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De eente twintig juen zitten
(zie mijn
Op naar de

hoogtepunten; dit alles

harmonie.

D
e 28e augustus 2004 kan gerust

worden als e€n topdag in onze korte Iiet de

nis. Het weer werkte voor het eerst in die week

gèiffi§mee, zodat moeiteloos de honderden leden en

oud-leden konden genieten van het gebodene. De receptie

was geanimeerd, het buffet voortreffelijk, welke velen

konden nuttigen op het gazon en de band en de disjockey

zorgden ervoor dat de weekendnainingen (afgelast i.v.m.

de voorbereidingen) ruimschoots ingehaald konden wor-

den. In eén woord, een onvergetelijke dag.

Namens de vereniging dank ik de "trekken" Rob

Krahmer en Nico Trotsenburg voor de vele uren die zij in

de voor bereiding gestoken hebben, geassisteerd door

Annet Manden, Ineke Schnitzler, Yvonne Telgen, Ben

van Kan, Paul van Dunné en de vele anderen, die hun

steentje hebben bijgedngen.

Vlak voor het feest is de vergadenuimte gereed geko

men. Alle oude spullen zijn eruit gehaald en yervangen

door vaste kasten en het plafond en de wanden zijn voor-

zien van een fris verfie. Het is nu vergaderen in een pretti-

ge omgeving, wat zekeÍ het vergadenesulaat ten goede

stellen

Willem

Mietloop op ve marathon,

IfpÍ@:6 september jl.. Hij

dan zes minuten achter zich. Er-Wfiffffisucces. 
Brigitte Mulder werd tweede op

dezelfde Atand bij de dames. Op de 5 km. liet Robbert

Roodakker zich weer eens van zijn goede kant zien door

te winnen in de scherpe tijd van 15 minuten 16 seconden,

met als goede twede Roché Silvius, die weer aan het

terugkomen is na een yervelende blessure. Felicitaties aan

allen.

Ik ga afsluiten met e€n oproep. Ik verzoek u geen

etenswaren mee te brengen naar clubavonden. De laatste

maanden heeft Berry Kramer groepen hierop moeten wij-
zen, die een "party" hielden, zonder dat er een aanleiding

toe was. Berry is niet de plitieagent van onze club. De

regel is dat een ve{aardag gevierd mag worden met zelf

meegebrachte taart, toastjes en kaas. hlf mergebrachte

drank is uiteraard uit den boze. Ik reken erop dat u zich in

het vervolg aan de regel houdt.

Met sportgroet,

lohn Agterof, voozilter 07-09-04

voorvele

t

hoofdredacte

clu

voorBel meer
van

í)

Gezoch

I

I

I II

A advies
a d m i n istrati e Q o n de rsteu ni ng

Ano OvERDEVEST

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

-r.À É16i==
=\raeP-.oi5 0 .-9.== tt-= -cr

-6.Eg=ö
G'=gE€

-ÍP n- §Ë=€
Ar(tt=.E í§ =iEË=bs2E
E=:
>_-oËE§
Ë€EÈÈo
=(u-rÈ o, r=

?.r^
derdeel von de D+tgroep

Don von Ruilen

SSU RANTI ËN

I

I

ryHilEm*J

r

i
il /

MINËruTR§

- V*rzekeringer

' Hypothelten

§oÍ&reldie:ÀBll-r{ir[0,,

010"233 03 70

*ekeningnr.:

I

I I

Jaa.rgang 20 - oktober 2OO4

fl

Ruud

venorgen

lasten

goedesferen van de vloeràedekking.

0p het

zoals het
l

p

lopers iu goede

ren bedraagl de inschrijving _2,-.Er zijn geen prijzen.

Er is wel een loterij op startnuÍnmer. Prrlzen beschtk-

baar gesteld door Run2Day

Natuurlijk doen er dit jaar veel Roadrunners mee.

gratis.

Meer inlormath kun je kijgenvan

ftteryan le€uwen

Run2Day

De
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Berichten vanuit het bestuur
Pestu unve rg ad eri n g 29 iu n i 2N4:
. Het wachten is op een offerte voor tassenrekken in de

' hercnkledkamen en extra planken bij de dames.

.,,Lkllen &n Dulk heeft het bestuur mecgedeeld dat zij

per I januari 2005 niet meer het clubblad zal veruorgen.

Na 10 jaar deze tijdrovende klus te hebben uitgevoerd

wil zij graag deze taak aan iemand ande$ overdragen.

. Hans van der Vecht heeft van Trudy de Lange de taak

oveÍgenomen om de EHBO-koffer te conffoleren en

compleet te houden.

. Om Marianne Koopman op een speciale manier te

gedenken en het KWF financieel te steunen is het idee

ontstaan om de Terry Fox Run te koppelen aan

Marianne. De leden van HRR zullen worden opgeroe-

pen om op 26 september deel te nemen aan deze Run,

waarbrl de opbrengst geheel ten goede zal komen aan

KWF.

Besttturcvergadertng 17 augustus 2N4:
. Het bestuur heeft op 9 augustus een thema-vergadering

gehad met de barcommissie. Tijdens de vergadering

zijn diverse zaken besproken rondom venterking bar-

commissie, barmedewerken, hygiëne bar en keuken en

sfeer in het clubhuis. De volgende thema-vergadering

en teyens laatste voor 2004 zal zijr, met de communica-

tie-commissie.
. HRR is in bezit van een goedwerkende videocamera,

waaÍ met name de ffainen gebruik van kunnen maken.

Meer reclame hiervoor zal via de TC worden gemaah.

. Verder werd in deze vergadering de begoting 2005

besproken.

De volgende bestuursrergaderingm zullen phaBvinden op 9

november en 14 dxembet

Roadrunner als ontwikkelingswerker naar Ghana
Op maandag 6 september 2M is één van "De

Hanzen" en wel Hans van der Vxht met een

team van 5 jongeren naar Ghana vertrokken.
méér informatie over deze avontu-

doen?

met 5 jonge Nederlandse vaklieden een 6-

klassige school bouwen in 3 maanden tijd.

De jongeren, in de leeftijd van 18 tot22 jaar,ziln nog met

een opleiding bezig of hebben die nét afgerond. Het zijn 4

jongens en een meisje. k zijn afkomstig van verschillen-

de z.gn. samenwerkingsveóanden. De leiden jonge

memen 0p vooÍ timmerman of schilderIr gaan 3 timmer-

lieden en 2 schilden mee. Allen kunnen méér dan hun

eigen vakgebied all#n. Dat moet ook wel want we m0€-

hn alles doen. Van fundering tot het laatste kwastje verf.

Gelukkig worden we geholpn door ongeveer 20 lokale

jongeren. En ik (als leermeester/coach) kijg hulp van een

Ghanese voorman. Met de bouw van deze school is de

lagere technische school, de Kofi Annanschool geheten

(naar de Secretaris-Generaal van de VN, de mecst beken-

de Ghanee$ compleet. In 2m1 is er al door de le
Bouwbrigade een werkplaats gebouwd en een toiletten-

blok.

Waarom ga je dit doen?

In het verleden heb ik, ní mijn diensttijd (lichting 70-6),

gedurende lJ jaar in lvoorkust, West-Afrika gewerh

voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligen (SNV). Als

bouwkundige was ik in het binnenland werkzaam als een

soort Bouw- en Woningoezicht. De plaatsen waar ik toen

werhe waren Mankono en Tienigboué. Na terugkomst in

Nederland in l914lrcb ik toen eenjaar gezocht naar ander

buitenlands werk. Dat lukte toen niet zó snel. Daama heb

ik via NACO (Netherlands Airport Consultants) toen

ongevea 2 jaar in Saudi Arabië gewerh. In een héél klein

plaatsje Ha"il genaamd, gelegen aan de rand van epn hele

grote woestijn, hield ik als assistent bouwkundig opzichter

toezicht op alle gebouwen op het vliegveld. In die tijd ben

ik ook getouwd en Bea, mijn vrouw is de laatste 4 maan-

den mee geweest.

Na terugkomst in Nederland (ik praat dan over 1977)

lukte het me niet meer om weg te komen naar het buiten-

land. Ook ging Bea toen studeren, evenals ikzelf. Naar

mate je ouder wordt wil je toch nog "iets goeds doen". In

het bijzonder voor kinderen. Die heb ik namelijk zelf niet.

Daarom ftok dit me héél erg aan.

Krijg je daarvoor betaald?

Nee, ik neem hiervoor 3 maanden onbetaald verlof op bij

mijn werkgever, Ciadel Projecten. Dat is weer een onder-

deel van STAEDION, e€n grote Haagse woningcorpra-

tie. Gelukkig staan beide directeuren volledig achter mijn

actie. Mijn va$e lasten (pnsioenen, etc.) over de 3 maan-

den worden doorbetaald door STAEDION. En dat niet

alleen. Ook sponsoÍen ze nog een bedrag van € 5.000,-

voor mijn werk in Ghana! Als ons werk in Ghana wordt

nl. met spnsorgeld gedaan.

Ook de jongeren hijgen niet betaald. 7.e onítargen,

behalve kost en inwoning een klein zakcende (€ 20,-
per week). Daarmee kunnen ze lokaal wat kopen. Dat lijh
weinig maar is een groot bedrag in Ghana. Een euro is

I 1.000,- cedi's. Je hebt dan dus ook hele pakken geld bij

je om ies te betalen.

Waar gaat dit werk van uit?

Begin jaren negentig zijn er door FNV Bouw contacten

gelegd met de Ghanese vakbond. Hieruit zijn contacten

vooÍgekomen met een dorp, Afranse geheten.

Lesvu&r op pagina I
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Oproep aan leden die hun e-mail adres nog

niet hebben doorgegeven aan het secretariaat
Het sesetartaat van HRR heeft een e-mail

hestand van lden, waardoor diverce medede-

lingen (metname de uitnodigingvoor de ALV)

via de digitale snelweg bijde lden fukend
worden gemaakt.Voor HRR en behoorliike

besparing in papier- en portokosten!

Uiteraard wordt met dit bestand (net zoals

met het gewone adressenbestand) zorgvuldig

omgegaan. De e-mailadressen zullen alléén wor-

den doorgegeven aan de Club van Honderd,

zodat ook zijgebruik kunnen maken van dit
bestand.

lull,ie worden vezocht het e-mail adres te stu-

rcn naar seqetariaat@hagueroadru nners.nl.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Mocht het e-mail adres gewíjigd zijn, g.,r.rf dit
dan ook a.u.h. door.

Ondersteun uw lichaam
en uw sportprestaties

met Herbalife voeding en supplementen

Ook voor afuallen, aankomen, jf
meer vitaliteit yl
Loes de Vlieger tel: 070-3472016
Emai! Loesdev! ieoer@wanadoo. n I
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lubileumrede van lohn Agterof , uitgesproken

gedurende de receptie op 28 augustus il,
Dames en heren,

men bij de HRR niet van lange speches

ik heb mijn verhaal aan het papier toe-

zodat ik niet kan gaan uitlijden.
nogal wat feiten en jaartallen, die ik

niet paraat in mijn hoofd heb zitten.

Ik geef u een schets van onze 20 jarige geschiedenis, de

geleverde sportieve prestaties, een korte toekomstblik en

vervolgens de afsluiting.

Het is allemaal begonnen bij de opichter Keath

Deathridge, die in '84 met ondenteuning van Jaques

Beljon, Ton Vermolen, Joline Pas, Jan en Conie van

Egmond, Joanne Taylor en Hans Konemans de vereni-

ging oprichtte met 50 leden. Daarvoor bestond de voorlo

per van de HRR uit een groep enthousiastelingen die zich

voorbereidde op de CPC vanaf een parkeerplaats op

Meijendel.

De voertaal was in die tijd Engels, vandaar dat onze

naam The Hague Road Runnen werd. Dit leverde ons

nogal eens de opmerking op dat de HRR de vereniging

was van de Haagse kakken.

Niets is minder waar zoals u weet, wij zijn een vereniging

voor jong en oud, geen onderscheid in maatschapplijke

functie en topsporters en recreantetr komen hier volledig

aan hun frekiken.

In november'85 beneh de vereniging het gebouw aan

de Doomiksestraat 30 in Scheveningen.

De leden van het eerste uur herinneren zich nog goed de

doorgezakte sofa's, waarop menige romance begon en de

douches met de enorme verfbladden aan het plafond.

Deze leden praten tot op de dag van vandaag nog regel-

matig met nostalgre in hun stem over deze locatieJn dit

jaar en de latere jaren ontstond een ferme groei van het

aanal leden.

In '87 was er al de dreiging dat wij deze locatie zouden

moeten ontuimen. Er ontstond hen een periode van zoe-

ken, overleg met de gemeente over €en nieuwe locatie en

grote onzekedrcid.

Wie herinnert zich niet:
. de aanschaf van het houten clubgebouw in bouwpakker

ten met alle commotie er omheen

. de optocht van de lden onder aanvoering van onze

toenmalige voozitter Genit van Pelt, die in '90 Ton

Vermolen was opgevolgd, naar de woning van burge-

meester Havermans voor het aanbieden van een petitie.

Al met al een roerige tijd.

In deze priode werd de HRR afgeschilderd als de

zigeuners van Den Haag, daar zoveel opties van vestiging

de revue passeerden.

Gelukkig konden wij in juli '92 de tijdelijke locatie

berekken aan de Buurtweg in Wassenaar. Hier hebben

wij een aantal gelukkige jarcn doorgebracht. Het was een

fijne locatie met een mooi clubgebouw - al gauw de gla-

zen piramide genoemd - met geen parkeerproblemen,

alhoewel op tijden zeer modderig.
. Hetjaar'94 is een belangrijkjaar in onze korte historie

en wel om de volgende redenen:

. lOlarig bestaan werd gevierd met een soulband

. voor het eerst een demissionair bestuur dat struikelde

over de begroting en hooge van de contributie
. de oprichting van HRR-Conditio o.l.v. Harm Hendriks,

die overdag conditietrainingen vezorgde verder de

oprichting van de Club van 100 voor het inzamelen van

exfra gelden ter financiering van structurele investerin-

gen, niet zijnde hgrotingstekoÍen, zoals in de statuten

vermeld staat.

In '99 koopt HRR het clubhuis van Postalia, hier aan

de Groenendaal, voor HFL. 145.000;, waarin het 15-

jarig bestaan gevierd werd met een beachparty.. Door de

koop van dit clubhuis kwam een einde aan onze ofluwer-

vingen in Den Haag en Wassenaar.

Wij zijn bijzonder ftots op deze locatie, vanwege de

ligging en het prachtige tenein waarop het lig.
Daarvoor zijn wij dank venchuldigd aan mijn voorganger

Ton Vermolen en zijn bestuur, voor de inventieve wijze

waarop de frnanciering tot stand gekomen is. Ook de cre-

ativiteit en voorstellen voor verbeteringen, die gemaakt

zijn door Jelle van der Veen dienen in dit verband zeker

genoemd te worden. U ziet het resultaat.

Over vee*racht en saamhorigheid gesproken.

In 5 jaar tijd hebbn de leden en met de fantastische finan-

ciële ondersteuning van de Club van 100 gezamenlijk een

kleine € 100,000,- opgebracht om het tenein en de

accommodatie in em jasje te gieten, die wij allemaal wen-

sen. Nogrnaals, wij zijn rots op hetgeen bereikt is.

Wat is er op sportief vlak te melden?
. Het diverse keren organiseren van de Hague Ten Miles,

later Fit Ten Miles als onderdeel van het Pickwick weg-

circuit.
. de organisatie van de Babylonloop door gebrek aan

hoofdspnson voor een grote wegwedstijd, organiseer-

den

. wrj al weer voor de zesde keer op em kleinschalige

manier met succes de Royal Ten organiseren, de enige

vereniging in Den Haag die nog een wegwedsfiijd orga-

niseert.

. de deelname van ons erelid Anna van Schuppn aan de

Olympische splen van Atlanta 0p de Marattron.
. het winnen van de I van de 4 wedsnijd, alweer voor de

derde keer.

. de recente prestaties van Stephen Post en José Willemse

in de CPC
. de prestaties yan ons vÍoegere lid Jan Dtk Hazeleger

bij de seniorenwed- sfijden en ons lid Els Bloemen bij

de veteranen.

. niet te vergeten het wereldkampioenschap oriëntatie-

loop lange afstand van Greg Baóour

Wat is ons streven naar het volgende jubileum?

. goei van ons ledenaantal en dat ook vooral jonge men-

sen onze club weten te vinden.

. De kweekvijver van de Z0T zullen wij blijven koeste-

ren.

. Uit deze zaterdagochtend-rainingen voor niet leden ter

voorbereiding op de CPC komen veel nieuwe leden

voort.

. ik refereerde er al eerder aan,verjongen, ook in ons [ai-
ner§corps.

. het ondenteunen van ons racing-team oJ.v. Roché

Silvius voor zowel de toppers als jonge talenten, zodat

zij zich op termijn kunnen met€n met de Nederlandse

top.
. voor de overige leden nog betere faciliteiten scheppen

om optimaal te kunnen presteren op ieder niveau.

. de saamhorigheid, de sfeer en de gezelligheid nog ver-

der veóeteren.
. het verder perfectioneren van het tenein en deze locatie.

lk ga afsluiten

Ik herinner u er aan dat wij dit jaru al het derde lusftm-
feest vieren. e Club van 100 ging ons voor in april door

het beleggen van een ALV gevolgd door een goed ver-

zorgde High Tea, vanwege hun l0-jarig bsaan. In
dezplfde maand vierde HRR-Conditio hun lO-jarig

bestaan met een zeer geslaagde sprt- en spelletjeMag.

Nu zijn wij allemaal aan de hurt om te vieren wat een

augustus jongstleden vierden wij met ons

20 jarig jubileum. En wat een ouder-

gezellig feest is dat gewordenl Allereerst

entourage: het clubhuis ontzettend

smaakvol in zwaÍ en wit versierd, inclusief het overdekte

terras. Tafels en stoelen buiten (de weergoden waren

uiteraard met ons), lekker vuurko{e erbij. Een team van

enthousiaste en zeer hardwerkende clubleden met opval-

lend veel "hardlopers-kinderen" onder de bezielende lei-

ding van Rob Krahmer (wat was 'tie soms sfeng, doch

rechtvaardig!) en Nico Trotsenburg (die twer moeten effe

genoemd worden, vinden jullie ook niet?). Het kon niet

stuk en het ging niet stuk, hooguit het dak waar we 's

avond meerdere malen op de klanken van "That's Cool"

en "Daan's Disco" (zelden een leukere diskjockey meege-

maah) doorheen gingen.

Ik loop op de zaken vooruit. Eerst nog ern hjne rerep-

tie met veel oude bekenden (tenminste voor mij, maar ik

"loop" dan al wat jaartjes mee) en wijze woorden van

zowel Paul, John, Ben en ook nog op de valreep van onze

"founder" Keith. truk dat hij er ook was, ffouwens al

onze voozitten waren eÍ: Keith, Deathddge, Ton

Vermolen, Genit van Pelt, Ben Hermans (Club van 100)

en John Agterof . 7n zijn voorgoed vereruwigd op een

foto, die je hier op deze pagina kunt bewonderen.

Het Indisch buffet ging erin als (spk)koek en smaakte

healijk. Maar zodra de band begon te spelen werd het een

groot feest. kn te gekke band die lekter en toch niet te

hard speelde (dat is ook wel eens prettig) met muziek uit

de jaren '80 en tussendoor afgewisseld door Daan. Ik zou

vanaf hier willen pleiten om deze gozeÍ met€en in te lij-
ven als onze "huisdiskjockey", want hij was echt fantas-

tisch en volgens mij had hij het zelf ook erg naar zijn zin.

Hij stond maar de lachen, mee te zingen en te genieten.

Dat hetft toch zijn effect op het publiek. Het was soms zo

druk op de dansvloer dat ik soms even een deja-vu kreeg

van eerdere feesten uit het verleden van onze club: het

was weer ouderwets gezeltg. Be§k de foto's (van toet
uiteraard) op onze site en in dit clubblad en je ziet het.

Iedereen die aan dit feest heeft bijgedragen, de jubi-

leum-feestcommissie voorop, ontzettend bedankt. (Ook

voor het opruimen van onze rotzooi de volgende dagen!)

Ik (en ik denk iedereen) heb genoten!

Lenie GelauÍ

groep enthousiastelingen begon zo'n 20 jaar geleden en is

uitgegroeid tot een kemgezonde vereniging van zo'n 620

leden nu, met een kem van zo'n 200 vrijwilligen, die dit

kleine bedrijfop koen weten te houden.

Deze vrijwilligers zijn allemaal professionals, die veel tijd

steken in de functies die ze binnen deze vereniging ver-

wllen, waarvoor welgemeende dank.

Het feesrcomité, o.l.v. Rob Krahmer en Nico

Trotsenburg en vele anderen alvast bedankt voor het vele

werk. Ik ben ervan overtuigd dat het een fantastische

avond wordt.

The future is bright, the future is The Hague Road

Runnen.

Ik ben er trots op dat ik voozitter van deze vereniging

mag zijn.

lk dankuvoor uw aandacht.

I
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N
ou dat is een feest! Dat hebben we inderdaad uir
bundig met z'n allen gevierd.

rtitr r:r,M6.ecn goeie band, en DJ (Disco Daan), veel feest-

Èringen enthousiast aan het dansen of gewoon gezellig

wat kletsen en drinken, kortom plezier maken. Velen had-

den zich voor deze gelegenheid mooi uitgedost in

zwaríwit. Sommigen zelfs wat sjiek, maar de meeste

indruk op mij heeft gemaakt de man met het zwaríwit
ballen T-shirt. Heel creatief! Ook de zaal met aangÍenzen-

de feesttent was in "black- and white" sfeer.

Tot zover de gewone genieters, prima!

Maar dan de crew onder de bezielende leidrng van Rob

Kramer en Nico Trotsenburg, een heel team van jongens

en meiden die de hele avond een super-service hebben

verleend, zodat alle feestgangers konden genieten, zonder

onderbreking voor bardienst. Organisatie, wat een goed

plan, en hartstikke bedanh voor de spetterende avond die

we met z'n allen weer mochten beleven.

lanneke Langeveld
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Afscheid van de

hoofdredactie

met de hoofdredactie van het clubblad

bekennen, ik heb het nu wel een beetje

ditjaar kwam ik ermee op de proppen

Tegen het bestuur gezegd dat ik er per I januari 2005

mee ga stoppen

Het enthousiasme van de leden is in de loop derjaren

zo gegroeid

Het heeft mij daarcm ook altijd enorm geboeid

Eeuwig door mij maaÍ zeuen

Maar ja, er moest toch wat gebeuren

Want zonder al dat gevraag van mij

Hebben we naruurlijk geen kopry

Nu zo vaak zonder te vragen

Komenjullie als enthousiaste leden kopij aandragen

Ik wil iedereen bedanken voor de advertenties, kopij

en artikelen in de loop derjaren

Want zonder jullie kan het clubblad niet welvaren

Ik ben er van overtuigd dat ik het sto§e overgeven

kan

Aan een fantantische HRR vrouw of man

Dus blijf allemaal de nieuwe redactie mailen

Dat komt het in het clubblad en bereih het velen.

Hellen den Dulk

gse van Niimegen"
unieke ervaring om 160 kilometer in

te lopen. Eigenlijk heb ik een hekel

(omdat ik een hardloper ben),

graag die beroemde medaille halen en

eén keer in mijn leven die sfeer proeven... en het is

nog gelukt ook!

Zonder blaren (blote voeten in mijn sportschoenen is

mijn redding geweest), zonder spierpijn, maar wel met

vele dipjes. Iedere morgen ging om half 5 mijn wekker

en was ik dus vroeg uit de veren om dan met de auto

vanuit Amhem naar Elst te gaan. Via Elst met de fein
naar Nijmegen en dan nog ruim I kilometer wandelen

naar de start, om nog eens ruim een half uur in de rij te
gaan staan om te mogen shrcn. Vanaf 6 uur begon het

wandelen tot ongeveer 16.00 uur. Ik heb vele leuke

mensen ontmoet. Je ziet het gauw als mensen het

moeilijk hebben. Het helpt dan om even een praade

maken, dat heb ik zelf ook ervaren, tot dat je weer in

een dorpje komt en dan is het weer feest. De eerste en

de nneede dag waren een beetje saai, maar de derde dag

maahe alles weer goed, wat een sfeer in Groesbeek en

Berg en Dal. ( Duizenden mensen aan de kant.)

Die zeven heuvels vielen mij reuze mee. De laatste

dag is zo mooi, al die mensen die applaudisseren voor al

die lopn die het gehaald hebben. Het was een gewel-

dige belevenis die ik voor geen goud had willen missen.

Ed zill

g,ntertrek s
TET. O7O 3ó3ó4Ió WWW.INIERTREK.NI. INTO@INIERTREK.Nt

Landeliik erkond installat€ur

L O O D G I E TER IN S TAL LATE U R

vau Loostraat 140 25AZ ï,H Den Haag
telef oon 070 3524388 / 06 54332579
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heerst in Vliettoop

op weg naarde
rege.
Foto: Eric Taal

achter

start voor de

zegevierde
van 15.16.tijd

ché Silvius,
Mulder in

Road Runnex uit Den

thon"

leidse

afstand. Voor hea;

nu&msr twee,
van IÀRC uit

was meer

moet zich met een gat vqn vier
Club

Willem de 6raaf

woude liep naar de tweede
plaats.
Op de konste afstand was we-
derom een Haagse Road Run-
ner de besÍe Robbert Aoodak-

ÀtrmEr - In Voorschoten ston*

De Graaf

mi- achter zich.

0p de 2l,t kilometer in en rond
Voorschoten had de Hagenaar
geen enkele concurrentie. De

Ravensteijn de beste op de
kortste afstand, Iolanda van
Beelen (AV Rijnsoeved an §ie-
neke van den Akker §riden At-
letiek) volgden even later als
§urrmertwee endrie.
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H RR-trei I ig heidsplan rrastgesteld
Hoewel veelhardloperc op z'n tijd geblessxrd

raken staat hardlopen niet dhect bekend als een

gevaarlijke sport. Toch loop je bij elke training
het risico dat er wat gebeurt. Hieruan kunnen

externe factoren de oorzaak zijn, zoals hetver-
keer, het parcours of de weersomstandigheden

maar ook interne, zoals je eigen lichamelijke

guteldheid. Die risico's zijn niet uitte sluiten.

Welkan je proberen die risico's of de gevolgen

eruan te heperken. Om hier inhoud aan te geven

heeft deTC de afgelopen maanden in overleg

mef de trainen gewerkt aan het H0R-veiligheids-

plan.

,q nlangs is het plan door het bestuur goedgekeurd.

í I *à, h.r ,oo, alle leden van belang is te

W *n wat er van hem/rraar wordt verwacht en
..,ilif i .,rf ii

ffi|van anderen mag verwachten is het plan inmid-

dels op onze website geplaatst. Voor zoverje dat nog niet

gedaan hebt raden we je aan dit eens op je gemak door te

lezen en te bedenken hoe je er zelf inwlling aan kunt

geven. Wie geen pc heeft kan een TC{id of ffainer om

een papieren versie vragen. In dit aÍikel wordt een korte

samenvatting gegeven onder het motto "beter te veel aan-

dacht dan te weinig". Het is immers een onderwerp dat

niet door het bestuur of de TC of wie dan ook geregeld

kan worden: het werkt alleen als iedereen zich bewust is

van de risico's en zich daar ook naar gedraag.

In het plan is voor drie $oepen - het bestuur, de [ai-
nen en de atleten - beschreven wat hun verantwoordelijk-

heden zijn. Vooraf is het vooÈehoud gemaah dat er niets

verplicht wordt gesteld. Anders zou je namelijk ook con-

troles moeten gaan uitvoeren en sancties moeten fteffen

als verplichtingen niet worden nagekomen. Dat kunnen en

willen we niet. We gaan ervan uit dat iedereen zijn veranl

woordelijkheid neemt en zo nodig ook een ander aan-

spreekt op diens verantwoordelijkheden.

Het bestuur moet vooral zorgen dat de randvoorwaar-

den in orde zijn: dat de frainers voldoende gekwalificeerd

en opgeleid zijn, de trainingsgroepen niet te groot zijn, de

EHBO geregeld is, enz.

De trainer is verantwoordelijk voor de organisatie van de

training (opbouw, methodiek, prognunÍna, parcours) en

de veiligheid binnen de groep. Daar hoort brj dat de rai-
ner in voorkomende gevallen op de hoogte is van een

blessure of aandoening bij een atleet, de EHBO- en reani-

matiecunussen volgt, de noodprocedure bij calamiteiten

beheerst en zo nodig toepast en weet wie binnen de groep

(para)medici, EHBO-en en hulpverleners zijn. In elke

$oep mo€t tijdens de training een mobiele telefoon,

EHBOsetje en mondkapje aanw ezig zljn.

Als atleet moet je je zo gedragen dat je de veiligheid van

jezelfen anderen niet in gevaar breng. Dit betekent onder

meer dat je alleen raint als je je sprtmedisch gezien fit
voelt, dat je de juiste kleding en schoenen hebt, voldoende

zichtbaar bent voor medeweggebruiken en je houdt aan

het verkeersreglement. Atleten waarschuwen elkaar voor

gevaÍen, verkeer en ongeregeldheden op het pad en hou-

den zich aan de instructies die door de trainer worden

gegeven.

Het plan bevat ten slotte een instructie over hoe gehan-

deld moet worden als er toch een calamiteit opte€dt. Van

de atleten wordt verwacht dat ze van deze noodprocedure

op de hoogte zijn en zich eraan zouden als zich een cala-

miteit voordoet. De rainers zullen de noodprocedure

priodiek onderling oefenen en met hun groep doome-

men. Gezien de verantwoordelijkheden van de ffainer in

het algemeen, en bij de noodprocedure in het bijzonder, is

het dus nadruk'kelijk niet de bedoeling dat een groep zon-

der ffainer loopt!

Nogmaals: lees het complete plan eens door ftret zijn

maar een paar pagina's). En zorg dat het routine wordt zo

veilig mogelijk te tainen, niet alleen in clubveÍband, maar

ook daarbuiten.

Steven Poí

I

Noteer rrast (en zeg het troort)

zaterdag 8 ianuari

startde 20T2005 !l

Nieuwe Leden
Els Paauw
Peter de Munk
Jeffrey van der Ham
Patrick de Vries
Yvonne Poelen
lmke Abma
Barry Koning
Jan Koning
Jeff Mos
Tom Ottervanger
Peter Klein
Petra de Leeuw
Anita Kuiper-de Jong
Sjaak Pronk
Nienke Lut
Josien van Gorkum
Tineke van Woudenberg
Duco Politiek
Jolanda Groot
Cynthia Zuiderwijk
Judith Preston
Sue van der Zalm
Patrick Driebeek
Roel van Zijl
Sandra Tulen
Edward van Os
Evelien van den Bergh
Anouk van den Brink
Erik van Hal
Chandrakant Kerste
Thimo de Nijs
Petra de Koning
Manon Bruyns
Consuelo Adema
Leonieke Roest
Werner Berkens
Suze Berkens-Verpoort

Trainer

Henk van Leeuwen
Conditio
Jos de Graaf
Jos de Graaf
Powerwalk

Peter Leegstra

Peter Leegstra

Peter Leegstra

Henk van Leeuwen
Frans Perdijk
Ronald Boekkamp

Ronneke Borsboom
Powerwalk
Conditio

I

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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De Barmedewerkster Nieuws uitde

communicatiehoek
Wílje iets vertellen over jezelf?

Bijvoorbeeld wie je bent, wat je in het

dagelíik leven doet, kortom een korte
schets van wat jezelf kwiit wil.

Mijn naam is, om te beginnen, Anjo Querido.

Gehjk na nujn verhuizrng van Huizen naar

Voorburg vijf jaar geleden, ben ik lid geworden

van de HRR. In Huizen trainde ik twee keer per

week bU een loopgroep van de Ned.

Skivereniging. Het glng er allemaal wat minder

professional aan toe. Ik herinner mij mijn errste

trainingsavond bij de HRR nog goed. Van alle

kanten werd ik bestooh met de vraag naar mijn

persoonlijke records. Ik had mij daar nog nooit

mee bezig gehouden. Intussen wel; al mijn tijden

sckijf ik in em boekje. Ik ben begonnen bij Frans

Perdijk. Na maanden uitgeschakeld te zijn geweest

door een knieblessure loop ik nu bij de groep van

Ben van Kan.

Wat is voor jou de reden gewest om bar-
medewe*(st)er te worden?

Ik werd gevraagd door iemand uit mijn groep om

haar bardien$ oveÍ te nemen. Ik vond het gelijk

heel leuk om te doen en ik heb mij meteen opge-

geven.

Hoe lang zit(sta) je nu in "ditvak2
Ongeveer 3 jaar.

Watvind je de leuke kanten van

een hardienst?

Het contact met iedereen. Je leert zo

iedereen in de club kennen.

Enwatzijn de minder leukekan-
ten?

Ik kan niets negatiefs bedenken.

Zou je nog ieBwillen vertellen
aan de mensen voor de bar

"jouw klanten'?
Doe s.v.p. geen afual in de beken en

glazen maar in de daarvoor bestemde

afvalemmertjes.

Het is voor de barmedewerker alleen

maar extra werk om alle troep eruit te

halen voor het de afwasmachine ingaat.

Heb jijnog sugguties om nieuwe leden

voor de bar aan tetrekken?
Mond op mond reclame.

GroetjuAnjo

ta,...er is nieuws uit de

communicatiehoek! We hebben en
nieuw fanilielid: de HRR kaderposter!

Lang geleden reeds aangekondigd en ein-
delijk is' ie er dan: de mufti-inzetbare pos-

ter. Het is een ontwerp van Frans Martens
(erewie eretoekomt, ookde man achter

de slogan "de leukste dub achter de dui-
nen").

is bedoeld voor onze prik-

(zrjn ze niet stijlvol?) maar kan

het clubhuis ingezet worden,

als we sfaks weer een "bedrijven-

scholen-openbare ruimtes actie" strrten.

In clubkleuren kunnen we nu altijd genieten

van het HRR logo, de tekst "HRR info", ons

adres en niet te vergeten ons intemetadres. Het

binnenwerk van de pster is bewust leeg gelaten.

Daar komt het echte nieuws.

Met de juiste handleiding is het nu voor ieder

(commissie)lid kindenpel om een mooie pster te

maken voor de aankondiging van zijnlhaar activi-

teit. Je kunt dan denken aan de aankondiging van

de Algemene lrden Vergadering, em crossloop,

Sinterklaasavond of een barbecue. Je kunt het zo

gek niet bedenken, als het maar vóór of over de

club gaat! En op het gebied van activiteiten heb-

ben we natuurlijk een naam hoog te houden. De

slogan "leukste club achter de duinen" kijg je

niet zomaar...

Wil je nu precies weten hoe je zo'n binnenps-

ter maah? We hebben een keurige "Handleiding

Kaderpster" gemaakt. Die handleiding vormt

houwens de eerste pagina van een heus "HRR

huisstijl handboek" dat komend jaar verder

gevuld gaat worden. De Handleiding kun je te
allen tijden bij óén van ons (Hester, Bastiaan,

Nathalie of Eric) opvragen.

Met de kaderpo$er willen we de herkenbaar-

heid van onze communicatie en daarmee van

onze club vergÍoten zonder op creativiteit in te
boeten. En het initiatief leggen we duidelijk bij

jullie neer. Dus ik zou zeggen: "Communiceer

eens vanuit een andere hoek!"

Groetjes,

llathalie Bienans

Van de
)r

Onze vereniging is opgebouwd uitvele commis-

sies, waarin mensen zitten die door verenigings-

of beroepsmatige ervaring dit vriiwilligenwe*
uitoefenen. Dit is voor de meesten het idealisti-
sche doel
en leveren daarmeeeen belangrtike bijdnge aan

onze vereniging. Deze voldoening wordtnms
niet in de sfeer van het dagelijks leven of in de

werksfer bereikt. Of men vindt het gewoon
leuk.

btjvoorbeeld in de technische commissie

gesproken over de trainingswijze voor

loopgroep of over een algemene

voor de hele vereniging.

Is er iemand met als achtergrond PR werk of heeft de per-

soon goede communicatieve vaardi$eden dan zal deze

het beste in de Pr commissie op zijn plek zitten. Zo is het

in de barcommissie handig als er een horecaman of vrouw

zijn kennis kan aanwenden voor deze tak in onze vereni-

ging.

Al deze mensen hebben vermoedelijk één doel; ze doen

het omdat ze het (voor een periode) leuk vinden, en om

hun specifieke kennis positief aan te wenden. De overige

t 500 leden vinden hun plezier bij de sportieve prestatie

en de inzet om te bewegen voor eigen lijf en leden; en

hoeven geen overwegende beleidsbeslissingen te nemen.

We weten dat de mens over het algemeen een niet alla-

tende drift heeft om zich over van alles en nog wat uit te

spreken. Het z.g. "beste stuurlui effect" , komt ook binnen

onze vereniging voor. Veel meningen over zaken waar we

eigenlijk te weinig van weten. Alsje ervan uitgaat dat veel

van die uitspraken niet altijd even overwogen zijn dan kun

je je de wedezijdse ergemissen al een beetje voorstellen.

Laat ik het zo stellen; alle commissieleden nemen meer

tijd om over hun specialiteit na te denken, en ventileren

dit zoveel mogelijk binnen hun commissie om daama de

juiste beslissingen te nemen voor het welzijn van de hele

vereniging met haar leden; en niet voor een persoonlijk

doel.

Binnen de barcommissie gesproken...

Een pijsverhoging van een product bijv. wordt veroor-

zaakt doordat van de leverancier een verhoging wordt

aangekondigd; om in dat jaar het resultaat vervolgens

gelijk te houden, zal er een beslissing genomen moeten

worden omrent een daadwerkelijke verhoging, welke op

lange termijn weer voordelen gaat opleveren voor de jaar-

lijkse begroting en voor elke loper binnen onze vereni-

ging.

En zo hebben we voor de invulling van de bardiensten een

85-tal! vrijwilligen, die eens pr 8 weken een dienst

draaien. Deze frequentie is nam gebleken precies goed om

ieder up to date te houden; wordt het korter dan vindt men

het te vaak; wordt het langer dan is men dingen vergeten.

De mensen op de hoogte houden van (prij$wijzigingen,

het instrueren voor meer hygëne, de aanwijzingen voor

de kas- en afsluitprocedure; allemaal zaken die voortdu-

rend onder onze aandacht blijven, dus je kunt je de diver-

siteit van zaken wel zo'n beetje voorstellen.

Ervaring is de beste leermeester, volgens het gezegde,

en daar maken al onze commissies gebruik van, terwijl we

ook opn staan voor goede en met name bruikbare ideeën.

Maar laten we wel zijn, de uren die vrijwillig in alle

activiteiten worden gestoken, kunnen nooit en te nimmer

worden afgerekend met kitiek.

Berry Kramer
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Huykman & Duyvestein
orthopedische schoentechniek

flil»

D
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Al meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van atle 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.

Normaal lopen, 

''ff-t'r ry§

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?

Lop
der

en
zon

I I I I I

)

F

-<óvrr<ls

Wil jeverder nog iebhaiit?
Ik wens iedereen een spoÍief seizoen toe.

D D

Kerketuinen.

Huykman & Duyvestein

is gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

tetefoon (070) 36ó 18 98

tetefax (070)321 4572

e-mai[: info@hdos.nl

Zitverstraat 21

25448J Den Haag
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het niet heel

2J miljoen Nederlanders fiekken zo nu

er dan of rcgelmatig de loopschoenen aan. De

mmte lopers lopen om wat aan de conditie te

doen, aan het gewicht of gewoon voor de ont-

spanning. Massaal loopplezier dus. Jammer

genoeg raakt jaarhjks 25% van de lopers

geblesseerd. Het overgrote deel van de bles-

sures zijn overbelastingsblessures van vooral

knieen, scheenbenen, achílespezen en voeten.

Deze blessures ontstaan als gevolg van het tallo-

ze malen landen en afzetten. Als je traint over

een afstand van vijf kilometer, dan zit je dicht

tegen de 4000 landingen aan. Door de snelheid

van het lopen kijgen voet, enkel, scheenbeen,

knie, bekken en rug telkens weer klappen van

twe€ tot drie kes het lichaamsgewicht te verdu-

ren. Overbelastingblessures zijn voor een

belangrijk deel te voorkomen door aandacht te

schenken aan:

. Een rustige fainingsopbouw

. Warming-up, rekoefeningen en cooling-down

. Looptechniek

. Schoeisel

. Sportmedisch advies

. Volledig herstel na een blessure

Rustige trainingsopbouw
Wat is een rustige kainingsopbouw?
. Regeknatig rainen: 3 tot 4 keer per week 20

tot 30 minuten is de beste en meest effectieve

formule.
. Trainen op em snelheid waaólj je gewoon

door kunnen praten alsje traint.

. Naarje lichaam luisteren. Het geeft niet voor

niets pijnsignalen of laat merken dat het niet lekker

draait. Spierprjn is ook zo'n signaal. Beperk de trainin-

gen of sla een dagje over.
. Beseffen dat het lopen van zoveel mogelijk kilometen

niet altijd leidt tot htere prestaties. Iedereen heeft zijn

eigen gens.
. Kiezen voor gevarieerde trairung. Doe na een zwaardere

training een lichtere (herstel)raining. Hou altrjd voor

ogen dat de meeste blessures ontstaan door onregekna-

tig of te veel nainen.

Warming-up, cooling-down en rekoefeningen

Spieren, pezen en de bloedsomloop ervaren een koude

staÍ eigenlijk hetzeHde als de motor van een auto. Zonder

opwarmen beginnen is haast vragen om blessures. Draai

daarom voor de raining of wedsnijd warm door 5 tot l0
minuten rustig in te lopen. Tegenover opwarmen (war-

ming-up) strat afkoelen (cooling-down). Ook hier geldt,

dat je rustig moet uitlopn. Het lichaam krijgt zo de kans

om afvalstoffen af te voeren. &n lauwe douche en massa-

ge kunnen een onderdeel vormen van de cooling-down.

Zowel in de warming-up als in de cooling-down horen

rekoefeningen gedaan te worden. Wetenschappelijk

gezien is het niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn

van rekoefeningen, maar in ieder geval is duidelijk dat tij-

dens het uitvoeren van de rekoefeningen goed gevoeld

kan worden hoe de spieren er voor staan. De volgorde is

altijd: eerst in- of uitlopen en daama de rekoefeningen

doen. Daarbij gelden enkele belangrijke regels:

' Nepm dejuiste urtgangshouding aan.

. Ga in de aangegeven uitgangshouding zover door tot je

een lichte spanning voelt.

' Houd deze spandng l0 tot 15 tellen vast.

. Rekken mag nooit pijn doen. Stop in dit geval onmid-

dellijk met rekken.

De oefeningen moet per spiergroep drie keer herhaald

worden, zowel links als rechts.

Looptechniek

tooptechniek is het op elkaar afstemmen van de lengte en

het ritme van de passen. Daarbij is een goede houding van

de romp belangrijk: rechtop tot licht voorover gebogen.

De arm- en beenbewegingen zijn tegengesteld. De schou-

ders hangen hierbij afen de ellebogen zijn licht gebogen.

Als de voet de grond raah moet het onderbeen verticaal

staan. Een juiste landing gebeuÍ op de buitenzijde van de

hak of op het midden van de voet. 0m die landing zo soe-

pel mogelijk te laten verlopen, zakt de enkeVvoet bij de

afwikkeling van de voet iets naar binnen. De afznl mag

niet te veel 'verend' gebeuren omdat dit erg veel kracht

kost. Na de afzet moet het onderbeen ontspannen in de

richting van het zitvlak bewegen om vervolgens naar

voren te pendelen voor weer een nieuwe landing. Een

juiste looptechniek bevordert plezier in het lopen maar

helpt ook blessures te voorkomen. Een ftainer van een

atletiekclub of loopgroep is deskundig op dit belangrijke

tenein.

Schoeisel

Koop je loopschoenen in een sportspeciaalzaak en neem

met een deskundige verkoper de tijd om de juiste keuze te

maken. Hieronder volgen enkele tips uit een lange reeks:

. l,oopschoenen moeten de tenen ruimte geven waardoor

de voet tijdens de landing goed kan afirikkelen. Een

goede pasvorm betekent ook dat de schoenen niet te

groot ofte breed moeten zijn
. Een goede schokdempende zool vangt de klappen bij de

landing op.
. Schoenen met een stevige hiel kunnen veel blessures

zoals enkelvenwikkingen voorkomen.

. Voor mensen bij wie de enkeUvoet tijdens de landing en

het afwikkelen te sterk ofte abrupt naar binnen wegzakt

(overpronatie) zijn in de handel aangepaste schoenen te

koop. Koop deze schoenen alleen als dat nodig is!

Sportmedisch advies

l,open is een pittige sport die nogal wat van het lichaam

vraagt. Lichte (stand)afvijkingen aan voeten of
(onder)benen, of te korte spieren of pezen hoeven in het

dagehjks leven geen enkel probleem te geven, maar kun-

nen brj lopen blessures veroorzaken. Laatje daarom sport-

medisch adviseren over hoe je het be$e je sport kunt

beoefenen. Als ern (sprt)aÍs een lichte afwijking consta-

teeÍ, zoals knik-platvoeten of O-knieën, kan hij / zij

advies geven over hoe je met dat ongemak het beste kunt

lopen. Zo kan er bijvoorbeeld advies gegeven worden

over een aangepaste fainingsopbouw, over de ondergrond

waarop je het beste kunt trainen, over het uitvoeren van

spierversterkende oefeningen en over het dragen van Íum-

gepast schoeisel.

Volledig herstel na een blessure

Natuurhjk zijn blessures niet altijd te vermijden. Je kunt

een beginnende blessure herkennen aan een

(ochtend)stijÍheid na een zware training. een zeurige pijn

bij aanvang van de raining ofpijn bij knijpen op de pro-

testerende plaaS. In het begin kan je door deze pljn of
strjfheid heen lopen. Dit is echter onverstandig. De pijn

komt altijd, maar dan heviger, terug. Als je een blessure

hebt, laat die dan voldoende herstellen, want anden is de

kans groot dat je weer een blessure oploopt. Je kunt hier-

over advies vragen aan je huisarts, fysiotherapeut of bij

een Sportmedische Instelling. Begin na de blessure in

ieder geval weer rustig. Probeer nooit te snel een fai-
ningsachtersand in te halen en besef dat een week rust

een conditieverlies van twee weken betekent. Verlies dat

overigens beprh kan worden door na overleg met trainer

of arts bijvooóeeld te gaan zwemmen of fietsen. Ook kan

het mogelijk zijn om met een bandage of tape de draad

weer op te pakken, maar doe dat alleen na sprtmedisch

advies.

Doe het zelf tips tegen loopblessures

veruog van pasinaz - ROàd fU n n
De burgerester (koning Nana Kwa Numa [V) was

' 
tevens disfticÍsbestuurder van de Bouwbond in Ghana.

FNY Bottw heeft in het dorp, dat in de z.g. Central

Region ligt al veel gedaan. Inmiddels staat er een "food-

processor", wÍutrmee ze koren en mar! kunnen malen. Zo

kijgen ze meer geld voor hun producten. Daama is er met

geld een lagere technische school gebouwd, de Jan

Schuller Primary School. Ook is er met Nederlands geld

een kleutenchooltje gebouwd.

Gaat Bea mee naar Ghana?

Nee, zij blijft thuis. Maar....ze mag eind oktober een

wer§e komen kijken. De school moet dan al een hetl

eind klaar zijn. Dan heeft ze toch nog een impressie van

ons werk daar.

Hoe kwam je zo aan dit contact?

Ik ben al meer dan 25 jaar lid van de vakbond FNV. Via

het blad "FNV Bouw Magazine" en een stuk over Zuid-

Afrika kwam ik in contact met Pet€r van der Aa, hoofdre-

dacteur. Die kwam later met het werk in Ghana en of ik

interesse had.'Z.eku wel. Met Peter ben ik in week 48

(eind nov. 2003) een week naar Ghana geweest. Dat heet

te een "kwartiermakeneis" en kon ik de huidige werk-

plaats zien en kennis maken met iedereen.

Waar verblijven jullie de 3 maanden?

Tijdens de kwaÍiermakeneis hebben we ook een mogelij-

ke verblijfsplaats bekeken. Hopelijk lukt het om in het

er als ontwikkelingswerker naar Ghana
guesthouse in Becease dat op l0 km

afsand ligt van Afranse, te verblij-

ven. D.m.v. faxcontacten is er al iets

voorbereid. Bij de le Bouwbrigade

was dat ook zo maar bleek bij aan-

kom$ toch van alles mis te zijn

gegaan.

ls er vervoer voor iullie?
Ja, er is al vanuit Nederland een

busje opgestuurd. Ook deze is met

een stuk spnsoring naar Tema, de

havenplaats in Ghana gestuurd. De

aankomst stond voor 20juli gepland

Als we dan op 6 september aanko

men, staat ons vervoeÍ (half pr-
soonsbus voor 6 pemonen en half

vrachffuimte) hoplijk al klaar voor ons

ls er stroom en gereedschap voor beschikbaar?

Stroom is er nog niet. Daarom maken we weer gebruik

van de generator, die de vorige bouwbrigade herft

gekocht. Mocht die te klein zijn voor ons dan schaffen we

een $otere aan. Het gereedschap is vanuit Nederland

opgestuurd. Via de Stichting "Gered Gereedschap" Den

Haag is héél veel gebruikt gereedschap opgeknapt en in

kisten verstuurd naar Ghana. Op maandag 14 juni hebben

we als bouwbrigade 17 kisten en diverse pakketten pr

vrachtauto weggebracht nÍuu

Alphen aan de Rijn. Daar worden ze

via een container van Ballast

Nedam (ook spnsoring!) ver-

scheept naar Tema. Frn vrachtauto

van Ballast brengt de spullen dan

weer naar Afranse, zo'n kleine 200

km. De koning bewaard de kisten in

zijn paleis tot onze komst.

Zijn er nog enge dingen of
beesten daar?

We zijn allemaal voor verfek

ingeënt tegen gele koorts, DTP,

Hepatitis A en moeten malariata-

bletten slikken. Verder proberen we

slangen, krokodillen, schorpioenen,

etc. zo veel mogelijk te ontlopen. Gelukkig weet ik als

Rode l(ruiser van de afdeling Den Haag "iets" van E[tsO
en is er een redelijk ziekenhuis op niet al te grote afstand.

Bestaat jullie aanwezigheid alleen maar uit wer-
ken?

Nee, behalve dat wat natuurlijk wél een heel groot deel

van onze tijd in beslag neemt, is er ook trld voor ontspan-

ning. Vooral in de weekenden kunnen we een keer wat

bijzondere dingen gaan bezoeken. Een krokodillenfarm of

een pad door de toppen van de bomen van een tropisch

regenwoud. Ook zullen we de slavenfoÍen aan de kust

bezoeken. Lekker zwemmen in zee doen we natuurhjk

ook wel een keeÍje. Maar 5 tot 6 dagen werken van 's-

morgens vroeg tot 's-avonds laat zullen zeker géén uitzon-

dering zijn. De school MOET klaar yooÍ we weer weg

gaan op 6 december!

Hebben jullie enige vorm van contact met

Holland?

Ja, ik neem eff satelliettelefoon mee. Daar kan ik ook

data (stukjes) en digitale foto's mee oveÍstuÍen. Die zullen

dan weer op onze website worden gezet. Kijk maar eens

op www-kofiannanschool.nl We hebben zélfs een engelse

venie van de website!

Kunnen wij nog iets voor je doen?

Zeker. Als spnsor kun je een steen kopen. Deze ko$

€50,- Vind je dit te veel, dan kun je voor € 25,-
"Vriend van Afranse" worden. En schrijf eens ern stukje

in het gastenboek. Op de website kunje damop komen via

"conact". Kijk daarvoor op de website .

Wanneer ga je precies weg en is eÍ nog een

afscheidsfeest?

We verfiekken op maandag 6 september van Schiphol

met Alitallia. Via Milaan vliegen we naar Accra in Ghana.

Dat is ook de hoofdsad van het land en ligt aan de kust.

Dan blijven we nog enkele dagen in Accra om te acclima-

tiseren. Dan verfrekken we naar Afranse en onze verblijfs-

plek Berease. Op vrijdagmiddag v.a. 16.30 uur is er een

groot afscheidsfeest op het z.g.n. Samenwerkingsverband

Haagbouw aan de Tinwerf in Den Haag. Met speeches,

Ghanese muziek en hapjes nemen we als 2e bouwbrigade

afscheid van de sponson en onze familie, vrienden, colle-

ga's en bekenden.
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ÏHE OLD FLOOR SHOP
Emile van der Yaart, uw - roadrunning - specialist

in verouderde houteu vloeren en vele soorten parket

Waldeck Pyrmonlkade 659, 2518 KII Den Haag, tel 07G.3456960
AG22404487 www.theoldf loorshop.nl houtenvloer@theoldloorshop.ol

Wij wensen jullie héél vee/ succes en behouden terugkonst!!!
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Nieuws van de TC
Het is nu zeker dat in het najaar (2 zaterda-
gen in okober en 2 in november) onder
begeleiding van de KNAU de training:
'2ssr3tent R«rea tie Trai ner Loopgrepen"
in ons cluhgebouw zal worden gegeven.

Tot nu toe heeft de TC de toezegging bin-
nen van 15 deelnemers. Daamaast ligt een

voontel klaar om en hijscholingvoor alle

trainen te houden op onze vereniging. Dit
voorstel gaatter goedkeuring naar de
KNAU en daama zal een datum worden
vastgesteld. Verder hebben Erik Kerklaan

en Peer Leegstra zich opgegeven voor de

opleiding tot Trainer Loop6roepen en

Henk van Leuwen is toegelaten voor de
veruolgopleiding Trainer B.

zal binnenkort weer een staÍ wor-

met het plannen van de cur-

van de Hot Road Review gepubliceerd en ik raad

iedere loper aan 0m in iedere geval de voor

hemÀaar belangijke aspecten van veiligheid bij

het lopen door te nemen. Een stuk waarje wat aan

hebt, met praktische tips en ook met serieuze argu-

menten, die iedere loper best wel eens wat meer tot

nadenken over het hardlopn zal aansporen. Laat

dit door Steven Post opgestelde stuk niet in de boe-

kenkast verdwijnen! ! ! ! !

Wat mij pnoonlijk erg ontroerde is het besluit

geweest om de Terry Fox Run van dit jaar een

extra dimensie te geven. Zoals iedereen misschien

wel weet, was de allergrootste drijfveer van hem,

ondank dat hij aan Kanker leed, tot ztjn dood door

te blijven lopen en geld in te zamelen voor onder-

zoek naar kanker.

Deze loop die ieder jaar wereldwijd wordt georga-

niseerd en dus ook al jaren in Den Haag, heeft dit
jaar voor onze vereniging een extra betekenis ivm

het overlijden van Marianne Koopman. We willen

deze loop dan ook dit jaar niet alleen de Terry Fox

Run laten heten, maar ook de Marianneloop, die op

26 septembrjl. heeft plaatsgevonden. In het vol-

gende clubblad etn venlag van deze loop.

Ben van Kan, voonitter

Er zullen venchillende

georganiseerd, ook herhalings-

voor alle trainers en mensen die de cuÍ-

sus al een keer gevolgd hebben zullen worden

opgezet. In het clubgebouw zullen op korte termijn

de inschrijvingslijsten komen te hangen.

Het veiligheidsplan staat ook in deze uitgave

Herstel na een blessure
voor de trainingsopbouw na een blessure

van wondgenezing. Immers, elke bles-

een beschadiging van weefsel, dus een ver-

het nu een spierbeschadiging is, een peesbe-

schadiging, een gewrichtsbeschadiging of een botbreuk,

er is geen wezenlijk verschil in het proces van wondgene-

zing. Het algemene proces van wondgenezing kan in drie

fasen onderverdeeld worden. Het doorlopen van deze ver-

schillende fasen is een voorwaarde voor een functioneel

herstel. Volledig functioneel hentel betekent voor een

hardloper, weer terug op het oude niveau. Belangrijk voor

de trainingsopbouw en dus de opbouw in belötbaafieid is

inzicht te kijgen in de verschillende fasen: wat gebeuÍ er

in welke fase en wat is de tijdsduur van elke fase. De

tijdsduur van de verschillende fasen is duidelijk. Er zijn

altrjd factoren, waardoor deze trjdsduur negatief beihvloed

worden.

schade toe aan het gewonde weefsel maar ook aan andere

weefsels omdat je anden, geforceerd gaat bewegen. Deze

fase kun je zien als de puinruimfase. Alles staat in het

teken van het opruimen van de weefselrcsten en het aan-

vo€ren van hentelproducten. Deze fase duurt eigenlijk

maar kort, 2436 uur, maar is van het grootste belang.

Het aanvoeren van herstelproducten gaat in eerste

instantie ook nog door in de reparatiefase.

Het eente deel van de reparatiefase, de proliferatiefase,

hgint op zijn vroegst 24 uur na het ontstaan van de bles-

sure. Afhankelijk van de emst van het letsel kan het begin

van deze fase opschuiven tot vier ó vijf dagen na het begin

van de ontstekingsfase. Proliferatie wil zeggen: toename

van het aantal cellen. Dit gebeurde al voor een deel in de

ontstekingsfase om het puin op te ruimen of het wondge-

bied te schonen. Het tweede deel van de proliferatiefase

gaat van start als het wondgebied schoon is. De zwelling

en de pijn nemen af en er worden stoffen toegevoerd om

het wondgebied te dichten. Is het wondgebied grofueg

gedicht dan kan met het echte bouwen bgonnen worden:

de productiefase

De productiefase kan vier dagen tot drie weken duren.

In deze fase worden de specifreke weefsels gevormd:

kraakbeen, spierweefsel, peesweefsel, bot. Het weefsel

wordt in deze fase steeds sterker, maar blijft functioneel

gezien nog steeds kwetsbaar.

In de remodelleringsfase, die drie weken tot drie maan-

den kan duren, wordt het weefsel steeds sterker. Het

wordt omgebouwd naar een trekyaste structuur, die steeds

functioneler belast kan worden. De duur van de remodel-

leringsfase en de productiefase zijn afhankelijk van de

ernst van het letsel en de omstandigheden waaronder het

hentel moet plaatsvinden. Je moet waken voor zowel

overbelasting als onderbelasting.

Door ventoring in de verschillende hentelfasen kan

opnieuw een nieuwe ontstekingsreactie gaan plaatsvinden.

Een van de oozaken is de ovenchrijding van de op dat

moment toegestane belötbaarheid, dus in feite overbelas-

ting. De ontstekingsfase en de proliferatiefase zijn het

meest kwetsbaar. De overbelasting die in deze fasen

plaatsvindt, kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een

chronische onhtekingsreactie met als gevolg een sterk

vertraagd hentel of zelfs tot het ontstaan van aanpassin-

gen als botwoekering en bindweefselwoekeringen.

Hierdoor rs een functioneel hentel niet meer mogelijk.

Dannis van den Berg - Fysiotherapeut HRR

Ittg :/ivw.hrgro*rnrrd/

Drie fasen van wondgenezing
De volgende drie fasen in de wondgenezing zijn te onder-

scheiden en treden achtereenvolgens op. Hierbij is heel

duidelijk sprake van een overlap tussen de opeenvolgende

fasen.

1. de bloedingsfase: deze duurt 20-30 minuten

2. de ontstekingsfase: deze duurt 24-36tur

3. de reparatiefase: deze is onder te verdelen in:
. de proliferatiefase: deze duurt 24 dagen

. de productiefase: deze duurt 4 dagen tot 3 weken

. de remodelleringsfase: deze duurt 3 weken tot 3

maanden

De bloedingsfase kenmerkt zich door een

bloeding. Doordat het weefsel kapotgaat, [tedt er ook

vencheuring op van bloedvaten waardoor er bloed wij-
komt, De hoeveelheid bloed die vrijkomt wordt hperkt
doordat de verschillende kapotte bloedvaten zichzelf aan

het eind van de breuk automatisch vemauwen. Deze fase

treedt echter niet altijd op. Als er geen sprake is van een

ventapping maaÍ van een sluipende oveóelastingsbles-

sure, dan teedt er geen bloedingsfase op.

De ontstekingsfase kenmerh zich door een aantal fac-

toren, welke in meer of mindere mate optreden en zicht-

baar of voelbaar zijn. Deze factoren zrjn: roodheid, tempe-

ratuuntijging, pijn, zwelling en verlies van functie. Is de

verwonding en dus de ontsteking oppervlakkig gelegen,

dan is vaak roodheid en zwelling zichtbaar. De tempera-

tuursstijging is soms ter plaatse voelbaar. B is vaak pijn

in rust, welke toeneemt bij bewegen. Door de pijn en door

de zwelling word je dan ook beperkt in het bewegen.

Hierdoor kun je niet nog meeÍ schade aanrichten. Ook is

er sprake van lokale drukpijn. Je kunt dan niet meer

dezelfde eisen stellen aan dat weefsel, zoals je dat gewend

was te doen. Doe je dat toch, dan breng je niet alleen

Trainingsweekend 2005

Eurovillage Ardennes Herbeumont

beperkt aantal te huren dus geefje ook hiervoor z.s.m. op.

Wanneer je mee wilt vul dan het aanmeldformulier snel

in.

De aanmeldingsformulieren liggen op de club.

Voor meer informatie betreffende de locatie:

http: //www.eurovillage-ardennes com/htm_nU

homepage_nllfrnl

Namensde organiatie,

Henk van L*uwen (dele.hr@flarctnl), Ben llermans

Vanessa Hendik (ten*ikil57@zonnetnl)

Maike Korbrink (m.l.kufuink@ipactnl)

Vanaf vrtjdag 18 februart 2005 Am zondag 20

februari 2NS zal erwer eentrainingsweekend
zijn. Zet dit dus vast in je agenda!

tennis, klimmuur, enz.

B zijn vele wandelroutes en mountainbikerout€s, enz...

Wat je kunt bezoeken is Bouillon (met de enorme burcht

van Godfried de Bouillon zeer de moeite waard!), Orval,

de indrukwekkende Semois-vallei, Torgny, de leisteen-

groeve van Herbeumont, het boekendorp Redu, het Space

Center, te veel om op te noemen.

Het exacte pro$amÍna zal later bekend gemaakt worden,

maar een groot feest op zaterdag zal zeker niet ontbreken.

De kosten zullen bedragen 135 euro pp. exclusief de

eventuele busreis en de huur van een mountainbike. De

busreis bedraag 20 euro pp. Wij hebben bussen gehuurd

voor maximaal 90 personen, dus meld je z.s.m. aan. De

mountainbikehuur hdraag 11 euro. Hiervan zijn er een

zal plaatsvinden in Eurovillage

te Herbeumont, dit is een dorpje in de

Ardennen. Enkele vanjullie zullen dit

van een trainingsweekend ongeveer 5 jaar

geleden.

Eurovillage Ardennes ligt op een heuveltop en domi-

neert de Semoisvallei te Herbeumont, volledig omringd

door uitgestekte bossen. \Ve zullen daar verblijven in

leuke vakantiehuisjes met 2 tweepnoonskamers. We

kunnen gebruik maken van een overdeh zwembad, tafel-

I

Sinterklaasfeest

Llnovember 2004 - I5,00 uur
Aanmelding via email clubbladhrr@kabelfoon.nl

tot 10 november 2004
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de wouwen45

haar eente plaats

0l) en komt

60. Op

pen op

mannen

I 8 seconden sneller daa

7& vanGerdiendoor de

ham

2001.

deuit metvitrine

10 km weg:
. Eddy

0:38:13.

tweede plaats.Hiermee

Hiermee komt ze bij

plaats.

op 28-8-2001 ook haar

tijd was echter niet snel

plaats wordt verwezen.

02 ' Henk

Wil iii hoofdredacteur

worden?
Tel: 070-3826821

Z0T klaar

voor 2005 il
tt

Het ZOï-comité her.rft de trainingen in 2M geé-

valuerd. Het comité zelf zoekt uitbreiding van

enthousiaste organintoren om het e.e.a. te kun-

nen overdragen.

e ffainen worden - vooÍ zover nog nodig -
voor de KNAU+ursus Assistent

Trainer Recreatieve Lopen, die in oktober en
rr{ffií brj ons op de club wordt gehouden. Dit jaar

heeft via de ledenwerfactie onder de ZOTJopen met de

oranje (na de CPC) en later met de rode (na de Royal Ten)

folden onder toch ruim zl0 nieuwe leden opgeleverd.

Dank aan de PR-commissiel

Ook zal er geevalueerd worden met de [ainers van?ffi4.

Er is weer nagedacht over fainingen, kleding, bar, PR,

enzovoort. \Ve houden de leden op de hooge!

Noteer vast (en zeg het vooÍ): zaterdag 8 januari start

2005 !!!

The Hague Royal Ten Goes on

N
a onze schitterende wedsrijd in mei is het tijd om

weer de draad op te pakken. We sluiten een

drukke periode af met een goed gevoel, ecn

recod.,aanbl deelnemen en een psitief saldo. Zomen lek-

ker even niet denken aan al het geregel voor deze wedstrijd.

Toch zijn wij rnmiddels alweer begonnen met de voorberei-

dingen voor onze wedsfrijd welke op22mei 2005 zal wor-

den gehouden. Een aanwaag vooÍ een vergunning is reeds

de deur uit en onze eerste vergadering is alweer geweest.

Zeer gemotiveerd zijn de bestuunleden om de wedstijd

nog beter, mooier en grootser dan afgelopen keer te maken.

Er wordt door iedereen hard gewerk om sommige punten

te verbeteren, of nieuwe ideeen ten uitvoer te brengen. Een

groter deelnemersaantal is mooi, maar geeft ook weer de

nodige problemen.

\Ve zijn aan het studeren of we er een chipwedstijd van

kunnen maken, omdat de druk op het frnish-regisnatieteam

wel erg groot wordt. Een goed idee maar de uitvoenng

heeft als nadeel meer kosten en je geeft een stukie verant-

woording weg, waarmee je afha*elijk van derden wordt.

Startplaatsverplaatsing van enkele meters 0m meer ruimte

te creëren voor de startende menigte en het finishgebeuren.

De gevolgen lijken klein, maar voor onz€ parcoursmanager

heeft het heel wat voeten in de aarde. Voor ons is ook de

jacht weer begonnen 0p sponsors, een jaarlijla terugkerend

ritueel. Dan nog de vraag, kunnen wij samenwerken met

andere wedsffijden of een circuit beginnen. Hoe kunnen wij

in de picture komen van de medra? Allemaal iderën waar

we nog druk mee bezig zijn, wie weet wat er allemaal uit-

komt. Heeft u nog een goede tip, sponsor of e.en ingang bij

het NOS joumaal, geeft u dan even een seintje. Zodra we

iets weten laten wij het horen. Wat in ieder geval belangijk

is dat t 22 mei 2005 alvast in u agenda noteert, want dan

bent u weer van haÍe uitgenodigd, het liefst als vrijwilliger

en als het even kan als loper.

Marcel den Dulk

V oodrtter The H ague Roy al T u
www.royaften.nl

Stichting Vrienden rran Lalibela
À prit zNL k loop samen met tien anden

fl Ne0erUnaers op een bergpaadje boven het dorp

I llalibda, Ethiopië. Het dorp ontwaah en in de

vroq§.. n hoor ik de kippen, geiten en mensen

onder me. De lucht is heerlijk en ik ben herl wolijk. Sereen

geluk. We zijn op weg níur een grotkerk even buiten het

dorp. Als t€genllggers hebben we mannen met enorme

boomstammen op hun rug en ezeltjes met bundeltjes hout.

Op de terugweg van de mooie kerk regelt onze gids dat we

bij mensen thuis in hun tukul (lemen hut) uitgenodigd wor-

den voor een drankje. Thee wordt geserveerd. Ook wordt

maisbier aangeboden, wat heel vies smaakt. Een soortjene-

ver spoelt het ergste weg. Verlegen en nieuwsgierig worden

we bekeken doorde familie.

We zijn in talihla om te krjken naar de activiteiten van

de Nederlandse Stichting talibela. Zj ondenteunen de

plaatselijke jeugd in het hardlopen. Zijatrgenwmr datzn

naar school kunnen, kunnen trainen, douchen en exfa eten

kijgen. Daar staat wel tegenover dat de jongens en meisjes

goede cijfers op school moeten halen en zich aan de regels

van het programma houden (niet roken, geen cola et cete-

ra). We nainen 's ochtends samen met deze kinderen en ik

word er finaal afgelopn. Bijhouden komt niet eens in me

op. Het gaat heel had. Over een rotsige weg, over een hob

belig gnsveld rond de school en op de asfaltweg naar het

vliegveld. Heerlijk om samen met hen te trainen. Zj wagen

ons advies en zijn benieuwd naar onze ervaringen. Ik heb

het gevoel dat rk degene ben die veel leeÍ.

In 2004 doet de Stichting l-alibela meer dan de loop

groep ondenteunen. Zj ondenteunen zwerfkinderen zodat

ze naar school kunnen. Een aantal scholieren studeert

inmiddels in de hoofdstad Addis Abebe. Zj zorgen voor

AlDS-medicijnen en steunen het plaatselijke ziekenhuis.

Dit kost heel veel geld en leveÍ nog meer op: vrolijke en

gelukkige mensen die niet overleven, maar leven.

Ik sta ervoor dat ik een open en vrolijke wereld creeer.

Door een stichting op te richten die de Stichting Lalibela

ondenteunfi De Vrienden van lalibela. Doel van deze

stichting is het vezamelen van geld en van mensen. Geld

om allerlei zaken in Ethiopië aan te kunnen schaffen.

Mensen om een kind of een gezin te adopteren voor een

persoonlijke ondenteuning van lalibla. Ik heb mezelf

eraan gecommitleerd dat ik voor 4 oktober 10 mensen

gevonden heb, die sarnen met mij de stichting Vrienden

van Lalibela vormen. Verder heb ik voor 4 oktober 25.000,-

Euro ingezameld. Dit kan ik niet alleen. Vandaar dat u dit

bericht leest. De kinderen en ouden van Lalibela kunnen

uw steun goed gebruiken.

Maah u de keuze om een verschil te maken in het leven

van deze mensen?

Als u geld wilt doneren, zich prsoonlijk wilt inzeren

voor de stichting Vrienden van Lalibela of op een andere

manier wilt bijdragen Íum een open en vrolijke wereld, laat

het weten!

Stiöting V riaden van laliful a

Bastban Sóellekens

Adm: Lonbardkade4Tc

illl ?fRotfardam

Íe,i 0102136552/O62W1CI3

mail: Dostiaatlpffihodnail.an

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag kriig je elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat ie
nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blilven ie ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
wil je meer weten? Fngsx
We nemen graag detijd MSPft
voor ie. cot{TAcTr.Et{sPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002
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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 peciaalzaak
Laan van Meerdervoort 632 - Den Haag

Gratis Parkeren - tel:070 - 368 3074

www.zierrunning.nl into@ziernunning.nl
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Belvoor meer info:
Hester van Leeuwen
(070-382682Í)
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SHIELD MARK B.Y. THE LARMAG BUILDIilG OVERSCHIESTRAAÏ 5I POSTBUS 756A3

TELEFOOil: O2O-5ll la AA FAX: O2O-5ll l8 OO

CLUB

Ben

Dat andere merkenbureau.

STTIELD Menx

Voor advies over de bescherming van merken,

modellen, handelsnamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNEÍNINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B

# nieuwbouw
# ren ovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek Lid n.v.o.b.
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telefoon: 070 - 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( 2244 BN Wassenaar )

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

TECHNISCHE COMMISSIE
Ben van Kan (voorzitter) 070-3978253

Eugène van de Berg 070-3080125

Steven Post

Ànnet Manders (secretaris) 070-3857496

Roche Silvius 07A4@?263

TITE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal I I

2244 BK Wassenaar 070-3281025

Vuurplaat 623

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan@adfas,nl

Theresiastraat 244

2593 AW Den Haag 070-3815051

Johannes Poststraat 2

2264 DC Leidschendam 070-3 175869

V Slingelandtstraat t32

2582 XT Den Haag 070'3554i56

izkltn@bart.nl

giro 5699215

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

Carel Reinierskade 30J

2593 HS Den Haag 070-3473894

giro 263ó95 I

Houtkade 29

2492 TV Den Haag 070-.1834592

eric.spaargaren@wanadoo.nl

2593 VE Den Haag 010-3473813

Sportlaan 229

256ó KE Den Haag 070-3625212

v. Loostraat l)
2582 XB Den Haag 070-3522519

Bamsteenhorst 482

2592 W Den Haag 070-382M18

Pr. Bemhardlaan 15

22« CA l*idschendam il74-3275751

Laan van lYateringse Veld 1568

2548 DB DEN HAAG A7A-354 57 79

avram.den,heijer@ I 2move.nl

Giro 263ó075. t.n.v. "HRR contributie"

Frans Perdijk
Roche §ilvius

tysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs:

(vooziner)

Awam den Heder

Berrv Kramer

webmaster@ hagueroadrunners.nl

Hellen den Dulk

070-3930209

0ó-23095534

(informatie conditio)

Clavecimbellaan 75

2?81 VC RUswtk 070-3943936

2e Anth Heinsiuskaat 84

2582 VW Dcn Haag 06 53533941

410-32N930

0't0-3474561

ma/woavond 06-421506T9

doavoad 070-3476131

WEBMASTER
Hans Ëikenaar

CLUBKLEDING
Ed zijr

HOTROÀDREYIEW
Herenstraat 45

2681 BD Monster 06-24144ó0i

cl ubbladhn@kabelfoon.nl

Ed zijr

TRAINERS CONDIT/O

René Meijer
(Vice-voorzitter)




