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The Hague
The Hague Royal Ten, *n
spannende raceen raord

lak voor de start van

Vmeter keeg ik te horen

deelnemers er zouden staÍen.

werd er echt even stil van. Je bedenkt

een getal en je hoopt natuurlijk altijd

dat er echt zoveel deelnemen komen.

Nu was het dan zo ver, ons sffeven was altijd 1500 deel-

nemen. Zoals het er vandaag uitzag gingen we een totaal

halen van ruin 1600 derlnemen. Even droom je weg en

slag van Stijl hoonte wij dat de wedstrijd

was ik al aan het bedenken of

of er

finish.

Daar was het kopgroepje atleten al en

draaide zij gezamenlijk de Boorlaan

op. Het bleef tot het einde spannend

en in de sprint werd het beslist.

Daama stroomde de atleten binnen.

Het registratieteam, onder leiding van Jaques Beljon,

draaide op volle toeren. Dit jaar bleef het eindelijk eens

een keer droog en reken maar dat ze het druk hadden.

Nadat de

Bij het verschijnen van deze derde editie, hehbn
wij ds twee zeer gulaagde jubilea gevierd in
dit bijzondere jaat en was de Royal Ten *n gnn-
dioossucces.

À p tA april jl. vierde de Club van 100 het feit dat zij

I I l0 jaar geleden officietl is opgencht 0m onze ver-

V eniging financieel te ondenteunen bij ingrijpende en

noodzakelilke verbouwingen en voozieningen yan ons

gebouw en het tenein. De leden hebben er de af§elopen

jaren voor gezorgd dat lrct fantastische bedrag van

€ 72.500,- aan de vereniging geschonken kon worden.

Het

Dit

de

Twee vertruizingen en gedurende de afgelopen vijf jaar

ingrijpnde verbouwingen en aanpassingen op onze huidige

locatie, werden onder zijn leiding uitgevoerd Jelle venichr

te het liefst zijn werk in de anonimiteit onder het motto: niet

kletsen, maar poetsen. Als dank voor het vele werk, is hij

benoemd tot erelid van onze vereniging. Jelle, veel dank en

van harte proÍiciat. Je hebt het echt verdiend!

Op 20 apnljl. vond het l0jarigjubileum plaats van HRR

Conditio. Het weer was voorreffelijk voor een spoÍt en

speldag. In een gezellige sfeer werd aan allerlei activiteiten

deelgenomen. Een gepaste conclusie is: HRR Conditio is

springlevend!

Een hoogtepunt ieder jaar weer is de organisatie van de

Royal Ten. Dit jaar werden 1650 atleten (een record)

een paar

was een

sfeer erom-

heen. Een go& promotie vs§,oÍIrc vereniging ! Ik spreek

mijn hwondering uit over heí@isatiecomité voor hun

niet aflaten& 'wrt &ze w€dsrijd ieder jaar weer te orga-

niseren (ondanls de stetds schaarser wordende sponsorgel-

den).

Dame en heren hartelijk dank en het succes is jullie van

harte gegund!

De Roparun had dit jaar als finishplaats Rotterdam op

Tweede Pinksterdag met derlname van een HRR team

onder de naam Bovaco-CCI Runningeam o.l.v. Jaap van

Dijk en een team met een hoog HRR gehalte onder de

naam Ooievaars Runnen o.l.v. Henk Hoogeveen. Ik ben

getuige geweest van een prachtige happening op de finish-

locatie op de Coolsingel. Iedereen bhj dat het volbracht

was, daar de weersomstandigheden gedurende de loop niet

al te gunstig waren. Hopeljk hebben deze inspanningen

weer veel geld opgeleverd vmr de Daniël den Hoed

Kliniek.

Afsluitend weekend

niet door

te op zich

wilden nemen. Uitsindslijk hebben Marike, Vanessa,

en Ben deze taak op hun sctrouders genomen, met

waarvoor hart€li3k dank. Creruststellend is dat de

Eugène

organisatie voor volgend jaar rond is met #n mutatie in de

organisatie namelijk Henk van leeuwen in plaats van

Eugène.

Op naar ons jubileumfeest op 28 augustus a.s. (zie pagina

5í en 7) U komt toch ook?

Metspottgi,oÉ'ten,

loh n Agbrof , voo nitter, 22 -0f.04

Voorwoord

denkt aan duizenden deelnemers, een

talloze toppen, een wereld zonder

Enkele seconden later word je weer wakker, verwel

komt de

Onder

zal hij

gezicht, en bovendien een lekker zonnede met een strak

blauwe lucht. Bij elkaar ern groepje atleten die allemaal

kans maken deze wedsrijd te winnen. 7r zijr. van bet

Malieveld af en ik kijg even de kans om de zaken op een

rij te zetten,

Deze morgen was ikzelf om 6.00 uur wakker geworden

van een fikse regenbui, het was gelukkig maar een bui en

het klaarde daama. Wat mij wel zorgen baarde was de

harde wind, eÍ moest immers een start en finishstelling

gebouwd worden en divene tenten moesten nog worden

opgezet. Toen wij omstreeks 10.00 uur bezig waren op het

Malieveld, werden wij opgeschrikt door een harde wind-

vlaag. Hierbrj waaide onze inschrijf-

tent weg maar gelukkig zonder per-

soonlijke ongelukken. Dat is voor mij

ten de inschnjftent aan de andere tent

kant van het veld te plaatsen, waar-

door de wind er minder vat op zou

hebben. kn fantastisch schouwspel

moet dat geweest zijn ik in het mid-

den van de tent aanwijzigen geven

aan de zeker 16 vrijwilligers die via

de palen de tent droegen. De tent verplaatste zich als een

rups over het Malieveld. Aan die kant had de wind er

inderdaad minder vat op en kon het afbouwen beginnen.

Onder de bezielende leidrng van Ton Toet werd ook de

vrijwilligentent verbouwd, zodat de dames ook veel min-

der last van de wind hadden. Gelukkig is de wind even

daama afgezwakt, zodat ook de lopn er weinig last van

hadden. Het hele circus was op tijd klaar. Via het live ver-

wanen eÍ iets tekort, helaas en de medailles

de laatste

water te

wagen weer uit te laden. Pas als deze klus klaar is zit deze

dag er zo'n beetje op voor het bestuur. Dan nog een eer-

volle vermelding voor onze blokhoofden van de uitslag-

verwerking, Frank Thuys en Izaak Luterjn, deze hebben

tot diep in de nacht zitten blokken op de

kleine foutjes zaten hun dwars en het uitzoeken hiervan

kostte uren werk. Een mooi resultaat want de volgende

ochtend was de uitslag compleet en te vinden op het inter-

net. Heren nogmaals dank voorjullie vasthoudendheid.

Al met al kunnen wij terugkijken op een bijzonder

geslaagde dag. Het wwÍ zat mee, het deelnemenaantal

was een record, een spannende finish, tevreden sponsoren

sussen, TLG, Jury etc. en van huis

uit schoolmeester, vreselijk steng

maar wel rechtvaardig. Hij zei:

"Marcel het wö weer een prachtige

wedstrijd" en prees vooral de par-

koerswachten. De manier waarop zij

hun taak venichten laatzirndatzrj
enthousiast zijn en weten waar zij mee bezig zr1n. Daar

zouden ze bij de CPC nog wat van kunnen leren was zij

commentaar. Hiermee wil ik ook eindigen voor deze wed-

strijd, want dat dezr dag weer zo n geslaagde dag is

geworden, hebben we natuurlijk ookjuist aan u te danken.

Alle vrijwilligen wil ik hartelijk bedanken voor hun

enthousiaste inzet en hoop dat ik volgend jaar weer 0p u

mag rekenen.

en em goed gevulde beun. Heel

complimenten van deelnemen

er omstanders. Het mooiste compli- Ik wil alle sponsorer bedanken die dit evenement moge-

de hoofdscheids-

veÍ-

De volgende dag vond onze ALV plaats on&r het genot

van de heolijke l*kemijen die ovagebleven waren van de

high tea, geserveerd op een vrolijke manier door Mllem de

Graaf en Appie Beekhuizen. ft vergadering verliep in een

prettige sfeer en uit de reacties van de leden kwam duidelijk

naar voren een gevoel van psitieve berokkenheid bij de

vereniging. kn hoogtepunt op de voorjaarsvergadering is

altijd wecr wie de Simon Tuy prijs in ontvangst mag

nemen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Ben Hermans voor

zijn vele werk dat hr1 belangeloos aan de kantine venicht

heeft en zijn nog steeds tomeloze inzet als voozitter van

de jubilerende Club van 100.

Na 13 jaar is Jelle van der Veen afgereden als besruurslid,

gesproken kan worden van 13 hwogen jaren voor hem.

weer zo'n mooie wedstrijd te kunnen organisercn met

misschien nog meff lopen dan dit jaar. Door het grote

aantal derlnemers hebben we in ieder geval een kleine

financiële resene opgebouwd, waardoor we volgend jaar

nog wat meer aan promotie kunnen besteden en wie weet

komen er 2000 deelnemers op onze wedstrijd af.

Dus ft hoop u op 22 mei 2005 weer te kunnen begroeten

als vrijwilliger, loper of toeschouwer op het Malieveld

voor de negende editie van The Hague Royal Ten.

Marcelden Dulk

Voozitter The Hague Royal Ten

T
eveneenpraatjeovusprtenhmooih*welni*isdat ,@!&l_sr,,was dat er ook genoeg. Hiema is het altijd

er ruim 1600 atleten op deze wedsrijd zijn afgekomen. opruirnen gólazen en uiteindelijk als de vrachtwagen vol

Dan is de start en ik zie alle deelnemers langs mij vertek '' ris met al het materiaal dat wij nodig hebben, gaan de laar

ken. Wat ern lang lint van mensen, een fanhstisch $e"diehards"naarhetclubgebouwomdaardezevracht-

§ucces,
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B

van de Haegsclrc Ooievaar RunrBn

medeweten van het bstuur uitgevoerd. In principe is het 29 augustusen2Str;p&lmtrlr,

opnievw
n0g naal een vervan- HRR de clubbeker

zulleo plawirden op

vals, dus was de winnaar duide-

keuze maken van de prijzenA-

drankje tot in de vroege uuÍjes van de

denkertje mensen!! Ik blijf Eots op jullie.

van

dat

wed iedereen vezocht te gaan

I minuut stilte te houden ter nagedachte-

Marianne Koopman die op 3 april is over-

Het bestuur en de diverse commissies hebben een toelich-

ting gegeven op het uitgevoerde beleid over het jaar 2003

en een vooruitblik voor 2004. Verl is hierover terug te

lezen in het jaarvenlag.

De penningmeester gaf een korte toelichting op het resul-

taaton vermogenspositie van de club. Het algemeen beeld

zeker psitief te noemen. De

en ook hoger dan

Ditkomt

nde
I

2004
worden

donatie

en lasten moeten in

evenwicht

meteen de

afnemen, moeten we

Daama volgde de herverkiezing van de hstuunleden

Izaak en José. Zonder tegenstemmen werden zij herkozen.

Eric Spaargaren werd gekozen tot communicatie-commis-

saris. Tenslotte werd afscheid genomen van Jelle.

Aangezien Jelle 13 jaar lang heel veel werk heeft venicht

voor de club, werd hij tot erelid benoemd.

Uitreiking van de bekers (en bloemen):

Simon Tuyt Wisselbeker:

Ben Hermans

hestatiewiselbeker:

Damesveteranen 35+, Jo# Willemse

De werden

allen naar l.eeuwen, Alex van

Cor Wiersma, Hester

De beken gingen

naar: Riet de Niet en Alex van Bellen.

richten vanuit het bestuur Kort verslag va
11

mensen 0p

het bestuur is van mening dat

de club niet ge!ruih had

adressenbestand alleen hdoeld

van 13 tratie, voor de

voor het De fainen mogen het A
. Het

Een

Ook

Van r

van vanvan

Conditio 1994-2004
Dinsdag 20 apfl 2N4vierden wijhet |0-jarig
bestaan van de ochtendafdeling Conditio en het
werd en sferuolen uitbundig f*st met ruim
40 penonen, mede dankijde inspanningen van
het vienpan Truus Krumholz, Terry Rel, Sonja

van As, lan Ruigrok en het schitterende wer.
,,,11

,],: inkomsten zijn 3lo hogu Darresveteranen 55+, Noortp Alhrts
tn 2N2. De kosten zijn Herensenioren,RocM Silvius

met name doordat we een Herenveteranen ul&r, Willem de Graaf

Dat was

vals te spelen, maar alles was toegestaan

goede spelregels. De mensen genoten met

wellicht zal dat de aanwezige oud-lden

loopschoenen weer eens uit de kast te

de(?) afsluiting in de middag was de oriëntatieloop voor

tweetallen door Clingendael , wat door de meeste deelne-

2N3 zijn dat er 608. Qoh dr omzet clubheding is hogu

dan begroot. Op de verkoop van wedsnijdkleding wordt

geen winst gemaakt.

De winstmarge yan de baromzetis op pil gebleven, maar

de omzet is niet meegegroeid met het aantal leden.

Oryid.ter Harn ttendiks.

Aanmoed sbekerrgrng
19 apnl 2004 tijdens de Algemene lrden-

werd de aanmoedigingsbeker aan mij

ios de Graaffhad mij aangemeld omdat

bn teruggekomen na mijn ziekte. Na het

ffi

w

ffi

ro

gaan. Van mijn

groep ontving ik
ook nog een mooie

fotolijst met een

foto van mijzelf,

deze was gemaakt

tijdens #n van de

I van de 4 lopen.

wil ik
alsnog

bedanken

steun.

Rietde Niet
Elar

opdeweg,ende l0gaatdoorhetbos.En jekanook liggen.0f jebenttachtig,dus jemagzelfswetenhoe

met een team meedoen dat je samen het doet. De HRR oud je bent. dan mag je ook met een hond. Je mag zelfs

betekent de Haagse weg lopers. Die doen de wedstrijd weten ofje meedoet of niet dus.

op richten. De kinderen die de kidsrun doen mag maar

t, tr j." rm rrr jr ,

Ondersteun uw lichaam
en uw sportprestaties

met Heöalife voeding en supplementen
\§^

Ook voor afuallen, aankomen, )À-
meer vitaliteit yl

Loes de Vlieger tel: 070-3472016
Email Loesdevlieoer@wanadoo. nl
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m

is geheel

ft

Tevens meld- Boodschap

ontvangen van een bos bloemen en een geweldig applaus,

was ik de gelukkige om deze beker in ontvangst te nemen.

Het was erg emotioneel na een moeilijke tijd. Ik ben lrcel

blij nrt deze beker.ondatdeze mij stimulert om door te

''!

I

km. Je kan de 5 km lopen en je kan de

kidsrun. Als je l0 jaar bent kan je zeg naar ook de 10

lopen maar dat moet je zelf weten. Ook al ben je 4 jaar

je mag de 10 doen. Maar iemand van 15 mag niet de

kidsrun doen. Wat dan wint hij gelijk, dus iemand van 5

0mcl u bavonden eng las-

vee Iz0

0p

de

de ofbar

tekar zette n

voor deEen

onder komentitel,

in het clubblad oí op de

{
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Ba rcom m issie i nterview
Hallo, ik zal me even voorstellen, ik ben Sylvia

Kuiper en ben via de ZOT-trainingen in OSA lid
geworden van The Hague Road Eunners. Omdat
ik iets

wat meer

het ZoT-bestuur. Het is leuk

te zien hoeveel msnsen er

jaar weer komen ftainen om

is iedereen heel enthousiast als

met een goed resultaat hebben afgemnd.

goed loopjaar proberr ik dit jaar weer

te komen, de intervaltrainingen van Ed

daaóij hun bijdrage Voor de duurlopen train

: Graaff. Ik ga met plezier naar de club, ook al

ZiJl

ik de

kom ik soms gapnd aan, ben dan nog een beetje moe.

Maar na een training bij ïhe Hague Roadrunnen ben ik

weer helemaal fit. Kortom ik vind het een waardevolle

club en ik hoop dat iedereen bereid is op haar of zijn

manier hieraan een positieve bijdrage aan te leveren.

GretjuSylvia Kuiper

Z

Z

§

§

n Hot Road Review

Bert van Aller in de uit
bij de Rotterdam Marathon

zeker dat hij die loop tot een goed

en wel in een PR. van 4 uur 17 slacht.

geloof) 4l seconden! Ik heb nl. dezelfde

tocht mee gefietst

in dezelfde tijd!). En

de trotse HRR vlag

supporteÍs vastgelegd vo0r

HRR prestatie klassement 2003
Klasseh)nten HRR positie Plaats in klasse Naam

MSE

M40

MSE

MSE

I + Beker

1 + Beker

2

1

2

3

A

14684

Jaap van Dijk

Margriet Hoekstra

Jan lrenaars

Jan Nieuwenburg

Hester van keuwen

Noortje Alberts

Thea van der Geest

Dick van Es

Annie van Heiningen

Ouahiba Ouadfel

Schnitzler *)

Hilde Eugelink x)

,Maike Korterink *)

. Joannie Bosmans

Roché Silvius

van Iceuwen

Luteijn

3737

3589 ,

3578,.

3506

3379

3344

3328

32t6

3146

3123

30m

n22

2534

2149

2195

1400

6

18

22

23

25

26

21

29

31

JJ

31

41

49

55

59

ffi
94e

M40

v35

M50

M50

v35

M50

M60

VSE

v55

v45

M60

v45

VSE

v45

VSE

v35

v55

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

3

3

J

2

+

+

I

Beker

Beker

APRIL

,
§

,

JANUARI

AUGUSTUS

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van!

n q)cm eett'

Inlichtingen: John Agerof

ta
ekerd
ede

KOK AssURANT!ËN

nish?

7 Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

7 Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.

KOK Assunnt§n B.V.
Weetbteak 196
Fostbus 4ro
3oooAK Rotterdam

ïe[ (oro) 4or 85 or
fax (oro) 4{ 19 53
E-naiL kok0{p.nt
lntemob ww.dp.n(usersftok

...:...aaaaaoa
a

nva:..lidHetfimdorlnent
o(muiu zel<erfuid!

I I jaren draai ik samen met Nathalie Biemans en

A ,* Toet eens in de 8 weken op maandagavond

I lbardienst. We hebben het erg naar ons zin en alles

'@ op rolletjes, zijn goed op elkaar ingespeeld en

nemen na hard werken ook gezamenljk een break. Naast

bardienst draaien ben ik ook lid geworden van de club van

100. Een goede club die er voor zoÍgt dat er op korte ter-

mijn verbeteringen en veranderingen kunnen plaatsvinden

in de club, waarje zelf weer plezier aan kan hebben. Ik

vind het leuk om als wijwilliger te helpen met activiteiten

van de club. Al wetr wat jaartjes geleden toegetreden tot

Nogmaals Rotterdam Marathon 2004

4..

I ,ijn

L-r

5

JUBILEUMFEEST 20
TIIV{E TRIAL

ALV
1 van de 4 WEG HAAG AïLETIEK

Van de 4 CROSS KOPLOPERS1

1

\

1 van de 4 WEG HRR

WEG KOPLOPERS

van de 4

CROSS HRR

MAART
1 van de 4 WEG

efdruk
drukt sinds 1978 alle, op alles

.t'

,{

z

I
;

E-,
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TÏïE OLD FLOOR SHOP
Emile van der Vaarl, uw - rm&unning - speciali$

in verouderde houÍen vloeren en vele souteo prket

§raUeck Pyrmoalkade 659, 2518 KH Den Haag, lel 07G35696O
W22*44§l www.theoldfloorshop. nl houl,eovloer@theotdloorshop.nl
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het zo uit m'n mouw.

floepen geweest, omdat ik stil

leden van de TC.

Zrj beginnen steeds meer op elkaar ingespeeld

. Roché brengt zljn kennis op een steeds betere manier

over op zijn groep, de fainen en iedereen die daar in

geihteresseerd is en/ofer om vraagt.

. Steven werkt in stilte op de achtergrond aan een door-

timmerd veiligheidsplan.

. Izaak maakt van het wedsffijdsecretariaat ecn goed geG

liede machine, waar de uitslagen soms nog eerder op de

site staan, dan dat de loper zeH zijn tijd weet,
. Eugène zoÍgt samen met Han Elkerbout en de trainers

voor een steeds beter lopende Time-fail en

. Annet is voor alle leden van de TC een secretrresse, die

eigenlijk de touwtjes in handen heeft. De agenda en

notulen worden tijdig gezonden. 7n deell de trainen in

Iedereen

hen valt er kantie

Uit de
Tja, waar zijn we de afgelopen tijd allemaal me
bezig geweesl

1 n ider geval hebben we de club gepromoot met de

I nnyd Ten. Er is daar altrjd wat minder aanloop dan bij

I een CPC maar het is altijd goed daar als Haagse

Roadrunnen met een stand aanwezig te zijn. Er waren

weer drie lieve wijwilligen. Dank voor het helpen.

We hebben de afgelopen tijd in twee rondes geprobeerd

om zoveel mogelijk leden van de Zaterdag Ochtend

Training (de Z0$ lid te naken

twee acties onnrikkeld. Eentje voor de

CPC

die nog

heeft in

Voor

de laatst geplande avond. Hoe kan dat nou als communi-

catiecommissie? De vrijdag voor de bewuste avond was

er nog maaÍ I aanmelding. Dus werd hsloten de avond in

september opnieuw te organiseren. khter de net verse

nieuwe leden (van de tweede ledenwerfactie) hadden mk
nog een uitnodiging gekregen dat weekend. Ook het

emailadres in de brief klopte niet. Heel vervelend allemaal

want er waren mensen toch wel teleurge$eld op de avond

DankzU al deze mensen hebben we een florerend

Technisch gebeuren, waaÍ we als vereniging best trots op

mogen zijn. Je zou zeggen, ni.ks aan de hand. Toch heb-

weet te

en fisieke inspanningen, die

toch anders zijn dan vmr mannen. Ik heb

dat we jui$ door haar inbreng een beterc

balans in de TC zullen kijgen. Denk nou niet, dat is nih
voor mij, want iodereen die nu in de TC zit, is ook met

een blanco blad en zonder veel ervaring begonnen.

In het najaar zullen onder begeleiding van de KNAU een

aanal fainingen gehuden gaan worden, de &iners zul-

len bijgeschoold worden en ook leden kunnen deelnemeri

aan b.v. een cursus voor Ass. Looptrainer.

Terugkijkend over de laatste maand is het natuurlijk De

Royal Ten, die dankzrl de steun van vele leden weer een

groot clubresultaat geworden onder de bezielende leiding

van de voozitter Marcel den Dulk.

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

heb het gevoel dat we al een paaÍ weken op zoek zijn

leden van de TC een fijne zomerva-

naar het lustrumfeest 28

)r

een te gunnen.

dow Hans v,:d,'Vedfi was gdiniti*rd had en
goede ontva@en de deelnenen korfui bii
ons een «)nsump;tie of brodje nuttigenlijdetrs
de wandeling van 20,30 of 40 km. Achteraf ont-
vingtrt v* zeer positrbve reacties en bedankju
vnr de gasttrrijheid. Voor onze vereniging bete-

kende heteen stukje extra omzet.

p woensdag 9 juni jl. konden de inschrijven op de

baóecue(90 ! | ) zich verheugen op een perfect geor-

ganiseerde avond, met weergoden die ons redelijk

steunden. Dankzrj de inzet van Nico Trotsenburg en Rob

lftahmer werd deze avond een groot succes. Een hele saf
van medewerken was gemobiliseerd om alle gerechten te

bereiden en de diverse diensten tot in de puntps te verzor-

gen. Bedenk even dat de twee genoem&n een 'dienstje'

draaden van 12.00- 24.00 uur.

Ga er maar aan staan! Bedankt allemaal!

De barcommissie streeft er naar 0m weer 4 thema-avon-

den per jaar te organiseren, waar je later nog van zult

horen. Inbreng en inspiratie van leden is hierbij zeer wen-

selijk. Dus mensen..... geef je op en ventileer je eigen

capaciteiten ook binnen de vereniging!

Per 1 juli is het helaas noodzakelijk de prijs van AA en

Aquartus te verlrogen naar - 1,10. Dit in verband met de

van

voor elke

sportvereniging was des te

vervelender tijdens een actie

van een we het daarom nog

maar eens

. Het is niet toegestaan zeH meegebrachte alcoholhou-

dende drank te gebruiken in de kantine of elders op het

tenein van de vereniging.

. Een verjaardag mag worden gevierd met taart, toasdes,

kaas echter alleen bij die aanleiding. Overige (eet)acties

zonder enige aanleiding worden niet geaccepteerd, en

men kan dan ook hierover worden aangesproken.

. Het clubhuis kan niet worden gebruikt voor evenemen-

ten van persoonlijke aard; dit volgens de vergunning

van de gemeente; echter een loopgroep mag het club-

huis gebruiken (en partners uitnodigen) om daar uitslui-

tend iets in de clubsfeer te vieren. Dit natuurlijk in over-

leg met de barcommissie en uitsluitend met verbruik

van consumpties van onze eigen bar.

B*yKrunr

Nieuws van de TC Van

meer

I

zelf. Maar Bastiaan heeft nog een mini-introductie ver-

zorgd. Noteer in ieder geval maandag 20 september als de

datum waarop ECIIT de in§oductieavond in vol ornaat

gaat plaatsvinden.

Verder zijn we bezig met een leuke venassing maar dat

komt in september.

Willem van de Ven schrijft sinds een half jaar penberich-

ten voor de Roadrunnen, Daar zijn wij als communicatie-

commissie heel blij mee. Zo sclrijft hij staks een stukje

over het 20-jarig hstaan, ter aankondiging van de shand-

loop, de cross in Clingendael etc. Willem heeft aangege-

Yen jaar een nmmenswaardig iets aan de

(zodat we een stuk of acht keer pr

IS nog een plek te pn. Julio,

echt niet ziet waar je loopt.

L en Rhenen blijkt dat geen

lang is, hebben we er toch zeker zo'n acht in absolute

duistemis gelopen. Zeker omdat de maan net aan zijn eer-

ste kwartier begon en je daar zelfs bij onbewolkte hemel

dus niks aan had. We wilden als groep weer eens een bij-

zonder loopje doen en onze fainer Henk zei vol verwach-

ting af te wachten. Eigen initiatief, altijd de moeite waard.

Jeffrey en ik kiezen de Bergrace by night en zien kans uit
eindelijk nog tien lopers uit onze loopgroep te ronselen.

Om kwart voor negen verftklen we vrijrJagavond 23

april van het clubhuis naar de Bergrace. Een wedsfijd van

de Wageningse Berg nam de Grebbeberg, die om kwart

voor twaalf s&rt. De finish is in 0uwehands Dierenpark

op de Grcbbeberg in Rlrenen. In ht Dierenpark kunrpn

we parkeren, onze star-,e_unmffs afhalen en in de bus naar

Erik, Ronneke,

Bas, Henk II en vooÍ ons, maar

waar? In

Sommige weggetjes herken ik als gewilde klimmedes

voor wielrcnnen, leuk dus om die nu ook eens te voet te

beklimmen. Hier en daar staat op de route een lantaren-

paal, zodat je weer even kan zien waar je je voeten neer

moet zetten, maar het $ootste deel van de route is toch

gevoelswerk. We lopen lek'ker met zijn vieren en halen zo

successievelijk toch hst een aardig aantal lopen in.

Kwestie van verdelen, diít hebhn we nu langzaamaan wel

geleerd. Uiteindelijk komen we bij de finale op de

Grcbbeberg aan. De laatste kilometer gaat oveÍ een bos-

pad, dat links en rechts voozien is van honderden waxine-

lichtjes. Een fantastisch gezicht, hoe link het ook is voorje

voeten. Het pad en je ziet echt

niks. Het , dus we worden daar

iehoek je de loper vlak voor

enkel punt. Van dik nraalfkilometer, die de Bergace je ziet. Perfect loopweer, zo'n tien graden en windstil.

anden.

Na de

lopn
ons gaat

Volgens

de praktijk

even mee bemoeien.

after par§ in hetvestigen op de websi-

de website? Dankzij

Hans Eikenaar en Izaak Luteijn beschikken wij over een

goede site met inteÍessante wetenswaardigheden en lrele

recente uitslagen. Hans de webmaster opereeÍ achkr de

coulissen maar als communicatiecommissie zijt we erg

bhl da de site er zo goed vezorgd uitziet.

Heshr van leeuwen ook namens Eric Spaargaren, Nathalie

Biennns en Bastiaan Sóel/ekens

reikt, die je in allerloi variaties aan je lichaam kunt bevesti-

gen. Dat blijh moeilijker dan gedacht. want langs de route

liggen trldens de wedsrijd tientallen verloren staafies.

De vrouwen strlen acht minuten eerder dan de mannen,

maar onze Jutha, Kananne en Ronneke zijn solidair en

staÍten tegelijk met de mannen, De gezamenlijke, opzwe-

pnde warming-up van drie discomeiden is op een pikdon-

ker grasveld. Link, want als je nog even een sanitaire stop

maakt, zrjn je loopmaten bijna met meer te vinden. We

starten bij het kort$ondige licht van een fakkel en een

vuurpijl. Jeffrey en ik lopen met Jutha en Karianne in een

lekker tempo'tje ergens achter ur het veld. Onze trainer

blijft ons uit alle macht coachen, althans we horen hem

mij', ik kan dat num-

mer niet meer horen, maar daar hebben de meesten hier

geen last van. B komt zeHs al een plonaise langs. Dat zal

de overgang van koud naar warm zijn en mogelijk ook ies

te maken hebben met bier en wijn op lege magen. Wij

hebben het na een tijdje wel gezien en houden nog even

onze eigen after party als we om drie uur 's-nachh terug

zijn in het clubhuis. kuke loop, is mijn laaste gedachte

als ik om half vijf in bed kruip.

AndréWesterhuis

nog enige trjd ergens vooÍ ons in het duister naÍlen roe- LoopgroepHenkHoogeveen

-27

-22."/-

rewR^

bij de tot

nog even

udtrclJ ld[gll ltlE

Ir
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Beep Beep the Road Runner
Alle ldenvan de HRRzijnvertrouwd methet
bqrip Road Runnen Wij ztjn immen en vereni-

van mensen die op de weg trainen en pres-

de langere (vanaf drie kilometer)
heetdaí naast

over de korte-
delNmeter)

duin- en

het
onze schenen,lopen wij

toch hecl veel op de weg. We zijn dus Road

Runners.

De uitedijke kenmerken van deze vogel zien we terug in

de sfipfiguur: dunne pten, een lange staart die omhoog

staat. D€ veren zijn zwaríwit gevleh en hij heeft een

zwarte vlek. Die vlek is een soort zonnepaneel, dat * een

keer als de zon schijnt - de lichaamstemperatuur snel een

paar graden doet verhogen. Hij vlieg zelden, en altijd heel

kort. Veel beter beweegt hij zich rennend v00rt, met een

maximale snelheid van ca. 30 kilometer per uw. Toch kan

hij bij hoge snelheid scherp van richting veranderen.

Daaóij dient de staart als roer om het beest in evenwicht

te houden.

lVaarom is die snelheid van belang? Waarop jaagt de

Road Rurmer, wat zijn de vijanden die hij voor moet blij-
ven? De Road Runner eet hoofdzakelijk andere dieren,

zoals schorpioenen, vogels (ook kolibri's), insecten (o.a.

watujuffers), slangen en hagedissen. Zjn snelheid maah

hem een van de weinige dieren die op ratelslangen aast.

Hij pakt de slang (voordat die zich volledig kan oprollen)

bij zijn staart en slaat hem net zo lang met zijn kop op de

grond totdat de slang dood is. Daama eet hij de slang op,

door hem in te slikken. Maar de slang past vaak niet over

de hele lengte in de slokdarm, zodat een deel van de slang

naar buiten blijft hangen.

Dat weerhoudt de Road Runner er niet van om gewoon

door te gaan, totdat de slang begint te veÍt€ren in na een

paar dagen geheel naar binnen is geschoven. Een andere

manier om een slang te doden, is hem in een val te laten

lopen van giftige cactusstekels, die de slang doorboren.

Road Runner heeft ook vijanden: havikken, wasberen,

stinkdieren en grote slangeq de prairiewolf (Coyote !) eet

de eieren en de kuikens. In de winter vriezen heel wat

Road Runners dood. Als de vogel wordt gebeten door een

giftige slang, is hij slim genoeg om een plant te eten

(huaco) die een tegengif bevat. Doordat de mens de Road

Runner heeft geobserveerd, heeft de mens geleerd dat in

deze plant het noodzakelijke antigifaanwezig is.

De Road Runner heeft zo zijn vaste

volgens een vast daprognmma: boeren

elke dag op nagenoeg hetzeHde tijdstip een

langs kwam.

Hoe komen er nieuwe runnetjes bij? In het

spaart het mannetje wat voedsel uit zijn bek,

teert dat aan een voor hem interessant

hongerige vrouwtje geeft zich gewonnen

beloning een hapje eten. Beide aanstaande

een nest, het vrouwtje legtz Íst 12

een paff dagen. Het broeden

maar voomamelijk door het mannetje,

nachts (net als de menselijke mannen) goed op tempeÍa-

tuur blijft. Na drie weken komen de eieren uit, een deel

van het broedsel wordt door de ouden opgegeten. De

Road Runner wordt zeven tot acht jaar oud.

Laat ieder het zijne of hare oppikken uit deze informatie.

In elk geval hebben we een beetje kennis gemaakt met de

vogel, waarvan we de naam misschien wel honderd keer

per jaaruitspreken, maar waarvan we zo weinig wisten!

léjéGrorc,t

dat de wegatleet terecht Road Runner kan

genoemd, is er natuurlijk ook de sripfiguur

de stal van Wamer Bros, ook bekend als

Miepmiep of Beep Beep. Razend snel, altijd de prairie-

wolf (Wile E. Coyote) de baas, maar eigenlijk met alleen

de kwaliteiten

van snel, olijk en

koddig lopend.

Die ongelukkige

woH bedenkt

altijd weer wat

Runner; de aardigste vind ik Accellerator

, ofuel: de ongelooflijke venneller

Het is nu - bij het twintiglarig bestaan van de HRR - tijd
om serieus stil te saan bij de echte Road Runner. Wat is

dat voor een vogel, die bij deskundigen bekend saat

onder de naam

Geococcyx cali-

fomianus? Het

is em vogel, die

leeft in de woe-

stijnen in het

Zuid-Westen
van Amerika.

Hij is het sym-

bool van de staat New Mexico, maar komt ook voor in

Arizona en in Texas. Ooit werd een premie op zijn hoofd

gezet, omdat men dacht dat hij een meedogenloze moor-

denaar van klein wild was. Nu behoort hij tot de

beschermde diersoorten. Hij is goed thuis in de woestijn.

Zijn lijf is er op ingesteld om de tempratuurverschillen

tussen dag en nacht op te vangen, maar ook om uitdroging

te voorkomen. In het Duits hed het beest Rennkuckuck.

We mogen dus blij zijn dat de oprichter van onze vereni-

ging niet een Duitser wasl

De Indianen en Mexicaanse boeren hebben hem altijd een

hoog aanzien gegeven. Voor hen was de Road Runner een

geluksteken. De huid van een gedood beest werd op de

voordeur gespijkerd, om de kwade geesten buiten te hou-

den. In sommige streken ziet men hem als de redder van

verdwaalde reizigen ... hij brcngt ze weer naar een

begaanbaar pad. In sommige sfeken is het niet de ooie-

vÍur, mÍur de Road Runner die de baby komt brengen.

Het bijgeloof wil, dat het opeten van vlees van de Road

Runner de eigen snelheid en algehele gezondheid doen

toenemen!

I
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Zaterdag

28 augustus 2004
Op zaterdag 28 augustus 2004 zullen wij ons 20 jarig bestaan vieren met en
rxeptievoorlden, oud-lden en genodigden, gevolgd door *n buffeten en
knallend feest nret.,;n leukthema.

. De Olympische Splen werden gehouden in Los Angeles.

. De beroemde Amerikaanse zangerMaruin Gaye werd vermoord.

. De top,{0 werd beheent door Danny de Munk, Dolly Parton, Doe Maar, Madonna en

Drukwerk.
. En ook toen al Golden hning, U2, Mike Oldfield en de Pretenders.

. Drukwerk, Paul Young, de Dolly Dots en Gloria Btefan.
r De rnarathon op de OS werd gewonnen door Carlos Lopez ui,209.21.
. Carl Lewis liep de 100 meter in 9.99 en de 200 meter in 19.80.

. En de dames hockeyploeg won goud op de OS.

En jullie begdjpen het waanchijnlijk al! Tijdens het feest worden jullie in zwart, wit of
zwaíwitte kleding verwacht. Ook de kantine wordt volledig in de kleuren zwart en wit
gebracht. En de muziek? Natuurlijk terug naar de tachtigerjaren. Een geweldige band die het

repertoire van 1984 in de vingen heeft.

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

Zaterdag 28 augustus 2004, een dag om nooit te vergeten.

Het thema luidt t98+

1984-2004

A
YFar

1984, weten jullie

Nanens de jubileumcommisie,

NioTro&nburg

En om jullie alvast in de

het nog?

. Indira Gandhi werd in 1984 vermoord.

. Bemard Hinault won voorde vierde keer

G

sg,ntertrek
L O O D G I E TE R IN S TAL LATE U R

van Loostraat 140 25A2 XH Den Haag
telef oon 070 3524388 / 06 54332579
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te coverband van de randstad
THAT'S COOL! is en I kWtge patty band waar-
van de rooB liggen in de Haagse Ol5-sesie-

avonden. De bandbestaat 10 jaar; de nmeníeí-
ling is sinds de oprtchting nauweffi gewi'pigd.

van THAT'S

! is zonder twijfel

te noemen.

en '80 disco, soulka-

ken en pp, THAT'S COOL! heeft het op haar repeÍoire

staan, zolang er op gedanst kan worden. Want dat is waar

de band voor gaat en staal de hele avond swingen op en

voorhet@ium.
0p de achtenijde de narpn van alle leden,

en datzíin er ruim viifhonderd.

HetT-shirtis van uihtekende lurallteit en

gaat€ 10,-kosten.

Er worden 2N exemplarcn bedruk en wil je
zeker zijn van een T-shirt dan kan je dit
T-shirt kopen bij Nico Trotsenburg.

I ubileumcomm i sie 20 ja a r HRR

opdevoor-

II)

News fro T

rid

&J§

I lived in Den Haag and sunounding area from 198 I - end

1984 when I moved back to England to set up a running

shop (Running Free) in Bath. Reading your website I
remember all the races and still have some plaques and

medals - very happy memories of the many miles with a

super bunch of people. We organised the first training

camps to the Ardennes and the Saarland - I see the tadi-

tion remains and you went to Texel this Spring. Great!

I will be 50 in 2004, but am still running (we were out on

the hills where I live for a couple of houn this moming).

But I have slowed down quite a bit - but it comes to all

of us! IVe would be honoured to come over and help you

your 20 yea$. I always thought the HHR was

club at knowing how to party!

Vermolen.

My to all at the club and may you all

have many more successful years.

Eest u;shes,

loTaylor,

PS I attach a photo from the South Downs Relay we did

with friends in 2003. Sart at 6am early June and each

peÍson runs three legs varying from 5 - 9 miles, a total of

90 miles cross-county in all. A great day. I am 4th from

the left and Neil is 3rd from the left. The sun was still

coming up when we took this before the start!

I

r s vou mav know it all sarted with an article in the

À ffuug" óaagblad asking ïbr volunteers who wan-

FleO à t uin ,p for the CPC - then it grew and grew

and grw.....
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Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 070 - 360 79 51
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deze
I was one oí the founder memfun of The Hague

Road Runners in 1%314 and I am so proud and

excited to catà your website and se what a

fantasticclubyou are - still are!!

w

p-p- inclusief 1 consurnptie
toe, Van 14.3() tot 2O.3O uur.

tot 16 augustus 2OO4 bai
door overrnaking op
HRR-bar te Wassenaar

lndisch

\,an

of
t.n.v.

2oo,4"
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mobiel
e-mail

gebi,\rfr<§§.rt § ké,::l!l o
instructie op de werkplek
dealer van hardware en software

Merkusstra at 144 2593 ïP
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goep van Genit van der Veer), die nu de boel in Brabant

probeert gek te maken. Dan doe ik op de zaterdag of de

zondag meestal een duurloop van 2 uur. Bij Peer is het

gezellig en hij is heel serieus met traininggeven aan de

soep.

haal je de motivatievandaan?
dat als je na een drukke werkdag gaat

je helemaal nieuw bent! Daarbij vind ik
peil te houden. De stess is

ben dan gewoon weer

gewoon leuk om te trainen met de groep op het schema

voor een weds[ijd en dan een redelijke tijd neer te zetten.

Heb jijnaast je sprtnq hobby's?

Naast het lopen, doe ik nog aan toerfietsen en tuinieren

vind ik een aardige bzi$eid. Ook bezit ik een stacamvan

op de Veluwe in het plaatsje Laag Soeren waar Henny en

ik veel zijn. En met mijn handen iets maken boeit mij

altijd omdat ik toch altijd een technische man blijf, ja en

dat komt in zo'n caravan goed van pas want daar is altijd

wel wat aan te doen.

Ik vind het ook leuk om eens te gaan vissen maar daar

komt de laatste tijd heel weinig van want je kunt gewoon

niet alles doen.

leden?

niet maar lang was

het bestaan van de toen ook nog niet. Ik weet

nog heel goed dat ik maar net lid was en a al gelijk

s
minisnatie je

denk dan ook wel

leuk met de lopen

Janny, Hellen, Hanneke

Wanner tun jij hij de HRR gaan lopen?

Ja daar waag je wat? Dat weet ik niet maar ik kan je ver-

zekeren dat het al lang moet zijn. Ik denk dat de ledenad-

gevraagd werd of ik samen met mijn collega's Jan enJob.Endatisnatuurlijkookgoedvoordemotivatieals
Dalmeijer en Frans ten Brink de warmwatervoorziening het gezellig is als je in een leuke groep loopt!

wilde aanleggen. Jan en Frans waren al lid van de vereni-

ging en die hebben mij eigenlijk aangestoken *ot.M Watwasvoorjoudeleukstewdstrijdinde
loopvirus! afgelopen tijd?
Het clubgebouw wÍls toen aan de Doorniksesffaat een oud Dat was in 1999 de marathon van New York. Ik ben daar

sanatorium waar de Hague Road Runnen een soort barak toen samen met Irx Cabral heen geweest en dat was echt

als onderkomen hadden. Samen met Jan Dalmeijer heb ik supr. h kvenheuvelen en Dam tot Dam loop, wi gaan

wel eens onder de vloer gelegen want dan was er weer een dan altijd met een aantal mensen van de groep en maken

kopren waterleiding gestolen, iedereen lopen en wij dan er een dagie uit van.

maar zorgen dat er weer gedoucht kon worden als de

lmpgroepen weer terugkwamen. Je moet weten dat het Heb jijzelt nq uitdagingen op het gebied van
toen heel gezellig was en apart e€n sfeertje in dat clubge- lopen?

bouw. Ja, natuurlijk wil ik nog wel een keer naar New York

Hoev*l tijd zou *n mens gemiddeld per wxk
aan spoft noeten bestedenl
De mensen moeten zelf maar bepalen hoeveel tijd zij aan

sport besteden. Toch is het goed als er wat tijd pr dag aan

beweging wordt besteed. Want sporten is prima voor het

lichaam en de geest.

Welk boek las jijhet laalat?

Damben ik nog mee bezig DE HAAIENMAN van Owen

We$. Niet dat ik zo'n lezer ben want daar ben ik gewoon

te ongeduldig voor. Maar als een boek mij boeit dat lees

ik aan eén stuk door en dat is meestal wel in de vakantie.

ik. Niet dat ik zo gek ben Wat is je favoriete muziek?

blijft voor mij aldjd em Van de Nederlandse zangers luister ik gnag naar Rene

want Froger, Ruth Jacott en Rob de Nijs. Daamaast hou wel
je van de muziek van Mat Monro, Roy Orbison en Julio

Yerder is het Iglesias.

n

want

zomer

Opde maandag je

Peer I-eegsfa (oude

0Í1,Voo

Pelt

rzitter Ton v

en de huidige Voorzitter lohn

e

B
Het programma op 28 augustus a.s.

luidt als volgt:

'17.00- 18.30 uur Receptie

Í8.30- 20.30uur lndisch buffetà€ 18,50 perperoon*

2Í,00 - 02.00 uur Feestprogramma

* Kaarten à € Í8,50 per peruoon zijn tot uiterlijk 15 augustus 2004 in de

voowerkoop bij Nico TroBenbury verkrijgbaar of door overmaking op
giro nr. 2888549 t.n.v. HRR-bar te Wassenaar onder vermelding van

'Jubileumfeest 2004'.

Tegen inlevering van deze advertentie
en bij besteding boven de€ 100,-,
ontvangt u 2 paar Falke Run Classic
sokken t.w.v. € 19,- gratis

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

Gratis Parkeren - tel: 070 - 368 3074

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nl
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Pimwatdoe levoorwerk?
Ik ben werkzaam bij een woningbouwcorporatie in kn
Haag, als werkvoorbereider. Ik werk op een

mutatieonderhoud venicht waarvooÍ ik voor eigen dienst

cn aannemers offertes maak, oplevering doe en de kwali-

teit bewaak.

moet weten dat ik toen rookte en helemaal niets van lopen

c.q. wedstrijdlopen af wist!

den. Ook ik ben met een CPC

zoon Jeroen die nog ben toen bij de loopgroep van Rob Bleys

eruit en je

eens

waarmee ik

een

Gerrit

tohnAgterof *
f

I

1
I

.aa

II
Ton vermolen

1"

Gerrit,van Pelt é

Àu6uaru§ aóoa

eclcr4

j

o

a
lrl
g

o

o
o
z
Il
o

:

ATB

í:

I
I*

§'-

aa



PAGINA 8 I9E4. ÏHE HAGUE ROÀI} RUNilER§ .2044 Hor Rolo Rrvrrw

Hardloop4daagse in Apeldoorn: een rn00i errenernen
1e DU NDORPLOOP 19 juni 2004

Deze vierdaagse werd dit jaar voor de derde keer

georganiseerd. ÀleÍ als de varige twee edities

waren the HRR ook dit iaar weer flink van de

een aantal jaren deze Duindorploop tot een

loop, die de CPC ver achter zich laat,

tje na vrouwtje in te halen. Verder was hier en daar uitgegroeid, zullen historici na ampel onder-

$ijÍheid waar te nemen. ontdekking komen dat de eente wedstrijd met

De prestaties waren niet mis. Voor de uitslagen, zie slechts zeven deelnemen werd gestart.

boven in Ook tE van het totaal- Het duinparcours AndE

partij

den

loopVerhoeven,
Schnizler en Nol Overulietliepen in
den ieder ruim 6l km. Nelly Verpoort
losse etappes afgelegd, ramen 30

meters. Eén van de wdstríjden was een tijdloop.

Om de 30 seconden werd er vanuit en paarden-

wagen een loper gelancerd; de langzaamste

eerst en de snelste aís laatste. IVet de Tour de

France,

qrheo Timmermans kon vanwege een blessure helaas

I ni.t st rt.n en heeft samen met Anouk Bakker en de

I kird.r., Joris t4) en Sjoerd (0) gezorgd voor de

broodnodige mentale ondersteuning, begeleiding en aflei-

ding. Het is fantastisch vier dagen over de Veluwe te

crossen,over fiets-. en bospaden en nauwelijks verharde

weg. behalve de lange Apeldoomseweg met een stijging

tot 100 meter trjdens de afsluitende halve marathon. Er

waren veel gemene klimmetjes en soms stukken met mul

zand of boomwortels. Alle routes waren goed

en zelfs

Het is nu zaterdag 5 juni 2M, 16.55 uur. Vortge

week rond deze tijd zat ik samen met miin

Roparun teamgenoten in Partjs. Klaar voor de

starl Boordevol adrenaline en zin omte gaan

lopen. Maar dat zou voor mij nog even dwan.

à ie ochtend,zaterdag}9 nei2Cf,4,was il om 05.30

I I r* opgestaan om de laatste spullen te pakken, te

Y eten en mijn sportkleding en hardloopschoenen aan

te doen, die ik voorlopig niet meer uit zou fekken. 0m

07.00 uur druppelde iedereen binnen bij het verzamelpunt

om de busjes in te laden, de laatste kannen koffie te zet-

ten, zakken snoep in ontvangst te nemen en afscheid te

nemen van kennissen, collega's

Ongelooflrjk, wat een hoop spoÍtasscn,

eten,

busje.

Maar

meer terug". Eenmaal op weg naar Parijs

ning bij mij, maar kreeg ik er ook meer zin in. kker toen

we op de snelweg de eente anderc teams tegenkwaren

en er luid naar elkaar getoeterd werd. Rond 14.30 uur

waren we in Parijs en na de inschrijving installeerden we

ons op het enorme grasveld om nog een beetje te rusten.

Het was heerlijk weer om lekter op een matje in het zon-

nede te liggen slapen. Bovendien waren er natuurlijk hetl

veel andere teams en was het leuk om te zien hoe iedereen

zich voorbereidde. Na een pasamaaltijd om 15.30 uur

begon het aftellen. Om 18,01 mocht team 150 (wij du$

samen met nog 5 andere teams starten. Wij hadden ons

team opgedeeld in twee groepen en ik zat in de tweede

groep. Groep A vertrok onder onze enthousiaste aanmoe-

digingen en mijn groep is vervolgens naar het eerste wis-

selpunt gereden waar wij groep A zouden opwachten om

zelf vanaf 22.15 uur te gaan lopen. Inmiddels had ik er

wachten om je de goede kant op te wijzen en Íum te moe-

digen. De lopen hebben de wedsnijd goed doorstaan;

alleen Henk was eigenlijk van het bgin af aan gebles-

seerd: een zwevende splinter in zijn knie. Hij ging daarom

iedere etapp€ rustig van staÍt gaan om vervolgens manne-

A en

welbld om. Het

begonnen zwaar

steeds opnieuw opstarten en de lange dag

Aangekomen bij de touringcar, die op een rustige plek

even buiten de route in & bossen stond, werden we harte-

h1k opgewacht door onze dames van de catering die soep,

brood en salades klaar hadden staan. Maar ik kon echt

geen hap meer door mijn keelkijgen.lk wilde alleen nog

maar slapen, dus na een half bord soep ben ik mijn slaap-

zak ingedoken om als een blok in slaap te vallen. Al vrij

snel werden we weer gewekt om ons klaar te maken voor

de volgende etappe. Ik voelde me, ondanks de korte nach-

trust, herboren en had er zin in. Jammer alleen dat het

regende, maar dat kon brj mij de pret niet druk'ken. De

tweede etappe heb ik heerhlk gelopen, veel beter dan de

eerste en ik voelde me supergoed. Natuurlijk werd het al

met al steeds zwurder. Het slaapgebrek, het njden in het

busje en mijn tegensribbelende spieren (die hadden er na

klassement was het tot het oind spannend. & winnaar van

de 100 km had 73 seconden voorsprong op zijn naaste

concuned. Op de 6Í km pakte de atleet die bij de start

van de laatste etappe nog 2e was alsnog de winst met een

voonprong van 2 nunuut 24.

We hebben gelogeerd in twee geschakelde huisjes in

Rabbit Hill in Nieuw Millingen. Van daaruit gingen we

steeds per auto of per Íiets naar de diverse startlocaties.

Het was prachtig weer niet alleen om te lopen, maar ook

om te fietsen en om buiten op het tenas samen te eten te

drinken en de strategie en het wedstrijdverloop te bespre-

ken. Het was gezellig en ontspannen om vooÍdurend zo

met elkaar in de weer te zijn. De laatste avond hebben we

gegeten in het restaurant van het park. Na afloop van de

maaltijd hebben we op de tv Bekele zijn wereldrecord op

de 5 kilometer zien lopen. Wat een snelheid en wat een

souplesse. Goed om na onze eigen presatres besctpiden

te blijven. Voor uitslagen zie: wwwlnrdloop4daagsed.

Westehuis, de voor-

maar wist alle lopen

een in de prijzen viel.

N3. Onze dank aan alle medewerkers.

Rudels

het

Zljn

had

m

, hapte naar adem,

wijzen, waar ieder-

Een digitale videocamera

voor Ben Hermans en

ruim € 
.10,000,- 

voor de

pal I iatieve (ki nder)zorg

te voelen en ik had behoefte aan rust.

ans
is, de lol die we hadden als team, het enthousiasme en de

aanmoedigingen tussen beide groepen tijdens de wisseliri

gen, het eten en slapen in de touringcar, de kick als ook ik
andere teams inhaalde (gebeurde niet zo vaak hoor, maar

toch), de geuÍ van bananen in het busje, het vlaggetje dat

steeds van de fiets viel, de zeer prlnhjke massages (maar

toch bedankt), de aanmoedigingen van toeschouwers, het

feit dat we veel sneller liepen dan gepland en dat niemand

geblesseerd raakte, het ANWB-bord waar vooÍ het eerst

Rotterdam op stond aangegeven.... Allemaal dingen die

ik niet snel zal vergeten. En toen liep ik, ineens leek wel,

op maandag 3l mei mijn laatste 2 kilometer van de

Roparun. Inmiddels liepen we er zeker niet meer dan 2

omdat het steeds zwaarder werd en zelfs 2 kilometer

steeds langer leek en moeilijker werd. Heel bewust hb ik

ik het had gehaald. Nu alleon nog het laatste stuk naar de

Íinish en dan zou het erop zitten. Een heel apart gevoel.

We waren &iekwart jaar aan het voorberciden geweest, ik
had enorm veel genaind hiervoor en nu zou het brjna

afgelopen zijn. Voor de Erasmusbrug zijn alle lopen en 4

fiesers bij elkaar gekomen en zijn we met dat groepje de

brug over gelopen richting Coolsingel en daar hebben de

anderen van ons team zich brj ons gevoegd om met z'n

allen tegelijk de frnish over te gaan. De ontvangst op de

Coolsingel zal ik nooit vergeten. Het is niet te beschrijven

wat er door me heen ging. Ik voelde me supergoed, vol

energie, was enorm trots op mezelf en was ontzettend blij,

maar ook emotioneel. Er was zoveel gebeurd dat week-

end, het was zo intensiefgeweest. De kanen kwamen van-

zelf. Wat een feest om daar te lopen met je hele team en al

die mensen te zien die voorje klappen enje aanmoedigen.

Even voelds ik dat ik de finish nog helemaal niet over

wilde omdat het dan echt afgelopn zou zijn. En toen

stonden daar Saskia;Nellie en Maneke en zag ik ook mijn

ts

v00t

Dat zijn de resultaten die team 111 , het BOVA-

CO-CCI-RUNNINGïEAM, fuhaalde bij de ROPA-

RUN 2M4. En eindstreep, in & uur

metS

inzet van 3 chauffeurs, 3 veuorgers en 4 fietsers

die een hecl groot deel van die tijd in touw
waren, terwijl de lopers maar zo'n vijf en half uur
hoefden te lopen.

ij &ze wil ik al de teamleden en iedereen die ons

heeft bedanken voor zijn bijdrage. Veel

kochten loten (3 prijswinnaa$ ter onder-

$euning van de Stichting ROPARLJN Palliatieve zorg,

anderen spnsorden contant of in natura. Door dit alles

kunnen wij ruim €10.000,- overmaken aan de stichting.

Ook diegenen die ons bij de finish hebben opgewacht,

bedankt.

Wat er zo al gebeurde onderweg:

Jacob ging al meteen zo hard van start dat hij na drie km

Margreet en Herma met kaaÍ op de fiets afschudde en dus

de verkeerde kant op liep. Bus 2 zocht wegens de regen

een koeg op tijdens de rust en mocht daar de massageta-

fel naast het biljat zetten. Het hele dorp, inclusief de bur-

gemeestfl kwam kijken hoe Paulien, Peter en José door

Sandra werden opgelapt. Bus 3 vluchtte zondagmiddag

naar een camping waar de massage onder een partytent

kon gebeuren. Helaas vergeten om toestemming te vragen

met als resultaat een boze (&onken) eigenaresse die na

veel gepraat in francais charbon toch nog _ 20,- voor het

goede doel meegaf. En dan om halfzes 's ochtends door

Ossendrecht, daar was de hele bevolking op shaat, in och-

tendjas of in bed dat daarvoor wel in de voortuin stond.

Voor alle passanten was er een slaapmuls gemaakt . en die

moest verplicht op. En wil je weten hoe een echte

de foto's op

vijf lopen

één van de

en dat kost

-

Roparun 2 doorYv

behoorlijk veel zin in en kon ik niet wachten om ook heer- een paar uur wel genoeg van denk ik) maahen het me

h.;k te gaan lopen. De zenuwen waren verdwenen, alleen soms best moeihlk. Maar dan dacht ik aan waar ik het

nog een

zonder

rust, de vogels,

geraakt (inmiddels wel weer gevonden) en daardoor 45

minuten vertraging hadden opgelopn. Balen, maar niets

aan te doen! En eindehjk was het dan zover. Rond 23.00

uur gingen wij eindelijk na een lange dag wachten van

staÍ en hebben we met 4 lopers, begeleidt door 4 teamge-

noten die afwisselend fietsten, het busje reden en kaart

lazen, midden in de nacht door Noord Frankijk gelopen.

De Roparun zit er op geniet nog steeds na van fietsen daar niet tegen

het feit dat het zo fantastisch was. De vermoeidheid, pijn

en regen zijn alweer bijna vergeten. Of ik nog ooit mee

zal doen weet ik niet. De afgelopen week heb ik

§

II

een superervaring was dat! Doodstil, pikdonker, geen

maar lopen. Steeds 2 tot 3 kilometer en dan afge-

de natuur, het teamgevoel, dat is toch een fantastische

ervarin§'. En dan ging het weu goed. En hoe dichter we

bij huis kwamen hoe meer vertouwen ik in mezelf keeg:

"dit ga ik redden!".

Het bordje "nog maar 241 kilometer". mid&n in de nacht

door Antwerpen, het feest in Ossendrmht, de mensen bij

wie ik in huis mijn handen mocht Ewarmen, de stress

toen we verkeerd reden en groep A ruim een uur langer

moest lopen (en wij als tegenprestatie ook). de mooie

bloemenvelden, de ontdekking dat noord Frankijk mooi

gehad om te hentellen en brj te slapen. H*rlijk was het

ook afgelopen week om met iedereen na te pÍahn en terug

te kijken op die mooie dagen. Voorlopig ga ik weer lek'ker

lopen voor mijn plezier, zonder al te hoog doel, voor de

gezelligheid en gewoon omdat het een heerlijke bezigheid

is.

helaas dus wat tijd. Toch waren we een half uur sneller

dan gepland. Als laatste wil ik speciaal Frits bedanken die

zich m heeft ingezet dat er lBlaas, nadat hr.; 40km had

gespeerd, iets misging met de aanhechting van z'n been.

Hopehjk is hij snel weer hersteld zodat hr.y weer kan gaan

trainen, want volgend jaar is er weer een ROPARUN.

Chef dóquipe,

- 

<''v"
@wm*7

Fantastisch was het. Het lopen ging brj laap van Dijk

op

l8

stonden

zonder pijntjes en ik liep toch

door het

die gelopen en ondanks de pr.ln toch nog bewust genoten

van het feit dat ik hieraan mee deed. Wat een vreemd

gevoel toen ik daama in het busje zat. Heel jammer clat

het afgelopen was, maaÍ ook opluchting en blijdschap dat

(
5,

fr
,.



Hor Rolp Rrvrrw I9E4 - THE HAGUE ROAD RUNNERS .2OO4 PAGINA 9

Duindorploop 19 iuni 2004

Met al een forse dosis slaapgebrek verfrekken we maar een

uurtje te laat zaterdagochtend woeg naar Parijs. Er begint

een weekend dat veel weg heeft van em film onder geza-

menlijke regie van Jacques Tati, Bert Haansra en Quentin

48 uur lopend, hetsend of gemotoriseerd van Parijs naar

Rotterdam. Dat moet boeiende plaatjes opleveren.

Busje 3 rijdt naar Parijs om te staÍten. Busje 2 insalleert

puntjes. Het is een raadsel hoe team nr. 9 De Mik met

alleen fietsen en lopen en geen verdere ondenteuning

deze Roparun doet. Ook onze andere deelteams maken

wel het een en ander mee en via onze mobieltjes en de

ben zich voor de l0km ingeschreven en eén loper gaat

voor de vijf. Ruud schrapt de lOkm afstand zodat er #n
rondje van 5km overblijft. We gaan niet heel Duindorp

een uuÍ platleggen voor zeven lopers. Om twaalf uur

om 17 over twaalf is de winnaaÍ bin-

is de wedstrijd weer afgelo-

zijn door Johan,

Hellen en

gang we€r

tot puntjes in

orde was. iets meer reclame

maken voor

André 'Westerhuis

voorfietser

nog net ge€n snelheidsrecords gevestigd doordat sommige

teamleden aangeyen bij het zo hard blijven rijden nog tij-

dens het rijden uit te zullen stappen. ïa, het slaapgebrek

begint zijn tol te eisen. Maar wat een club hè, we kunnen

er al weer snel harteldk om lachen. Uiteindelijk komen de

dan gepland langs de

aan. Voor

, fussen

van zo'n

heeft nie-

teamcaptaln

in het clubhuis. Een

fantastisch een sóaduwteam

en boenen van bus-

de afgelopen dagen

met famile en wienden kunnen bespreken. lVaama we de

deur van het dolhuis dicht kunnen doen en lekker naar huis

en bed. Even geen Henk 1, Henk 2, Theo, Maurice, Pena,

Hilde, Julio, Hans, Paul, Wolien, Joyce, Karianne,

Nicolette, If,o 1, LÉo 2, Grote Bert, Bertje, Koos, Ruud,

Jeffiq, Peter, Joannie en Arie. Morgen weer gewoon aan

het werk.

AndréWesterhuis

Chauffeurbusje I

tehebtwel
teraf denkl.

dan lopes'.
ínee te

eens van die loopjes, waarbijje ach-

'nou daar warcn neu vriiwilligerc
llooit geda&t dat ooit in hetecht

Izaak met de trjdklok en

loze afhandeling van de

plitie is aanwezig en we zijn

zes

aan. Het wordt elf uur, het par-

de voorlietser. We zijn er klaar voor

een vreugdedansje: de eente

een paar minuten voor twaalf

de lopers nummer 6 enl zichn.Tns lopen heb

0
Íwete jaar terug eruoer ik, als lid van de Haegsche Dan slaat plots de venraning toe bij het volgende wissel-

Ooievaar Runners, de Roparun als een zodanig

unieke gebeurtenis, dat ik na afloop besloot dat
voonl zo te willen houden.Vwig jaar dan ook
allen geld overgemaakt Daar gaat hettod om

Tcr.lt

kan. Henk

rdjdagavond 28 mei mijn och-

broodjes voor kn zeer

te in een gezellige, min of meer het

rond tien uur in Het

van Groeningen heeft

geronseld om deze wedstijd te

Het rnschrijfbureau is met Els en Ineke goed

ook de stapels starthwijzen, veiligheidssplden en wis-

selgeld zijn perfect in orde. Het start- en finishgebied is uit

de kunst. Linten en waarschuwingsborden op het par-

t--,,,t*rr.,^r.*

0p

Welkom in hetd lhuis genaamd Roparun

Tarantino. Een klerne 5000 mensen verplaast zich binnen koerien Henk, Peter, Rurd en Joannie

de lopen van de

worden. Zij lopen

elke

meer in op

een gegeven

en wu gaan moment we

.Iemand nmdels?

in Parijs wrJ

v00r onze rekerung en alles wisselpunt mis en wordt het

get€st.

-. -/?Z;r':rF--:-d-/V -/---*.-

%?-ffi

Frans Perdijk

Jos de Graaf

Ben van Kan

Ronald Boekkamp

Eugène van den Berg

Ronneke Bonboom

Eugène van den Berg

Conditio

Conditio

Jacques Overgaauw

Ronneke Bonboom

RonaldBoekkamp

en

Stel

*Jg

Nicoline

Jahn

der lVee

Pieter Kuipers

Gerbrand Voerman

Joop van Deunen

Annelies Reuver

PetraWissenburg

Lnne"Vaemdal

Trudy de Muinck

Ina Boerstoel

Timothy Dunn

Soozy Hoogduin

Susanne Burk

Selma Polter

Job Baak

Gert-Jan Oelp

Jeroen Vring

Ilonka Novak

John van Dijk

LndewijkOlthof

Jordie Paulides

Han-Kees Vriesendorp

I
t

duooptiek

d

ö

THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

wil je meer weren? Fngsn
We nemen graag detijd MSlQf.I
voor je. coNTAcTrENsPr-AN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

Perfect
gerege
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelÍs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blilven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie.
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RUNNHR§

professionele EHBO*r beschikbaar.

19 juni

punt net als de avond besnt E vallen. Volgens de regle-

menten van de Roparun mogen we niet met een caravan

die route af. Steeds als we denken van de route af te zijn,

zien we weer lopen en fietsen. Wat is dit voor waanzinnig

evenement. Tot overmaat van

waar meer

gesffucfiffeerde, chaos. Voorlopig hoogtepunt is de cara-

bij onze eerste zitten. het

perfect. Lopn,

Daniël den

meer
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Peter Veelo

Willem van Wilsem

Hugo Duivenvoorden

Paul Sevenjns

Teny en Marianne,... twr* enorme spafilief-
hebbes.,.. flvee ÍDensen die overleden aan

p zondag 26 septemhr organiseet de

Vogelwijk bij Haag Atletiek the

Terry Fox Run een familieisprt sv€nemeÍlt

HRR wil Marianne gedenken in deze loop en Íoept

daarom haar leden op om mer te doen aan deze loop,

als wedstrijd r:f als goede training.

Op het programma staan drie loopafsmnden 2 km. 5

km en l0 km. Voor de jeugd worden er activiteiten

georganiseerd. Meedoen is belangrijker dan winnen !

Meer informatie volg binnenkort op de website en op

het prikbord in het clubhuis.

Hestet van Leeuwen

lVilhelmina Fonds.

gaat naar de Nederlandse
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opdrachten mer te geven, kijg je een goed b,eeld van de aspecten tijdens mijn cunus nog bleek.

die belangrijk zrjn dat je beter voorbereid je stagelessen kunt Het theorie-examen met open en meerkeuzevragen is niet echt

draaien. De stage moetje zelfregelen en tijdens de stage besefje moeilijk, als je maar wel de moeite neemt 0m het goed Íe leren.

pas echt hoe moeilijk het soms kan zijn voor een $oep te staan, Voor het praktrjkexamen moet je de les uitermate goed voorhrei-

Naast de gezelli$eid die idereen venvacht moetje er v00r z0r- den(ookoppapier),zdatdetrveeexaminatorenditopdedagvan

gen dat je luid en duidelijk overkomt, je moet ze nog wat bijbren- lÈt exsÍ80[ kmrel hoor&len.

Ben (looptechnieken. verantwoorde warming up) en dat ry een

te gaan doen

hebt,

huis vol

zittende

pige film over Robin Hood. & esste

'echte' hardlopen is een feit en kt virus dat in

huis rondwaait raak ik sinds die tijd niet meer kwr1t.

de dmg die hardlopn heet blifrt zo verslavend dat ik

keer in de week loop en een jaar later al denk (ambitieus als ik ben

als ik enthousiast ben over iets dat ik leuk vind) over een cursus

loopnainu, die in het najaar hgint en door de KNAU wordt geor-

ganiseerd. Ik hn te laat met inschrijven en besluit mijn ambitie

eenjaaÍtje op de proefte $ellen.

Eerste cursusdag

kn jaar later blijk ik nog sterds net zo gek van het lopn, inmid-

dels in de groep van Joop den 0uden, als een jaar geleden en ik

besluit de stap te zetten. Het insckijfformulier wordt aangevraagd,

ingevuld en op de bus gedaan en het besluit is onomkeerbaar. Ik

word ffainer. Maar dat gaat niet zomaar, daar moetje wel wat voor

doen. De oude en bekende slogan doet nog sterds opgeld en dat

bhlkt al direct op de georgarusmrde rnfon'natrebrpr*omst van de

cunus. 0p deze ochtend word je door de cursusleiders nog eens

zaterdagen bezig met hardlopn denk je dan, wat

gaan ze me dan allenaalvertellen? Hardlopn is toch niet zo com-

plex, het ene been voor het andere en dan alleen wat sneller, zodat

het gecn wandelen is. Nor, al snel blijkt het tegendeel, feed back,

houdmg, voeding, cmclung, sc.he.rna's hartJongsyseem, schoe!

sel, ziehen passeren allengs de rerue en de complexiteit van de

hardloopsprt wordt duidehjk.k tlrcorie is verlzijdig en het thuis

voorbereiden licht alvast em tipje van de sluier op van wat er de

volgende zaterdag gaat komen. De ochtenden beginnen om 9.30

uur, de koffie saat altijd klaar (is wel ven) en tot een uur of half

ecn wordt de theorie uitgelegd. De middagen staan in het teken

van het daadwerkehlk training geven. Dat is voor de mee$en van

ons wel even wennen. \Vaar ga je staan als de zon schijnt, hoe leg

p een oefening uit, waar letp op brj de uiwoering, waar doeje de

cmling down. Niet alleen van de tainers ontvang je opmukingen,

Diplorna

0n uiteindelijk je diploma te kijgen wordt je Mld op een

aantal zaken. 0m te begrnnen moet je netjes al p observatielesen

en suges gedaan. hebben ingenld in je boekje en laten tekenen

doorde begelerdus bij de vercni$ng waarje stage loopt.

Daarnaast telt ookje inzet tijdens de cunus mee. Als die onvol-

doende is kun je in het ergste geval je examen wel vergeten, zoals

een cuau§ , zodat je in

eigen ftainer kunt over-

nemen als deze uitvalt ofmet

Ik zelf hn in ieder geval zo entlnusiast hzig dat ik direct dmrga

met de vervolgcursus, trainer Coach B.

MarcovanL*uwen

kun p ook

ider geval

op het hart dat het hard we*en zal de komende ook van

dat je

baan gegeven wordt. Dan moet je dus wel de brief goed gelean Ssq to,qsn,

hebben en je spullen bij je hebhn, Ik kan gelukkig wat schoenen

lenen en kan meedoen met & eerste cunusmiddag 
ldr: 

§§Oelessen 
,,

Dat leer je &urwens niet alleen op de zaterdag. Van alle cunisten

Twaalf zaterdagen theorie en praktijk wordt verwacht dat ze, voordat ze met de 'echte' stagelessen gaan

h cunus wordt in pdncipe bij jou in de buurt gegeven, in mijn beginnen vier keer meelopn met een ffainei ter observatie. Dit

geval is dat Taardam, waar Atletiekvereninging AV Tawlalrrd geeft je veel inzicht in hoe divene fainers op eigen wijze invul-

haar kantine en baan voor twaalf zaterdagen ter beschikking heeft ling geven aan dit leuke vak. Door bij de observatie verschillende

Fietsende HRR lopers 0p pad lns.Ruhr.Gebied

;r en lrehtochtle in dat grauwe, drukke, overvolle industriege- Afspoelen met de tuinslang, alles in de garage uithangen, ook de

F bien? Wat moet je daar nu fietsend zoeken en dan nog wel fietsen erin en wijzelf een herrlijke warme douche. Het "opwar-

h ret "hardlopn". Mau geweldig leuk was het, wat een men" van het gezelschap duurde nog wel eventjes maar het

pnchtrge ervaring om niet eens lopnd maar fietsend met een paar hzoek aan & c;hinees hielp wel. hterdagochtend was het droog!

héÉÉl gaclltge Hagrrc Road Runners een aantal dagen 0p $ap ts En op wat sclrown na alle spullen mk. Maar voor veffek alweer

En hij had

Reiseleiter

's remmen

niet) en een

wodt gewaagd fed-back te geven, zijn,0m van Rotterdam te ondenteunen, met een jeug- direct een lekte vooóand voor Eric (wordt

sr00t en

leren hoe het is mht v00r

vergezellen Op e.en fietstochtje (de Emscher Pa* Fahndweg van

ruim 200 km volgen het boekje - maar niet op de schaal van Van

Rotterdam) dat onderdeel is van de 700 kn lange "lldustrie

Kultur Route Ruhr C,ebied", indedaad in het Roergebied van

Duitiland"&n testrondje van 70 km kgin apnl van &n Haag -
Hoek van Holland - Delft - Den Haag met een "puntje"(volgens

een kenner is dat wielrens voor koffre o.id. met appltaart halver-

wege) en ecn lekke band voor Eric (wordt vervolgd) gurg aan onze

4 daagse tocht in mei jl. vooraf. Donderdagavond met de auto naar

Duisburg en ovemachten in Haus Schnellmg. Leuke ontmoeting

met de eigenaar, een oud profbokser, die de 0.S. van 1960 in

Rome had meegebokst. Wel wat van hem geleerd hé Enc - kassa!,

en oh ja, dat je door de klappn (en daardoor het héén en weer

schudden van je kleine henen$ ook wel wat schade kunt oplopen

aan bepaalde zintuigen zoals gehoor-, gezicht- en reukvermogen.

Nu snap ik tenminste waarom ik zo slecht ruik! Ik heb n.l. als eén

van de jongste il een groot gezin (9 kinderen) altr.yd moeten

"opboksen" Íegen die gmb broen en zussenl Maar goed, we kwa-

men om te fietsen en en heege "Industie Kultut''te bekijken dus

uur op weg. le- en

pad te Dat

wat den

m00l

"hoogtepunt"! Eon fraai uitzicht over het Ruhr gebied. Fietsend

langs rechte kanalen, langzaam veran&rende f,etspa&n in md-

derpaden, een gesloten hoogtepunt - & Gasom*a van

0berhausen -, een lek'ke achterbad voor Eric (wordt vervolgd),

een leuk ritle door het bos en jawel, weer een lekke achterband

voor Eric (wordt vervolgd), een Imbiss-lunch langs de weg, waar

Enc de gewisselde tekke band droog onder een afda(e kon plak-

ken, naar de indrukwekkende Alte Schiffshebenwerk

Henrichenburg. Inderdaad een mooi, niet meer in bednlf zijnd

bouwwerk dat in goed Nederlands scheepslift heA. In de goede

oude tijd kon deze "lift"een hoogteverschil van meer dan 14 meter

"oveóruggen" met een gedragen gewicht van meer dan 600 ton!

Tijdens het bezoekje aan het daarbij behorende museum werd het

wat droger en konden wij binnen ook wat "opdrogen". Gelukkig

begon het weer wat d00r te rcgenen toen we buiten kwamen zodat

we aardig in de stemming van de dag konden volharden. Door

naar ons ovemacitingsadres in Lunen, pension "Am Leezenpan".

Vol mod&r. door- door- en nog eens doornat werden we warm

onthaald en welkom goheten door de eigenaar van lpt pnsion.

T,ondagnorgen "ontbijde"

lekku hkkie bry de lokale Brc,kepi"em rustig en droog ritje met

een bzoekj,e in het veld aan een rypsche 
"walert0ren"(een s00rt

ei op pten). Voordat we bij 0nkelValrer in Brechten aanklopten

voor de douche en ovemachting nog een lekke vooöand voor Eric

(wordt vervolgd - maar niet morgen) kwamen we nog 0p een

gezellig tennispark terecht voor em glaasje prik. Jan bloeide hele-

maal op en wilde be$ ecn partijtje meppn. Het bleef echter br.y

wat informatie ventrekking over de Ber$au voor Marjolein van

een zeer enthousia$e tennisboy. Na de douche, pizzeria en een

fles(e) Valplicella (o.i.d) lekker geslapn tot het klopje op de

deur om 08.15 uur van Elisahth. Onkel Walter (und seine frau)

hadden geen zin om op zondagmorgen ern ontbijtje klaar te

maken maar dat werd dubhl en dwan goed gemaah door verse

warme broodjes, kaas, wont en een lekkere bak koffie van een

alleraardigste fraulein in een klein-winkeltje-van+inkeltje in het

dorp! Daama het serieuzere Faimad- und Kultur werk. kn
bezoek aan Kokerei Hansa, een oude cokes fabriek. Even rond

gekeken, geen tijd voor de

"Musteneche Zollem

die was gepland bij de

museum over de socia-

Roergebied.

en onderhou-

*

weer 0p

was dat we

jammer genoeg van tlerma en Jan afmlrcid moesten nemen want

zr1 $ngen door naar de auto (ongeveer 40 km verderop) want mor-

geÍl moesten zij weer "an die aóeid'. Met z'n vijven vervolgden

wij de route met een overnachting in het "Alfred-KruppHaus" in

Essen. lVeer een regenbuitje maar verder geen perh, zelfs gem

lekke voor/achtertand voor Eric (wordt goedgemaakt). kn gezel-

lige overnachting in ruime kamen annex hetsenstalling van de

CJD Essen en een hoe-herken-ik-wie-aan-welk-geluid-in-de-bad-

kamer-raadsel-splletle. Maandag werd een topdag (maar dat wis-

ten we niet vooraf.1, zowel in fietsend (Eric slechs eénmaal een

lekke achterband en een kwartiertje later een gebroken ketting!)

als in "lndustrie Kultul'opzicht. De buitenkanígevel van hche

Zollverein werd nog even aangedaan voor de foto. kn heuvelde-

op-en-heuveltje-af route voerde ons via niet teveel omwegen naar

de "Alte Imehafen" van Duisburg. Na de lunch een stu(e langs

de Rrjn en toen fietsten we zomaar het mooie "Landschaftspark

Duisburg Nord" in. Een echte toppr op deze tochtl Fietsend over

het gmte terein met indrukwef&fl& venoeste staal- en erÍsfa-

brieken,'1rakn" met prjphidingar, s*ken oude sporbaan. een

de namiddag

een

van Van

goepje Road

Runners Duitse indusrie gezien,

fietsweer, en zelfs die zéeer natte vrijdag was

5 lekke banden en een gebroken ketting met Eric

z'n (eertjk in Holland geleende) fiets. Dus de les van dit geweldi-

ge gebeuen: Ga gezellig met een stel Hague Road Runnen

Vrienden (want ik dacht dat ik ze zo wel zou mogen noemen) fret-

sen maar wel metje eigen fiets!

_z_
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27-/lru

-

orthopedische schoentechniek

D
D

A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van alle soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciate sport-intays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

kman & Du steinH

3
CeeCee

prahijkcursus die

J

II ;
í*'

\i
h

\l
."1,

Maar wat als lopen niet gemakke-

tijk gaat?

L n
derzon

Normaal toRen, \
het lijkt zo vanzelfsprekend.

2245

(070) 366 18 98

Zilverstraat 21

2544 EJ Den Haag

didactisch verantwooÍde manier.
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Ro}llChnt§
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t a íO lngrlrr Mllrl
(1l.m. fun run)

^J

il
de 3ffim op de baan

Naaldwijk de chronometu stil

9:24,8. Hiedmr ne€mt hij bij

met

q.1r 1

maar rn de categorie V55

mei díreorste plaats3

0vergemrn€n

van v55

5000 m baan:

heeft ze op

maar op Tjuni

dein

LisvaI Yan de lijst

10 kmiweg:

Herk Breugom was op 20-5:2004

tijdens de Royal Ten in Delft I

se§onde sneller dan Piet Meinders

op 1-3-97 in W:ssenaar. I{enk

neemt daardoor de vijfde plaau bij

de M0 over van Piet.

M50 een

(officieus

alstanddezn in0p

rijdNaaldwijk een

sri$

l8:29 MulderBnCrtte

iets sneller).hijliep nog

DrzelOkm.

prestatie

neemtvan deF,cuwijk

a ïheo Timmermans heeft op 6-5-

2004 in Naaldwilï de 5000m gelo-

pen in een tijd van 16:53. Hierdoor

Iàhe marathon:

r§snlun te* der deStijl neemt bij

Noordwijkerhoat l:23:28,

uirint

van0veÍplaats

Sonja

neemt hij bij de 3 mei

M50 op de halve marathon de t,

m

a

Lidwien

van NooÍje Alkrts.

de timetdal in 2l:34,

kwam a terug, Met e€n 1iid van

22:58 is ze snelleÍ dan Herma van

Nus,rdie op 1+5-'01 23:3? liep.

de vitrine. Hij Lep op 23-3-1991 in

Drn Haag de halve marathon in

1:2'l:07.

Hermais nu van do lrjst verdw,qqen,

Lidwien van der Valk is in de cate-

gorie V45 haar eerste plaats kwijt

I
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ORGANISATIE THE HAGUE

TECHNISCHE COMMISSIE
Ben van Kan (voorzitter)

Eugène van de Berg

Steven Post

Annet Manders (secÍetaris)

Roche Silvius
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PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs:

ïrudy de Lange

Johan Koopman

John Àgerof
(voozitter)

Nel Buis
(secretari$

José Willemse
(2e secretaris)

Izaak Luteijn
(wedstrijdsecr.)

Antoinette Jans

(penningmeester)

Eric Spaargaren

070-3930209

0704244930

070-3474567

070-3839884 (werk)

070-3866082 (privé)

070-3864053
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SHIELD MARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6I POSTBUS 75683
TOTOARAMSTEROAM TELEFOON:O2O-5ll laaA FAX:O2O-5ll IAOO

ma/woavond 06-42150679

do avond 070-3416131

BESTUUR

Het bestuur van THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal I 1

2244 BK Wassenaar 070-328 1025

Vuurplaat 623

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Theresiastraat 244

2593 AW Den flaag 070-3815051

Johannes Posstraat 2

2264 DC lridschendam 070-3 175869

V Slingelandtstraat I 32

2582 XT Den Haag 070-3554156

izkltn@baÍrl
gto 5ó99215

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

Carel Reinierskade 303

2593 HS Den Haag 070-3473894

giro 2636951

Houtkade 29

2492 TV hn Haag 070-3834592

eric.spaargaren@wanadoo.nl

CLUB VAN lOO

Postbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO 50.94.92.738

Ben Hermans De Siliestraat 266
(Voorzitter) 2593 VE Den Haag 070-3473873

René Meijer Sportlaan 229

(Vice-voozitter) 2566K8 Den Haag 070-3625712

Louise van Delft V. Loostraat 75

GecretaÍis) 2582X8 DenHaag 070-35?2519

Karel Stolk Barnsteenhorst482

(penningmeester) 2592ETDenHaag070-3820418

Georgette Parlevliet Pr.Bemhardlaan 15

(PRbestuurslid) 2264CAteidschendam010-3275151

LEDENADMINISTRATIE
Avram den Heijer Laan van Watuingse Veld 1568

2548 DB DEN HAAG 070.35457 79

avram.den.heijer@ I 2move.nl

BARCOMMISSIE
Clavecimbellaan 75
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BOUW E N AAN N E'I'T! NG S B E D RIJ F

c BONGAERTZ B,V.

Íax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

Ruud vra

WEBMASTER
Hans

CLUBKLEDING
Ed zijl 06-23095534

2287 VC Rijswijk 070-3943916

2e Anth Heinsiustraat 84

2582 YW Den Haag 06 53533941

HOTROÀDREVIEW
Herenstraat 45

2681 BD Monster 0G2414460

Lid n.v.o.b.

teleÍoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar REDACTIE
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Dat andere merkenbureau.

SXIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

I
)

# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

Hellen den Dulk

=




