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Weer ee Woord van de redactiec
Terwijl ikdit heb ik datwe
alerln heletijd
2N5. Ervindtdruk
bestuur van de Royal dat in

m i ssi e (w a a rcchi j n I i jk w eer sportief

park Clingendael) om de gestalte gege-

0p').

en in de ik melding gemaakt dat

ten. lkheb dan ook hetgevoel dat2005weer een de seneklaar is, vloerverwarming in de klee&amers nu

succes zal worden. goed functioneert, de haalbaarheid van mechanische venti-

latie in de kletdkamen wordt bestudeerd en dat de aanleg

word ik gesterh door de aanmelding van van parkeerplaatsen 0p ons tenein voorlopig geen door-

Z0T'ers, die onder leiding van gangvindt.

,bekwame commissie, worden gefaind voor

de start van een geheel nieuwe rdactie van Tot slot

goed te laten verlopen. Alom
ten plaats, ook op hetterrein

de Hot Road Review dient vermeld te worden. Hilde

Eugelhk en André Westerhuis zullen ons vanaf dit eente

nummer op de hoogte houden. Beiden heel veel succes

toegewenst.

Ik ga afsluiten met de 555-loop die heeft plaatsgevon-

den op zondag 16januarijl. brj Haag

Atletiek naar aanleiding van de natuurramp inZ.O. Azië.

Er hebben 750 atleten de.elgenomen, de opbrengst bedroeg

maar liefst € 6.31 l,=. Een geweldig resultaat.

Metspottgr@ten,

I oh n Agteroí, voonitte r

aat goed gebruik introduceert een nieuwe redac-

tiezich de eerste keer. Zo ook wij. Wij hebben

hd'genoegen de komende edities van de Hot

Road Review samen te stellen en uit te brengen. Dat is

nogal klus, hebben wij ontdeh. Petje af voor Hellen den

Dulk die dit velejaren heeft gedaan. Maar vooral ook bij-
zondere dank aan al die mensen die zich hebben ingespan-

nen een leuk verslag van een hardloopwedstnjd of ander

stu(e in te leveren. Dat zien wU graag. Naar onze mening

is de Hot Road Review vooral een blad voor en door

leden van de club. U sctrijft dus (soms wij) en daar

maken wij dan een mooi stuk van voor publicatie.

Iedereen is vrij om te schrijven wat hij of zij wil. Een

enkele spelrcgel geldl je mag ge€n clubgenoten beledi-

gen. Stuk'ken van beledigende aard zullen wij om die

reden dan ook nooit plaatsen. Maar voor het overige, ga

vooral door met schrijven en fotograferen. En heb je

ideeën voor stukken of rubrieken, meld het ons dan. Wij

kunnen er of zelf iets van maken, of wij weten wel

iemand enthousiast te maken hierover te schrijven. Hoe

kun je ons bereiken? Op maandag, woensdag en zondag is

een van ons twee doorgaans aanwezig. Verder kunje ons

uitstekend bereiken per mail of telefoon (zie colofon ach-

tezijde).

Vrrll lxsplezier en blijf sàríiven!

Hilde Eugelink en AndréWestehuis

Vrijwilligerswerk
Nog een staartje uit 2004. Op 12 derember heeft de vrij-

willigersbijeenkomst plaatsgevonden. Ik beleef deze'hap

pening' ieder jaar als een van de hoogepunten binnen

onze vereniging. De verenging laat dan blijken dat er voor

deze groep van 156 leden grote waardering is voor het vele

werk dat zij in diverse disciplines vemcht. Wij zrjn nog

steeds in saat op vrijwillige basis al de functies, die nood-

zakehjk zijn voor het functioneren van een vereniging

(soms met een beetje duwen erbij), te vervullen. Nogmaals

dank aan deze leden. In het nieuwe jaar rekenen wij weer

op u. Als u enthousiast bent geworden na het lezen van

deze woorden en u bent nog niet actief, meldt u zich dan

bij Rob Krahmer, vrijwilligerscotirdinator (verder verwijs

ik u naar het verslag elders in dit blad).

Plannen

Op 2 januari vond onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie

plaats. De opkomst was minder goot dan vorig jaar; de

stemming was zeker niet minder. In mijn meuwjaarstoe-

spraak heb ik een vooruitblik gegeven 0p diverse punten

die in het Beleidsplan 2005 - 2007 aandacht zullen kijgen.

Er wordt nog steeds naar ledengroei gesneefd. Uiteraard,

omdat er een financiële kant aan ziÍ, marrr ook omdat er

nog voldoende capaciteit is. Denk bijvoorbeeld aan de

dinsdag- en vnjdagavond.

Vanuit de techruek zal veel aandacht gegeven worden aan

het werven van nieuwe trainers met de benodrgde papieren

en het verder professionaliseren van het trainenaanbod

door schohng. Het racingteam zal de komende jaren ook

de volle aandacht kijgen. Het eerste jaar is naar tevreden-

heid verlopn en wij hopen daaraan een goed vervolg te

kunnen geven.

Een groep die ook speciale aandacht verdient is de groep

55 plus. De ervaring leeÍ dat bij deze leden veelvuldig

Z0TTE CPC 2005
Hester en Bas) heeft een stroom aan lopers gegenereerd.

De lopen kijgen dit jaar voor het eerste shirts met lange

mouwen. Die blijken erg in de smaak te vallen. De kleur

van het shirt is grijs met donkenode opdruk (de clubkleu-

halen en dan verbaasd zijn dat er geen demping meer in

zit. Q de vierde zaterdag heeft een voedingsdeskundige

voorlichting gegeven over gezonde voeding. Meer dan 100

lopen waren aanwezig en bleven ruim drie kwartrerDe CK-loopgroepen beginnen traditiegetrouw

op de *rste aterdag van het jaar. Dit jaar viel
dat op 1 januari en dat is un dag waarop zelfs de
meeí enthousiaste clubleden niet om 9 uur klaar

staan om te gaan lopen. De eerste training van de
ZOT ging dus op I januarivan start. Het liep

meteen storm; 116 inxhrijvingen.ln de zaterda-
gen daarna bleef het aangroeien; na een maand

staat de teller op 183 delnemers!

opkomst is mede te danken aan een

gerichte PR-actie. Eerst had de organi-

18 december een voorlichtingsochtend

waar de regionale pen aandacht heeft

besteed. Ook de start van de ZOT is gemeld in diverse

kanten en TV-tekstpagina's. De PR-commissie (Nathalie,

ren dus). De trainers hebben een trainingsjack in de kleu-

ren van de club, voorzien van opdruk met de ZOT-haan

(ontwerp van Frans Martens uit 2002). Ook op de website

van de HRR wordt door Theo uitgebreid verslag gedaan

van de ZOT. Elke zaterdag wordt er een foto en een rap-

portage gepubliceerd, steeds gebaseerd op de reacties van

vier lopen.

lntensieve begeleiding

Een ploeg van 16 trainen (!) heeft zich ontfermd over

deze 180 lopers. Dat is niet te veel, omdat de vaak begin-

nende lopers heel wat begeleiding nodig hebben. Zo zijn er

mensen die na vier jaar hun oude schoenen uit de kast

geboeid luisteren. Niet alleen op de zaterdag, ook op de

donderdagavond wordt er door de ZoT-trainers volgens

het Z0T-schema geraind. Dat brengt ruim 60 lopers exffa

naar de club. Alles bij elkaar is de Z0T dit jaru een groot

succes. Een succes niet alleen te danken aan het organise-

rend comité, maarjuist ook door de medewerking van veel

mensen uit de vereniging. Het lijkt erop dat Den Haag en

omgeving steeds meer van de HRR hoort. En de nieuwko-

mers bevestigen dat we terecht kunnen zeggen (slogan van

de PR-commissie): we zijn de leukste club achter de dui-

nen !!

Doorr.JdjéGroot

[Meer over de ZOT op pagina 10]
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Kerststrandrace
I uim 140 deelnemers konden Tweede Kerstdag

!{ de moed opbrengen vrlf of tien kilometer over

I I fo, ,t und t. ,*o.g.n. Verschillende oud-beken-

den van de HRR deden mee, zoals Willem en Marian

Willemsen en Frank van Wijngaarden.

De weersomstandigheden waren eigenlijk te mooi en

zette het parcoursrecord danig onder druk. De vijf kilome-

ter werd in niet minder dan 17.01 afgelegd, de tien kilo-

meter in 34.31 . De prijzen op de tien kilometer - em

Stena-reis naar Londen voor twee personen - gingen naar

Hizkia Taal en Mohammed Ben Sabahia. Hizkia Taal was

met een trjd van 47.08 alle gerenommeerde clublopers

minstens 3 minuten te snel af. Mohammed Ben Sabahia

liep, zoals al eerder is aangegeven, een tijd van 34.37.

De KentsÍandrace werd mede een succes door de

steun van sponsoren. Stena Line en Mébin Beton bliezen

flink in de bus, maar ook Duooptiek en Run 2 Day lieten

zich niet onbetuigd. De dank gaat uit naar alle medewer-

NieuwstrandeTC

H
et nieuwe jaar is al weer ruim een maand oud en

de onnuikkelingen binnen de HRR staan ook

niet stil. De deelname op zaterdagmorgen aan de

Z0lgroryen is nog nooit zo hoog geweest. Een hele klus

voor JéJé en zijn team. Dat er zoveel lopers meedoen is

erg verheugend. Vooral de instroom in de "lagere" groe-

pen en de te verwachten extra toevloed van sportieve

wandelaars (sinds kort ook een nieuwe loot aan onze

stam) bezorg de TC enige hoofdbrekens. Voor het onder-

deel sportief wandelen volgen Terry Roel en Carla van

Beelen momenteel een offrciële K.N.A.U. cursus van

meer dan drie maanden. Onze grootste zorg bhjft echter

de te verwachten instroom van een gote goep lopers. Het

houdt ook in, dat we binnen korte termijn als TC samen

met de trainers plannen moeten gaan maken om deze

instroom in de club in goede banen te leiden. Dat kan o.a.

inhouden, dat de meer ervaren trainers gevraagd zal gaan

worden om deze groepen een langere periode te gaan

begeleiden. De instroom staat gepland voor de trainers,

die op maandag, donderdag en zaÍefiagtrainen. Het grote

verschil qua bezetting tussen de woensdagavond en de

donderdagavond (meer dan 3N lo meer opkomst op

woensdag) is reden voldoende om voor deze handelwijze

te kiezen. Bij dit alles zal er zeu waarschijnlijk ook voor

de assistent-trainers meer werk aan de winkel zijn.

Deze hele ontwik'keling brengt mij er toe alle leden uit

te nodigen om na te gaan denken over het deelnemen aan

de cursussen die door de K.N.A.U. weer in het najaar

gegeven gaan worden. Zoals o.a. de assistent-trainer cur-

sus, de officiële TrainerloopGroepen cursus, de cursus

begeleiding oudere lopers, de cursus sportief wandelen of

andere cursussen. Als vereniging moeten we toch kunnen

voldoen aan de offrciële I(NAU-eisen om met gelicen-

seerde trainers de grotere aantallen leden te begeleiden.

Verder is de TC op zoek naar mensen die een aantal

taken van Roché Silvius over zouden willen nemen bin-

nen de wedstrijdgroep. Roché heeft de TC/het bestuur

gemeld erg veel van zijn kostbare trainingstijd kwijt te
zijn aan honderd-en-een nevenzaken (zoals brjv. een loca-

tie regelen v00r een trainingsweekend) en hij heeft

behoefte aan een (tr[/V) voor prahische ondersteuning.

Hijlzijzal gevraagd worden om desgewenst ook in de TC

plaats te nemen. Dit vooruitzicht moet toch leiden tot een

enorme toeloop.....

Als laatste nog de mededeling, dat er in kleine goep€n

de trainers/assistenttrainers praktijksituaties zullen gaan

oefenen, onder begeleiding van Marcel den Dulk, in het

kader van veiligheid en calamiteiten. Lopers, die van plan

zijn om assistent-trainer c.q. trainer te willen worden kun-

nen zich ook melden bij de TC.

Loop ze weer met elkaar, de CPC en de lente tege-

moet...... (

Dop,r Ben van Kan

,)r

0
p 6 december 2004 zijn in de bar de nieuwe bar-

kaarten als betaalmiddel in roulatie gekomen.

Een nieuw tijdperk gaat in, want het grootste

ful va* & drukkosten van deze kaarten zijn nu gespon-

sord door Holland Runner.

Als barcommissie zijn we blij dat we dit item hebben

kunnen voortzetten, temeer daar de vorige sponsor (Zier

Running) zijn bijdrage had stopgezet. Al vanaf I augustus

196(!) had deze laatste de barkaarten met naam en logo

vormgegeven. Met de tussenkomst van Eric Spaargaren

en de steun in de lay-out van Frans Martens is de nieuwe

kaart met een kleine wijziging in kleur en opdruk tot sand

gekomen. Alle genoemden worden onmetelijk bedankt

voor hun inzet!

En .... er is nog steeds vrjf maal per jaar de trekking

voor een gratis barkaart voor een 1 l-tal mensen

(oaal € 100, ). Vul dus altijdje naam in op de kaart,

hij kan in de prijzen vallen! Zie ook weer de trekking in

dit blad.

Inmiddels zijn de ZoT-trainingen weer begonnen. Dit

betekent extra druhe voor de zaterdag en veel toeloop bij

de bar. De vaste barmedewerken worden nu gelukkig bij-

gestaan door twee mensen uit het ZoT-circuit, zodat we

tijdens piekdruhe ieder naar tevredenheid kunnen helpen.

De koffrevoorziening is sinds koÍ ook uitgebreid zodat

we daar nu ook een extra buffer voor hebben.

Het aantal barmedewerkers bhjft goed op peil. Door

persoonlijke benadering kunnen we de opengevallen plek-

ken gelukkig steeds weer invullen.

En verder voor 2005..........
. In het komende jaar zullen er op loopavonden weer een

aantal gezellige thema-avonden worden georganiseerd.

Aankondigingen hiervan volgen in het clubhuis.
. De laatste jaren was de animo voor een CPC feest

matig. Om die reden zal er ditjaar niets worden georga-

niseerd.

. Naar het zich luiaanzienzal q dit jaar nog een investe-

ring worden gedaan in een nieuw aanrecht voor de keu-

ken en een vaatwasser. Ook staat de vemieuwing van

een deel van het meubilair op de planning.

hrcommide, Berry Kramer

Van d

Nieuws uit de cornrnunicatiehoek

D
e ,eommunicatiecommissie loopt als een trein.

Z€giiltaar gerust als een snehein!! Het ene pers-

bericht na het andere persbericht over de ZOT-

actie ,wondt verstuurd. We hebben posters gemaakt en

visite kaartjes om uit te delen. Het aantal insctrijvingen

was nog nooit zo hoog!

Hout Joumaal... Ik kijg dit bevestigd door zelf op te let-

ten, maar ik kijg ook e-mail binnen van leden en er lig-

gen kantenknipsels in de communicatiebak van de

bestuurskamer. Jullie oplettendheid wordt in deze zeer op

prijs gesteldl Dank daarvoor.

cPc

Uiteraard kun je ons weer verwachten op het tournooi-

veld met een stand van de HRR tijdens de CPC wedstrijd.

Wat we precies gaan doen verklappen we nog niet maar er

is in ieder geval weer ruimte voor je assen. Jullie kunnen

dus op ons rekenen! Succes in ieder geval met de trainin-

gen tot weer ziens op de HRR-club.

See you,

Door.Eric (namens rest natuurliih Hester, Nathalie en

Bastiaan)

,

Communicatie thema-avond

In de december 20M is vanuit het bestuur de eerste

communicatie thema-avond georganiseerd. Hierbij waren

allerlei HRR communicatiemensen uitgenodigd. Naast

onszelf (de algemene communicatie commissie groep

voor de onderwerpen huisstijl, externe communicatie en

ledenwerving) waren dat de webcommissie, conditio, de

clubblad redactie, clubkleding zaken en het ZOT-comité.

En tja, dan zijn alle enthousia$elingen bij elkaar en blijkt

dat we echte"communicatie techneuten" zijn die allemaal

wel een zegje willen doen over hoe het anders kan, hoe

het beter kan etc. En dat allemaal om het lopen van jong

tot oud optimaal te promoten, want daar gaat het om!!

Nieuwe leden werven en huidige leden meer dan tevreden

houden.

Uit deze thema avond is gebleken dat het hiervoor

genoemde maximaal bereikt wordt als al onze neuzen nog

meer in dezelfde richting wijzen. En dat bereiken we door

elkaar meer en beter te informeren. We geven zelf het

goede voorbeeld door elke maand, als onze algemene

communicatie groep vergadering heeft (zie het schema in

de bestuurskamer), een persoon van een genodigd onder-

deel present te laten zijn.

Hans Eikenaar van de webcommissie heeft het spits afge-

beten. En dat werpt vruchten afl De webcommissie (m.n.

Theo Smid) gaat een nieuw website lanceren voor ons

RACING TEAM. Dit is nu precies waar we naar toe wil-

len. Want een beetje trainen en koffre dnnken is leuk

maar topprestaties leveren is de beste reclame voor HRRI

En waar ga je dan in lopen! Wedstrijdkleding, ook daar

wordt nu hard aan gewerkt (door Bastiaan). Stoffen uit-

zoeken, HRR kleur stelling, testen. Wat het precies gaat

worden hoor je natuurlijk binnenkort van ons. In ieder

geval is het voomemen om één en ander vóór de CPC op

19 maart as. te introduceren. (Dit mocht ik nog niet zeg-

gen van Bastiaan, maar ik doe het toch...).

Pers

En verder, de organisatie rondom de van persberichten.

Willem van de Ven sctrijft deze. De verzending is nog

niet eenvoudig, want we hebben een enorme lijst met

persbronnen (regionaal, huis aan huis, radio etc.). We ver-

zenden de penberichten via email. Daamaast bellen we

iedereen na (ook handig omdat adressen en contactperso-

nen steeds wrjzigen). Het leukste is eigenlijk dat het niet

de minste zijn die onze berichten oppakken, zoals bijvoor-

beeld Radio West, de Haagsche Courant en het Haagse

trtlp ://vwlr4u*o*.nnrsdl
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kers die dit evenement weer tot een succes hebben

gemaakt, waaronder Ruud en Els. Volgend jaar zijn zij er

weer bii, voor de laatste keer.

Door: RudEls.
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Afscheid van een ti
N ieuwjaarsreceptie 2005

Toroel i i ke ontwi kkel i noen

of vilsó bescheiden heiil?

'lohn Agterof bedankt Hellen voor haar jarenlange inzet voor het clubblad'

1 an alle goede dingen komen een eind. Zo ook,

A *n het"redacteuichap van Hellen den Dulk.

t lNiet meer dan tien jaar heeft zrj zich ingezet

vomTk flot Road Review. In die trjd is het clubblaadje

van weleer uitgegroeid tot een heuse clubkant waar

menig concunerende vereniging jaloers op is. Op de vnj-

willigersdag in december werd officieel afscheid van haar

genomen. Voorzitter John Agterof bedanhe haar met

bloemen en een presentje. Hellen den Dulk verdwijnt niet

helemaal uit beeld als actief lid. Ook zij behoort tot het

trainersgilde van de ZOT.

Dou: Hilde Eugelink

beperkte zich dit jaar, in

tot andere jaren, tot -inderdaad- de

Geen cross of andere leuke

dit jaar. Ik denk terecht. Een per jaar

aflopend deelnemersaantal. Nog even, dan sa je all#n
nog maar met vrijwilligers op het parcours.

Het was behoorlijk druk en zo le zien is bij onze vereni-

ging de discussie over al dan niet zoenen nog niet aan de

orde. Met alleen maar niet rokers is dat ook niet zo'n

issue. Wat de goede voomemens betreft, vond ik het lage

ambitieniveau van onze leden qua hardloopprestaties

ronduit zorgelijk. Wie of ik ook vroeg, steeds weer bleek

men zich voorgenomen te hebben in 2005 gewoon eens

lekker te gaan lopen. Niemand die eens een goede 100

van Winschoten neer ging zetten, Rotterdam onder de vier

uur wilde gaan lopen of nummer éón in het 1 van de 4

eindklassement ging worden. Nee, lekker bezig zijn en af

en toe lekker een wedstrijdje uitlopen. Nila mee mis,

natuurlijk, of toch? Begint met alles met ambitie?

Tenslotte zijn we geen gezelligheidsclub of hangplek

maar een hardloopverening. Gelukkig zag ik tijdens de

cross bij Haag op 8 januari de deelnemende roadrunnen

John Agterof

zich ouderwets de benen uit het hjf lopen. Ik houd het dus

maar op valse bescheidenheid.

Door: AndréWesterhuis

Vrijwilligersfeest 2004: De aden o de lanen in!
HRR teft 156 vrijwilligers die de spil van de club

vormen en hetverdienen dat de club erl:ns per
jaar wat terug doet. Lden van de vele commis-

sres dre onze club telt,leden die regelmatig een
bardienstdraaien, leden die de RoyalTen ieder
jaar weer tot xn succes maken, kortom, te v*l
ínensen omoptenoemen.

was gekozen voor een andere opzet van

een brunch, voorafgegaan

door een wandeling onder leiding van een aantal

van het IVi.{.

Op de waterkoude zondagochtend 12 december brandden

voor het clubhuis de wurkorven. Om tien uur vezamel-

den ruim 110 leden zich allereent voor de koffie en woor-

den van welkom door voozitter John Agterhof. Normaal

draven wij, zoals John het omschreef als "blinde paarden"

door ons loopgebied. Het zou wel eens goed zijn als wij

met meer 0og voor detail 0p gepaste snelheid Clingendael

zouden gaan verkennen. Hiema kreeg de heer Van

7,aalen, de in het groen gestoken "opper" van de natuur-

gidsen het woord ter intoductie van wat ons te wachten

stond.

In "gepaste" groepn werden we Clingendael mee

ingenomen om van alles te weten te komen over de strui-

ken en bomen, mossen en paddestoelen en diverse anek-

dotes, voor zover die daarbij hoorden. De heer Van

Zaalen ontppte zich als leider van onze gÍoep tot een

'Een heerlijke brunch!'

waar verteller die inderdaad met verve alle wetenswaar-

digheden over de vele in Clingedael voorkomende boom-

soorten (van vlier tot plataan) toelichtte. Wij weten nu

alles over de generatiekloof van de galwespen en hoe de

bewonen van Lapland aan hun naam komen. (Vanwege

hun ruime berkenschors (hardloop)schoenen). Ik had heel

optimistisch voor het "vogelen" een venekijker meegeno

men, maar was achteraf met een vergrootglas beter afge-

weest. Nadat we anderhalf uur hadden rondgelopen en de

waterkou echt begon toe te slaan was iedereen weer toe

aan warmte en koffie.

In het clubhuis was inmiddels een indrukwekkend

warm en koud buffet ingericht en hing er al een echte pré

kerstsfeer. Alvorens we echter tot de 'aanval' mochten

overgÍum wijdde John zeer terechte en lovende woorden

aan Hellen den Dulk. Vele jaren was zij als eindredacteur

aan het clubblad verbonden. Van een eenvoudig blaadje in

het begin, heeft zij met Hot Road Review een 'clubor-

gaan' gemaakt, waarmee HRR over het beste clubblad

van de regio beschikt. Daarvoor zijn alle Hague Road

Runnen haar bijzonder dankbaar, hetgeen met een luid

applaus onderstreept werd en \ryaarvoor John namens de

club nog een passende attentie uifeikte.

Toen volgde het signaal voor de aanwezigen 0m ten

sfijde te trekken. Het buffet zag er niet alleen mooi uit,

alle gerechten waren even smaakvol zodat aan het einde

nog slechts lege schalen restten. Een mooi compliment

voor Nellie Verpoort en haar bemanning die twee dagen

in touw waren geweest om alles klaar te maken.

Kortom, een mooie invulling van een koude en grijze

zondagl

D oor. L*ndert Re n neli nk
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FYSI@ ls er een leven naast het hardlopen??
van de HRR heb ik het niet

makkelijk. SpÍers in het algemeen en

ningsvormen, zoals temp's of heuveltraining. Ik laat ze

het liefst in een lagere groep lopen waar het tempo een

stuk lager ligt. Is de klacht te emstig dan is het verstandig

voorlopig met hardlopen te stoppen.

Overbelasting

De meest voorkomende hardloopblessures zijn de over-

belastingsblessures. Dt zijn memtal niet eenvoudig te

behandelen blessures. 2b ontstaan meestal langzaam en

genezen meestal langzaam. Door het insluipende karaher

en door het feit dat een hardloper niet hard naar de fusio
therapeut loopt bestaat de klacht al geruime tijd voordat hij

uiteindelijk behandeld wordt. In de acute fase (eerste

weken na het ontsaan) behaalt de fysiotherapeut het snelst

resultaat.

Bij blessures zoals shin splints geef ik de sprter een recept

mee door middel van ijstherapie en verminderen van het

lopen. Heeft de loper dan toch de stap genomen zich te

laten behandelen, dan wordt het nog moeihlker voor mij.

Bij elk begin van de behandeling vraag ik standaard, hoe

gaat het? Road Runners antwoorden standaard met: slecht.

En waarom slecht, omdat ze nog niet kunnen hardlopen.

Vraag je dan verder, dan zeggen ze meestal, ja de prjn is

minder, het voelt minder stijf aan, met gewoon wandelen

heb ik er geen last meeÍ van, maar ik kan ......n0g niet

hardlopen. Gisteren heb ik het nog even geprobeerd en het

ging voor geen meter. (terwrll ze nog geen toestemmirg

hadden te lopen). Sommige lopen beweren zelfs dat ze tij-

dens nujn behandeling niet lopen, terwrjl ik dan van ande-

ren vemeem dat ze toch een wedstrld gelopen hebben.

Vergeet één ding niet Road Runners: de fusio hoort alles.

Heeft de loper het sadium bereikt dat er weer langzaam,

met de nadruk op langzaam, gelopen mag worden, houdje

dan aan de regels en loop niet te verl. Vaak geef ik als

begintrarning op dat je drie maal vijf minuten mag hardlo-

pen met twee minuten wandelen tussendoor. Vraag rk de

volgende keer hoe het hardlopen ging en hoe lang hij/zij

gelopen heeft, krijg ik vaak te horen dat ze een uur wegge-

weest zijn terwijl volgens mijn berekening het ongeveer

twintig minuten is. Gouden tip van de fusio: laat de bles-

sure niet in een vicieuze cirkel komen. Met de therapie en

rust herstelt de blessure en met te snel te hoog belasten

wordt het ge'initrcrde weefstel weer beschadrgd.

Neem de rust, laat als het nodig is de blessure behandelen

en zorg voor een goede opbouw van de training anden

blesseo je het weefsel opnieuw.

Zoals jullie lezen gaaÍ het leven van een fysiotherapeut

bij de HRR niet over rozen met al die veeleisende hardlo-

pen. En toch kan ik jullie niet missen. Bh.lf vooral lopen

maar luister goed naar je lichaam.

Door Dannisvan den Berg

in het bijzonder zijn niet de meest

behandelen mensen. Komt een hardloper br1

mij op het spreekuur, dan is er al een periode van angst en

trvijfel aan vooraf gegaan voordat hij/zij de stap heeft

genomen brj mij op bezoek te komen. h weten dat het

consequenties kan hebben als ze zich door mij laten onder-

zoeken. Voor een hardloper met een blessure geldt er maar

een m0tt0, GISTEREN KLAAR. Niemand wil horen dat

hij/zij voorlopig niet mag hardlopn. Als ik nog maar net

aan het ondezoeken ben is de meest gestelde vraag; is het

emstig, wanneer kan ik weer lopen? Uit ervaring weet ik

datje een hardloper niet moet verbieden hard te lopen. Als

het enigszins verannroord is laat ik de loper met een speci-

aal "dieet"doorlopen. Dit houdt in dat de training bestaat

uit een rustige duurloop, zonder belastingverhogende trai-

I

Sportief vuandelen rnetde I(NAU Meeuwen & Makrelenloop
(Bron: www.knau.nl - l0 januai 2005)

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU)

neemt de landeliike coördinatie van het projed
Sportief Wandelen over van het Nederlands

lnstituut voor Sport en Bewegen (NISB). Beide

partijen tekenden zaterdag I januari,

voorafgaand aan de nieuwjaarcreceptie van de

KNAU, de overeenkomstvoor deze overdracht.

van het NISB, dhr. André van

liet na de ondertekening weten;

atletiekverenigingen nemen op dit

onderdeel Sportief Wandelen al op in hun

programma en dit verloopt zeer succesvol. Ik heb er dan

ook alle vertrouwen in dat het

Sportief Wandelen bij de

KNAU in goede handen is"

Namens de KNAU zei direc-

teur Rien van Haperen dat het

Spoíief Wandelen goed past

in het programma om de loop-

spoÍ binnen de KNAU verder te ontwikkelen. Met het

loopsportplan 'Beter in Beweging' heeft de KNAU con-

crete plannen 0m meeÍ Nederlanders in beweging te kij-
gen. SpoÍiefWandelen is hierin een onderdeel waar men-

sen zeer laagdrempelig kunnen beginnen met spoÍ.

De KNAU verzorgl. de verdere ontwikkeling van het

Sportief Wandelen onder andere met een opleiding voor

Trainer Sportief Wandelen en heeft een ccËrdinator (Ans

van Maanen) in dienst genomen om het onderdeel verder

te ontwikkelen.

was natuurlijk mijn eer te na om niet te

gaan, stond ik die bewuste zaÍerdag met venassend

gote gÍoep lopers en achter rnij ook een grote $oep.
Alleen lopen was echter géén optie. Teveel wind tegen en

niemand om me achter te verschuilen! Ik wilde me ook

niet terug laten zakken, dus na het oppikken van nog een

verdwaalde loper was het zaak om in de groep vóór ons

terecht te komen. Nou . . .. dat duurde even, kan ik je zeg-

gen. Uiteindelijk konden we even uitrusten door uit de

wind te gaan lopen brj een klein clubje lopers dat we

inmiddels bereikt hadden. Toen zij wat langzamer gingen

en ik weer wat op adem gekomen was, vond ik een nieuw

slachtoffer om het laatste stuk, tot aan het keerpunt, mee

samen te lopen. Om beurten hebben we op kop gelopen -

hij iets vaker dan ik. Nog bedankt, wieje ook bent!

Vanaf het keerpunt was het een feestje, ik vloog echt

over het strand heen en in no time was ik bij de finish.

Ook The Hague Road Runners neemt wan-
delen op

In reactie op het bericht van de KNAU geeft onze

voorzitter John Agterof aan, dat ook binnen de ver-

eniging het besluit is genomen wandelen in het

'pakket' op te nemen. In het verleden werd deze

activiteit juist afgehouden. Nu de KNAU het onder-

deel Sportief Wandelen opneemt en de vereniging

een groeiend aantal oudere lopers binnen de gelede-

ren heeft, heeft het bestuur toch besloten aandacht te

schenken eflndeze activiteit. De TC bekijkt in over-

leg met HRR Conditio hoe sprtief wandelen het

be$e kan worden uitwerkt. Het steven is begin

maart over twee gediplomeerde trainers voor het

wandelen te beschikken. Twee mensen zijn inmid-

dels op cursus. Meer over wandelen als nieuwe acti-

viteit van de vereniging op pagina 2 ' Nieuws van

de TC'.

Voig jaar, op zaterdag 18 december, was et nog

de Meeuwen & Makrelenloop.lk had er nog

nooitvan gehoord maar werd al snel bijgepraat.

HeÍ rs een recreatieloop over een afstand van 10

miles met een parcourc over het strand (vanai de

Scheveningse haven, via Kijkduin richting
Monster). En na afloop- ook niet geheel

onbelangrijk- kun je er vis eten, werd mijverteld.
Klink best leuk, dacht ik!

dichterbij kwam, begon ik een beer

burk te knjgen. De weersverwachting

best uit, het zou namelijk behoorlijk

t,
veel lopers uit mijn loopgroep -de groep van Henk

Hoogeveen- bij het Hellingbedrijf in Scheveningen. De

totale opkomst bleek enorm en toen het geluid van het

startschot klonk kwam de menigte in beweging, op weg

naar het strand.

Daar begon ook gelijk het probleem! Vóór mij liep een

Erwtensoep en gebakken vis werd ter plek'ke als beloning

geserveerd en vond gretig afuek. Altijd lekker! Nog even

nakletsen over de loop en vooral over het feit dat het zo

zwaar was natuurlijk (ptrf). ïa, de vis wordt soms duur

betaald!

Door. Petn van Schie

)

s,kerd din vdrl een::.:.
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De Derde Kerstdagloop
Een iaar goed afgeslotenDrie gccde redenenvoor mijom de Derde

Kentdagloop bijAmhem meete gaan lopen:

1. Omdater na al dat eten metde kentdagen
we,r,r gelopen moetworden en deze k."r;r niet

op hetstrand (sorry Ruud).

2. Omdat er door André gezegd werd dat het
zo'n mooie loop is.

3. Omdat ik via www.markplaats.nl diadozen

had gekocht inVoorthuizen en datligt er maar

30 km vandaan.

André Westerhuis, Peter Bamard en

derde kentdag al om acht uuÍ op weg.

Voorthuizen voor de diadozen, waar

om half tien aanbelde om de dozen op

te halen. bleken de dozen niet compleet te zijn,

zodat reden 3 kwam te vervallen. Met het eten tijdens de

kerstdagen was het ook wel meegevallen, dus ook reden I

viel af. Resteerde dus alleen nog reden 2 en dat bleek te

kloppen, de loop gaat door de bossen en heidevelden van

nationaal park De Veluwezoom. Het is werkelijk schitte-

rend, ook omdat die dag alles wit was van de rijp en alles

er sprookjesachtig uitzag.

Bos en heidevelden

Wij waren door het gedoe met de dozen al om kwart

over tien op het Sportcentrum Valkenhuizen, zodat we

alle tijd hadden om ons te verkleden en voor te bereiden

op de loop. De start was op de atletiekbaan, waar het

vlak. Het lopen ging lekker. Ik had de vonge week hele-

maal niet gelopen in verband met een lichte blessure en

was dus lekker uitgerust. Ik heb bewust in een rustig

tempo gelopen zodat ik kon genieten van de omgeving.

Na het l0 km. punt passeerden we de hoge brandtoren bij

het Rozendaalseveld, het hoogste punt van de Veluwe.

Het Rozendaalseveld is een heidegebied waar een grote

kudde Schotse Hooglanden rondloopt die ik hier vaak

tegen kom tijdens mijn wandelstruintochten. Het is dan

toch wel spannend als je allem loopt en je tussen deze

kolossen door op het pad moet lopen. Nu waren ze

neÍgens te bekennen. De loop ging verder langs de

Postbank en na 15 km langs Kasteel Rozendaal. Verder

richting Amhem moesten we 2 km voor de finish nog de

beruchte geitenbult over. Achteraf viel het mee, alleen het

begin was erg steil. Op de geitenbult kon ik een paar

lopers waar ik $eeds achter had gelopen achter me laten.

Al gauw kwam het sportpark in zicht waar ik Peter al

langs de baan zagstaan. Het laatste stukje op de baan was

nog listig, want dat was opgevroren. Gelukkig bleef ik op

de been en kwam ik over de streep in 1.50 uur. Niet mrln

beste tijd, maar gezien de omstandigheden redelijk. Per

slot van rekening zat er toch 185 m. hoogteverschil in het

parcours.

Een geslaagde dag

André was inmiddels ook binnen. Tijdens de prijsuitrei-

king - de winnaar bij de mannen was een Amerikaan die

een parcoursrecord liep in 1.08.16 - hoorden wrj dat bij de

Winnen en een p.r. Iopen

Eind vorig jaar bedacht zij dat het leuk was om

het jaar, waarin zij de laatste periode voorname-

lijk 10 km. wedstrijdjes had gelopen, nog af te
sluiten met het lopen van een halve marathon.

De derde kentdagloop in Arnhem leek een

mooie loop om eens aan mee te doen. Een ver-

slag van Brigitte Mulder,

leuk om wedstrijdjes in de omgeving van

te lopen: je ziet veel bekenden en vaak is

De pijsuiteiking

strijd met je clubgenoten en de con-

De Posbank over

behoorlijk koud, omdat het er nog steeds vroor. Als eer-

sten startten de 14 km lopers, daarna de 7 km waar Peter

Barnard aan meedeed en om 12.20 uur gingen Andró en

ikzelf van start voor de 2l km.

Na de atletiekbaan gingen we langs het Openluchr

museum al snel richting bos en heidevelden met eent een

lange klim naar de Koningsheide. Later bleef het ook niet

Het was behoorlijk koud

vrouwen Brigitte Mulder met 1.26.20 winnaar was. En,

jawel, zij is een HRR loopster uit de goep van Joop den

Ouden, (volgende keer clubkleding aan Brigitte !). Ook

Marti ten Kate was van de partij en zijn trjd was 1.21.05.

Al met al was het een geslaagde dag en die diadozen, nou

ja die koop ik wel in een fotowinkel in Den Haag.

Door. Bas Mullekes

de andere Haagse/ regioclubs. Ik vind het

echter ook leuk om af en toe eens in een heel andere

omgeving te lopen en de wedstrijdjes te combineren met

een bezoek aan vrienden of famrlie (vooral als die dan ook

meelopen) of door er brjvoorbeeld een weekeindje weg

van te maken. Zo had ik aan de derde kerstdagloop samen

met nujn vriend een ovemachting in Amhem gekoppeld

en we hadden de mountainbikes mee om de dag na de

wedstrijd nog een mountainbikeroute in de omgeving van

Amhem te fietsen.

Geen serieuze wedstrijd
Van mijn groep had ik niemand gesproken die ook naar

de loop zou gaan. Maar in Amhem bleek dat er toch wel

enkele andere HRR'ers waren. Bij de start stond ik in de

buurt van Hans Terlouw met wie ik de eente kilometers

zelfs gezamenlijk liep. Hoewel het parcours iets heuvel-

achtig was hoopte rk eigenlijk wel onder de 1.30 te kun-

nen lopen. Ik zag de loop niet als een serieuze wedstrijd,

maar als ik ergens aan de start sta dan probeer ik er wel

altijd uit te halen wat er op dat moment in zit. Dat bleek

uiteindehjk meer te zijn dan ik gedacht had. Vanaf onge-

veer de vierde kilometer reden er twee Íïetsers achter mij

aan die mij volgden omdat ik als eerste vrouw liep. Dat

gaf me toch wel een goed gevoel en het gaf me strijdlust

om de positie vast te houden. De kilometers vlogen

gestrag voorbij en het mooie weer en het mooie parcoun

zorgden ervoor dat ik, op een paar pittige klimmetjes na,

toch behoorlijk kon genieten van het lopen.

'Hoe hard loop ik eigenlijk?'
De laatste kilometers (alleen de 5, 10 en 15 kilometers

stonden aangegeven) begon ik me serieus af te vragen hoe

ver het nu eigenhjk nog precies was en hoe hard ik nu

eigenlijk liep. Het was natuurlijk erg leuk om de wedstrijd

te winnen, maar hetjaar afsluiten met op de valreep nog

een p.r. 0p de halve marathon dat zou toch wel erg mooi

zijn. Ik finishte in 1.26.20 en daarmee had ik mijn p.r. met

anderhalve minuut verbeterd.

Na de finish mocht ik mijn verhaal direct door de micro-

foon over de atletiekbaan laten galmen en werden mij ook

door de joumalist van 'de Gelderlander' nog wat vragen

gesteld. Na de prijsuifeiking werd het tijd om het hotel in

Amhem op te zoeken voor een warme douche. Daama op

zoek naar de korenmarkt om mijn prestatie (en die van

mijn vriend die de 14 km. had gelopen) te vieren met een

goed biertje en lekker eten.

Een aanrader

De volgende dag bij het ontbijt in het hotel sloeg ik

natuurlijk even 'de Gelderlander' open 0m mijn naam en

het interviewtje te zoeken. De hoteleigenaar (die weinig

sportieve interesses leek te hebben) liet mij het artikeltje

zonder problemen meenemen.

Het zonnetje van de dag ervoor had die dag plaasgemaakt

voor een donkergnjze lucht en het sneeuwde daarbij

behoorlijk. Het volgen van een echte mountainbikeroute

zat er onder deze omstandigheden niet in, maar het fietsen

door de sneeuw ging eigenlijk best goed en het was een

leuke manier om zo door het mooie witte landschap te

ploeteren. Na een paar uur waren we koud en nat genoeg

geworden en werd het tijd om de twee sportieve dagen af

te sluiten en met een goed gevoel terug te rijden naar Den

Haag.

Alle HRR'ers die niet aanwezig waren moeten mij zeker

geloven als ik zeg dat deze loop echt een aanrader is om

naar toe te gaan. Dus misschien een goed voornemen voor

dit komende jaar. Ik zal er in ieder geval weer zijn om de

gekregen wisselbeker in te leveren....of voor nog een jaar-

de mee te nemen.

Doon Brigítte Mulder

'Wat een schoonheid, uuat een feest, wat een dag'

De marathon van Terschelling

Zeven jaar te laat nam ik de beslksing om aan de

Berenloop mee te doen, de marathon van

Terschelling. Zeven jaar te laat omdat het een

geweldig evenement is en ik dus de eercte zeven

edities heb gemist. 'Prachtig', vanwege het geva-

rieerde natuunchoon dat je onderweg
tegenkomt, de sfer in de pittoreske dorpen die
onderweg worden gepasseerd en bovendien de

uihtekende organi ntie. Achthonderd

deelnemers aan de marathon, net leuk. Wat is

dattoch voor een idee dat een marathon pas

gaat meetellen met acht-duízend deelnemers?

naar Tenchelling is op zich natuurlijk al

Ook al zijn de laatste voorbereidingen

jovel. Om I A.M. een (te) snel ouder

halen van een schoolfeest, om half 4

een jongere dochter die bij mijn bed staat...(Dochter: 'lk
heb zwaÍe piet gehoord!' Ik 'Kan niet.' Dochter; 'Pap,

kom dan bij me liggen, want dan moet het een enge man

geweest zijn'.) Om half 6 hoor rk dat - twee kamers ver-

der- de fabriekswekker gaat. Time to go.

Up-north

Met 4 grote kerels in een kleine auto gaan we up-north.

We zien brj het passeren van de Afsluitdijk de zon opstij-

gen vanuit het Usselmeer. Natuurlijk ook even over de

\Vaddenzee turen brj het monument en, na te vroeg te zijn

aangekomen bij de boot, nog eyen een wandelingetje

langs de ventilde 18e eeuwse huizen aan het kanaal dat

dwan door Harlingen-city loopt. Voor uitslapers is dit

echt een ongeschihe woonlocatie. Het vertrek van een

matineuze veerpont wordt namelijk wel erg luid en duide-

lijk met de wijde omgeving gecommuniceerd. Een buurt-

bewoner die van zoveel deci-

bellen nog niet wakker wordt

kan met de wekker op het

nachtkasde onmogelijk een

duurzame vertrouwensband

opbouwen.

0p het dek is het ondanks het

prachtige weer rustig. Ik ben

dan ook één van de weinigen

die ooggetuige was van tiental-

len comfortabel zonnebadende

zeehonden op de zandplaat

Rrchel.Niet rustig is het op de

kade van Terschelling. Wat

een volk staat ons op te wach-

ten, veel complete gezinnen

ook. Alsof de komst van de

Goedheiligman met zijn

gevolg aanstaande is. Even

daama zet ik voet op het sym-

pathieke eiland zonder

bedompte zielloze kantoorko-

lossen, feitelijk helemaal zon-

der horizonvervuiling.

I

Het strand op
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De marathon van Terschelling
Rond 'de veertig' loop ik An&é 'lk ga nooit meer geen

marathon lopen' weer achterop. En ik blijf intusen maar

genieten. Ik vind het jammer dat de Brandaris opeens z0

dichtbij komt en ben blij met het ererondje dat we nog

even door het dorp mochten lopen alvorens te finishen.

'Heeft u vier dochters?'

Als dat na 3 uur en 41 minuten is gebeurd blijf ik onder

de indruk van de entourage en de -letterlijk- warme ont-

vangst door de organisatie en de dorpsbewoners. 'Heeft u

vier dochters? Dan kijgt u yan ons vier vlaggen' (vlag

van Terschelling - met alle kleuren van de regenboog,

met in het midden het logo van de berenloop, de ijsbeer').

Teruglopend naar de spoÍhal wordt mij op diverse plaat-

sen self-made erutensoep aangeboden. Na aangenaam

warm gedoucht te hebben -beslist geen vanzelfsprekend-

heid na em marathon - staan andere buurtbewoners ons al

weer 0p te wachten met kruidenbitter. Terwijl de zon op

deze bijzondere november defrnitief ondergaat staan we

bij een aangename tempeÍatuur te genieten van een spon-

tane veldbonel.

Een dissonant bij deze geweldige dag valt moeilijk te

bedenken. Of zou het toch de tenenkommende vertolking

zijn van don't you forget about me' van the Simple

Minds, mijn favoriete eighties- hitsingle door Hessel(?).

Verder is het optreden van de Tenchellingse volkszan-

ger,die ons rn de verftekhal bij de boot muzikaal uit-

zwaait, trouwens best te pruimen.

Wat epn schoonheid, wat een feest, wat een dag.

Door.WinKooij

Tweederde het eiland rond

Weer iets later begint waar het eigenhlk allemaal om te

doen was: 42 kilometer hollen en daarbij pakweg twee-

derde het eiland rond.

Eer$ loop ik nog in groepjes van enige omvang waar druk

wordt gekeuveld. Hoofdonderwerp: 'tijden'. En natuur-

lijk ook de gelegenheid voor een medeloper (rk was niet

de enige uit de Hofstad) om in onvervalst Haags te roe-

pen: 'ze kenne beter over laupe lulle dan over je lul

laupe'. En om dan maar bij dre terminologie te blijven: je

lult wat af op zo'n dag. Eigenlijk best raar, gehjkgestemde

geesten hoeven toch helemaal niet communicatief te zijn?

Tja, tijdens zo'n marathon ben ik ook de man van pseudo-

wijsgerige bespiegelingen en openluchtfilosofietjes, ook

aangemoedigd door watje allemaal te zien knjgt.

Na een pittoresk landweggetje te zijn ingeslagen naderen

we een rimpelloze plas, brj een windstille hoek achter de

Waddendijk. Hier grazen duizenden rotganzen, het lijkt
wel één groot uitgerold vogeltapijt. Even later vliegen ze

op: fascinerende luchtescaders van rotganzen bhjken toch

een flink stuk sneller te zijn dan em kudde marathonlo-

pers.

De Boschplaat die we na 18 kilometer aantikken geeft een

sereen beeld van rust en harmonie.

Ook hier een plas, deze keer met slechts één vogel: een

watersnip schrijdt, wat vooroveÍ gebogen, over het spie-

gelende wateroppervlak. Wilde paarden en een hooglan-

der kijken ons verbaasd aan en ah.... ern konijntje dat wil

oversteken houdt plotseling de pas in. Nijntjes ogen verte-

deren zelfs de nuchtente zielen.

The long waf
De tocht voert ons verder langs vriendelijke lage dui-

nen en bossen. Dan volgt het hoogepunl het

Noordzeestrand. De kleuren op het witte strand zijn zui-

ver, het licht is verheffend en ontroerend. Wat een idylli-

sche afgewogen compositie. Deze passage belerf ik

Winterkamperen
Wim Kooij

samen met mijn sympattueke collega André Dijkhuijs en

multi-marathon en ultraloopster Gerry Dumont.

Het strand - na 35 kilometer - weer verlatend brj paal 8

laat ik me de aangeboden versnaperingen uitgebreid wel-

gevallen. Stukken sinaasappels, een banaan, speculaas en

gevulde koeken en meerdere bekers in vloeistof vorm

aangereikte bouwstoffen vinden na drie uur draven een

goed heenkomen in mijn inwendige systeem. Als het

fomuis heet genoeg is verbrandt het alles.

Ik ben helemaal klaar voor 'the long way': het stuk vals

plat dat nog dient te worden afgelegd alvorens het gefluis-

teÍ van mezen en vinken in het duinbos plaats maah voor

de schriele piep van de roze finish+hipmat. Wat een

schoonheid: berken getooid met vergulde pailletten en

esdooms en vogelkersen, bijgelicht met -moeizaam door

de dennenkruinen binnendringende- zonnestralen. Het

levert een fantastisch kleurenspel op.

Onder het mom' hoe kunnen we eens andere

hobbies dan hardlopen belichten'vroeg de

redactie enkele leden of zij recentelijk nog een

sportieve vakantie hadden beleefd waar iets aar-

digs over te vertellen was Lang hoefde niet
gezocht te worden. Aan het woord Maurice van

Schie. Over schnitzels en sneeuwhellingen: kam-
peren in hetwinterse Sauerland.

ga ik samen met een groepje vrienden tus-

en oud en nieuw winterkamperen. Nu zul

afwagen: waarom doe je dat niet in

ik kan je verzekeren, het is de moeite

waard ! Voor de meeste van ons is het een combinatie van

sportief avontuur en een afsluiting van weer een hectisch

jaar. Bijna elkjaar trekken wij richting Sauerland, omdat

de kans daar groot is dat eÍ sneeuw ligt of valt. Dit jaar

zaten we in de buurt van Winterhrg, in de omgeving van

Mollseifen. We zorgen dan dat we na 3 dagen weer terug

zijn bij de auto en lopen in feite een rondje. Ja, inderdaad:

men eerst denkt in de maling genomen te worden. Een

dergehjke vraag in deze tijd van hetjaar is wat ongebrui-

kelijk. 0p de branders maakten wij rijst met kenie. En

voor de gezelligheid creëerden we ook een behaaglijk

kampvuuÍje. Belangrijk voor ons is dat we altijd in de

buurt van een kroeg willen zitten om weer een beetje

warm te worden. De nodige alcohol en plaatselijke dran-

ken worden dan uiteraard genuttigd..... Overigens was het

dit jaar niet zo koud, ongeveeÍ 0 graden overdag en min

vier 's nachts. Met een beetje goede kleding kwamen wij

een heel eind.

Schnitrels en sneeuwhellingen

Op de tweede dag begon het 's nlddags te sneeuwen

en dat is doorgegaan tot de volgende ochtend. Dit leverde

natuurlijk een geweldig plaage op voor de verschillende

digitale camera's.

Eind van de dag kwamen we bij een camping

(Mollseifen). khadden hier -heel vervelend- schnitzels

op het menu staan welke we maar besteld hebben. 's

Mijnfavoriete rondie
Veel leden lopen niet allen in teamverband,

maar ook op eigen gelegenheid. Omdat ze de

training hehben gemist, of omdat ze graag wat
extra kilometerc afleggen. Vaak lopen ze stee-

vast hetzelfde rondje. ln deze nieuwe rubiek
komen clubleden aan hetwoord over hun'favo-
riete rondje'. ln dit nummer: Dick van Es.

Zoals velen ben ik dat bij toeval als

gaan doen. Aanleiding hrervoor was de

in 1998. Dat ik veel en lang kon

meegenomen. lruk vond ik het niet,

voetballen was mijn grote passie, maar daar was ik mee

gestopt. Plezier in het marathonlopn had ik nooit, maar

ja, ik blerf het wel doen! Tot dat ... ! !

Op 18 december was de Boscrossmarathon in Diever

(Drenthe). Ik sprak bij de koffie Ben Mol (ca 450 mara-

thons). Ben was maanden gebleseerd geweest na een 24
uunloop, maar begon nu weoÍ Íum een marathon. Er werd

hem gevraagd hoe zo'n lange blessure door hem was

ervaren. 'Je wordt echt gek', zei hij. 'Alles staat op zijn

kop'. Toen wij richting staÍ liepen, dacht rk aan zijn

woorden en besefte dat ik moest koesteren wat ik deed in

plaats van daarover te lopen griepen als 62-jarige.

Het is mijn leukste marathon geworden. Twaalf rondjes

ondanks regen, hagel en onderuit gaan. Ook de tnee loop-

sters die mij regelmatig voorbij gingen (ze liepen nogal

eens verkeerd) en de hele marathon liepen te babbelen,

waren daar debet aan. Dieve(brug) heeft 12 marathons

per jaar, altijd 8-12 rondjes, maar steeds een ander par-

cours. Diever was altijd al favoriet, maaÍ nu zeker.Tnlfs

de trainingsrondjes zijn vanaf nu 'leuk'. Vijftig kilometer

in Limburg, twaalf rondjes in bos of duin of op het strand.

Mij maakt het niet meer uit.

Een favoriet rondje heb ik dus niet, als ik maar lang

kan lopen. Mijn beslist 'niet favoriete' rondje is overigens

de trme rial. Vijf kilometer is ca 22 minuten ellende. \ilie

mij dan hoort tijdens of ziet na aÍloop van dat rondje, die

weet genoeg.

Doon Di& van Es (op naar de l(N marathons)

Mauice van Schie (2e van linl<s)

met dan ook een volle bepakking, rugzak, warme kleding,

tentje, benzine branders en foerage

Kamperen bijde boer

De wandelroute leidde ons door schitterende bossen en

mooie heuvels. Gemiddeld liepen we rond de 15 km per

dag. Op zich is dit niet zo veel, maar voordat het kampe-

ment is opgebroken is, is het al gauw 10.30 uur en om

16.30 uur moet toch weer een plekje worden opgezocht.

De eerste avond zaten we in de buuÍ van een dorpje

waar geen camping was. We vroegen aan een boer of we

een paar tentjes op zijn land mochten zetten, wat natuuÍ-

hjk geen probleem was. Ik moet er wel bij zeggen dat

WinterWonderland

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

was aardig

Avonds hebben we lekker gek gedaan op een sneeuwhel-

ling en zijn we naar beneden gegleden.

De dag ema was opnieuw een schitterende dag door de

mooie, witte natuur.

De laatste nacht brachten we door in een open picknick-

hut. Water om te koken hadden we niet, maaÍ er lag

natuurlijk genoeg sneeuw. De pasta smaakte heerlijk! De

laatste dag moesten we nog twee uurtjes lopen om weer

bij de auto uit te komen. Onze kaartlezer had weer zijn

best gedaan!

Met een winterwandeling achter de rug kan ik er weer

een jaartje tegenaan !

Door, MauiceÏ.l. van Sàie, groep Henk H,

-geíruikivrrihàè|'ríií:íai*iíéii,r"*rornarisering
- instructie op de werkplek
* dealer van hardware en software voor Apple

- systeemonderhoud

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

fax 070-3857576 macwi I lem@sp idernet. n I
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Een verhaal van de keeruid
I

e

van zeven heuvelen ,r,
Wat is dit nu weer, denkt u. Tolkien misschien, of
Watenàapsheuvel...? Niets van dat alles.

We gaan het hebben over ee n trainingsw*kend
van de wdstrijdgroep. Detijd was er w.er"r eens

rijp voon Een veslag van Peter van Poelg*st en

MarcelMientju

comité van het trainingswetk-

deze keer uit Steven Post en Peter

Na inventarisatie ble* voor de

het weekend van de hvenheuvelenloop

het beste uit te komen. Elke schuur in en rond Nrjmegen

die als slaapplaats kon dienen werd dus uiwoerig ges-

creend. Uiteindelijk kwamen we uit aan de verkeerde kant

van de grens in het lieflijke toeristische plaatsje Ntitterden,

alwaar drie omgebouwde stallen met vloerverwarming,

ligbad en vaatwasser als uitvalsbasis gebruikt konden gaan

worden. Een trainingsweekend betekent doorgaans in de

loop van vrijdag aankomen en 's avonds van Herman's

pasta genieten. Alleen was Herman zelf dit keer niet van

de panrj. Toch nog bedanh voor de (vegetarische.. .) pas-

tasaus, Hermanl Ook namens Peter van lpeuwen die in al

zijn gulzigheid bij de eente hap zijn noodkoon doonlihe

en het hele weekend na elk toiletbezoek een kleine zoek-

tocht op touw zette.

'Funniest home video'
De rappe reizigen onder ons hadden er in de namiddag

al een verkwik'kend uurtje hobbelen rn het nabrj gelegen

Reichswald op zitten onder de bezielende leiding van tijde-

lijk ex-loper en aanstaand vader Theo, gezeten op een boe-

renleenfiets. Nadat het hele spul present wö, er gegeten

was en Peter van Leeuwen had gebaddud kon de avond

beginnen. Onder het genot van een hapje en enige drankjes

'Hans Blokker' in touw op dc golftaan

werd er gekeken naar onze 'funniest home video' die een

kes door Peter gemaah was trjdens een baanfaining

(helaas, hij is niet te bestellen). Dat de wedezijdse com-

mentaren op de vertoonde loopstijlen niet écht bijdroegen

aan het begip 'teambuildrng' zal duidelijk zijn. Een voor

een haakten de adeten af aangezien er de volgende morgen

om half tien gefaind diende te worden (of ging de alcohol

zijn tol eisen?).

Grasmaaien

0nze groepsoudste (mensen vanaf een bepaalde leeftijd

hebben nu eenmaal minder slaap nodig!) had voor de trai-

ning de plaaselijke bakker al verlost van al zijn ven

gebakken broodjes. Dt wetende zette de groep er al vlot de

A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van a[te soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. Ook

maken wij speciale 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

Huykman & Duyvestein

sokten in zodat anderhalf uur draven en een douche later,

iederem op het ontbijt kon aanvallen. Alles volgens een

Duits-Zwitsene tijdplanning, omdat ons nog een druk

middagprogramma stond te wachten. Het middagitueel

bleek te bestaan uit een golfclinic bij het te Groesbed

gelegen complex 'Het Rijk Van Nijmegen'. Na op de

afslagplaats de eerste be-'swing'-selen van dit edele spel

tees v€Í*íop pag,ra I

Cross bii Haag Atletiek
lzaak Luteijn is een fanatiek loper. Stond hii op 2
januari al aan de staftvan de Oliebollencross in
Delft, ook bij de cross van Haag Atletiek was hij
weer van de parÍij. Over wind en duinzand.

bij Haag Atletiek had met de wedstrijd in

dat er weer een flinke wind stond.

was nu totaal anders. In plaats

het hier het mulle duinzand dat de snel-

heid van de lopen beperkte. Na de start volgde al snel een

gemene klim naÍu een duintop. Na enkele hellinkjes

omlaag en omhoog dook het parcours linksafeen zandkuil

in. Deze kuil werd optimaal benut, doordat er in een cirkel

doorheen gelopen werd waarbij enkele hellinkjes in het

parcours niet gemeden werden. Nadat het mulle zand via

een laatste klim verlaten was volgde een stukje asfalt dat

licht naar beneden liep. Na 100 meter was het alweer

gedaan met de betrekkehjke rust en volgde opnieuw een

parcours door mul zand. De ondergrond was nu wel vlak,

maarje moest nu optomen tegen de storm die recht in het

gezicht blies. Het rondje werd beëindigd door een paar-

denpad en een stuk grasland. In totaal moest dit rondje

vier maal worden afgelegd, waarbij het leek alsof de eer-

$e helling steeds steiler werd.

Op 13 februari volgt nog de cross bij Sparta (red: bij

het verschijnen van deze krant al geweest), waar ons weeÍ

een geheel ander paÍcours staat te wachten in het

Zuiderpark. Daama kan de eindsand opgemaakt worden

et nieuwe jaar begon met een druk loop week-

op 2 januari zijn kachten wilde meten

de keuze tussen een loop in Leiden

het Tnrgen Zekerheidcircuit, of de cross

bij De Koplopers in Delft als onderdeel van het Run2Day

Haaglanden Cross Circuit. Waarschijnlijk is het samen-

vallen van deze wedstrijd er de oozaak van dat de cross

in Delft, met 111 lopen op de 8 km, wat minder bezet is

dan gewoonlijk.

Op intemet was al aangekondigd dat door uitbreidingen

van II(EA een deel van het parcours niet langer beschik-

baar is, zodat start en finish verlegd moeten worden en de

totaal afsand van het parcours iets minder wordt.

Ondanls deze wijzigingen werd beloofd dat de modder

blijft, iedereen was dus aangeraden de cross op spikes te

lopen. Nou, die modder was er inderdaad en het dragen

van spikes was geen luxe.

Na de saÍ volgde na een paar honderd meter een lichte

helling met een harde wind tegen. Deze helling was het

enige stuk in het parcoun waar je vanwege de harde

ondergrond met spikes naar de zijanten moet uitnijken.

Na een stukje gö met enkele plassen en wat verspreid

liggende stenen kwam een volgende helling en daama ern

'lzaak Luteijn'

van de lopers die aan tenminste drie van de vier lopen

hebben deelgenomen en hun kachten hebben beproefd in

het heuvelige boscircuit van The Hague Road Runners, de

modder bij De Koplopers, het mulle duinzand bij Haag

Atletiek en het parklanrlschap bij Sparta.

Door.lzaak Ltfteiin

pad met een aantal modderpoelen waar je tot over de

enkels in de blubber verdween. Door de bossage links en

rechts van het pad was ontwijken van de modderpoelen

onmogehjk. Aan het eind van het pad werden de lopen

venast door een steile helling van een paff meters, met

als ondergrond een glibberige kleilaag. Diverse lopen

zonder spikes konden hier slechts op handen en voeten

naar boven komen, waar een volgende modderpoel en een

glibberig pad lag te wachten. Na een glibberige en kon-
kelige afrlaling en een stuk grasland, dat hier en daar

gemeen drassig is, werd de eerste ronde beëindigd en

wachtten er nog drie rondes om de lopen uit te putten.

Na aankomst was het enige tijd zoeken in de modder-

klonten onder aan de benen voordat de veters van de spik-

es teruggevonden konden worden en de spikes voor

schoenen konden worden omgewisseld. Na terugkeer in

de kantine van de Koplopers smaakte een oliebol prima en

kon de modder met enige moeite onder de douche worden

afgespeld. Thuis gekomen kon alle kleding direct de

wasmachine in om in schone kleding voor de volgende

cross 0p 8 januari brj Haag Atletiek aan de start te kunnen

venchijnen.

Door. lzaak Luteijn

0liebollencrossen in het

Haaglanden Cross Circuit (Delft)
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Landeltik erk€nd lnstallateur

L OO D G IE TE R I N S TAI, LAT EU R

van Loostraat 140 25A2 XH Den IIaag
tsl6foon 07O 3524388 / 06 54332579
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het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?

-
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Normaal lopen,

zon

is gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

Kerketuinen.

Zitverstraat 21

25448J Den Haag

tetefoon (070) 366 18 98

SANITAIRE INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

C.\/. INSTALLATIES
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De Barmedewerkster
De bar: een onmisbaar element in de vereniging.

Nog helangrijker: de barmedewerkerc. Na afloop
van de training sfaan er steeds opnieuw mensen

klaar die de hongerigen en dorstigen onder ons

voorzien van de nodige spijzen en dranken. En

dat allemaal op vrijwillige basis. Wie zijn deze

,nensen en wat beweegt hen? Maak kennis met
de barmedewe*ers. Dit keer een bekend
gezicht: Louise van Delft.

lïie ben je en waÍ doe je in het dagelijks bven?

Mtjnaaam is Louise van Delft, sinds 1976 full time

werkzam bij het Ministerie van Justitie als applicatiespe-

cialist en momenteel betrokken als materiedeskundige bij

het Project Vemieuwing HRM (P-Direkt) waar voor alle

ministeries een Personeels en Salarisadministratie geba-

seerd op selfservice ingericht dient te worden.

Wal is voor jou de reilen geweest om

b annedew erk$t) er te w orulen?

M.n. om mensen uit andere loopgroepen te leren ken-

nen maar vooral ook door mijn toenmalige ffainster Heidi

van der Veer. Zij en Genit deden al veel voor de vereni-

ging op allerlei gebied kortom zij stimuleerden ons voor

alles en nog wat en ja... voor de bar en keuken heb je

nooit genoeg mensen.

Hoe lans ztl (sta) je nu in "ilit" vak?

Heb eerst een aantal jaren van januari ím maart brj een

CPC (nu ZOT) goep gelopen (eigenlijk alleen voor de

toendertijd "legendarische" fainingswerkenden !) en ben

in 1991 'offrcieel' lid geworden van de HRR vereniging

en vrij snel daama in 1992 onder Heidi bardienst gaan

draaien. Ik draai nu al jaren samen met Hellen Hauser en

Aad Overdevest bardienst op de woensdagavond.

Watvind je de buke lunten van eenbardfunst?

Contact met lopen uit andere groepen die je op zo'n

avond leert kennen.

En waÍ zijn de minder leuke kanten?

Dat gesjouw met die kratten.... Geintje want dat doet

'lnuise van Delft'

gelukkig onze Aad ! Nee, wat wel vervelend is - vooral

als je niet met een vast ploegje werkt - dat het de laatste

trld helaas veel voorkomt dat mensen niet op komen

dagen voor een geplande bardienst door een blessure of
andere reden. Da's jammer en zeker niet motiverend voor

een nieuwe barmedewerker (ster).

Zou je nog itts willen vertell.en atn de mensen voor

dc bar? Jouw Hanten?

Heb geduld en lachen blijven. Niemand moet vergeten

dat het allemaal vrijwilligers zijn die naast hun werk een

avond wijmaken om vanaf 18:00 uur voor jou klaar te

staan met soep en/of warme hap en het maken van brood-

j.r.
Heb jii nog suggesties om niauwe leden voor dc bar

amte treliken?

Ik weet het, je kunt mensen NIET verplichten 0m een

bardienst te draaien maar kijk eens om je heen en besef

eens wat er allemaal moet gebeuren binnen een vereni-

grng om het soepel te laten lopan. Een onderdeel daarvan

is de bemensing van de bar, het enorme succes bijvoor-

beeld van de ZOT vraagt om nieuwe aanwas van barme-

dewerkers. Er zijn zoveel leden waarvan sommigen meer

op de club dan thuis zijn, ik wil maar zeggen je kijgt er

ook een hoop gezelligheid en leuke sociale contacten vooÍ

terug!

Kortom geefje op voor de bardienst !

l7il je verfur nog iets kwiit?

Nog eens benadrukken dat het heel belangrijk voor het

bestaan van de vereniging is; de inzet van vrijwilligen op

alle teneinen en dat zijn er meer dan iedereen denkt! Denk

aan Bestuurhjke Functies, Trainers, Barcommissie, The

Royal Ten, Crosses, Technische commissie, Groenvoor-

ziening, Website, ons aller clubblad Hot Road Review,

Technische dienst en de rest die ik vergeet te noemen.

Znlf bn ik al jaren secretaris van de Club van

Honderd die nog steeds (gelukkig) met succes "extra"
geld bij de HRR leden afooggelt om de vereniging finan-

cierl bij te staan 0m o.a. het clubgebouw zo aantrekkelijk

Onbekend maakt onbemind. Als je nieuw bent
binnen de vereniging duurt het even voordat je
namen bij gezichten kunt plaatsen. Even zo goed

geldt dat voor leden die al wat langer bij de ver-

eniging rondlopen. Wie zijn toch die nieuwe
leden? De rubriek'Mag ik me even voorstellen?'

is een podium voor (relatiefl nieuwe lopen bin-
nen de vereniging, ln dit nummer André
Hollestelle.

van de HRR. Ik ben André

en 47 jaar oud. Ongeveer 20 jaar

ben ik gaan hardlopen. Ik was redelijk

drie maal per week alleen en eén keer

per week brj de The Haeghe House Hash Harriers

(HHHH). Mijn snelste tijd was 37 minuten op de 10 km

en I uur 27 op de halve Marathon "de City pier City".

Vijfjaar geleden ben ik gestopt met hardlopen. Ik had

het te druk met andere zaken, zoals o.a. het opstarten van

een ondememing voor mijn vrouw 'een hotel in het

Zeeuwse Domburg'. Vijf jaar niet hardlopen betekende

voor mij ongeveer vijf kilo extra in gewicht en minder fit
voelen dan voorheen.

Mrjn collega André Westerhuis wehe mijn interesse

0m weeÍ te gaan hardlopen. André haalde mij dan ook

over 0m eens me€ te lopen met de HRR. Eind vorig jaar

ben ik dan ook als infoducé van André meegegaan naaÍ

de Road Runners en liep mee in de groep van Henk

Hoogeveen. Dit was yoor mij een zodanig leuke ervaring

dat ik nu ook een vaste road runner ben geworden. Vooral

het in het team van Henk lopen en het gezamenlijk fana-

tiek bezig zijn om sneller te worden maah voor mij het

hardlopen weer leuk. De faciliteiten bij de HRR zrln ook

prima geregeld, met een clubhuis op een toplocatie.

Misschien zelfs voor mij te goed geregeld. Het is na het

lopen vaak zo gezellig dat ik met het team nog lang na zit

te genieten met een hapje en een drankje.

Ik heb voorheen 20 jaar hardgelopen, maar altijd zon-

mogehlk te maken

voor de leden. Enne

...druk, druk druk...

hebben we het alle-

maal met onze baan

en dergelijke maar

vergeet niet ook al

ben je vrijwilliger en

je wordt gevraagd

voor een of andere

functie binnen de

vereniging de men-

sen rekenen wel op

je!

Door. Louise van

Delft

Mag ik me even voorstellen?

'André Hollestelle'

der een professionele hainer en bijna altijd alleen. Door

het hardlopen in een team en met een professionele ftainer

ben ik weer een redelijke fanatieke hardloper geworden.

Voor 2ffi5 heb ik het doelgesteld 0m de 10 km minimaal

onder de 45 minuten en als het meezit onder de 42 minu-

ten te lopen.

Door. André Hollesblle

Veruolgvan paginaT

Zeven heuvelen ...
beoefend te hebben mocht het gras op de oefengreen koÍ
gemaaid wor&n.

Dat dit mk luh met een putter en dat daar dus helemaal

geen zeis voor nodig is werd hier overduidelijk bewezen.

Glorieuze winnaar van dit spelleqe werd ons aller

'Hendrik-Jan de tuinman' Eddy die het grasmaaien in zrln

talrijke sages als serieuze dagtaak heeft opgepakt. Hier

moest natuurlijk op gedronken worden.

Het volgende onderdeel op het programma was het chip
pen. Robbert begreep dit niet helemaal goed daar hij met

zijn bankpasje klaar stond op zoek naar het chipapparaat.

Nadat de rookwolken waren opgetrokken en de graspllen

neergedaald waren bleek onze eigen Tiger'Woods Marcel

hier als beste uit de bus te komen.

Op stap

Terug naar de stal voor een snel hapje en het innemen

van wat krafestanten, want het avondprogramma stond

alweer voor de deur. Ton Bakhuis deed snel de deur open

zodat de pret kon beginnen. We begonnen met em pode

lasergamen wat voor de meesten iets nieuws was maar als

zeer leuk werd ervaren. Vervolgens een etentje bij de

Griek en als afsluitu een bezoek aan de Ierse pub.

Sommigen hadden hier echter nog niet genoeg aan en ver-

volgden hun weg naaÍ een discotheek in het nabrj gelegen

Kleve op zoek naar de enige echte heisse Heidi. Zij kwa-

men echter bedrogen uit daar er bijna uisluitend

Hollanders in de tent aanwezig waren.

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete

WONINGINRICHTING. ln onze showroom treft u een uitgebreid assorti-

ment stalen van vloerbedekking aan. Wij bieden de beste kwaliteitsmer-

ken. Voor linoleum en vinyl kunt u ook bij ons terecht,

Wij adviseren u over kwaliteit en kleur . Onze ervaren vakmensen leggen

de vloerbedekking. Desgewenst zorgen zij er óók voor dat uw meubels

verplaatst worden en weer op hun plaats terug gezet worden .

ïrap- en ganglopers in div. effen kleuren en dessins.

I-eden van «le ffR.trR krijgerr AOo/tt l(orting!!!

P.f. vàn Duijne

,$
's Maandag gesloten.

Als Van Duiine
Iret hangt, ilann sluit (t

Als Van Duijne
Iret legt, dan ligt (t

I)e Forrrrritrrren
die U zoekt vindt

U bij orrs
Onze afdeling fournituren heeft voor

coupeuses en hobbyisten een prachtige
sortering.

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete

WONINGINRICHTING. Onze gordijnen, vitrages, lamellen,

raamdecoraties en zonweringsproducten zijn de beste in hun soort.

Wij helpen u bij het bepalen van uw keuze. Het meten, maken en plaat-

sen van de gordijnen gaat in overleg en naar de wens van de cliënt.

INTERIEURYERZORGING
Badhuisstraat 1 37'1 39 O7O - 3 55 95 5B

Merrbelstof-
feerderij

ln eigen atelier stofferen en overtrekken
door ervaren vakmensen (v/h Pande|

van uw antiek, klassiek of modern
meubilair.

Vrij blijvende prijsopgave.

Zevenheuvelenloop

Alvorens er op zondag werd vernokken richting

Nijmegen moesten er eerst nog de nodige onderlinge trans-

acties worden afgerond met startnummers en bijbehorende

stickers. De enige die in de stal achterbleef was Steven die

vanwege een blessure al een tijdje niet faint. Als U wilt

weten wat hij die middag heeft gedaan vraag het hem

gerust, wij trsten nog steeds in het duister...

In de Zevenheuvenloop zette ieder van ons een goede pres-

tatie neer. Na de wedstijd over 15 km. begon er v00r ons

een nieuwe uitdaging. Wie had Andres gezien na de

finish? Bij het inleveren van de huurchip was hij ineens

spoorloos en op de afgesproken plek bij de auto's was hij

ook niet.

Bhlkbaar was hr1 tijdens het lopen van de auto's naar de

start al zo gefocused dat hij na de finish als de spreekwoor-

dehlke kip zonder kop door de Nijmeegse lanen zijn cool-

ing-down was gaan doen.
lile waren na een goed uur zoeken en wachten bijna in

staat 0m het bekende televisieprogramma Spoorloos in te

schakelen tot h4 ineens door Marcel werd opgemerkt, lich-

telijk paniekerig dolend maar verder in goede staat.

Vervolgens zijn we nog even terug gegaan naar onze stal-

len om te douchen, puin te ruimen en bij te komen van het

hele werkend, alvorens weer nÍuu de goede kant van de

grens af te reizen. Op naar een volgend ffainingsweekend.

D0tr,r. P€|€r van Pofjlg€ff,l & Marel Mientiu

I
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Na veel overleg en de voor en nadelen afgewo-
gen te hehben door het bestuur van The Hague

RoyalTen, zijn we tot de conclusie gekomen dat
we het gaan doen. Wat gaan we dan doen? We

gaan chippen en dan bedoel ik nietvia je bank-
pasje maar via de welbekende gele chip aan de

schoen.

gek dat het zolang heeft geduurd, maar

mei 2005 zal voor het eerst in de geschie-

van The Hague Road Runnen een heuse

(CC) wedstrijd worden georganiseerd. De

zal na22 mei niet meer hetzelfde zijn. Dan zullen

wij ook te boek staan als een vereniging met een echte CC

wedstrijd. Het is slechts een kwestie van tijd en dan beho-

ren we tot de grootste en bekendste wedstrijd in

Nederland. Per slot van rekening zrjn wij in de regio

Haaglanden wel de tweede grootste wedstrijd na de CPC

loop. Zoals ik reeds in mijn vorige artikel vermeldde herft

het invoeren van de chip nogal wat voeten in de aarde. Nu

we eenmaal hiervoor hebben gekozen, wordt de weg die

wij moeten gaÍm een stukje duidelijker. Het is nu tijd om

te handelen en inderdaad gaan we nu de draaiboeken aan-

passen en de beste scenario's verzinnen om het allemaal

zo goed mogelijk te laten verlopen. De winterse rust kan

opzij worden geschoven, het team zal moeten werken. De

afspraak is al gemaakt met de organisatie van

ChampionChip en we kunnen er dus niet meer onderuit.

Strals zal voor iedere gefinishte loper een bruto en netto

tijd te verkijgen zijn, mits de chip goed is aangebracht en

geregistreerd.

Wat verandert er door de invoering van de

chip?

Alle lopen behalve de kinderen zijn verplicht met een

CC te lopen. Door de CC registratie wordt de voorin-

schrijving iets lastrger. De lopers hebben de keuze tussen

lopen met eigen chip, huren of kopen. Door deze uitge-

breide voorinschrijving zal het niet meer mogelijk zijn via

de sprtwinkels een startnummer aan te schaffen. Wel

zullen hier de folden klaar liggen met aangehecht

inschrijfformulier.

Insckijving zal ook mogelijk zijn via internet, dit heeft

onze $ootste voorkeur en ik hoop, wanneer dit nummer

verschijnt dat onze site dan inmiddels draait. De rest van

de inschrijving zal op de dag zelf moeten gebeuren. Dit

houdt in dat er heel wat tikwerk op de pc aankomt.

Sponsoring

Tot nu toe gaat het voorspoedig met het werven van

sponsors. De meeste sponsors van vorig jaar hebben al

weer te kennen gegeven mee te doen. Heren en dames

bedankt alvast, dankzij u hebben wij weer het beslist

benodigde startkapiaal binnen, zodat wij aan de slag kun-

nen. Door onze super onderhandelgigant, de man met de

meest gesneden tong van de vereniging en de meeste

ovenedingskacht hebben we weer een nieuwe grote

sponsor erbij. Het is Joop de Gier, eigen[jk onze IT

manager, geluh een kandidaat te vinden die de

Businessloop gaat sponsoren.

Dit jaar gaan wij de Vidia-Businessloop organiseren.

Vidia is een schoonmaak en servicebedrijf van Ron

Penning een lid die al jaren hier op deze vereniging loopt.

Hrj heeft ons als kleine sponsor al bijgestaan en is dit jaar

dus één van onze $ootste sponsoren geworden. Ron, wij

van het hele bestuur willen je alvast bedanken voor het

gestelde verfrouwen in ons en we hopen natuurlijk op

waanzinnig veel publiciteit met de Vidia-Businessloop.

Nog meer veranderingen

Dit jaar dus veel wijzigingen in de aanloop en de uit-

voering van de wedstrijd. De chip, de voorinschrijving, de

finish en de verwerking daarvan. Het parcours zal ook iets

gewijzigd worden. De staÍ gaat iets meer richting

Ufe{htse baan 0m ruimte te maken voor nog meer lopers.

Dit jaar zal dan ook een nieuwe officiële meting door de

KNAU gedaan worden. Ook tegenslagen zullen we moe-

ten incasseren, zoals het ontbreken van de oude bekende

Haagsche Courant dubbeldekker. Door bezuinigingen en

reorganisatie bij de Sijthotr Pers, welke menigeen reeds

bekend zijn, zal de dubbeldekker niet beschikbaar zrjn

vooÍ ons. Wij zullen dan ook op zoek moeten gÍurn naar

em geschikte vervanging. De bus was v00Í ons een per-

fecte commandoruimte voor het kloppend hart op die dag,

alsmede een unieke opvangplaats yoor onze genodigde

sponsoren en lopers. Het zal niet eenvoudig zijn iets te

vinden wat deze bus zal kunnen yervangen en ook nog

beaalbaar. Ook is het maar de vraag of de podiumwagen

in de vorm van een failer van de Norfolkline dit jaar

beschikbaar zal zijn want u weet Den Haag jaagt namelijk

nogal wat bedrijven en evenementen de stad uit, waaron-

der de Norfolkline.

Kortom, we hebben nog wel wat hindemissen te nemen

voordat we ons achterover kunnen vleien in onze luxe

fauteuil.

Steun van vrijwilligers
De steun van vrijwilligers van de HRR, doet ons

natuurlijk goed. Er zijn alweer divene mensen die zich

spontaan hebben opgegeven voor deze fantastische dag.

Ik twijfel dan ook geen moment dat wij geen vrijwilligers

te kort hebben. Iedereen heeft natuurlijk 22 mei 2N5
allang in de agenda geschreven als de dag dat het gaat

gebewen vooÍ onze vereniging. De eerste ChampionChip

wedstnjd van onze vereniging georganiseerd door U. Dat

wilt u toch niet missen, een wedsrijd met nog meer allure

en meer deelnemen dan vorigjaar. Ik reken ditjaar toch

wel op ruim 2000 deelnemers, dus ik verwacht u allemaal

op het Malieveld als vrijwilliger en de rest van uw familie,

kennissen en andere aangetrouwde rekruten als deelne-

meÍ.

Veel plezier met het fainen en de

mei 2005.

Marcel den Dulk -

www,royalten.nl

Voonitter van de The Hague Royal Ten
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PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Eovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen! ) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd MSlOf{
voor je. CoNTACïTENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

ffl.; Q70-3607002

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden

km in 0:52:41. Met deze tijd staat ze bij de V55 op de Nijmegen. Tijdens de Zevenheuvelenloop op 2l-11-

derde plaats. Joannie Bosmans, die op 23-1G'04 haar '04 tier zrj een tijd neezetten van I : 10:03. Hiermee

kste tijd op de l0 km nog verbeterde verdwdnt hier- was ze ruim 4 minuten sneller dan 4 jaar eerder in

door uit de vitrine. Nljmegen en blijft ze eenzaam bovenaan staan in de

klasse V55.

15 km wE:
. Willem de Graaf liep op21-11-2W in Nijmegen de 10 EM weg:

15 km in 0:50:52. Hiermee komt hij na Keith . Brigitte Mulder vestigde zich brj de 10 EM op een

Deatkidge op de tweede plaats bij de categorie M40.
. Peter van Leeuwen en Theo Timmermans delen in

op 2 I - I l -'04 de Zevenheuyelenloop in 1:07 :14. Deze

prestatie is goed v00r een tweede plaats.

, Tocn de Graauw nestelt zich met een trjd van

1:12:33 op de viercle plaats in de categorie M60. Toon

. Henk Breugom heeft op l4-11-'M opnieuw zijn

be$e tijd op de l0 km verbeterd. Liep hij tijdens de I

van de 4 bij Haag Atletiek op n-rc-'04 nog 0:43:54

in Delft werd het op l4-ll-'04 bU De Koplopers

tljd eveneens neeÍ tijdens deHiermee deA:42:46. bLJftÍ hlj op

plaats bij de

. Georgettr Parlevliet liep op 5-12-'& in Lisse de l0

19-9-'04 liep zij

totDam

de categorie M40 de derde en de vierde plaats met een

Peter realiseerde deze trjd op

10 km weg:

in Nijmegen. Harm Hendrik en

door deze prestaties uit de

Bloemen, hwwel ze haar

l:02:07 enren over van Conie van Egmon( die de 10

1:01:40.0:38:i8 liep op 30-06-'84 in Brugge (B).

ook een uitstekende 15 km in

1:06:26 gelopen

Damloop de 10 EM in 1:04:56.

verdwijnt Margnet Hoekstra h.ier

Beste Leden van
de Club van 100
Noteer nu alvast in uw agenda: de aankomen-

de Algemene Ledenvergadering op Vnidag 22

april a.s. aanvang 20:N uur in het clubhuis. U

wordt uiteraard haftelijk verwelkomd met een

seffe met de nieuwe brede hardhouten zitbanken en de Discornuziek die wij voor u hebben geöngageerd. Dit is

dameskleedkarnen waarvan de bestaande houten zitban- mogelijk gcrnaakt door onderstaande sponsoren. zij die

ken verhrecd ziin zoditt dc dumes niet rrreel vln tle birnken de vereniging cen wlnn harl toedra-gen:

afghjden. IIIRRUl,{ltiIl{G, l{tll(lr4tJLLtl(is,

Langzaam, malr zeker wordt ons clubgebouw een Dellwdktop'Specnnltpak bulgieterlntttllareur

mtuurlijk

opkomst meï

mooie clubhnis. Het afgelopen jaar

vereniging zal jaloers op ons zijn. Velen NI{VAI{RUíIII,I, Hlilr(l{0mE\llil

situatie ca. 10 jaar geleden. En

bijna een complete melrflorfo-

de herenkleedkamers. De

bovendie

van 100 is dil

heedijk kopje kofíie,

AÏïENïIT !!II uit te voe-

zijn al veel belangrijke bedragen uitgegeven aan 0.a. een

nieuwe wedstrijdklok, bijdrage aan de nieuwe bar, de

leden!

dansje gaan bezigen op uitstekendestand weer in ere te henÍelien. ZoaLs we allen

de

kant gaan zodat de lieË

Dat i§
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Voor het 21e achtereenvolgende jaar organiseert de HRR de ZOT: speciale Zaterdag Ochtend

Trainingen (ZOT) voor mensen die het nieuwe jaar goed willen beginnen. De ZOT is een vast terugke-
rend trainingsprogramma speciaal bedoeld voor mensen die de amhitie hebben een van de aktanden
van de CPC uit te lopen. Zaterdag I januari vond de aftrap van de eercte training plaah. De omstan-

waren vene van ideaal: regen, wind en nog meer guur weer in het vooruihicht. 116 men-

hier toch niet door weerhouden en kwamen goed gemutst naar het clubhuis. Wie zijn
en wat drijft hen om op de zaterdagochtend zich flink in te spannen? De redactie sprak

èn de organisatie.

Skm: Cor den Dulk [62] loop ik veel met nujn vrouw in de buurt van het Rode

Iftuisziekenhuis. Zij gaat voor de tien kilometer. We doen

ook veel oefeningen van de skigymnastiek.'

Walis je ambitit?

'De laatste vijf maanden ben ik ziek geweest. Ik moet

dus wel wat moeite doen om in conditie te komen'. 'Het

mooiste van deze vereniging is, dat ze werken met een

schema. Dat schema breng mij terug naar 32 minuten 0p

de vijf krlometer. Eerder liep ik sneller op de vrjf, maar

dat zit er ditjaar niet in'. 'Vandaag had ik ook wel moeite

met lopen. Dat kwam vooral door het weer. Er stond veel

wind en dan die regen.'

Cor kent de HRR al langer dan vandaag. Van horen

zeggen dan. Zijn broer, Marcel, loopt hier al jaren, net als

zijn schoonzus [ouwens. Cor was in het dagelijks leven

zweminstructeur. Hoewel hij al ruim een jaar op zijn lau-

weren rust blijft hij een actief man.

Wauomheh je je ingeschrevenvoor de ZOT?

'lederjaar ga ik skiën, dit is het 30e jaar al trouwens,

en het lopen is gewoon een goede voorbereiding. Je

gebruikt voor een deel dezelfde spieren.'

Heb je al eenler bij een cfub getraind?

'Nee, alhoewel ik deze club aljaren ken. Ik loop meer

voor de fun. Het lopen is geen doel op zich. Doordeweeks

10km: Margreet Mosel (47)

De Zaterdag Ochtend Trainingen 2005

'De Z0T is wederottt een succes en uiteraard ook gezellig!'

Margreet is een oude bekende van de club. T.eheeft

zich ingeschreven voor de tien kilometer groep.
tilaarom toch inschrijven voor de ZOT?

Margreel'lk loop al enkele jaren gelopen bij de club.

In 1997 heb ik mij voor het eerst bij de club ingeschre-

ven voor de ZOT en vervolgens een ' vliegende canière'

gemaakt. Ik ben begonnen met de 5 km. Dat was de

zwaarste wedstrijd die ik ooit heb gelopen. De enige

reden waarom ik die wedstrijd heb uitgelopen, is omdat

een clubgenoot me langs het Voorhout enorm heeft aan-

gemoedigd. Daama wist ik dus dat elke stap die je te
snel gaatje op het eind opbreekt!. Vervolgens liep ik de

Royal Ten, de Dam tot Damloop van 16 km, het jaar

erop de CPC halve marathon, de halve marathon in

Leiden en in augustus de hele marathon in Den Haag.

Gevolgd door de ultieme loop: de New York marathon

in November 1998. Het jaar erop heb ik minder gelopen

en soms helemaal niet door ziekte. Na die dip ben ik
steeds opnieuw begonnen brj de Z0T als instap, gevolgd

door de gewone loopgroepen, maar altijd weeÍ na een te

zwaar uitgevallen training geveld voor vele weken. En

dan is terug komen in een groep die verder is gegaan niet

meer mogelijk. Ik train ook voor mijzelf. Het liefst loop

ik graag heel vroeg in de ochtend rond of door het

Haagse Bos.

Waarum toch nog apart deelnemen aan dc Z0T?

Margreel'Omdat ik me relatief veilig voel bij een

vastliggend schema en dan zelf de verantwoordelijkheid

kan nemen of een training op dat moment te zwaar is of
dat het wel gaat in verband met mijn gezondheid.

WaÍ is je verwachting van de training?

Dat ik mijn conditie weer ga opbouwen en hopelijk

een beetje op peil kan houden.

Well« tijd hoop je te lopen op dt 10 km?

'Hopelijk loop ik de tien kilometer binnen de 56 - 58

minuten. Ik loop op wedstnjden meestal heel constant,

uitzonderingen daargelaten.

WN is je inthuk van fu ZOT-training? Verschih het

van ile gewone training en zo ja, op welke mmicr?

Margree[ 'Het grote verschil is voor mij, dat het pro-

gÍarnma vast staat. Als ik een keer niet kan, dan kan ik
heel makkelijk zelf de training doen. Als de training me

te zwaar lijkt kan ik dat van te voÍen aangeven en eerder

naar huis, of voor mijzelf lopen. Ook wordt er op de

ZOT iets mrnder 'afgeknepen' als het goed is. Ik kan

daar helemaal niet tegen, zeker niet na een vermoeiende

dag'. 'In het verleden heb ik heel plezierig getraind voor

de Konmarathon. De trainer zei van tevoren meestal wat

we gingen doen en dan kon je je erop instellen en de

energie een beede verdelen. We wisten ook de tijdsop-

bouw van de lange duurlopen: elke week 10 minuten

erbij geloof ik'. 'Ik hoop dat er dit jaar als voortzetting

van de Zot een groep komt die maximaal voor de 10 km

traint en waarin ik dan weer rustig mee kan

draaien'.'Verder vind ik het gewoon heel leuk om weer

nieuwe mensen tegen te komen, met hun eigen verhalen

en ervaringen. De sfeer is ook leuk, er is een groot saam-

horigheids-gevoel. De organisatie laat veel vrij, maar

biedt wel een duidelijke structuuÍ. En ik kom graag wat

vroegeÍ om de clubleden nog even te zien' .

De organintievan deZOT ligtin handen van vier

trouwe lden van de HRR léié, Georget Noor en

Sylvia. Het k niet voor het eersÍ dat zíj dit regelen,

maar zo'n grote opkomstop de erste training van de

Z0T hadden zij nog nooit gelnd. Zij hadden er dan

ook de handen vol aan. De rdactie mailde na afloop

met een van de organiatoren, Sylvia.

mtnsen hehben zich afgelapen zptefllag

zich ingeschreven.

of mildtr dan voorgamde jarcn?

Dit is voor de eente insctrijfdag veel meer! Vorig jaar

hadden wij op de eente zaterdag8O a 85 inschrijvingen.

Verwacht je nogmaer aanmeldingen?

Ja, meestal komt er de helft bij, maar of dit nu dit jaar

ook zo is weet ik niet. We zijn vanwege het fert dat de le

zaÍerdag in het nieuwe jaar op nieuwjaarsdag valt, een

week later gestart, op 8 januari. De CPC is dit jaar eerder

dan andere jaren (19 maart), dus we hebben minder trai-

ningsweken. Maar er komen er a.s. zaterdag (redactie: 15

januari) zeker meer mensen bij. Meestal hebben wij

gemiddeld zo'n 150 lopers tot en met de CPC.

l4tatis gemirldtld genomen th uilval?

Lastige vraag. Als je van 150 mensen uitgaat moet je

rekening houden met maximaal 10 lopers die in de eerste

periode afhaken. Uiteindelijk blijft ca. 'l0lo van de men-

sen die zich hebben ingeschreven oveÍ die ook daadwer-

kelijk aan de CPC meedoen.

Hoeveel trainen I hulptrainen hebben jullfu inge-

schakeld?

Wr1 hebben 21 trainers en 2 reserve trainers.

Hoe komt het eigenlijk dot het zo veel drukl«r ww

dan andere jaren?

Het was inderdaad erg druk, maar wel gezellig. De

lopers hebben het allemaal naar hun zin gehad en waren

erg enthousiast. De 10 km en de 2l km zijn de grootste

$oepen met ruim 40 lopers op dit moment. De 5 km

besaat uit ongeveer 30 lopers. Ik had zelf al het vermoe-

den dat het de eerste zaterdag erg druk zou worden. Wij

hebben de nodige P.R. gedaan. Oud-zotters hebben een

fantastische kerstkaart ontvangen en het programma 'De

Echte teeftijd' van RTl,4 op zondagavondheeft geholpen.

In dit programma worden mensen gefraind en begeleid

met afvallen. De mensen trainen voor de halve marathon

in maart, de CPC dus! Ik denk dat veel mensen ook door

dit programma - los van de goede voomemens voor het

nieuwe jaar - misschien wel uit hun luie stoel zijn geko-

men. 'Wellicht herkennen zij zichznlf in de personen en

roepen zij al jaren dat zij meer moeten sporten en gezon-

der moeten eten.

Nogitts leulu te meWen?

Bij de vraag op het insclrijfformu[er hoe zij brj bekend

met de HRR zijn geworden wordt vaak vermeld:

Eerder deelgenomen aan de ZOT trainingen, van internet,

uit de kaní kabel tv en via wienden kennissen en lopers

van de HRR. En op de vÍiug waarom ze juist bij de HRR

komen lopen staat meeslal: gezellig en goede trainingen

en mooie omgeving. Kortom, de ZOT is wederom een

succes en uiteraard ook gezellig!

211«n (en een beetje): Henri van Faassen (33) en

Heleen Scholte (28)

Henri en Heleen kennen elkaar via het werk. Beiden wer-

ken bij het Ministerie van OCW en daamaast is Henri ook

nog eens bevriend met de vriend van Heleen. Ze hebben

zich beiden ingeschreven voor de halve marathon. Henri

is ingedeeld brj de groep van Nico Droppert en Heleen bij

de groep van Noor Alberts.

Waaromhebben jullic je inguchrevenvoor de ZOT?

Henri:' Ik ben van plan ditjaar de halve marathon van de

CPC te lopen. Eigenlijk heb ik weinig loopervaring.

Meestal loop ik in de zomer zo'n twee keer per week. Als

het kouder wordt komt er van het lopen meestal niet veel

meer van terecht. Desondanla is het me toch al eens

geluh de CP in een tijd van 1:41 te lopen en de Royal Ten

in een tijd van 0:43. De CPC ging erg soepel. Maar de

Royal Ten was geen succes. Ik kwam groen over de

finish. Overmoed heet dat. Dat wil ik nu dus anden doen'.

Heleen:'lk heb vorigjaar voor het eerst mergedaan aan de

CPC, de halve marathon. Dat was iiberhaupt nujn eerste

wedstrijd en ook toen heb ik mij via de ZOT voorbereid

op de CPC.

Hebben jullie al eerder bij een cfub getrairul?

Henri:' Het is voor het eent dat ik bij een club train. Ik

ben wel eerder van plan geweest bij een club te gaan kij-

ken, maar tot nu toe was het er gewoon niet van gekomen.

Heleen:'Nee, afgezien van de ZoT-training vorig jaar.

Voorheen liep ik wel, maar eigenhjk altijd mijn vaste

rondje van een half uur. Na de ZOT van vorig jaar ben ik
wel blijven lopen voor mezelfen heb afen toe meegedaan

Íum een wedsfijd meegedaan, zoals de van Dam tot

Darnloop en Zeven Heuvelenloop'.

Watis julltu ambilit?

Henri:' We hebben ons met een aantal collega's inge-

schreven voor de CPC en mijn ambitre is dus om mijn tijd
op de CPC te verbeteren. Ik verwacht door de training

vooral sneller te worden en goed voorbereid aan de CPC

te beginnen. Zelfs bij slecht weer moet een acceptabele

tijd dan mogelijk is. Het liefst zou ik onder de l:40 willen

lopen, dat lijkt me een mooie tijd. Maar ik heb inmiddels

(red. maand later) een zweepslag opgelopen....dus of dat

nog realistisch is. . .'

Heleen:' Ik heb me aangemeld om specifiek voor de 2l
km te trainen. Ik ga er vanuit een goede voorbereiding te

kijgen door de training! Ik ben dan ook zeker van plan de

CPC te gaan lopen. Juist omdat je nu een schema volgt

waarin veel tempowisselingen zitten hoop ik een goede

tijd te lopen. Als ik alleen zou trainen zou ik vooral duur-

training doen en dat is niet voldoende natuurlijk! De trai-

ningen zijn lekker pittig. Ik hoop onder de 1.50 telopen,

maar ben benieuwd!

Wol vinfun jullir van th HRR?

Henri:'Het ziet professioneel uit, ik was prettig venast. Ik

heb dus een psitieve indruk van de club. Bovendien is

het clubhuis in een ander deel van Den Haag. Ik loop

doorgaans vanuit Duinoord/Statenkwartier naar het

srand. Die afwisseling is prettig.

Heleen:' Ik kende de HRR dus al van vorig jaar. Ik vind

het een sprtieve groep die bij wetr en onweeÍ eÍ samen

lekker tegenaan gaan, positief!

Tegen inlevering van deze advertentie
en bijbesteding boven de 100 euro
ontuangt u een paar Asics Kayano
sokken t.w.v. 14,95 gratis.

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

Gratis Parkeren - tel:070 - 368 3074

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nl
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