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Op 18 aprilvond
die in een goede

van de vereniging
geruststelling is bij de

termijn doelstellingen van
gepresenteerd werden door
(zie elderc in ditblad).

van de vergadering is altijd (naast de

van de jaarcijfen over 2004) de uit-

van de diverse bekers aan atleten voor

prestaties gedurende het afgelopen jaar.

Terecht werden onze nieuw gediplomeode trainen

Willem de Graaf, Eric Kerklaan en Peter Leegsra in de

bloemetjes gezet: een welkome aanvulling van ons [ai-
nerscorps!

Een stevig discussiepunt was de voorgestelde con-

sumptie-instructie binnen onze vereniging. In mijn inlei-

ding heb ik gezegd dat, afgezien van de financiële kant

(gemiste barinkom$en), het zeer onÍnoedigend werh

vooÍ onze barmedewerkers als bij een feestje in een loop.

$oep tassen etenswaren naar de club gebracht worden,

die in de kantine óf buiten op één van de gazons genuttigd

worden. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat

medewerken bij toerbeurt op trainingsavonden hun uiter- '

ste best doen naast het serveren van drankjes en vers

klaargemaakte broodjes ook iets warms te prepareren. Het

is daarom heel teleuntellend te moeten constateren dat na

een feestje een groot deel van het met zorg klaargemaakte

voedsel weggegooid moet worden. BinnenkoÍ volgX de

defuutieve consumptie-instructie, rekening houdend met

enkele suggesties uit de vergadering. Ik roep u dringend

op geen etenswaÍen mee te nemen naar de club en bij het

vieren van een feestje even contact op te ngmen mst een

van de leden van de barcommissie.

In dezelfde week vond de ALV van de Club van 100

plaats. Naast de benoeming van Ben Hermans tot het

gilde van de Hoge Hoed Kanjers, werd het vezoek van de

vereniging gehonoreerd om de financiering te verzorgen

van het nieuw aan te schaffen kantinemeubilair. Wij zrjn

uiteraard zeer verguld met deze gift.

De Royal Ten van zondag 22 mei jL. was een geweldig

succes. Het aantal deelnemende atleten was een record en

de organisatie was uitstekend zoals de heer Hugo

Tijsmans van de KNAU het uitdrukte. Ik feliciteer het

comité o.l.v. Marcel den Dulk en de vele vrijwilligen met

dit fantastische resultaat. Dit was echte public relations

voor onze vereniging!

Tot slot wens ik u allen een heerlijke zomer toe en een

prettige vakantie.

lletspottyoeÍf,n,

tohn Agterof
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de 30 minu-
resultaat is,

14.00 uur veftrok een

voor de 10 km, gechipten

wel. De race werd becommentarierd door onze

vliegende reporter Herman van der Stijl, De

terugkomst was eent solo, dan kleine groepjes

en na 45 minuten een stortvloed aan lopers. Dit
jaar werd er voor het eerst met de

ChampionChip gelopen en gelukkig maar,want
tussen de 45 en 55 minuten was dit niet m*r
handmatig te registreren. Druk druk en nog eens

druk. De chipswerden in hetfinishvak ingeleverd

en men ontving gretig de medaille en het drank-
je. Hetweer was gelukkig goed, af en toe een
paar druppels tijdens de wedstrijd, maar dat
mocht geie,n naam hebben.

werd het startschot gegeven door Stads-

Haagse Hout de heer Van

die erg enthousiast was over het eve-

zou de heer Stolte (Wethouder Sport

Den Haag) komen, maar deze was verhinderd en had zijn

collega gewaagd het startschot te lossen.

Het was voor de heer Van Woensel een thuiswedstrijd en

spontaan deed hij de prijsuitrerkrng van de businessteams.

Dit jaar deden er maar liefst 28 teams mee, niet alleen

goed voor het deelnemenveld, maar ook goed voor de

kassa van de wedstrijd. Uiteindelijk moet het financiële

plaatje ook rondkomen. Uiteraard ervaren ook wij dat

alles duurder wordt en dat dingen niet meer gratis zijn. De

dubbeldek'ker en de heklen onder andere moesten ditjaar
zeH worden betaald. De ChampionChip is, wat beffeft

regisfatie, ontzettend makkelijk, maar brengt wel kosten

met zich mee. Daarbij zit er ook veel voorbereiding aan

vast, zoals het in orde maken van de enveloppen met start-

nummer en ChampionChip. Met de 28 teams, de 2000

lopers én de sponson denk ik dat wij ditjaar precies uit-

komen.

Dit jaar liep het opruimen soepeler dan vorige jaren nu

veel mensen een helpende hand boden om de hekken etc.

op te ruimen. Vervelend, maar noodzakelijk uit financieel

oogpunt, was het ophalen van de hekten op het parcours.

Vroeger deed de gemeente dit, maar deze had te kennen

gegeven dat wij dit zelf moesten betalen. De huurprijs van

de hekken valt op zich wel mee, alleen het uitrijden en

ophalen is een kostbare aangelegenheid. Glukkig was

onze logistiek manager, Joop de Gier, zo vriendelijk om

met een paar man dit te doen. Helaas bantte halverwege

deze werkzaamheden de regen net los.

Op het Malieveld was de lrachtwagen inmiddels inge-

pakt en verhokken de bestuunleden van de Royal Ten

met onze wachtwagenchauffeur, Gerard Harteveld, tevens

sponsor van de deze vrachtwagen, richting club. Na het

uitladen op de club, waar het registratieteam zich tevens

over de laatste foudes in de uislag boog, kwam ik tot de

conclusie"Deze dag gng eigenlijk veel te snel en in een

droom voorbij".

Voor ons als bestuunleden is het een grote krachtsin-

spanning en is iedereen gefocust op het zo goed mogelijk

laten lopen van de onderdelen. Ik denk dat dit ook geldt

voor alle blokhoofden. Eigenlijk besefje de volgende dag

pas wat een groots evenement we met elkaar hebben geor-

ganiseerd. Ik vind dat The Hague Road Runners trots op

zijn evenement mag zijn. Ik wil dan ook iedereen bedan-

ken voor zijn steun, in de voorbereiding, trjdens deze

wedsrijd, en bij de nazorg.

Ook wil ik onze sponson bedanken, die dit mogelijk heb-

ben gemaakt. Ik hoop volgend jaar weeÍ 0p jullie te
mogen rekenen.

Bedankt naÍnens het hele bestuur van The Hague Royal

Ten.

Marcel den Dulk

Voozitter van de The Hague Royal Ten.

Zie verder op pagina 6
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Be chten vanuit het bestuur Nieuws van de TC
'10 mei 2005:

hoofdingang is volledig vernieuwd. De

luifels worden evenfieel volgendjaar

vemieuwd.
. Op 6 juni zal het bestuur een themavergadering houden

met de communicatiecommissie.
. Hellen den Dulk heeft het bestuur gemeld dat zij (met

anderen) de organisatie voor het trainingsweekend op

zich wil nemen. Het bestuur is uiteraard zeeÍ content

met deze melding.
. Het clubhuis zal nog beter beveiligd moeten worden.

De offeÍe die hiervoor is aangevraagd wordt, met nog

wat aanpassingen, akkoord bevonden.

. De volgende bestuursvergaderingen zijn op 12 juli, 16

augustus en 27 september.

Terugkíikend over de laahte maand is

aller*rst natuurlijk De Royal Ten te
vermelden, die dankzijde steun van

vele leden weer een groot clubruul-
taat is geworden onder de bezielende

leiding van de voonitter Marcel den

Dulk. Wederom een stijging van het
aantal deelnemers tot boven de 2M
st

resultaat zien, is het realiseren van een mara-

thongroep.

We zijn zo blij dat dit nu eindelijk geluh is in samenwer-

king met de trainen. Op dit moment hebben we 39

inschrijvingen ontvangen en gaat de groep onder leiding

van Willem de Graaf, Appie Beekhuizen en Frans Perdijk

vanaf 13 juni aan de slag.

We wensen hen en de lopers een goede voorbereiding

voor de in het najaar te lopen marathons.

Als laatste mededeling van dit korte TC-nieuws de ver-

melding, dat ik het bestuur en de trainers heb medege-

deeld het voorzitterschap van de TC neer te leggen m.i.v.

I januari 2006. Na een periode van meer dan 6 jaar is het

tijd voor verandering.

Ben van Kan

VoozitterTC

ROPA.RUN 2OO
I I a twee iaar afwezigheid leek het mij weer eens

J[l r.* om mee te doen aan de RoPA-RLN, niet

I I Ar loper natuurhjk, maar als fysiotherapeut.

Sartrràn met Trudy vormde ik het medische team. Ieder is

5FYe@ 1 ;erder valt te vermelden, dat we voor

I f tret vierde achtereenvolgende jaar de

U rra+ beker hebben gewonnen.

Maar wat we als TC als het belangnJkste

verannroordelijk voor vier lopen, acht uur op en acht uur

af. Mijn team bestond uit Bert, Eric, Hans en onze enige

vrouwelijke loper, Petra. Als fysio tijdens de ROPA-RUN

heb je voomamelijk een preventieve aak. Het is de

bedoeling vanaf de eerste minuut van de wedstrijd de

spieren van de lopen soepel te houden. Als twee lopers

samen twee uur hebben gelopen, wordt er gewisseld met

de andere twee lopers en heb ik de gelegenheid om de

sframme en pijnlijke spieren los te maken. Het leuke van

de ROPA-RUN is dat je onder de meest extreme omstan-

digheden de lopers moet behandelen. Zo heb ik midden in

de nacht aan de voet van een kerk gemasseerd en half lig-

gend in de auto getracht zo goed mogelijk mijn vak uit te

oefenen. Arbo-techmsch was dit niet geheel verantwoord,

maar dit is de ROPA-RIIN. Naarmate de race vordert,

verandert de preventieve zorg in curatieve zorg. Er treden

wat meer pijntjes in de spieren en de gewrichten op en de

lopers vertonen de eente spoortjes van vermoeidheid en

het herstel neemt af. Aan mij de taak het hentel te bevor-

deren. Sommige lopers van goep een hadden zo hun

eigen apparaat brj zich om de doorbloeding te verbeteren.

Over het algemeen zijn er weinig blessures opgefeden en

kwam iedereen moe maaÍ voldaan over de finish. De

ROPA-RIIN is een evenement dat je niet mag missen.

Het belangikste is natuurlijk het goede doel, maar even

zo belangrijk is de sfeer. Het met 180 teams door het

Franse en Belgische platteland rijden en natuurlijk de ont-

vangst in Ossendrecht. En Rotterdam niet te veÍgeten.

Kortom het was weer een fantastische ervaring en hierbij

wil ik voornamelijk Henk en degenen die het mogelijk

hebben gemaakt dat de Haegsche Ooievaarsrunners kon-

den meedoen, bedanken voor de steun.

Dannis van den Berg

Fyiotherapeut HRR

Beleidsplan 2005 - 2008

stelt de leden centraal

rt verslag van de

AI emene Ledenvergadering

Ko

g

V 18 me
John Agterot meldt het volgende:

dat de ledenadnunistrateur van alle

binnenkijgt voor het veÍsturen van

(met name de ledenlijst) is besloten dat

ovezichten schriftelijk via de penningmeesteÍ aange-

vraagd moeten worden;

. Het bestuur zoeh nog steeds een opvolger van Jelle v.d.

Veen;
. Er is weer een diefstal op zaterdag uit de kleedkamer

gemeld. De leden worden wederom uitdrukkelijk ver-

zocht geen waardevolle spullen achter te laten;

. Hilde Eugelink en André Westerhuis hebben de zorg

voor het clubblad overgenomen van Hellen den Dulk;
. Bij de CPC liepen veel leden nog niet in clubkleding.

Om de uitsraling van de vereniging te vergroten, maar

ook om makkelijk herkenbaar te zijn voor het publiek,

wordt vezocht wedstrijden in clubkleding te lopen.

Zoals gebruikelijk gaven de diverse commissies in deze

voorjaarsvergadering een toelichting op het gevoerde

beleid over het jaar 2004 en ern vooruitblik voor 2005.

Ben van Kan meldt dat 3 mensen hun trainersdiploma

hebben behaald: Willem de Graaf, Eric Kerklaan en Perr

(Pete$ Leegstra.

Discussie wordt gevoerd over de nieuwe richtlijnen van

de barcommissie over zelf meegebrachte consumpties.

Binnenkort komt er een ledenenquète waarin dit punt ook

zal worden opgenomen. Venassend was de lancering van

de nieuwe website voor het Racing Team.

Het bestuur pÍesenteert het nieuwe bleidsplan 2005-

2008. Het plan moet gezien worden als een leidraad voor

de komende tijd. In het plan is een missie opgenomen:

"HRR is dé Haagse loopsprtvereniging waar de leden

cenfraal staan".

Uitreiking van de bekers (en bloemen):

Simon Tuyt Wiselbeker: Rob Krahmer

hestatiewisselbeker:

Damessenioren Bngitte Mulder

Damesveteranen35+ MargrietHoekstra

Damesveteranen 45+ José Willemse

Herensenioren Roché Silvius

Herenveteranen zl{F Willem de Graaf

Herenveteranen 50+ Herman v.d. Strjl

Herenveteranen60r HenkBreugom

Aanmoedigngsprijs:

De genomineerden voor de aanmoedigingsprijs dit jaar

zijn: Andres Stelling, Brigitte Mulder, Ariën Wijnants en

Joop Verhoeven. Ariën en Joop kijgen de aanmoedi-

gingsprijs

loséWillense

Secrebrtaat HRR

HRR floreert. De laatste jaren is er veel aan

gedaan om de faciliteiten in zodanige staat te

brengen dat de leden er nu edtt van kunnen
gaan genieten. Het dubhuis is van binnen en van
buiten opgeknapt. De tuin ziet er schitterend uit.
Een nieuwe bar. Een prakische bestuunkamer.
Vloeruerwarming in de kl*dkames. Kortom
bijna allewensen voor een goed uitgerust club-

huis zijn inmiddels veruuld. fijd om de leden nog

meer centraalte stellen in de beleidsperiode die

voor ons ligt.

jaar formuleert het HRR bestuur haar

in een beleidsplan. Het beleids-

biedt houvast voor HRR als vereniging. De

om doelstellingen te formuleren, prioriteiten

te stellen en keuzes bewust te maken. Uiteraard gekop

peld aan een bepaald tijdspad. Het huidige beleidsplan

beslaat de periode 2005 - 2008. Tijdens de ledenvergade-

ring van 18 april jl. heeft Leendert Remmelink een toe-

lichting gegeven op de hoofdlgnen uit het nieuwe beleids-

plan.

Stabiele groei

HRR telt inmiddels meer dan 600 leden. De groei zit er

nog steeds behoorlijk in. Zonder actieve werving is de

effectieve groei zo'n 30 - 40 leden op jaarbasis. Dat bete-

kent meer dan 700 leden in 2ffi8. Het grote succes van de

ZOT drngt daar in belangrijke mate aan bij. Binnen de

Technische Commissie (TC) zullen daarom maafegelen

genomen worden voor een goede insroom van "ZOT-

ters" in de reguliere loopgroepen.

Er zijn steeds meer mensen die in clubverband willen

gaan hardlopen. Maar ook andere vormen van loopspr{,

zoals het sprtief wandelen, stijgen in populariteit.

Inmiddels hebben truee Eainers van conditio em KNAU

cursus sprtief wandelen met goed gevolg afgerond om

hieraan binnen HRR verder invulling te geven. Kortom

HRR wil bestaande en nieuwe lden in elke leeftijdscate-

gorie en op alle prestatieniveaus wat kunnen bieden. Ook

Conditio voorziet in een stijgende behoefte binnen HRR

en zal daarom actief ondersteund worden. Dat ook geke-

ken zal worden naar een betere spreiding van de trainin-

gen over de week, om pieken op bepaalde avonden te

voorkomen, is helaas onvermrjdelijk.

Betrokkenheid van de leden.

Opvallend is het grote aantal actieve leden. HRR kent

relatief weinig "slapers". De meesten trainen regelmatig.

Dit maakt het noodzakelijk dat HRR beschih over een

goed gekwalificeerd trainerscorps. De loopspoÍ is niet

geheel zonder risico's dus is het noodzakehlk dat trainers

de venichtingen van hun groepsleden goed kunnen beoor-

delen. Het KNAU licentiesysteem zal daarom onverkort

worden gehandhaafd. Dat betekent dat het bestuur de

instroom van nieuwe gekwalificeerde trainers blijvend

bevordert en tevens aandacht geeft aan regelrnatige bij-

scholing van het bestaande corps. Doelstelling is ook om

onderbezetting in de toekomst te voorkomen.

Het Racing team

Het Racing Team is de uitdaging voor getalenteerde

hardlopers binnen HRR. De huidige topsport$oep bestaat

uit mannen in diverse leeftijdscategoneën, die nationaal

en regionaal tijdens wegevenementen topprestaties leve-

ren. Ter ondersteuning hiervan worden vanuit de club

faciliteiten en middelen ter beschikking gesteld. Het bie-

den van soortgelijke faciliteiten aan vrouwelijke atleten

moet in de komende jaren gerealiseerd worden. Verder

kijgt de rnstroom van jong talent meer aandacht.

Evenementen en thema-avonden

Naast de organisatie van diverse hardloopevenementen,

met de Royal Ten als onbetwist hoogepunt zal, ook ter

verdere bevordering van een positief verenigingsklimaat,

de organisatie van additionele evenementen door leden

worden aangemoedigd. Denk hierbrj niet alleen aan trai-

ningsweekenden, gezamenlijke reizen naar Nederlandse

en buitenlandse loopevenementen en feestavonden, maar

ook aan thema- en info-avonden. Uiteraard wel passend

binnen de doelstelling van de vereniging.

Faciliteiten

Zoals al gezegd zijn de faciliteiten van de club goed op

orde dankzij de inzet van veel vrijwilligers en de onont-

beerlijk steun van de Club van Honderd. Een grote wens

blijft nog de aanleg van een goede mechanische ventilatie

in de kledkamers, waaroyer met de Gemeente Den Haag

(eigenaar van de kleedkamers) overleg zal worden

gevoerd. Verder zal het meubilair op niet al te lange ter-

mijn vervangen worden. Verder kijgen ook de bar en

keuken en de overige faciliteiten zoals tenas, tuin en par-

keogelegenheid bhlvend aandacht gezien de te verwach-

ten groei van de vereniging.

leden centraal

Tnals al gezegdzullen de leden nog meer dan voorheen

centraal staan. Een uitstekende sfeer in de rainingsgroe-

pen en goede begeleiding moeten eÍ voor zorgen dat de

band van de leden met de vereniging nog verder wordt

ventevigd. Ondersteunend in de verdere bevordering van

die onderlinge band zijn ook het clubblad en de websites

van zowel HRR als het Racing Team. Daarnaast draagt

"gedragen" clubkleding tijdens wedsrijden bij aan het

"wij" gevoel.

Tot slot

Binnen HRR zijn veel vrijwilhgers actief. Lpden die

naast hun training nog een steentje exfta bijdragen aan de

club. In velerlei vorm; achter de bar, in de tuin, in de vele

Commissies die onze vereniging telt. Ook de groei van

deze groep zal blijvend aandacht knjgen.

Tijdens de ALV's zal het bestuur "rekening en veran!

woording" afleggen over het gevoerde en te voeren

beleid, maar als u tussentijds wagen heeft kunt u ons te

allen tijde aanschieten.

VOEL III IE THUIS 
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Orus CLUBHUIS?

Bestu u rsli d Accommod ati e gezocht

Meer info: Eric Spaargaren, 070-3834592
Lee nd e ft Re n mel i n k, secreta r is
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ln de vorige aflevering van ons clubblad hebben
jullie kunnen lezen in het stukje'viif kwaftier in
een uur", dat er een wandelgroep in onze vereni-
ging k, o.l.v. Rodi. De groep bestaat uit mensen

die niet meer kunnen of mogen hardlopen.

; n heurlfde clubblad heb je ook gelezen dat er een

I Krasse Knanen Klus Klub besuat. Wat weinig

I mersen weten is dat er ook een goep is die uit

ou&rc lopen bestaat met een gemiddelde leeftijd boven

de 60 jaar.

Zij volgen een speciaal trainingsprogramma, bestemd

voor de oudere loper.Tn wordt er bijvoorbeeld zeer lang-

zaam ingelopen met ern snelheid van 7 nun/km. Dat is

een tempo dat je bij kan houden als je snel wandelt. In de

loop van de training, die 90 minuten duurt, gaat de snel-

heid zonder dat je het merh naar 6 min/km en soms snel-

ler.

Wij lopen elke dinsdag- en woensdagavond.

Ook wordt er, uiteraard in onderling overleg, soms

gefaind voor een wedstrijd. Onlangs nog voor de CK
2005 10 km. Er wordt dan 13 weken getraind aan de hand

van een speciaal voor onze groep gemaah traimngssche-

ma. Ook lopen voor koÍere tijd soms jongere clubleden

mee. Meestal omdat ze een blessure hebben of omdat ze

door een andere oozaak een tijd lang niet meer getraind

hebben. Onze groep vinden ze dan een prima groep om

langzaam weer op een hoger niveau te komen.

Indien het bovenstaande je aanspreekt, neem dan met

mij contact op.

TheovanVepcn

Tninu KK Hardloopgroep

0 I I I

Toscane en Umbrië

WANDELEN
met proÍessionele begeleiding

van Lucia ;

deskundige van dit gebied

Brochure?
Bel: 070 - 3646012

www.luciatours.nl
Ben Hermans

lets te vieren, hou het zoet!
Binnen alle loopgroepen van onze vereniging is

het inmiddels een goed gebruik geworden dat
vujaardagen niet stilletjes voorbij gaan. Veel
jartge loperc willen hun groepsleden laten delen
in het heugliike feit dat zewer *n jaartje ouder
en wijzer geworden zijn. Over de manier waarop

dit gebeurt, gelden hinnen onze vereniging g'or:n

"harde" regels. Echter, door de uitbundigheid
waarmee sommige leden uitpakten, zag voorzit-
ter tohn Agterof zich genodzaak de algemene

leden vergadering van 18 april jl. hierover toe te
spreken.

a e laaste tryd is het nogal eens voorgekomen dat

u l:lil:"ïl x:;ï.Ïï,fffiïïï',ï[: Jï;
allerlei - ongetrvijfeld lekkere - meegebrachte hapjes en

soms ook drankjes. De consequentie was dat de bar met

klaargemaakte broodjes bleef zitten. Vandaar dat het

Trainingsweekend 2006
De organisatie voor hettrainingsweekend 2N6
is in handen van:

tacky van filborg

Ton Toet

Hellen den Dulk

ln hetvolgende clubblad meer hierover.
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BARflPE?

Wijzoekennog een voorzitter :uoor de

Barcommissie!

llleer info: Ertc Spaargaren, 070-3834592
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Voor tn de

adressering,

Drukkerij Koninklijke

AndréWesterhuis en

voor

over
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bestuur mede namens de barcommissie én de barvrijwilli-

gers een beroep op iederejarige wil doen om het trakteren

te beperken tot gebak, cake, gevulde koeken e.d. Kortom,

hou het zoet en simpel! Wil je meer (bijvoorbeeld een bir
tergamituur) dan zijn er afspraken te maken met de bar-

commissie.

De bar draait op vrijwilligers die met animo én met een

zeer vaste regelmaat hun bardiensten draaien. De leden

kunnen hun geen gotere dienst bewijzen dan te zorgen

dat zij "los" zijn aan het eind van de avond.

'Mag ik dan mijn meegebrachte boterham niet meer

opeten?" Uiteraard gaat het bestuur niet moeilijk doen

over leden die hun eigen boterham of fruit willen eten na

de training. Het vezoek geldt vooral diegenen die iets met

hun eigen loopgroep te vieren hebben en dat na de ffai-

ning op de club willen doen.

Namens de barcommissie en de barvrijwilligers

bedankt voorjullie begrip en medewerking.

L*ndert Renneli nh serretais
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Lopen met luchtwegklachten Koffiehuisje Buurtweg
Nederland kent zo'n 1,5 miljoen inwoners met

luchtwegklachten. Bij onze vereniging loopt ook

een aantal van hen. Over watvoor klachten gaat

het en hoe he*en je ze?

Je hebt 3 ziektebeelden:
- Astma, een overmatige afweeneactie voor stoffen van

buitenaf, dat vooral op jonge leeftijd voorkomt en vaak

erfehjk is. Kinderen groeien er veelal overheen, maar

het komt op latere leeftr.ld vaak terug.

- Clronische bronchitis, als gevolg van roken en het

inademen van belastende stoffen. Denk aan beroeps-

ziekten als stoflongen. Br1 chronische bronchitis wordt

er veel slijm geproduceerd waardoor de luchtrvegen

dichtslibben

- Longemfyseem, het gevolg van een versnelde afbraak

van het elastische steunweefsel van de longen. Vaak

veroorzaakt door roken, waarbrl de luchtwegen ontste-

ken. Longemfyseem kan je ook op jongere leeftrjd kij-
gen, bij een aangeboren tekort aan een bepaalde stof in

het lichaam.

bronchitis en emfyseem lopen vaak in

en worden aangeduid als COPD. De

lopen qua symptomen vaak in

het voor een dokter moeilijk maakt om

een patiënt goed te diagnosticeren. Uit onderzoek is

gebleken dat veel astma- en C0PD-patiënten niet weten

wat ze echt mankeert.

Als je niet sport, maak je weinig of geen gebruik van je

reserve-longcapaciteit. Daardoor heb je niet in de gaten

hebben dat een gedeelte van de longen niet meer naar

behoren functioneeÍ.

Kortademigheid wordt aan de leeftijd geweten en pas als

het echt moet, ga je naar de dokter. Het ophoesten van

slijm, het rokershoestje, alarmeert ook niet iedereen, want

'Mijn opa hoestte ook altijd en die is 80 geworden' of
'7nlangje hoest, haal je adem'. Ook ouderen voelen min-

der goed dat hun luchtwegen vemauwd zijn. Vaak wordt

dus te lang doorgelopen met alle gevolgen van dien.

Vermoeidheid door benauwdheid is een gewenning die er

ongemerkt insluipt. Het wordt vaak afgedaan als het

gevolg van hard werken, stress of zorgen. Maar die ver-

moeidheid tast de psyche aan: neerslachtigheid, onzeker-

heid, geen geloof in eigen kunnen.

Gaje dan (ineens) spoÍen, wordtje reserve longcapaciteit

wel aangesproken en blijkt het sporten niet zo lekker te

gaan. Het haÍ moet ineens veel harder werken dan nor-

maal met alle gevaren van dien. Juist als mensen op latere

leeftijd aan sport gaan doen, moeten zij extra alert zijn en

leren luisteren naar hun lichaam. Wat houdt dat in? k de

ademhaling tijdens de training oppervlakkig en hoog?

Heb je een hoge hartslag trjdens de training? Herstel je

niet snel? Loopje bij koud en vochtig weer minder goed

dan brj droog en warm weer? Moet je tijdens de trarning

veel kuchen ofje keel te schrapen? Ben je nu eens mat en

lusteloos en dan weer top tijdens de tarning? Allemaal

signalen die kunnen duiden op longproblemen.

Wat betekent dat nu voor jou als loper? Zorg er in elk

geval voor datjouw trainer bekend is metje gezondheids-

toestand en eventueel medicijnengebruik! Verder moet je

tijdens de training in de groep opletten. Br1 benauwdheid

de training aanpassen: bijvoorbeeld bij tempotraining op

je hartslag lopen en de rust nemen die volgens je hartslag-

meter nodig is, Bij duurlopen dient de trainer aan te

geven hoe en waarheen gelopen wordt zodat je langzamer

kan lopen en toch contact kan houden met de groep door

de route in te korten, halverwege omkeren of de duurloop

in de vorm van een prognoseloop te doen. Voor de trainer

is het van belang te weten dat deze de medicijnen op trjd

slikt. Bij inspanningsasÍna moet men 15 tot 20 min voor

een training Ventohn o.i.d. innemen. Door als trainer hier-

naaÍ te \ragen stimuleerje niet alleen de goede voorberei-

ding van de training maar tegelijk ook regelmatig medi-

cijn gebruik.

Lopen is v00r een astma en COPD patiënt niet onge-

zond. Integendeel, doordat de conditie beter wordt, zal hij

sneller herstellen van ern aanval. Ook zal een aanval als

nunder belastend worden ervaren door de betere conditie.

Hou wel rekening met slechte loopomsandigheden, zoals

mistig en koud weer of hoge temperaturen en luchtvenui-

ling. Lopen naast een snelweg, in open haardlucht op een

winterse dag of op een zonnige koude dag intensief trai-

nen verdient natuurlijk geen aanbeveling. Denk aan het

1500 meter hoestje van schaatserc.

Kortom, met luchtwegklachten kun je prima wegatle-

tiek bedrijven. Maar je bent zelf je beste controleur. En

jouw trainer moet begnjp€n dat jij tijdens de training de

bepalende factor bent. Maar dan moet die trainer wel

weten wat voor loper hij in zijn groep heeft.

Met dank aan het astma fonds en de uitgever van het

boekje 120 vragen over astrna

llenk van Leuwen, trainer

Al had de vorige eigenaar daar een andere

mening over. Die hield niet zo van trimmers, die zijn

nering omver leken te willen duwen. En als ze dan ook

nog hun voeten in zijn vensterbank plaatsten om even de

benen te strekken, was de maat zeker vol. Niet geheel ten

onrechte. Maar nadat drie jaar lang het bordje 'Gesloten'

achter het raam stond, is het koffiehuis sinds een paar

weken weer open. Nooit geweten dat naast dit huisje ooit

een treinstation van de lijn Rotterdam Hofplein -
Scheveningen stond. Honderd jaar oud is het huisje, half

zo oud als de beukeboom er achter. Fijn dat het koffre-

huisje weer in bedrijf is. Hiermee is onze loopmgeving

weeÍ net even leuker geworden. Overigens, de eigenaar

zoekt nog een leuke naam voor zijn uitspanning.

De Verademing, misschien? Op de heenweg omdat je de

wei weer in mag. En op de terugweg omdat het er lekker

weer op zit.

AndréWesterhuis
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KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van!
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7 Hypotheken;

7 Pensioenen (individueel of collectief);

7 Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

7 Verzekeringen van onroerend goed.

KOK Assunntiën B.V.
Westblaak rg6
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3ooo AK Rotbrdam
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KAN III HET?

Voorzitter tech n ische com m i ssie
Meer info: Eric Spaargaren, 070-3834592
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van het lidmaatschap dient uitslui-

schriftelijk of per e-mail uiterlijk 31

teur,

van de wedstrijdlicentie. Als HRR zrjn leden niet tijdig

hij de KNAU afmeldt. moet de club de brydrage voor

lidmaatschap en licentie voor nog een jaar aan de

KNAU betalen. Vandaar de opzegtermijn.

Beeindiging van het lidmaatschap erlof de licentie dus

schriftelijk per post of per e-mail melden aan:

t I

Avram den Heijer, ledenadministrateur.

Laan van Wateringseveld 1568,

2548 DB Den Haag.

U krijgt binrcn twee ueken een bevestiging.

Zo niet dan graag contact opnemen met Avram den

Heijer, per telefoon (06-22965135) of peL e-mail:

avram.den.heijer@ I 2moye.nl

Wlt u adreswijzigingen ook zo snel mogelijk doorge-

ven op bovenstaand adres of per genoemd e-mailadres?

Dan kornen de aceeptgiro{'s) en het clubblad z.eker
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London Marathon 17 april 2005
op weg naaÍ Schiphol

l9h. Op Hollands Spoor had-

afgesproken, Tineke en

Nelleke stapten in lriden in en van daar treinden

we gezamenlijk naar onze nationale luchthaven.

Melden br1 het reisbureau Holland Runners en

daama inchecken. Geen drukke vlucht en met een

kleine vertraging komen we tegen tienen aan op

Heathrow. De Nederlandse groep van Holland

Runners bestaat uit ca. 50 lopen en aanhang. Het

zrjn groepjes lopers uit verschillende plaatsen in

Nederland. Tegen nuaalf uur zijn we op ons

logeeradres, the Royal National Hotel, een enorm

hotel waar vooral buitenlandse lopers zijn onder-

gebracht. Iedere morgen is het flink dringen om

een plaatsje en ern ontbijtje te bemachtigen. Het

hotel ligt in het centrum vlakbij Russell Square.

's Middags reizen we met de metro naar de

Expo om ons stafinummer en chip op te halen.

Paul en Joyce kopen kachtvoer dat hen goed van

pas komt trjdens het lopen. Na afloop hebben ze

nauwelijks spierpijn, ook niet de dagen erna.

Tineke en Nelleke gaan niet naar de Expo en zoe-

ken voor de eente avond een eetgelegenheid op.

Een Griek op loopafstand van het hotel. We kie-

zen na enig heen en weer geschuif het menu.

Veel te veel! Zonde, we kijgen het echt niet op al

die gangen, maar heel lekker. Met ronde buikjes

vlijen wij ons niet te laat neer in onze hotelbed-

jes!

Zaterdag 16 april
Na het ontbrjt op zaierdag gaat iederecn zijn

eigen gang. Het is prachtig weer, geen wind, dus

het wordt lopen door de stad. Liz en Hanneke

gíum samen op stap. Joyce en Paul besluiten van-

wege het mooie weer te gaan wandelen en bezoe-

ken de tentoonstelling van het late werk van

Caravaggio in de Tate Gallery. Vervolgens pick-

nicken aan de Theems. Lida, Wolien, Marga en

Tineke hebben in Den Haag al afgesproken dat ze

gezamenlijk, in estafette, de marathon gaan

lopen. Op basis van de beschikbare informatie

zijn de wisselpunten bij de metrosations bedacht,

waar je het startnummer kan overgeven, hoe je

van de ene post naar de andere komt, welk metro-

station, welke kant van de weg je moet oveme-

men vanwege de afzettingen. Een heel gedoe. De dames

die met elkaar één marathon lopen, verkennen samen met

Nelleke na het ontbijt de hele route. Dat blijkt een heel

karwei van 10 tot 6 uur, maar het is heel goed dat ze dat

gedaan hebben, want de volgende dag blijken volle

metro's, opstoppingen, opstapplaatsen die anders in elkaar

zitÍen enz. soms roet in het eten te gooien.

's Avonds vezamelen we 0m een uur of zeven in de

hotellobby en eten we bij een Italiaan om de hoek. Niet te

laat onder de wol.

Zondag 17 april, de big day!!
Van het massale ontbijt word je niet vrolijk. Met de bus

worden we om 7.00 uur naar Greenwich gebracht. We

starten zowaar in een park, heel idyllisch. Het is minder

fris dan was voorgespiegeld, het zonnetje schijnt en we

kunnen ons op het gras neervlijen in afwachting van wat

er gaat komen. Veel sanitaire stops, bakkies koffie, water,

je spullen wegbrengen naar de bagagewagen en uiteinde-

lijk op naar het goede startvak. Joyce, Wolien en Paul

starten in vak 8, Hanneke staÍ in vak 9 en zal volledig in

haar eigen temp lopen. Paul heeft afgesproken in het

tempo van Joyce mee te lopen: 1l minuten per mijl.

Eigenlijk te langzaam. Paul heeft de week ervoor nog in

de marathon van Rotterdam met een geleend startnummer

van een geblesseerde vriend 25 km gelopen onder de 6

min per km. Paul liep op met een bekende die uiteindelijk

een pr liep van net 4 uur op de hele marathon en dat

tempo loopt lekkerder als je het aankunt, Je hebt dan nog

niet die enorme terugval na 33 km. Enfin, Afwachten

maar.

Allemachtig, wat een mensenmassa gaat eÍ van staÍ.

De spanning van het begin wordt enigszins overschaduwd

door al die mensen die eigenlijk hetzelfde doen als jij. Na

de start lopen we door het geaccidenteerde tenein heuvel

afuaarts. Na een kwartiertje is er een prachtig historisch

ondergronds toiletcomplex. Joyce moet en Paul gaat ook

maar. Blijkt een slimme zet. Verderop staan lange rijen bij

het marathon sanitair en dat blijft zo langs de hele route.

Gelukkig hoeven we er geen gebruik meer van te maken.

Het mooie weer zet echt door en pffi, het wordt warm.

Tegen de tijd dat we langs de Cutty Sark komen, is het

zomers. De sfeer is geweldig en je ziet London eens van

een geheel andere kant. Er loopt amehjk veel verkleed

volk mee, veelal fancy dieren uit stripverhalen. De meest

bizane figuren wisselen elkaar elke mijl af, anders is het

niet te doen in zo'n zwaar pak van een dinosaurus of
draak. Maffe pruiken, heksen, el{es, een "brandweerwa-

gen" met vier lopers erin. Niets is te gek. Met ons lopen

min of meer vanaf het begin 2 elfies op. Bijzonder, we

verliezen ze meermalen uit het oog, maar telkens duiken

ze weer 0p.

Wolien is in haar eigen tempo gaan lopen. Het is erg

druk langs de kant en heel moeilijk bekenden te onder-

scheiden. Het is maar goed dat vooÍ de estafette de groene

paraplu van Nelleke boven de mensenmassa uitsteeh. De

eerste wissel gaat vlekkeloos. Het aan- en afdoen van het

startnummer, de snelbinders in de schoenen voor de chip

en het doorknippen met het nagelknippertje (Je mag in je

handbagage geen schaartje meenemen) werken zoals

bedacht. Nelleke zorgt voor het overgeven van het me[o-
dagkaade zodat de geaniveerde loper met de groep ver-

der kan. Lida neemt de volgende afstand voor haar reke-

ning. De rest haast zich naar de metro. De trveede wissel

is de lastigste. EeÍst met de trein, lighnail en dan de

metro. Overal veel mensen, maaÍ een gedisciplineerde

drukte. Je richt je naarmate de mijlen onder je door glijden

op 'hoeveel mijl nog?' en de gele landmarks van de mij-

lenaanduiding. De enthousiaste mensenmassa gaat als een

film aanje voorbij zonder onderscheid van penonen. We

passeren vele oude pubs langs de route met fancy names

als The Kings Arms, The Adam & Eve. The 01d Rose,

The Gate Clock, The Gispy Moth etc. Er staan bandjes bij

de pubs, publiek met gevulde glazen, een gezellige boel.

Plots loopt Lida met ons op. h is vlakbij het wisselpunt.

We zien Tineke, Nelleke en Wolien, maar het gaat zo

snel, je moet doorlopen, wordt meegezogen door het

tempo. Ook hier weer een snelle wissel en hup, Marga op

tempo 0p weg. Zij wilde graag over Tower Bridge lopen.

Hanneke zien we in het geheel niet, pas 's-avonds in het

hotel. h heeft het erg moeilijk gehad, horen we dan.

Dit deel van de route langs de South Bank gaat door

oude indusffiewijken, kleine wijkjes waar mensen weer

langs de route staan en uiteindelijk brj Tolley street de

Tower Bridge over, rechtsaf naar het punt "Halfway". Net

als in NY is de route uitstekend íumgegeven, vooral de

mijlpalen. Dat is mentaal zo van belang. Heerlijk om na

half way af te gaan tellen. Nog "maar" 13 mile ! ! ! Er volgt

een route die door het nieuwe complex van Canary Warf

slingert en dan weer terug naar the City. Als we in tegen-

overge$elde richting het Halfuay punt weer passeren (we

hebben dan 22 mille gelopen) is het gevoel er echt dat we

richting frnish lopen. In de tegenovergestelde richting

wordt met groot materierl de route schoongeveegd en

worden de verspeningen weggehaald. De gehele route is

om de zoveel meter subtiel Íungegeven met een blauwe

streep 0p het wegdek. Het mooie weer maakt de

tocht zo wolijk. Je ziet dat iedereen geniet. De

toeschouwers zijn echt een dagje uit, vaak met

hele gezinnen.

Victoria Embarkment is een lang kadestuk

langs de Theems, dat er zonovergoten bij ligt met

enthousiast publiek langs de kant. Daar is de laat

ste wissel. Wolien neemt het over van Tineke,

die zelf fris wat slalommend door de al ze&Í yer-

moeide lopers zich een weg heeft gebaand. Een

groot deel van de lopen is uitgeput en velen

wandelen. Het wordt zwaar, want het tempo was

eigenlijk te laag. Joyce zet nog een laatste spurt

in over zo'n duizend meter naar de finish. Paul

wordt door een ovuijverige official bijna onder

de voet gelopen omdat hij zijn startnummer op

zrjn rug heeft. Depummel loopt niet met Paul op

maar probeeÍ hem tegen te houden. Hij valt net

niet.

St. James Park komt in zicht en in de verte

Buckingham Palace. Dan gaat het in een flits. De

finish is als altijd een geweldig moment: 5 uur,

12 minuten!! Op de foto en doorlopen.

Onderweg hebben we 0p gezette tijden een pre-

paraat ingenomen. Daardoor kunnen we ons nog

goed bewegen. Na de medaille en verkleden en

rustig even oprekken. Dan zoeken we de anderen

op. De groepsmarathon is goed verlopen, ze zijn

een half uurtje eerder aangekomen dan wrj.

Danlaij de perfecte voorbereiding zijn alle wis-

sels probleemloos verlopen en herft Wolien de

plak om haar nek. Hanneke is nog niet gezien.

We maken ons wel enigszins ongerust.

Hanneke zien we gelukkig in de lobby, als we

gaan eten. Ze is moe maar voldaan. Ja, de zon

speelde behoorlijk parten. We eten in een Frans

restaurant en gaan nog even de pub in.

Maandag 18 april
De terugweg verloopt rustig en prima. Frln dat

we met de bus naar Heattfow kunnen. Het was

een heerlijke tijd in London, zowel met onze

groep, het mooie weer en de bijzondere mara-

thon. Dank aan allen die ons geholpen hebben bij

de voorbereiding. Fijn om lid te zijn van de

Haagse Road Runners, dan bereik je nog eens

wat en komje nog eens ergens!

Paul Zegers voot Wolien Taal, Lida

Kouwenhoven, Marga Swarí loyce Hxkman,

Hanneke Drewes, Liz Wahaven,Tineke §cheepmaker

en NellekeWesterhoí
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Mijnfavoriete rondie "r
Miin route (toevallig ookde mooirte route van

Nderland) bqint iedere zondagochtend om

negen uur in de Bronovolaan (t.o. het ziekenhuis).

Of eigenlijk in mijn woonkamer, waar het vaste

graepie (Riet, Selma, Carina, Wiebe, Marcje en

Ma*; allen fuhorend tot groepje los de Gnaf)
zich met*n kopjetheeen *n pnatje geestelijk

voorfureidt op de te verwachten ontberingen.

. h, e route is zo'n l5km lang, wat we in een kleine

J I **n* uu vorDrengen. Aangezlen neï v00ma-

l/ melijk door een gevarieerd duinenlandschap

íod ,doorspeh met zeven heuvelen, wordt de tocht ook

wel 'de zeven-heuvelenloop' genoemd, een naam, die later

schaamteloos gekopieerd is door een stel onverlaten in

Nijmegen.

Daar gaan we dan: A1 dribbelend steken we de

Waalsdorperweg over en duiken, net voor de poort van de

kazeme het Hubertuspark in, waarmee we direct de grens

Den Haag Scheveningen kruisen.

Oeps, dat is gelijk al even taai, die eerste heuvel, erg stijl

maar gelukkig wel kort. We zijn nu wel wakker. Boven op

het Hubertuspark en 20m boven de plek waar binnenkort

de tunnel wordt gegraven, doen we onze rek-en-sfek oefe-

ningen.

Dan gaat het echte werk beginnen, de stopwatches wor-

den ingedruh en langzaamaan afdalend, doorkruisen we

het park tot aan de tennisvelden van l,eimonias. Vandaar

buigen we in een boog om Klein Zwiserland hem. Vlak

voor de ingang tot de hockeyvelden, scherp naar rechts,

richtrng Nieuwe Scheveningse Bosjes. Maar voordat we

daar aankomen eerst nog even heuvel 2, eveneas stijl en

koÍ.
We doorkruisen de Nieuwe Scheveningse Bosjes in de

lengterichting, van Oost naar West. Heuvel 3 kondigt zich

al ras aan: zo'n 100 meter lang en met een accepabel stij-

gingsniveau. Toch blijft het een kuitenbijtertje.

85 de hotelschool steken we de Badhuisweg over en

volgen het geasfalteerde pad door het Westbroekpark en

langs het Rosarium. Q het eind lig Heuvel(tje) 4, met

bovenop het standbeeld van Troelsna.

We gaan onventoord verder, het grachtje van de

Haringkade over, en dan op weg naar de Waterpartij. De

aaiste heuvel van de tocht (heuvel 5) ligt aan het begin

van het bos en is zo'n 150m lang. Hier worden de knapen

van de mannen gescheiden. Bovenop, even rustig dribbe-

len zodat de groep we.er bij elkaar kan komen. Dan de

afdaling naar de, iedere week weer schitterende

Waterpanrj. Wel even oppassen voor de overstekende pad-

den. Vlak voor het Indisch Monument buigen we af naar

Scheveningen, maar niet nadat we heuvel 6 beklommen

hebben, 50m lang, maar gelukkig niet al te stijl.

Via het valse plat laten we nu de parken op de grens tus-

sen Den Haag en Scheveningen achter ons en gaan op weg

naar Oud Scheveningen. Via de Hadngkade komen we bij

de auttrentieke straatjes met de vissenhuisjes. Richting

Boulevard dan maar. We komen uit bij het beelde van het

vissenvrouwtje.

Op weg naar het havenhoofd via de boulevard of, brj

laag water, via het strand. Bij de haven buigen we terug

langs de viswinkel van Simonis. We passeren de flat van

Truus Kalisvaart boven de Skihut. Ze heeft hier een schit-

terend uitzicht over de Vissenhaven. Uiteraard even roe-

pen en zwaaien. Als ze ons ziet, nodigt ze ons uit voor een

kopje koffie, dat we dan dankbaar aanvaarden.

We vervolgen onze weg , beseffend dat we al over de

helft zijn. Langs de jachthaven, door de van

Boetzelaerlaan. De Frederik Hendrikstraat steken we over,

en lopn binnendoor verder richting Museon. We passeren

al ras het Congres Gebouw.

Dan terug naar het Hubertuspark via de Waterpartij en

Madurodam.

De laatste heuvel (nr. 7) ligt aan het begin van het

Hubertuspark bij het Ministerie van Verkeer en Watentaat.

Een taaie rakker. De vermoeidheid, lenge en $eilheid van

de klim dragen niet bij tot een algeheel gevoel van welbe-

hagen. Maar...we zijn er bijna.

Nog een glooiend laatste klometertje door een van de

mooiste parken van Den Haag en we eindigen weer bij de

ingang van de kzeme.

Moe maar voldaan drinken we nog een kopje koffie ter

afsluiting en nemen afscheid.... Tot moryen, op de club,

bij groepje Jos.

Mad<Bounan

The Hague Royal Ten 2005: Een geweldige

tatË en eón bii zonder mooió dag é

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

\

- gebruiksvriendelijks'kaíiíóorautomatiseri ng

- instructie op de werkplek
* dealer van hardware en software voor Apple

Merkusstraat 144 25931?.
mobiel

e-mail
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Roparun 2005 Haegsche 0oievaarrunners
De Roparun is de langste non-stop estafetteloop
ter wereld. Het is een unieke hardloopwedstrijd,
,net een even uniek doel: "trachten leven toe te
voegen aan de dagen, waar geen dagen meer

kunnen worden toegevoegd aan het leven"

werd de Roparun voor de 14e keer gehou-

wordt hiermee veel geld opgehaald

van goede doelen, o.a. voor de Daniël

De teams die meedoen, betalen een

bedrag en ook worden er loten verkocht. Peter Barnard

van de HRR blinkt hier ieder jaar in uit, ook nu verkocht

hij weer enorm veel loten. Dit jaar hebben er 176 teams

deelgenomen aan de estafetteloop. De Haegsche Ooievaar

Runner, team 154, nam ook weer deel o.l.v. van teaÍncap-

tain Henk Hoogeveen, onze trainer en coach bij The

Hague Road Runners.

Dag van vertrek
Ons team bestaat uil 8 lopers, 6 fietsen en 9

man/vrouw voor de organisatie. We beschikken over 1

passagiersbus als basisstation en 2 kleinere bussen.

ZaÍerdag 14 mei vezamelen we en pakken we alles in.

Wat een spullen: 3 sets reservekleding de man, eten, drin-

ken, fruit, noem maar op (alles gesponsord uiteraard!) We

zijn allemaal goedge$emd. De lopers hebben er zin in en

alle andere tearnleden staan klaar om hun steentje bij te

dragen aan een goed verloop van de estafette. Iedereen is

onmisbaar en heeft een belangijke taak.

Dan zijn we op weg naar Parijs. Zo'n 6 uur rijden, pra-

ten, kennismaken, lezen en even een tukje doen. Nadat we

op Parc La Coumeuve bij Parijs aangekomen zijn, eten

we met z'n allen spaghetti in een tent van de Roparun

organisatie. Vervolgens moeten we wachten om te mogen

staÍen. Op basis van onze opgegeven loopsnelheid (12,5

km piu) is onze starttijd vastgesteld om 21.00 uur.

Uitgaande van onze loopsnelheid kunnen we zondag 15

mei rond 15.00 uur in Rotterdam aniveren.

Start Parijs-Rotterdam

Peter Wisse gaat als eente loper van ons team van sail,

ondersteund door de fietsen George Hoogerwerf en Bert

de Jong. Elke sessie wordt afgelegd met 2 lopers, 2 fiet
sen en een busje ter aflossing. Bert Donners en ik moeten

zaterdagnacht om 02.00 uuÍ van start gaan. Dus wachten

en próeren om nog even te slapen, wat echt niet meer

gaat. Verder zitten in ons team Petra van Schie en Hans

Blokter. Een prima team, ook wel team 2 genoemd.

Verder natuurlijk team I met de lopers Peter Wisse,

Avram den Heijer, Peter van Poelgeest en Wouter Kuiper.

De lopers hoeven niet meer te doen dan lopen!! Maar wat

veel belangrijker is:een goed functionerende ondersteu-

nende ploeg voor het begeleiden van de lopers.

Ondersteuning Team l: Fietsers: George Hoogerwerf,

Bert de Jong en Josien Visser. Chauffeurs: Sonja v. As en

Niels. Masseur: Trudy de Lange

Ondersteuning Teant 2: Fietsers: AlbeÍ Beek'huizen,

Hans van Alphen en Ane de Jong. Chauffeurs: Theo van

Veen en Ruud van Groeningen. Masseur: Dannis van de

Berg

Verder onze teamcaptain, kwartiermaker lro de Jong,

onze broodjesmaker, erc.

En dan natuurlijk onze sponsors! ! Brood, drinken, fruit,

etc.: dat is allemaal prima verzorgd.

Eigenhjk kun je de Roparun met goed beschrijven, dat

moetje gewoon meemaken. Ik noem het een kankzinnige

spoÍactie! Want wie doet er nu mee aan zoiets? Om en

nabij de fl km hardlopen in minder dan 48 uur. Dat doe

je toch niet? En toch is het zo ontzettend gaaf! Als loper,

als fietser maar ook als chauffeur. Je ziet enorm veel. Je

loopt op een gegeven moment in een donker bos, midden

in de nacht, je weet niet waar je bent. Lopen, lópen zul je.

En wat heb ik gelachen met onze Appie, samen met Hans

van Alphen, mijn fietsmaten.

Mijn eerste loopactie is dus 02.00 uur (etrste nacht)

door het bos heen onder Parijs. Gaaf, je gaat door dorpjes

heen waar je anders nooit komt. We hebben geluk met het

weer. Dat kan gewoon niet beter. Niet te warm, niet te

koud en geen wind. Na onze sessie van 2 uur kunnen we

uitrusten. Om verzuring zoveel mogelijk te voorkomen,

worden we goed gemasseerd. Wel top, je eigen masseurs.

middag is. Door Noord-Frankrijk heen en 0p een gegeven

moment moet je maar geloven dat je door België heen

loopt. Tja, het andere team ziet weer hele andere dingen

dan ons team, want zij lopen bijvoorbeeld door

Antwerpen heen, en wij weer door de landuijen. Dat

maakt deze loop ook zo boeiend. Op een gegeven

moment loop je dan in Nederland over de Zeelandbrug

richting Schouwen Duiveland. Gaaf hoor!

Aankomst Rotterdam

Richting Rotterdam gaje toch wat sneller lopen, want

als je een goede loper bent, houd je energie over aan het
.,,t!1'

Je kijg er gewoon eentje mee tijdens de loop. Dat is alle-

maal prima geregeld. Hans en Petra nemen het vervolgens

van ons over en wij kunnen een tukkie in de bus doen.

Dan weer lopen: oh, oh, dat valt dan tegen, zeg. Ik ben

niet wakker te knjgen, dat duurt een hele tijd. Appie kan

zijn lachen niet houden en valt bijna van zijn fiets: ik ben

niet vooruit te branden. Uiteindelijk ben ik weer een beet-

je warm gelopen en komt alles weeÍ op zijn pootjes

terecht.

Na onze loopsessie weer terug naar de bus. En niet

even lekker douchen, nee, het is nu toch wel echt begon-

nen. Gewoon even bijkomen van de loop en weer chillen.

Maar dat gaat niet, het ritme is verstoord. Dus dan maar

eten, want honger kijg je wel. En Henk maakt bij aan-

komst bij de bus een perfect kopje koffie. Super is dat.

Bij de avondsessie heb ik de smaak te pakken en Appie

kan mij niet meo bijhouden op de fiets. Want ik loop 17

km per uur! Het geheim? Een aantal van die dextro drank-

jes! Dat helpt zeker. Appie is verloren op de fiets, wat

hebben we hier toch een gein om gemaakt. Super is het!

Kletsnat van zweet en inspanning weer terug naar de bus.

Weer wachten en uitrusten. Petra en Hans zijn weer aaÍr

de beurt. Inmiddels zijn we al 200 km verderop. Dan Bert

en ik weer. !a, zo gaat dat maar door. Daama weer 6 uur

rust. Rondhangen bij de bus en vooral ook genieten van

de andere teams die voorbij komen. Het weer is nog

steeds goed en wij weten niet meer ofhet nu ochtend of

einde van de rit. Met z'n vijven Rotterdam binnen lopen!

Onze bussen mogen het laatste stuk niet mee. Met z'n vij-

ven lopen we verder. Dat wil zeggen 4 fietsen en steeds

omde2 í 3 km. een loper aflossen. Gaaf is dat. Langs de

Daniël den Hoedkliniek waar het om draai[ geld inzame-

lenl Hans Blokker doet het laatste stuk. Wat gaat hij hard!

Vreselijk, zelfs op de fiets is het flink doortrappen. Op

naar de Coolsingel. Daar saat natuurlijk ons hele team

ons 0p te wachten: met z'n allen uit, ook met z'n allen

thuis.

Daar gaan we dan: ons voltallige team op naar de finish

(zie foto). Wat een mensen, wat een feest. Velen van de

HRR, maar ook familieleden staan ons op te wachten!,

helemaal top! Eenmaal aangekomen, teamfoto en dan

naar de bus. Want op de HRR-club te Wassenaar staan ze

ons op te wachten. Vrienden, vriendinnen, kennissen heb-

ben eten klaar staan en zo kunnen we nog even met elkaar

napraten. En even douchen natuurlijk!

Tot slot houdt Henk Hoogeveen een geweldig afslui-

tingsrede en heeft hij voor alle deelnemers een plak en een

persoonlijk woord.

Conclusie, een groot avontuur!

Eic Spaargaren en allen van het Roparunteam 2N5.

(En als ik nog iemand vergeten ben: een zeer haftelijke

groet!)

§
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A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespecialiseerd in de ver-

vaardiging van a[[e soorten ortho-pedi-

sche schoenen en supptementen. Ook

maken wij speciate sport-intays.

ledere voet is voor ons een nieuwe uit-

daging. Onze vakkundige schoen-tech-

nici maken voor iedere voet een pas-

sende schoen.

Wij zijn pas tevreden als lopen voor u

weer vanzelfsprekend wordt.

D
I

orthopedische schoentechniek

Normaar ropen, W?@ ', ryffi
het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

tijk gaat?

LoDenI zonder

Huykman & Duyvestein

Landslijk €rkond installat€ur

L O O D G I E T E R I N S TAL LATE U R

varr Loostraat 140 2582 XH Den Haag
telefoon 070 35243aA / 06 54332579

M)ffimffi

flD

u D

Huykman E Duyvestein

Zitverstraat 21

2544 EJ Den Haag

telefoon (070) 3ó6 18 98

telefax (070)321 4522

e-mait: info@hdos.nt

is gevestigd in Den Haag

op industrieterrein

Kerketuinen.
GAS EN WATER INSTALLATIES

SANTTAIRE INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK

C.V. INSTALLATIES

RI O LER INGS WER«

DAKWERK
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:Algemene Ledenvergadering Cvl 00
banken/tassenplanken in de kleedkamers en de aanleg van

de zitbanken in de sene van de kantine goedgekeurd door

de Club van Honderd leden.

Verder werd n.a.v. een ingediend vezoek van het HRR

bestuur aan de Cv100 leden toestemming / mandaat

gevraagd voor de vervanging van het totale kantine meu-

bilair wat in 2ffi5 plaats dient te vinden. De Cv100 leden

gingen akkoord met de aanschaf van de stoelen en tafels

voor de kantine.

Tja..... en voor diegenen die helaas niet zrjn gekomen

op de Algemene lrdenvergadering c.q. Feesavond, ktjk

maar naar de foto's;
. DJ Hakopdetak was in een woord GEWELDIG... ! !

Gezien de geringe opkomst c.q animo voor een dans-

feest van de clubleden..... ! !??

Volgend jaar dan maÍu weer een thee of kofhe feest
je???

Louisevan Delft

secretaris Club van Honderd

Op Vrijdagavond 22

april2N5 vond voor

de lle maal de

Algemene

Ledenvergadering van

de Club van Honderd
plaats in de kantine van The Hague Road

Runners,

ging dat gepaard met een zeer

vergadering waarbij uiteraard de belang-

speerpunten van het Cv100 bestuur voor

jaar werden behandeld.

Zodoende werd met algemene stemmen de mandaatover-

schrijding van 2004 voor de verbreding van de

{rx1lxt0ií

HRR
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Nieuwe leden
Anna Zuijdervelt

Edwin Kwakkelstein
Sally Francis

Bertina Hoevens
Robert Ficker

Pim yan der Maas
Jose Oosterveen

Martijn Roseboom
Francien Eyk-Konijn

Kathleen van den Brink
Chantall Vugt

Marion Verstraaten
Esther ten Dolle

Wouter Maagdenberg
Andrea Conrad

Erwin Hegen
Lisanne van Noord
Peter Bronkhorst

Szilvia Veguari
Ilda Baloglu

Martijn Schot

VanaÍ 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. efÍen kleuren en dessins.

I-eden varl rle IilRR. krijgerl lOo/o l(ortirrg!!!

's Maandag gesloten.

Als Yan Duijne
het legt, ilann tigt tt

Als Van Duiine
het hangt, dan sluit tt

Merrbelstof-
feerderli

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

van uw antiek, klassiek of modern
meubilair.

Vrijblijvende prijsopgave.

VanaÍ 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete

WONINGINBICHTING. 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.

De Fournituren
die U zoekt vindt

U bij orrs
Onze aÍdeling fournituren heeft voor

coupeuses en hobbyisten een prachtige
sortering.

Effi
,$

P.f. van Duijne
INTERIEURVERZORGING
risstraat 137 -139 O7O - 3 55 95 58
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IIEindu
Vrouwen

its

1. Brigitte Mulder

2. José Wllemse

HRR

Sparta

HRR

HRR

§parta

HRR

l. Frans Lengkeek

2. Eric vd Klauw

Mannen50

112

3ilVsr)
(v45)

I
3. Ester Hartman Haag

HRR

Sparta

Haag

HRR

I

I

van

40

1. Wiilem de Graaf

2, Hans Bkrkker

3. Peter van Leeulen

1. Ruud Fabrie

5, Tejo Scholten

6. Eric Melse

Mannen Senior

l. Mohamed Garouj

HRRlI
HRR2]
HRR35
Haag l'l 5

Spara 16 I
Haag 24 12

I

2

4

4

5

6

Haag

Sparta

L Andres Stellurg

-

I
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De barmedewerkster
Wilje iets vertellen over jezelf?

Ik ben Mafine Verhagen, 33 jaar, geboren in Den Haag.

Ik woon nu bijna een jaar in een vissershuisje in het oude

dorp van §cheveningen, waar ik volop geniet van de

omgeving, de zee en het strand. Ik werk bij de Dr. Anton

Philipszaal / Lucent Danstheater als Hoofd programmaza-

ken en houd me, bijgestaan door aantal freelance pro-

gammeurs, bezig met ongeveer alles wat met program-

mering en planning te maken heeft. Het is een drukke en

soms chaotische baan. maar omdat ik uit de muziekwereld

kom, houd ik van de culturele wereld en kan ik in het

theater rujn blik vemrimen op het gebied van bijvoor-

beeld dans en muziektheater. Het hardlopen is een goede

uitlaatklep, na het werk en op zaterdagochtend loop rï
heerlijk een hele week eruit.

Waarom ben barmedewerk(st)er geworden?

Ik ben meegesleurd door het enthousiasme van Sandra.

0p de avond dat zlj zich inschreef, heb ik dat spontaan

ook gedaan. Ik gemet zelf altijd van een

AA en een broodje na het lopen, dus op

deze manier kan ik iets terugdoen voor al

die keren dat anderen voor mij de brood-

jes smeren. Ik houd heel erg van koken,

niet dat ik bij de club culinaire hoogstand-

jes kan maken, maar het lijkt me leuk om

mee te denken over het op een simpele

manier presenteren van lekkere dingen.

Tot nu toe is dat er nog niet van gekomen,

want ik moet me altijd haasten om op tijd

te komen, maar Anjo, Sandra en ik komen

nog wel met een venassing!

Hoe lang zit (sta) je nu in "dit vak"?

Ik heb er nu 3 bardiensten op zitten. Ik

heb nog niet het idee dat ik er echt 'in' zit,

moet nog vaak op de prijslijst spieken en

steun 00k 0p oude rotten in het vak als het

gaat om de basis, het aantal broodjes,

geld afstorten, afsluiten etc.

Wat vind je de leuke kanten van

een bardienst?

Ik vind het leuk om ervoor te zorgen dat

mensen na het lopen lekker kunnen

genieten, ze snel te helpen. Ik vind het

ook een leuke manier om nieuwe men-

sen te leren kennen van andere $oepen.

En wat zijn de minder leuke kan-

ten?

Het verbaast me dat er toch mensen zijn

die klagen dat het wijnglas niet vol

genoeg is of het broodje ei niet goed vin-

den. Dat vind ik erg jammer, we staan

toch achter die bar voor elkaar. Het is

geen professionele kantine, iedereen

Perfect
gerege ld!

".5-
5 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 zijn alle controles inbegrepen.

íï,'lïïiiljil::iJï?,1' ë
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tild MS|Qf.I
voor ie, coNTAcTTENsPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ OEN HAAG

TEL.: 070-3607002

doet zijnltraar best om het zo goed mogelijk te verzorgen

Nog tips voor je "collega-barmedewerk(st)ers"?

Tsja, zo lang ben ik nog niet bezig, de tips kan ik zelf

beter gebruiken. Ik ben niet zo'n rekenwonder ben, dus

verdeel ik bestellingen in stukjes bij het afrekenen, zo

hoefje niet eerst alles op te tellen.

Nog iets voor de mensen voor de bar: "jouw
klanten"?

Het zou frjn zijn als iedereen de theezakjes, servetjes etc.

niet in de glazen en beken propt, maar in de afvalbakjes

doet. Het is zo smerig om dat er allemaal uit te pulken,

voordat het de afwasmachine in gaat.

Nog suggesties om nieuwe leden voor de bar aan

te trekken?

Ik ben zelf brj de bardienst gekomen door het enthousias-

me van mede clubleden. Dat werkt volgens mij het beste.

Overtuig je medelopers ervan dat het leuk is om ook een

keer wat terug te doen. Het kost je maar I trainingsavond

in de 8 weken, dit trok mij over de streep.........

Verder nog iets?

Soms vind ik het jammer dat als ik bardienst heb dat ik

dan niet kan fainen, maar als ik eenmaal bezig ben, vind ,l
ik het erg gezellig en heb ik het erg ngurryrdlÍ:Nf2ïïr*-
avond ben ik trouwens ook lzímoe, daar heb ik díí\

ffiïffi[JffiffiilE
dus vtrurlopig zie je m1
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5000 m baan:
. Brigitte Mulder heelt op 12-05-'05 in Naaldwilk

tildens de Lievaancompetitie de 5000 m gelopen in

0: I 7;53,0. Hiermee konÍ ze op de derde plaats in de

vitrine achter Anne van Schuppen en Ine Valetijn.

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden
ln de maanden maart, aprilen mei zijn weer enkele prestatres door clubleden geleverd díe in aan-
merking komen in de vitrine met de besÍen aller tijden.

0:38:05. 0p 05-05-'05 verbeterde ze deze tijd tijdens

de Colden Ten in Delft tot 0:37:02. Met deze presta-

tie blijft ze bij de vrouwen senioren op de derde

plaats staan, achter Ine Valetin (0:3-5:16) en Anne

vln Schuppen t0:l-l:l4t
. Sophie van Geenhuizen heeli tijdens tle CPC op

5 km timetrial: 19-0.1-2005 cle l0 km gelopen in 0:18:54. Dit geeii
. Petra van Schie liep de timetrial op 30-05-'05 in de hrar recht op tle tweede plaats bii de vrouwen 5i+ in

tryd 0:22:03. Hiermee komt ze hi1 de vrouwen 35+ de vitrine. Corry van Teylingen verdwijnt hierdoor

op de vierde plaats. Thea v.d. Ceest die in 2001 uit de vitrine met een tijd van 0:53:4?, gerealiseerd

0:22:09 liep op deze alstand verdwijnt hierrnee uit op l3-(]-i-'03 in Roelofarcndsveen.

de vitr-ine bij de vrourven 35+.

. Thea v.d. Geest staal hij tle vrouwen 45+ op de 10 EM weg:
vierde phats mcr{):21:58. gclopen in.1unil00l. Op . Sophie À Geenhuizen heeft op ll-05-2(X)5 de

30 mei 2005 verstevigde ze deze positie met een tijd l0EM in Bern (CH) gekrpen in 1:31:35. Bij de vrou-

van0:22:53. wen 55+ neemt ze hiermee in de vitrine de rJerde

. Herma yan Nus liet tijdens de tirnetrial op 30-05- plaats in.

1005 een tiid notercn ran 0:14:29. hicrrnee komt ze

brj de vrouwen 55+ op de vienle piaats en verriwijnt Marathon:
Heidi v.d. Veer uit de r,itrine met een tr3d van ' Nico Droppert liep op 10-04-2005 in Rotterdanr de

0"27;0T,diezeinseptember200lrealiseerde. marathonin,3:02:28 nl*ï|r*jl,jbijdernan-

1o km wes: . ïHo;;ï::ffi,1'[:ï1ï:13:J'$ïï,,*,,*..
. NicoDroppertzijntijdvan0:.ltl:JI rijdenshetZorg thoninRorterdam.ZiintijdvanJ:16:55is-soedroor

en Zekerheidscircuit gelopen op 3-4-2005 in een vierde plaats in tle vitrine. Door de prestaties van

Roelotarentlsveen is goed v00r een vierde plaxs brj Nico en John verdwijnen Jacques Overgaauw met

de ntannen 50+. Jan Nieuwenburg verdwijnt hier- 3:19:29 op 28-04-96 in Rotterdarn en Hrns Multier

door uit de vitrine met 0:38:45. gelopen op 18-1(I met 3:19:34 op 17-10-01 in Amsterdam uit de vitri-

1992 in Den Haag. ne.

. Brigittc Mulder zeue rrp 24-4-'05 tijdenr de l0 km

bij Spana in Den Haag een tijd op de klok van tzaakLuteijn
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Zomentop in de communicatie, daar doen wij
-net als xhte runners- niet aan. Communiceren

bijde HRR is een'hot'item.

; n de eerste plaats omdat we een fantastische nieuwe

lhoofdredactie hebben van dit volprezen clubblad.

ITo.o HA.n vorig jaar aankondigde te vertrekken,
'''':,':"2gs*1'.1'dàt bericht wel voor een schok. Maar HULDE

AAN HILDE en 'knecht' André, want voor je ligt reeds

het derde kwaliteitsnummer! En dit is nog maar het begin

hebben zr1 ons beloofd.

Dit nummer zou overigens niet kunnen bestaan zonder

de bijdragen van e€n fouwe schare aan adverteerders. En

dan raken we meteen een andere tak van onze communi-

catiecommissie. Bestuursverantwoordelijke Communica-

tie Eric Spaargaren weet namelijk alles van de mogehlk-

heden om te adverteren in ons fantastische clubblad.

Misschien twijfelje zelf al een trldje of ken je iemand in

je omgeving die graag zou willen adverteren in ons blad,

aarzp,l dan niet en vraag bij Eric (tel: 070-3834592) vÍij-

blijvend een offerte op. Wrj kunnen veel mogelijk maken!

Via het web wordt er ook heftig gecommunicead. De

super snelle site van het racingteam (www.hn-racing-

team.nl) mag zeka gezien worden. Maar ook onze eigen

website (www.hagueroadrunners.nl wordt steeds actueler

en leuker. Dus ook HIILDE VOOR HANS, THEO en

IZAAK!

Hulde ook voor de IIELDEN VAN DE ROYAL TEN.

Wat een drukte op het Malieveld. Uiteraard waren wij ook

goed vertegenwoordigd met een alleraardigste stand mag

ik zeggen. Huidige en toekomstige leden een beetje

knuffelen is al een trjdje ons vaste thema. En omdat liefde

toch echt door de maag gaat, hadden we flink wat bana-

nen en stroopwafels ingeslagen. Die vonden gretig afuek.

Nieuw waren de 'visitekaartles' met de aanbieding

v00r een gratis kopje koffie of thee in ons clubhuis voor

degenen die graag een keer met ons meetrainen. Nu maar

hopen dat er verl kaaÍjes ingeleverd worden en dat deze

actie toch weer nieuwe leden oplevert die zo belangrijk

zijn voor de continu'rteit van de club.

Tenslotte wil ik graag nog de aandacht vestigingen op

drie hele mooie vrijwilligersfuncties: Bestuurslid

Accommodatie, Voozitter Barcommissie en Voorzitter

Technische Commissie. Dat zijn functies waar we nog

mensen voor zoeken (zie de advertenties elders in het

blad). Ik roep iedereen 0p om te reageÍen want uit eigen

ervaring weet ik dat het hartstikke leuk is je in te zetten

voor onze club!

Nancns de ommunicatiqommisie, Nathalie Biemans

P.S. informatie over de inhoud van de functies: Eic

Spa arg aren, 07 0 - 3 834592

Nieuws uit de Communicatiecommissie

I I
Sportief wandelen
Om maar gelijk even iets redtte zetten:

Sportiefll(andelen is niet nieuw bij de Hague

Road Runnen. Aljaren leidt Rodi Druif trainin-
gen Sportieflttlandelen op de maandag- en

woensdagavond en op de zaterdagochtend.

Deze tniningen Sportieflt( andelen zijn

ontstaan als opvang voor geblesserden, als

tíidelíik alternatief om de conditie op peil te
houden of om wer voonichtig de spieren en

gewrichten te laten wennen aan het lopen.

t I ieuw is alleen het feit dat wij. ondergeteken-

Nl Orr, nu ook trainingen Sporriefwandelen

I I g** op donderdagavond en zaterdagoch-

tend,,"Wij,ltebben dit gedaan tot en met eind mei voor

nieuwkomers in het kader van de cunus trainer

SportiefWandelen van de K.N.A.U.

Ons wordt vaak gevraagd wat een trainer

SportiefWandelen nu eigenlijk doet. Wrj leggen dan uit

dat het te vergelijken is met wat een trainer

Loopgroepen doet. Het verschil zit hem alleen in het

feit dat de wandeltechniek iets anders is dan de hard-

looptechniek. Zo is bijvoorbeeld bij het wandelen geen

zweeffase.

Er zijn nu dus twee soorten trainers SportieflVandelen

bij onze club. De al langer bestaande soort, die officieel

de opleiding Trainer Loopgeroepen van de K.N.A.U.

heeft gevolgd met daarbij nog de aanvullende cursus

Sportief Wandelen bij het N.I.S.B.

Per I januari 2005 zijn de K.N.A.U. en N.I.S.B. samen

gegaan en heeft de K.N.A.U. een nieuwe cursus trainer

SportiefWandelen ontrvikkeld. Wij zijn dus trainen van

deze nieuwe opleiding. Voor verdere info over Sportief

Wandelen verwijzen wij naar de HRR-website.

Carla van Beelen enTerry Roel

§

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

Gratis Parkeren - tel: 070 - 368 30 74

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nl
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Clown rnet loopschoenen gezocht
ts u op juttie vereniging misschien iemand die www.duchenneparentproject.web-log.nl
zifi net ab miin persoontje zo nu en dan op Het lijt.j. mij een fantastisch spekakel wanner
eq; ludi*e manier inzet voor de medemens. wij met en hele grote groep clowns voor dit
Zo ja, dan wil ik je gnag op de hoogte hren- goede doel op 16 okober aan de start van de

gen van mijn actie. marathon zouden staan,

lk ga de Marathon van Amsterdam lopen, ver- Als je met me m* wil den, neem dan contact

kleed als clown. Waarom? Voor een goed doel. met me op.

Hierover kan je alles vinden op mijn weblog > Ben Hogen.

ËbE .s=ts >ui
{-Lé h 9E
rtr -Y F=

ie 0;8
.ÉE g HËí

ïËË iËï gBs
r+J

§ 
*Ë

z
uJ

F
o
J
o
UJ

(,

(,

o
o

'WEIEAISPOFI

ONDETDELEN

o

:

tB FIE

@m §eboruÉem

(LIDtNG.......

SCHEVENINGENVERZORGINGSARÍI(ELIN

RACE

AT

VOEDING

HELMEN.

,FRAMES

Dr. Lelykade 2744 Scheveningen tel / fax 07O 3556'l'12

\Í

ru.'
,n

The
Royal

tA

I

i,]

»,

I

RACE

AT8



Hor Rolr Rrvrew UITSI.AGEN HARDI.OOPWEDSTRIJDEN il

UITSLAGE

Nun

Esva&Dct

NM

KmuRonald

Nw

MichmlMimi(-)

krc Tumrssm(Olympus'70)

Cada@0lynpx'i0)

lan hunnon(0lynpus'70)

BoeghnRsr

Hil&KN(ARVlion)

Cain vd End(Ol1mpis'?0)

MerrJqum

khrler,lftke

I(wantde,\Vrn

\Vijnvoudhuhen

Cabral,lrx

Pijpn,Rein

Ad&Fouttl(hankrjk)

\vallflh§,Rob

Kwantdt,\{rn

Wijnvmd,Paulen

frhmtletlneke

Oudenden,Jmp

JallVinm(Veluwe)

OerardVasse(Fruhrj$

MulleknHe*

SI{FrtPaul

Nr,nr

Rdatter,RobhÍ

Graaf&,Willem

LnuwmvuPeter

Posl Steven

ArtluvanDjlt

Bre&,Jamb

Stijlvan&r,Hemru

Kmftvar&r,Jotn

Rdegel(Huub

JerrenWien

Edwm I(walkelstein

Terlouw, llans

Gbllu,stuuAlr

Hofsctuzudu, Ronald

BoeghÍqRené

llamNielen

Kurpr,Wuter

Vnng,Jerom

Bongq llan

long&,Ad,e

Mmkafram

Bathunn AlMt

hnt,lfindeÍt

Ifumsteg,trlar*l

ClmsuStefan

\Veftlvan John

Gmmvd(Jal

Dartloff,[{ar

Taal,Maamn

Rensen,NaM

Muldtr,Rauil

MatlnRo*öoom

AntonRqeld

Kempkcs, Pebr

André Hollestdle

&[revalkra

Nzuwenburg,lar

Spargaftq&rc

MoNqrBenhahal

Mrrhr,Bigifio

Don0aot,Jose

Krmor,Bery

HommgMar

Nolórs\{i*

Nuvan,Ben

Meinden,Prt

01tu[heurlk

Djkm,Ab

Sallyfoins

Stel,Vamiq

GmauwdqTmn

krdt;l,Ed'*i,

Zwenne, C:enit Jan

\\4llemse,Jmr

Koke,Hent

Jaln,Sryrd

JqulmUer

GnhryFlons

Jose0oyinen

Haasnool,Rem

Yvonmklen

Jans,Antomette

CÍolt,lele

Danetre

ftngMadon

CIarf&,Niels

Wrls,Lieshth

AndtaConrad

IhuAnm

Wevanfu,Hil&

hont,Mmda

Bqgvan&n"Sada

furrnvalCany

VmuRob

Kurpr, Sylua

Jan*n Eva

EpudvaCune

llaun,Hellen

Ame-SophieI(ramu

EfumvaBnpna

Poley, Canna

Mul&r,llanie

Cms,Jro

\VimÀmmedaan

Udvander,Joamte

DÍlebffkPatick

Taal,B,madtte

U tktle llanthan, lla;lil,l(llt" 2ll[ n, 23{/105 2

I

I

20

I

5

lt
I

3l

32

5

1

1ó

l3

I

l3

15

5

ló

9

2

9

M40 4:54:04

v35 457i?

M4ll 5:ll:48

M4rl 5:13:07

V35 5:15:08

Y45 5:tr17

MiO 5i5:15

M40 1:1533

vsE t,26;?t

MSE l:29Í3

V45 132:01

V45 1:4ó:ló

Silvius, Roché

Gmafde,l{ilhm

Limhth van harwenilRRC)

Heijkan, Ron

Wilhnr.se,Jose

Cegvarfu,ilm

V35 0r30ió

VSE fr31:01

MJO 031:49

Vl5 0:32:13

Mfl 0:32:4ó

V35 0i3:25
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(i^ ril
MSE l:08:44

M40 118:09

VSE l:T:llL

M55 l:10:37

M40 1:36,T1

Y45 l:36i7

V35 l:37Í3

ilÍ55 138:25

V45 li48:2

M40 lí9:33

V35 152:44

M55 2:ff:28

Ios,

3e Zilrd ltanthon, Iirith, 42195 n 3.M05

Pm.AW
1078 MSE 3:40J6

4:01:15

llltï lneíial l, ?irryrdal, ffi n 2f 0*05

Pm. A ryt
I MSE CI16:4ó

I M41l 0:lórÍ

2 M40 CIn:45

3 M40 0:18:15

2 MSE 0:1814

3 MSE 0:18:47

I MiO 0:18J6

4 M40 fr19:ló

4 MSE 019:18

5 MSE CIl9ir

ó MSE ft19:34

7 MSE ft19:3ó

2 M50 0:1958

8 MSE CIMOI

5 M40 0:2035

6 M40 0:20:43

g MsE [20s

l0 MSE 0:2057

3 M40 0rCI$

7 M40 0:2104

8 M40 0:2115

ll MSE 021:20

n MSE 0fl2t

13 MSE 0:21.32

14 MSE 021:40

15 M§E 021:4ó

4 1450 022:10

9 M40 fr2:ll

5 MiO U.22:,12

16 MSE U.I):.11

17 M§E 02:18

18 MSE U.12,ï)

19 M§E t239

l0 M40 u.D.4l

l1 M40 0:,2214

M5 tD:.52

I Mfl U,N56

20 MSE 0:23.03

14 v35 ft230

ME 0:21:ll

6 Mfl 0:2311

7 MS ft23:25

2l MSE 023:Í

12 M40 0r4:(B

n M40 01405

3 Mfl 024:12

22 MSE fr24:ï

3 Mfl 014:31

2 V35 ft24:34

1 V45 CI24i5
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14 M40 CI24:38

23 [Í§E U.24,.44
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15 M40 CI2504

3 V35 fi25:10
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24 MSE 0:25:29

5 V35 0:2532
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