenlijk ideaal

wanneer men niet meer kan trainen dan zo'n 3x in de

week. Dit wordt progressief belasten genoemd. Het heeft

dan feitelijk niet zoveel zin om te werken met cycli van

drie trainingsweken en éón rustweek.

Een andere mogelijkheid is om elke nieuwe ffainingsprik-

kel te geven vlak voor de supercompensatie. Met andere

woorden, je geeft het lichaam niet voldoende tijd om te

hentellen en eigenlijk kes je er dan bewust voor om het

lichaam te overbelasten. De belastbaarheid neemt geleide-

lijk af zoals duidelijk wordt in fig. 3a. Dit moet je niet te

lang en/of te heftig doen. Na drie weken van overbelasting

is het zaak een rustweek in te bouwen om de supercom-

pensatie alsnog te laten plaatsvinden (zie fig. 3b). Dit
princip wordt gehanteerd wanneer 5/6 of meer keer per

week getraind wordt.

Trainingsprincipes

+

0&

0ö

i0
0)

Fig. I - Supercompensatie naar een trainingssessie in de

adnpntiefase

eflz

Fig. 2 - Progressieve belasting (3/4 trainingen per week)

Lexvuder op pagina 6
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Inmemoriam

Marianne Koopman - Zweres

20.11-1953 - 03-04-2004

Op 7 april jl. hebben wij afscheid genomen, tot ons

grote verdriet, van Marianne Koopman, die op 50

jarige leeftijd op 3 april in het ziekenhuis in

Am$erdam is overleden. De plechtigheid in het cre-

matorium werd naast familieleden en vrienden door

een zpeÍ grote schare Roadrunners bijgewoond. In

de toespraken kwam duidelijk naar voren dat

Marianne geleefd herft voor haar gezin en dat ook

atletiek een prominente plaats innam in haar leven.

Marianne was lid van onze vereniging sinds maart

l989.Zij was een zeer gewaardeerd fainer en een

evenzeer gewaardeerd loopster. Wij zullen haar

krachtige persoonlijkheid, haar eigen enthousiasme

en het enthousiasme v00r anderen enorm missen.

Wij wensen Johan, Kelly en Eric enorm veel sterkte

toe met dit verlies.

n
\./
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A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van alle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supptementen. Ook

maken wij speciate sport-intays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

orthopedische schoentechniek

I
t

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?

v*

Lop
der

Normaal lopen,

en
zon

Huykman & Duyvestein

zal de verbouwing van de kan-

trne zrjn schilderen van de schroodeswanden

en het ophangen van de nieuwe prikborden.Het volgende

wat ter hand wordt genomen is het vervangen van de kas-

ten in de bestuunkamer en de wanden eventueel voozien

van glasvlies. Volgend jaar $aat op de planning om de

stoelen in de kantine te vervangen, de huidige stoelen

gaan stuk voor stuk kapt en de reparatie is te duur.

Parkeren

Het ziet er naar uit dat het parkeertenein met maar 13

plaatsen door de gemeente wordt aangelegd, maar de

gemeente heeft de toezegging gedaan, dat wij op het fiets-

pad aan bide kanten langs het Groenendaal mogen blij-
ven parkeren. De uitbreiding van de parkeerplaatsen was

financieel niet haalbaar, mogehjk dat in de toekomst het

aantal wordt uitgebreid en dan wordt de toezegging ook

ingetrokken.

de

Groencommissie

Met ingang van 1 mei gaat de Groencommissie de draad

weer oppakken voor het onderhoud van het groen rond

het clubhuis. De data worden ook op het mededelingen-

bord van het bestuur opgehangen, iedereen die zin heeft

kan meehelpen. De groencommissie start altrjd na de

zaterdagochtendtrainingen.

AtV
In de Algemene lrdenvergadering van april treed ik terug

als bestuunlid en dit zal dus mijn laatste bijdrage zijn. Er

is tot nu toe nog ge€n opvolger gevonden. Mijn taken bij

de groencommissie en organisatiecomité van de 1 van de

4 blijfik uitvoeren.

N amens de vertraaii ngconmissie,

lelle van der Veen
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. Optimale belasting

Een training moet niet te licht of te zwaur zljr.. Wanneer

een training te licht is, wordt de homeostase niet ver-

stoord. Er is dan geen trainingseffect. Een te zware [ai-
ning leidt ook niet tot een fainingseffect. Het is daarom

van belang om in een logboek brj te houden welke trainin-

gen je gedaan hebt, zodat je precies weet wanneer je weer

iets meer moet doen dan de vorige keer.

t
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I
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Huykman & Duyvestein

tetefax Q7A) 321 45 22

e-mail: info@hdos.nl
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Verslag t-4loop o
m.,r.rzijn?

hoor je nog wel eens in een winkel,rnaar

paÍcours wat te ruim te bemeten gaat wel

Daarom zijn Jelle van Veen, Peter

van Eeuwijk en ik erg lang bezig geweest

om een goed paÍcous te vezinnen. Iets wat niet meeviel

,daar wrt niet meer nchting Clingendael op kunnenpf

nchtrng Buurtweg, blijft dan over het fietsviaduct over.

Ons inziens hebben wij een aardig paÍcours bedacht maar

het had wel wat voeten in de aarde omdat de gemeente

Den Haag geen vergunning afwilde geven zonder de pro-

vincie mee te laten beslissen, alsook de gemeente

Wassenaar. Na de benodigde brieven heen en weer, u

raadt het al, de Provincie begre4 niet wat zij hierin te

betekenen hadden, wij ook niet, dus weer de gemeente

Den Haag bericht en ja hoor, ern goede week voor de

start van de loop hadden wij de vergunning binnen. Van

de gemeente Wassenaar was de vergunning er al dus aan

de slag.

Natuurlijk hadden wij wel alles van te voren doorgeme-

ten, hetgeen resulteerde in ern finish bij TNO voor de

deur. Dat was niet wenselijk, gezien het verkeer dat daar

ook op zondag rijdt, dus finishen bij de ingang van de

Hondenvereniging.

Hier was het niet zo druk (dachten wij), maar wat bleek er

nogal wat mensen die er niets te zoeken hebben maar toch

hun auto parkeren binnen het hekwerk van defensie( bij

de schietbaan) om van daaruit een wandeling te maken.

De volgende ketr toch maar een andere plek uitzoeken

om te finishen. Wat de start befreft hadden wij te maken

7 tnrt2004

met een overenthousiaste vrijwilliger, die zich niet van de

wrjs liet brengen door de voonijder en de lopers, maar

vond dat (gelukkig) iedereen een extm rondje wel ver-

diend had. De overige vrijwilligers hadden hun handen

vol aan fietsen en paaldes (em auto tegenhouden is mak-

kelijker), maar lopen en fietsers werden goed uit elkaar

gehouden, mijn petje af.

Zodoende werd deze editie wel een gedenkwaardige, waar

wrj als l-4 team het nodige van hebben opge$oken.

Volgend jaar hebben wij de ruwe kantjes er afgehaald, en

zal alles wat meer gesmeerd lopen.

Vemolgvan pagina 5

Trainingsprincipes
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Fig. ja en b - )verbelnstingspincipe (5/6 trainingen per

week)

BA

Roché Silvius

Henk van Leuwen

Nieuwsbrief April 2004

Marathon Rotterdam
2;66.14:&lix Limo loopt een nieuw parcourste- werd tweede. Zij finishte op 2.27 .}8.Jelena Burykina uit

cord! Rusland eindigde als derde met een tijd van 2.30.15.

hb,gÉu, nieuw parcours- en persoonlijk record van

2.06.14 heeft de Keniaan Felx Limo tijdens de 24e editie luc Krotwaar en Nadja Wijenberg nederlands

van de Fortis Marathon Rotterdam op 04{4{4 wederom kampioen marathon!

aangetoond dat 'Rotterdam' een van de snelste parcours De 24e editie van de Fortis Marathon Rotterdam was voor

ter wereld heeft, naast die van Berlijn en Chicago. Er de zesde achtereenvolgende keer het snijdtoneel van het

werd zeHs even gespeculeerd over een wereldrecord, niet Nederlands Kampioenschap Marathon. Bij de mannen

in de laatste plaats door de winnaar zelf, maar Limo had was Luc Krotwaar voor de zesde keer rn zijn canière de

teveel last van de harde wind op de laatste kilometers. snelsteensteldetevensmeteentijdvan2.ll.56zijndeel-

Desalniettemin liep hij de 6e tijd op de wereldranglij$ en name aan de Olympische Spelen in Attrene veilig. Bij de

de snelste tijd ooit gelopen in Nederland, wat natuurlijk vrouwen slaagde Nadja Wijenberg er helaas niet in de

hoge verwachtingen schept voor het 25-jarig jubileum op limiet voor 'Athene' te lopen. 7r werd met een tijd van

10 april 2005! Landgenoot Rottich werd tweede op bijna 2.38.39 wel voor de derde keer Nederlands Kampioen.

Volksfeest

Naast het sportieve element van de marathondag, werd er

ook een groot volksfeest georganiseerd voor het publiek.

Op het sfeervolle AD-plein op de Binnenrotteplein kon

men onder meer de Fortis Marathon Rotterdam live vol-

gen op een levensgroot videoscherm. Het toegesfroomde

publiek nam enthousiast deel aan de yele activiteiten,

waaronder een mega klimwand, een levend afelvoetbal-

spel, een stormbaan, een sprtquiz en de AD-fittest en op

het podium werden optredens verzorgd door Syb van der

Ploeg (ex-zanger van de Ka$) en de band Satisfy.

Kortom: genoeg ingrediënten v00r een zeer geslaagde

middag.

Willem de Graaf (HRR): bijna perfect in Rotterdam

De marathon van Rotterdam was v00r Willem de Graaf

een tussenstap op weg naar de marathon van Berlijn in

september. Na veel berekeningen en overwegingen was

besloten dat Willem in Rotterdam eens moest proberen

het eerste stuk iets langzamer te lopen dan normaal. Zo'n

18 min per 5km moest theoretisch haalbaar zijn tot in
iedergeval 30km. LeesverderoppaginaS
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3 minuten QA9AT en derde werd de venassend sterke

Braziliaan WaEer da Silva met een tijd van 2.1 L28.

Marokkaanse debutante wint marathon bij de

vrouwen
De Marok'kaanse debutante Zhor El Kamch zorgde voor

een grote venassing door als eerste de finish te bereiken.

Ze kwam binnen op2.26.10. De Mexicaanse Madai Perez

Veruolgvan pagina 4

de communicatiehoek

voor nieuwe leden staat alweer

; 16 juni vanaf 21.00 uur in de

Opgeven kan bij Bastiaan Schellekens

met emailadres matslwillander@hotrnail.com Er zijn in

onze ledenwerfactie dertien nieuwe leden bij gekomen na

de CPC en die zijn in ieder geval uitgenodigd.

Verder zijn wij als communicatiecommissie actief bij de

Royal Ten op 23 meia.s. alwaar wrj e.en stand bemannen.

Op het prikbord hang een lijst waar u zich voor een uur

kunt inschrijven 0m mee te helpen in de stand. Trjdens de

CPC hebben een aantal leden zich ook kranig gehouden in

de brjna wegwaarende stand. Nog dank daarvoor.

de co m m u n icati*o m m i ssie

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íïïïïi:tiil::tJi?.1' ö
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MS;gft
voor je. CoNTACTTENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565 HZ OEN HAAG

TEL.: 070-3607002
Ieeuwen

ver.

Z

20 JAAR HRR
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Wind winttiidens CPC 2004
F *in Krol voorspelt een flinke wind op zaterdag2} om de benen even te kunnen strekken. Mijn paslengte past

F ,*.Voor mij voorspelt dat niet veel goeds, want duidelijk niet br1 de pösen van de anderen. Na het keer-

L er staat een halve marathon gepland. Uiteraard gaat punt worden de Keniaanse vlieggewichten als het ware

hd m & CPC, de thuiswedstrijd die flink hard gelopen richting Kurhaus geblazen. Voor hen lijkt de wedstrijd pas

zou moet worden. 's Morgens kijk ik uit het raam, onze te beginnen, voor nuj begint het al zwaar te worden. Ik

Nationale weerman heeft gelijk. De vlaggen strak staan, moet even later lossen uit de groep en moet alleen de weg

het waait niet hard, het stormt! Het schema voor het rond- richting Hofvijfer zien te vinden. Gelukkig is Roché weer

je boulevard wordt direct naar boven brlgesteld. bij mij komen fietsen om me aan te moedigen. De boule-

Meteen na de start gaat het als een speer, want de wind vard heeft hij wijselijk links laten liggen (geografisch

blaast vol in de rug. Na een paar snelle kilometers hlkt het gezien zou rechts laten liggen juister zijn geweest). Met

alsofikmetochietsopgeblazenheb.Hetkostmoeiteom een snelle laatste kilometer kan ik nog onder de 1.15

goed in het ritme te komen. Ter hoogte van het clubge- Íinishen, maar de wind heeft andere plannen. Ik kom zes

bouw kijgen de lopers vast een voorpÍoefje van wat hen seconden te koÍ. Na de finish heb ik wel even wat tijd

te wachten staat op de boulevard. Het zand van de golf- nodrg om uit te blazen van deze unieke wedstrijd. De tijd

baan in aanleg waait vol over de weg en schuurt de benen is niet waar ik op gehoopt had, maar door de omsandig-

een beetje bij. Ondertussen heeft de kopgroep van de hedenishettocheenonvergetelijkewedstrijdgeworden.

vrouwen mij bijgehaald. Ik sluit aan en hoop even lekker

beschut te kunnen lopen in de luwte van de groep. Helaas RuudvanderM.,r;r

blijken de twee Keniaanse vrouwen weinig wind te van-

gen met hun iele lijven. Ook de drie andere dames zijn

niet zodanig van formaat dat zr1 als haas kunnen dienen

voor een uit de klei gefrokken Nederlander van ruim 1.90

m. In de groep waar ook nog wat mannen lopen, is het tel-

kens duwen en trekken om een plekje uit de wind te

bemachtigen. Bij elke windvlaag maakt er wel iemand

een Ëre slinger waardoor het oppassen geblazen is om

niemand op de hakken te trappen. De klanken van het

blaasorkestje dat de lopers em hart onder de riem moet

steken, vervliegen in de wind. Op de boulevard waait de

wind pal tegen en lijkt het alsof de Sahara je tegemoet

komt. De benen worden nu echt gezandstraald. Het tempo

in de groep zakt tijdens windvlagen soms zover dat het

bijna wandelend brj te houden is. Af en toe neem ik even

kop over, niet vanwege de TV camera die meerijdt, maar

Verslag halve marathon CPC

op 20 maart van Ralf van

Pggfen $roep Ronald Boekkamp)
Na een force knieblessure $pringersknie) eind

2002 waardoor ik maanden niet heb kunnen

hardlopen, ben ik met fysiotherapie in 2003 weer
helemaal hercteld en kon weer volop trainen,2
tot 3 per wek, heerlijk.

Ruudvan der

Meer rechts op dc

foto. Link"s van

hemstqat Reman

van Lunzen een

oud clublidvan dc

HRRdieverhuisd

is naar

keuwarden

meegedaan aan de halve marathon van

al in $ormachtige omstandigheden, 7

over het shand met windkacht 6 recht tegen

vele kilometen via de duinen, kris kras, op en

neer t€rug. lrverde een voor mij niet ontevreden looptijd

van 1.56 uur op. Notabene 2 minuten sneller dan een eer-

dere keer in Egmond toen het niet zo waaide.

Na I - 2 weken rustig aan gedaan te hebben, heb ik de

trainingen wetr opgepakt want nu moest de CPC _ mara-

thon eens goed gelopen worden door mij. Dit is goed

gegaan met zeer veel trainingsvariatie (van korte snelle tot

lange rustige rainingen van 2 uur).

Alhoewel ik had kunnen meedoen aan het businessrun-

team van Den Haag Marketing & Events op de l0 km.

heb ik bewust gekozen om de "echte" CPC, de halve

marathon, te gaan lopen.

Ik was er dan ook meer dan klaar voor en had er echt zin

in. Mijn doel was dan ook een snellere tijd dan de 1.53 a

1.54 uur van de laatste paarjaar.

Gelukkig zou de CPC toch doorgaan na het bericht van

; a u leest het goed. wij The Hague Road Runners heb-

I b.n u*r de vierde keer achter elkaar het eindklasse-

J *n, van de één van de vier lopen gewonnen. Na

jarenlang de trveede- derde en zelfs vierde viool te hebben

moeten spelen achter de grote Haagse atletiekverenigin-

gen zijn we er nu in geslaagd om deze (mogen we nu rus-

tig zeggen) voormalig grote Haagse atletiekverenigingen

voor de vierde keer achtereen onze hielen te laten zien. En

het was eigenlijk niet eens spannend dit jaar, want van de

vier ontmoetingen wonnen we er drie dik en werd alleen

de laatste wedsfijd gewonnen door Haag atletiek. Vooral

de derde wedstrijd over l0 kilometer en een extra rondje

om ons eigen clubhuis, zal de boeken ingaan met een

(laagte) record aantal punten voor onze club namelijk 43.

Ik ben door de archieven gegaan maar heb nergens een

wedstrijd van de een van de vier kunnen ontdekken waar

een vereniging zo goed gescoord heeft als op die bewuste

dag in maart. Ook individueel werd er door diverse club-

leden erg goed gescoord en werd er in bijna iedere catego-

rie wel een vette beker weggesleept. Zo won Ruud van

der Meer het eindklassement bij de mannen senioren voor

Roché Silvius en als vierde Appie Beekhuizen. Theo

Timmermans won overtuigend het eindklassement br.; de

veteranen ul0+ voor Piene van lreuwen en ondergeteken-

de werd eerste in het klassement bij de 50 plussers. Jan

Nieuwenburg werd gedeeld eerste bij de echt oude man-

nen van boven de 60 samen met Theo Srjbrandy van

Sparta. De dames lieten zich vooral gelden in de vetera-

nen klassen, zoals José Willemse die eerste werd voor

Margdet Hoekstra bij de dames 35+ en Annie van

Heiningen die eerste werd in het klassement van de dames

45+ . Alleen bij de dames senioren wonnen we geen prij-

zen, maar daar liggen volgens nuj best nog mogelijkheden

voor de komende jaren. Al met al kunnen we zeggen dat

onze clubleden de weg naar I v/d 4 lopen weer goed heb-

ben weten te vinden en dat dit Haagse circuit als een van

de oudste circuits nog steeds een vaste plaats verdient op

de atletiekkalender. Dus op naar de volgende editie en

misschien wel naar de vijfde overwinning in successie, al

hoop ik wel op wat meer tegenstand van de andere vereni-

gingen, kom op atleten van Haag, Sparta en de Koplopers

doorbreek die overwinningsroes van de HRR voordat we

echt kapsones kijgen.

Herman van der Stijl.

overlijden van Prinses Juliana, maar zonder feestvertoon.

De weersomstandigheden waren veelbelovend, storm en

zelfs verwachte regen onderweg maar de temperafuur was

prima, niet te warm. Niet teveel kleding aan dus.

De eente 5 kilometen met wind mee, gingen prima (nog

nooit iemand horen zeggen hoe zwaar de eerste kilome-

teÍs waren, het venijn zit nu éénmaal aan het einde, gek

hè?). BU de Landscheidingsweg kon je merken, dat ieder-

een er rekening mee hield om de wind tegen te kijgen.

Viel tot halverwege de Landscheidingsweg eigenlijk erg

mee, maar het deel tot de Oude Waalsdorprweg was de

wind wel goed merkbaar. Gelukkig was het stuk over de

Alkemadelaan beschut, de Pompstationsweg weer wind in

de rug, maar werd het op de Harstenhoekweg (rond de 10

km.) al een stuk zwaarder met de wind fon tegen. Maar

de (bijna?) grootste klap moest nog komen, op de hoek

van de Zwolsesfaat (bij de Shellpmp) werd je bijna vol-

ledig onderstóoven gewaaid en sfuikelde je bijna over je

eigen benen. Voor zover mogelijk werd enige beschutting

links langs de gevels en achter elkaar gezocht en ging het

paÍcoun, notabene omhoog lopend, richting boulevard

waar je pas echt de windkacht aan den lijve kon onder-

vinden door ca. 3 km. de zuidwester recht van voÍen te

tÍotseren. Eigenlijk is pas bij het zien van de TV beelden

en de foto in de Haagsche Courant goed tot mij doorge-

drongen hoe extreem het was op de boulevard. Wij zijn

gezandstraald aan alle kanten, het zand zat na afloop nog

in mijn oren en tussen mijn kiezen.

Over de boulevard met een paar clubgenoten kort samen

gelopen (Eugene en Paul) en in een voor mij lekker tempo

Annie ingehaald, maar iedere keer kwam ze weer terug,

inspiratie zeker.

Na het keerpunt op de boulevard ter hoogte van de haven

en "enig herstel van de snijd tegen de wind" werden wr1

weer voorwaarts geduwd en kwam de waterpst op 15

km. Wat een verademing, langzaam het tempo weer stabi-

liseren en doorgaan, nog maar 6 km. en eigenlijk geen

wind meer tegen.

Via de Badhuisweg waar mijn halve familie mij een enor-

me push geeft en de altijd lastige Nieuwe Parklaan (deze

loopt langzaam omhoog bij ca. 18 km en dat voelje zwaar

in de benen) weer terug naar het centÍum. Na een helaas

van Annie verloren duel ging het over de Raamweg en

Koningskade, deels Koninginnegracht naar de verplaatste

finish op de Lange Vijverberg. Ondertussen gaven de tus-

sentijden hoop op em finish van 1.50 uur, misschien nog

iets sneller.

Na nog enige vreemde draaiwinden en een toeslaande ver-

moeidheid (weer de laatste venijnige kilometers) met een

uiterste kachsinspanning de finish behaald en de medail-

le rond de nek gehangen, sprtdrankje in de hand, consta-

teer ik een finishtijd van 149.26 netto. Zo trots als een

. . . . . ... Eindelijk wecr eens gelukt en dat met deze exfeme

omstandigheden.

Leesverd*op pagina I
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Wat een (Clg feest!
Zaterdag 20 maaft20A4; een zer;r gedenkvvaardi-

ge dag:
, de dag van de 30ste CPC loop
, de dag van een zuidwesterstorm
, de dag dat Prinses luliana overlijdt
, de dag dat ondergetekende een 10 km loopt

(na anderhalf jaar lappn(blessure)mand)
, de dag / avond van een prima CK feestje dat

door véé/te weinig mensen wordt bezocht.

het laatste te beginnen; D.J.Octopus kreeg

afwisselende, elk-wat-wils muziek

iedereen op de vloer om de vermoeienissen

nuddag eruit te dansen. Dus

een verkeerde beslising om niet op dit

feestje te komen.

En dan die loop der lopen. Ook een feest, een feest van

herkenning. Voor mij althans. Het begon met een wat

natte, koude, winderige (aacht 7 ó 8) warming-up. Klaar

voor m'n eente 10 km na een priode van "achillespees

blessure leed", eindelijk weer lopen. Na 3 maanden rusti-

ge opbouw en hersteltrainingen de tinteling en opwinding

om weer mee te kunnen doen. Doelstelling rustig uitlopn
met ongeveer 6 minuten per km. Missie geslaagd!

Indrukwekkend de bijna absolute I minuut stilte vooraf

i.v.m. het overlijden vroeg in de ochtend van Prinses

Juliana. Je hoorde alleen de wind over de Lange ijverberg

en de wind door de bomen razen.

De eerste 5 km allemaal loprs die me makkelijk passe-

rcn, zorgen dat ik niet in de verleiding kom om mee te

gaan. Lukt me aardig en na de waterpost en het 5 km

punt worden het er steeds minder die me inhalen. M'n
"tempo" blijft vlak hoewel het voor m'n gevoel wel iets

zwaarder wordt. De aanmoedigingen onderweg van het

HRR publiek werken als vanouds: inspirerend en zelfs

inhalende HRR lo(o)p(st)ers geven je met een opmerking

een extra impuls (dank Hellen, Annique en anderen!). De

finish is er onverwacht snel, rechtdoor op het

Toemooiveld ip.v. nog 300 meter het Korte - en Lange

Voorhout op. Dit dankzij de aanwakkerende storm zodat

de finish werd verlegd en de l0 km ineens iets koÍer

werd! Na de fïnish de gezellige drukte bij de HRR stand,

uitwisselen van ervaring en opbeurende woorden naar de

massa die nog aan de halve maraÍron moet beginnen.

Het is in ieder geval droog geworden en dat is het ook

gebleven! Even droge kleren aan en na de start op de fiets

naar wat sffategische punten om al die "helden" van de 21

km aan te moedigen. \Vat em gevecht met de storm die de

middag had uitgekozen om op z'n hoogtepunt te zijn
zodra de lopen de Landscheidingsweg en de Boulevard

opgingen - op sommige momenten windkacht 8 tot 10!

En dan toch dapper doorgaan ook al werdenje benen op

de Boulevard afen toe onderje weggeblazen! Iets meer in

de luwte op de terugweg maar toch nog altijd erg pittig op

de Raamweg en zelfs het laatste stukje naar de finish

keeg je de wind vol en hard tegen. Alle lopers / finishers

gefeliciteerd met het (uit)lopen van de tot nu toe zwaarste

Ci[-Pier-City loop.

Cees Cielaard

Maag- en darmproblemen

worden tijdens inspanning

met vervelende klachten van

het maagdarmkanul. Deze klachten kunnen een mild

karakter hebben (pijn in de buik) ofvan emstiger aard zijn

(bloedige dianee), Bij het ontstaan van deze klachten spe-

len de intensiteit van de sportbeoefening, de getraindheid,

de mate van uitdroging (dehydratie) en het voedselgebruik

een belangrijke rol. Uit ondezoek blijkt dat deze proble-

men meer voorkomen bij lange-afstandslopers dan bij

andere duunporten. Het is dan ookjuist brj lange-afstand-

slopen belangrijk om het vochtverlies te beperken en

ervooÍ te zorgen dat de koolhydraatvoonaad op peil blijft.

Koolhydraatrijke dranken en dorstlessers zijn hiervoor

prima hulpmiddelen! Het is dus belangrijk dat de lange-

afstandsloper nadenkt over de vraag wat er voor en tijdens

het lopen gegeten en gedronken moet worden, om de kans

op maag- en darmklachten zo klein mogelijk te houden.

Voorkomen

De rampzalige invloed van buikkamp en dianee op het

prestatievermogen van de lange-afsandsloper is bekend.

Uit studies blijkt dat30-5010 van alle hardlopn last heeft

van een vorm van maag- en dannklachten trjdens het

lopen van wedsnijden. Deze maagdarmproblemen treden

vooral op bij een hoge loopintensiteit en brj uitputting.

Bovendien blijken vrouwen hier vaker last van te hebben

dan mannen en jongere mensen vaker dan ouderen. De

volgende maag- en darmklachten komen regelmatig voor:
. opgeblazen gevoel in de darmen,

. veelwldig windjes moeten laten,

. darmkrampen,

. pijnindezij,

. aandrang tot ontlasting (defecatie),

. dianee,

. bloedige dianee,

. bloedige urine,

. maaglcrampen,

. misselijkheid,

. bo€Íen,

. overgeven.

Mogelijke oorzaken

Bij het ontstaan van maagdarmproblemen spelen meestal

meerdere factoren een rol.
. Trillingen - Omdat maagdarmproblemen zich veel

vaker voordoen bij hardlopen dan bij wielrennen en

andere glijdende sprten zoals schaatsen, langlaufen en

zwemmen, is het waarschijnlijk dat het bewegingstype

van invloed is.

. Doorbloeding - Bij hardlopen vindt er een herverdeling

plaats van de bloedstroom. De spieren van de benen

kijgen meer bloed, wat onder andere ten koste gaat van

de doorbloeding van het maagdarm$elsel. De doorbloe-

ding van het maagdannkanaal neemt afbij hoge intensi-

teit. Dat heeft tot gevolg dat ook het aanbod van zuuÍ-

stof voor de maagdarmwand vermindert.

Leesvudu op pagina9
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Vervolg van pagina 6

Nieuwsbrief Marathon R'dam

daar zou een opgebouwde reserve moeten

tot het vast kunnen

minimalissren. Het

houden van het tempo of het verlies

verlies minimaliseren lukte prima tot

35 km na een periect opgebouwde race.

Echter, daarna werd de invloed van de wind toch een cru-

ciale scherprechter. Het tempo ging omlaag en de benen

hadden te weinig elasticiteit om voldoende lengte in de

pas te kijgen. Uiteindelijk eindigde Willem in een tijd

van2:39:31. Dit is a1 de tweede keer dat Willem onder de

2:40 duikt als 40+ veteraan. Na Keith Deathridge is

Willem de beste veteraan die de HRR ooit gehad heeft op

deze afstand. Natuurhjk is Willem erop gebrand om het

record van Keith Deathndge uit de boeken te lopen. Maar

dan moet hij in Berhln wel onder de 3:33:44. Een tijd die

geen utopie is. Met de kennis die wrj de afgelopn jaren

hebben opgedaan met betrekking tot Willem op de mara-

thon, zijn wij samen alweer gericht op de perfecte race op

26 september 2004.

Veruolg van paginaT

rslag Ralph Peeren CPC

$oepsgenoten hebben (bijna) allemaal

mooie trjden. Zou het dan toch aan die trai-

s van Ronald (!!!!) liggen?

Na geen noemenswaardige spierpijn overgehouden

en inmiddels weer rustig de trainingen hervat.

Tot slot mijn complimenten aan de organisatie voor ver-

plaatsing van de finish, ondanks enige nadelen rond kle-

ding(opslag) en de niet volledige duidelijkheid hierover.

Je kan niet alles en iedereen informeren en alternatieven

zijn er nou eenmaal niet of zijn onbetaalbaar.

Ook al houd je rekening met de

voorspelde slechte weersomstan-

digheden.

Laten we allemaal blij en trots

zijn dat ook de 30e CPC in Den

Haag heeft plaatsgevonden.

Ralf van Peeren

Groep Ronald Boekkanp

Vraaggessprek Nellie

ort en Henk Mullekes
je even voorstellen?

naam is al bekend, ik live together met

een jaar of 26 .

Henh: En ik ben dus Henk en live together met de dame

van hierboven (zo lang al) en doe ern poging tot hardlo-

pen in de Groep van Joop den Ouden.

Nellie/Henk wat doe je voor werk?

Nellie: lk werk brj de Thuiszorg, als uitvoerende kacht

op sociale indicatie.

Wij zijn met een team van zeven mensen, die begeleiden-

de/ondenteunende en stimulerende hulp bieden aan

gezinnen/alleenstaande die het niet zo goed doen volgens

de normen van de samenleving (en soms van henzelf) en

doen dat in nauwe samenwerking met andere hulpverle-

nende instanties zoals het Riagg /Jeugdformaat etc. Korl
geschetst dus. Daamaast ben ik de secretaresse van Henk

Mullekes, kokkin in Huize VerpoortMullekes en schnab-

bel ik nog wat bij met boodschappen doen, wassen/srij-

ken en opruimen etc in de Van Loosfiaat!!

Henk: k heb een Loodgieter/installatiebedrijfje en daar

ben ik lekker druk mee . En zoals jullie hierboven kunnen

lezen hoef ik voor de rest niet veel te doen, maar volgens

mij woon ik toch met een andere Nellie samen dan die

hierboven staat beschreven.

Wanneer zijn jullie bij de HRR gaan lopen?

Nellie: Dat heb ik net even opgezocht, officieel ben ik lid

geworden in april 1995. Lang al hé. Maar daarvoor (in

januari) ben ik gestaÍ brj de ZoT-rainingen. Marianne

Koopman die pas is overleden was daar mijn trainster.Zij

heeft mij de liefde voor lopen bij gebracht. Alhoewel het

geloof ik bij mij meer een haaíliefde verhouding is, dat

lopen.

Henk: Door oon vriend van me (Nico Kruyskamp) ben ik

samen met Nico en mijn zwager Maarten Verpoort in

1992inde CPCJoopgroep 2 pnderleiding van Joop den

Ouden en Piet Spaans bij de vereniging gaan hainen en

heb toen mijn eerste l/2 marathon gelopen (1:33').

Maarten kon me toen nog net voorblijven, hij moe$ wel

anders had hij zijn schoenen op moeten etenpoals hij

beloofd had.

Aansluitend hierop ben ik lid geworden als enige van de

3, Maarten is later nog wel lid geworden en Nico loopt

nog jaarlijks mee in de ZOT rainingen. Nico Droppert en

Frans Martens zaten ook in deze CPCJoopgroep.
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Veruolg van pagina I
Vraaggesprek

Trynen juilia.wak" hoeveel en wanneer?

ilallie.' Drie k r per week op de club, af en toe smoktel

ik wel eens en dan is twee keer ook genoeg. Dan loop ik

op maandag/donderdag en zaÍadag bij Henk v lreuwen

met zijn gezellige groep.

Ilenft; Normaal probeer ik 4 keer per week te trainen,

tegenwoordig is dat 2 x op de club op woensdag en zon-

dag br1 (nog steedg Joop den Ouden en dinsdag/vrijdag

v00r me zelf dit lukt me niet altijd maar is wel mijn sfe-
ven. Ben ik voor iets specifieks aan het trainen een

Marathon of langer, dan kan dit oplopen tot ó a 7 keer in

de week.

lVaar halen jullie de motivatie vandaan?

Nelln.' soms is het heerlijk om te lopen na een moeizame

werkdag, soms denk ik oh gezellig even met ons groepje

kletsen en als ik geen zin heb dan is er altijd onze fanatie-

ke Henk (mijn eigen Henk wel te verstaan) die het wel zo

brengt dat ik bijna uit schuldgevoel toch maar ga lopen.

Ilenlc; zoals Nellie schrijft is het heerlijk om na een werk-

dag lekker te gaan ffainen en alle sfess en vermoeidheid

weg te lopen, ik kan me ook geen fiaining herinneren dat

ik er spijt van heb gehad dat ik ben gaan [ainen, hoe moe

of hoe weinig zin ik ook had. Het lopen door de natuur

spreekt me het meest aan, het liefst op voor mij onbeken-

de parkoersen of je laten droppen en dan lekrker teruglo-

pen met em kaart en wat eten en drinken in je heuptasje.

Ofje zelfeen doel te stellen om een bepaalde loop te doen

en dat is soms een bergloop, soms een Marathon, soms

wat langer of het kan soms een snelle tijd op em bepaalde

afstand zijn.

Wat waren voor jullie de leukste werlstrijden in de

afgelopen tijd?

Nellic: k vond de 20 van Parijs als loop erg leuk. En

Parijs/Venailles was onwijs leuk met de groep die mee-

ging, dat is een lachfestrjn geweest. Verder is de

hvenheuvelen een van mijn favorieten.

Henk: De door Nellie genoemde lopen vond ik ook erg

leuk, de Zevenheuvelen is voor ons ook altijd een uitje.

Maar voor mij zijn de Profict Hardloop {-daagse en de

Berlijn maraÍron de toppers van de afgelopen trveejaar.

Hebben jullie zelf nog uitdagingen op het gebied van

lopen?

Nellie: k ga de 2l van leiden lopn en rk ben benieuwd

of ik dat leuk vind. Ooit heb ik een keer de C.P.C. gelopen

en die vond ik niks aan, waardeloze lange stukken. Maar

misschien kom ik er nu ook wel achter dat ik 2l km teveel

vind.

Henk: Yelen, maar ik vrees dat mijn leven hiervoor te

koÍ is (ik had er natuurlijk veel eerder mee moeten b€gin-

nen). Ik zal er toch een paar noemen: Swiss Alpin

Marathon K78 , De zestig van Texel, Olne-Spa-Olne

Salsa dansen gevolgd en dat is gaaf als je het goed kan,

maar dat moet je bijhouden, wat er niet van komt. Fietsen

doe ik ook graag als het mooi weer is. En ik ben wel met

vlagen nog wel eens creatief bezig, maar dat lig nu ook

stil, omdat we in een verbouwing zitten, dus al mijn spul-

len zijn weggeborgen.

Iíerlr; Bergsport van Alpine klimmen in sneeuw en ijs tot

sprtklimmen lek'ker in het zonnetje. Muziek luisteren en

concerten bezoeken.

Hoeveel tijd zou een mens gemiddeld per week aan

sport moehn besteden?

Nellit: Dathangl er vanaf wat je ermee wilt bereiken. Wil
je pre$eren dan zou je er meer tijd in moeten steken, dan

wanneerje voor de lo1 loopt. Lig maar net aan de doel-

stelling dieje voor ogen hebt.

Ilenl(; Mildmaal 2 uur

lVelk boek lazrn jullie het laatst?

Nellw; Sinds ik een lembnl heb, lees ik stukken minder.

In ieder geval niet meer in bed, zo onhandig. Op vakantie

neem ik nog wel boeken mee en dat zijn dan romans met

voorkeur van Catherina Coolson en nu ben ik bezig in

een boek voor mijn werk "het nieuwe opvoeden"van Sue

Jenner.

Henk: De verloren eer van Katharina Blum van Heinrich

BöII

Wat is jullie favoriete muziek?

Nellic: Bij mij heel veel, vooral salsa/soul/blues/flamenco

en ook nog weloude tophits.

Henk: Rock,Soul, blues en Jazz met een voorkeur gitaar

en saxofoon Albert King, Melvin Taylor, Jimmi Hendrix,

Pat Metheny, Sonny Rollins, Michel Brecker, Thomas

Chapin, Steve Coleman om enkele voorbeelden te noe-

men , maar ook flamenco en met name de zang.

Veruolg van pagina 8

Maag- en da rmproblemen

UierOoor t de bewegelijkheid van het maagdarm-

's&lsel af.;xaardoor gasophoping in de dannen kan
'Sr wordt aangenomen dat dit een belang-

rijke oorzaak is van bovengenoemde maagdarmklach-

ten. Een ander nadeel van ern verminderde werking van

het maagdarmstelsel is dat de lediging van de maag ver-

stoord raakt, waardoor de opname van vocht en voe-

dingsstoffen verstoord wordt. Hierdoor teedt eerder uit-

drogrng op. Dat is emstig, want een hardloper die uitge-

droogd raakt gaat minder goed presteren en loopt kans

op warmtestuwing. Ook voor het maag- en darmstelsel

is uitdroging ernstig, want de doorbloeding van de

maagdarmwand neemt nog verder af. Hierdoor kan de

doorbloeding in het maagdarmkanaal wijwel stil komen

te liggen, waardoor een zuurstofgebrek van de darmcel-

len opteedt. De darmfunctie vermindert en het kan zelfs

leiden tot afsterven van cellen in de darmwand. Als dit

in emstige mate optreedt kan dianee ontstaan. Vaak

gaat deze dianee, al dan niet zichtbaar, gepaard met

bloedverlies. Als er vaak bloedverlies opteedt brj de

ontlasting kan dat uiteindelijk leiden tot het bij hardlo-

pen vaak voorkomende ijzertekort en bloedarmoede.

Ook het slijmvlies van de blaas en de nieren kunnen tij-
delijk te weinig bloed toegevoerd knjgen. Hierdoor kan

het stjmvlies beschadigen en (wat) gaan bloeden, waar-

door er bloed in de urine kan komen.
. Voedsel - Doordat de lediging van de maag tijdens

inspanning verstoord is, is het belangrijk dat er geen

voedselrcstanten in het maagdarmstelsel aanwezig zijn

vóór het sprten. Dat is de reden waarom er in het alge-

meen aangeraden wordt om 3 uur voor de inspanning de

laatste maaltijd met vast voedsel te gebruiken. De

samenstelling van de laatste maaltijd en de samenstel-

ling van de drank die t4dens het lopen wordt godron-

ken, kunnen van grote invloed zijn op het ontstaan van

maagdarmklachten, met name tot opboeren en overge-

ven. Vet voedsel (patat met mayonaise!) zal nog lang

nadat het gegeten is klachten geven brj hardlopen. Dat

geldt ook voor maaltijden waarin veel uien, koolsoorten

en specerijen zijn verwerkt. Iedere hardloper zal zelf

moeten ondervinden, welke voedselproducten bij

hem/traar klachten geven en tot hoe lang hijlzil van

tevoren nog kan eten.

Voedingsadviezen om maagdarmklachten tijdens lopen te

voorkomen.

Enkele algemene voedingadviezen waarmee het ontstaan

van maagdarmklachten zoveel mogelijk voorkomen kan

worden:

. Gebruik als laatste maaltrjd een licht veÍeerbare voe-

ding (bijvoorbeeld wit brood, yoghurívla, rijstEap,

griesmeelpap).

. Eet in de laatste 3 uur voor de inspanning geen vast

voedsel meer.

. Drink tot vlak voor de inspanÍung goed. Hiervoor kan

brjvoorbeeld water sn thee zonder suiker gebruik wor-

den).

. Als de inspanning langer duuÍ dan I uur, rul dan ook

vocht tijdens de inspanning aan (t I liter dorstlesser

/water per uur).
. Oefen het drinken tijdens inspanning eerst tijdens een

haining.

r Als naast vocht ook koolhydraten moeten worden

genuttigd, kan dit het beste in vloeibare vorm gebeuren

(koolhydraarijke dranken). Probeer (ook) dit emt tr1-

dens fainingen uit.
. Verander niet voor de wedsrijd ploseling het voedings-

pa[oon.

Samenvatting

Maagdamklachten komen veelvuldig voor br1 lange-

afstandslopen. Bij het ontstaan van deze klachten spelen

de intensiteit van lopen, de getraindheid, de mate van uit-

droging en het voedselgebruik een rol. In dit artikel wor-

den de voorkomende maag- en darmklachten besctreven,

tezamen met de mogelijke oozaken en wat er gedaan kan

worden om deze klachten (zoveel mogelijk) te voorko-

men.

moesten we weer iets actiefs doen, dus het was kiezen tus-

sen hardlopen, fietsen of wandelen. Nou, ik wist wel wat

ik moest kiezen. We hebben een prachtige s[andwande-

ling gemaakt die niet onder deed voor 2 uur hardlopen,

aan mijn spieren te voelen. lees yerder op pagina 10

Trainingsweekend HRRTEXEL
meteen aan het Texels bierNa een heerlijke maaltijd van

Texelse lammetjes (wel zielig hoor) zrjn we weeÍ terug

gegaan naar Stay oke en hebben daar de rest van de avond

aan de bar gehangen. Nu moetenjullie niet denken dat we

alleen maar gegeten en gedronken hebben, want de vol-

gende was het rennen geblazen. Wat een geluk, het had

gesneeuwd. Vanessa en rk liepen achteraan te hijgen en

van het landschap h genieten. IVe kwamen zrlfs langs de

lammetjes die gisteravond op mijn bord lagen. s'middags

Heb jullie naast je spoÍ nog hobby's?

Nellit: Daarheb ik bijna geen tijd voor. Ik heb een cursus

{
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Natuurlifr heeft meegespeeld dat Marike en Vanessa dit

weekend zouden organiseren, en dan zit het wel snor. Het

vorige weekend naar Panjs was ook bevallen. Met

Willem in de auto naar Texel. We hadden zelfs de fietsen

meegenomen. Daar aangekomen zagen we al een ploegle

fanatici over het eiland rennen. Nou, wij gingen liever
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Discovery Run
rr oed nieuws voor wat betreft de Discovery run.

f r Omdat de haven van Harwich 400jaar bestaat. zal

\l Or counsel van Harwich het e.e.a ter viering bren-
.:at'

gen.'?éa opzichte van vorig jaar hebben we nu een 3J en

een 10 Engelse Mile. (2 rondes van 5 mile) Het parcoun

is als volgt.

De start is op de boulevard en gaat richting Harwich. pas-

seren de Redoubt Fort al waar de pnjsuitreiking zal plaats-

vindenJangs het Lifeboatstation door oud Harwich. Door

naar het Park alwaar een muziekband zal spelen, langs het

Victoria monument, door de Fronks Road nieuwe gederl-

te richting watertoren naar de Harwich school, nchting

weer boulevard voor de 2e ronde.

De douchegelegenheden zullen verdeeld worden in

Rugby Clubhuis, Cricket Clubhuis, Zwembad en Harwich

School. Wij proberen ook nog een klein 3 mans muziek,

l
_t

(lawaai makers) zoals een boerenkapel te anangeren.

De staÍ is zoals gezegd m de znezijde nabij de lichtto-

ren, de finish zal zijn bij de Harwich School, daar zijn ook

de kleedruimten en opbergplaas voor eventuele waarde-

volle spullen.

Ook de tijdregistratie zal daar verwerkt worden. Bussen

zullen een pendeldienst onderhouden naar Oud Harwich

de Redoubt Fort, waar het entertainment en de prijsuitrei-

king zal worden vezorgd, mm.w van de good old mayor.

De doelstelling is om zo'n kleine 1000 belangstellende

met de Stena Discovery over te brengen (d.w.z 800 lopers

en 200 wandelaars)

Ik reken erop dat de Hague Road Runners sterk vertegen-

woordigd zullen zijn.

Informatie via de website m.b.t de festiviteiten van het

400 jarig bestaan van Harwich.

www.harwich.net en www.harwich-chaÍer-400.c0.uk

onder introductie. Er wordt een l/2 marathon vermeld

doch dat is nietjuist.

Voor verdere informatie en deelnameformulieren:

www.discoveryrun.nl

e-mail adres: francisca.brouwer@stenaline.com

Hartelijke groehn

lo Knoester

Veruolg van pagina 9
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En toen & disco! Nou dat heeft de discjockey geweten.

Wij Hagerio2èn houden van swingen en daar heb je dan

wel de juiste muziek voor nodig. ïVe hebben de dj

gewoon een beetje geholpen. Natuurlljk waren er van die

watjes die moe waren en al gauw op bed lagen, maar die

heb je er altijd bU. De volgende dag was het de bedoeling

om alweer hard te gaan lopen, maar dat vond ik wat te

veel van het goede. Terrvijl ik me nog eens lekker

omdraaide trokken de fanatiekelingen hun hardloopbroek

weer aan. Na het ontbijt was er voor de mensen die wil-

den, de gelegenheid zeehondjes te gaan bekijken, maar

Willem en ik vonden het mooi geweost en zijn vertrok-

ken. Zo'n weekend gaatje tenslotte niet in de koude kle-

ren zitten. Terugkijkend was het een heel geslaagd week-

end en wil ik Vanessa en Marike nog bedanken voor de

goede organisatie.

Marijke den Dulk

Haegsche Ooievaar Runners, team 154
r\ nderstaand een tweetal voorbereidingstrainingen in

I I het kder van de Rooarun. In clubblad nummer 3

V oirUt u onze bevindingen van de echte race van

Dalij§'iiaar Rotterdam.

De eerste voorbereidingstraining van de

Haegsche Ooievaar Runners(28-02-2004)

Hoewel de Roparun voomamelijk draait om het inzame-

len van geld moet er ook een stukje gelopn en gefietst

worden. Vandaag is de eente voorbereidingstraining voor

de lopers en fietsen. Izaak heeft in de directe omgeving

van het clubhuis van de Hague road runners ern viertal

parkoenen uitgezet die gelopen en meegefietst moeten

gaan worden. Niet alle lopers zijn aanwezig waardoor er

drie koppls geformeerd worden, Julio & Maurice, Petra

en Henk en Bert & tro. Ze hebben respectievelijk als fier
sers bij zich, lro de Jong, Dick Tolboon/Jeffrey Bouwer

en Karianne Martel.

Er wordt l0 x 2 km. gelopen in estafettevorm, dus elk

koppel loopt 20 km en elke loper individueel l0 km. Na

een omloop van 20 wordt er een pauze van +l uur ingelast

en doen we het geheel nogmaals. De trarning herft een

aantal doelen: t.w. Het lopen in estafette dus t10 nun.

lopen, l0 min. pauze, De overgang van licht naar donker,

de fietsers te trainen in het kaartlezen (regeren is vooruit

zien!), en het weer moeten opstarten na een wat langere

pauze, wat niet makkehjk is.

0m t14.30 uu starten we met de raining. Alle groepen

starten met een andere ronde, maar de rondjes overlappen

elkaar en staÍten en frnishen op dezelfde plaats dus zo af

en toe komen we elkaar tegen en begroeten elkaar dan

luidruchtig en soms met een stevige 'high five'. I van de

4 rondjes is niet 2 maar 4 km lang, dan moet de rustende

loper meefietsen en halverwege wordt er gewisseld, de

loper gaat fietsen en de fietser gaat lopen. Dit wordt

getraind omdat er in het Roparun parcoun een paar stuk-

ken zitten waar geen auto's mogen komen. We leren veel

van de tÍaining en hebben er ook erg verl lol in. De eente

rondgang van 20 km levert niet veel prólemen op,

slechts één team gaat een keer verkeerd. (natuurlijk spreek

je dit keihard tegen). Na een klein uurtje vergaderen, waar

verschillende zaken aan de orde komen, gíxan we voor

rondgang twee. Dit blijkt toch wel zwaarder te zijn dan

verwacht. Nog een beetje moe van de eerste keer en wat

koud geworden is het moeilijk op gang komen. Maar de

meeste slaan zich er manmoedig doorheen. Er gaan nu

behalve vermoeidheid ook andere zaken meespelen. De

invallende duistemis en het koelt stevig af, waardoor het

ook op sommige plek'ken wat glad wordt. Toch kan dit de

pret van sommigen niet drukken, die lopen luidkeels te

zingen in de laatste paar km. O.a. André Hazes, Ome

Willem en Vuile Huichelaar passeren de revue waarbij ze

niemand in het bijzonder vooÍ ogen hebben.

Om t 18.45 zijn in een tijdsbestek van 5 minuten alle

teams binnen. Mooi uitgekiend. We zijn allen blij en

teweden met de training. Snel naar binnen waar de cate-

raaÍs ons voozien van warme maissoep, broodjes, vis-

sticks, koketten, krentenbollen en warme koffie en thee.

Dit resulteert er in dat we al heel snel weer opgewarmd

zijn en het hoogste woord voeren. Na gezamenlijk gege-

ten en gedronken te hebben gaan we uit elkaar voor een

rustig vervolg van het weekeinde. Voor een aantal bete-

kent dit zondagochtend om 9.00 uur weer trainen.

De Roparuntraining van de Haegsche Ooievaar

Runners (27-03-2004)

De tweede Roparuntraining die wij vandaag (2713) heb-

ben gehad was een bijna echte ftorte) Roparun van totaal

54 km. Ook kegen wij vandaag een heus "Haags

Ooievaan tenue" uitgereikt van onze regelneef annex

teamcaptain Henk. Deze route liep van Wassenaar tot

Oegstgeesílriden en via Stompwijk weer terug. De esta-

fetteloop begon om 18.00 uur in drie groepen van lopers,

fietsers, kaaÍlezers en autobestuurden. Om 23.30 waren

we weer terug. Aan het einde van de avond alleen een

be{e slap in de beenqes doordat ik niet goed had gege-

ten, maar het plaatselijke benzinestation doet wonderen.

Brj terugkomst stonden de broodjes alweer klaar, prima

organisatiel Frn prima training met uitstekend weer.

Leo de long

Roparunnieuws tran Team 111

(fi
van

H'j

0:57:19

ook een

30km.

een

LRRC.

met

. Henk

l l os een week of vier en dan is het zover. Er moet

l\l * h,eel wat gebeuren. Er sman rn elk geval nog

I I *i n n,ng.n 0p net prograÍnma: ren rarrung

van Àryerpen naar Bergen op Zoom en nog een faining

waarbij de helft van de ropa-afsand wordt gelopen. Dat

betekent nog aardig wat organiseren. Verder blijven ons

de blessures niet bespaard: Peter van lreuwen herft zijn

enkel vezwikt, helemaal blauw, Marc Dancloff heeft last

van z'n rug, Frits is hentellende en Herma kan helemaal

niet lopen. Maar alles zal rech kom. We blijven een opti-

mistisch tearn. Het enthousiasme is nog steeds unwezig

bij alle deelnemen en we gaan er wat van maken met

Pinksteren.

Financieel gaat het uitstekend. De gestelde doelen worden

bereikt. Er is voor 3000 euro aan loten verkocht en we

hebben weer een nieuwe sponsor van formaat. De firma

CCI II goep, gespecialiseerd in het bouwen van web-

site's. Misschien heeft u dat al gezien op onze web-site:

www.hhr-runningteam.nl. De níurm van team 111 is voor-

taan dan ook het BOVACO-CCI-RLJNNINGTEAM.

We hebben ook wat nieuwe deelnemen. Chauffeur en

reserveloper Peter van Poelgeest; Fysio's, Sandra Spse en

Erik Stoudesdijk. René Wilms gaat mee als chauffeur en

en Wim van Dijk, al dan niet achterstevoren, met de

camera achterop. We missen nog een busje\camper (mini-

maal 6 zitplaatsen). Is er iemand die toevallig nog zoiets

voor ons heeft of voor em klein prijsje kan regelen? We

hopen dat jullie tweede pinksterdag op de Coolsingel in

Rotterdam ons komen binnenhalen. De orgamsatie heeft

een wedstijd georganiseerd van de Daniël de Hoed kli-

niek naar de Coolsingel van 6.5 km. Dus als het wachten

te lang gaat duren kan je meedoen op sprtief gebied en

steun je met je inschdjfgeld het nieuwe inloophuis voor

de Daniël de Hoedkliniek. Je hoort nog van ons.

nB()\/AC()
(./

zijn camper mee. \Vat een comfort!!. En niet te ver-

Menno Hazekamp, onze derde chauffeur. We
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Beste deelnemers aan het
lexelweekend,

de vrijwilligers, Eugene,

Ben en Marike, die het Texel

hebben georganiseerd, wil ik
personen bedanken !

Allereerst Henk van lreuwen, Henk

Mullekes, Aad Overdevest, Jacques

Overgaauw en C. Bongaertz voor het spon-

soren van de mooie handdoeken. Ook Willem

van Prooijen zijn we erg dankbaar voor de

mooie routes die hij heeft gevonden. Wie we

ook niet mogen vergeten zijn Marcel den

Dulk voor de vreemde (maar wel lekkere)

training op zondag. Sjoerd Luidinga en Adele

Bergenhenegauwen voor de mounainbikebe-

geleiding en Ben en Hellen voor de fietstocht.

De wandeling zou geen wandeling zijn

geweest zonder onze eigen Vanessa.

Natuudljk waren we ook blij met de

fysio/massage deskundigen Ineke en Dennis.

Oh ja, Nel Buis niet vergeten, die herft mij

benaderd. Joop, zonder jou was die disco niet

meer goed gekomen. En ik wept niet in welk
jaar we zaten, maar dat was geen jaren 80

zoals ik me die herinnerde. Antoinette Jans

bedankt voor de handige tips en de adminis-

tratieve begeleiding! lnet bedankt voor de

mooie foto's. En wie ik zeker niet wil verge-

ten zijn Noortje, Marjolein, Ap, Liesbeth,

Ronald, Arie, Marie, Marcel, Manjke,

Albien, Cor, Awam, Joop, knie, Ineke,

Harm, Mark, Silvia, Trudie, Silvia, Diana,

Anita, Janneke, Jan, Mllem, Annet, Ruud,

Frank, Mmion, Bob, Jan, Els, Bert, Alex,

Nicole, Marjo, Annie, Peter, Don, Sandra,

Nathalie, Nellie, Guus en Jose voor de gezel-

ligheid! Zonder deze mensen was het niet

zo'n leuk weekend geweest.

Mocht ik iemand zijn vergeten, jij ook

bedankt!

Nu zou je denken dat ik iedereen bedankt

heb, maar wie moet ik nu bedanken voor het

mooie weer?

Groetju,

Martke Korterink
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Vertrouwenspenoon HRR Dini Kuijer.'s

avonds telefonisch te bereiken onder
nummeË 070-3839775.

Dat andere merkenbureau.

SxIELD Manx

SHIELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6t POSÍBUS 75643
TELEFOOil: O20-5tl tA Aa FAX: O20-5tl lA OO

BOUW. EN AANNE'I'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.
# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# san itaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

I
)

Lid n.v.o.b.

telefoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

w

UITSLAGEN

3

5

9

2

5

Rodi Druif
Marctl den Dulk
Pieter de Graaf

(informatie condiÍio)

§ecretaris)

BARCOMMISS'E

070-3080125

06-23095534

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

070-323ffi92

DEN HAAG

Antoineíe Jans

2593 HS

gio2636951

DENHAAG

CLUBKLEDING
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06 53533941




