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Het bijzondere jaar2004looptten einde als dit
blad bij u inde brievenbus rok Een jaar waarin

wij jubilea vierden, wderom dfuerse sportieve
prestaties leverden en de accom*&datle er
steeds fraaier bij komt te liggen, ' : .:

d dit nummer van de Hot ffi
mmen wij afscheid van Hellen den Dutaffi

,@cteur. Zij heeft 10 jaar lang met veel

e iàíme en creativiteit gezorgd voor een goed lees-

baar en informatief blad. Wij zijn haar verl dank verschul-

digd. Dit zullen wij tot uitdrukking brengen gedurende de

vrij willi gersbijeenkomst.

Dit zal een koÍ voorwoord worden, daar ik in de vori-

ge editie algenoeg ruimte heb "opgeëist".

Wij hebben op I I ohober jl. onze najaars ALV gehou-

den, waarin o.a. de begroting 2005 is behandeld en aange-

nomen. De exploiatie sluit af met een tekort. Het is zaak,

dat wij met z'n allen goed op de kleintjes letten en zorg-

vuldig met de spullen omgaan, want de gezonde financië-

le situatie waadn de vereniging verkeert, moet gehand-

haafd bhlven. Verder zal het Bestuur tszamen met diverse

commissies een beleidsJr;n uitstippelen voor de jaren

2005. 2006 en 2007, daar het huidige beleidsplan ultimo

200,1 aÍloopt. Nel Buis is terug.eetreden als le. secretaris.

dau zij deze functie niet langer kon combineren met haar

drukke maatschappeljke Íïnctie. Nel, dank voor jouw

inbreng gedurende de afgelopen drie jarenl Zii is opge-

volgd door Leendert Remmelink. lkzelf ben herhenoemd

voor een periode van tweejau als voorzitter. Er bllti nog

één vacature binnen het bestuur. nl. die van accornmoda-

tie-commissaris.

0p 12 december a.s. worden alle vrijwilligers in het

zonnetje gezet met een sportief gedeelte. nl. een boswach-

terswandeling door Meyendell en aansluitend een brunch.

Ik hoop dat velen aan de uitnodiging gehoor zullen geven,

daar deze groep de olie in de machine is, waarop de ver-

eniging draait.

Alvast hele fijne feestdagen toegewenst. Tot de nieuw-

jaarsreceptie.

Metspottgrceten

lohn Aglerof, voonitter 0l -l l -2M

en eeprijzenVerder vel IT06-5353

n na aflooe oterij p.

3Rudels 941
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B richten vanuit het bestuur Kort verslag alv lloktober
28 september2N,4:

beschadigingen aan het plafond aange-

zal de leden hierop aanspreken in de

v.
. De Club van 100 is gevraagd voorfinanciering van tas-

senrekken en exha zitbalken in de kleedkamen en zit-

banken in de sene.

. De gemeente Den Haag heeft meegederld dat i.v.m.

bezwaar van de gemeente Wassenaar de start van de

aanleg parkeerplaatsen is uitgesteld.

. Elkjaar verhoog! de KNAU de kosten van de wedsrijd-

licentie. Nu het verschil te $oot wordt (van € 15 naar

€ 17,50) wordt besloten de verhoging te gaan doorbere-

kenen. Dit besluit zal op de agenda van de ALV komen.
. Het clubarchief is verhuisd van het Bongaertzzaaltje

naar de vergaderkamer. Tevens zijn richtlijnen opge-

steld.

De vdgde bsarurwergadeingm zullur plaa8,vfuden op 9

novembr,22 novemhr (nnt de amruniatieommrLsle) en

14ffir.

lohn Agterof wil graag in de opening van de

vergaduing deprestaties van onze dubleden
n@men bij de Vlietloop in september. Willem

de Graaf, Brigitte Muldu en Robbert

Roodakker waren in de prijzen gevallen.

Minder goed nieuws betreftde mededeling

van Hellen den Dulk dat zij na 10 jaar stopt
methetdubblad. Hopelijkwordtgauw een

gevonden,

mededelingen:

nog steeds zoekende naar e€n

De taken van Jelle wor-

den

. nu ad interim door John en diverse anderen vervuld;

. de leden worden dringend vezocht om na de trai-

ning eent te gaan douchen alvorens wat te bestellen

in de kantine;
. in de gang zijn een paar platen gesneuveld. John

doet een beroep op de leden om zorgwldig om te

gaan met onze bezittingen

ln de vergadering zijn de beleidsvoornemens van

bestuur en diverse commissies bekend gemaah.

De communicatiecommissie infoduceerde op een

ludieke manier de nieuwe Runnertjes (voorheen Ziertje$,

gespnsord door Aad van SÍaalen van Holland Runner.

Harm Hendrik wilde zijn brief in de ALV bespreken.

Aangezien deze briet volgens het hstuur, niet in een

ALV thuishoort, heeft John met veel ovenedingskracht

Harm hiervan kunnen overtuigen. De brief wordt nu in

een overleg met TC-tainen en delegatie bestuur bespro

ken.

De pnningmeester presenteerde de begroting 2005 die

is opgesteld in samenwerking met de betrokten commis-

sies. De KNAU-verhoging van de wedsrijdlicentie van €
15 naar € 17,50 zal doorberekend worden.

Bij de verkiezing bstuunleden is leendert Remmelink

gekozen als secretaris, John weer herkozen voor 2 jaar en

afscheid genomen van Nel Buis.

Nieuws van de TC

Vanuit de

com m u n icatiecom m issie
Ditkeereenvenlaglevan &
introductieavond nieuwe lden. Op de nieu-
we ldenavond van 20 septembr jongsde-

den waren adtttien nieuwe ldenprcsent
We bginnen de avond altijd nret*n rcndje
waarbij ie&teen zich varstelt en vqteft hoe

hij of zij erbij Eekomen k om te gaan hardlo-
pen.Er ztinverll nensen dievanuitde
Zaterdagchtailtaining zijn doorgesfrwmd
ener zijnecn grootaanbl nieuweliryen die
sqftief wandelenUiRdi. " lkhoud nietvan
sryrtenook nietvanbewqen maar ikwil
wel ieÍa gezonds doen. Datwandelen is tr;st
lrrcl pW, da's hard vrerken'.

leuk om te horen dat iemand ver-

hij na de vijf kilometer van de CPC,

kapot, is opgevangen door de

verder is gegaan met lopn. ' Het is

een ontdekking'. Er zijn mensen die lopn

der clubhuis, de andere clubhuizen en nu hier. Izaak

Luteijn legt uit hoe het werkt met de licentie van de

KNAU. Iedereen kijgt een pasje maar niet iedereen heeft

een wedsrijdlicentie. Met een wedsnijdlicentie mag je

vooraan staÍten. Izaak houdt de wedsnijduitslagen bij

voor in het clubblad. Ook houdt hij de clubklassementen

bij. Een nieuw lid ontnaaÍt tijdens de bijeenkomst op een

bord met de klassementen de naam Kees Jan Rotgang.

Dat is toch em geweldige naram vooÍ een hardloprll

Het is jammer dat er toch veel mensen geblesseerd

raken in het begin. Dat komt leg Marcel uit omdat het

lichaam snel conditie krijgt. Echter het duuí veel langer

voordat spieren en pezen de belasting van het hardlopen

aankunnen. Dus mensen hebben snel de neiging om te

snel te gaan terwijl het lichaam tlat nog niet aan kan. Dus

voel altijd goed hoe je lichaam eraan toe is. Ga nooit rai-
nen bij koorts, griep ofeen blessure. Je kunt in het hgin
beter korter en vaker lopen dan &n of nuee keer in de

week lang. Marcel legt iets uit over de temp's van duur-

looptemp l,2en3 en hoe het werkt met de vetverbran-

ding en de koolhydratenveóranding. De leden constateren

ook dat het lastig doors[omen is vanuit de ZOT of Rodi

omdat een trainster al langere tijd ziek is. Marcel neemt

dit mer naar de trainerscommissie.

Als afsluiting wordt nog vertelt over het vrijwilligen-

werk op de club. De Roadrunnen kunnen niet zonder de

leden die achter de bar staan, in de websitecommissie zir
ten, die de Royal Ten organiseren etc. etc. Voor meer

informatie kunnen nieuwe leden altijd terecht bij Rob

ln het laatste door Hellen den Dulkveaorgde
dubblad (envoor al die keren: Hellen hetwas
klasse!!!!) kom ik er toch niet onderuit om nret

watwnnge gevoelens de afgelopen priodete
m@ten buchriiven. Harm Hendrtks die voor erg
verll onrustbinnen onzevereniging zorgde. Ak
TC dien je n.i. fuzigte zijn nethet begeleiden

en coachen van trainen in hetbelangvan de

sporters. lk ga verdu op de gebeurtenr3sen

inhoudelijk nietin, maarwildetoch mijn hart
even luchten.

2m4 is bij het uitkomen van ons clubblad

bijna vooóij. Een jaar met veel hoogte-

hoge punten. Daar is in eerdere

stilgestaan. Als activiteiten die momen-

te€l kunnen we noemen de clubcross onder leiding

van Peter van l,eeuwen, die terwijl ik dit schijf op 7

november a.s. weer gehouden zal gaan worden en ik ga er

ook weer van uit: wederom een groot succes zal worden.

Hellen den Dulk heeft de insclnijfformulieren voor de

Sint Nicolaasviering al weer op de tafel laten neerdwane-

len en voor we het weten lopn we woer over het sfand

0p 2e Kentdag onder leiding van Ruud van

Groeningen.(Wordt dit nu de laatste keer Ruud??)

Verder staat op de planning op9ll6l23 november de cur-

susavonden voor reanimatie. Op 13 december een specia-

le avond voor alle lopers en tainen met informatie over

voeding en de link die er is tussen voeding en lopn. Ook

staat op de planning op 4 december a.s. de eerste (officieel

door de KNAU goedgekeurde) bijscholingsdag voor alle

clubtainen. Roché Silvius zal de bijscholing vezorgen.

Ook is het natuurlijk het vermelden waard, dat Peter

t egrrq Erik Kerklaan en Willem de Graaf begonnen

zijn met de opleiding TLG (TrainerloopGroepen) en niet

te vergeten meer dan 15 clubleden zijn in ohober gestart

met de opleiding ATRL (AssistentTrainerRecreatieve

Loopgroepn). De laatste cunus wordt op de zaterdag-

morgen op de club gegeven. Henk van lreuwen vertelde

me, dat hij de Cunus B gaat volgen.

2N5 zal een jaar worden waaóij door de TC nog meeÍ

nadruk gelegd zal worden op het opleiden c.q. bijscholen

van onz€ eigen trainers. De TC zal begin 2005 samen met

het bestuur een mee{arcnplan opstellen. In dat plan zal

onder meer naaÍ voren komen hoe we de vergrijzing van

ons trainenkorps zullen moeten gaan aanpakken. De

groep rainen in de leeftijdscategorie boven de 55 jaar

hepft een schat aan ervaring en die mag niet verloren

gaan. Die kennis zullen we hard nodig hebben bij het

opleiden, begeleiden van de meer dan l0 nieuwe [ainers

die de 'bude garde" binnen een aantal jaren zal moeten

opvolgen.........

Als laatste wens ik alle lopen en loopsten van onze

vereniging nu al vast fijne Kentdagen, een uiteenspattend

Oud & Nieuw en vooral een gezond loopjaar 2005.

Benvan Kan,voozitÍar.rc

PS Hellen nogmaals haÍt€lijk dank voor al je goede zor-

gen over ons clubblad !!!l!!!!!!!

Willen de leden die zich in de afge-
lopen maanden hebben aangemeld
alsnog hun e-mail adres en de naam
van de trainer bij wie ze lopen door-
geven aan de ledenadministratie

avra m.den. heijer @l2move. n !

per e-maal??

om af te vallen of voor de ontspanning. Marcel den

Dulk vertelt kort wat over de historie van de club.

Hoe het ontstaan is. Begonnen op het Malieveld zon-

Krahmer. Toch weer iets later dan gepland wordt rond

kwaÍ over tien de avond afgesloten. Konje niet aanwezig

zijn bij de intoductieavond dan is er wetr emtje in mei.

Ie kunt ook altijd een trainer of bestuunlid aanschieten

met vragen.

llesÍcr-varl.Leuwen

O*. namers Eríc, Nahalie en Bar,tian

Ondersteun uw lichaam
en uw sportprestaties

met Herbalife voeding en supplementen

Ook voor afuallen, aankomen, lf
meer vitaliteit yíl
Loes de Vlieger te!: 070-3472016
Email Loesdevlieqer@wanadoo. nl
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I november 2004, C lingendaelcross
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Tim houwerde Koning(Lei&n Atl.)

Pieter vd Iryt(ki&n Atl.)

Piene van Leeuwen

AlhrtBeekhuizen

Ruud van &rMeer

AdBuijs(Hrcnix)

Hans Blokku

Bldy Roodakker

Bastiaan Schellekens

Andres Stelling

Leendeit Dorst

Frans Martens

Wendy vd Sprlku(HaagAtletiek)

Herman Gmenewegen

Pietervan derMeer

JeromeAmory

ïïmSmit

Hans Tedouw

ZuScluap

Peter Kempkes

Cuina Voun(Koploprs)

David Mulder

Ronald Hofuhreuder

BÍigifie Mulder

René Boegbom

NColhashem

IzaakLuteijn

KarclStolk

Willem vanPrmijen

PaulSlijpn

Eddyzijl

tuie&Jong

llans Bongers

Els Crelok (Voonchoten'97)

&nit van den Hengd

Peter Groen

TonToet

Jan Gmeneveld

Toon Graauw de

Nol Overvliet

Frans Erwich

kienMaasVrolijk

Paul Grevenstette

Annie van Heiningen

Eric Spaargalen

Bas Mullekes

Hans van Toor

BlReinicke

Jaap van Drjk

Andre Papilaja

Julio LasienaMartinu

HenkKoke

tlil&Eugelink

AmoRolder

Elly Pdns(AV'40)

KadarpMartel

Jeftey Bouwer

Ilans Grijzen

Willem !,{aasland

An&eWesteduis

Herma van Nus

MimdaPmnk

Hil&van&rWee

Franccsco Pisani

llanneke Dreves
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Een dag uit het leven van een

wedstrijdorganintor.

7 november was de 9e editie van de

Er stonden zo'n 300 lopen

staÍ. 269 doozetters haalden de frnish.

minder gerainde lopers was het parkoen

net iets te zww.Ttj hielden het na 2 ronden van 2.4 km

voor gezien. Heuvels, een stukje bagger, bladeren en een

boomstam waarover je moe$ "springen" (meer klimmen

voor sommigen) maakten het parkoen pittig. Bovendien

was het ook nog iets langer dan vorig jaar. Een venlag

van minuut tot minuut:

8.00 u. Het is net licht Geen hond te zien, behalve de

mijne. Met lint 2.3 km parkoen uiuetten en takken rui
men.

8.30 u. Peter van Poelgeest Herman en Fred zijn er ook

om te helpen. Hun hoef ik weinig te veÍellen. h helpen

oflopen elkjaar mee. Zj pakken ieder hun eigen stuk van

het partoen.

klokt 11.24. Ook supergoed. Ze is overall l4e. Dat wordt

er een. Let op mijn woorden.

11.20 u. De laatstejunioren Iinishen. Door een haag van

applaudisserende lopers, die staan te wachten op de staÍ
van hun loop, nekken zij nog even een sprintje.

11.25 u. Startl 300 l,open storten zich op het parkoen.

Dat is wel hap in het begin. Een beetje duwen en Eekken

hoort erbij. Geen onvertogen woord gehoord.

11.35 u. Johan Koopman aan de lijn:" lk heb hier een

meisje dat door haar enkel is gegaanl" Ik spring op mijn

frets (gelukkig wist Hellen nog wíru die stond... ) en

breng haar achterop naar de club. Johan zal haar daar ver-

even hangen. Het mooie weer zorgt ervoor dat ook het ter-

ras vol zit. Voor mij ook even tijd voor een drankje en een

broodje.

14.00 u. Fiets door Clingendael terug. Of er niets gebeurd

is. Allem een donker spoor tussen de bladeren verraadt de

activiteiten van vanmorgen. De wandelaa$ met hun kin-

deren en honden hebben het tenein weer overgenomen.

14.30 u. Thuis met een bakkie ttree op de bank. Kijken

naar Studio Sprt. Wielercross in Vossem. Ook leuk...

15.30 u. Nog even een stukje typen voor het clubblad en

de foto's die Jeroen heeft gemaah downloaden en vezen-

den.

16.00 u. Ik ga nog even een eindje hardlopen. Met de

hond. In Clingendael. Wat moetje anders doen op zon-

dag? Heerlijk. Moe maar voldaan kom ik weer thuis. Nu

een biertje!.

Mervan Leuwen.

Clingendaelcross, Den Haag 7200m op 07/ÍÍ2m4

9.00 u. Telefoon van Han. Hij is ook al op de club en ver-

zamelt spullen voor het staÍ- en finishgebied. De hele

familie Den Dulk is daar ook ingeschakeld.

9.30 u. Even kijken hoe het op de club gaat In de keuken

zlrjn ze al druk bezig. Nico Trotsenburg en Berry Ikamer

en de dames zijn pannenkoeken aan het bakken, koffre

zetten en de ijskast vullen. I-enie en Linda hebben alles

gereed voor de inschrijving. Met z'n achten zitten ze

klaar. Laat ze maar komen.

zorgen evenals een ander meisje dat ook een dikke enkel

heeft opgelopen.

I 1.50 u. Van de wedsfiijd heb ik daardoor weinig gezien.

De le loper. Tim Brouwer de Koning (kiden Atletiek)

frnisht in 24.05. Een veteraan nota bene!. Maar dan een

hele goeie. Hij laat Pieter van der Luit (kiden) en

Maurice van Veldhoven in de laatste ronde achter zich.

De le dame Wendy van der Spijker (Haag) laat nog even

op zich wachten (28.50). Nog niet slecht. Er zitten nog zat

Oiryendad Jeugdcross, Den Haag, 2500m op 07/11/204

PlaatscatTud Naam

I JON 0:0:01 FerdiDoknan(Sputa)

5 JON 0:0:41 HuubRodegeld

I MEI 0:10:39 VeravandenHaak(SpÍta)

l0 JON 0:10:42 StefanClaessens

12 JON 0:ll:23 Timo$yDunn

22 JON 0:14:05 l-ennartPronk

7Í JON 0:16:22 FdorvanHeiningen

6 Im 0:18:41 MachteldPmnk

9.45 u. Snel nog even overal bordjes nwrrctter. zodat

iedereen de weg vindt naar het parkeertenein van

Duindi$.

10.00 u. Weer naar Clingendael. De le junioren zijn al

aan het wannlopen. Steeds meer wijwilligers melden

zich. Ik begeleid ze naar hun stukje op het partoen.

10.15 u. Marcel hangt met zijn zoon Stephen het startdoek

op. Het start- en finishgebM met alles d'r op en d'r aan

wordt uitgezet. De le lopn verkennen het parkoen.

10.55 u. Nog even het rondje fietsen. Iedereen is er klaar

voor. Starten maarl

11.00 u. 35 Junioren spuiten weg. Er ziÍen een paar hele

goeie bij. Sommigen gaan echt heel diep. De lejongen,

Ferdi Dokman, Sparta loopt 9 minuten. Dat is sneller dan

veel senioren. Het le meisje, Boukje van de Weijden

mannen achterhaar.

12.15 u. De laatste loper komt er aan. 'Een meneer in een

lange witte broek!", roep ik tegen alle wijwilligen, "Als

hij is geweest kun je opruimen". Lrvi Salzer heet hij en

hij wordt

269 ste. Ongeveer net zoveel deelnemen als vorig jaar. 5

km lint kan worden opgeruimd.

12.20 u. Snel naar de club. Daar is het al lekker druk.

Lange rijen aan de bar. We doen de prijsuireiking voor de

junioren. Zj glunderen van trots met hun bker. Ronald,

l,enie en later Izaak zitten te pezen in hun hok om de uit-

slagenlijst af te hijgen.

13.00 u.Uitslagenlijsten klaar. Snel de Haagsche Courant

bellen, dan kan het er morgen in.

13.30 u. Alles is klaar. Veel mensen blijven gezellig nog
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Trainingsweekend 2005

Eurovill'age Ardennes

H grbgu mOnt (zie inschrijrrormurierin ditcrubbrad)

Vanaf vijdag 1 8 februari 2005 Am zondag 20

februari 2005 zal er weer een trainingsw*kend
zijn. Zet dit dus vast in je agenda!

Ditwekend zal plaabvinden in Eurcvillage

Ardenneste Herbeumont, ditis.or;n dorpje in de

Belgische Ardennen. Enkele van jullie zullen dit
nog herinnerenvan een tniningsweekend onge-

veer 5 jaar geleden.

F urovillage fudennes ligt op een heuveltop en

I domineert de Semoisvallei te Herbeumonl volle-

h dE omringd door uitgestrekte bossen. We zullen

rffiWitlijven in leuke vakantiehuisjes met 2 tweeper-

soonskamers. \Ve kunnen gebruik maken van een over-

dekt zwembad, tafeltennis, klimmuur, enz.

Er zijn vele wandelroutes en mountainbikeroutes, enz...

Wat je kunt bezoeken is Bouillon (met de enorme burcht

van Godfried de Bouillon zeer de moeite waardl), Orval,

de indrukwekkende Semois-vallei, Torgny, de leisteen-

$oeve van Herbeumont, het boekendorp Redu, het Space

Center, te veel om op te noemen.

Het exacte pÍogamrna zal later bekend gemaakt worden,

maar een groot feest op zaterdag zal zeker niet ontbreken.

De kosten zullen bedragen 135 euro p.p. exclusief de

eventuele busreis en de huur van een mountainbike. De

busreis bedraagt 20 euro p.p. Wij hebben bussen gehuurd

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

mountainbikehuur bedraagt l1 euro. Hiervan zijn er een

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

Wanneer je mee wilt vul dan het bijgesloten aanmeldings-

formulier snel in.

Voor meer informatie betreffende de locatie:

hnp//www.eurovillage-ardennes.comÀÍn_nlAomepage_nl.htrnl

Namens deorganintie

Henk van Leuwen (dele,burg@planet.nl)

Ben llermans

Vaness Hendrik (hediks457@zonnetnl)

Maike Kotuink (m.l.kothdnk@ipactnl)

KOK Assurantiën kan u van dienst zíjn op het gebied van:

Inlichtingen: John Agerof

nva 3.. lid
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7 Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);
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Verslag marathon Boedapest 3 oktober 2004
meter een koÍe drank/banaan+top te hebben gehouden

vond ik het na 25 krlometer tijd voor een iets uitgebreide-

re doonmecrbeuÍ. Dat btekende nu een hele banaan,

ettelijke klonten druivensuiker, trvee plakken van &n of
andere vage cake en veel vocht, heel veel vocht; water,

thee en energiedrank in cifoen, sinaasappel en mango-

smaak. Het was ook het moment van het afscheid van col-

lega Hanno kelenberg, die een tandje bijzette terwijl ik

het eigenlijk een tikkie rustiger aan wilde gaan doen.

Inmiddels vond ik het aardig warm. Zeker nu ik een pas-

sage met wind in de rug voor de boeg had en de thermo-

meter inmiddels 23 gaden Íumwees was dat een feno

meen geworden om rekening mee te houden. Vlak langs

de 700 meter brede Donau lopen bleek met dit scenario

íumgename verkoeling te geven. Het was tijd geworden

voor gesprekken met divene andere buitenlanden: twee

Duitsers, een Australiër een Fin, een ltaliaan en e.en

Spanjaard. De Spanjaard, ik schatte hem rond de zestig,

was ooit een succesvolle middenafstandloper geweest. De

laatste 10 jaar was het taditie geworden om jaarlijls een

marathon in een 'Europan Capial' E lopen. Amsterdam

beschouwde hij als 'the worst' tot nu toe: 'dog*hit, rain

and storm'. 'B0(', zo vervolgde hij hijgend 'l fOcked one

of your women'. Hij hijgde even door alvorens de draad

we€r op te pakken 'and it cost me only 25 euro....'.De

laatste 5 kilometen werden wat zwaarder. De Donau had-

den we inmiddels letterlijk links laten liggen en er doken

een paar venijnige klimmetjes op. Maar toch werd de

speaker steeds duidelijker hoorbaar (in dit geval ies heel

anders dan verstaanbaar) en na 3.38,16 dook ik onder het

Íinishdoek door. Even later zeeg ik met een tas vol pro
viand, tezamen met de medaille aangereikt, neer in het

nabijgelegen grasveld, om vervolgens even volop te

genieten van de nazometzon. Na een half uurtje verplaat-

sten we ons naar het grootst€ buitenzwembad dat ik ooit

heb gezien, onderdeel uinnakend van een groot neo-

Romaans relax-complex. Niet dat je meer dan twee slagen

kon zwemmen want behalve een kudde marathonlopers

was recreërend Boedapest massaal naar deze heilzame

locatie gekomen.

's Avonds nog een klimmetje naar de op 100 meter

hoogte gelegen burcht. Dat ging prima, geen centje pijn.

En wat een uitzicht; Boedapest by night! Voor wat beteft

de morning after toch een iets ander verhaal. Ik was woeg

wakker, want het verkeer dat met 90 kilometer door de

stad raasde, zorgde voor de nodige henie. Mogelijk een

bewijs van een noeste arbeidsmoraal ter plekke: we willen

zo snel mogelijk op het werk zijn...Om half 7 ben ik maar

opgestaan om nog rustig een rondje door het nabij het

hotel gelegen park te 'lopen'. Deze vertoning zal er beslist

niet heldhaftig uit hebben gezien. De motoriek van een

bejaarde gehandicapte baviaan steekt mogelijk op een gra-

cieuze manier af tegenover mijn manier van voortbewe-

gen op dat moment Maar mijn hoofd was inmiddels al

weer bij de volgende marathon. Op zondagochtend 7

november 2004 op 9.15 uur vaaÍ een spciale marathon-

boot naar Tenchelling. Ra" ra" wie bevindt zich daar aan

boord?

WinKooij

Hongarije, een m@iland, *n nar land. Een

mooi land:die sóöne blaue Donau is nichtgríin
afur ja wirklidr blau! Een nar land: zigeunen,
heren en monniken(!)staan in lret
íadscentrum ke uig naast elkaar net #n
gemenschappelijk del: riike stinkeds uithet
westen al dan niet lethilíik ui&leden.

land: het parlementsgebouw in Pest doet

voor de de Westrninster Abbey en de

van Boeda steeh qua voornaamheid

kroon. Een raar +n vooral corupt- land:

horccagelegenheden beschikken niet over 'een drank-

kaart' maar soms oveÍ tenminste 3 van dergelijke atribu-

ten. De verschillen beprken zich fouwens tot het aantal

nullen dat op die kaarten voorkomt. Aftankelijk van wie

binnenstapt en hoe hij eruit ziet kijgt de bezoeker een

kaart voorgeschoteld waarbij een Dreher-biertje 100 flo
rinten kost, voor 1.000 is geprijsd danwel dat voor deze

Hongaarse godendrank 10.000 oostblok-florijnen mogen

worden afgerekend. Voor alle duidelijkheid: er gaan 250

florinten in een euro. Wat me ook heel duidelijk is gewor-

den: dit land is nog lang niet klaar voor de EU. Wij 'oude

EU'ers' worden niet als de nieuwe bondgenoten gezien

maar als bewegende goudmijnen. Ja, laat ik het daar eens

over hebben, over bewegen, want ik kwam per slot van

rekening naar Boedapest om daar met enkele collega's

een marathon te lopen. En dan verstomt gelijk elke vorm

van kitiek......wat em prachtig evenement en wat uitste-

kend georganiseerd! De start vond plaats dirert naast de

pittoreske ijsbaan waar enige jaren geleden nog het EK

hardrijden op de schaats werd gehouden, in de priode dat

Hongarije vanwege de prestaties van Emese Hunyadi tij-

delijk in de ban was van Hollands wintene volksvermaak

nunmer 1. Klokslag 9 uur vertokten de 3500 deelne-

mers, na allen in hun eigen taal welkom te zijn geheten.

Enftousiast werden we toegejuicht en toegezongen, ook

Nederlandse supporters lieten zich bepaald niet onbetuigd.

De Hazes-koorts bleek ook hier epidemische vormen te

hebben bereih: 'Nederland o Nederland' en 'het is koud

als zonderjou' werden zowel vocaal als ins[umenaal bn
gehore gebracht. Na het oventeken van de fraaie kening-

brug zou 30 kilometer lang de Donau het beeld blijven

domineren. We liepn nog even langs een (niet blauwe

maaÍ groene en bovendien stinkende) zijrivier en er was

e€n pösage over het prachtige langgerekte Margit-eiland,

dat midden in de Donau ligt. Hier droegen de vele honder-

den fel gekleurde kasanjebomen in de najaarszon bij aan

een betoverend effect.

Met een kruissnelheid van 12 per uur genoot de qua

lenge opvallende toerist, tevens schrijver dezes, met volle

teugen. Het goeddeds vlakke parcoun was uitstekend te

belopr. De klinkers, waarvooÍ we vantevoren waren

gewaarschuwd, doken slechts op brj twer pleintjes. Daar

ware bovendien, ter compensatie voor dit eventuele onge-

mak, gelijk verversingposten opgetuigd. Na elke 4/5 kilo-

g,ntertrek
TET. O7O 3ó3ó4Ió WWW.INTERIREK.NI. INFO@INTERTREK.NI.

Landeltjk orkend lnstallateur

L O O D G I E TE R IN S TAt LAT EU R

van LoostÍaat 140 25AZ XH Dotr Haag
tslefoon 070 35243AA / 06 543325'19
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I rtmassage
de vaatverwijdende producten, terwijl de huid brj lage

buitentemperaturen veel warmte kan verliezen.

Wanneer sportmassage?

Massage kan worden toegepast bij vermoeide en stijve

spieren. Sprtmassage is echter niet altijd lekker en werh

niet altijd gunstig. Een sporfnassage bij zeer stijve spieren

is al snel te hard, waardoor de spieren na afloop nog stij-

ver en pijnlijker aanvoelen. Sprtmassage mag nooit wor-

den toegepast (de eente dagen / weken) na een spier-

scheur, bij een ontsteking of wond van de huid, of als

iemand koorts heeft.

Spor[nassage wordt meestal de dag na een wedstrijd of
ffaining gegeven. Na aÍloop van e€n zware raining of
wedsrijd kunnen afualproducten van de spierstofwisse-

ling, zoals vocht en lactaat, zich in de spieren ophopen.

Let wel, deze effecten zijn grotendeels te voorkomen door

een goede cooling-down uit te voerenl Een hentelrnassa-

ge bevordert de afvoer van deze afvalstoffen uit de spie-

ren waardoor spierpijn zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Het lichaam zal sneller hersteld zijn en beter de volgende

belasting aankunnen. Een hentelrnassage duurt meestal

zo'n 20 minuten en kan prima gecombineerd worden met

een warmtebad of sauna. Als de spieren heel zwaar belast

zijn, zoals bij het lopen van een marathon, is het beter om

de sprtmassage enkele dagen uit te stellen. Het is dan

verstandiger om de overbelaste spieren eerst tot rust te

brengen met ijsmassage, het liefst 5 keer per dag geduren-

de 20 minuten.

Samenvatting

SporÍnassage bevordert het hentel en is met name zin-

vol voor atleten die (bijna) dagelijk trainen. Het moet

gezien worden als een aanlulling op de cooling-down en

andere hentelrnaategelen

Els Stolk

BondsarísKNAU

Wintergedachte van

The Hague Royal Ten
wíuun

dagelijks gesport wordt, hebben de spie-

zwaar le verduren. Een goede rainings-

voldoende rust is ingebouwd, is het

allerbelangrijkste om overbelastingsverschijnselen te

voorkomen. Daamaast is het venandig extra aandacht

aan ontspanning en herstel te geven. Denk hierbij aan een

goede voeding, aan saunabezoek, maar ook aan sportmas-

sage.

Hoe werkt sportmassage?

Door het toepassen van sportÍnassage feden de volgen-

de effecten op:

. De haarvaatjes in de huid en spieren gaan verder open,

waardoor er een duidelijk toename van de doorbloeding

opreedt. Doordat de spieren beter doorbloed worden,

zullen de gevormde afualstoffen (o.a. vocht en lactaat)

beter worden afgevoerd en wordt spierpijn zoveel

mogelijk voorkomen.
. De afuoer van afralstoffen wordt ook verbeterd door de

uitwendige druk van de massage.

. De spienpanning wordthihvloed.

Er zijn verschillende massagetechnieken, zoals wrij-

ven, kneden, kloppen en schudden. Uitgangspunt is dat

een spoÍmassage voor de sprter (ot op zekere hooge)

comfortabel moet zijn. Vaak gebruikt de sprtmasseur een

tussenstof, zoals massageolie of massagemelk. Het doel

van deze tussenstof is het verminderen van de wrijvings-

weerstand, waardoor pijn en initatie van de huid en haar-

zakjes (zoveel mogelijk) voorkomen wordt. Soms wordt

een tussenstof gebruikt die een vaatverwijding in de huid

geeft. Het gebruik van deze tussenstof voelt wel lekker

warm Íum, maar sommige mensen zijn overgevoelig voor

Het is volop hertfi, de winter staat te trapplen
om binnen te komen. De eerste vorst hebben we
alweer te pakken gehad, maar ik zit lekker wann

binnen.Voor mijligt een sheetmetde details

van the RoyalTen. Het is nijn huiswerk de

komende winter. Het bestuw van de Royal gaat

natuurlijk dooren is alwer hezig metdevoor-
bereidingen van de wedstrijd op 22 mei 2005.

Onze officemanager is papieftechnisch zeer sterk

en ze herlftmijdan ookvoozienvan de nodige

evaluatie heeft toch weer een aantal

die bekeken moeten worden,

is en wat niet kan.Over het alge-

over details voor veftetuingen en kleine

wijzigingen. Hierdoor kunnen sommige processen nog

beter gesnoomhjnd worden. De waag of we inderdaad

met de Championchip gaan werken ligt nog open. Zo op

het eerste gezicht was ik erg enthousiast erover, maar nu

ik zie wat er allemaal bij komt kijken en ben ik wat

getemperd. Als we het doen dan verandeÍ er namelijk

nogal wat. We kijgen te maken met een sterk gewrjzigde

inschrijving en het innemen van de huurchip na de wed-

strijd. Ook zullen we ervooÍ moeten zorgen dat we voor

iedere chip die we uitlenen een borg moeten hebben. Er

zal dus een strak plan moeten worden geschreven hoe we

dit gaan aanpakken. Meer als ooit te voren zullen we een

waterdichte administratie mo€ten voeren. Aan ieder num-

mer moet een naam en een chip gekoppeld worden.

een bedrag van circa € 30,- op zak heeft. Informatie zal

dus duidelijk moeten zijn dat op dit feit gewezen wordt.

Dit betekent natuurlijk veel meer, want we zullen de

folder aan moeten passen. Het betekent dat we ook meer

computerwerk zullen hebben. We hebben daar dus mens-

kacht voor nodig om de toetsen te bedienen. Uiteraard

betekent dit ook dat we meer notebooks nodig hebben.

We hebben in dat geval ook mensen nodig die de geleen-

de chips weer terug zullen ontvangen. De organisatie is

verantwoordelijk voor de uitgereihe chips, in de praktijk

betekent dus dat iedere chip die niet terugkomt, betaald

zal moeten worden. Wanneer de borg ook binnen is bij

ons is dat niet zo'n probleem, maar is deze borg niet bin-

nen dan draaien wij zelf op voor deze kosten. Sommige

functies zullen volgend jaar dus misschien niet terug

komen, maar waar wij wel dringend behoefte aan kijgen

zijn dames of heren die een klein beetje kunnen typen. EÍ

is nog tijd dus u kunt de winter doorbrengen binnen bij de

warme kachel met e€n cursus typen, dan bent u er volgend

jaar zeker klaar voor.

Doordat dit meer werk in de voorbereiding met zich

meebrengt zullen een aantal lrijwilligers een paar dagen

voor de wedsrijd ons al kunnen helpen met de gegevens-

verwerking. Er valt dus herl wat te brainstormen de

komende winter.

Wat mij wel opgevallen is «lat de Hague Road Runnen

de wedsnijdorganiseerders zijn bij uitstek. 0p onze club-

cross, georganiseerd door Peter van keuwen (gefelici-

teerd nog een perfecte organisatie weer) zag ik hoe profes-

sioneel men weer te werk ging. Door de jarenlange erva-

ring op dit gebied verloopt het proces heel gladjes. Bijna

alle rdjwilligen die hierbij hielpen zie ik ook op The

Hague Royal Ten weer terug. Ik wed dat je daar dus een

hele goede crew aan hebt. Een applausje voor al deze vrij-

willigen is wel op zijn plaas denk ik. En daardoor weet

ik, dat als we de chip gaan doen dat het voor de eerste

keer lastig zal zijn, nieuw dus, maar dat ik er zonder meer

vertouwen in heb dat het goed gaat komen.

Met zulke kanjers van wijwilligers zullen er geen pro-

blemen zijn, maar alleen maar oplossingen. Er zullen geen

verrassingen zijn maar uitdagingen. Er zal geen nieuwer-

wets gedoe met een geel ding zijn, maar uha modeme

chipwedsnijd die zijn weerga in de regio niet kent. We

hebben de hele winter nog om ons plan uit te werken en er

iets moois van te maken. Train rustig en voozichtig de

winter door, zodat u genoeg conditie heeft voor de vol-

gende Royal Ten.

Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor zijn inzet.

Voordat we het weten is 2005 en daarom wens ik nu

iedereen alvast een uitermate gezond en sprtief 2005

toe, ook namens het hele bestuur van de Royal Ten. Als

extra wil ik onze redacnice bedanken die het l0 jaar vol

heeft gehouden om dit clubblad te maken.

Ik zal haar zeker persoonlijk bedanken voor het vele

werk wat ze heeft venicht en de soeple samenwerking.

MarcddenDulk

Voonitbr van llrc Hague Royal Tm

www,royalhn,nl

Mensen die zelf een chip

hebben zrjn het makkelijkst,

zij betalen allem het

inschrijfgeld. Deze hoeven

geen chip te halen en weer

terug te geven, simpel alleen

een nummer halen.

Dan hebben we nog de

voorinschrijven zonder

chip, deze zullen een chip

moeten huren of kopen.

Voor deze chip moet men

een borg van €25,- afge-

ven, dit kan schriftelijk,

want onze penningmeester

kan dit vooraf controleren of
de gegevens kloppen.

Nainschrijving is moeilijker

vanwege de borg van de

chip. De mensen zullen dit

bedrag contant moeten beta-

len en na inlevering van de

chip zal het geld terug

gestort worden. Hier dient

dus ook een waterdichte

admirustratie van gevoerd te

zijn.

Hierbij kan ik me voor-

stellen dat niet iedere loper
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Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat I
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
TeleÍax: 07O - 360 79 51
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De Ter Fox Run in Canada
Afgelopen periode en wat onverwachte vakantie bij familie
in Canada doorgebracht. ln Winnipeg, midden in en enorm
land, beide kusten / oceanen liggen zo'n 3500 km weg.
Winnipq is en stad metzo'n 600.M inwonenin detanelijk
onbekende provincie Manitoba, of zoals ze zelf graag uitdruk-
ken op de autorqktatieplaten "Friendly Manitoba", en dat is

het. Een zer,r vrtendelijke en zeer diverce bevolking.

gesproken, ten eerste zijn er de "natiyes", de

bevolkingsgroepen die wij gemakshalve als

en Bkimo's (lnuit is de juiste naam) bij elkaar

die onderling ook echt heel verschillend zrjn. De Métis, een

inhermse FranVlndiaanse bevolkingsgroep, en dan al die voor- en na-oor-

logse "import', emigranten uit de hele wereld, teveel landen om op te noe-

men. En dat leeft allemaal met, maar meestal door elkaar. Folkloristisch

evenementen vinden plaats in julíaugustus. Dverse bevolkingsgroepn /
artiesten verzorgen "specials" uit het land van herkomst, vooral ook muzi-

kaal, en dat dagen en week-ends achter elkaar. Kan je nagaan wat een

vencheidenheid yan mens€n en culturen en dat alleen in en rondom

Winnipeg, het culturele centum van Midden Canada. De provincie

Manitoba vormt tezamen met de provincie Saskatchewan het toeristisch

'bnbekende" deel van Canada. Samen ongeveer de oppervlakte van

Franktijk, Spanje en Portugal! Het is echter wel het deel dat een enorme

hoeveelheid graan produceert en daarom ook wel de "graanschuur van de

wereld" wordt genoemd. Daamaast herft Manitóa, groter dan Frankijk,

oftewel 15 keer Nederland, met slechts een miljoen inwoners, ook heel

veel moois te bieden. Misschien niet zo spectaculair als in het Westen de

provincies Alberta en Britisch Columbia met vooral de

Roc§ Mountains, of in het Oosten waar Québec en Nova

Scotia toch ook een behoorlijke bekendheid genieten met

de Niagara Falls, de meren en de ruige Atlantische kust.

Vorige maand dus op familie bezoek voor ruim 3

weken, m'n oudste broer woont al ruim 45 jaar in Canada

en sinds de '70 jaren in Winnipeg. Dit is niet ons eerste

bezoek, dat was in 1993. Inmiddels wordt dit onze vierde

keer, maar eerdere bezoeken deden we ook vooral

Québec, Alberta en Britisch Columbia aan, de toeristisch

bekende gebieden, en dan per camper. Dit keer zouden we

alleen in de buurt blijven, oftewel in "Friendly Manitoba".

Toevallig viel het bezoek samen met een jaarlijks

terugkerend evenement georganisecrd door de Terry Fox

Foundation. Wie Terry Fox was hoef ik waanchijnlijk

niet te veÍellen, voor de Canadezen is hij de meest beken-

de Canadees! Op zondag 19 september werd de run voor

de 24ste maal op rij georganiseerd, 3 dagen ervoor waren

wij in Canada aangekomen en ik had m'n hardloopspullen

bij me. Ook had ik een heel goede herinnering aan de run

in 1993 toen we in Britisch Columbia waren (in

Revelstoke) waar ik voor de eente keer life kennis maahe

met het fenomeen van de Terry Fox Run (T.F.R.). Ik heb

toen begrepen dat er eigenlijk in elke stad of elk dorp wel

een run wordt georganiseerd dus ik liep in 1993 (ook op

zondag 19 september!) m'n eente 10 kilometer in de

T.F.R. Indertijd was ik daar de enige buitenlander die mee

liep en dat werd ook duidehjk bekend gemaakt! Mooie

ervaring die eerste run en ik was ook behoorlijk onder de

indruk van de doelstelling, geld inzamelen voor onder-

zoek en bestrijding van kanker. Landelijk bracht dat in die

jaren tussen de 7 a 8 miljoen Can. Dollars op. Liep ik in

1993 mee met vooral een herinnering/beleving aan mijn

in 1985 aan kanker overledenjongste zusje (pas 35 jaar),

ditjaar toch ook een wat andere beleving want zoalsjullie

allemaal weten was er bij de H.R.R. de nodige aandacht

aan besteed om het overlijden van Marianne Koopman,

eerder dit jaar, te gedenken. En ik heb begrepen dat ook

hier de loop een succes is geworden.

Werd de loop in Nederland op 26 september gehouden,

wij meldden ons dus een week eerder in ïVinnipeg om

ongeveer 09.00 uur in het mooie Assiniboine park. Wij,

want ook de overige familie zou meedoen maar dan wan-

delend op de 5 km.

Het was weer een ware belevenis om mee te doen met

al die wandelende, kinderwagens voortduwende, steppen-

de, fretsende, skelerende, hard- of minder hardlopende

mensen! En als je je dan bedenkt dat iedereen wel een

reden heeft om mee te d0en......................
Indrukwekkend toch of niet?

Na dit evenement hebben we natuurlijk nog veel meer

gedaan in Manitoba. Alle details zal ik jullie besparen

want anders kan er wel e€n aparte editie van Hot Road

Review worden gemaakt (en Hellen heeft gezegd dat dit

haar laatste Road Review is - jammer hé?). Dus ik zal het

verder kort houden. Maar we bezochten in het Noorden,

Churchill, slechts 1000 inwonen, alleen pr rein of vlieg-

tuig bereikbaar, ook zagen we daar de poolvos, enja hoor,

ook de ijsberen en de witte walvissen (beluga) en dat tus-

sen de seizoenen in. Een schitterende tocht door de

"Parklands" van Manitoba, uitgesfekte, in herfstkleuren

getooide bossen, en al die meren (die alleen al bijna 2

keer de oppervlakte van Nederland beslaanl) vormden

echte hoogte punten van deze schitterende vakantie.

Honderden foto's zullen voor ons een blijvende herinne-

ring zijn van een onvergetelijke vakantie in Manitoba met

daarbij voor mij ook nog em frjne Terry Fox Run herin-

nering!

CeeCee

I

A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van a[[e soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supptementen. Ook

maken wij speciate sport-inlays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

orthopedische schoentechniek

D
D

:
Normaallopen, ffi' W

!F-
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Hardlopen bii koud weeÍrnmo@
warmte in de romp op te slaan. De

warmte die het lichaam via de handen

verlaat, moet wel worden vastgehouden.

Wanten zijn dan beter dan handschoe-

nen; vier vingers geven meer warmte dan ern vinger.

Het hoofd is groter dan u denkt; veel warmte ontsnapt

via het hoofd. Bij koude is een muts op het hoofd een

must. Als u last heeft van uw ademhalingsorganen,

gebruik dan een bivakmuts. De lucht is dan al iets voor-

verwarmd als hij in de mond komt.

De benen zijn brj het hardlopn verl in beweging dus

die geven veel warmte. Enige bescherming is echter wel

geboden, omdat ook die warmte niet nodeloos verloren

moet gaan. Een ftainingsbroek beschermt de benen al

goed; brj temp€ratuÍen van behoorlijk onder nul, kunt u

nree rainingsbroeken over elkaar aan doen. De lucht

ertussen isoleert weer. Ook hier geldt weer, dat als men

teveel aan doet er gezweten wordt, de broeken nat wor-

den en de benen koud.

Als u stopt met hardlopen, produceren uw spieren geen

warÍnte meer. Doe dan onmiddellijk een droog shirt aan.

Ook als U buiten staat is het belangrijk zo snel mogelijk

de natte kleding uit te trekten. Er is nog nooit iemand ziek

geworden van even snel droge kleding aanfekken. Het

lichaam dampt nog wel even na. Er zijn er wel genoeg

ziek geworden van te lang in natte kleding rondlopen.

Met kleding kunt U wat afspelen.Wanneer ecn ijskoude

wind tegenblaast, doet U een winddicht regenjack aan. Bij

wind meedraait U het jack om Uw nuddel en als U stopt

met hardlopen kunt U het jack ook weer aandoen. De

lucht binnenin kan ook niet naar buiten en isolerrt weer.

Door te spelen met kleding kunt U erachter komen wat

voor kleding U aan moet doen gegeven de buitentempera-

tuur, de wind en de mate waarin U zich gaat inspannen.

Dannisvan &nBerg,

FysiotlcrapttHRR

Beste Loopvrienden,

Hetlichaam beschermentegen koude isvoor @n

mens gemakkelijku dan hette besdtermen

tqen warmte. Klding vonnt het fulangrijkste
hulpmiddel om bij koude het lióaam op tempe-
rafitur te houden. Een hardlopr dient eruaing
te krijgen in "het spelen met klcring". Bijkoude
kan hetdragen vanteweinig kleding deoonaak
zijnvan enflinke dalingvan de lichaamstempe-

ratuur. Te vr;l klding futekent een te grote

zwxtontwikkeling. Die nattigheid leidt ook tot
een sterke daling van de lichaamstempentuur.
Zo'n daling van de lichaamstempratuur moet

worden.

(lt) van de mens ligt rond

7 graden. Een (te) $erke daling van de lt
tot bepaalde ziehevenchijnselen.

7 graden is zeHs dodelijk. Als het koud is

dan verliest het lichaam de meeste warmte doordat de

t€mperatuur van de buitenlucht aanzienlijk lager is dan de

It Gtraling) en door de koude wind (stroming). Ook in de

winter zal bij flinke inspanning warmte afgevoerd worden

door de verdamping van zweetwater (zweten). Het

lichaam zelf weet deksels goed dat de lt niet te laag mag

worden. Als het koud wordt, is het lichaam net zo zuinig

op de lichaamswarmte als de mooi-weer-hardloper op zijn

huid. Bij behoorlijke koude kan het lichaam het echter

niet alleen af. U moet uw eigen lichaam een flinke hand

helpen, door extra "deksels" op het lichaam te doen.

U kunt uw warmte-verlies door staling, stroming en zwe-

ten t€gen gaan door uw huid af te dekken met precies net

zoveel kleding als nodig is gegeven de buitentemperatuur,

de wind en de mate waarin u zich gaurt inspannen. Als u

een rustige duurloop doet, moet u meer kleding aan dan

tijdens een grotere inspanning (prestatieloop b.v.). Door

met kleding te "spelen" kunt u uw lichaam helpen de lt in

de hand te houden. Tracht uit te vinden wat voor u de

ideale manier van kleden is tijdens het hardlopen bij koud

weer. Enige tips zijn wel te geven.

Hoe kouder het wordt, hoe meer kleding u aan doet.

Dit tot op zekere hoogte. Ook bij koude geldt dat bij hard-

lopen een boel warmte wij komt. Als u hardloopt dan

leveren uw spieren energie. Het menselijk lichaam werh

echter niet efficiënt. Slechts 3070 van de vrijgekomen

energie is bewegingsenergie,'l0lokomt vrij als warmte.

Dat klinkt goed als het koud is, maar als u teveel kleding

aanherft, gaat u extra veel zweten. Daardoor krijgt u natte

kleding. Uw lichaam koelt afen het tegendeel wordt dan

bereikt, in plaas van warmer krijgt u het kouder.

De belangrijkste organen van het lichaam bevinden

zich in de romp. De romp moet dan ook het beste tegen

warmte-verlies beschermd worden. Het lichaam zelf rekt

alle warmte elden uit het lichaam weg om in die romp op

te slaan. U kunt een handje helpen door verschillende

lagen kleding over elkaar aan te doen; T+hirts b.v. (één

met lange mouwen). De lucht tussen de verschillende

lagen isoleert voortreffelijk. Dan doet u er een trainings-

jack over heen en eventueel kan een (winddicht) nylon

regenjack gdragen worden als de temperatuur onder nul

is gekomen. Bedenk dat het hardlopen met meewind een

groot aantal graden scheelt met het hardlopen met tegen-

wind. Voor de wind kan het 4 graden boven nul zijn en

tegen de wind 4 graden onder nul. Ook is het van hlang
goed vochtabsorberend ondergoed te dragen.Het lichaam

poogt zichzelf voor een lage lt te behoeden en bij voor-

keur trekt het dan warmte weg uit de handen, om die

Hier en bertchtje voor diqenen die
mij(nog) kennen. tullie zullen hetwel
vreemd vinden dat ik nooit mcr;r bij de

club langs kom, en dat ik ook niet op

het feest geweeÍ ben. Dat herlft een

reden.

mi,n story.

geleden heb ik een kunstknie

(metaal). Mijn knie was versle-

die tijd heeg ik ook last van de

Jullie begrijpen wel dat

wrj (Mary en ik) dit eent een plekje moesten

geven, De eerste tijd zat ik ruet zo lekker in

mijn vel en moest ik uit een diep dal komen.

maar door zo'n klasse wouw ben ik er door-

heen gesleept. Nu ben ik stabiel, ik kan er

goed met leven en ik kan er ook over praten.

Dus mocht je me zien spreek mij rustig aan. Ik
sta weer stevig in mijn (niet loop)schoenen.

Mochten jullie een Knert zien doe hem de

groeten yan mij. Ik hoop jullie spoedig te zien,

dan hoef ik het hele verhaal niet steeds uit te

leggen.

P.S. ik ben niet zielig hoor.

De qucties van jullie sqtwiend
Driqv.d.Bos

Die knert waar hij het over heeft is een mop.

Paul van Dunne heeft laatst een foto van een

knert op het prikbord gehangen en die is ook

aan Dries gestuurd, vandaar.

)

lnterview met een sponsor
Zier running, speciaalzaak op loopsportgebid
van eigenaar Zier Schaap, zie ook de advertentie
in dit clubblad. Wie kent Zier Sàaap niet? Al 20
jaar en fugrtp op loopschoengebid! Gestart

ofwel omguóakeld van timmerman naar

bedriifsleider in en zaak in de Piet Heinrtraat en

2 jaar later in de N er jaren de huidige zaak aan

de Laanvan M*rderuoortgestaften met

kon hij ook aardig uit de voeten

SpaÍa, toen nog aan de Haagse

Uitblinker op de 3000 meter

welk nummer ook zijn Waterloo werd tij-

dens een invalbeurt op gevorderde leeftijd. Een plotselin-

ge invalbeurt zonder voldoende warming-up resulteerde

in een gescheurde achillespees bij het passeren van de

waterbak. Het is allemaal gelukkig weer goed gekomen

wanÍ Ziq loopt zo nu en dan ern wedsrijdje mee. Op

basis van zijn goede conditie deed hij op Duinrell ook een

mee íum een Langlauf Kampioenschap en won van de,

terhnisch gezien, verl vaardigere concunenten. ker had

een tljd twee zaken naast elkaar, nl. ook één voor zaal- en

veldsprten, uitgezonderd voetbal maar na een aantal

jaren is hij daar weer mee gestopt "ik wil niet groter groei-

en maÍu wat ik nu heb verder verbeteren, penoneel een

goede opleiding geven. belangrijke manifestaties onder-

steunen en begeleiden en last but nog least de klant op een

voetstuk plaatsen d.m.v het geven van veel aandacht,

vooral aan mensen met makkelijke (normaal) voeten of

Zier en assistente Truus tijdens Royal Ten 2004

voetafwijkingen van diverse aard". Nu even de prakijk,

als je bij Zier Running binnenkomt en door hem zelf of

door een van de medewerken wordt geholpen. Je hebt

niet het gevoel dat alleen de verkoop van de sportschoe-

nen cenraal staat. Eent wordt geinformeerd waarje sport

en wie je naar Zier heeft verwezen en dan pas komen je

wensen op tafel. In het verdere gesprek valt de deskundig-

heid op en als er

werkehjk pro-

blemen ontstaan

dan wordt niet

nagelaten desk-

kundigheid van

de "baas" erbij

te berekken. Al
dezn positieve

punten en des-

kundigheid mist

men vaak bij een

gewone algeme-

nere sportzaak,

althans op het

gebied van de

loopspÍ en als

trainer merkte ik

vaak dat lopers

Perconeel

en

me€r op het uiterlijk en kleur van een schoen vielen dan

de kwaliteit, zelfs met schoenen aankwamen tegen pÍona-

tie maar schoenen tegen supimatie nodig hadden. Dus wat

let je om naar Zier Running, een speciaalzaak met des-

kundig pnoneel toe te gaan, die ik van harte aanbeveel.

Harm Hendiks

Zier Schaap

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

in verouderde houten vloeren en vele soorlen parket

\Yaldeck §rmortkade 659,2518 KH Den Haag, tel 07G3456960
06-22404481 www.theoldloorshop.al horÍenvloer@heoldloorshop.nl
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Schiereindeloos -
De t\íonni kenloop 23110/2004

Fortis Halve Marathon 12september 2004
Deze halve marathon werd dit jaar voor heteerct
gehouden. Het parcourc was 2 rondj* van onge-

veer 10 km over de Coolsingel, Boompjes en

Maasboulevard en wer terug. De start voor de

elite was om 11 uur, voor ons, de mindere goden

en godinnen, was de start om 11.45. Deze iets

latere start had hetvoordeel datwe de toppen
konden zien starten en ook zien lopen toen wij
aan ons le rondje hegonnen. Het is een snel par-

cours, gehxl over de weg natuurlijk en vlak.

De organisatie was prima en Rotterdam is en blijft een

leuke loopsad. Nu ook met een halve marathon op de

loopkalender.

PaulienWijnvoud, groep van loop den OudenNauwelijktien dagen terug van een prachtige

Gnada vakantie, staat er een wekendje met

een paar h#lgezellige road runnen bijmijop
de kalender. Hetweekend van 22-24 okober
naar Schiermonnikoog, voor de 3de

Monnikenloop op zaterdag. Maximaal 3N
lopers, meer willen ze er op dat mooie wadden-
eiland niet hebben.

W#JI'
Marjoloin heeft een prima onder-

komen geregeld. Met het huisje

Jonathan (awel die beroemde

echte Jonathan Livingston Zee-

meeuw, die in ons allemaal leeft,

uit het verhaal van Richard Bach,

verfilmd met muzieldsongs van

Neil Daimond) in het park De

Monnik heeft ze een prima

slaapplaats voor 6 personen, de

rest ziet wel hoe en waar ze sla-

pen..........0f niet. Vanaf de

boot ligt het zo'n 10 minuten

fietsen voor het eigenhjke dorp

Schiermonnikoog.

Ynjdag22ll} 0m ongeveer 12.45 uur feffen Eric, Jan,

Margreet, Frans, Marjolein, Bert en ondergetekende

elkaar in Lauwersoog, dat net in Groningen lig (a toch

Meindert?). Vandaar met fiets en bagage met de veerboot

van 13.30 uur overgestoken naar Schier (voor de kennen

de aÍkoÍing voor Schiermonnikoog) en dat is dan weer

helemaal Friesland (a toch Frans?). Later, met de boot

van half zeven volgen Astrid en Meindert vanuit

Groningen zodat de ploeg compleet was. Want natuurlijk

wordt er gelopen maar daarvoor alleen gaan we niet een

heel weekend naar Schier. lek'ker fietsen, wandelen, ter-

rasje (verwarmd) met drankje en hapje scoren erg hoog in

zo'n week-end en de eerste avond raakt ook de bodem

van de fles Beerenburg in zicht.

Toch zijn Margeet en Frans zaterdagmorgen op tijd op

voor de vene broodjes! En dan om half elf op weg naar

de startplek in het centrum van het dorp. Een gezellige

drukte, met om I1.00 uur de start van de 10 en de 15 km

en een paar minuten later de staÍ van de 5 km en de

jeugd. Eric, Bert, Meindert, Frans en ik staan er voor de

15 km, Margreet en Jan gaan voor de l0 km en Marjolein

verkiest het 0m met Asnid solidair (of noodgedwon-

gen???) op de 5 km te staÍten (iets wat ik achteraf ook

beter had kunnen doen).

De loop gaat vanuit het dorp door duinen, sfand en

weer bos/duinen over een groot deel van het eiland. Echt

een heel mooi parcoun. Er staat een Ílinke wind (kacht 5

a 6) maar de temperatuur is goed en het is droog. De 5 km

worden door Astrid en Marjolein op een heel rustige en

ontspannen manier gelopen en ook op de 10 km doen

Margreet en Jan het rustig aan (a, zo was het toch als ik

het goed begrepen heb????)

De 15 km is een ander ver-

haal, daar wordt er aardig aan

geftokten, Bert loopt de eente

kilometers aan kop maar Eric

komt als eerste van het groepje

binnen in 1.20.30 uur en Bert

eindigt als laatste van de groep

binnen de zeer accepabele tijd

van 1.25 uur, zelf moet ik al snel

opgeven met een gescheurd

kuispiertje (of is het een gekuit

spierscheurtje??)

Dit alles belet ons niet, of sti-

muleert ons juist, om na e.en

douche (om de buuÍ), een soort

lunch met ven brood, dank aan

Marjolein ook voor de volgende

ochtend, op de fiets nog wat langer van de Friese onbed-

orven-buiten-wadden-lucht te genieten.

Dat wordt de volgende dag, na een stevig ontbijt, met

eieren en spek (dankzij Jan) en redelijk vers brood (dank-

zij nogmaals Marjolein - zie gistermiddag), lekker voort-

gezet. Fietsend en wandelend, met bezoek aan het hoogste

punt, de bunker Wassermann, vliegl de dag voorbrj op het

mooie eiland en voor we het weten zitten we om 16.30

uur weer op de boot terug naar de vaste wal.

Alles bij elkaar een heerlijk gezellig weekend op

Schier, een eiland om vaker op te zoeken (vooral met die

gezellige loopvriendjes van me).

CeeCee

Ineke Schnitzler veÍrokken we op tryd

Het was gelukkig droog maar het

hard. We hadden er een beetje een

Ineke had de week ervoor de Vlietloop

gelopen en ik de dag ervoor de Veluweloop. Maar we

konden altijd na I rondje afhaken, zo bedachten we,

Onderweg ging het eigenlijk best goed. Ook het feit dat

het parcoun 2 dezelfde rondjes was, vond ik niet zo erg

eigenlijk. Altijd veel te zien aangezien aan de andere kant

ook altijd lopers waren. Vezorging was OK met water-

psten om de 5 km en ook spnsen.

De wind viel ook wel mee, omdat het meer zijwind

was dan echte tegenwind vol in het gezicht. Het toeval

wilde dat Ineke en rk zij aan zij over de finish kwamen.

D g
Sinds het nog steeds betreurde vertrek van Els

Blemen alsvaste kracht achter de bar op zon-

dagochtend, worden de bardiensten op die och-

tend wisselend uitgevoerd door de leden die dan

zelf komen trainen. ln de prakijk betekent dit
datdqenen die zich hieruoorhebben
aangemeld, ongever.r enmaal in de acht weken
huntraining moeten inkorten omtijdig achter de

bar te kunnen plaahnemen.

ste bartnedetruerkers,,,
I

0ne

heeft het echter slim bekeken en

voor zijn of haar bardienst weer anderen

gevolg daarvan worden de zondagoch-

bediend door Joris en Sjoerd

Pijpers, voor zover bekend dejongste barmedewerkers die

de HRR ooit heeft gehad. Reden genoeg om beiden eens

aan em diepte-interview te onderwerpen. Omdat Sjoerd

echter nog niet kan praten, voerde Joris het woord.

Hoe lang zijn jullie al lid van de HRR?

Wij zijn zelf helemaal geen lid, maar onze vader en moe-

der wel. Papa is ruim tien jaar geleden lid geworden en

loopt officieel in de groep van Joop den Ouden. Hij komt

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat ie
nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íï:jtïi:liïï::tjil: ö
wil je meer weten? Fngsn
We nemen graag de tild MSPnt
voor ie, cor,rTAcïT.ENsPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

echter alleen op zondagochtend, omdat hij doordeweeks

te laat thuis is om mee te ffainen.

Mama heeft al heel lang niet meer gelopen, maar gaat in

januari weer met de ZOT-groepen beginnen. hlf rain ik

ook niet, maar ik heb al wel twee keer meegedaan aan de

CPC. Afgelopenjaar heb ik ook de Sijtwende-tunnelloop

gelopen en ditjaar nog de Royal Ten. Volgendjaar wil ik

ook aan de HRR-cross meedoen. Misschien ga ik later

ook wel lopn, maar eigenlijk vind ik voetbal leuker.

Voor ik op voetbal mag, moet ik eent leren zwemmen.

Mijn broertje zit ook al op zwemles. Lopen kan hij nog

niet, tijgeren echter als de beste. k zotden eigenlijk tr1-

dens de Nieuwjaanbonel eens een tijger- of een kruip-

weds[ijd moeten houden.

En waarom draaien jullie bardienst?

Toen Els met de bardienst stopte, herft mama zich als

wijwilligster opgegeven. Na de geboorte van Sjoerd

neemt papa soms de bardienst over. Ik probeer altijd

zoveel mogelijk te helpen. Omdat

bar mogen, is dat best wel

sen hun rommel

mJNt{§n§
I

omdat veel

I

I
I

I

{l
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de
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29 ohober vertrokken wij om half vijf
vanaf Voorburg richting Schiphol

om naar Nice te vliegen. Na een turbulente

Italië, ging het in snel tempo naar Gassin,

wÍutr we een luxe chalet van een medeloper tot onze

beschikking hadden. De Cote d'Azur, zeker 350 volgens

zeggen, (15" vrijdag en 20" zatnrdag) lag er triest bij in de

motegen, onder de prachtige pin parasols (parasolden-

nen), toen we zondag om 9 uur aan de 20 km (ble* 16,4

km te zijn) van Saint Tropez hgonnen. Wij vonden dat

allerminst een próleem met een parcouÍs dat veel vals

plat maar wel erg veel natuurschoon bood, en met uitzicht

op de prachtige jachten van de jetset van Europa in de

haven. Na een goed gelopn rarc werden we bij de finish

door de organisatie onthaald met een beker rosé of rode

wijn en een tarte fopezienne die ons, na enig awrclen,zo

goed beviel dat we weer snel henteld waren. Ontspannen

konden we de rest van de dag gerueten van het goede

Franse leven. Helaas de volgende dag, maandag 1 novem-

ber, vlogen we weer terug naaÍ Nederland om 's avonds

op de club aan em henteltraining deel te nemen. Moe

maar voldaan kijken we terug op de mooie dagen in Zuid

Frankijk. Het Franse avontuur was voorbij.

lneke Gillet

taak is echter het uitdelen van koekjes.

want als je niet uitkijh, vallen

het bordje. Voor de meote lopen is dat

echter geen próleem, want die eten ook wel koekjes die

ik weer van de grond heb opgeraapt.

Wat is het leukste van de bardienst?

Het leukste is dat de mensen altijd erg aardig zijn. De

meesten ken ik ook wel bij naam, omdat het op zondag-

ochtend bijna altijd dezelfde mensen zijn die komen [ai-
nen. Sommigen willen ook wel eens met mij spelen of
Sjoerd de fles geven. Die krijgen dan een koekje extra.

Als mensen zomaar een twede koekje pakken, zeg ik er

wel eens wat van, want dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Wat ik ook leuk vind, is dat sommige groepen in het club-

huis afspreken om gezamenlijk naar een wedstrijd te gaan.

Dan is het gezellig druk, ook tussen negen en tien uur, als

de lopen aan het fainen zijn. Als het mooi weer is,

komen er ook wandelaars of fietsen langs, die denken dat

ze wat kunnen drinken. Het tenas ziet er ook wel heel

aantrekkelijk uit, zeker nu de bloemen en planten zo mooi

worden onderhouden.

Zijn er ook dingen die niet leuk zijn?

Nee, eigenlijk niet. Zoals ik al zei, is er altijd genoeg te

doen. Zeker bij mooi weer, is het lek'ker om op het tenas

te spelen of op het gras te voetballen. Ook is het leuk om

golfballetjes te zoeken. Het leukste is het echter achter de

bar. Hoeweldat dus eigenlijk niet mag, help ik soms stie-

kem met het pakken of bijvullen van AA-tjes. Ik weet ook

al heel goed het verschil tussen AA met een gele, een

oranje en een groene dop. Koffie en thee wordt er ook

veel gedronken, maar dat mag ik niet pakken, omdat dat

nog te heet voor mij is. Ook wordt er soms bier of wijn
gedronken, maar dat moet ook door papa of mama wor-

den gepah.

Hebben jullie tenslotte nog wensen?

Het clubhuis ziet er al mooi uit en wordt nog steeds mooi-

er. Eigenlijk is het dan ookjammer dat er op zondagoch-

tend niet merr lopen zijn of leden die gewoon even koffie

komen drinken. Want ook als je niet faint, is het best leuk

om even langs h komen. En als je dan toch regelmatig

komt, zou je ook best eens een bardienst kunnen draaien,

zodat de lopers kunnen doen waarvoor ze komen: lopen!
Voorinschrijving

an de 4 lopen1

hangt ruim (d
voorde 1 van
lrie weken)
op het bord in

is. Deze lijst moet één week
voor de wedstrijddatum aanwezig ziin
bij de desbetreffende persoon van de
desbetreffende vereniging waar deze I
van de 4 loop wordt georganiseerd.
Waarom word ik dan in die laatste
week herhaaldelijk lastiggevallen door
clubleden die hun naam nog eventies
op de lijst willen hebben? Dit wekt
enorme irritatie bij mijop. Niet doen
dus. En nogmaals alleen Anna van
Eeuwijk stuurt deze lijst op naar de
desbetreffende percoon.

Dankvar uw mdewe*ing,

Annavan Eeuwijk

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

De ha rd loop-specia alzaak
Laan van Meerdervoort 632 - Den Haag

Gratis Parkeren - tel:070 - 368 3074

www.zierrunning.nl inÍo@zierrrunning.nl

Beste leze[
ik heb een leuke en handige site voor het bepalen

van de lenge vanje looproute. Zie hiervoor:

http://www.nl.m ap24.conl

klik rechtsboven op het kaartje op interactief, klik
opde twee overlappende rechthoeken in de legenda

en dan komt het kaartje in een apaÍ scherm'.

Zoom dan in op je woonplaats of waar je de route

«lan ook hebt gelopen en dan kun je elke afgelegde

weg berekenen.

Een geweldig tool volgens mij voor elke roadrunner

die geen dure distrncemeter wil/kan kopn.

Wellicht kunnen we hem ook in het

sen de volgende keer, ik
gevraagd hem ook op de site

plaat-

al

metwimdelijke groet"

Marovan Leuwen

§eboruÉeru
SCHEVENINCCN

w/E/.EB.gPOB7,

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / Íax 07O 3556112
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ORGANISATIE THE HA6UE ROAD RUNNERS

TECHNISCHE COMMISSIE
Ben van Kan (voorzitter)

Eugene van den Berg

Steven Post

Annet Manders 070-3857496

010.3642?63Roche Silvius

Marcel rlen Dulk

TRAINERS
Eugene van den Berg

Ronald Boekkamp

Ronneke Borsboom

Rodi Druif

070-397328 I

0i0-3834109

070-3837024

06-54974263

07 r -5768370Pieter
Jos de

de Graaf
Graaf

llenk Hoogeveen

Ben val Kan
070-3s50173

070-39782-§3

070-3E67300

070-32353 l0Peter

Henk

IRAINERS

Joop den Ouden

Jacques Overgaruw
Frans Perdijk
Roche Silvius

Ed ziit

Leegstra
ven Leeuwen 070-3860233

070-3204095

010-3479234

410-3944677

0't0-3642263

0ó-23095534

070-3240q30

070-3174 67
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49 MN 4:ló:I BddeJonC

ttn$m k Bourryre, Dfur, ttmhm q2illllM4

Nwn

MamBaltoi(J

PaulmDmm

Jan Ruigrok
(informatie conditio)
Truus Krumbholz

WEBMASTER
Hans Eikenaar

CLIJBKLEDING
Ed zijr

REDACTIE

Hellen den Dulk

cCINDtTto
0i0-3930209

PI@

I

95

utN
MSE 2:.42:il

M50 4:D:fl

Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseurs;

Trudy de Lrnge malwo avond

Johan Koopman do avond

ïerry Roel

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut:

070-3864053

M-42ï5M79
070-347613 r

BESTUUR

Het bestuur van THE HAGUE ROAD RUNNERS
Groenendaal I I

2244 BK Wassenaar 070-328 1025

John Àgterof Vuurplaat 623

(voorzitter) 3071 AR Rotrerdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Nel Buis Theresiastraat 2,14

(secretaris) 2593AWDenHaag 070-3815051

José Willemse Johannes Poststraat 2

(2esecretaris) 2264DCLeidschendam070-31758ó9

Izaak Luteijn V Slingelandtstraat 132

(wedstrijdsecr.) 2582XT DenHaag 070-3551156

izkltn@bart.nl

giro 5699215

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

Antoinette Jans Carel Reinierskade 303

RuudvmGroeninEn 2e

&aöantila,afioír fltí tqr, tffin q 3ll0lt14

PM U. W floon

I MSE 2:30:15 MarPrydtitas(AvKmtid)

I Mfl 3:fr:b loRrpvm(Smdadhrtm)

5 Mfl 359:3ó Dcktsvan

W

SHIELD IÍARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAÏ 5I POSTEUS 756A3

ro70 aR aÍíSTERDAM TELEFOON: O20-5tr ra AA FAXi O20-5rÍ r8 00

2582 W[ Den Haag 06

webmaster@ hagueroadrunners.nl

06-23095534

HOTROADREVIE}Y
Herenstraat 45

2681 BD Monster 06-24144601

clubbladhn@kabelfoon.nl

Dat andere merkenbureau.

SXIELD MaRx

Voor advies over de bescherming van merken,

model I en, handel snamen en auteursrechten.

BOUW. EN AANNE'NINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ- B.V.
# n ieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreiniging
# timmerfabriek

I
)

Lid n.v.o.b.

teleÍoon: 070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN WassenaaÍ )
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De Sillestraat 266

2593 VE Den Haag 070-1473873

Sportlaan 229

2566KE DenHaag 070-1625212

LouisevanDelfl V.LoosuaatT5

25&2 XB Den Haag 070-3572519

Bamsteenhorst 482

25928T Den Haag 070-3820418

Pr. Bemhardlaan l5
n@ CA Leidschendam W0-327 57 51

Laan van Wateringse Veld 1568

2548 DB DEN HAAG 070-354 57 19

avram.den.heijer @ 1 2move.nl

Giro 2636075, t.n.v. "HRR contributie"

070-1918253

(Vice-voorzitter)

VAN lOO

Ben Hermans

Kuel Stolk




