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cPc
drukker
dan ooit

is de afgelopen jaren uitge-

tot een van de grootste loopevenementen

Nederland. Aan de 21e editie deden maar

deelnemen mee, waarvan velen roadrunnen.

HRRJid Cees Crielaard besloot dit jaar op een bijzondere

manier warm te lopen. Om zijn kleindochter uit

Roosendaal over de finish te helpen liep hij samen met

haar de kinderloop uit. Meer over de kinderloop op pagina

5. Voor veel lopen van de ZOT was het uur van de waar-

heid aangebroken: hadden zij genoeg kilometen in de

benen om de felbegeerde plak straks om de nek te mogen

hangen?

Lers hetverslag van Chantall van Vugt op pagina 5.

Wat zijn u prachtige prestaties geleverd gedu-

rende het lste kwartaal van 2N5! Eén van de

doelstellingen van onze vereniging is pestaties

te leveren die de uihtraling nog verder vergro-

ten.Werpen de inspanningen op sportbeleidge-

bied nu al hun vruchten af? lk ben van mening

dat ditzo is. Daarbijdenk ik niet all*n aan ons

racingteam, maar ook aan de vele leden, die in
diverce loopgroepen topprestaties levercn.

weer een Nederlands kampioen in

! Willem de Graaf is in Urecht op

bij de M40 kampioen geworden.

als zevende en was daarmee de eerste

Nederlander. Een unieke prestatie, waarmee wij Willem

van harte gelukwensen. Willem vertelde mij dat het best

emotioneel was de hele tijd je naam te horen via de spea-

kers en dan na de finish te realiseren dat je als 4Gr nog

kampioen van Nederland bent geworden.

Nog meer successen, en wel bij de Nederlandse kam-

pioenschappen l0 km weg in Schoorl. Op 13 februari

werd José Willemse - na haar prachtige presatie bij de

CPC vorig jaar - 3e bij de V45. De oprichter en ere-voor-

zitter van onze vereniging, Keith Deathridge, werd bij de

M60 ook 3e. Beiden proficiat met deze fantastische pres-

tatie. Er werd ook nog een 3e plaats gescoord in Schoorl

en wel door lVillem de Graaf op de 30km. Willem liep in

Schoorl als voorbereiding op de Nederlandse kampioen-

schappen later in Ufecht.

In het Zorg en Zekerheid circuit leveren diverse leden

iedere keer aansprekende resultaten. In de pen worden de

namen van de gebroeden Roodakku regelrnatig genoemd

en verder die van Ruud van der Meer - jammer «lat hij

verhuist naar Wageningen- , Willem de Graaf, Roché

Silvius, José Willemse en Herman van de Stijl. Het is ook

leuk dat het Nieuwsblad lridschenrtam-Voorburg niet

allern uimlagen vermeldt, maar ook aandacht besteedt aan

de begeleiding die deze atletrn hijgen van onze vereni-

ging, in casu Roché Silvius.

Lesverder op pagina2

Willem Graaf Nederlands kampioen maratron

2e paasdag 2N5 zal voor Willem de

altijd een speciale dag blijven. Op deze

werd hrj beloond vooÍ zeeÍ veel trainings-

arbeid en toewijding aan de hardloopsport. Hij werd die

dag namelijk NEDERLANDS kampioen marathon in de

categorie 4Or in een trjd van 2.34,55, wat ook nog een PR

betekende.

Van meet af aan zetÍe hij de wedstrijd naar zijn hand

ondanks dat hij pas bij de 10 km zijn eente drank keeg.

De wedsrijdleiding was namelijk nogal streng. Willem

Ziin i u I I ie er klaar voor? @
Op 22 mei a.s. is het dan w&r zo ver. Voor de

negende keer zal The Hague Royal Ten van deze

vereniging plaatsvinden. De belangrtjkste hard-

loopwedstríjd van The Hague Road Runnen.

Marcel den Dulk, voorzitter van The Hague Royal

Ten, zit tot over zijn oren in de voorbereidingen.
Dit jaar wordt er re8 nreuws geïntroduceerd tij-
dens de Ten: de ChampionChip.

nieuwe en dus onbekende factoren waar we ons 0p moe-

ten voorbereiden. Het zal even stoeien en zuchten worden,

maar ik hoop dat we achterafkunnen zeggen: was dat nou

alles?' ' Wie weet is dit het begin van een nieuw tijdperk,

het ChampionChip tijdperk wel te ventaan, en slaat het zo

goed aan dat we nooit meer zonder ChampionChip willen

lopen. Het kost ons geld en menskacht. Geld dus, dat

betekent sponsoring en lopers. Gelukkig zijn we er ditjaar

weer in geslaagd een flink aantal sponsors te betrekken bij

deze loop. Allemaal met het doel deze wedstrijd te steu-

nen. De een sponsort, omdat hij dat 'hollen' leuk vindt en

de ander omdat een aantal bestuursleden te rap van de

tong waren. In ieder geval wil ik vanaf deze plaats al alle

sponsoren bedanken die het mogelijk maken deze wed-

srijd te organiseren. De wedstijd helemaal uit spnsor-

gelden betalen gaat niet. Het gat in de begroting zal dus

opgevuld moeten worden door lopers. Businessrunners

leveren een goede bijdrage met hun team, maar ook de

individuele loper draagt zijn steentje bij. Vorig jaar had-

den wij in totaal ruim 1600 lopers, dit jaar gokken w5 op

2000. Niet dat wij «lat zo Wg heel groot willen zijn,

maar allem met 2000 runnen kunnen we quit spelen. Dat

is natuurlijk ook heel belangijk'.

Les verdu op pagina 10

eerst in de geschiedenis van de Royal Ten

we de ChampionChip en dat b€tekent

geconfronteerd worden met een aantal

had zijn drank op het 5 km punt gemist en er mocht niet

worden bevoorraad tussen de officiële punten in. Ook

mocht er niet worden gecoached vanafde fiets.

hH fietste ik met Peter van keuwen mee, die in de

catagorie 45+ op een fraaie 6e plek uit kwam. Daardoor

heb ik Willem slechts de e€nte 7 km zien lopen, maar een

plekje in zon op deze verder sombere dag lijkt me dan ook

zeer op z'n plaats.

Willem we zijn trots op je!

Door HansBongen,

adviesA
a d m i nistrati e a{ o ndersteu n i ng

Aeo OvERDEVEST

Dominé'sloantje 2 2242W Wassenoar

telefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107
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Nieuws tran de Technische Commissie
Bijhet schriiven van en stukje is er altijd de wat-
vraag, de hoe-vraag en de wanner-vnag.
Die ga ik dit keer op *n andere manier invullen.

staat voor de deur. De marathon van

wordt zondag gelopen (gelijk met de

en zal volgens de huidige weersverwach-

warm zijn als de laatste jaren het geval is

geweest. Ook de eerste Time-mial vindt binnenkort al

weer plaats. Vlak daarna de Royal Ten op 22 mei.

Ondertussen gaatheÍ'Znrg- en Zekerheidcircuit' gewoon

door en vindt taditiegeEouw als een soort afsluiting voor

de zomer op de 2e zondag injuni '[riden' plaats. Dan is

de ZoT-periode ook weer achter de rug. Nieuw is verder,

dat wij als vereniging een rainingsproject zijn gestaÍ

voor de marathons in het najaar.

Zo snel kun je een opsomming maken van de doelen

waar iedereen zoal voor traint. Al deze activiteiten zijn

niet mogelijk zonder beantwoording van de 'wat-, hoe- en

wanneer-vraag'. Want:
. wat is er eigenlijk allemaal niet voor nodig om onze

clubleden de wekelijke [ainingen aan te bieden, te

kunnen laten douchen, te zoÍgen voor broodjes, etcete-

Ía:
. hoe kijgen we het toch steeds weer voor elkaar om

onze vereniging draaiende te houden en als vrijwilliger

Veruolgvan pagina 1

rzttter
vereniging lopen nog veel meer kanjers

eÍ nog twee voor het voetlicht brengen.

Tnef de Haas, zoals een Haagse krant hem

Be
I

chten vanuit het bestuur
mee te helpen organiseren;

. wanneer komt het zover dat steeds meer leden zich

gaan realiseren, dat de wat en hoe vraag ook door hen

wordt beantwoord. Dat ze ook hun steentje gaan brjdra-

gen (en het maakt dus ook niet uit hoe).

Het antwoord vind je als je voor de spiegel staat. . ..

En de TC zoekt nog steeds een steun en toeverlaat yooÍ

de we«lsnijdgoep (zie vorig clubblad).

Doon Benvan Kan

van 9 nov.2004:

Evenementen, via ons lid Ralf

de club een weds[ijdprinter gekegen.

Na deze printer ons goed van pas komen.
. Q 2 januari zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.

Aangezien die dag ook al de I van de 4 cross en een

wedstrijd vanZ&Z wordt gehouden, is besloten geen

nieuwjaarsloop te organiseren. Ook was de animo vorig

1aar zeer gering: bijna meer vrijwilligen dan dedne-

mers.

. Hilde Eugelink heeft aangegeven dat zij Hellen de Dulk

wil opvolgen, mits zij ondersteuning kijgt voor de

redactie van het clubblad.
. Op het parkeeÍenein liggen 2 gekapte bomen en afval.

De gemeente zal gebeld worden.

Uit de Bestuunvergadering van 14 dec. 2004:
. Harm Hendriks was geschorst voor een periode van 6

maanden met de voorwaarde dat bij een volgende klacht

van een lid, royement zou volgen. Inmiddels zijn er 3

klachten binnen, waardoor het bestuur heeft moeten

besluiten om hem te royeren.

. De wethouder Wilbert Stolte heeft, naar aanleiding van

ons verzoek, laten weten dat onze 1 van de 4 wegwed-

stijd komend jaar door Clingendael mag, mits gemeen-

te Wassenaar ook akkoord gaat.

. Op basis van een schriftelijke offerte is het bestuur

akkoord gegaan met de splitsing van de verwarming

tussen clubhuis en kleedkamen, zodat we straks hartje

winter, een heerlijke warme kleedkamer zullen hebben.

. De kleedkamers kijgen een grote schoonmaakbeurt en

in het nieuwe jaar worden in de herenklerdkamen tas-

senrekken aangebracht.

. De voo{aars ALV zal georganiseerd worden op maan-

dag 18 april 2005.

Uit de Bestuursvergadering van 11 ian. 2005:
. De trapjes in de sene zijn zwaÍ geschilderd, maar hier-

door is de diepte niet goed te zien. Vandaar dat het

bestuur akkoord is gegaan met de aanschaf van metalen

traplopers.

. De gemeente komt nog niet snel in actie met de aanleg

van parkeerplaatsen op ons eigen tenein. Daarom zal de

verfraaiingcommissie zelf de achteruitgang verbeteren.

. Op 8 januari venchenen maar liefst 116 ZOTJopen en

daar zal nog een aantal bijkomen. De instroom op don-

derdag levert problemen op qua trainers. Samen met TC

zal naantig gezocht moeten worden naar trainers.

Uit de Bestuurcvergadering van 22 febr.2005:
. Om te voorkomen dat de ledenadminisfiateur van alle

kanten vezoeken binnenkijgt voor het
. maken van overzichten wordt besloten, dat deze verzoe-

ken alleen schdftelijk via de penningmeester ingediend

kunnen worden.

Uit de Bestuursvergadering van 29 mrt 2005 en

4 apr, 2005:
. Deze vergaderingen zijn geheel gewijd aan de bespre-

king van de jaanekening 2ffi4 en het nieuwe beleids-

plan.

De volgende bestuursvergaderingen zijn op l0 mei,

28juni en 16 augustus.

Door. losé Willense

Se«etaiaatHRR

/l ll.'ll

noemde, ofwel Kees Schalkwijk, lid van HRR Conditio.

Hij heeft weer de halve marathon gelopen bij de CPC.

Kees is 75 jaar en eindigde in ecn eindtijd die gemiddeld

uitkwam op 6 minuten per km. Wat een mooi voorbeeld

voor ons allen door op een gedoseerde manier op hogere

leeftijd door te gaan met wegatletiek. Een ander lid die ik
even in de schijnwerpen wil zetten is Dick van B 'noem

mij maar de slager van de Konmar'. Hij heeft onlangs in

Dieverbrug zrjn lOOste marathon, inclusief ultalopn,
voltooid. Zjn sreven is zijn totaal op de klassieke afstand

op 100 te brengen. Wat em energie en doozettingsver-

mogenl Beide leden van harte proficiat. We zullen zeker

in de toekom$ nog meer van jullie horen.

Ik wil afsluiten met een enorm compliment aan de

ZOT-commissie en trainers die 186 atleten voorbereid

hebben op de CPC èn de CPC-commissie, die weer een

voorreffehjk CPC- nainingsweekend in België georgani-

seerd heeft.

Metspott$oeten,

tohn Agteroí, vanitter

http : //w*"hrguerorf r»nars nl/

Even bellen mag ook 0ó. 53 11 7580

EHBO-spullen
binnen de club

meer aangevuld met nieuw materiaal.

Ondergetekende (in zrjn vrije tijd o.a. actief bij het

Haagse Rode Iftuis) is bereid gevonden deze kist nu

te gaan bijhouden.

Op zaterdag 5 februari is de kist volledig gecon-

foleod en aangevuld. Naast de EHBO-kist beschik-

ken wij nu ook over een extra rol pleisters in een

doosje met een extra verbandschaar voor kleine

ongelukjes.

Regelrnatig zal de kist worden gecontroleerd en

zo nodig voor aanvulling worden gezorgd. Heb je

iets te melden op EHBO-gebid, neem dan even

contact 0p met Hans. Hij loopt in de groep van

Ronald Boekkamp en is op woensdagavond aanwe-

Hansvan derVecht

heeft al emge jaren

tijd werd deze niet

(oranje) EHBO-kist.

staat/hangt achter de
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ïiainingsvveekend in Herbeurnont
gaat 0m het geluidsvolume van de gezongen coupletten.

Dit werd nog e€ns dunnetjes overgedaan toen we zondag-

avond op de bus moesten wachten. Na de maaltijd en het

optreden van Ben en Kathy begon het feest. De muziek en

de stemming waren prima en het dansen zorgde ervoor

dat er nog wat ex[a calorietjes werden verbrand. De dag

daarna beierden bij sommigen wel de klokken van de

Keulse dom.

Een rustige zondag

De zondagochtendtraining, die verzorgd werd door Appie,

was heel rustig en hield zo rekening met de feestavond

daarvoor. Daama kegen we weer een heerlijke brunch. In

de middag vezorgden Hans en Hans een hele mooie,

maar pittige wandeling. Ook werd er in de middag hard-

gelopen maar door de hevige sneeuwval en gladheid

waren de hardlopers woeg terug.

Hiema werd een heerlijke, maar niet overdadige maaltijd

geserveerd. Tijdens deze maaltijd hield Antoinette een

gloedvol dankwoord voor de organisatie die door alle aan-

wezigen zeer gedragen werd. Marieke werd extra gepre-

zen voor haar doozettingsvermogen. Naast haar gewone

werk en bezigheden was zij wederom in staat zitting te

nemen in de organisatie van het fainingsweekend.

Sneeuwkettingen niet overbodig

Later 0p de dag werden we 'venast' door hevige sneeuw-

val en een verrraagde bus. Uiteindelijk eindigde het wach-

ten in epn extra wandehaining naar beneden naar de bus.

Deze kon namelijk de helling niet op. Voor de koffers had

de organisatie vervoer geregeld. Maar het oorspronkelijke

voertuig wilde de helling niet op omdat er iets mis was

met de sneeuwketting. Uiteindehjk werd het probleem

opgelost en kwam de bagage netjes naar beneden. Na een

lange terugreis aniveerden wij half twee 's nachs bij het

clubhuis.

De organisatie had ondertussen geregeld dat de mensen

naar huis konden. Klasse. Een laatste hilaÍit€it was dat de

deur van een van de deelnemen bevroren was en met

geen mogelijkheid open te hijgen was. Geluktig was ook

dat probleem snel opgelo$.

Foto's kiiken?

Penoonlijk vond ik het trainingsweekend erg geslaagd.

Nogmaals dank aan de organisatie voor hun inzet en daad-

kacht om het weekend te laten slagen.

Van het trainingsweekend zijn vele foto's genomen.

Willem van hooyen was zo vriendelijk al deze foto's op

te slaan op zijn computer. Tijdens het trainingsweekend

zijn dezn foto's door sommige medelopers al bekeken.

Diegenen die ze nog niet bekeken hebben kunnen contact

opnemen met Willem om af te spreken op welke wijze de

foto's bekeken of besteld kunnen worden. Willem loopt

op maandag en donderdag bij de groep van Jacques

0vergaauw.

Door: Peter Bamard

I I et trainingsweekend begon met een lekker kopje

!{ rofn ofïee. Aangezien de bus al bU het club-

I I r.lui, stond. kon men gehlk de bagage inpakken.

De heenreis liep enige vertraging op bij Antwerpen, maar

ln het weekend van 18 februari reisden vele

enthousiaste leden af naar Herbeumont voor het
jaarlijkse trainingsweekend. Peter Bamard was

een van de deelnemen en doetverclag.

voor het overige konden we prima doonijden. Bij het AC

restaurant in de buurt van Namen konden we nog wat

gebruiken. Daama reden we door naar Herbeumont. Om

ongeveeÍ half vijf kwamen we aan in het vakantiepark

Eurovillage waar we venast werden door een wonder-

schoon wit landschap.

Dit witte landschap stimuleerde enkele deelnemers tot een

extra hardlooptraining.

onze aanwezigheid. Daarna werd er aan de bar nog wat

gedronken.

Muzikale roadrunners

Zaterdagochtend was de eerste training die goed bezocht

werd. Voor alle niveaus waren er mogelijkheden en zo

kwam ieder aan zijn trekken. Na een zeer goede en uitge-

breide brunch volgde het tweede deel van de dag. Men

kon kiezen uit hardlopen, een $ote of een kleine wande-

ling. De mensen die kozen voor de kleine wandeling gin-

gen koffie of chocolade dnnken in het dorp. Wel moest je

voor de chocolade enig geduld hebben. Berry had de grote

wandeling georganiseerd en deze was erg mooi. Ook de

hardlopers genoten van hun tocht. Na het lopen en dou-

chen kon iedereen aanschuiven voor de avondmaaltijd.

Deze was uitstekend verzorgd.

Ben en Kathy gaven vervolgens een optreden die zijn

HRR Krasse Knarren Klus Klub
Regelmatig horen we binnen onze vereniging

over al die vriiwilligerc die wat extra's doen voor

hun club. Nietvoor niets zijn wij de mooiste club

aóter de duinen (vrijnaar Martens). Ditk.,e.,r laat

Knanen Klus Klub wat van zich horen.

is het brj ons, daar kan niemand om

De opmerkzame sport(st)er, maar ook

die een poosje afwezig is geweest en

breid met tassenplanken, in de opslagruimte van de bar is

een nieuwe indeling met planken gemaakt, het hang- en

sluitwerk van de deuren is aangepast en dan heeft het een

en ander ook nog een flinke lik verf (of witsel) gekegen.

Voor al die werkzaamheden is er steeds een aantal men-

sen in de weer onder aanvoering van hoofd 'Krasse Knar'

Ben. Meestal verzamelen wij op de woensdag en dan aan

de slag! Maar er is natuurlijk ook altijd tijd voor een bak-

kie (zie foto).

Helaas was het restaurant van het vakantiepark dicht.

Gelukkig waren eÍ in het dorp nog een aantal cafés open.

Tnhad de plaatselijke middenstand ook nog profrlt van

weerga niet kende. Dit verhoogde de feeststemming

enorm. Ben en Kathy werden muzikaal begeleid door het

koor van de HRR. Een koor van wereldformaat als het

V.l.n.r. John, Cor, latp, Rob (voor dc cateing), Ben en Hans.

nu weer op de club komt, zal het zeker opgevallen zijn dat

ons clubhuis zo langzamerhand een juweeltje is gewor-

den. Afgelopn winter zijn ook de kleedkamers en andere

ruimten onder handen genomen. In de dameskleedkamen

zijn de banken verbrerd, de mannenHeedkamers uitge-

Samen hebben wij er de afgelopn periode voor

gezorgd dat we inderdaad met recht

$e) club achter de duinen

HÀGUE
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Toscane en Umbrië

WANDELEN
met professionele begeleiding

van Lucia ;

deskundige van dit gebied

Brochure?
Bel: 070 - 3646012

www.luciatours.nl
Door Cees
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t0vertrainin

is een training een lichamelijke priktel, die

geeft van het lichamelijk evenwicht.

kan na de training deze verstoring van het

evenwicht als vermoeidheid ervaren. Als de

training en het herstel daarvan goed gedoseerd worden,

zal het prestatievermogen toenemen. Dat wordt super-

compensatie genoemd. De herstelfase is dus een essen-

tieel onderdeel van de training! De kunst van het ffainen is

om op het juiste moment na het hentel, weer een trai-

ningsprikkel te geven. De duur van het her$el is aftranke-

lijk van de mate van training en hoe intensief getraind

wordt. Dit is voor iedere sporter verschillend en kan ook

per dag verschillen. Gewoonlijk duurt de herstelfase van

een atleet zo'n 20 uur. Het zal duidelijk zijn dat het volle-

dige hentel na een zeer zware inspanning (br.yvoorbeeld

een intensieve tempotraining of een maximaal krachffai-

ningsprogramma) langer kan duren. De vraag is natuurhjk

of dit hentel positief te betnvloeden is. Massage na de

inspanning lijkt de duur van dit herstel te verkorten, ter-

wijl ook het eten van koolhydraten binnen 1-2 uur na de

(duur)inspanning hieraan kan bijdragen. Allerlei andere

middelen en voedingsmiddelen hebben weinig invloed op

de totale duur van dit herstel.

Hoe weet de sporter dat hij voldoende hersteld is?

Atleten zijn vaak bang niet hard genoeg te trainen, waar-

door ze niet naar hun lichaam (willen) luisteren. Hier is

een belangrijke rol weggelegd voor de ffainer. Deze dient

navraag te doen of een atleet zich na de vorige naining

goed hersteld voelt en hoe zwaar de faimng aanvoelt. Een

goed hulpmiddel, voor zowel de atleet als de trainer, kan

het brjhouden van een fainingslogboek zijn, waarin

wekelijls een aantal overtrainingsverschijnselen gescoord

kan worden, middels wagen als:

. Voel je je de laatste dagen sneller moe?

. Heb je het gevoel met volledig hersteld te zijn?

. Presteer je op dit moment minder?

. Kost de faining je meer moeite?

, Znu je grugeens een training ovenlaan?
. Zijn de spieren stijver of pijnlijker?
. Ben je sneller geïniteerd?
. Heb je meer moeite met inslapn?
. Is je eetlust achteruit gegaan?

. Vindje de raining voldoende afwisselend?

. Is je motivatie minder?

. Beleefje minder plezier aan het sprten?

. Hebje vaak geen zin in fainen?

Rol van de (sport)arts

Ook een §port)ars kan een bijdrage leveren om een drei-

gende overtraining te voorkomen. Naast goed luisteren en

kijken, kan de (sprt)ars ook voelen. Overbelaste spieren

voelen vaak gespannen aan. Ook kan de (sport)arts in een

laboratorium het bloed laten bepalen. De uitslag van dit

laboratoriumondezoek kan een goed hulpmiddel zijn om

overtraining te voorkomen of te herkennen, maar dan die-

nen er wel per atleet meerdere individuele uitgangswaar-

den bekend te zijn uit een periode dat deze goed in trai-

ning en in vorm was.

Bij dit laboratoriumonderzoek kunnen spierenzymen

bepaald worden, die uit een beschadigde spiercel kunnen

lekken. De hoogte van het C.K. (Creatinekinase),

A.L.A.T. en A.S.A.T. geven een indruk van de beschadi-

ging in de spieren. Daamaast kan het Ureum bepaald wor-

den, wat een indruk geeft van de (eiwit)afbraakprocessen

in het lichaam.

De veranderingen in het gehalte van het, van nature in het

lichaam voorkomende, mannelijk hormoon testosteron en

van het s[esshormoon cortisol kunnen een indruk geven

van de mate van herstel en overtraining. Uit onderzoek is

namelijk gebleken dat na zware inspanning het hormonale

evenwicht gedurende langere tijd verstoord kan zr1n.

Hierbij kan het testosterongehalte dalen en het cortisolge-

halte stijgen. Bij atleten waarbij dit hormoonevenwicht is

verstoord, is vaak ook het hentel verftaagd. Er zijn echter

grote verschillen tussen atleten onderling. De ene atleet

reageert wel met veranderingen in hormoonwaarden, de

ander niet of veel minder duidelijk. Bij vrouwen njndeze

hormoonwaarden vaak niet goed als maat v00r herstel en

overtraining te gebruiken omdat de testosteronwaarde bij

vrouwen (veel) lager ligt dan br1 mannen en de waarde

van het hormoon cortisol sterk varieert in de verschillende

fases van de menstruele cyclus.

De rol van de hersenen

In de hersenen bevindt zich de hypthalamus, die rechst

reeks het autonome zenuwstelsel en, via de hypofyse, ook

het endocriene systeem (hormoonproductie) aanstuuÍ.

Als een atleet overtraind raakt treden naast vermoeidheid,

ook tekenen van mentale prikkelbaarheid op, waarbrj de

directe omgeving en de trainer het zwaar te verduren kun-

nen hijgen. Daarnaast voelt de atleet zich gejaagd, slaapt

slecht, heeft rninder eetlust en valt af. De gedragsverande-

ring is te verklaren uit het feit dat de hypothalamus de

schakel is tussen gedrag en het endocriene systeem. Het

(sympathische) zenuwstelsel van een dergelijke atleet is

reeds maximaal geactiveerd en kan dus niet nog verder

geactiveerd worden om tot (grote) lichamelijke prestaties

te komen. Als het overffainingsberld al langer bestaat,

raakt het (sympatische) zenuwstelsel uitgeput. Het over-

trainingsbeeld verandert dan van karakter; de atleet wordt

moe, apathisch en lusteloos, terwijl de hartfrequentie in

ru$- en br1 inspanning lager wordt. De atleet is letterlijk

niet meer vooruit te branden, het herstel zal zrer lang

(maanden) duren.

Factoren die van belang zijn bij het ontstaan van

een overtrainingsbeeld.

Iedereen begrijpt dat er, als er vaak en zwaar getralnd

wordt en er weinig tijd voor rust en herstel wordt uitge-

trokken, een overtrainingsberld kan ontstaan. Het blijkt

echter moeilijker te begrijpen, dat er meerdere factoren

meespelen brj het ontstaan van een overfainingsbeeld,

zoals;

. andere lichamelijke belasting;

Hierbrj zijn bijvoorbeeld het vakantiebaanqe (vakken

vullen / post rondbrengen) en verhuizen berucht.

. Voedingsdeficiënties;

Direct na een zware inspanning schreeuwen de spieren

om snelle energie om het herstel optimaal te kunnen uit-

voeren. Het is dus zaak om zo snel als praktisch gezien

mogelijk is, een koolhydraatrijke maaltijd of voedings-

supplement te nuttigen. Ook een goede ijzervoonaad in

het bloed en in de spieren is essentieel voor een goed

herstel.

. Stress in de privé-situatie;

Denk hierbij aan examens, sociale en financiële proble-

men.

. Onvoldoende(nacht)rust;

Een atleet moet voldoende slapen, terwijl ook overdag

voldoende tijd voor rust aanwezig moet zijn. De hele

dag efficrënt volplannen en tijd besparen op de nach-

trust, is vragen om ellende. Een atleet dient zich te reali-

seren dat in een zware nainingsperiode de behoefte aan

(nacht)rust toeneemt.

. Infectieziekten;

Hierbij dient opgemerh te worden dat het herstel ook na

een geringe infectieziekte (zoals een verkoudheid) al

gedurende meerdere dagen vertraagd kan zljn.

Aanpassen van de trainingsbelasting is hierbij dus het

advies! Belangrijk is dat de atleet en de trainer zich

realiseren dat infectieziehen eerder opfeden als een

atleet al overtraind is!

Samenvatting

Samenvattend kan gezegd worden dat de atleet zelf het

beste kan voelen of zijn lichaam na een training henteld

is. In de praktijk blijh het echter vaak moeilijk voor de

atleet (en zijn fainer) om hier voldoende naar te luisteren

en de training hierop aan te passen. Een (sport)arts kan

bijdragen aan een goed sturingsproces van de training en

aan een vroegtijdig herkenning van een eventuele over-

fiarning.

Door Dannis van den Berg

Viif kwartier in een uur

Dat is wat de lopen in Rodi's groep proberen te
lopen! Roditraint namelijk *n groep, die
bestaat uÍt mensen die wegens een blessure niet
meer kunnen of mogen hardlopen. Mensen die
gewoon allen sportief willen wandelen en men-

sen die af en toe stukken hardlopen en zich al
"stofzuigend" werlr hij de groep voegen.

Daarnaast sluiten zich regelmatig gastlopers aan

dievanwege .,r,ntijdeliike blessure even gas

terug moeten nemen en mensen die nog nooit
eerder gelopen hebben en vanuit deze groep
verderctromen naar een hardloopgroep.

kent een steeds wisselende samenstel-

heeft een vaste kem van ca. twaalf

In totaal doen er soms wel meer dan

mee. Er wordt genaind op maandagavond,

woensdagavond en zaterdagmorgen. Op maandag- en DoonKiekdeVreught

I I I tt

woensdagavond wordt er door Rodi vaak stevig aan

getrokken door middel van tempwisselingen: niet klet-

sen, doorlopen. Dan probeert hij de groep inderdaad vrjf
kwartier binnen een uur te laten lopen. Aan de spieren is

na aÍloop te voelen dat hem dat ook is gelukt. 0p zater-

dagmorgen worden de wat langere afstanden gelopen, ca.

twee tot nvee-en-half uur, zonder versnellingen, maar in

een stevige pas met, indien gewenst, gratis ondenicht over

de natuur. Want Rodi is niet alleen een deskundige loop-

fainer metjarenlange ervaring, van de natuur weet hij je

ook heel wat bij te brengen.

Sportief wandelen

Voor een aantal van ons is deze $oep een uitkomst.

Iedere hardloper weet dat het verschrikkelijk is om van-

wege een blessure niet te kunnen fainen. Nog verschrik-

kelijker is het wanneerje vanwege blessures helemaal niet

meer kunt of mag hardlopen. Op deze manier worden toch

weer de nodige kilometen afgelegd en trainen we toch

weeÍ voor een "strak pannetje", zoals Marlies, een van de

vaste kenrlopers, plerg te zeggen.

Inmiddels begint het sportief wandelen steeds populairder

te worden. Tijdens de bekende Zeven Heuvelenloop in

Nijmegen wordt sinds vorig jaar ook een 25km wandel-

tocht georganiseerd. Steeds meer wedstrijdorganisaties

zetten ook een wandelroute uit, dus ook daar kunjeje hart

ophalen.

Kortom: ja, er is leven nó het hardlopen, vóór het hardlo-

pen en zelfs tijdens het even niet kunnen hardlopen!

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

V/ílt uq) n q)drl eett' 
"
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CPC 2005 en uuat eraan rrooraf ging
Na een afwezigheid op de halve marathon van

drie jaar, hoofdzakelijk door blessures, dacht ik
dat ik dit jaar de CK wel weer aan zou kunnen.

Na de 10 km op de HRR kerststrandloop binnen

het uur en een strak schema van Ben moest dat
toch gaan lukken. Mijn kleindochter wilde dit
jaar xhter medoen aan de 2,5 kilometerloop.
En omdat ik dat zeker niet wilde missen, liep ik
dit jaar de CPC en een betie m*r!

niet verwacht! Na zo'n dikke 21 minuten in de buuÍ van

de finish zat er toch nog een erndsprintje in, een "High-

Five" met Emst en Bobby, en toen mocht ze haar eerste

hardloopmedaille en een flesje AA sportdrank in ont-

vangst nemen! Na de frnish ook nog een bloemetje van

haar supprters en toen voldaan naar huis.

Een'negatief'PR
Daarna is het mijn beurt voor de halve. Op de fiets naar de

HRR-stand op het Plein. Wel afgelegen van het gebeuren,

maar goed verzorgd! Omkleden, warming-up en achter

aansluiten met een groepje roadrunners. Wat een massa

mensen! Het startschot klinkt gelukkig op tijd; en weg

zrjn we. Al gauw loop ik tussen heel veel mensen toch

alleen, want iedereen probeert zijn eigen tempo op te pik-

ken. Het gaat best lekker, zij het rustig. Onderweg zie ik
veel bekenden en supporteÍs van de club die ons met de

fiets volgen. 7*, zorgen er wel voor dat je bij de les blijft!

Na de boulevard de laaste vijf kilometer op naar de finish

en ook daar weer clubsupporten. Zelfs onze l,enie en Nel

staan op het bekende plekje met het sinasappeltje! Op het

Lange Voorhout over de finish. Het is me geluh een

negatief PR te lopen! Voor de eente maal boven de twee

uur (35 seconden). Iets waar ik vooraf wel teweden mee

zou zijn geweest gezien de lange afirezigheid op de halve.

Maar ja, als het dan zover is... Maar alles bij elkaar heb ik

toch wel een teweden gevoel, want erg moeilijk heb ik het

niet gehad. En onder die twee uur komt de volgende keer

misschien wel weer. Ik vond het hjn om er weer bij te
zijn!

Door. (..BesCrielaard

van ruim 8 jaar uit Roosendaal

beloofd wel te trainen, maar ik had zo m'n

of daar veel van terecht zou komen.

was goed voorbereid. Eind februari

deden we met zo'n 8 man mee aan de Bruggenloop in

Rotterdam (15 km). Dat was een leuke testloop in de eer-

ste sneeuw. Toen werd het echt winter in Nederland.

Ruim twee weken voor de CPC lag ons mooie trainings-

gebied bedekt met een laag(e) sneeuw. Trainingen wer-

den ingekort of afgelast en op zaterdag moesten we onze

langste duurloop in de voorbereiding missen! Toch zijn

we met een groeple de duinen in gegaan en met heldere

zonneschijn en blauwe lucht aan de lijve ondervonden

waarom met recht kunnen spreken van "De Mooiste Club

Achter De Duinen"! Lekker 1,5 uur dollen in de sneeuw

met Ben voorop als spozoeker/gangmaker.

'Opa Cees, ik begin te zweten!'
En dan is het inems CPC zaterdag. M'n kleindochter

komt wijdagmiddag al, toch een beetje zenuwachtig.

Zaterdagmorgen begint de voorbereiding: startnummer

opspelden, loopkleding en -schoenen aan en met de tram

naar de start. Daar begint net de Ernst en Bobbyrun voor

de allerkleinsten. Een rondje van 1 km rond het

Binnenhof. De eersten komen al over de finish als de laar

sten net zijn begonnen! Daarna is het onze beurt, het start-

vak loopt snel vol, vooral met PlAN-scholen-runJopen

in het blauw. Na'geduldig' wachten in het startvak kun-

nen we ruim tien minuten te laat starten. Via

Toemooiveld, Raamweg, Javastraat, Frederiktraat, Dr.

Kuiperstraat en Koningskade weer terug. Het lopen in de

grote massa gaat best goed met Susan maar halverwege

gaan we toch een klein stukje wandelen. Verbaasd zegt

ze:"Opa Cees, ik begin te zweten". Dat had ze kennelijk

My first'/, marathon
Na en periode metverhuizing, ver;l klussen en

ongezond eten, was het in januari hoog tijd om

mijn goedevoornemen in de prakijkte gaan

brengen: zorgen datikw*rin mijnfavo jeans

pas. En dat graag voor de zomer, dus de CK leek

hiervoor en prima middel.

goed voor te bereiden toog ik ietwat

naar het clubhuis van de HRR voor

Oel dat was even schrikken. Het was

een enorm Calimero-gevoel maakte zich van

mij meester. Iedereen zag er uit alsof hrj onwijs goed kon

rennenl De tÍanen sprongen me in de ogen, dit was echt

niets voor mij. Maar ja, toen ging Jéjé op een tafel staan en

zei: "Het is mooi weer, we gaan beginnen!". In de menigte

werd ik mee naar buiten getrokken.

De trainingen
Eenmaal aan het lopen verdwenen mijn zenuwen als

sneeuw voor de zon. Het lopen was heerlijk en wat een

leuke groep mensen! De training had voor mij wel truee

keer zo lang mogen duren. De rest van de week kon ik niet

wachten tot de trairung van donderdagavond. Ik werd

ingedeeld bij een groep met alleen maar mannen. In het

begin was het wat onwennig, maar al snel leerden we

elkaar en de trainers wat beter kennen. Trainer Nico was

de meest stabiele factor. Als je met hem meeliep, kwam je

altijd goed uit! Hij liep een heel mooi constant tempo.

Maar als je dan lroeg hoe hard we liepen (e wilt tenslotte

wel zo trainen datjeje streeftijd haalt) dan zei hij dat ieder

zijn eigen tempo moest lopen. Eigen tempo... en dat zei hij

tegen mij, de persoon die met papier en plakband de tus-

sentijden voor elke ronde op haar arm plakt bij een baan-

wedstrijd. Dan trainer Andres. Als wij dachten dat we nu

echt heel hard aan het hollen waren, dan liet hij zien dat

het allemaal toch nog sneller kon. Het grappige aan

Andres is bovendien dat de gewone hardloopwet'hoe har-

donderdagavond bonelt. Dus meerdere donderdagavond-

fainingen heb ik gevolgd met het bier en de bonelhap nog

maar net achter de kiezen. Dat dat geen prettige combina-

tie vormt met hardlopen, hoef ik hopelijk niet uit te leg-

gen!

En dan voor het echt de CPC

0p 19 maart was het dan zo ver, de CPC. De zenuwen

gierden door mijn hele lijf. In de loop van de dag was ik al

een paar keer gaan kjken op het festivaltenein. Ook had

ik de start van de l0 km gevolgd. Toen naar het plein voor

de laatste tips van de ffainers. De mogelijkheid om nog

wat te eten heb ik aan me voorbij laten gaan. \Vant natuur-

lijk had ik een goed ontbijt op, maar helaas heeft dat de

start niet gehaald. Na me thuis te hebben omgekleed, liep

ik naar de staÍ. Ondertussen nog even alle tips van de [ai-
ners overdenkend: niet te veel kleding (Andre$, goede

warming up (Appie) en rustig beginnen (Nico). En... jul-

lie zullen trots zijn, ik heb me overal aan gehouden!

In het startvak, waar ik wel 20 minuten te vroeg stond, heb

ik kennisgemaakt met een paar onwijs aardige HRR-

leden. Al keuvelend ging de tijd toch best snel voorbij en

plots klonk het staÍschot. Het duurde even voor we in

beweging kwamen, maar ik stond gelukkig relatief voor-

aan. Net na de startmat keek ik om me heen om mijn nieu-

we vriend(innet)es te zoeken. Die waren blijkbaar toch

een stuk sneller dan ik. Maar aan de andere kant keek ik in

een paar ogen die me wel heel bekend voorkwamen. "Wat

doe jij hier?!?" klonk het tegelijk uit zijn en mijn mond.

Het antwoord op die vraag is evident, maar het is toch wel

heel toevallig als je in al die duizenden mensen ineens

naast je oom (uit het zuiden des land$ loopt! Aan hem

durfde ik ook de vraag te stellen, die ik aan niemand

anden durfde te stellen: "Mag ik met je meelopen, want ik

weet niet hoe hard ik moet?". Tnliepen oom en ik samen

de eente 15 kilometer. Dat waren toch wel heel relaxte

kilometers. Ik heb vooral heel veel lopen kletsen en dollen

'Voor het eerste organiseerde de ZOT een pastaparty

voorafgaand aan de CPC. Dat ging er bij de meesten

goed in!'

derje loopt, hoe minderje kletsf'bij hem niet opgaat. BU

de warming up is hij wat stilletjes, maar hoe harder we

gaan lopen, hoe meer hij gaat kletsen. Ook rainer Appie

was regelmatig van de partrl. Dat was wel gezellig, want

Appie is net als rk een echte kletskous.

De zaterdagse ffainingen waren absoluut het leukst.

Allereerst omdat we op zaterdag tenminste lekker door

modderige bospaden mochten rennen. In de avonduren

zou dat een frlse valpartij tot gevolg kunnen hebben.

Daarnaasg ik ben ambtenaar, een echte. Zo eentje die op

'De stand van The Hague Road Runners stond dit keer op

het Plein. Een beetje uit de luwte, mnar het enthousiasme

van de standbemanning was er niet minder om.'

met mensen in de wedstrijd en langs de kant. (Sorry

Appie, je kunt echt niet van mij verlangen dat ik twee uur

lang niet klets, zelfs twer minuten houd ik dat al niet vol).

PR

Na 15 km zouden we afscheid nemen als één van ons het

te langzaam vond gaan. Ik had verwacht dat hij (met een

PR van 1.351) dat zou zijn. Maar het liep anders, ik was

nog behoorlSk frt op 15 km, dus ik grng er vandoor.

Tijdens de laahte zes km heb ik onderweg nog 'flat met

I
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ln hetvorige nummer spraken we met een aantal

mensen die zich had ingeschreven voor een van

de ZOT-groepen.leder had zo zijn vewachting
van de CPC. De een wilde een betere tijd neenet-

ten dan de collega's van het we*, de ander

trainde om zich voor te bereiden op een spoftie-
ve vakantie. Natuurlijk vroegen wij hoe het hen

wasvergaan.

Cor den Dulk(5km)
'UitoiÍdelijk heb ik geen CPC gelopen, maar ben wel

goed voorbereid op vakantie gegaan. Wij gaan al jaren

skiën en om ons voor te bereiden op de vakantie lopen wij

een aantal keren per week hard. Uiteindeh.yk zrjn wij in

Corbier (leuke woordspeling!) terechtgekomen met een

lastminutboeking en we hebben het geweldig naar ons

zin gehad. Door het hardlopen kon ik goed meekomen

met de jongens. We hebben mooi weer gehad. Gemiddeld

was het zo'n 20 graden iedere dag. Ik ben dan ook vrese-

lijk verbrand in mrjn gezicht.' 'Het was voor het eerst dat

ik bij een groep trainde en ik heb dan ook besloten over

een paar weken de golden 5 te lopen bij de roadrunners.'

Margreet Mossel(10km)
'lk had de laatste trld vooral alleen getraind, omdat ik
vaak moet werken in het weekend. Dankzt1 Henk

Hoogeveen had ik een mooi nummer in de voorverkoop

gekegen. Het weer was een beetje moeilijk in te schatten

- koud en warm tegelijkertijd. Ik was blij met het gnjze

ZOT+hirt met lange mouwen en het geeft toch ook een

fots gevoel om met een clubshirt te lopen. Het lopen ging

erg lekker. Ik derd het met opzet heel rustig aan. Voor mij

is de CPC geen doel op zich, maar meeÍ een merkteken in

het begin van het seizoen. Ik liep gezellig tussen bekende

en onbekende mensen in en liep eigenlijk heel makkelijk.

Vlak voor de vijf km werd ik een beetje moe en voor het

eerst in mijn loopbaan heb ik de tijd genomen om een

bakkie te doen. De laatste kilometer waren mijn benen

zwaar en heb ik nog wat snelheid teruggenomen. Ik kwam

net binnen het uur aan (59.20) en wö zeer tevreden. Een

dikke plak om mijn nek, en mijn vijfde CPC had ik weer

volbracht. Het klinkt misschien kinderachtig, maar de kof-

Íie in de $ad smaakte me mét medaille om toch beter dan

anders! '

Heleen Scholte en Henri van Faassen (21km en

een beetie)

Henri:'Tijdens de training had rk een zweepslag opgelo-

pen. Dat was dus niet zo mooi. Uiteindelijk heb ik toch

nog aan de CPC meegedaan. Het was erg leuk én we had-

den mooi weerl Maar na zes weken zonder training bhjft

het bij de kwaliÍicatie 'leuk'. Ik liE een tijd van 1.55 en

heb mijn P.R. dus niet kunnen verbeteren. Heleen daaren-

tegen..... '

Helem: ' De CPC was inderdaad erg leuk! Het ging zelfs

boven verwachting goed Mijn streven was onder de 1.50

te lopen en uiteindelijk heb ik een tijd van 1.45 gelopen.

Dus je begijpt «lat ik daar wel content mee ben!

ZOT-us en HRR-ers gekletst en ergens bij de laatste twee

hlometer zag ik Andres staan. Die gilde iets van "PR in

1.42".De grappenmaker, zo snel ben ik echt niet! Maar...

toen zag ik het 20KM bord staan, en de tijd van 1.38. en

nog wat. Jeetje, Andres zat me niet eens te plagen! Q het

Korte Voorhout heb ik even wat rustigu gelopen. Die

ffamsporen zijn really an accident waiting to happen. Maar

eenmaal door de bocht ben ik aan gaan zetfrn voor een

eindsprint. Het moment dat ik over de frnish ging was

geweldig. Ik was echt wel trots op mezelf met een eindtijd

van 1.41.53!

Bedankt!

Natuurlijk is het jammer dat je als 7l7e geen speech mag

houden, dus daarom gnjp ik deze gelegenheid aan om alle

trainers, de organisatie en mijn groepsgenoten heel harte-

lijk te bedanken voor de gezellige ZOT-tijd!

Mocht iemand nu beginnen over de CPC, dan haal ik

uiteraard quasi nonchalant mijn schouden op "been there,

done that, got the t-shirt". En voor wat beteft de HRR,

s het gegaan?0e

hierbij geef ik me op

deze uitdaging aan?

Door. Chantall van

als nieuw lidl

EHÀGUË
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Malta Challenge Marathon 2004
Als eruaren luie loper ben je gek om een mara-

thon te gaan lopen. Maar als de marathon over 3
dagen is verdeeld dan is het andere koek. Dus

togen Ed Zijl en Ruud Noordman van de HRR en

Conie en Peter van Geijlswijk van Voonchoten
97 op 23 november naar Mafta Een verslag van
Ruud Noordman.

woeg opstaan, want om 5 uur in de och-

moesten we vezamelen op Schiphol. Er

zich 33 deelnemers te hebben opgegeven

Intemational Marathons. Op Malta aangeko-

men hadden we 2 dagen om de parkoenen te verkennen.

Eerste wedstrijddag
De eerste wedstrijddag was op vrijdag 26 november in

Medina. Er moest een afstand van 11.195 kilometer tus-

sen Medina en Dingli worden gelopen. Medina is een ves-

tingstad met hele smalle straten. Zeer mooi om te bezich-

tigen. Het parkoer is heuvelachtig met zeer lange stukten

vals plat. Het parcoers was bijzonder steil bij de cliffs van

Dingli en in de laatste krlometer voor de finish. Na afloop

van de wedstrijd hebben we nog in de zon gelegen bij het

zwembad. Elke avond hebben we buiten het hotel gege-

ten. Dat is een aardig probleem alsje met Ed Zijl op pad

bent. Peter, Conie en ik eten alles, maÍu v00r Ed is het

een ander verhaal. Geeft u mij maar eenpizza Margarita

zonder uien, tomaten, paprika en mais. (Pizzabodem van

karton graag).

Tweede wedstrijddag
Voor de tweede wedstrijddag, zaterdag 27 november,

stond een afstand van zes kilometer rond de plaats

Birzebbuga op het programma. De eerste drie kilometer

stegen flink, gevolgd door een aderhalve klometer lange

zware afdaling. Niet echt lekker om te lopen. Tot 200

meteÍ voor de furish was het parcours vlak en de laatste

meten tot de finish steeg het weer. 's Avonds was Ed

zenuwachtig voor de wedstrijd van de 25 kilometer. Ed at

aan een stuk door: energiekoeken, cola en Red Bull. Zelfs

in z'n slaap was Ed onrustig.

Derde wedstrijddag
Zondag was de zware dag. Om acht uur klonk het start-

schot voor de 25 kilometer. De start is vlakbij het hotel en

de hnish is in Valletta. In de eerste 8 kilometer zaten twee

kleine heuvels. Vanaf acht tot elf kilometer was het een

grote klimpartij. Vervolgens dalen tot 15 km. en tot 21

km. lekker lopen over de boulevard langs verschillende

jachthavens . Je kijkt je ogen uit wat daar allemaal voor

moois in het water ligt. Bij de trainingen van kl hijg je

meestal een toetje. Bij deze wedstrijd dus ook. Brj de 21

km. had men maar een heuveltje van maar liefst 11,1 7o

gepland en dit was nog niet alles. In de laatste kilometer

keeg men nog een heuvel zoals de bekende straten van

San Francisco. Eer$ steil omhoog bij de zijshaat vlak en

dan weer omhoog. De laatste 300 meter moest je tussen

het winkelende publiek hardlopen. Peter en Ed wilden ons

brj de finish fotograferen, maar helaas. Conie en ik liepen

2.36 uur over de 25 km. Dit was 24 minuten sneller dan

we aan Ed en Peter hadden opgegeven. De heren waren

zich nog in de bus aan het omkleden. Ik heb elk onderdeel

van de wedstrijd samen met Conie gelopen omdat ze her-

stellende is van een hamstringblessure. Onderweg heb ik

een fotorolletje van 36 foto's volgeschoten met foto's van

Conie en de omgeving. Na afloop van de 25 km. was ik

niet moe, ondanks dat ik Come moest inhalen of vooruit

lopen ging lopen om foto's te maken. De rest van de dag

heb ik in de zon gelegen.

Goede organisatie

De organisatie was zeer goed. 0m de vijf kilometer was

er een drank- en sponspost en bij elk onderdeel was er

politiebegeleiding. Vanwege de begeleiding mochten er

maar 130 deelnemers meedoen. Tijdens de wedstrijden

waren de wegen niet afgesloten. Vooral bij de 25 kilome-

ter reden de auto's pal langsje heen. Bij enkele kruisingen

en pleinen werd het verkeer speciaal voor twee lopers

(Conie en ik) stilgelegd tot we het punt hadden gepas-

seerd.

Maandag zijn we nog naar het andere eiland Gozo

gegaan. Ed en Conie konden die dag hun bovenbenen

voelen. Hierdoor nam Ed de trappen die we tegenkwamen

wel op een zeer vreemde manier. Het was een leuke

vakantie en alles was goed geregeld door Holland

International Marathons. In het bijzonder de 'happy

hours' en de begeleiding van en naar de wedstrijden en tij-

dens de heen en terugreis.

Door: Ruud Noordman

,
I
II

I

Feiten & cijfers over de loop
130 personen schreven zich in voor de wedstrijd, waarvan 127 startten en 119 uiteindelijk zijn gefinisht. Aan de

wedstrijd deden deelnemers uit veertien verschillende landen mee.

11.195kn

52,38

53,39

1.M,35

1.M,35

6kn.

21,54

27,26

34,01

34,01

25 kn.

2,M,37

2.1 1,18

2.36,43

2.36,45

Totaal

3.24,09

3.32,42

4.15,19

4,t5,21

Mijnfavoriete rondie 28e Groet Uit Schoorl Run

r
Wat een eer om als twee-
de gevraagd teworden te
xhriivenvoor de nieuwe
rubriek'Mijn favoriete
rondje'.

M*,rË,::ïf'r
tier kilometer. Via de

Damlaan. Duinwaterpad (een

fietspad waar de kilometerpun-

ten aangegeven staan), Knip-

laan* met de Overhaalbrug

waar je een mooi vergezicht

hebt over de Vliet, aansluitend

via het tunnelde onder de

Veursestraatweg door richting

Voorschoten.

Vlak voorbij het gezellige

kleine huisje sla ik gelijk links-

af en loop het laande van Van

Wissen op. Wie dat eigenlijk

is, weet ik nog steeds niet. Zo

kom ik vervolgens langs de

herten, waar je enorm van de

stilte kunt genieten. Lopend

door het park kom ik uit brj trcr

spoor. Gelukkig zijn er niet zo

hecl veel treinen. Daar sla ik

weer linksaf richting

leidschendam. Daarna volgen

er nog twee tunnels. voordat iï
brj de Noortheylaan ben en via

de Veursestraatweg en

Koningin Julianalaan loop ik

richting huis. Vooral op zon-

dagochtend zo rond acht uur

kan ik echt genieten van dit

rondje.

Door: Annie van Heiningen

(*) Het uitzicht dat je hier over

de Vogelplas hebt blffi
altijd de moeite waard.

Zondag 13 februari stond de Groet Uit Schoorl

Run voor de 2& keer op het progamma. Erik van

Hal wu erbijen doetverclag.

1 n alle vroege vertrok ik die zondag naar Schoorl.

! Groet Uit Schoorl is een mooie loop. maar Schoorl

I wordt. zeker in de loop van de ochtend. moeilijk

brir:tkbar zowel met eigen als met openbaar vervoer. De

parkeerplaatsen liggen ongeveer twintig minuten lopen

van de start. Ook zou mijn familie op drie afstanden bij de

start staan. Gelukkig biedt de plaatselijke sporthal genoeg

ruimte om te wachten, ook bij slechter weer.

Als loper kun je uit vijf afstanden kiezen: de scholie-

renloop,4, 10, 21 en 30 kilometer. Ditjaar werd op de 10

kilometer tevens 0m het NK gestreden, een wedstrijd die

brj de heren door Kamiel Maase werd gewonnen. Bij de

dames won de plaatselijke favoriete l,omah Kiplagat. Zelf

heb ik deelgenomen aan de 21 km met de start om 12.45

uur. Het píucours loopt de eerste 5 km van Schoorl naar

Groet en weer terug naar Schoorl. Daama gaat het voor

een $oot deel over verharde fietspaden door de bosrijke

duinen. De duinen brengen natuurlijk met zich mee dat

het parcours niet vlak is. Tussen ca. 13 en 17 km. is de

begroeiing ook nog eens weg en wordt het opboksen

tegen de elementen. Zo ook dit jaar. De laatste paar kilo-

meters loop je gelukkig weer redehjk beschut en hoor je al

van vene de drukte en muziek bij de finish.

De vezorging is goed, onderweg staan voldoende ver-

zorgingsposten met wat€r, thee en sportdrank. Na afloop

staat er voor de lopers ook sportdralk klaar. Het publiek

in Schoorl is enthousiast en zeker in de twee dorpen volop

aanwezig. In voorbereiding op de CPC loop ik lek'ker en

ben finish in een tijd van 1.35.08. Omdat Schoorl maar

een uitvalsweg heeft moest ik even geduld hebben alvo-

rens ik naar huis kon riiden, maar het was zeker weer de

moeite waard.

Door: Erik van Hal

De sluitingsdatum voor het Iaatste

nummer voor de zomer is vastgesteld op

woensdag Í juni. Stukken aanleveren kan

via redactie@hagueroadrunners.nl of
Heugelink@tiscali.nl

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat 8
2571 BH Den Haag
TeleÍoon: 070 - 361 43 43
TeleÍax: O7O - 360 79 51

Nr. naam

43 Peter van Geijlswijk

s9 Edzijl
96 RuudNoordman

9T Conie van GeijlswUk

ry

[* X

- gebruiksvriend*l ij ke kantoorautomatisering

v00r Apple

144 2593TP
mobiel
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' Sparta cross Het loopt lekker door het gl,oene hart
voor zondag 13 februari voor-

enkele winterse buien. Voor de start was

vertoeven in de kantine van Sparta met

natte sneeuw en storm. Gelukkig klaarde het

voor de start weer aardig op en kon onder droge omstan-

digheden gelopen worden. Dat wil zeggen boven was het

droog, op het parcours was het vene van droog. Door de

overvloedige regenval van de laatste dagen sopte het over-

al op de speelweiden van het Zuiderpark en op enkele

plaatsen stonden er plassen van meff dan 10 cm diep,

zodat de lopers hier tot over de enkels in het water gingen.

De loopscholing kwam hier goed van pas, omdat deze

plassen alleen met flink knie heffen genomen konden

worden. Gelukkig waren er ook enkele stukken van het

pÍucoun droog, zodat de voeten hier weer iets konden

opwarmen.

Na afloop kon het eindklassement van de I van de 4

crossen opgemaah worden. Hoewel de opkomst voor

elke cross goed is, is het jammer dat zo weinig lopers 3

van de 4 crossen meelopen en velen daardoor niet in aan-

merking komen voor het eindklassement.

Door, lzaak Luteijn

Deze kr*tkonden we nietw*rstaan en daarom

schreven wij ons in voor "De 20 van Alphen" op

zondag 6 maart2(frS. Wij' zijn Henk Brcugom,

Peter Gren,lohn van der Kroft en Cees Rrp urt de

grep van Pieter de Graaf.

onze trainer) teleurstellende resulta-

de groep in 2004 koos onze trainer

de Graaf voor 2005 v00r een andere trai-

alle deelnemers in stonden vermeld. Onder begeleiding van

Peter liepen wij in en deden lichte oefeningen. Na de war-

ming-up kon de trainingskleding uit en liepen wij naar het

startvak. In het startvak stonden ook Jacques Men en Jan

Groeneveld te wachten op het starschot. De rest van de

deel-nemende HRRJopers $ond bij Felix Limo in het wed-

srijdvak warm te draaien.

'Langebroeken-weef

Om half truer viel het startschot en begon ik eerst met twee

keer een rondje van 2,5 kilometer rond het cenfrum van

Alphen met daarin een klimmetje om over de Oude Rijn te

komen. Daama het "Groene Hart" in, de zon scheen lekker

en met de wind in de rug was het echt "Kortebroekenweer".

De weilanden waren bedeh met sneeuw, het "Groene

Hart" was wit geworden. Het parcoun zelf was ijs- en

sneeuw wij gemaah. In een goed temp liep ik naar het 10

kilometer punt. Helaas grng het na de 10 kilometer betrek-

ken en met wind tegen werd het echt "Langebroekenweer".

Ik had de verkeerde keuze gemaah, ik liep in een korte

broek. Na 15 kilometer waren mijn benen stijf en ketk ik
jaloers naar lopers met een lange broek. Een kilometer voor

de finish hoorde ik al de speaker alle lopers verwelkomen.

Dit heeft op de meeste lopen het effect, ook op mij, dat je

harder gaat lopen om te proberen de loper voorje nog in te

halen voor de finish. De laatst bocht om en dan is de finish

in zicht. Shirtje recht trekten en in stijl eindigen onder de

finishdoek met een tijd van 1.27.

Biikomen van de kou

Een sneeuwbui begeleide mij naar de sporthal. In de spoÍ-

hal kon ik br1 komen van de kou, mijn tas op halen en

omkleden. John zat al te wachten. Hij liep met 1.23 enn

goede tijd 1.23 en lag dus op schema voor de marathon van

Rotterdam. Daama kwam Henk binnen met mooie tijd

1.33, ook hij was dik tevreden. Peter was zeer fots op ons

en nodigde ons uit voor een drankje in de sportkantine. Om

daama naar huis te rijden. Een dagje Alphen is zo voorbtl.

Door: Cees Rip

Het trainingsschema werd zwaarder, avon-

den met tempo's van 3x18, 3x20 en 3x25 minuten, lange

duurlopen en bijna elke dag trainen. De traningsgroep

was dit niet gewend, maar volgens Pieter zouden wij er de

vruchten van plukten op de wedstrijden. "De 20 van

Alphen" de openingsklassieker van de wegwedstrijden,

was dan ook voor ons de eerste serieuze test van 2005.

ïVij gingen ervan uit dat de trainer ook aanwezig zou zijn

om zijn lopen te ondersteunen waar nodig is. Helaas koos

Pieter deze zondag voor het Zuiderpark een "1 van de 4

wedstrijd" waar zijn be$e pupil zou lopen. Hij koos ech-

ter de verkeerde locatie, want de wedsrijd werd geannu-

leerd wegens gladheid.

Iedereen heeft tegenwoordig een doelstelling nodig om te

presteren, zo ook voor deze 20 kilometer wedstijd. John

wilde weten of hrj op schema lag voor het Rotterdam mara-

ttron. Henk gokte op de derde plek van het HRR prestatie-

klassement (60+) 20 kilometer. Peter wilde Pieter overtui-

gen dat hij nog steeds de juiste assistentfainer is door ons

te coachen. Ik wilde gewoon weer een keer onder de 1.30

lopen op de 20 kilometer.

Wachten voor de start
Wij houden ervan ruim voor de staÍ van een wedsfijd aan-

wezig te zijn. Deze wedstrijd zou om half trpee beginnen en

dus waren Peter en ik om 12.00 uur een van de eersten in

de sporthal in Alphen. De allereersten waren Henk en John.

Op een bank keken ze rond hoe de bijna lege sprthal

gererd werd gemaakt om de lopers/supporten te verwelko

men. Loprs konden een T-shirt en een bijlage halen van

het Alphens Dagblad over de Twintig van Alphen waar

Right To Play
De organisatie RightTo Play is opgerichtdoor de

IVoorse schaatser tohann Olav Koss, hij heeft
inmiddelsvele (oud)sporten over de hele wereld
enthousiast gemaak voor zijn initiatief . RightTo
Play heeft als doel om kinderen die onder moei-

lijke omstandigheden leven door middel van

sport spel te helpen bij hun ontwikkeling.

de initiatieven is een sponsorloop van Den

naar Inzell. Deze loop, mede georganiseerd

Jeroen StÍaathof, oud-wereldkampioen

schaatsen, begon op zondag27 februari bij AEGON en

eindigde op 4 maart toen in Inzell het'WK Afstanden van

start ging.

Onder plitiebegeleiding liepen velen met Johan Olav

Koss van AEGON naar het Vredespaleis. De afuaardigtng

van de HRR weerde zich kanig: ondanks het voor velen

te hoge tempo, wisten Ineke, Paul, Martin, Peter, Herman

en ik (trendert) ons te handhaven aan de zijde van Koss,

Liefen, Froger (ergens achtuin) en Van Langen (op de

fiets). Na een warm welkom in aanwezigheid van wethou-

ders, Terpstra, en dweilorkest Kleinqe Pils hebben we de

felrode bal - in plaats van een estaffettestokje - aan Arnold

Vanderlijde kunnen overhandigen.

Door lneke Sd,niëler

' )nderweg war het Vredespaleis' 'lneke Schnitzler op heï parcours ichting Inzell'

i

Eindstand MSE Crosscompetitie 2OO4-2OO5 in Haaqlanden
Pos- Naam verentcilnct cat. HRR ,<oDl- Haao SDaría Score Weds-

1 Veldhoven, Maurice van Olympus'70 MSE 2 1 1 4 J

5 Dorst. Leendert HRR MSE 't1 6 40 3
7 rmory, Jerome HRR MSE 17 10 62 3
14 Beekhuizen, Albert HRR À,4SE 4 12 2
17 Stellinq, Andres HRR MSE '17 I 2
)a Terlouw, Hans HRR MSE 38 60 2
2A Spaaroaren, Eric HRR MSE 67 16 83

Eindstand M4o
Pos- Naam veren ig ing cat. HRR Kopl. Haao SpaÉa Score \rveds

1 Fabrie, Ruud Haaq M40 25 o í6 3
5 Kempkes, Peter HRR M40 34 11 14 15 40 3
15 Leeuwen. Pierre van HRR 1 4

Bakker, Arièn HRR zo 8 3B 2
32 Groen. Peter HRR À/40 56 25 8í 2

Eindstand rln aaalandén
Pos- Naam verenioina cat. HRR Koel. Haaq Spafta Score Weds-

1 Jonq, Doeke de Olympus'7O Ms0 2 1 2 1 4
3 SchaaD. Zier HRR M50 4 4 11
7 Prooiierr, Willent van HRR 14 5 'to o 24 3
ó Luteiin. lzaak HRR À/150 11 6 13 10
10 iliioen. Paul HRR '/5O í6 12 14 42 3
14 Toet. Ton HRR M50 25 10 21 56 3
16 Mullekes, Bas HRR Í\,450 38 20 24 17 bt
26 GÍevenstette. Paul HRR M50 37 í8 55

Po-s- Naam vereniaina cat. HRR Kopl. Haaa Sr.afta Score Weds.
1 Overvliet, Nol HRR M60 2 1 1 4

Eindstand VSE CrosscomDetitie 2OO4-2OO5 in Haaqlanden
Pos- Naam vereniqing cat. HRR Kopl. Haag Spafta Score Weds.

1 Martel, Karianne HRR VSE 11 17
Eindstand

Pos. Naam verentotno €t. HRR (opl. Haaq Sparta Score Weds.
1 Bakker. Wilma AV'40 v35 2 1 2 5 3

Pos. Naam vereniqinq €t. HRR Score Weds-
1 Dingemans, Sylvia aao v45 1 1 Í 3
5 Heininoen. Annie van HRR v45 6 4 10 2

Eindstand V55 Crosscompetitie 2OO+2005 in Haaglanden
DOS. naam vereniqinq Ét. HRR Kopl Haa(j Sparta Score Weds,

1 Thoenes, Caroline Haao v55 2 2 1 1 4 J

flD

A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van atte soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supplementen. 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.

D
D

orthopedische schoentechniek

Huykman & Duyvestein

Landsltik erkend installateur

L O O D G IE T E R I N S TAL LAT EU R

vart Loostraat 140 2582 XH Den IIaag
telefoor 070 352438A / 06 54332579

M)ffimffi

H

D D

het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?

-

der
nLop

zon

Normaal toOen, §

telefax (0701321 4522

is gevestigd'in Den Haag

op industrieterrein

Kerketuinen.

Zitverstraat 21

1544 Ë"J Den Haag

tetefoon (070) 366 18 98

Huykman & Duyvestein
&
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De Barmedewerkster
De bar een onmisbaar element in de

vereniging. Nog belangrijker: de bar-
medewerkers. Na afloopvan detrai-
ning staan ersteeds opnieuw mensen

klaar die de hongerigen en dontigen
onder ons voonien van de nodige spij-

zen en dranken. En dat allemaal op
vrijwillige basis. Wie zijn deze mensen

en wat beweegt hen? Maak kennis

met de barmedewerken. Dit keer

§alndrdvanVianen-Manink

Wfu hen je enwal doe je?
''Miinnaam is Sandra van Vianen-Marrink

en ben 34 jaar jong. Ik ben werkzaam als

Communicatiemanager bij Stichting Lezen &.

Schrijven. Deze organisatie is in april 2004

opgencht en heeft als doel analfabetisme in

Nederland te voorkomen en verminderen. Het

is een groot maatschappelijk probleem in

Nederland dat nog onder 1 miljoen autochto-

ne Nederlanders voorkomt. De stichtrng is

een initiatief van H.K.H. hinses Laurentien

der Nederlanden en zij is tevens voozitter.'

Wat is voor jou de reden geweest om barmc-

dewerl«ter te wordan?

'lk weet uit ervaring, dat hoe actrever je bij

een club betrokken bent, des te hoger de

berokkenheid. Aangezien ik jaren lang in

allerlei commissies heb gezeten - van de eind-

reactie van het hockeyblad van HGC tot

Communicatiecommissies van Beroeps-

verenigingen. Deze hoeveelheid aan vrijwilli-

genwerk was genoeg om bij HRR even de

boot af te houden. Nu ik een aantal van dit

soort taken heb opgezegd was er voor mij

reden om me in te zetten voor de club. Toen

ik met Nellie Verport in gesprek raakte heb

ik me spontaan opgegeven en Martine

Verhagen in mijn enthousiasme 'meege-

sleurd'.

Hoe kng ziÍ (sta) je nuin"diÍ" vttk?

Een aantal maanden.

Wal vind je de leuke kanten van een bar-

dienst?

Het contact met de leden en het servicegericht

bezigzljn. Verder vind ik het ook erg grappig

0m te zien wat het consumptiepahoon is van

bepaalde loopgroepen. Het ene team 'sfeert'

bij PALM bier (nee, ik noem geen namen), de

andere groep brj cola en AA en weer een

ander team is dol op koffie en thee. We heb-

ben een gezellig barteam en de avond vliegt

voorbij.

Enwalzijn dc minder lcul« lwnten?

Als je 20 keer de afwasmachine hebt uitge-

ruimd en alles hebt afgedroogd, dan heb je

dat wel gezien.

Zou je nog itts wilbn vertellen aan de men-

sen voor ile bar Uouw ldanten?

De klanten zrjn op zich heel aardig en vrien-

delijk, wachten hun beurt netjes af. Maar als

je bij sommige tafels komt dan denk ik wel

eens: "Kost het nu zoveel moeite om even dat

servetje of flesje weg te gooien"? Ach het

komt bij alle clubs voor.

Heb jij nog suggesties om nicuwe bdcn voor

de bw aante trekken?

Met een schort aan, een koksmuts 0p en een

pollepel na de trarning door de kantine lopen

en recht op de man/vrouw afvragen waarom

ze nog niet in de barcommissie zitten.

Nieuwe barleden kijgen gratis een drankje

naar keuze. Het is maar een idee.

lYilje veruler nog iets kwirt?

Ik zeg af en toe nog u tegen mensen (die ik

nog niet ken). Ik zie dat niet meer als een

beleefdheidsvorm, maar begreep dat sommi-

ge mensen zich dan heel oud voelen. . ..

I I arathon is eieenliik niet het goede

ll fl **ro. *uni onà., die honderd

M t*g, 
'afstandwedstrijden 

zaren

ook venqhillende ultralopen.

Er schijnt zelfs een speciale club te zijn
opgerichtvoor mensen die 100 of
meer marathons hehben gelopen. Zo

heb ik gehoord van Dick van Es. Dick
(6) heeft op zaterdag 2 april in het
Drentse (of Friese) Dieverbrug zijn
honderdste marathon gelopen.

Het bijzondere is, dat Dick nog niet zo heel

lang hardloopt. Pas in 1997 heeft hij de hard-

loopschoenen aangetrokken. De eerste mara-

thon liep hij in '98 in Rotterdam. De daarop-

volgende marathon, de Konmarathon in dat-

zelfde jaar in Den Haag, was gelijk de snel-

ste; in niet minder dan 3.31 kwam hij over de

finishlijn. Jammer genoeg liep hij onder

andermans startnummer, iets wat hr1 nog eens

zou doen. Pas injanuaÍi 2000 liep hij de eer-

ste marathon onder eigen naam. Twee jaar

later voltooide hij zijn eerste ultramarathon.

Ongetwijfeld zal dit stukje, op het moment

dat dit blad bijje in de bus valt, moeten wor-

den geconigeerd. Dick is namelijk niet van

plan ermee te stoppen. Wat zal het nu zijn,

zijn l01e of l02e marathon? Niettemin, een

geweldige prestatie. Gefeliciteerd Dick! We

zijn trost op je.

Redacile HotRoad Review

ltlieuwe ledenltlieuure leden
Andre Hallestelle

Eugenie Biihlmann-de van der

Schueren

Helma van den Berg

Juliette Schep-Tammenga

John lVanders

Elisabeth Knegmans

Harrie Mulder

Anna Zuijdervelt

Bram van Westbroek

Antoine Redegeld

Tom van der Hoeven

Monique Overgaauw

Alrik Kalsbeek

Niels Vrijland

Alice ter Horst

Klaas GoÍer
Jeroen Wien

Op zondag
6 rnaart 2OO5
is on:ze zoon

Corné
geboren-

(I

trekking van de barkaarten werd dit keer

door Elsverricht

Ruud

Sophie van

Gudrun K

Bloemen,

20 euro:

n re
1nn ne

Í0 euro:

Mark Bouman

Peter Ba

I I

Als Van Duijne
het legt, dan ligt (t

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete

WONINGINRICHïING. 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 bii ons terecht.

Wij adviseren u over kwaliteil 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 .

Trap- en ganglopers in div. efÍen kleuren en dessins.

I-ed.en r/an de IIRR kriJgerr lOoltt l(ortirrg!!!

P.f. van Duijne

,$
's Maandag gesloten.

Als Van Duijne
Iret hangt, ilan skrit ít

I)e Forrrnituren
die U zoekt vindt

U bij orrs

Merrbelstof-
feerderij

Onze afdeling fournituren heeft voor
coupeuses en hobbyisten een prachtige

sortering.

Vanaí 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.

ln eigen atelier stofferen en overtrekken
door ervaren vakmensen (v/h Pander)

van uw antiek, klassiek oÍ modern
meubilair.

Vriiblijvende prijsopgave.

/

ls het dan nooit genoeg?

&

lVlargriet Hoekstra
& Theo Tirnrnerrrrans

l

INTERIEURYERZORGING
Badhuisstraat 1 37- 1 39 07O - 3 55 95 58
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Willem deGraaf Nederlands Kampioen Masters

40+l,l!'" ':,,1'-,.

Sij O lri -Rijnmarathon is Willem de Graaf

N&rlao&,,,,''Kampioen geworden bij de master 4().r.

Willem liep op 2de Paasdag de 42km in een nieuw per-

soonlijk record van 2.34.58!! Een prachtige tijd die heel

erg verdiend is, na yele mooie marathons waar het net niet

lukte om onder de 2.35 te lopen. In het totaal klassement

finishte Willem als 8e loper.

Enigszins onverwacht liep Willem al voor het l0km-punt

weg bij z4n directe concunenten waaronder voormalig

topatleet John Vermeulen. Na de rottige passage over de

straatstenen van Utrecht Centrum kon Willem vrijuit gaan

lopen onder praktisch perfecte weersomsandigheden. Er

waren prachtige pösages langs het kasteel van

Haazuilens en over De Brink. Ondanks het feit dat

Willem de rest van de wedstrijd helemaal alleen moest

lopen hield hij tot de finish een strak tempo vast (alle

5km's in de 18min). Onderweg waren er nog kleine pro-

blemen met de drankvoozienig die alleen op de voorge-

schreven posten plaats mocht vinden. Na overleg met de

jury door Ton Bakhuis en Hans Blok'ker mocht dan uitein-

delijk de persoonlijke begeleiding zelf de drankjes aange-

ven brj de drankposten. Gelukkig maar, want zonder

drankvooziening kun je een dergelijke prestatie niet leve-

ren. Willem, nogmaals proficiat, een onvergetelijke pres-

tatie.

Website: www.hrr-racingteam.nl
Eindelijk is het dan zover. Het HRR Racing Team heeft

een eigen website. Deze website is via een link op de site

van the Hague Road Runners makkelijk te bereiken. De

info over de wedsfijdgroep zoals u die voorheen op de

site kon lezen, is nu veel uitgebreider en informatiever. U

kunt er informatie vinden over alle geselecteerde atleten,

maar ook het laatste nieuws, en info over de geleverde

prestaties, de doelstellingen, de begeleiding en de spn-
son. Link gerust eens door en als u nog leuke suggesties

heeft dan horen wij het graag. Theo Smit is verantwoorde-

hjk voor de lay-out van de site en zal als webmaster fun-

geren. Theo bedankt, je hebt een toppÍestatie geleverd.

running.theo@freeler.nl. Frans MaÍens bedankt voor het

subtiele logo van het Racing Team. Eenvoudig, strak, fris

en herkenbaar.

Jong talent en Brigitte Mulder
Het HRR Racing Team is aan versterking toe. Met name

de jonge garde is van harte welkom. In de groep van Ed

Zijl, de man diejonge talenten opleidt, lopen drie talent

volle jonge lopers. Ronald Hofschreuder, Niels de Graaf

en Huub Redegeld zijn echt aan elkaar gewaagd op de

5km. De drie jonge atleten lopen constant laag in de 18

min op de 5km en jutten elkaar op naar gote hoogte. Dit

onder impuls van Appie Beekhuizen die de drie atleten tij-

dens de wedsnijden vaak op sleeptouw neemt. De stap

naar het HRR Racing Team laat niet lang op zich wachten

maar nl weloverwogen genomen moeten worden. De

belastbaarheid van deze jonge atleten is een stuk lager dan

van de gemiddelde loper in onze groep. Toch moet the

Hague Road Runners het o.a. van deze jongens hebben in

de toekomst. Een goede begeleiding is daarom een vereis-

te.

Dat geldt ook voor Brigitte Mulder die inmiddels is aan-

geschoven bij de nationale subtop. Op moment van schrij-

ven staat Brigitte met ham toptijd van de CPC 1.22.46 op

de nationale ranglijst 2lste. Dat is natuurlijk niet mis. Het

verschil met de nummer 1l is slechts 3 minuten. Een tijd

onder de 1.20 kan dus goed zijn voor een top l0 notenng.

Tijd voor een nog iets serieuzere aanpak. Natuurlijk moet

dit geleidelijk aan gebeuren, want Brigitte laat het meestal

komen zoals het komt. De HRR onderkent de talenten van

Brigitte. Het is nu alleen de vraag hoe de praktisch bege-

leiding het beste tot z'n recht komt. Al met al heeft The

Hague Road Runnen nog altijd veel potentie. Eens kijken

hoe dat de komende maanden gaat.

Door: Rcrché Silvius
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met de

20 km weg:

het jaar2N5,

tíjden.

1-'04 bij De Koplopen

14 seconden sneller dan tijdens

evenesns de 10 km

23- l0-'04.

ook weer haar 10

diemarathons,

plaats in de

MulderBnSttehaar

ïVoerden tijdens

Twintig van

komt hij bij de M60

Jan van der Roest uit

gelopen in 1993 in

haar tijd tor l:22.46.

de op26-2-2[5

de vitrine stond met

liep op 30-01-2005 in

Hiermee komt hij op

gelopen in 1998 uit de

in Uithoorn de

en verdwijnt Ed 13-02-2005 in Schoorl

verstevigde ze haar

plaats bezetÍe ze al met

29-9-2002 in Almere.

hiermee uit de

uit de plaasal sinds

van Uherht op

zijn tweede plaats

en ll

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie.

Wil je meer weten?

We nemen graag de tijd

ë
Fnesn
Mslor.I

voor Je. CoNTACTTENSPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

I
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Nederlands kampioenschap 10km in Schoorl en haal de 20 km in de

aen

a

waar zij

a

goed

Alphen op S

de
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zijn tijd van

de daar een fraaie derde plaats bij de mannen l:27:38

al

Door. lzaak Luteijn

'10 km weg:

derde in de klasse V45 in een tijd

in de klasse M60. Ziin tijd van van
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tijd van 1:28:46 zeven

vltnne mel e8n
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van de Royal Ten?

Hague ten Miles, zoals wij officieel

opgericht om in ieder geval één weg-

per jaar te organiseren. Inmiddels zijn wij een

aantal jaren verder - ik durf het niet te tellen, want dat

betekent dat ik ook zoveel jaar ouder ben geworden - en

hebben wij onze doelstelling ook nader gespecificeerd.

\Yij willen een wedstrijd neerzetten die zich onderscheidt

van andere wedstrijden door met name kwaliteit. Het gaat

brj de Royal Ten niet zozeer om 'hoe meer, hoe beter het

gaat', maar om dingen die de gemiddelde loper kan waar-

deren. Denk bijvoorbeeld aane€n conect gemeten par-

cours, de juiste kilometeraandurding, een juiste tijdsaan-

duiding, een drankje aan de finish en zo min mogelijk

chaos brj start en finish. Allemaal factoren die wij als

lopers ook graag goed geregeld zouden willen zien. En

vanuit onze eigen ervaring, wrj lopen of hebben allemaal

wel eens een wedstrijd gelopen, kunnen wij een service

veel betere wedstrijd organiseren. Je hoeftje alleen maar

een beetje in te leven wat een loper wil en je weet wat eÍ

vanje verwacht wordt.

Kwaliteit gezelligheid èn vrijwilligerswerk
Kwaliteit en gezelligheid gaan bij ons hand in hand. Zo is

het altijd bij onze vereniging geweest v00r zover ik het

me kan herinneren. Van venchillende kanten hoor ik

altijd dat de maatschapprj verkrlt. Maar ja, de maatschap-

pr1, dat ben jij en zo ook ónze vereniging en ónze wed-

strijd. Soms moet je weer even terug naar je roots, even

denken 'Wat kwamen we hier ook alweer doen?' Voor

ons is dat simpel 'een stukje hardlopen, een wedstrijd en

gezelligheid'. In andere termen ook wel: training, gaming

en socialising. Nou is rairung en gaming ons wel bekend,

dus bhjft er socialising over. Dit b€tekent niet alleen

gezellig een biertje na afloop met elkaar drinken, maar

ook eens wat v00r elkaar over hebben. Juist die ene dag

per jaar sta je eens klaar voor al die medelopers en ben jij
die vrijwilliger die de wedstrijd zo hard nodig heeft.

Daarom zit er brj dit clubblad een losse brllage. Mocht jU

je nog niet opgegeven hebben als vrijwilliger, maar na

verhaal begrepen hebben dat JOLIW HULP onmisbaar is,

al Ten

bieden dre boven andere wedsnijden uilstijgt. Ik vergelijk

ons dan altijd graag met de CPC, want wij zijn met onze

wedstrijd de volgende in grootte van het dis[ict

Haaglanden'.

'Toevallig heb ik de afgelopen CPC weer van dichtbij

mee kunnen maken en veel ervaringen van lopers

gehoord. Helemaal toevallig was dit natuurlijk niet, want

ik heb met een aantal vrijwilligers 5000 flyem uitgedeeld

en dus met onze neus er de gehele dag bovenop gestaan.

De CPC organisatie wil alleen maaÍ $oter en je ziet dat

door de jaren heen de kwaliteit van de wedstrijd voor de

gemiddelde loper alleen maar achteruit is gegaan. De start

van de kinderloop was een chaos, de kilometerborden

stonden verkeerd, de finish ontaarde in chaos en door de

enorme druhe met ook nog eens veel onervaren lopers

hadden de EHBO'en hun handen vol. Dit alles wil ik lie-

ver niet zien tijdens onze eigen wedstrijd. Ik denk name-

lijk datje onze vereniging onrecht aandoet om zo'n slecht

product te leveren. Wij kunnen met onze know how een

aazel dan niet en rul de bijlage in. Je kunt deze in de

groene bus op de club deponeren of aan een van ons

geven, met name aan Herman van der Stijl, onze enige en

echte vrijwilligerscodÍdinator. Mailen kan ook naar

info@royalten.nl. Denk niet dat er genoeg vrijwilligers

zijn. We kunnen altrjd hulp gebruiken. Ook na afloop

kunnen we mensen gebruiken om de zaak weer op te rui-

men. Dus laat alle buren, broers, zusters, neven, nichten,

opa's, oma's en verdere familieleden meelopen of helpen

en zorg dat dit weer een wereldwedstnjd wordt waarop

wij als roadrunners [ots kunnen zijn.

Het is nu begin april en er zijn 183 inschrijving binnen,

dus hoeven er nog maff 1817 lopers binnengesleept te

worden. Ik reken op jullie. Veel succes en een prettige

wedsnijd.

Door: Marcelden Dulk

Voozitter The Hague Royal Ten

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

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

Gratis Parkeren - tel:070 - 368 3074

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nl

Zondagochtend 27 fehruart is een koude dag.

Vecl mensen blijven binnen. Peter Klein en tudith
Preston laten zich door de kou nietwerhouden
en rcizen vol goede moed af naar Rotterdam. Een

van hen loopt voor hef eert een 1 5 kilomterloop:
de

I

aangekomen begint het flink te sneeuwen

weer voor een vroege zondagochtendfrai-

meteen gewaagd of zij denkt in de prijzen te zullen vallen.

Wat de joumalist niet weet, is dat ze voor het eerst 15 kilo-

meter zal lopen. Wel valt hem op dat zij zenuwachtig is.

Erasmusbrug

Gezamenlijk gaan wij van start. De prachtrge Erasmusbrug

staat volop in de zon. Na ongeveer vier kilometer begint

het opnieuw hard te sneeuwen en de snijdende wind langs

de Maas belooft niet veel goeds. Maar wij - en ook club-

genoot Tineke die we onderweg tegenkomen - blijven

optrrustisch. Wij passeren de Van Ghentkazeme van het

Korps Mariniers. De sneeuw houdt aan. Ondanls de

(bane) weenomstandigheden presteert Judith het om -
bovenop de steil oplopende Van Brienenoordbrug - in een

persoonlijke recordtijd het 10km punt te bereiken!

Onderaan de brug venchrjnt de zon weeÍ aan de hemel.

We kijken om en de Van Brienenoordbrug biedt meteen

em vriendelijker aanbhk. Het betere weer geeft ons (even)

energie om iets te vennellen, maar de laatste twee kilome-

ten verlopen bepaald niet gemakkelijk; met een gure wind

tegen komen wij in een respectabele tijd over de finish.

A bridge too far? Dit keer niet.

De beloning:de alom bekende appelaaÍ met slagroom

brj het Rotterdamse Dudok!

Door Peter Klein &ludifi Preston

I

(typisch

ning br1 Henk Hoogeveen). Gelukkig vinden we

dichtbu de staÍ. Vlak voor de wedstrijd

wordt Judith geihterviewd door Radio Rijnmond.

Aangezien zij dichtbij de bloemen staat, wordt haar

teboruÉen
SCHEVENINGEN

WE/.EAISPOP

Dr. Lelykad e 2744 Scheveningen tel / f ax 07O 35561'12
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The Hague iload Runners presenteert

Berl§n - Amsterdam - New York City

a

naraa

tind mei /beginjuni gaan we van staÍt met dit nieuwe project.

Wie mee wil trainen, kan zich inschrijven via het inschrijfformulier naast de bestuurskarner.

Yoorafgaand aan de trainingsperiode wordt een groepsbijeenkomst georganiseerd

waar u alles le weten komt over de erclusieve begeleiding en ondersteuning.

Wat kunt u verwachten
Collectieve training . HRR Racing ïeam-begeleiding , Testen

§eperiodiseerd marathonschema . Voedingsvoorlichting

ïnainers
Willem de Graaf ma/woe/za. Agpie Beekhuizen malwoe/n. Frans Perdijk ma/do/n

Max. aanta§ 4§ lopers

Gesponsord door Holland Runner en Zier Running

Wat ziin de kosten
HRR-leden: 30 euro . Niet-leden: 60 euro

Coördinatie / ïestes I §shema's
Roché §ilvius
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ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

rEuNtscHEcoMMtsstr
Benvan IGn (voozitter)

Eugere van den Berg

StevenPmt
Annet Manderu (secrearis)

Rode Silvius

ÏN,A/INERS
Eugene van den Berg
RonaH Boektanp
Ronnete Borsbom
RodiDruif
MarcddenDulk
Pieter de Graaf
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HetkHoogeveen
Ben van lkn
PeÍer L,eegsha
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Joop den Ouden
Jaques Overgaauw

FmnsPedijk
Roche Sihius
Edziir

TRAINERS CONDITIO
Jan Ruigrok
(infonnatie conditio)
Truus l(rumbholz
Teny Roel

PAPó/.MEDISC/dCORff
Fysiofierapeut:
Dannbvd Berg
Maandagav. na 20.00 uur
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070-3240930

070-3474567
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Masseurs:

Trudyde lange
JohalKoopman

ma/wo avond

do avond

BESruUR
Het bestuur van

John Agterof
(voorzitter)

Nel Buis
(secreuds)

José lYillemse
(2e secretads)

Izaat Luteiin
(wedsuijdsar.)

Antoinette Jans
(pnningmeester)

Eric Spargaren
(communicatie)

BARCOMMISSIE
Berry Iftamer
(voozitter)

Rurd van Groeningen

WEBMASTER
Ilaru Eikeuaar

CLUBKLEDING
Ed ziir

REDACNE
AndréWesteÍhuis

THEHAGUIROADRT]NNERS
Groenendaal 11

2244 BK Wassenaar 070-3281m5

Vuurplaat 623

3071 AR Rotterdam 010-2151144

verlaan@adfas.nl

Theresiastraat 244

2593 AW Den Haag 070-381 505 I

Johannes Poststraat 2

2264 DC lridschendam 070-3175869

V Stingelandtsraat 132

2582 XT Den Haag 070-3554156

izkltn@bart.nl

giro 5699215

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

Carel Reinierskade 303

2593 HS Den Haag 070-3473894

giÍo 2636951

Houtkade 29

2492T\ Den

2287

?n

2582\,lil

webmaster@ hagueroadmnners.nl

0ó-23W5534

HOTNOADREVIEW
Van Loostaat 33

2582 XA Den Haag 07 0-3796525

wesnet@wanadoo.nl

Berberissfaat 32

heugelink@tiscali.nl

redactie @ hagueroadrunners.nl

CLUBVAN lOO
Postbanknr. 78.60.073 /ABN AMRO 50.%.92.738

BenHermans DeSillesraat266
(Voorzitter) 2593 YE Den Haag 0703473873

René Meijer Sprtlaan 229

(Vice-voorzitter) 2566KEDenHaag0T0-3625212
Louise van DeH V. loustraat 75

(secreuris) 2582 S Den Haag 070-3522519

Ikrel Stolk Bamsteenhont 482

(penningmeester) 2592ETDenHaag070-3820418
Georgette Parlevliet Pr. Bemhardlaan 15

(PRbestuunlid) Zà&Cl.Lkidschendam07G327575l

LEDENADMINISTRANE
AvramdenHe[ier Tel. (06) 22 965 135

na 17.00 uur op di, do, vr, za, zo

awam.den.heijer@ I 2move.nl

Maandag en woensdag aanwezig op de HRR

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

I
I

*

Oktober

Z

TEL. OZO 3ó3ó4Ió WWW.INTERTREK.NT INTO@INTERTREK.NT

BOUW- EN AANNE'I'TINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B V

Lid n.v.o.b.

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

Ililde [ugelink

EN

h

a6-42150679

070-3476131

/

g,ntertrek

teleÍoon: 070 - 3245497 fax: 070 - 3246874
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( 2244 BN Wassenaar )

I




