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The
Nadatwe negen

Malieveld het
mentvan Den Haag

georganiseerd, zal de

van 2N6 een andere plek

n hetrnalieveld Voorzitter aan het woord

niet

heeft

samen met

, die in juni

datum. De Pasar is

zonder meer van het

Eerst hadden wij nog gedacht op 7 mei 2006 de wed-

strijd te organiseren, maar dit is midden in de meivakan-

tie. Ook geen goede optie, want veel mensen zijn dan

weg. Hoewel een lusEumeditie met minder lopers natuur-

hjk goed kan, ouderwets kleinschalig met veel aandacht

voor iedere loper, is er toch een factor waardoor het niet

door kan gaan. Een groot gedeelte van onze wijwilligen

is dan ook met vakantie en zonder deze mensen kan de

wedstrijd beslist niet doorgaan.
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geweldig fee$ op

had moeten worden,

draadje. Als datum hadden we oor-

mei 2006 gepnkt en al reeds in een zeeÍ

'De vlltallige mnrathongroep begin september. 0p de voorgrond (vanaf 5e ran linLs) de trainers Appie, Roché, Willun, en Frans.'

ln mei dit jaar ging de marathongroep van start.

Een tijdeliike groep die in het leven is geroepen

om de vele loperc die ieder jaar naar Amsterdam,

Berlijn of New York om de marathon te lopen, fit
en voorbereid aan de staftte laten vercchijnen.

Het is voor het eersl dat leden uit vercchillende

groepen zich onder de begeleiding van een trai-
nerctrio samen voorbereiden op een loopevene-

ment. Hoe bevalt het?

18.45 uur. Een grote groep

verzamelt zich goed toegerust bij het

Het is de derde opeenvolgende dag

deze week en er staat een intemsieve

pÍogÍamma. Iedereen heeft de dag ervoor

ern duurloop gedaan. Een enkeling heeft samen op de

club getraind, de meesten liepen thuis voor zichzelf.

De opkomst is groot. Niemand doet de intensieve trai-

ningen graag op z'n eentje. Voor een deel van de groep

gaat het trainingsprogramma de laatste fase in: Berlijn

staat over een paar weken al voor de deur. Jurjen lrmsfia
is een van de lopers. Hoe staat hij ervoor?

'Wrj zrjn nu ongeveer drie maanden in naining.

Ondanks de zomervakantie is mijn conditie dankzij de

strenge hainingsschema's behoorlijk verbeterd.' De mees-

ten hebben al vaker een marathon gelopen, zo ook Jurjen.

In hoevene venchilt deze voorbereiding van die van

andere jaren? 'Het grote verschil van de huidige trainings-

aanpak zit in de regelmatige intensieve trairungen.

Hiervoor liep ik alleen maar duurlopen. De variatie in het

huidige schema bevalt mij veel beter.'

Animo is groot

Een groot deel van de lopers is afkomstig van de $oep
van Frans Perdijk. Er was zo veel animo binnen zijn groep

0m Ían een van de marathons rn het najaar deel te nemen,

dat hij besloot zich met zijn voltallige groep aan te sluiten.

Frans vormt met Willem de Graaf en Appie Beekhuizen

van de wedsfijdgroep het trainerstrio dat de lopers bege-

leid.

Voor Willem en Appie is het voor het eerst dat zij zelf als

fainer voor de gÍoep staan. Beiden hebben een frainersdi-

ploma, maar worden normaal gesproken zelf getraind

door Roché. Waarom nu als ffainer voor de groep staan?

Appie:'Roché kwam met een plan voor dit project en

vroeg vervolgens of wij mee wilden werken. Aangezien

ik het erg leuk vind meer te leren over het training geven

en het begeleiden van de hardlopers sprak mij dit erg aan.

Ik vind het geweldig om te doen!'

Willem: 'De deelname als trainer is leezaam en erg leuk

om te doen. Vooral omdat het de eerste keer is en de

lopers zeer gemotiveerd zijn. 7.e zijnerg leergierig, willen

graag alles weten, het hoe en waarom we iets doen. De

samenwerking tussen de trainers is goed , we vullen

elkaar goed aan. Misschien is dit project in de toekom$

voor herhaling vatbaar, maar wellicht in een andere vorm.'

Verwachtingen

De blik van zowel lopen als trainen is nu gericht op de

marathon die ze over enkele weken moeten lopen (red.:

bij het ter perse gaan van dit nummer lag de Marathon van

Berlijn nog voor ons). De loprs die voor het eent aan de

staÍt staan hopen de marathon zonder veel moeite

'lurjenkmstra'

lopn. De meeÍ ervarcn marathonlopers hopen een per-

soonlijk record te zetten of een 'pijnwije' wedstrijd. Wat

de ambitie ook mogen zijn, het ffainentrio hoopt ze net

datgene te hebben meegegeven waardoor ze allemaal de

einds[eep halen. En daama? Het zwarte gat?

Frans: 'De marathongroep houdt dan op te bestaan, alle

lopen gaan weeÍ terug naar hun oorspnkelijke loop-

groep. Daama moeten de lopers nog twee weken herstel-

len. Vervolgens zullen we gedurende een maand de lopen

opvangen en daama kunnen ze terug naar hun oonpron-

kelijke groep. Zonodig geven wij advies over de groeps-

keuze.'

De vakanties zitten er voor de m van ons op, dus

gaan wij net z allen weer fris aan de slag om

onze doelstellingen te verwezenlijken. lk denk
hierbijaan de najaarsmarathons die door diverse

leden gelopen gaan worden, de divene vacatu-

res die gaan ontstaan, waaruoor uiteraard goede

veruangers(s) gezocht moeten worden en het
handjes en voetju geven aan het Beleidsplan

2005 - 2N8.

V van 18 meijl. heeft L R de hoofdlijnen

vonze doelstellingen voor de periode van

2008, welke ook gepubliceerd ztjn in de

R R. De rode draad door alle plannen is, dat de

nog meer dan voorheen centraal staan. Ons

bestaansrecht ontlenen w aan het feit dat vele atleten van

alle niveaus de weg gevonden hebben naar onze vereni-

ging, óf voor het leveren van prestaties, óf pre$eren in

combinatie met gezelligheid en vriendschap. Voor beide

groepen is binnen onze vereniging ruimschoots gelegen-

heid gecretbrd.

In het kader van de uitvoering van de korte termijn-

doelstellingen, is door de communicatiecommissie een

enquëte opgesteld, die allerlei vragen bevat over het t

beleid en de bar. De enquëte is los bij het clubblad

gevoegd. Ik vezoek u dringend even een moment stil te

staan brj de vragen en deze te beantwoorden en vervol-

gens het ingevulde formulier te depneren in de groene

bus bij de hoofdingang, opdat wij - bestuur en commissies

- vooÍzover mogelijk invulling kunnen geven aan de wen-

sen en verlangens die onder de leden leven. U kunt op

deze manier de koen die de vereniging gaat varen, mde

bepalen. Ik verwacht e.en $ote respons, omdat in mijn

individuele contacten die ik met u heb op de vereniging,

vele leden vaak met zeer bruikbare suggesties en tips

komen.

Lesverder op pagina 8

\Í

^l

Don von RuiÍen

?.r-
derdeel von de D+[groep
SSURANTIËN

ED6:ii- G
-cr -ËE E
o-E'== E

-dG

=§6gE
oa'=ooG=--§EHEË-=uSa=
G6

6-9
o':6
oÈmotrróE É, ÈE==;C) .@.=E

A advies

Dominé'slaantje 2 2242 TV Wassenaar

talefoon 070 5171822 fax 070 5171823

mobiel 06 21241107

a d m i n i strati e Q o n d ersteu n i ng

Ano OvERDEVEST

ïI

te zijn,

terecht kunnen. Aangezien de Pasar ook

het wereldkampioenschapvoetbal

2006 plaatsvindt, zrtten

goot
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De eerste elektronische inschrijving is binnen! !

Hoe werkt zo'n ledenadministratie nu eigenliik?
Een van de velen die zijn werk voor de

club op de achtergrond doet, is

Avram, onze ledenadministrateur.

Avram doetdit al sinds begin 2N3.
Voor veel mensen is zo'n administratie

een "black box". Vandaar ook dit arti-
kel. On uitte leggen hoe zoiets nu
werk.

11 lks begint met de inschrijvrng. Dat

A ** via het inschrijfformulier dat in

f lde stand in de hal van het clubhuis

slrlat,mwg::6inls kort ook elektronisch, via de

website van onze club: wwwlagueroadrun-

ners.nl. Het insctrijfformulier doe je in de

groene bus in de hal of ventuur je, bij elek-

tronische inschrijving, peÍ e-mail.

Aanmelding kan na ten hoogste twee maan-

den "proefgelopen" te hebben. Het eente jaar

is de con[ibutie ook naar rato. Je betaalt voor

de maanden waann je het eente jaar lid bent.

trt op, dit geldt ruet voor het jaar waann je

opzegÍ.Zie hiervoor ook een ander artikel in

dit blad.

Omdat de inschrijfformulieren essentieel

zijn voor een tijdige insclrijving, is het heel

belangijk dat Avram de enige is die ze mee-

neemt. Avram kan alle vragen over bijvoor-

beeld hoeveel mensen in welke periode lid

worden en wat dies meer zij, beantwoorden.

Bevestiging

Na inschrijving kijg je een bevestiging.

Hierbij zit meteen een acceptgiro voor het betalen van de

basisconributie, #nmalige administratie/insctrijvings-

kosten en (indien van toepassing) de KNAU licentiekos-

ten. Voor een nieuw lid moet HRR administratiekosten

aan de KNAU betalen. Deze worden elk jaar aangepast.

Dt htaal je ook in het eerste jaar van uw lidmaatschap.

Daamaast zijn er jaarlijks kosten aan de KNAU wedstrijd-

licentie verbonden (die ook jaarlijks aangepast kunnen

worden). Als u een KNAU wedstrijdlicentie heeft worden

die dan ook jaarlijks aan u doorberekend. Voor het jaar

2005isdat€ 1750.

Geen bevestiging?

Als je na twrc weken geen bevestiging van insctrijving

gekegen hebt. ga dan niet naar je trainer. maar neem con-

tact op met Avram:

Avram den Heijer, ledenadministrateur.

Laan van Wateringseveld 1568,

2548 DB Den Haag of:
ledenadministratie@hagueroadrunners.nl.

Spelregels

HRR biedt de mogelijkheid om de contributie in een

keer of in twee keer te betalen. Ook voor het bealen gel-

den overigens duidelijke spelregels. Na de acceptgiro voor

het volledige bedrag of de eerste en tweede termijn volgt

een eerste en een tweede herinnering. Hierin zrjn de

beaaltermijnen duidelijk aangegeven, net als de medede-

ling dat bij niet betalen de vordering uit handen gegeven

wordt. Dit komt helaas wel eens vooÍ, maaÍ we kunnen

hierop geen uitzonderingen maken. HRR is net een

bedrijf, nee, het is een bedrijf. En daar gaat het ook zo:

alles draait om een gezonde huishouding, ook financieel.

Om nog beter vast te stellen wat de wen-
sen zijn van de versàillende commissies

wordter elke drie maanden vanuit het
óestuur een "thema-avond"
georganis*rd. ln dit geval was ons

thema "communicatie" en is deze avond

dmr mijin de maand juni 2005 georgani-

seerd en gehouden. ln verband met dit
thema l*k het ons belangrijk oÍn eens te
bekijken hoe communicatieer nu over2 à

3 jaar uit gaat zien. Waar hebben de

leden meer behoefte aan, of wat gaat er
nu juistwelherll goed? Datwillen we
graag weten. Om hier achterte komen
vinden we het fulangrijk om onze huidige
leden hierbij centraal te gaan stellen,

door middelvan een enguéte en aantal

zaken te invenhrtseren.

'.:'::. ..-

11 e onquëte is meegenomen deze editie

I I r* het clubblad Wij zouden het fi.yn

H vinden als velen deze enquëte willen..r:.,t,.al!::.:.:.:

Omdat het aan een dewwaarder uit handen geven van

een vordering een grote stap is, worden deze besluiten

door een vertegenwoordiging van het bestuur yan HRR,

de voorzitter, John Agterof en de penningmeester,

Antoinette Jans, genomen.

Awan den Heijer, Cer;s Criehard, Antoinette tans

Nieuws van de communicatiecommissie !
invullen. Nathalie en Hester van de communicatie com-

missie hebben deze enquëte met plezier in elkaar

gedmaid. Graag jullie reactiel! Het wordt zeer op prijs

gesteld en kunnen er daama direct mee aan de slag! ! I

Vacatures

Verder hebben wij in de maand juli het bericht vemo-

men dat Bastiaan Schellekens, afscheid gaat nemen van

onze communicatiecommissie. En perfecte kerel, hij hetft

aan vele communicatiezaken gewerkt waaronder de club-

kledinglijn. Dat is, zeker gern gemakkelijk opgave. Je zou

er een studie van kunnen maken. Hoe stel je een kleding-

lijn samen, de kleur, het materiaal en natuurlijk conform

de huisstijl van de club. Ook de prijs is belangrijk, goede

sportkleding is niet goedkoop. Aan activiteiten als de

stand tijdens CPC en Royal Ten werkte hij mee, de nieu-

we leden avond en noem maar op. Eigenlijk kunnen we

Bastiaan voor geen goud missen en zoeken we dus een

sooÍgelijk persoon!! Wie gaat Bastiaan opvolgen? En dat

is niet de enige vacature die openstaat, hierbrj wil ik graag

verwijzen naaÍ vacatuÍes genoemd in dit clubblad. We

kunnen op de club niet zonder vrijwilligers, dus bedenk

eens bij jezeH ofje ook iets wilt gaan doen en wat dat dan

zou zijn. Misschien is er een match te maken? Hiervoor

kunje bij mij altijd aankloppen voor vragen.

Nordic Walking

Ook heeft de communicatie commissie in de maand

augustus ondenteuning verleend aan de infoductie van de

nieuwe loopsprt Nordic lValking. Hierbij wil ik graag

verwijzen naar het verslag in dit clubblad.

Clubkleding

We doen deze oproep wel vaker maar ik wil er met dit

sckijven er toch mee eindigen. Het zou leuk zijn als

zoveel mogelijk mensen tijdens wedstrijden in clubkle-

ding lopen!! Dan benje niet alleen 0p en top herkenbaar,

voor support en aanmoediging maar draag je bij aan de

naamsbekendheid van jou enige echte club: TIIE
HAGTIEROADRUNNERS!!

Een hafieliike sryrtgrcel

N a me ns de com m u n i catixo m m i ssie,

Eic Spaargaren

)

I3

Iffi I;

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

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

fax
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' Malieveld geen startlocaÍie meer?'

Tijdens de evaluatie met de blokhoofden vielen mij

twee dingen op: het eerste was de gezellige en gemoede-

lijke sfeer, die denk ik wordt veroorzaakt door de saamho-

ngheid onder de blokhoofden. Het trveede wat naat vorcn

kwam, was het enthousiasme om volgend jaar weer blok-

hoofd te zijn, nuts ze maar niet op vakantie zijn. Men had

alleen positieve kitiek en ging respectvol met elkaar om.

Uiterst begripvol voor de problemen die anderen onder-

vonden en men probeerde tot oplossingen te komen. Petje

af voor deze samenwerking, die een psitieve uitrverking

heeft voor het goede verloop van de wedsrijd.

Royal Ten 21 mei 2005

In augusfus was alweer de eerste bestuursvergadering

voor 2006. Na de geschetste problematiek was het duide-

lijk dat we de wedstrijd moeten houden op 21 mei 2006

(schrijf dat alvast maar in de agenda).Uiteraard hebben

wij deze zomer niet stil gezeten en hebben ons georiön-

teerd op een andere startlocatie. Deze sraÍlocatie moet

wel in de buurt liggen, omdat we het parcours om het

Paleis en in het Haagse Bos willen handhaven. Daar dan-

ken we tenslotte onze nÍulm aan. Over de nieuwe locatie

kunnen we nog niets zinnigs zeggen.

Besloten is wel, dat we een kwalitatief goede wedsfijd

willen neezetten. Mochten wij geen goede nieuwe start-

locatie vinden, dan zullen wij in het uiterste geval 2006

overslaan en in 2007 de lOe editie organiseren.

Voorlopig reken ik gewoon op 2l mei2N6, alhoewel

er nog heel wat zal moeten gebeuren om een goede ver-

vanging van het Malieveld te vinden. Zodratk meer weet

bent u de eerste die het hoort.

Marcel den Dulk

Voorzitter van de The Hague Royal Ten.

De weg naar conditi(o)e

ï

Najaar 2M4.lk ben als supporter aanwezig bij de

New York Marathon. IVa afloop van dit fantasti-
sche spoftevenementweet ik het zeker ook ik
wilgaan hardlopen!

gedachte, maar hoe pak je zoiets

staat voor mij vast dat ik met ern beetje

in het park of bos waarschijnhjk niets zal

de moed snel zal opgeven. Wellicht is het

trainen bij een atletiekvereniging iets voor mij. Maar dan

wel één met een ochtendtrainingsgroep, aangezien ik 's
avonds moeilijk de deur uit kan.

Ga je wat surfen op het web, dan kom je al snel uit bij

The Hague Road Runners, een wegatletiekvereniging in

Wassenaar. En, o heerlijkheid, een vereniging wÍru ze

ook ochtendrainingen geven onder de naam HRR-

Conditio (dinsdag/donderdag/zaterdag)l Half maaÍ trek ik

de stoute (spÍ)schoenen aan en meld mij op een dins-

dagochtend bij Terry RcËlI, één van de trainers / trainsters

van Conditio.

Redelijk gespannen, om niet te zeggen aardig nerveus,

kom ik het clubhuis binnen, want ik kan in die trjd nog

geen minuut hardlopen. Maar de manier waarop Terry,

Jan (de hoofdrainer) en de andere leden van Conditio je

op je gemak stellen is geweldig. Plezier in de training

staat v00r0p en voor iedereen geldr alle begin is moeilijk.

Op dinsdag begint de faining het eerste half uur met

het doomemen van de venchillende looptechnieken. Jan

slaat je om de oren met termen als skipping, zweeffase,

introductie werd ook een aantal typen looptechnieken uir
gelegd. Sommigen liepen in een heel hoog temp, ande-

ren deden het wat rustiger aan. Het was top om deze nieu-

we sport te zien, erg bijzonder.

lnteresse?

Het Conditroteam, Carla van Beelen en Terry Roel,

nemen Nordic Walking op in hun programma. Per I okto-

ber kun je als lid cq. als nieuw lid mee doen aan deze

sport. Kijk voor meeÍ informatie op onze website of lees

de advertentie elders in dit clubblad.

Eic Spaargaren

PMComnunicatie

P.s.Robin en Els van Track en Trail, zeer haÍelijk dank

voorjullie inzet en succes.

loopsprong, pendelloop, etc. iets waar je, jui$ als begin-

nend loper,je profijt mee doet. Daama een uuÍje lopen in

het bos of in de duinen.

Op donderdag staÍ de training met een half uurtje

aeróics van Jacqueline; lek'ker bewegen op muziek met

aansluitend grondoefeningen. Daama weer een uurtje lek-

ker buiten lopen. Omdat er altijd twee loopgroepen zijn,

een wandel- en een hardloop$oep, train je op je eigen

niveau en werk je aan je conditie. Door de gevarieerdheid

van de ffainingen eruaar ik elke ochtend weer als een

klein avontuur!

Gezelligheid kent geen tijd op de dinsdag- en de don-

derdagochtend. Het bonte gezelschap van leuke en boei-

ende mensen werh stimulerend en grensverleggen. En

voor iedereen bij Conditio geldl Fit en Vrolijk.

Sinds ik bij HRR-Conditio loop is mijn uithoudingsver-

mogen met sprongen vooruit gegaaq vorige week heb ik

voor de eerste keer drie kwartier achter elkaar gelopnl

Voor de echte marathonloper wellicht een lachertje, maar

voor mij een persoonlijke overwinning.

Ik wil alle Conditio-leden bedanken voor de warme

ontvangst en hoop dat we nog heel wat gezellige trai-

ningsochtenden met elkaar mogen beleven. Uiteraard

onder de bezielende leiding van Janl

Beftina Hoevens

'Oefenen in het Clingendaelbos'

The Hague Road Runnen speelt in op trends cq.

nieuwe ontwikkelingen. Dat bleek op trainings-
avond 31 augustus jl. op de club. Ruim 4A man en

vrouw meldden zich bij het dubhuis van The

Hague Road Runner om kenniste maken met

deze nieuwe sporL Eric Spaargaren, lid van het
bestuur en de communicatiecommissie was erbij
en doetverslag.

Walking, wel eens van gehoord!! Maar

nu is? Deze nieuwe spoÍ is uit Finland

Kort gezegd betekent Nordic

anden dan'lopen met stokken'. Hoe dat

gaaÍl

Demonstratie

Op 3l augustus wö er een introductieavond georgani-

seerd op de club. Robin van Alpen en Els van der Schoot

van Track en Trail te Den Haag legden uit waar het in

deze sport om draait. Fantastisch was het. Maar liefst 30

tot 40 mensen, jong en oud, namen deel aan de introduc-

tieavond Nordic Walkrng. Namens John Agterhof, intro-

duceerde ik aan de belangstellende deze nieuwe sprt en

controleerde de mensen die zich ingeschreven hadden op

aanwezigheid.

Robin vertelde veel over de techniek van deze nieuwe

sprt en liet een DVD film zien hoe dat allemaal precies

in zijn werk ging. Nordic \Valking is goed voor zowel

armen, als rugspieren. De stokken spelen een belangrijke

rol bij deze sportuitoefening. Geadviseerd werd echte

Nordic Walking stokken te kopn.
Na het zien van de film werden er twee groepen

gemaakt om te oefenen in het CLingendael bos. Iedereen

was erg enthousiast en deed fanatiek mee. Gedurende de

Ben Hermans, zeer gewaardeerd lid van The Hague Road Runners werd onlangs 'publiekclijk geëerd' voor al zijn

noesle arbeid voor de club. Niemand minder dan onze eigen voorzitter, John Agterhof, schreef op een maoie

zomeldag de histoische woorden 'Ben xx' (ookwel te lezen als: 'Ben, we love you for al your work') in ile groene

aanslag qp dg muren van htt clubgebouw. Onze toevallig passerenle fotograaf trof een totaal overrompelde Ben

He*W'l|g v,oor zijn eigen gedenktel<en. Hoewel het monument slechts lart heefi mogen bestaan - een oveijve-

ige vrijwilliger heefi de muren korte tijd lnter gereinigd met een hogedrul<spuit, onze excuses Ben - blffi de inzet

van Ben geroemd. Wekelijks spenleert Ben vele uren aan allerl.ei klusjes en herstelwerkzaamheden in en om heÍ

clubgebouw.

ou Ben!'

Toscane en Umbrië

WANDELEN
met professionele begeleiding

van Lucia;
deskundige van dit gebied

www.luciatours.nl

Brochure?
Bel: 070 - 3646012
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Even voorstellen:

HetVoet Medisch Adviescentrum StarsÍroe ris

gedurendetwintig jaar actief in de Nederlandse

sportmark. De bedrijfsformule werd ontwikkeld
doorfysiotherapeuten in de hoofdvestiging te

Zoetermeer. Dit dienstverleningsconcept voor de

Nederlandse sportmark is vrii toegankelijk voor
heginnende- tot topsporters. Speciaal opgeleide

fysiotherapeuten en voet medisch podologen

ondezoeken met behulp van moderne testappa-

ratuur het loopgedrag van sporters. Eventuele

loopafwijkingen worden gecorrigeerd door mid-
del van het juiste enlof aangepaste spoÉschoer-

sel.

r rustaties over patiënten met steeds terugkerende

I blessures zijn meer en meer aanleiding voor fysio-

I therapeuten om andere wegen in te slaan dan

alleen }it geven van deskundige therapievormen op de

behandeltafel. Blessures zijn doorgaans perfect te gene-

zen, maar wordt de sportbeoefening weer hervat, dan

blijkt veelvuldig dat door opnieuw verkeerde spoÍbelas-

ting de problemen zich herhalen. Onder het motto 'vooÍ-

komen is beter dan genezen' ontruilkelden de fysiothera-

peuten van het Voet Medisch Adviescentrum Starshoe

test- en adviesmethodes om belastingsblessures te voorko-

men. Gezien de vele bezuinigingen in de gezondheids-

zorg, waartij de geblesseerde sporter zelf grotendeels

voor de financiële gevolgen zal moeten opdraaien, wordt

het van steeds groter belang blessurevrij te sprten.

Uiteraard is het ook gewoon plezierig zonder pijnpróle-

men te spoÍen. Vijfentwintig procent van de sprlers

knjgt vroeger of later last van blessures door slecht of ver-

keerd schoeisel.

Het concept

Het concept van Voet Medisch Adviescentrum

Starshoe biedt de sporter een vrijwel maximale zekerheid

belastingsblessures te voorkomen. In dit concept wordt

ultgegaan van de defuritie dat voetbelasting en looppa-

troon bepalend zijn voor het totaal en juist functioneren

van het hchaam. Verkeerde voetbelasting leidt vroeger of
later tot blessures.De fysiotherapeuten/voet medisch

pdologen van het Voet Medisch Adviescentrum Starshoe

onderzoeken, testen en adviseren zowel preventief (voor-

komen van blessures) als curatief (genezen van blessures).

Ondermeer wordt gekeken naar het looppatroon en de

voetbelasting op testbanen in diverse uiwoeringen (asfalt

en kunstgras) met behulp van een gesloten videocircuit.

Het advies wordt doorgaans afgerond met de feitelijke

verkoop van kwalitatief goed sprtschoeisel; zonodig

worden conecties eríof steun- en drukontlastende ele-

menten (spoÍsteunzolen) ir/aan de schoen aangebracht

volgens het revolutionaire ' Dynamisch

DrieDimensionale Footscansysteem' . Het aangeboden

assortiment bestaat uit alle (grote) spoÍmerken.

Waar kun je terecht?

Stanhoe Testcentrum is te vinden in Zoetermeer:

Starshoe Testcentrum

Bedrij venterrein Lansinghage

Cobaltstraat 20

2718 RM Z,oetermeer

www.stanhoe.nl

"De atleet neemt alleen aan een training of wed-
stijd deel als híjhijzich sportmedisch gezien fit
voelt of daarover een sportmedisch advies heeft
ingewonnen", aldus het vorig jaar vastgestelde

HBR-Veiligheidsplan. Mensen dre een hlessure of
een chronische aandoening hebben of hepaalde
medicijnen gebruiken zullen hier wel over
nadenken. Maar eigenlijk zou iedereen hier op
gezette tijden eens bij stil moeten staan. Sterker
nog, de TC heveelt iedereen - en zeker de wat
oudere sporterc en degenen die hun trainingsfu.
lasting opvoeren - aan om zidt regelmatig sport-
medisch te laten ondenoeken.

Den Haag zijn twee centra die sportmedi-

aanbieden en die zijn aangesloten

van SprtMedischede FSMI (Federatie

het Sportmedisch Adviescentrum Den Haag

(SMA) en het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). Z{
bieden venchillende onderzoeken aan, toegesneden op de

doelgroep. Kort samengevat:

. Het simplste is het basisondezoek (€ 88) van het

SMA, bedoeld voor spoÍers die minder dan 7 uur per

week spoÍen en daarbij geen of weinig problemen

hebben. Een algemeen intem en oÍhopedisch onder-

zoek en een specifiek orthopedisch onderzoek gencht

op de sporttak en op eventuele klachten maken hier-

van deel uit.
. Het basisonderzoek (€ 122J0) dat het MCH aan-

raadt voor dezerde categorie sporters is wat mee-

romvattend. Naast een urtgebreid lichamelijk onder-

zoek wordt de longfunctie onderzocht en een rust-

ECG (electrocardiogram) gemaakt.

. Min of meer vergelijkbaar is het basisplusondezoek

van het SMA (€ 115), dat zrj juist geschikt achten

v00r peÍsonen die meer dan 7 uur per week sporten

of dit willen gaan doen en voor sporten met meerde-

re of steeds terugkerende problemen.

o Een stapje verder gaan het uitgebreid ondezoek

(€175) van het MCH en het groot ondezoek (€
165) van het SMA. Deze worden geadviseerd aan

penonen die zeer intensief sporten, en/ of die ouder

zijn dan 40 jaar, zeker wanneer ze na een periode van

jaren inactiviteit weer met sporten willen beginnen.

Inbegrepen zijn longfunctieonderzoek, ECG en een

inspanningsonderzoek.

. Het MCH heeft ten slotte nog een topsportkeuring

(€250), waarbij aan het inspanningsonderzoek ook

directe zuurstofmeting te pas komt.

Kijk op de site!

Een compleet overzicht van de elementen van deze onder-

zoeken vind je digitaal op de HRR-website en op papier

in de informatiestandaard in het clubhuis. Zo kun je zeH

uitzoeken wat vooÍ jou het meest geschikt is. Natuurlijk

kan je ook overleggen met je fainer of direct contact

opnemen met het SMA of het MCH:

SMA

Sweelinckplein 46

25l1GP 's-Gravenhage

tel.070 345164

www.smadenhaagnl

MCH, vestiging Antoniushoeve, afdeling sportgeneeskun-

de

Burgemeester Banninglaan I
22628A kidschendam

tel.0103574235

www.mchaaglanden.nl

Als je een afspraak maakt, stem dan wel goed af welk

ondezoek je doet en welke elementen daar deel van uit-

maken. De onderzoeken zgn niet goedkoop en als je er

glansrijk doorheen rolt hjkt het achteraf misschien wegge-

gooid geld. Maar je zult maar net de uitzondering op de

regel 2ijn......

Kosten

Wat betreft de kosten:

0p www.spoftgeneeskunde.com/fsmi_zorgverzekeraan

vind je een hlst met informatie over de eventuele vergoe-

ding die zorgvezekeraars aan hun ziekenfonds- of parti-

culier vezekerden bieden. Het overzicht betreft 2ffi51 met

de komst van het nieuwe zorgstelsel kan dit volgend jaar

weer heel anders zijn.

Tot slot nogmaals: de TC adviseeÍ eenieder om zich

eens aan zo'n onderzoek te onderwerpen. En 0m een vooÍ

de hand liggende waag v00r te zijn: ja, ik heb dat zelf

onlangs gedaan.

Steven Post

Laat je nakiiken!
Voet Medisch

Adviescentru m Starshoe
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Het lvd 4 circuit een beetje
lttl

rn een nrcuwFqe

Recordaantal road run ners

neernt deel aan hardloop4daa
Ook dit seizoen hebben de prominente hardloop-
verenigingen van onze regio de handen weer
ineengeslagen en organiseren voor hun leden

en een crosscircuit.

wegcircuit bestaat uit vier 10 km wedstrijden.

de einduitslag te komen moet je aan drie

4 lopen meegedaan hebben. Als 10 km

goede is, is er br1 elke loop de mogehjkheid

'RoadrunnersHetmanvanderStijl,HansBlokl<erenPetervankeuwen. l,2en3bij de'oudcmannen'vanhetlvd
4 circuit. Dit jaar weer?

aan een 5 km trimloop mee te doen. Ook de jeugd wordt www.hardloopwinkel.nl. Peter en Henk van Leeuwen en

nietvergeten.Voorjongerenwordtervoorafgaandaande Izaak Luterjn weten op de meeste vragen ook wel ant

10 km wedstrijd eenjeugdloop georganiseerd. woord.

altijd wel een markt voor. We rekenen dan evenals andere

jaren op een goede deelname. En wil je niet meelopen

dan kunnen we altijd wel vrijwilligers gebruiken om alles

in goede banen te leiden.

Meer info?

Meer informatie over de lvan de 4Jopen en het

crosscircuit vind je op de website van de organiserende

verenigingen en de website van de hardloopwinkel,

'Het HRR-tean'

Afgelopen Pinksterweekend organiseerde AV
Veluwe voor de vierde maal in successle haar

hardloofrdaage. Tijdens dit loopfutijn in en

rond Apeldoorn moet in vier dagen 60 of 100 km

worden afgelegd. Evenals in voorgaande jaren,

werd het wederom een belevenis van jewelste,

niet in de laatste plaats omdat de HRR dit jaar

met een recordaantal lopers en supporters ter

juist 's avond$ het er bepaald niet eenvoudiger op. Juist

omdatje de hardloop4daagse niet opje sloffen loopt, is de

prestatie van roadrunnen Henk Mullekes en Paul Slijpen

zo bijzonder: beiden voltooiden alle zes de etappes en dus

de volledige 100 km. Henk, die op vrijdag ook nog eens

zijn vijftigste (!) verlaardag vierde, deed dat bovendien zo

snel, dat hij in de categorie M50 zelfs de tweede plaats

bereikte. Henk, nogmaals proficiat! Ook de roadrunners

die in vier etappes in toaal 60 km aflegden, verdienen

een $oot compliment. Ondanks het feit dat ook zij alle-

maal in zeer aansprekende tijden finishten, viel geen van

hen dit jaar in de prijzen. De voldoening van deze lopen

(lneke Schnitzler, Paulien Wijnvoord, Rob Walterbos,

Frank Thuijs, Wim de Kwant, Peter van Kessel, Joop den

Ouden en ondergetekende) was er echter niet minder om.

Nieuwe datum Clingendaelcross

Naast een wegcircuit is er ook als vanouds een crosscir-

cuit. De Clingendaelcross die dit keer voor de lOe keer

door onze vereniging wordt georganiseerd, heeft dit sei-

zoen een andere datum gekegen. Dit op vezoek van

SpaÍa. Zij willen de bij de veteranen onder ons bekende

Duinrellross nieuw leven inblazen. Zij kregen het par-

koers alleen in november beschikbaar. Een schitterend

parkoers, daar doen wij graag een stapje voor opzij. De

Clingendaelcrossis is nu verhuisd naar zondag12 februari.

Wij vertrouwen erop dat ook op deze datum velen de weg

naar ons clubgebouw weten te vinden voor deze jubileu-

meditie. Bovendien is dan ook de finale en prijsuitreiking

van het crosscircuit brj ons. Dat leveÍ een hoop extra

deelrcmers op.

Nieuw is ook de naam van de sponsor: "De

Hardloopwinkel". Evenals andere jaren zorgen zij voor de

naturaprijzen voor de verloting na elke wedsftijd.

Goed georganiseerde wedstrijden
Het was moeilijk acht data te vinden waar eenieder

tevreden over is. Je zit altijd wel in de weg met een andere

wedstrijd of happening in de regio. In mijn optiek is het

alleen maar frjn als er zoveel keuze is. De 1 vd 4 lopen en

het crosscircuit zijn goed opgezette, kleinschalige, goed-

kope (gratis!!) en gezellige wedstnjden. Daar is lijkt me

Petet van Leeuwen

De Hardloopwinkel 1 v/d 4lopen
Afsand:l0km
, Tnndag 11 september2005

Sparta (Molenloop Voorburg)

, Taterdag22 ohober 2005

Haag Atletiek
, Tnndag 11 december2005

De Koplopers (Kopjesloop)

, Tnndag5maart2006

The Hague Road Runners

De Hardloopwinkel Crosscircuit

Afstand: van 8 tot 10 km
. Zaterdag 5 november 2004

Sparta (Duimellcrosg
, Zaterdag 31 december 2005

De Koplopers (Oliebollencrosg

, Zatprdag7 januari 2006

Haag Atletiek (Oliebollencross)

, Zondagl2februari2005

The Hague Road Runners

keer slaag de organisatie erin de hard-

voor zowel lopers als supporters tot

gebeurtenis te maken. De

wordt gevormd door de zes verschillende

etappes, die stuk voor stuk door fraaie, soms niet-openba-

'Opweg!'

re natuurgebieden lopen. Ook de professionaliteit en het

enthousiasme van alle vrijwilligers dragen echter nadruk-

kelijk bij aan het succes van het evenement. Bijzonder aan

deze vierde editie was met name de aanwezigheid van een

recordaantal roadrunners: maar liefst twaalf lopers en zes-

tien supporters reisden ditrnaal af naar onze vaste uitvals-

basis Rabiu Hill in Nieuw-Milligen.

lndividuele prestaties

Niet alle lopers hebben alle vier (voor de 60 km) of zes

(voor de 100 km) etappes uitgelopen, maar de individuele

prestatie was er daarom niet minder om. Met name de

hoogtevenchillen maken iedeÍ etappe zwaar. Daar komt

nog bij dat een aantal etappes ook onverharde stukken

parcours kent, waarbij soms door mul zand moet worden

gelopen. Tenslotte maken de enigszins afuijkende aan-

vangstijden van de verschillende etappes ('s morgens of

Ook Nol Overvliet, die helaas al tijdens de twede etappe

geblesseerd moest uitstappen, en "losse loper" Nellie

Verpoort leken het prima naar hun zin te hebben.

Supporterc

Dank tenslotte aan de aanwezige supprten, veelal

partners en kinderen, die de lopers door hun nietaflatende

steun veilig door deze hardloop4daagse hebben heenge-

loodst. Zij zorgden niet alleen voor de boodschappen, de

maaltijden, het vervoer en de nodige aanmoedigingen,

maar vooral ook voor gezelligheid en ontspanning, waar-

door de lopen hun pijntjes en andere ongemakken soms

even konden vergeten.

Gernteresseerd in meer

etc.l Zie
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M jn eerste ultra n favoriete rond

'9" ^.
// ")

Ultra-lopen: binnen onze club neemt slechts een

enkeling deel aan deze hardloopdiscipline.

Welbekend is Dick van Es die eerder dit jaar zijn
lMe marathon liep en tussendoor ook weleens

een'ultraloopje' doet. Vaak is hij in het
gezekchap van cluhgenoot Bertje de long.
Onlangs waagde ook Theo Smit zich voor het
eerst aan een ultra-loop: de 6-uur solo bij Haag

Atletiek. Een verclag van een lange dag.

eindeloze van lange-afstandlopn fekt
een tijdie aan. Na twee marathons leek het

wel aardig om eens een langere

Veel gelezen op UltraNed, de prachtige

intemetsite voor ultralopers. Vooral gerhspireerd door het

zimetje 'Een mens kan veel meer dan hij zelf soms denkt'

(Cor Westhuis), gaf ik mij 0p voor de 6-uur solo van

Haag Atletiek. Oorspronkelijk is dit jaarhjkse evenement

opgezet als een estafette-wedstrijd in teamverband. Het

gaat erom binnen de zes of twaalf-uur een z0 goot moge-

hjk afstand af te leggen. Dit gebeurt op een parcours van

1851 meter op en rond de atletiekbaan. Dat lijkt op het

eente gezicht misschien wat saai, maar het leuke is wel

datje in de loop van de dag zowel de medelopen als de

mensen van de organisatie als de suppoÍen langs de kant

vaker ziet en zo een beetje leert kennen.

Een gezellig begin

Het zou een warme zonnige dag worden: 280, dus

zonne-cÍeme en petje mee. Aangekomen op de baan van

Haag Atletiek hangt er een gezellig sfeertje met muziek,

terrasje en natuurlijk de deelnemers op het parcour al

bezig met hun l2-uur. Ik richt mijn eigen verzorgings-

postje in langs de baan: een camping-tafelde met daarop

de vele flesjes drinken en een trommeltje met botefiaÍn-

metjes. Met slechts twee deelnemers (BeÍ de Jong liep

uiteraard ook mee op de Guur solo) is The Hague Road

Runners niet zo breed vertegenwoordigd op deze dag. Ik
vind dat we als Haagse mede-atletiekvereniging toch wel

op z'n minst met een team voor de 12-uur estafette er bij

horen te zijn. Wellicht iets voor volgend jaar ?!

Waarom doe ik dit?
Met een stuk of acht mannen starten we om I I uur. De

zon was inmiddels doorgebroken en het begon lekker

warm te worden. Er was ook een mogelijkheid om om 9

uur te starten die ik nog wel serieus overwogen had: twep

koele uuÍjes in de ochtend is natuurlijk een stuk aantrek-

kehjker dan twer hete uren in de middag. Maarja, ik ben

niet echt een ochtendmens. Goed uislapen is ook wat

waard dus toch maar besloten met de tweede lichting te

starten. Na 200 meter gaat 't de baan afen loop ik voorop.

Ga ik niet te hard? De afgelopen twee weken niet gelopen,

dus mijn lichaam heeft er veel zin in!

Na een uur kom er lekker in. Het lijkt vanzelf te gaan

en ik voel me geweldig. Na 2'lz uur echter begint mrj

lichaam te protesteren. Prjn in de bovenbeen-spieren, een

onaílngenaaÍn gevoel in mijn darmen en wat oude bles-

sures lijken weer op te doemen: pijnlijke knieën en hak-

ken. De veÍwijfeling slaat toe. Nog niet eens op de helft

en dan toch al zo'n klote-gevoel! Waar ben ik mee bezrg?

Waarom doe ik dit? Dit is toch eigenlijk gekkenwerk, op

deze snikhete dag! Ik kan er ook mee kappen! Toch maar

doorgaan... Stoppen kan altijd nog. ..

Kramp

In het vierde uur doemt er een lichtelijk vibrerend

gevoel op in mijn rechter achterbeen. Het voorteken van

Jawel hoor, een paaÍ minuten later een stevige

Ik moet even stoppen, oprekken, de pijn wordt

dit vanzeH weer over of wordt dit alleen maar erger? Zou

een massage helpen? Hier wist ik niet zo goed wat te

doen. Na nog een ronde ook kamp in het linkerbeen. Dan

toch maar even informeren bij de masseun. Die staan de

hele dag klaar om lopen te masseren. Daar aangekomen

waÍen ze alle drie aan het werk. Ik spreek er eende aan

met de vraag of een massage helpt tegen kamp. "Kan ik

zo niet zeggen, ga eerst maar even zitten, dan kan ik het

zo bekijken." Ik neem plaats op een stoel. De tijd loopt

door! Hoe lang moet ik nog wachten? Ik voel geen kramp

meer. Toch maaÍ even vragen hoe lang het nog gaat

duren. "Oh, je loopt solo?! Hoe lang ben jij nog bezig?"

vraa$ de masseur aan em collega. "T minuten". Dat is me

te lang. "Dan loop ik nog even een rondje!" zeg ik en ga

weer lopen. Het gaat redehjk. Een licht pijnlijk gevoel in

de kampspieren blijft, maar ik kan het onderdrukten door

tijdens het lopen af en toe de befeffende spieren te rek-

ken.

37 rondes

Vlak voor het eind van het vierde uur komt Jodi

Kremer, afkomstig uit het Groningse Bedum, naast me

lopen. Aan zijn tempo te zien had ik hem gespt als één

van de kanshebbers. We maken een praatje. Hij is om 9

uur begonnen aan zijn 6 uur, dus zijn tijd zit er bijna op.

Hij verlelt me dat hij de laatste twee uur veel tijd heeft

verloren. Ik vraag hem hoeveel rondes hij heeft gelopen.

"31" zrg-ie. Nou denk ik, als ik het redelijk vol kan hou-

den, kom ik aardig brj je in de buuÍ. Heb deze laatste

opmerking wel voor me gehouden, want wie wett wat mij

nog te wachten staat in de laatste twee uren. Hij pent er

nog een eindsprint uit en op het moment dat de toeter gaat

zie ik hem eindigen brj een boom langs de Laan van Poot.

Als ik hem voorbij ga wenst hij me nog succes t00.

Sprtiefl

Nog twee uur: het eind komt in zicht

Ik moet nóg twee uur, maar ook het eind komt in zicht.

De afstand van Jodi wordt mijn streven. Hem voorbij met

38 rondes zou heel mooi zijn. Ik heb geen idee welke

plaats in het klassement ik daarmee bereik. Ik tel de ron-

des af: nog 10, 9, 8, . .. Het gaat goed, de kramp blijft weg

en bij elke ronde krijg ik er meer zin in.

Als ik aan mijn laatste ronde begin weet ik dat ik het ga

halen. Toch nog spannend: nu niet struikelen!

Concentratie! Dan de finish-plek van iodi voorbl. Het is

gelukt! In de laatste secondes loop ik het eerste stuk van

de baan op. Dan is het afgelopen. De 38 rondes maak ik

net niet vol. De spaker zeg dat Jodi op basis van het aan-

tal gelopen rondes op de tweede plaats staat, en dat ik met

de rest-afstand nog een bedreiging voor hem zou kunnen

zr1n. Ik weet inmiddels beter., . ik ben tweede geworden.

Later bleek ik 70 km en 215 meter afgelegd te hebben.

Winnaar werd Carel Schrama uit Badhoevedorp met 7l
km en 514 meter.

Wordt vervolgd?

Ik heb enorm genoten van deze dag. Een gezellige

sfeer die de organisatie met de vele vrijwilligers neerzet.

De organisatie was perfect en er werd goed voor de loprs
gezorgd: water, drankjes en fruit in overvloed aanwezig,

ook het door de ultralopen felbegeerde cola-zonder-prik

en zout. Ook de kleurige clowns met muziek brj de par-

keerplaats waren geweldig. Ook was er brj de prijsuitrei-

king voor elke deelnemer een certificaat met naam, foto

(!) en de afgelegde afstand. Bovendien kegen we na twee

weken een CD-rom thuisgestuurd met alle uitslagen, per-

soonlijke ronde-tijden en he.el veel foto's van deze dag.

Een prachtig evenement dat van HRR meer aandacht ver-

dientl

Hardlopen doen de rneesten van ons op de club.

Sommigen lopen ook nog thuis in eigen omge-

ving. Omdat ze xn training hebben gemist, of
om extra kilometerc te maken. Meestal lopen ze

steevast hetzelfde rondje. De redactie die ook
weleens voor zichzelf loopt en grcag eens een
nieuwe route loopt, vraagt daarom met enige

regelmaat aan en van de leden welk rondje ze

graag lopen. Devraag werd deze kerlr gesteld

aan Gijs Hesselink,lid van de tijdelijke marathon-
groep.

redactie van de Hot Road Review nuj

iets te schrijven over mijn favoriete

kwam ik er achter dat ik niet alle

mijn rondje precies kende. Na enig

speurwerk bleek bijvoorbeeld dat de prachtige asfaltweg

bij Monster, waar meestal mijn keerpunt is, eigenlijk het

Schelpenpad (!) heet.

Ik train dit jaar voor het eerst bij The Hague Road

Runners en wel in de marathongroep. De tratningen zijn

pittig maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken

op 6 november in New York. stal mijn keerpunt is, bij dat

de prachtige asfaltweg tussen Krlkduin

en Monster waar meestal mijn keerpunt

is, het ScMijn favoriete rondje begint op

de hoek van de Laan van Meerdervoort

en de Conradkade. Hier staat ook snack-

bar 'lijn I l' waar je eventueel een flesje

sportdrank kunt kopen. Vandaag is dat

niet nodig, want ik heb mijn tuelbelt bij

me gevuld met Isostar Long Energy.

Na de start blijf ik de Conradkade in

westelijke richting volgen langs het

water met daarin vele woonboten. Bij de

Groot Hertoginnelaan stepk ik over en

loop door tot ium de President

Kennedylaan waar ik linksaf ga en over

de brug meteen weer rechts de

Houtrustweg in. Eens stonden hier de

befaamde Houtrusthallen; nu kondigt

een $001 bord aan dat binnenkort zal

ifr. " ,

,

worden gestaÍ met de bouw van nieuwe huizen. Ik ben

inmiddels linksaf geslagen de Laan van Poot in (ver-

noemd naar Willem Poot, 1857-l932,jachtopziener). In
de Laan van Poot die dwars door de Vogelwijk loopt kom

ik altijd veel andere lopers tegen, niet zo verwonderlijk als

je weet dat hier ook het complex van collega-atletiekver-

eniging Haag Atletiek is gevestigd. Aan het eind van de

Laan van Poot ga ik rechtsaf het Savomin l,ohmanpad op,

over de duinen. Het pad loopt steil omhoog (net als mijn

haÍtslag); een echte kuitenbijter. Na een afdaling die min-

stens even steil is ga ik linksaf richting Kijkduin. Hier

staat ook een waterpomp, goed om te weten voor de

terugweg. In Kijkduin ga ik achter het whkelcentrum

langs over het Deltaplein, de Hoek van Hollandlaan in.

Beneden gekomen ga ik rerhtsaf en loop ik over het fiets-

pad langs het vakantiepark in de richting van Monster.

Als ik doorloop tot het al eerder genoemde

Schelpenpad heb ik ongeveer negen kilometer achter de

rug. Eventueel kan ik dan nog enkele kilometers doorlo-

pen w York.en een rondje maken langs camping De

Molenslag br1 Monster. Voor de terugweg kan ik kiezen:

dezelfde weg terug over het fietspad door de duinen of
over het strand. Het strand heeft meestal mijn voorkeur.

Terug bij Kijkduin neem ik vanaf het

strand nog even de $ote houten trap

naar de promenade. 0p zondagmiddag is

het hier altijd gezellig druk. Dan langs

het Atlantic hotel het sEand weer d
gezellig druk. meters doorlopen op. De

waterpomp van de heenweg staat in de

duinen ter hooge van beachclub Friends.

Ik passeer nog talloze standtenten en

loop door tot aan de haven van

Scheveningen. Brj standpaviljoen'La

Cantina' (bij de windmolen) verlaat ik
het strand en kom ik weer op de

Houtrustweg. g talloze standtenten

Langs Duindorp loop ik terug nchting de

Conradkade'.heeft eid heeft eigenlijk

mijn voorkeur van de heenweg staat

Gijs Hesselink

,

Landsltjk €rkend installateur

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

van Loostraat l40 25A2 XH Den IIaag
telefoon 070 35243AA / 06 5 4332579
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Lopen in hoger sferen
Na ongeveer twaalf uur rtjden parkeren we dan

eindelijk de auto voor hotel Cassana in Davos.

Het is nu half tien 's avonds en de manager zegt
dat we nog net kunnen eten in het restaurant.

Dat komt goed uit, want we hehben geen puf

meer om in het dorp te gaan efen, IVee, we wil-
,en eeÍst ete4 een paar stevige pinten en dan

slapen. lullie zullen wel denken: wat hebben wij
hier mee te maken? Nu dat zit zo: wijgaan hier
overmorgen iets onzinnigs doen, de Swiss Alpine
Marathon lopen. André Westerhuis van de redac-

tie zegt dat je daar dan een stukje over moet

schrijven voor in het clubblad, vandaar.

Alpine Marathon dus, dat betekent hard-

in berggebied, Henk zelfs 78.5 kilometer

het lopen stijg je nog 2.320 meter

weer 2.320 meter. Ik doe het nunder ruig en

doe de marathon inclusief 1.890 meter stijgen en 1.710

meter dalen.

Stijgen en dalen in berggebied is ons niet onbekend. In

Europa hebben we vele klim- en wandeltochten gemaakt

en vorig jaw zijn we in Nepal nog op 5.500 meter

geweest. Onvergetelijke tochten. Maar ja, hardlopen in de

bergen is toch andere koek, hoe train je dat in ons vlakke

landje ?

Voorbereiden

Henk weet het wel die heeft dit al meer gedaan, maar ik
moet het nog uitvinden. Gelukkig was het clubtrainings-

weekend dit jaar in de Ardennen, dus dat was een goede

safi. (Het was trouwens weer erg gezellig.) Verder train

ik vier keer per week waaronder een korte en een lange

duurloop in de duinen over het Vissenpad, zoveel moge-

lijk onverhard via de Grote Ganzenhoek en Berkheide

naar Katwijk. Ook doe ik regelmatig de puinduinen in

Kijkduin. Mijn laatste lange duurloop deed ik samen met

Henk. Ik bracht hem met de auto naar Ilmuiden waar hij

begon met hardlopen, via het Vissenpad, richting

Scheveningen, terwrjl ik terugreed naar De Zilk, de auto

daar parkeerde en 1,5 uur later hardlopend naar de

Langeveldenlag ging waar Henk langs kwam en wij

samen terug liepen naar Henk zijn huis in de van

l,oostraat. Daama moesten we mijn auto weer ophalen in

De Zilk, een bedje omslachtig allemaal, maar we hebhn

wel lekker gelopen.

Slecht weer
En zo stonden we dus vrijdagochtend bij het

Kongresszentrum in Davos om de startnummers op te

halen. Daarna zijn we naar het Sprtzentrum gegaan waar

Henk morgenochtend staÍ en waar de finish is van alle

afstanden. 7n zijn er de starífinishpooÍ weer aan het

afbreken want er wordt voor vanavond slecht weer voor-

speld met veel wind en langdurige regen. Dat beloofd wat

morgen op de Scalettapas.

ldyllisch

Zaterdagochtend staan we 0m zes uuÍ op want Henk start

al om acht uur, na het ontbijt ga ik nog wat rusten, ik start

pas om half twaalf in Bergun. Op het station van Davos is

het beredruk als ik om tien over negen in de speciale hard-

looptrein van de Rhatische Bahn stap die al redelijk vol zit

met lopers uit andere dorpen. Er kan nu echt niemand

meer bij. Na ongeveer een uur zijn we in Bergun, een

schitterend dorpje «lat helemaal in het teken staat van de

Swiss Alpine Marathon. Het is er gezellig druk en na wat

te hebben gegeten en mijn tas te hebben ingeleverd ga ik

naar de doorkomst kijken van de K78. De rus Gngory

Muzin is de eerste, hij gaat als een speer en zal in Davos

voor de vierde keer als winnaar frnishen in een tijd van 6

uur en 9 seconden.

De start van de marathon is idyllisch gelegen aan de rand

van het dorp op een smal weggede tussen de bergweiden.

Om half twaalf klinkt het startschot en daar gaan we dan,

860 hardlopers wÍnwan er 14 uit Nederland komen.

'De route van Hígh Alpine'

We lopen eerst een rondje door het dorp en gaan dan al

gehjk omhoog. Ik let op mijn hartslag en doe het rustig

aan. Ik heb mij voorgenomen om bij iedere drinkpost wat

te drinken, omdat er in mijn bidonhouder geen fles zit

maar een regenjasje in verband met de voorspelde regen.

Nu schijnt de zon, maar je weet nooit hoe het weer boven

blijft. We zijn op 1.365 meter hooge gestart en gaan rich-

ting Beschutte op 2.632 meter. Frnt lopn we over een

asfaltrveg, na 5 kilometer wordt het een bosweg en zitten

we opl.580 meter. De bosweg wordt steeds smaller en na

11 kilometer op 1.950 meter is het een echt bergpad. Het

is zo steil dat ik ruet meer kan hardlopen, maar moet wan-

delen. Dat is niet erg want iedereen wandelt. Ik probea

het tempo wel zo hoog mogelijk te houden, het werkt

goed en mijn hartslag zakt ook weer. Ondertussen geniet

ik van de bergwereld om mij heen, het is echt alpine ter-

rein.

Niet uit de bocht vliegen!

Na twee-en-half uur bereik ik dan eindelijk de

Keschhutte. ik neem hier even de tijd om wat te eten en

wat rond te kijken. Het is hier druk met toeschouwers en

er is ook muziek. Sommigen laten zich hier masseren. Er

23.8 km gelopen en zijn dus over de helft. Nu moeten we

1.068 meter afdalen naar Davos. De eerste 500 meter gaan

weer steil omlaag over een slecht pad, later wordt het

weer een bosweg. Nog steeds haal ik tijdens het dalen

lopen in, dat geeft een goed gevoel. Er staan hier ook

weer wat toeschouwers langs het pad.

Zware meters

Bij het 37 kilometerpunt kijg ik het toch nog eÍg zwaar

omdat we hier toch weer een paar kleine heuvels over

moeten. Maar als ik door het dorpje Duchtisage loop zie

ik de hrjskanen van enkele bouwplaatsen in Davos al

recht voor me in het dal staan en denk, gelukkig bijna. Ik

hoor de muziek in het sportcentrum al. Tot mijn schrik

buigt het pad hier naar links af, omhoog het bos boven

Davos in. Hier passeer ik het 39 kilometerbordje. Dus

toch nog 3.2N zware meters. Eerst over een listig bospad

vol met wortels en kuilen, dan bij het Waldhuus steil naar

beneden en het laatste stuk over de Dalstrasse zo de atle-

tiekbaan van het sportcentrum op waar ik er manmoedig

nog iets van een vennelling uitpers: het publiek wil toch

ook wat! In 6 uur en 9 minuten kom ik als nummer 654

over de streep, waama mij een medaille wordt omgehan-

')mhoog!'

is ook een arts aanwezig die iedereen bekijkt en de men-

sen die het erg zwaar hebben zonodig aanspreekt. Het

weer valt hier boven erg mee, de voonpelde regen bhjft

uit. Het is wel bewolh, maar z0 nu en dan breekt de zon

door. Perfect loopweer.

Na de Keschhutte volgt een steile zig-zag afdaling van

440 meter. Hier kun je 'gaan als de brandw*r'. Ik haal

hier veel lopers in. Alleen is het wel

oppassen, want het pad is bezaaid met

stenen en ik moet ook niet uit de

bocht vliegen. Op 2192 meter lig de

alp Funtauna, een mooie bergweide.

Van hier af moeten we in 2,6 kilome-

ter weer 414 meter omhoog, dus echt

steil, naar de Scalenapass. Het pad is

herl smal en we lopen in een lang lint

omhoog. Vlak onder de pas steken we

nog een sneeuwveld over. Het is hier

maar 12 graden en we lopen in de

mist. Gisteren was het hier erg slecht

weer met veel wind en hagel. Op de

Scalettapas (2.606 meter) lopen we in

de wolken en is het erg koud. Ik dÍink

en eet hier nog wat. 'We hebben nu

gen en ik een rivella in mijn hand kijg gedruh door een

wiendehjk màdchen.

Ik blijf hier nog wachten op Henk die over een half uur

waarschijnhjk zal binnenkomen. OndeÍussen drink ik wat

sprtdrank en bouillon, dit in tegen$elling tot veel

autochtonen die ik met pullen bier zie rondlopen. En dan

zie ik Henk het stadion binnen komen en finishen in 9 uur

52 min., een hele knappe prestatie!

Uitlopen?

We gaan nu naar het hotel; lekker

douchen, eten, bier drinken en rusten

want maandag gaÍm we naar Italië,

naar het Bergell. Daar lopen we een

vierdaagse huttentocht en moeten

voor de verandering nog een aantal

flhke bergpassen over. Noemen ze

dat nou uitlopen ?

Kijk voor meer info over deze loop
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A[ meer dan 15 jaar is Huykman &

Duyvestein gespeciatiseerd in de ver-

vaardiging van a[[e 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.

orthopedische schoentechniek

D
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Hu man & Du tein
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het lijkt zo vanzelfsprekend.

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?
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De Barmedewerker
De bar een onmishaar element in de vereniging.

Nog belangrijker: de barmedewerkerc. Na afloop
van de training staan er sfeeds opnieuw mensen

klaar die de hongerigen en dorstigen onder ons

voorzien van de nodige dranken en spijzen. En

dat allemaal op vrijwillige basis. Wie zijn deze

Ínensen en wat beweegt hen? Maak kennis met
de barntedewerkers. Dit keer: tan Goudriaan

Wie ben je wat doe je?

'Mijn ream is Jan Goudriaan en ik ben 44 jaar.lk werk 22

jaar bij een landelijk opererend Ingenieurs bureau waar ik

venchillende functies heb bekleed. Thans ben ik hoofd

van een afdeling welke gespecialiseerd is in meet- en

regeltechnische en elekffotechnische zaken. Ik woon haast

zes jaar samen met mijn vriendin leonieke Roest in

Leidschendam. Door haar toedoen ben ik uiteindelijk lid

geworden van de HRR. l,eonieke heeft de vereniging als

eerst'uitgeprobeerd'. Ik was eerst diverse keren per week

in de sportzaal van mijn werkgever te vinden, lopen op de

loopband. Het zal diverse mensen bekend voorkomen,

maar dat lopen op zo'n band wordt eentonig. Nadat ik alle

plafondtegels geteld had ben ik bij de HRR gekomen en

voozichtig begonnen bij Rodi Druif met (pittig) door-

wandelen.'

'lk moet toch wel bekennen dat ondanks onze wandel- en

Íietservaring - ik was dus niet helemaal vanaf nul begon-

nen - dit best wel zwaar is. Ik zeg dit omdat ik soms wel

wat degenererende opmerkingen hoor over dit 'wandel-

groepje'. Inmiddels ben ik in dit opzicht ervaringdeskun-

dig, dus ik hoop maar dat deze opmerkingen goedbedoel-

de opmerkingen zijn of worden. Nu loop ik ongeveer

anderhalf jaar br1 Jos de Graaf waar ik twee maal per

week probeer aanwezig te zijn. Met deze groep heb ik wat

wedstrijdervaring op de 5, 10 en 15 km opgedaan.'

Het credo van de groep van Jos is: gezelligheid, spontani-

teit, samen lachen, (soms) samen huilen, 'wie organiseert

het volgende uitje', maar ook ruimte voor het individu.

Dit kan ik het best met een kort voorbeeld illustreren. Op

10 augustus zijn we met een boot door Den Haag gevaren.

Deze boot was door de groep afgehuurd. Eigenlijk was dit

idee minder dan een week hiervoor ontstaan. gewoon

omdat onze hulptrainer op vakantie ging en men het leuk

vond om, voordat hij weg zou gaan, nog eventjes met

elkaar iets te doen. De animo was zo groot dat het aantal

deelnemers ruim over het minimaal gestelde aantal ging.'

Waarom bardienst?
'Gewoon omdat ik het een leuk vind dit ook eens te

doen.'

Hoelang draai je al bardiensten?
'We hebben een vaste ploeg van drie personen. Na een

keer met een ervaren barmedewerkster te hebben meege-

draaid hebben we drie maal zelfstandig bardienst gedaan.'

Wat vind je de leuke kanten aan de bardienst?
'Ik vind het leuke aan de bardienst dat het totaal niet over-

een komt met Írujn dagelijkse werkzaamheden Ik vind het

leuk om ook dit eens te proberen.'

Wat zijn de minder leuke kanten?
'Wij proberen altijd iets extra's te maken. Het bereiden

van dit extraatje plus natuurhjk ook het klaar maken van

de andere broodjes en toedes kost tijd. Jammer is dan dat

je aan het eind van de avond blijft zitten met restpartijen.'

Zou je nog iets willen vertellen aan de mensen

aan de andere kant van de bar, jou 'klanten'?

'lk zou graag dit willen zeggen aan al mijn klanten:leuk

hoe iedereen met elkaar zit te kletsen. Herkenbaar is ook

wel wie er met welke groep loopt, eigenlijk weet ik verder

weinig van de andere loopgroepen. Ik vind de kantine de

ideale plek om hieraan wat te doen.

Heb jij nog suggesties om nieuwe leden voor de

bar aan te trekken?
'Zorg voor gezelligheid, lage prijzen en een leuke

ambiance.'Weet gewoon een goede stemming te creëren,

zo goed dat iedereen er gewoon bij willen horen.

Wilje verder nog iets kwijt?
'Een actieve vereniging is te herkennen aan het aantal

mensen die wijwillig hun eigen tijd opofferen ten dienste

van de vereniging. Onder andere door deze mensen wor-

den er inkomsten gegenereerd. Deze inkomsten zorgen

ervoor dat we met zijn allen de beschikking hebben over

deze mooie locatie. Inkomsten, een steeds schaarser wor-

dend goed, is kostbaar. Het is daarom best jammer dat er

mensen zijn die, door gebrek aan ervaring van deze vrij-

willigers, een reeds geopend flesje bierdat ruet goed koud

is, koffie die koud- oud- of lauw is, jullie weten zelf vol-

doende van deze voorbeelden te noemen, afdoen met'dit
hoef ik niet ik wil een ander product'. Natuurlijk, het stre-

ven moet altr.ld perfectie zijn, maar soms kan het, geluk-

kig, ook niet altijd goed gaan. Laatst had ik iemand, een

klant dus, die zelf maar besloot om wat anders te pakken.

Het product is dus gewoon weggegooid. Met dit luxe pro-

duct "inkomsten" dient spaarzaam omgegaan te worden.

Als we veel producten weg moeten gooien betekent dit

uiteindelijk gewoon dat de club minder te besteden kijgt.'

I want you for bardienst!
vervolg van pagina 1
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,ze club telt op 650 leden ruim 160

! ! vriiwilligers. Leden die naast hun

V rraining iers extra's doen voor

de club. Veruit de grootste groep van

Voorzitter aan het woordgebruiken die in het banooster mee willen draaien. Je

kunt je opgeven bij Ineke Gillet (mail naar g) of

intekenen op de hjst die op het mededelingen-

bord hangt.

Het zijn van barvrijwilliger heeft eigen-

lijk alleen maar positieve kanten. Jaarlijks

een vrijwilligenfeest, een vrijwilligers-

pas van de Stichting HOF, met tal

van aanfekkelijke kortin-

gen op culturele uides in

Den Haag en omgeving.

Maar uiteraard is het

leukste van de bardienst

dat je alle leden van de

club aan je voorbij ziet

komen en dat je, ook als

nieuwkomer, snel thuis raakt

in de club.
' Kortom, wat houdt je nog tegen?

De barcommissie kijkt uit naar je aan-

melding!

die vrijwilligers draait eens in de acht

weken een bardienst. Wat houdt dat in?

Je staat samen met één of twee club-

genoten op een clubavond of op de

zaterdagochtend achter de bar en

zorgt vooÍ broodjes, vlaflippen

e.d. en op de doordeweekse

avonden voor iets speciaals

naar eigen inzicht en kunnen.

Daamaast is het natuurlijk de

kunst om dat ook snel aan de

man of vrouw te brengen. Maar

dat lukt meestal makkelijk.

Hongerige lopers kunnen na de

training namelijk wel een calonetle

gebruiken.

De barcommissie kan nog nieuwe leden

Frn punt van

moeilijku wordt

commissies-door

zorg is, dat het binnen de HRR steeds

de ontstane vacatures binnen besflrur of
geschikte kandidaten te vervullen. Een

vereniging van onze omvang dient over goed kader en een

grote groep vrijwilligers te beschik:ken om de toekomst

met vertrouwen in te gaan. Ik doe daarom n een oproep

aan diegenen die nog geen functie vervullen, eens brj

zichzelf te rade te gaan en zich af te vragen hoe hij/zij

zijnlhaar capaciteiten kan inzetten in het belang van onze

mooie vereniging. De kabouteÍjes venichten op onze veï-

eniging nog steeds geen werkzaamhedenl

Overigens ben ik blij u te kunnen melden, dat de dames

T Roel en C van B het diploma Sprtief Wandelen van de

KNAU behaald hebben. Van harte proficiat.

Tenslotte, de ALV zal op 24 oktober a.s. in ons clubge-

bouw plaatsvinden. Bezoek deze vergadering i en laat uw

stem horen - de leden staan centraal - ja toch?

Met sportgroeten.
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Als Van Duijne
lret legt, ilarn ligt ít

Vanaí 1 919 de vakkundig specialist voor uw complete

WONINGINRICHTING. ln onze showroom treft u een uitgebreid assorti-

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

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

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

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

verplaatst worden en weer op hun plaats terug gezet worden .

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

Lerlen van rle l.ffl.R Isrijgetr AO%o l(ortirrg!!!

P.f. vàn Duijne
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's Maandag gesloten.

Als Van Drrijne
lret hangt, dan sluit tt

f}e Forrrrritrrren
die a ruoekt vindt

U bii tlns

Merrbelstof-
feerderij

Onze afdeling Íournituren heeft voor
coupeuses en hobbyisten een prachtige

sodering.

VanaÍ'1919 dó 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.

,NTERIEURYERZORGING
Badhuisstraat 1 37 -139 07O - 3 55 95 58

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

van uw antiek, klassiek of modern
meubilair.

Vrilbl ijvende prijsopgave.
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Poging tot'moord' bii Vlietloop 2005
gedachte verbrijzelen !

'Je bent niet moe, je bent een jonge god, lopen!'
De laatst zeven kilometer hetste nujn trainer Henk

Hoogeveen met me mee tot aan de finish. Zelden ben ik

fysiek zo diep gegaan. Eén voor één passeerden we de

mensen die voor me liepen. "Kijk, het gat wordt al klei-

ner!" riep Henk als we in de verte weer het volgende doel-

wit zagen lopen. "Die pakken we ook!" hoorde ik naast

me. Hij hanteerde ook meer expliciet taalgebruik wat ik

hier niet zal herhalen. Het bleek eigenlijk heel warm te

zijn en bij de drinkpsten werden alleen bekerljes water

urtgedeeld. Ik zweette enorm en mijn benen werden erg

moe. "Jrj bent niet moe, je bent een jonge god, lopen!"

bulderde Henk. Tja, wat doe je dan? Doorlopen natuur-

lijk! Ik kwam in l:41:10 over de finish en voelde me uit-

geput, leeg, misselijk en een beetje dizzy. Een aardige

mevrouw van de EHBO zette me op een stoel en ik heb

zes halve liter flesjes water gedronken. Zelden was ik zo

uitgeput. Vermoedelijk had ik zoveel gezweet dat alleen

aanlullen met water niet genoeg wi§.

Nu met korte mouwen!
Later op het tenas met Peter Wisse, Henk Hoogeveen,

Appie Beekhuizen en Arie de Jong werd ik toch wel erg

tevreden over de tijd gezien de hitte! De organisatie wist

denk ik al dat het zo warm zou worden. Het Vlietloop T-

shit dat dit jaar brj de collectie in de la is gekomen, is er

een met korte mouwenl! Henk, het was een mooie erva-

ring, je bent een kanjer en ik vind lopen nog steeds leukl

Wouter Kuiperc

Thuis heb ik in mijn slaapkamer een

ladekast met kleding. Eén van die

laden zit vol metT-shir*. Er ligt 6én

stapeltje met keurige witte T-shirB om

onder een overhemd naar hetwerkte
dragen. Effen wit, keurig en saai. Op

een tweede stapel liggen alle shirts die
je bij hardloopwedstrijden krijgt. Een

mooie, bonte collectie. Op deze hard-
loop stapel liggen veel T-shirts van de
jaarlijkse Vlietloop in Voorschoten en

na ditweekend is er weer zo een bij
gekomen.

is een jaarlijks feestje

is loop je door de prachtige natuur langs de Vliet. De

Vlietloop straalt in mijn ogen iets gezelligs en onschuldigs

uit. De lokale middenstanden die de sponsor zijn en kin-

deren langs de kant die hardloopsponsjes vezamelen. Op

de terugtocht zie je de kerktoren als een sooÍ einddoel in

de verte liggen. Het was een mooie zondagochtend en ik

had weer zin in dit jaarlijkse Vlietloopfeestje.

Een nieuw PR?

Met Peter Wisse rustig liep ik ru$ig in en merkte al snel

dat het warm was. Volgende week zou ik de halve mara-

thon van Rotterdam lopen, dus eigenlijk wilde ik het rus-

tig aan doen. Het liep dus anden; een wedstrijd blijft toch

een wedstrijd. Het was echt warm, maar eigenlijk liep be$

goed en soepel voor een goedwillende amateuÍ. Zo rond

de acht kilometer sloegen de lopers van de tien kilometer

wedstrijd af waar de halve marathon doorliep langs de

Vliet. Ik rekende me rijk en zag mijn PR van l:39:08 in

tn

als eenmaal

, start in een gezellig straatje

centrum van Voonchoten,

de bebouwde kom verlaten

'Wouter Kuipers (helemaal links in HRR-shin) snel van start!'

)

;lti

?

Perfect
geregel d I

I

Met FreshVision is het dragen van contact'

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg ie elk iaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistotfenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen ! ) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag de tijd VISpnt
voor je. coNïAcÍTENsPLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002
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Lopen voor de epilepsiestichting

Peter Barnard is een hekend gezicht binnen de

vereniging. Al talloze jaren zet hij zich in voor de

vereniging: als trainer, supporter, barmedewer-

ker, noem maar op. Lopen is helangrijk voor
Peter, niet alleen om de obligate redenen dat
iedereen heweging in zijn leven nodig heeft,
maar voor hem ís het ook een preventief middel

tegen een epilepsieaanval. Nu is hij op zoek naar

deelnemen aan de twaalf uur estafetteloop die
geld willen helpen inzamelen voor de Epilepsie

Stichting.

11 eter Barnard: 'Terugkijkend heb ik nu zo'n zeven

p,ot *t, jaar last van epilepsie. Maar de laatste

I rwee jaar is het wel veel erger geworden. Helaas

is bij sdj niet voorspelbaar wanneer ik last ga kijgen van

epilepsie. Wel begin ik er achter te komen dat te grote

inspanningen heel slecht voor mij zijn. Ik probeer binnen

mijn mogelijkheden een zo normaal mogelijk leven te lei-

den maar desalniettemin heb ik al heel veel aanpassingen

in mijn leven moeten maken. Een daarvan is dat ik me

voor de club veel minder kan inzetten als vroeger. Dat heb

ik moeten accepteren'

'Peter Bamnrd'

Peter: 'Gelukkig kan ik nog wel blijven hardlopen.

Hardlopen is heel goed v00r een loper met epilepsie. Het

ontspannende effect van het buiten zijn en de juiste belas-

ting (maar dat is de verantwoording van de loper zelf)

werken heilzaam op lichaam en gee$. Ik kan dat meer lot-

genoten aanraden. Wel is het belangnjk om je in de loop-

groep op je gemak te voelen. Als loper moet je wel eerhjk

met je ziekte omgÍum en de trainer en medelopers infor-

meren (zie kader).'

Peter: 'Volgend jaar wil ik voor de twaalf uur estafette op

Haag Atletiek met nog iemand een team samenstellen met

als doel epilepsie meer onder de aandacht te brengen.

Deze twaalf uur estafette vindt altrld op een zaterdag mid-

den juni plaats. De bedoeling is dat het lopersteam die dag

gekleed gaat in t-shirts van de epilepsiestichting en ter

plekke een informatiestand van de epilepsiestichting aan-

wezig is. Verder h.lkt het me aardig als iedere loper aan

een paar andere mensen 0m een financiële bijdrage vraagt

voor iedere gelopen kilometer, zodat we ook nog een klei-

ne financiële bijdrage aan de stichting kunnen leveren.'

'lk ben eigenlijk op zoek naar mensen die als loper solida-

riteit wil tonen v00r mensen met epilepsie waarbrj het

meedoen en het uitlopen belangrijker is dan het "winnen"

van de race. De loper moet wel in staat zijn om met vijf
andere lopers in estafettevorm de race uit te lopen. Ze

moeten elk om de beurt, en dat twaalf uur lang, een vaste

ronde lopen van ongeveeÍ 1800 meter. Ook ben ik op

zoek naar mensen vooÍ een ondersteunend team om te

zorgen voor bijvoorbeeld een tent, eten, massage etc.'

'De komende weken wil ik beginnen met het samenstellen

van het twaalf uur estafette team.

Als je geïnteresseerd bent kun je conact opnemen met

mij. Maar ik zal ook zeker de club "ingaan" om mensen te

benaderen. Heb je interesse, dan hoor ik dat natuurhjk

gaag. Ik ben in principe iedere zaterdagochtend en

woensdagavond op de club aanwezig. Mailen of bellen

kan ook: pbamard@hetnet.nl of 0'70-3824626.

Goed nieuws

Wat is epilepsie?

KoÍ samengevat is epilepsie een verstoring van de

elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Deze

ventoring kan zich uiten in venchillende aanvals-

v0rmen:

. dat de persoon heel even afwezig is zonder dat

deze het beseft;

. dat de persoon een steeds herhalende ongecontro-

leerde beweging maakt, bijvoorbeeld steeds wrij-

ven op het achterhoofd;

. dat de persoon zonder enige aanleiding opstaat en

herhalend tegen iets aanloopt of rond loopt en niet

aanspreekbaar is;

. dat de persoon ineens omvalt en enkele seconden

tot een minuut zonder schudden op de grond ligt.

Er loopt in het algemeen wel speeksel uit zijn

mond;

. dat de penoon ineens een onwillekeurige keet

slaakt en schudt met zrjn lichaam om na enkele

seconden bij te komen zonder te beseffen wat er

gebeurt is;

. dat de persoon al dan niet met een keet tegen de

grond slaat en hevig schuddend op de grond blijft
liggen;

In dat geval kunnen de omstanders niets anders doen

dan alleen eventueel stoelen en tafels weg halen om

zo de persoon de ruimte te geven om te schudden.

Dit houdt vanzelfop.

Mocht de persoon na 5 tot l0 minuten niet bijkomen dan

dient er een ziekenwagen gebeld te worden om ervoor te

zorgen dat de persoon in het ziekenhuis bijgebracht kan

worden. Namelijk als de persoon te lang in de epileptische

status blijft kan dit een te grote belasting voor het lichaam

worden met alle gevolgen van dien. Als de persoon stil

lig probeer de persoon aan te spreken om te kijken of
deze reageert,

Peter Bamard

Gehruike bron voor deel aftikel : www,epilepsie.nl

Voor m*r informatie epilepsie, raadpleeg: www.epilepsie.nl

Gezocht Iopers voor estafetteteam

Hardlopers

leven langer
Mannen leven tot 3,8 jaar langer en gezonder

door intensieve lichaamsbeweging zoals wielren-
nen en hardlopen; vrctuwen 3,5 jaar langer. Dit
blijkt uit onderzoek van Oscar H. Franco Duràn,

wetenschappelijk onderzoeker in de

Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het
Erasmus MC,

I I art- en vaatziekten IHVZI ziÍt de belangrijkste

H doodsoozaak in de wereld. Iederjaar overlijden

I I wereld*i1a ongeveer 17 miljoen mensen aan

HVZ, Preventie is dus van groot belang. Franco Durón

bestudeerde de verschillende aspecten daarvan. Mensen

die matig tot zeer actief bewegen hebben een hogere

levensverwachting en leven langer gezond dan inactieve

volwassenen. Met matige beweging, zoais wandelen, fiet
sen, tuinieren of rustig zwemmen, wint een vrouw gemid-

deld al I 5 iaar en een man I 4.

Bron: vrije bewe*ing van artikel op www.EUR.nl

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

De hard loop-speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 632 - Den Haag

Gratis Parkeren - tel:070 - 368 3074

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nl

- - rHE HAGUE ROAID RUI{NERS

Presenteert vanaf 1 oktober:

SPORTIEF WANDELEru Éru
NORDIC WALKING
Voor wie?
kden HRR en iedereen die wil beginnen met Sportief wandelen en/of
Nordic Walking. De training wordt vezorgd door gediplomeerde ftainen.

Voor Nordic Walking dient men zelf voor stokken te zorgen.

Wat kost het?
Niet HRR- leden betalen inschrijvingskosten plus contributie. Voor HRR-

leden zijn geen kosten aan de training verbonden.

Waar?

ClubhuisThe Hague Road Runners

Groenendaal 1 l, 2244 BK Wassenaar

Telefoon:070 - 3281025

Meer informatie?
Bel met een van de trainers:

Carla van Beelen 070 - 5l 18141

TerryRoël 010-3414561

Of kijk op www.hagueroadrunners.nl
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Wanneer?
Op donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur en

zaterdagochtend van 9.30 - I L00 uur.
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Maasland,Willem

[tuwijkvan,Anna

Galgpnhop (l [kn), Be*el.Erwhol lW n, 21W05

NM

l*ewenvan,Henk

Kortmk,Madke

Dulkden,Manjke

Verport,Ndk

ctalgenhW (1 [EM), Be*el-Erstnt 16195 n, 2fM.05

64 V35 l:04:34 Zjlvaqturdr

SeDefimstandhop, Iercl, M n,3l{1.05

Pos, (1. Tild Nmn

I mcr 0:16:02 AamoutSalwegte(hfted$

7 reir 0:18:12 Zjjl,IdE

4e 0e ffiimrÍrandloop, Ied 4ffi n, 3fi45

Pos, U Tld Nwr

I rccr 0:16:41 l*myvisse(1Vr1h)

9 recr 0:1831 ZjjlEddy

5e De írímírandloop, Ieleí 4M n, l0{fi05

Pos, U, Tilt Nm

1 rccr 0:ló:ff2 Cas\VillemsfBmk)

8 ncr 0:l?:23 Z,jlBdy

3e llffl Imefial &n líaag, 5000 m, ll0&05

M's 0:2535

Vm 0:28:I

Irevaart Compeítre, Irlaaldwijh 3W n,2.W05

Nanr

Ial,aulom(l,ei&nAtl)

ïm Bmwer& Komg(la&n Atl.)

Jan CImrrmatlR'damAtl)

Srtlliq,Alldrcs

Bmkhuizrn,Alhrt

MuldeÍ,Bngtte

Hofschudu,Ronald

Podgeast van, Petu

Hemhgenvar,Amie

Nreuwmhrg,Jan

Nwt

RehidMol'amndi(Ats)

JanReicM(AVNpgen)

Pos,Srvm

Sdtmgu,Jmp

hmrlrn var, \{illem

Bmmma,Piet

Rrp,Cm

AhkKalshk

Kwtn,Ronald

Mmkan,furs

0mnle,Frank

hidmga,Sloed

Dlvenvmr&n,llugo

Sewrilns,Paul

Valkvan dm,Lidwrm

PaÍsons, lohn

Vegvfti,§zihia

Darklofl,Marc

Grrn,Peter

Kente,Oadralalt

lYlnvmd,Paulren

Broeknan,Rogu

Bori Bayer

Remrlhk,lnÈrt

Sm,Sir,ron

Stoll,Karcl

Spaans, Peter

Bakker,JambJar

Nuvan,Beí

Toorval,Hans

hnGdot,JoÉ

Jalu,Sigrd

Zijl van,Roel

Gmt,Jép

lans,Antormue

Qunó,Anta

Zalmvan&r,§ur

Rdder,Am

Maasland,\Vrllem

fijl,EMy

0mtsvmn,Jose

Pamm,Jam

Hmt,Srnm

Eggennont,kter

kfrhnvdBdnk

framimEr[

\Vienma,Saskra

Braun, Cnsta

tum,Trudie

Pos, A lil
88 mamen 0:25:15

105 mailren 0:2852

IN Nm

l:1?Íl Muilekes,Henl

l:l8li Mullekes,Bas

Nwt

C'mmen,Hany

Bnrhtval,Nim

Po,r, A fit
D Mff 0:48:40

16 Vn 05858

2 Vnr 1:09:15

23 Vm 1:09:16

m Ms 13235

136 MS l:3ó39

M M40 l:37:16

173 M50 1i737

l8l MSE 1:17;Í

412 MSE li8:40

416 M40 l:39:5ó

514 M40 1:40:47

fi) M40 1:42:36

óló Ms tÍ255

ó19 M50 l:42:51

ó33 V55 lí3:09

111 MS l:44:\

?fl VSE l:45:18

84? M40 lÍ5:34

?65 M4ll lÍ5:34

848 M§E 1:4ó:fl

864 V35 1Í,l:0ó

965 MSE 1:48:40

1038 MS 1:49.41

10Í M{0 1:4958

ffi7 M$ l:$33

ll98 M40 152:18

r20r M4 15210

1361 M$ 1:54:47

l4ló M40 15552

l53l M55 151:45

l5i3 Mfl l5l:4ó

1599 V35 158:4ó

l6?i M40 159:10

tu2 M50 r59i1

ló4ó V45 159:39

1ffi2 V55 159:59

1689 VSE 2flÍ2

1161 M40 2fi:29

lml MS 2:03:03

185ó MS 2:M:ïl

1874 V35 2:05:0ó

1889 V45 20531

19$ MÍ 2frfl

m8 M0 2ff05

030 vSE 2:1105

ffi4 V45 2:1438

2l2l V35 2:16.12

2143 V45 2:.11:\

21S V45 2:1955

Ios, A W
I Msen 8:35í

I M40 gfltr

l M$ 9J73

19 Lí§E 9:40J

12 M40 l0:12J

3 VSE 10:219

34 M$ l0:40J

42 MSE ll:182

t7 vsE r3flí

9 M$ l3:l0J

Pos A
SMM
2l M40

l0deloop 6km) Sdrhluiden ffi m,2.01 15

2e iranfion ivatue, la fiodr, 42195 n íffi45

Po,r, Crlt T]ít Nunr

I MSE 255J3 DrtSiems(ft&lem)

I M40 2ióÍ3 HemyHoh(Jalhay)

24 M40 3:4ó:ll Mullekes,Heil

lari ft iiltrltfrurglry $kn), ttaallil, 5ffi n, t t'W05

Pos. A Iil Nun

I man 0:1559 lYillemhntink(0lympus'70)

30 man 0:19:12 Poelgmtvan,Peter

lan Knircnburgloop (l 5kn), ltallik" 1 W n, ll.W05

Nrlun

MusaChrutrch(Kemd

Mukr,Brigine

Willem*,Jose

Nieurrenburg,Jm

Pilprs,Rern

Vcdugen,Titul

leeffi ntup, Ldyst,/d, 16195 n, I lM45

Por, A W
I MSE 0:45:13

4 VSE 05551

3 V35 1:02:16

13 Mfl 1:1205

65 M45 1:14:17

3r M0 129Í9

Letun liantnn (liln), Ldhn, 1 tlil m, 12.ffi 05

ttÍth llanóoníafim,l, teíderl A$ n fi{frË
Po, Cr. r$ Nm

I MSE 2:31í5 FuumBiiGplo

ló4 M50 3:4258 PeterComelissen

3n Mfl 4:34:13 JonCe,Be,l

Liev an (rtrnqftie, llabvtik lffi n, 16$05

ftdeloopí2tn) Jríidurden, l,Zffi n241.05

Pos, A TN Nan

I MSE 037:03 NouddmeHtaibi(ANSA)

I M40 039:47 Graaf&,Willem

I VSVSE 0:43:$ Carla0plnnt(0lppus?0)

2 VSE 0:44:00 Mul&r,Brignc

28 MS 0:Í:2ó Tal,Maartn

13 Mó5 1:05:34 Dlken,Ab

SedidríJÍrasm lauÍe, B*ilid (il, Afi5 n,2fWM
pos. (fr" f,id Nm

8 MS 414:01 Jo'Be,BeÍ

Eaanmds[íjrdAltde }lÍelirngea 0os6urg, &[m, &07.05

lor A T,N Nun

I MSE l5?3 RutgerVmman(AVdeWielingen)

I M40 2:.125 PatickRemondffiV)

8 M40 2.431 Lulcrp,lzul

f,on* vanlrmtedan rlnrledam, 6lN n,241 lË
po$, U f,N Nwt

I mm 6:fi:49 RuudNrthuis(Anutmdam)

14 man 9:05J8 Jongde,Bat

Alpme Statmloq, Alpim (W, lW n 947 {Ë

Pos, U, f,N Nwt

I MSE 0:$:19 lawadBouuaoui(R'damAtletiek)

I M40 0:31:48 loshmmens(Belgrë)

5ó M40 0:48:07 Kwantde,Wim

5mb llpÍr mantion í42) htlss, Ql95 n, 31 41 45

lor A W lkan

I M30 3:l25l MdnudAlunsal(Mamko)

I M$ 4:01J5 Roboíkich(Z{itxsdand)

79 M$ ó:11:1ó Mullek,Bar

SwisAlphe nundmn 70 5), Muw, 78ffi n 3t,.07 #
Pos. A W NM

I MI 6.mS GngoryMurn(Ruslad)

1 MS 1.Ufi HuhíRot(Dr'§land)

ó5 MS 9.52:24 Mullelm,Henk

Pah Zunu@, Zuifuandn, lW n, 2.N.05

Pos. U, TW Nwn

I MSE 0:34:10 the0R.ahut(Avh\Virlirgen)

25 MSE 0:44:ff2 Luterp,lzut

2hBnlhli.,doopí5tmJ, Delter, $tro 608{5

Pos. (1" W Nwn

4 hercn 0:1621 kkhuizrn,Alhrl

I hercn 0rló21 VinantTnntlunr(AVSpau)

32 hrcn 0:19:il Herprden,Avram

2k Bnhietwp (liln), h Lier, lW n, 6.0&05

Nw

long&,Ane

Khalid Choukoud(AV Sporta)

Roel CrÍmtYeh(Vetl'ld )

ChadmTrmrmm(V*Xd)

Tedouw,Híos

Corina Vmm(AV'40)

Lrohpn(0lpnpus'70)

['lml,ean,Fms

Men,Jaques

Brcugom,Henk

Homung,Man

Kmr,kry

Maasland,Willem

Nan

MuuCluunch(knHaag)

Graal&,Willun

Breugom,Roruld

Drop,frmk

Wmlval,John

Me$n,WillemJan

EveÍ v Nieuwenlrumn

AndrcaConIad

Reuvu,Amelies

Kuipn,Pietm

Enc\Yalfur

Kertlaan,krc

Elfercn valBrignl

Jm4udimElden

Oeng,Manon

Mmden,Annt

Muinck&,Trudl

Nm

Mons\Vo(0lympus'70)

JanCammra(R'damAtl)

Maddre Duhn(0lppus'?0)

Multu,Bdgm

Heiprfu,Awam

Ifilbmse,Jose

Imip,lzat

Nieuwenbug,Jan

Heiningen var, Aurie

Nomr

Poelgmt van,Ptler

Herlu&n,Avmm

Nwn

Graafde,Willem

klhuizm,Alhrt

ht,Steven

Stellng,Andts

Jenn\Vien

Smil,ïïeo

Rdalku,Iddy

Mul&r,Rml

Stijlvan&r,Hemm

Terlouw,Hani

Kwakhlstein,Edtvin

Herjerden,Avram

Bakhuis,Ton

kuwenvar,Pehr

h6t,l,etr1

Velu,Rolad

R&geld,Huub

GIlaf &,Niels

Kempkes,Petm

Golhaftm,Alr

Men,Jroqum

MaclJan,hdl§
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CLUBHUIST

Besfuu rslid

Accommodatte

guocht

[rlleer info:

Erk Spaargaren

070-38i4592

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

TECHNISCHE COMMISSIE

TRAINERS
Eugene van den Berg
Ronald Boekkamp
Ronneke Borsboom
Rodi Druif
Marcel den Dulk
Pieter de Graaf
Jos de Graaf

Henk Hoogeveen

Ben van Kan
Peter Leegsha

Henk van Leeuwen

Joop den Ouden

Jacques Overgaauw

Frans Perdijk
Roche Silvius

Theo van Yeen
Ed ziir

TRAINERS CONDMA
Jan Ruigrok
(informatie condiío)
Truus lftumbholz
Teny Roel

Ben van Kan (voorzitter)

Bugene van den Berg

Steven Post

Annet Manders (secretaris)

Rothe Silvius

070-3978253

070-3857496

06-41267247

070-3973281

070.3834109

070-3837024

070-3978253

070-32353 r0

070-38ó0233

070-3204095

470-3419234

070.3944671

06-11267247

070-3658693

06-23095-534

070-3930209

070-3839884 (we*)
070-386ó082 (privé)

HOTROADREVIIW
Berberisstraat 32

2565 )G Den Haag 070-3627fi1
heugelink@tiscali.nl

redactie@haguemadrunners.nl

Van Loosnaat 33

2582 XA Den Haag 070-3796525

wesnet@wanadoo.nl

06-54974263

071-5768370

070-3867300

070-3550r73

Z §
070-3240930

070-3474567

PARAMEDISCH CORPS

Fysiotherapeut;
Dannis v.d. Berg

Maandagav. na 20.00 uur

Masseursr

Trudy de Lange ma/wo avond

JohanKoopman doavond

BESTUUR
Het bestuur van THI HAGUE ROAD RUNNERS

Gmenendaal 1i
2244 BK Wassenaar 070-3281025

John Agerof Vuurplaat623
(voonitter) l07l AR Rotterdanr 010-2151144

verlaan@adfas.nl

LeendeÉRemmelink Prinsegracht26-A
(secretaris) 2512GA DenHaag 070-3638393

José I{illemse Johannes Poststraat 2

(2esecretarig 2264DClridschendam0T0-3175869
Izaakluteijn VSlingelandtstraatl32

lledstrijdsecr.) 2582XTDenHaag070-3554156
izkltn@bart.nl

giro 5699215

t.n.r. *'ed.sec. HRR te Den Haag

Antoinette Jans Carel Reinienkade 303

(penningmeeste$ 2593 HS Den Haag 070-34?3894

giro 263695 I

Eric Spaargaren Houtkade 29

(communicatie) 2492TVDenHaag070-3834592

communicatiehn@planet.nl

CLUB VAN lOO
Postbanknr.78.60.073 /ABN AMRO 50 94.92J38

Ben Hermans De Sillestraat 266

(Voorzitter) 2593 VE Den Haag 070-3473873

Renó Meijer Sportlaan 229

(Vice-voozitter) 25ó6KEDenHaag070-3625212
Louise van Delft V. Loosuaat 75

(secretaris) 2582X8 DenHaag 070-3522519

KarelStolk Bamsteenhorst482

(penningmeester) 2592ETDenHaag0703820418
GeorgetteParlevliet Pr.Bemhardlaan 15

(PRbesluurslid) 2264CAtridschendam070-3275751

LEDENADMINISTRATIE
Avram den Heijer Tel. (06) 22 965 i35

na 17.00 uur op di, do,vr,za,zo
avram.den.heijer@ I 2move.nl

Maandag en woensdag aanu,ezig op de HRR

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

BARCOMMISSIE
Berry Kramer Clavecimbellaan 75

(voorziuer) 2287 VCRrlswijk 070-3943936

Ruud van Groeningen 2e Anth Heinsiustraat 84

2582 VW Den Haag 06 53533941

WEBMASTER

Hans Eikenaar webmaster@hagueroadrunners.nl

CLUBKLEDING
Ed zijr 06-230q5534

REDACIIE
Hilde Eugelink

§

KANIIIHET?

Voorztfrer

technrsche

c0mm6§rc

llleer info:

Erkspaargaren

070-3834592

I I

Wqndelreizen
die lopen

C
a.'

;l t:

lí

intertrek
WWW.INTT RÏRTK. N L

INFO@INTERTREK.NL

TEL. 070 363641 6

BOUW. EN AANNEA'IINGSBEDR!JF

C.BONGAERTZ B V

Lid n.v.o.b.

telefoon. O7A - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax: 070 - 3246874
( 2244 BN Wassenaar )

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

I
,

AndÉ Westerhuis

06-42150679

070-3416t31

\


