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Vergunning

De gemeente staat op voorhand niet afivijzend op onze

ideeen van het aangepaste parcours.Ik heb er alle vertou-

wen in dat wij de vergunning in de wacht gaan slepen.

Het zal ruet zonder de nodige hobbels gaan, maar ik denk

dat wij in ieder geval de conditie hebben om onze lange

adem vol te houden. Omdat wij staÍten op een zogenaÍun-

de doorvoenoute hebben wij een exfta vergunning nodig

en zal een en ander nog door een verkeersbereikbaar-

heidstoetsingscommissie (waanzinnig mooi scrabble-

woord) goedgekeurd moeten worden. De wegbeheerder

heeft daarbrj nog aangegeven dat er in het gebied medio

2006 grote weÍkzaamheden aan de weg zijn gepland. Ik
hoop in ieder geval dat de gemeent€ nu eens langzaam is

en op 21 mei nog niet hier mee is begonnen.

Titel

Hoe komen ze nou weer Íum zo'n titel zult u wellicht den-

ken. Als u de bijgaande foto bestudeert en u verplaatst

zich in de fotograaf, dan heeft u waarschijnlijk dezelfde

blik als de lopen die achteraan starten. De startlocatie zal

gerealiseerd worden op de Bezuidenhoutseweg. Ter hoog-

te van de SER en het Zandvlietcollege zal het start- en

finishvak worden gebouwd en enkele van de wijwilligen

zullen de schoolbanken worden in gestuurd. Het

Zandvlietcollege is namelijk bereid om een gedeelte van

hun school die dag aan ons ter beschikking te stellen. In

de school zal waarschijnlijk het inschrijfbureau komen en

deze mensen zullen dan plaats nemen achter de tafels

waar doordeweeks de leerlingen zitten te zwo€gen.
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Voorzitter aart het uvoord

ln hetseptembernummer
vanThe Hague RoyalTen dat
mele,r terecht zou kunnen op het
verband met een ander evenement. Een

startlocatie was nog niet gevonden, maar er was
goede hoop. Aan hetwoord Marcel den Dulk,

namens àef bestuur van The Hague Royal Ten.

voor 99lo

nieuwe staÍ-

over de

al enkele mondelinge

met omliggende scholen en ministeries

voor het gebruik van grond en gebouwen.

Om maar met*n met de deur in huis te vallen,

2NS was wet en uÍterstsuccesvol jaar. We

hebben divene aansprekende preÍaÍies
geleverd en met onze ongeveer 180

vriiwilligen(sten) eruoor gezorgd, dat terugge-
keken kan worden op een fijn verlopen

Terugblikken op de rrrarathon
Eind mei startten ruim deftig man en vrouw met
de voorbereidingen op een marathon van het
najaar. De speciale marathongroep was een ini-
tiatief van Roché Silvius in samenwerking met
Willem de Graaf, Appie van Beekhuizen en Frans

Perdijk. Het merendeel van de grep trainde voor
Berlijn, Amsterdam of New York.lnmiddels heb-

hen alle lopers hun race goed uitgelopen. De

redactie van de Hot Road Review vroeg aan een

van de lopers, Antoinette lans, om een terugblik
op haar marathon. De marathon van Berlijn.

zuunige Zeelandse): per 5 km 29.59 (hartslag 148);29 .42

( 155); 2e.46 ( 157);29,51 ( 160); 30.20 (163); 30.a0

(164);30.37 (162);31.25 ( 163); 12.10 (173). Een mooi

rijtje, al zeg ik het zelf. Het was echt wondertaarlijk, het

paste allemaal in elkaar.

Allereerst, Willem, Frans, Appie en in het bijzonder

Roché ('Je moet je klep houden wanneer je loopt!"):

bedankt voor de raining en voor de hformatie die jullie

als toppn gegeven hebben!

Wat zijn nu de'succesfactoren'?
Dat is natuurlijk in de eerste plaats de training zelf, met de

intervaltainingen en het lopen in hartslagzones. Ook het

samen lopen met mensen die je nog niet kent, maar gedu-

rende het najectje maatjes worden. Bovendien het praatje

van Jacqueline over voeding: veel dingen weetje al, maar

het beklijft pas als je het in de praktijk toepast. Je moet je

Ichaam wennen aan energieverbruik en snelle energieop-

name.

De lange duurlopen waren echte generale reptities,
waaóij veel mis ging. De eerste was in het Delftse Hout,

en daar liep ik per ongeluk de twee lange rondjes, in

plaats van een lang en een kort. Bij de tweede

(Voorschoten) kwam ik te laat, miste Hilde, liep ik ver-

keerd, was het te warm en te benauwd, h leverden wel

een aantal lessen op:

. lrs 1: De powergel, die ik voor het eent gebruikte,

gleed gemakkelijk en snel naar binnen.

. Les 2. In tempo 2lopn werkte uitstekend.

. ["es 3. De afstand was goed vol te houden,

. lrs 4. In Voonchoten wonen wiendelijke mensen, die

je water geven als je erom vraag (een motonijder, en

twee jongetjes ("zo'n band met flesjes heeft mijn vader

ook!) bij een ankstation). Les 5. Onverdunde gatorade

werkt niet goed.
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aansprekende resultaat werd geleverd

Willem de Graaf, die in Urecht bij de

M40 Nederlands kampioen werd op de

de prestaties van José Willemse en Keith

Deattridge in hun leeftijdscategorie bij de Nederlandse

kampioenschappn op de10 kilometer in Schoorl moeten

zeker nog een keer vermeld worden. In het Zug en

kkerheid circuit leverden divene atleten van onze ver-

eniging toppresaties. De I van de 4 werd voor de derde

keer in successie gewonnen.

Het opzetten van een racingteam onder leiding van

Roché Silvius heeft zijn vruchten afgeworpn. Niet alleen

voor de deelnemers, maar ook voor de jonge beloften die

hun weg gevonden hebben naar onze vereniging en onder

de deskundige leiding van Roché en met ondersteuning

van Eddy Zijl, hun prestaties zien verbeteren . De start

van het racin$eam is een uitstekende "eyecatcher" geble-

ken en zal hopelijk een vervolg hijgen in het starten van

een damesracingteam in 2006.

Een absoluut hoogepunt was ongetwijfeld de 9e editie

van de Royal Ten. Een record aantal deelnemen(ster$ en

een bijna perfecte organisatie. Over uitstraling gesproken!

b ZfrT commissie, die nog nooit zoveel atleten naar de

CPC begeleidden. Hieruit blijkt wel dat organiseren de

Hague Roadrunners in het bloed zit!
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was ik blij toen AndÉ van de redac-

waar het artikel over Berlijn bleef.

maar het geeft me mooi de gelegen-

te kijken en om het logboek dat ik tijdens

de hele marathonraining bijgehouden heb, af te maken.

Eerst de technische gegevens uit mijn hartslagmeter

(Medion, verkijgbaar bij de AIdi, je kent dat wel, een

vroeg
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Nieuws uit de cornrrrunicatiehoek!
per lij$ met gemiddeld vier antwoordcategorieën pr vraag

naast een aantal 'opn vragen' betekent heel veel werk om

alles tot in de puntjes uit te werken. De verwerking gaan

we doen met behulp van een computerprogramma dat

SPSS heg. Het voert te ver om hier uit te leggen hoe, maar

neem maaÍ van ons aan dat de uitkomsten en dat wil ik
nogmaals benadruklen, volledig anoniem en professioneel

verwerkt worden. Het streven is om tijdens de ALV van

het voo{aar een mooie presentatie over de enquëte te hou-

den (allemaal komen dus!). En eerder houden we jullie via

dit blad op de hoogte van onze vorderingen.

Komende weken zullen we ook degenen berichten die

graag persoonlijke reactie wensten (dat gaat via de directe

beffoklrcnen bijv. bestuur of desbeteffende commissies)

en maken we via de prikborden bekend wie een van de zes

barkaarten heeft gewonnen (immers iedere 25ste inzender

verdiende een barkaart t.w.v. maar liefst 10 euro).

Wordt dus vervolgd!

Dcor, Nathalie, namns de ammunicatixonmissie (die nu

bestaat urt fiE Hestel Nando, Marion en bovengenemd

peryn,on)

l, aatt het uuoordNamenwe in devorige editie nog snikkend

ahdrcid van Bastiaan als lid van de communica-

tiecommisie enwarenwe nog opzoek naaréén
veruangeL nu kunnen we melden dater zich

twee nieuwe vriiwilligers bii onze commissie heb-

Marion en Nando.

keer laten we Marion aan het woord ter-

nu al iets over Nando Rensen willen ver-

gen (1845 uur) meestal te halen. Inmiddels zit de kwart

triatlon er voor Nando op. Was het een plezierige ervaring

maar was hij ook een blessure rijker. Zodat hij uiteindelijk

met een tussenpose van wederom één jnr, nu weer regel-

matig op de club ftaint. Naast zijn werk als projectleider

(mn. keuzebegeleiding van studenten of scholieren) aan

de Hogeschool van Amsterdam venterkt hij sinds kort ook

ons team. Nando welkom en hulde dat jU je aangemeld

hebt als vrijwilliger bij HRR!

veruolg van pagina 1

met hardlopen in 1998 toen hij naast

zijn studie psychologie en part time job naar de raithlon

wilde toewerken. Fir$ things fint, dus hij begon met

lopen. Eerst voor zichzelf maar daarin miste hij toch de

regeknaat. Liep wel nog de 2l km van Egmond en besloot

zich toen ern jaar later aan te melden voor de ZOT. Liep

daar lekker maar werd pas regulier lid van HRR toen hij

weer een jaar later z'n werktUden vanuit standplaats

Almere kon aanpassen om de aanvangstijd van de rainin-

Ledenenquëte

Maar liefst 163 leden hebben 'm ingeruld! Voor het invul-

len hadden we een extra moeihjkheidsgaad ingebracht

door de hokjes bij het drukken te laten vervangen door

eurotekens of helemaal niets... Zonder gekheid, dat was

natuurlijk een vervelende fout maar daarom exfa dank

voor iedereen die de moeite genomen heeft de vragen in te

vullen.

Honderddrieënzestig vragenlijsten en drie.entwintig vragen

De en het tenein gaan er ieder jaar beter

uibkn iMaij de vele vrijwilligers, die o.l.v. Ben

Hermans en Jelle van der Veen de vele noodzakelijke

werkzaamheden venichten. Niet vergeten mag worden de

aanschafvan het nieuwe meubilair in de kantine, dat dank-

zij de steun van de Club van 100 gerealiseerd kon worden.

Onder het motto: de leden staan centaal bij HRR, is in

de voorjaanvergadering door het bestuur het beleidsplan

2005 - 2m8 gepresenteerd. Teneinde nog meer aansluiting

te vinden bij de wensen en verlangens van de leden is in

het najaar een enquete gehouden, (uitslag nog niet bekend

bij het schrijven van dit stukje), zodat bij de uitvoering

zoveel mogelijk rekening gehouden kan worden met wat

er leeft.

Tenslotte, ik ben mij ewan bewust dat nog vele andere

punten in dit artikel genoemd hadden moeten wordendie

ook bijgedragen hebben aan een goed 2005, maar daarvoor

ontbreekt de ruimte. U kunt deze ieder voor zich aan dit

artikel toevoegen.

Alvast hele frjne feestdagen toegewenst. Tot de nieuw-

jaarsrecepie.

R< s E
We hebben nog steeds vrijwilligers

nodig voor de [ardienst! 
'

)r

je hierin geiïteresseerd bent, geef je

, Je wordt een keer in de acht weken

maandag, woensdag of donderdagavond

ingezet. Ie kunt eventueel opge-

ven met wie je dit wilt, br.lvoorbeeld met een loopgroeps-

genoot en op welke avond/ochtend je dit wilt doen. Meld

je dus zo spoedig mogelijk aan brj een van de barcommis-

sieleden.

Berry Kramer zal na yele jaren voozitter te zijn

geweest vanaf 1 januaÍi stoppen met zijn werkzaamheden

voor de commissie en hij zal hierin zeer gemist worden.

Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter. Mocht

je daann geinteresseerd zijn, meld dit dan ook aan een van

de commissieleden. Tot die tijd is Berry wel bereid in het

nieuwe jaar op basis van hulp aan de overige barcommis-

sielden voor zolang nodig, nog bijstand verlenen.

Ben je al vrijwilliger en heb je suggesties voor de bar

dan kun je natuurlijk een van ons aanspreken hierover.

We zullen dit dan bespreken in de commissie. Voorstellen

in verband met de inkoop kun je het beste melden aan

Anjo Querido. Zij zal dit eerst bespreken met de commis-

sie. Vergeet ook niet aan Ineke Gillet op tijd door te geven

wanneer je afuezig bent zodat zrj weet dat je geen bar-

dienst kan draaien op die datum,

Door: Barco

Metsryttgoelfjn,

lohn AgteroÍ, voonitH
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The Hague Royal Ten

Ook het uitslagverwerkingsteam zal een plek in de

school krijgen. Voor deze mensen is er eindelijk een

behoorhjke ruimte met veel licht en ruime werkplekken.

Ik weet dat ze nu al de knusse vrachtwagen zullen missen

waarin zij toch jaren samen de uitslag weer iedere keer

voor elkaar kregen.

Aangepast parcours

Na de sart op de Bezuidenhoutseweg zal men richting het

Centraal Station gaan. Rechtsaf de Boslaan op en dan het

reeds bestaande parcoun op lopen. Het parcours zal iets

aangepast moeten worden omdat we \ryat meters te k0Í
komen, maar de routemanager Han Elkerbout herft al iets

bedacht. Hoe het er uiteindelijk uit zal komen te zien is

mede afhankelijk hoe de werkzaamheden zullen uitpak-

ken. Het voordeel van dit parcours is dat wij de Utrechtse

baan vrij houden. Het afsluiten van de Boslaan was v00r

de plitie en gemeente nog wel eens aanleiding om in de

vergunning nogal dure eisen te stellen. Er werd eens een

lichtkrantwagen verplicht gesteld en dit is nu eenmaal niet

de goe&oopste oplossing. Gelukkig is het nooit zover

gekomen.

Hoe staÍ en Íinish gedeelte voor de rest precies ingericht

zal worden moeten wij in de komende trjd nog gaan

bedenken. Het is in ieder geval al een hele geruststelling

dat we een startlocatie hebben gevonden die aan onze

eisen voldoet en dat wij al een onderkomen hebben

gevonden. Deze gebouwen hebben wij nu eenmaal nodig

omdat de ruimte niet toelaat dat er tenten worden

geplaatst.

Wanneer de onderkomens niet te verl geld kosten in ver-

houding met de tenten, dan kan onze financieel manager

ook weer eens een beede glirnlachen.

De barcommissic bestad uit (van linlc naar rechts): Stund: Ruud van Groeningen (penningmeester), Anjo Querido
(ínknop), Nellio Verpoort @iverse tal«n), Mwil« Korterink (diverse tul«n)

Zitlerul: lnel« Gillct (indcbnbanooster), Berry kamer (vooni.fier)

Kort versla

mene Le

I
den

lohn Agterof meldde dat hijde zijn de pnoriteiten voor 2006 van

van Wassenaar her'tft gesproken naar

aanleiding van divene auto-inbraken

en diverse commissies bekend gemaakt.

commissie heeft een probleem aan-

van de afgelopen week. De politie zal gezien Ben van Kan, Roché Silvius en Eugene van den

vaker surveilleren tijdens onze trai- Berg stoppen. In overleg met de Íainers en bestuur wordt

ningstijden.Vezoek aan de leden om naareenoplossing gezocht.

vooral aangiftete doen,Tevens meld- Ook Berry Kramer, voozitter van de barcommissie, wil

de hij, naar aanleiding van een waag sbppen zodraeen opvolgergevonden is. Gelukkig blijven

in de vorige ALV, dat de identificatie- de overige commissies volledig bemensd en heeft de com-

plicht ook voor lopers geldt. Het niet municatiecommissie zelfs twee nieuwe mensen erbij.

kunnen of willen tonen van en origi- De penrungmeester presenteerde de begroting 2006 die

ne,r:l en geldig identiteitsbewijs is is opgesteld in samenwerking met de betrok'ken commis-

strafbaar en men loopt het risico op sies. De begroting 2006 is gebaseerd op 650 leden. Het

een boete. Een kopie is niet geldig. begrote resultaat is € 387 psitief.

Men h*ft toonplicht bij overtreding. Door: losé willense, 2e Se«etais Eestuur HRR

Nog een half jaar

De komende tijd zullen wij ons concentreren op de ver-

gunning en het rond maken van afspraken met de omlig-

gende ministeries, woonhuizen, scholen en wie nog meer

last van ons zou kunnen hebben.

Het is nog maar een goed half jaar en dan staan we er

weer. Ik hoop dat dit dan toch nog een sptterende lOe

uitvoenng wordt, waar wij eigenlijk wel recht op hebben

gezien onze historie.

[,oop voozichtig deze winter en ik houd u op de hoogte

van de ontwikkelingen.

Aangezien dit het laatste clubblad van het jaar is wens ik

iedereen een sportief en gezond 2006 toe.

Marcel den Dulk

Vaaitter fhe Hague Royal Ten
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Trainingsweekend
leder jaar opnieuw organiseert een aantal

enthousiasfe leden een trainingsweekend voor
belangstellende leden. Het trainingsweekend is

een sportief en gezellig jaarlijks clubweekend.

Dit jaar in de bossen van Bergen op Zoom. Hier

de laatste info van het organiserend comité.

gemerkt zijn wij hard bezig met de

voor deelname aan ons HRR trarmngs-

We zitten bijna vol, dus schrijf u snel in

Verblijf
De sayokay waar wij veólijven ligt midden in de bossen

(o.a. wouwse planagefandgoed Lievensberg), waar men

fantastisch kan hardlopen, mountainbiken, wandelen en

fietsen.

Er zijn 4 en 6-persoonskamers met een eigen douche en

toilet op de kamer.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

. Vrijdag 2Tjanuari:

Ontvangst vanaf 15.00 uur

Ovemachting incl.beddengoed

, Taterdag28januari:

Uitgebreid brunchbuffet

Na middagprogramma onbeperkt koffie/thee met

warme/koude snack

Diner met saladebuffet

Feestavond

Ovemachting incl.beddengoed

, 7nndag29 jar;rluan:

Uitgebreid brunchbuffet

Na middagprogramma onbeperkt koffre/thee met

warme/koude snack

Het programma wordt om 17.00 uuÍ aksloten.

Wilt u deelnemen?

Geef u op via het inschrijfformulier en deponeer deze in

de groene brievenbus of schrijf u in via de site van

www.hagueroadrunnen.nl

Vragen?

Heeft u nog vragen, bel dan met Hellen den Dulk 06-

24144ffi1

Door. Hellen den Dulk, tackie van Tilborg, Ben Hermans en

Ton Toet

HRR ïrainingsweekend 2006
von vrijdog 27 januwi t/rn z"§rldag 29 jonuari

Bzrgen sp Z§crn

@a

Vcor vnacaa l.lollcn don Dulk 0ó-24144ó01

Kostër wnr dit weekend€ 9§,--p.p.
exel. hurs' nor.nrtoinbikc. fiets

Inschrijving tot aftd dccembrrr 2005
mox. 80 perrsm.n. wl is wl.

Schrijf u nu in vio
het

inschrijff ormuliar
wol in het clubhuis

ligt of vio de site van

de

hogueroodrunnars.nl

Lddo?§tr

È* orssirotii,
Jeky vtr Tilbarg.
8en ll*mms"
Tfi Toct s
|.$ella dcn §ulk

fot:cl ffi ,ut ttcaÍ
lorO ÍllrttYÍlt

Zondag 15 januari
N ieuwiaa rsreceptie H RR

20T2006 komteraan !

zalerdag van het nieuwe jaar, dus op

gaan de ZoT-frainingen weer van

Zeg het voort, maak je buren, vrienden en familie weer

enthousiast. Haal ze over de streepl !

Ken jij mensen die graag goed voorbereid de CPC wil- Voor het stellen van vragen kunnen ze terecht bij

len lopen, wijs ze dan op onze ZoT-tainingen. jjderaner@hotrnail.com,maarookhllenmet:

Informatie over de Z0T is te vinden op onze website 070-3246830.

wwwlagueroadrunners.nl We komen ook met e.en folder over de Z0T. Die kun je

meenemen en weggeven aan geihteresseerden.

Dankzij de leden zijn er altijd zoveel lopers bij deZDT,

dus: JIJLLIE zijn aan zet !!

Door. léjé Groot

It/íenke Amelie
op 8 oktober 2N5 om 16.21 uut

0uden:

Fnnk van Maanen en Yvonrre Kluiitnans

Malakkartraatl34

25855V DenHaag

070-354{212

Frankluonne@hetnetnl

((

Toscane en Umbrië

WANDELEN
met proÍessionele begeleiding

van Lucia ;

deskundige van dit gebied

www.luciatours.nl

Brochure?
Bel: 070 - 3646012
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bereiden wij weer bijna 200 mensen

l &
lt

*

l r-tt&
*

ts

\.

x;j.-

I

'"J 
':'

i.t r't
ir '.,9d

*.
I :".

lz

rh
p,b.

Wist dat,.i? I
tergamituur kunt bestellen?
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/

4



4 GEZONDHEID Hor Rolu Rrvrcw

Fys[@ New York marathon 2oo5 Forellen à la Julio

Op uitnodiging van Holland Runner mocht
Dannis van den Berg, fysiotherapeut bij de HRR,

me naar de New York marathon. Volgens lopers

een van de mooiste, maar ook zeker een van de

zwaa$te marathons van de wereld. Een verclag

van Dannis.

;1 p 3 november vertrok ik met Iceland Air via

f I UstanO naar New York. Negen uuÍ later en met

V een tiidsverschil van zes uur in de benen kom ik
:h$,oen,,'goep van 40 lopen aan in de City. Na een bieÍje

in het Holland Runner House, een pub onder het Empire

State Building, zoek ik mijn bedje op om snel in het ritrne

van New York te komen. Echter om vijf uur in de ochtend

zaten Rob, de andere fysiotherapeut, en ik klaar wakker

rechtop in ons bed. Een goede tip voor iemand die de

marathon in een ander deel van de wereld gaat lopen:

neem ruim de tijd om te acclimatiseren en kom niet een

dag voor de mmathon aan.

Vrijdagochtend gingen we met alle deelnemers (ongeveer

60()) van Holland Runner naar Central Park voor de

groepsfoto en een lichte training rond de finish. Na een

lange vlucht is het lekker voorje lichaam om weer hard te

lopen en zeker in de setting van Cenfal Park. Ru$ig inlo-

pn, warming-up en een lichte interval training zet de cir-

culatie lekker aan en zeker als je met een beroemdheid als

leontien van Moorsel, die op hetzrlfde moment in het

park aan het trainen was, op de foto mag. Met Rob hardlo-

pend over Fifth Avenue terug richting hotel, na eeÍst een

lekker maar zwaar Engels ontbijt brj Toni genuttigd te

hebben.

Blessurespreekuur

Om twaalf uur begon ons blessurespreekuur op onze

kamer. Met behulp van intekenlijsten konden de deelne-

mers van Holland Runner inschrijven 0m zo een blessure

te laten diagnosticeren, te laten behandelen of advies te

vragen. De deelnemers van een andere Nederlandse orga-

msator keken jaloen naar de mogelijkheid een fysiothera-

peutische behandeling te krijgen. Ons spreekuur werd

druk bezocht. De een was tevreden met een advies, de

ander had een behandeling nodig om ervoor te zorgen dat

de marathon gelopn kon worden. De klachten varieerden

van een Sl-blokkade, hamstringinitatie tot achillespees-

klachten. Soms was de blessure nieuw en soms was het

een voozetting van een behandeling van therapie vanuit

Nederland. Onze behandelingen waren succesvol waar-

door alle deelnemers die bij ons langsgekomen zijn de

marathon, met wisselend resultaat hebben urtgelopen. Er

was echter één deelnemer die vlak voor de marathon een

zweepslag opliep en met geen mogelijkheid de marathon

kon lopen, omdat het kapotte weefsel in twee dagen niet

henteld kan zijn. Ons spre.ekuur was op lrijdag en zaÍeÍ-

dagmiddag en de zaterdagavond was voor noodgevallen.

Vrijdagavond was er in het Crown Plaza hotel een mee-

ting voor alle deelnemen van Holland Runner. Hier ke-
gen zrj de laatste details over de marathon en medische

tips zoals over het insmeren van bcpaalde lichaamsdelen

met vaseline om schuren tegen te gaan en over het tot je

nemen van dmnk (niet te veel en niet te weinig). De

belangrijk$e tip is echter geen dingen te doen die je tij-

dens je training niet hebt gedaan, dus ga geen koolhy-

draatrijke drankjes nemen alsje normaal alleen maar

water drinkt.

Eerst Friendshiprun en dan het echte werk
Op zaterdag heb ik als niet marathonloper deelgenomen

aan de Friendshiprun, een zeven kilometer lange run van

het gebouw van de Verenigde Naties door Manhattan naar

Central Park met aan de fnish niet minder dan ongeveer

20.000 ontbrjdes. Het is de bedoeling dat je trjdens de run

laat zien uit welk land je komt. W1 dus allemaal in het

oranje, de japannen in een kimono gekleed en de

Mexicanen met een sombrero op.

Op de dag van de marathon moeten de lopers om zes uur

al richting de bussen die hen van de City naar de start op

Staten Island brengt. Dit gaat zo snel dat ongeveer 30.000

lopen binnen twee uur met honderden bussen de start

bereiken. De start van de 37000 lopers is om 10.10 uur en

wij supporters stellen ons op aan de First Avenue ter

hoogde van het 17 miles punt. De oranje banieren van

Holland Runner en de vele oranje supporters bestrijken

zo'n 100 meter en is zo em goed herkenningspunt voor de

lopen. Nadat de toppen gepasseerd zijn, volgt het

leger recreanten. Wij schreeuwen onze longen uit het

om zo vnl. Hollanden aan te moedigen. Je ziet de

opleven Na het hreiken van de finish kijg iedereen een

prachtrge medarlle en gaat moe maar voldaan naar zijn

hotel. Om 8 uur begon een wel heel bijzondere cooling-

down, een fee$ in het Holland Running house waar tot in

de vroege uurtjes gedanst werd, onder het motto actief

herstel is beter dan passief op je bed liggen.

Kortom, ik vond het geweldig aanwezig te mogen zijn bij

dit evenement en hoop volgendjaar wetr van de partij te

mogen zijn.

Door. Dannis van den Berg - Fysiotherapeut HRR

twee perconen. De forellenscho-

combineren mettortilla en salade,

lng

Voor het gerecht zijn de volgende ingrediënten nodig:

Forellanschotel:

2 Forellen, ca. 3009 per stuk, bloem, 1009 Serranoham

Rauwkostsaladt:

rode en groene paprika, komkommer, tomaten, uien, I
teende knoflook, peper en zout, olijfolie

Tortilla:

2 à 3 aardappelen, kleine ui, teen knoflook, olijfolie,

zout,3 eieren

Bereiding:

Maar de forellen goed schoon en dep ze droog.

Bestrooi de binnen- en buitenkant met p€per en zout. Vul

de vis met in stukjes gesneden ham en haal de vis door het

meel. Bak de vis in veel olie in l0 minuten goudbruin.

Snijd alle rauwkost fijn en meng het door elkaar.

Besprenkel met olie en voeg peper en zout naar smaak

toe.

Snijd de aardappelen in dunne schijfjes en bak ze lang-

zaam in vepl olie. Wanneer het bijna klaar is vrijwel alle

olie uit de pan gieten. Voeg nu het fijngehakte uitje en de

geper$e knoflook toe. Vervolgens drie geklopte eieren

toevoegen en het omelet langzaam laten garen en omke-

ren.

Tip van Julio!

Eet bij de forellen lekker vers stokbrood. Drink I of 2

glaasjes wijn bij de maaltijd. De rest van de fles mag na

het eten onder genot van muziek en kaarslicht worden

genuttigd. IJs 0f fruit als dessert

Koffie met likeur voor de dames en koffie met cognac

voor de heren.

ekerd zíin qtan een::.:.::i:

KOK Assurantiën kan u van dienst zin op het gebied vans

Inlichtingen: John Agterof
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F Hypotheken;

F Pensioenen (individueel of collectief);

F Financial Planning;

7 Employee en personal benefits;

7 Bedrijfsspaarregelingen;

F Verzekeringen van onroerend g«red.
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'Hubertusslot'

ln september las Bas Mullekes in de Kampioen

dat er in het Nationaal Park De Hoge Veluwe
voor de eerste keer een halve marathon georga-

niseerd zou worden. Het leek hem wel leuk om
mee te doen, mede omdat hij al meerdere keren

in het park is geweesf. Een verclag van Bas

Mullekes.

Park De Hoge Veluwe is altijd veel te

heb ik er o.a. het Kröller MÍiller Museum

rondgelopen in het jachtslot St. Hubertus

slot is ontworpen door Berlage die ook

inrichting voor zijn rekening nam), gewan-

deld, gekampeerd en natuurlijk ook ,,wit gefietst". Als je

zo rondloopt in het Nationaal Park De Hoge Veluwe kun

je btjna niet geloven dat dit park eigendom is geweest van

maar een familie.

Beweegweekend

De halve marathon is onderdeel van het Beweegweekend,

wat gehouden werd op 8 en 9 oktober. Wij, mijn vrouw

en ik, gingen er het hele weekend heen.

Op zaterdag vonden er allerlei activiteiten plaats zoals

Nordic Walking, een Tai Chi clinic en een wandeling van

20 kilometer die ook door gebieden ging die normaal voor

het publiek gesloten blijven. Voor de ;riet bewegers" was

er het Nederlands Kampioenschap Bosarbeid: houthak-

ken, maar dan met een kettingzaag. Het was een gezellige

boel met allemaal stoere mannen met houthakkershemden

aan. Ook zagen we hier de tweeyoudig wereldkampioen

aan het werk. De deelnemers moesten o.a. een boom

omzagen die dan op een door hen vantevoren in de grond

geslagen piketpaaltje moest vallen. Dat luhe aardig. Maar

toen er boomstammen met de handbeugelzaag in stuk'ken

moesten worden gezaagd ging het mis en kerg de zaag

de schuld. Dit wedsnijdonderdeel werd zelfs geschrapt!

Na de houthakkersprikelen besloten we, mijn vrouw Pien

wö mee, 0m eerst in Otterlo ons hotel op te zoeken. 's

'Vrifre fwtsen zurgen ervonr dd iadcreen makkeffi het

Park doorkruist'

Avonds hebben we in een eetcafé gegeten. Ik had een

Wienenchnitzel formaat deurmat (groot!!!!) en nog lek-

ker ook. Nederland - Tschechie werd vertoond op een

groot scherm en wij zaten op de eente rang.

Lopen door landschappen

Zmdag zijn we met de Witte Fietsen naar het cen[um

van het park gereden. Op het plein bij restaurant 'de

Koperen Kop' was een lopersmarkt met allerlei stands. Er

speelde ook een orkestje. Achter het plein was de start. Er

zou eerst nog een kinderloop en een 14 kilometerloop

starten, maar vanwege de grote drukte - er stond zelfs een

file in Otterlo(l) - waren er nog veel deelnemen onderweg

en werd de start een half uur uitge$eld. Was het daags

tevoren nog stralend weer, nu was het bewolh en viel er

mofegen. Bij de start om kwaÍ voor een was het geluk-

kig weer droog.

Het was mijn eente halve marathon na mijn loopvakantie

en omdat ik hier en daar nog wat lichte pijntjes voelde zou

ik het rustig aan doen, ( proberen rond de 1.50 te lopn)
en wat van de omgeving te genieten.

De loop ging grotendeels over fretspaden en door allerlei

landschapstypen: eent door loofbossen, later over heide,

langs zandvenfuivingen en vennen. De heuvels waar we

over moesten zijn restanten van een stuwwal en vinden

hun oorsprong in de ijstijd (hoezo oud!). Als ik het muse-

um pÍsse€r - het is nu nog ruim een kilometer - weet ik

dat ik mijn tijd ga halen en finish in I uur en 48 min.

Terug op een kinderfiets

Na het omkleden en nog wat gedronken te hebben in de

Koperen Kop besluiten we om niet een pendelbus te

nemen die spciaal voor deze loop de hele dag gratis op

en netr rijden, maar zoeken we weer een Witte Fiets uit

om de 10 km.naar de auto terug te fietsen. Helaas staan er

alleen nog maar kinderfietsen die we toch maar nemen.

t open hoeft voor mij niet meer. Als we het museum pas-

seren zien we daar gelukkig nog twe€ Witte Fietsen van

normale aftnetingen staan die we dan maaÍ amesteren,

pch voor de anderen. Al met al een geslaagd weekend en

misschien volgend jaar weer.

Door Bas Mulleku

7 van de 4 crosscircuit van start

r00t succes

'Het parcours L,endt flir* wat hellingen!'

prachtig novemberzonnetje op het

recreatiepark Duinrell werd zon-

de Duinrell-Cross gelopen. Het

in een serie van vier van het 'De

Crosscircuit'. De race over tien klome-

ter oveÍ een afwisselend en vooral glooiend parcours

werd gewonnen door Monis lVols van Full Time

Runners in een tijd van 36 minuten en 36 seconden. Hij

liet hiermee Tim Brouwer de Koning (ldden Atletiek) en

Haag-atleet Robert-Jan de Graaf achter zich. De eerste

dame was Wendy van de Spijker van Haag Atletiek

(43.15). Snelste man van HRR was TheoTimmermans.

Met een tijd van 41.18 minuten wist hij de elfde plaats te

behalen.

Naast de wedstijd over de 10 kilometer kon ook worden

deelgenomen aan een wedstrijd over vijf kilometer. Ook

vond er eenjeugdloop plaats.

De organisatie van de cross was in handen van Sparta. Zj
konden terugzien op een geslaagde wedstrijd.

Venchillende atleten spraken al van'de mooiste cross van

Nederland'. De volgende

op zondag 11 decemberbij

wedstrijd

Bron: ADl Haagsóe

I

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-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.

orthopedische schoentechniek

D
D

Huykman & Duyvestein

I

Landelijk €rkond lnstallateur

L OO D G I E TE R IN STAL LATE U R

vaÍr Loostraat 140 2582 Y.E Den Haag
tolefoon 07O 3524388 / 06 54332579

M,M

tUER§

in Delft.

D D

Maar wat als lopen niet gemakke-

lijk gaat?
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Kerketuinen.
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GAS EN WATER INSTALLATIES

LOOD EN ZINK WERK
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Favoriete rondje
Hardlopen doen de meeÍen van ons op de dub.

Sommigen lopen ook nogthuisin eigen

omgeving. Omdatze en training hebben gemist,

of om extra kilometers te maken. Mestal lopen

ze steevast hehelfde rondje. De rdactie die ook
weleens voor zichzelf loopt en graag .,r.ns @n

nieuwe route loopl vraagt daarom met enige

rqelmaat aan een van de lden welk rondje ze
graag lopen. De vraag werd deze ker;r g*teld
aan Ronneke Borsboom, loper èn trainer.

naar mijn favoriete rondje hardlopen

niet lang na te denken. Toen ik een tijdje

door een aantal niet Haagse collega's

werd om hen te begeleiden in de voorbereiding

voor de kvenheuvelenloop in Nijmegen heb ik hen het

volgende voorgesteld: loop een rondje Watertoren. Q de

vraag wat dat inhield was mijn antwoord: een route van

ongeveer tien kilometer en prima geschih voor afirisse-

lende trarning. Op de route kom je van alles en nog wat

tegen: heuvels, verharde-, schelp en zandwegen, een

afuisselend landschap, monumenten, historie, weinig ver-

keer, en slechts #n stoplicht.

Tramliin Leiden-Scheveningen

Het beginpunt van de rcute ligt bij het rustieke huoten huis

op de kruising van de Van Alkemadelaan en de

Pompstationsweg. Ooit was dit een halte van de nostalgi-

sche nanrlijn naar Scheveningen. Tot het midden van de

jaren zestig van 2& eeuw konden badgangen zich vanuit

l.eiden naar Scheveningen en vice versa laten vervoeren.

Toen de narnlijn werd opgeheven werd het spoor terug

gegeven aan de natuur. Zo kon zich hier een zandbak van

de eerste orde vormen die uitermate geschih is voor het

zogenaamde 'zandklunen'; een vorm van spoÍ die alleen

geschikt is voor de allerste*sten onder ons. Voor de lief-

hebber vormde het klimmede door het mulle zand naar de

Alexanderkazeme het toppunt van gelukzaligheid.

Glukkig voor velen behoort deze rainingsmogelijkheid

tot het verleden. Een paarjaar geleden heeft de gemeente

Den Haag besloten tot de aanleg van een met felrode klin-

ken bestraat fretspad inclusief een aantal kennelijk onver-

mrjdehjke verkeendrempls. Het fretspad ligt nu heerlijk

in een soort van duinpan in de luwte van de

Alexanderkazeme. Aan het eind bevind zich het enige

stoplicht.

Waalsdorper Vlahe
Als lopr houd je linla Íum, maaÍ als je iets verder kijh
kunje de bouwwerkzaamheden Íum de de Hubertustunnel

zien, (wederom) een prestigreus project. Vanaf de

landscheidingsweg wordt een tunnel geboord onder de

divene kazemes door naar het HubeÍusduin om daar

weer boven de grond te komen. Als dat maar goed gaat

daar. D€ loper vervolgt echter zijn inmiddels geasfalteer-

de weg door link aan te houden, achter de gebouwen van

TNO en NATO langs. Na de slagboom hgint de

Waalsdorper Makte en kan het echte werk beginnen.

Momenterl is dit stukje natuur alleen nog toegankelijk

voor wandelaars en kent dit stukje natuur relatief nog wei-

nrg bezoeken. Alleen op 4 mei rond acht uur's avonds is

het nog druk. Dan staan de mensen in de rij voor het ver-

zetsmomument van de Tweede Wereldoorlog te wachten

op het moment waarop de $ote klok op de top van het

duin nvee minuten het zwijgen wordt opgelegd. Het is ech-

ter de bedoeling in de toekomst dit gebied ook voor niet

wandelaars te ontsluiten door de aanleg van een fretspad.

Voorlopig leiden schelpnpaadjes je naar diverse heuvels

die de bijnamen hebben gekegen van venchillende

coaches die de steile klimmetjes als het ideale tenein voor

een heuvelraining beschouwen. Overigens ook een aantal

paardenpaden is vemoemd naar illustere leden van het fai-
nerscorps van HRR.

Boerderij Meijendel

Uiteindelijk beland je bij het duin dat menig lopr de nodi-

ge zweetdruppls heeft gekost, maar het uitzicht op de top

doet veel vergeten. Een wijds duinlandschap met in de

verte de skyline van Scheveningen is je hloning. Aan het

einde van het pad kom je bij een t-splitsing weer in de

beschaafde ofuel verharde wereld. Een groot geluk voor

sommigen, maaÍ voor de crossen onder ons een typisch

geval van jammer. Sla je rechsaf en vervolgens links dan

kom je via het Beukenlaantje en de Heksenweg uit bij de

parkeerplaats van Meijendel waar zich de Boerduij arurex

informatiecentrum en het Pannenkoekenhuis zich bevin-

den. Deze laatste staat ook op de nominatie om te worden

Ronneke Borsboom'

gesloopt in het kader van de hen[ucturering. Op dit

moment vinden verhitte discussies plaats over de kwaliteit

van de pannenkoeken, de capaciteit van de Theetuin, de

klantwiendelijkheid enz. enz. Ik wil mij niet in deze dis-

cussie mengen. Ik weet echter zeker dat menig Roadrunner

zijn of haar dorst betaald of onhtaald, aan tafel, in het toi-

let of buiten aan de muur gelest heeft. Ben je het bezoe-

kencenfum gepasseerd dan gaat de route via de

Golfzangweg richting stand.

Pannenduin

Wil je de drukte van Pannenkoekhuis vermijden, dan kies

je na de rsplitsing voor linksafover het Achterom langs de

zeedennen en de pny's. Het pad is licht geaccidenteerd en

klinkers worden afgewisseld door geasfalteerde stukken.

Een heerlijk stuk dat tijd gelegenheid geeft tot mijmeren

over hoe mooi Nederland kan zijn. Vezink echter niet te

veel in gedachten, want na een bocht naar rechts kom je

ke kanten. De Prinsenweg is op z'n mooist wanneer je

tegen zonondergang de top van de Prinsenheuvel (volgens

de kaart Prinsenberg) bererkt hebt. Het duinlandschap dat

in de rode gloed van de ondergaande zon baadt maah op

zo'n moment een onuitwisbare indruk. Terwijl jU afdaalt

moetje dan vooral de tijd nemen om het majestueuze land-

schap in je op te nemen.

Watertoren

Als je dan weer een beetje bij je psitieven gekomen bent

stuit op de naaÍngever van dit rondje: de watertoren van

Scheveningen. Al sinds 1874 staat dit monumentale bouw-

weft op deze plek aan de rand van de duinen. Vlak achter

de Toren wordt van het opgepompte duinwater uit

Meijendel drinkwater gemaakt voor de inwonen van Den

Haag tot aan Nieuwerke* aan den Ussel.

De watertoren zelf moet eventuele drukverschillen in het

drinkwatemet opyangen. Zou de sfoom uitvallenen de

ook op de Golfzangweg weg uit. Bij de t-splitsrng

Golfzang kun je rechtsaf via het Pannenduin richting
rilassenaar maar in dit geval ga je linkaf en volg je de

hinsenweg het lange fretspad naar Scheveningen.

'tlVasbord'

Onderweg kun je nog een uitstapje naar het sffand maken

via het voor fietsen toegankelijke pad Meijendelse slag of
wat verder het wandelpad langs Koningsbos. Voor de lief-

hebber kunje dan een stukje strand meepakken. Wel eerst

even kijken hoe hoog het water staat.

Als speriale attractie biedt de Prinsenweg de beroemde of

beter gezegd de beruchte afslag 'wasbord'. Wie heeft er

niet op de hoogste punt gestaan en gezworen dat hij of zij

deze pukkels nooit, maar dan ook nooit meer zou nemen.

Gelukkig heeft dit stuk van de route ook zijn aanfrekkehj-

pmpn stil komen te staan, dan houdt de grote hoeveel-

heid water in de wateÍoren druk op het leidingnet totdat de

noodsfoomvooziening op gang is gebracht.

Na de toren is het nog een klein stu(e langs de

Hantenhoek waar eertijds de vissenvrouwen de netten

zaten te boeten. tot het begin en tevens eindpunt van het

Rondje Watertoren.

Waar is de waterpomp gebleven?

O ja er is dn object dat in de afgelopn jaren verdwenen is

en dat toch e€n $oot verlies is voor de loper: de water-

pomp b1j de watertoren. Wie staÍ de actie "Wij willen

water bij de watertoren!!"? Aanmelden bij de redactie van

dit blad.

Door. Ronneke Bonboom

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

Karel Roosstraat I
2571 BH Den Haag
Telefoon: 070 - 361 43 43
Telefax: 07O - 360 79 51
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Lievaart Competitie Olympus'TïNaaldwi k- 5000 meter
Een prima nazomeravond voor en
baanwedstrijd over SNN meter. Stabiel wer,
weinig wind en een zonnetje. Een respectabel

aantal HRR-atleten meldt zidt in Naaldwijk.

Ambitieus, maar met de realiteit in het
achterhoofd wordt er ingeschreven. Een verclag

van Ronal Breugom.

serie start om kwart voor acht. De voor-

wordt individuerl ingeluld. De een

langer loslopen, de ander doet wat

Daar is het startschot voor de eerste serie en het veld is

los. Direkt dient zich het vertrek aan van Roché Silvius;

Michel de Maat (och niet de minste) heeft moeite aan te

klampen. Hier zal uiteindelijk niet verl verandering in

komen. De tweede, achtervolgende, groep is interessanter.

De heer Appie Beekhuizen voeÍ de groep (zo'n acht

lopen) aan. De rondjes gaan in 75 à 80 seconden.

Aangezien Appie het tempo hoog houdt is er niemand die

ovemeemt. Ook ondergetekende volgt en probeeÍ zijn

positie te handhaven.

Tot drie kilometer gaat alles prima zonder te veel energie-

verlies. Dan komt toch het moment dat iedereen gedwon-

gen wordt een meer eigen tempo te volgen. De groep valt

wat uiteen en dan is het ieder voor zich. Het moeilijkste is

om vooral op souplesse en effrcient te blijven lopen zon-

der het tempo los te laten en tijdverlies op te lopen.

Voordat wij het weten zrln wij met de laatste ronden

bezig; die zitten dan voor mij al in de 80 seconden. Op

driekwart rondje voor ons loopt Roché; hij zal uiteindelijk

n 15.22 minuten finishen op de eerste plaats. Robert

Roodakker eindigt in 1548 minuten. Appie in 16.16 en

ondergetekende in 16.30 minuten.

Over het algemeen heerst er tevredenheid. Ikzelf had ver-

wacht lager in de 16 terecht te kunnen komen, maar daar-

voor moetje gewoon iets meer baanwedsfijden lopen.

Goeie prestaties

In de volgende series wordt ook goed gepresteerd. De drie

musketiers uit de wedsfijdgroep (Niels, Huub en Ronald)

moeten aan de bak en weren zich kanig. Avram den

Heijer loopt -als ervaren loper- in dezeHde groep alsmede

Andres Stelling. Deze laaste fekt vanaf de eente kilome-

ten zijn eigen plan en voert het veld aan. Ook hij heeft

een eindtijd in zijn hoofd en als het moet doet-ie het

alleen. Heel knap zoals hij het temp weet vol te houden

(16.56).

Opmerkelijk debuut
Tenslotte nog melding van een opmerkelijk debuut in de

laatste serie. Als wegatleet, met favoriete afstanden als de

I

'Roché Silvias aankop'

halve marathon, voor het eerst staÍen in een baanwed-

sfijd zet Henk Breugom een prima tijd neer. Inschrijven

op 21 minuten en eindigen in 21.20 minuten is niet mis.

Zodoende komt er ern eind aan deze spoÍieve avond.

Ieder van ons kan weer vooruit met de gelopen tijden als

basis voor de wedstrijden die komen.

Door'Ronald Breugom

Zeeuwse kust marathon loktober 2005
Na de finish ben je helemaal klaar voor het cross-

seizoen. Dat een marathon in Nederland niet per

definitie over vlakke geplaveide paden gaat is

mijsinds optredens in Apeldoom, Schoorl en

Terschelling op'de hele' al geruime tijd bekend.

En dat de 24 kilometer en en beetje van Zeeland

nanar is was me al luid en duidelijk ter ore geko-

men. Maar dat een marathon in Nederland qua

parcours vergelijkingen kan doontaan meÍ een
cross van de zwaarcte soort....dat heh ik nu toch
echt aan den lijven ondervonden.

voor het evenement was er genoeg tijd
in te stellen op dat wat komen ging.

eigen gelegenheid naar het eindpunt

zijn gekomen had ik alle gelegenheid om

een dubbeldekker de finish-locatie te bekij-

ken. Daama rijdt zo'n bus ruim een half uur om je brj de

startlocatie te brengen. 'Met een omweg voozien van hin-

demissen ga ik snals deze afstand lopend overbruggen',

denk ik en ik hoor het ook anderen om me heen zeggen.

Vaak gevolgd door een diepe zucht.

Totale ontspanning

En opeens is het dan zover. Nadat de kerkklok in Burgh

Haamstede trvaalf kecr heeft geslagen zet een stoet van

600 loprs zich in beweging. De meute schuifelt beheerst

oveÍ een smal fiespad door de duinen. Na ruim ern kwar-

tier komen we op het strand. Heerlijk, wind in de rug, zon

op kop. Ik heb een stuk met mrjn ogen dicht langs de

branding gelopen en me rustig vooruit laten blazen. Totale

ontspanning...... het zou in schril conffast staan met wat

me verderop deze tocht te wachten zou staan.

'Hetww hmlwerkentegen de windin'

Het eerste gedeelte ging soepel. Het 5-kilometerpunt pas

seerde ik in de geprogrammeerde 27 minuten. Ik bleef

kalm op souplesse draven, ook nadat we na dat punt de

Oostencheldedam op draaiden. Dat de wind met van plan

was 0m een time-out te nemen was volstreh duidelijk.

Tien kilometer lang had ik behalve met gebulder vanuit

het west€n te maken met een klapperend startnummer.

Met zijwind op vlak asfalt kon rk op dit gedeelte regelma-

tig blijven lopen. Dus brj de volgende S-kilometerpassa-

ges was ik niet venast toen ik tijden aantrof van 54 minu-

ten en een uur plus 2l minuten.

'Great north run'
Maar die wind bleef niet zo. Na bijna 20 kilometer liepen

wij bij Vrouwenplder op Walcheren het strand op.Ik had

ik al een kwartier mogen wennen aan een wind die recht

in mijn gezicht bleef blazen. Toch was ik zo ontspannen

bezig geweest dat ik me er op kon instellen slechts te heb-

ben rngelopen. Ik beeldde me in aan de staÍ te staan van

een sooft'great noÍh run' (mijn geliefde rainingsronde

van 225 kilometer door de duinen en over sfand ten

noorden van Den Haag).

'Het zou best wel eens 'zwaar' kunnen worden', «lacht ik.

Maar wat me toen te wachten $0nd..... Daarmee vergele-

ken waren mijn meeste eerder gelopen marathons niet

meer dan aardige ommetjes.

Eenmaal op het stand werd onmiddellijk de vloedlijn

opgezocht. Maar het was hoogwater. Er zat niks anders op

dan zigzaggend, de opkomende golven ontwijkend, me

een weg te banen door het rulle zand. De wind (kacht 6)

die op het Schouwse sfand nog zo aangenaam in mijn rug

blies,jaagde nu zand in mijn haar, neus en ogen. Het puur

natuur golfslagbad waar we langs liepen hok houwens

veel belangstelling. Op en in het water waren ze er in alle

gedaanten: duiken en surfers mam ook kleine kinderen en

bejaarden, ze vermaahen zich tegen schuimkoppen

opspringend om vervolgens door zo'n golf op het sfand

te worden gekieperd. Een blootlopr met heel veel vlees

(vast een Duitser) kwam zeHs nog in botsing met een

oudere man die voor mij juist zo geconcenteerd bezig

was om de vloedlijn te volgen.

welijks herkenbaar, omdat het stuivende zand geen aanlei-

ding zag om rekening te houden met de aan lopen gebo-

den service van een zuivere tijdregisftatie. Bij Oostkapelle

zat het heftige sfrandavontuur er weer op. Heel even lie-

pen we in de beschutting van een duinbos. Maar richting

Domburg kwam ik al snel weer in het opn duin met wui-

vend helrn terecht en werd het verschil tussen de toppen

en de dalen van de duinen steeds groter.

Even na Domburg weer iets heel anden: we moesten

opeens een st€nen ffap 0p. 'Wat gaat er nu gebeuren?', dat

woeg ik me af met al zo'n dertig kilometer in de benen.

Maar het was slechts de eente trap in een serie van een

stuk of tien! Er was iets verderop zelfs nog een steil exem-

plaar in de aanbieding met iets van zestig (!) treden.

Uiteraard mochten we ook weer naar beneden. Omlaag

kijkend had ik weldra associaties met de Londense me[0.

Een andere verrassing was een mul paardenpad dat ons

over een buitenduin heen leidde, terwijl de windjuist daar

ook weer wij spel had. Vlak voor Westkapelle mochten

we boven op een stuk dijk lopen. Ach, het was weer eens

iets anden. De donkere wolken die boven de l5e eeuwse

vuuÍoren van het vissersdorp hingen kwamen in rap

tempo onze kant op. Daarmee ook een wat mij bereft

íumgename verfrissende regenbui, nadat de eente drie uur

zonoYeÍgoten waÍen verlopen.

Golfbrekers

Na Westkapelle was het nog maar een kilometer of zes

met-jawel - de wind nu in de rug. Maar het aantal trappen

volgde in sterds sneller tempo op. De duinhoogte nam toe

tot 35 meter, En opeens liepen we weer op het strand.

tekker natuurlijk, maar ai, wat hebben die Zuid-

Walcheraars een merkwaardig idee over hoe effectieve

golfbreken en uit moeten zien. Stel je voor: om de hon-

derdvijftig met€r staat er ern rij hoge houten paaltjes.

Daar moet je je elke keer tussendoor wurmen alvorens

weeÍ aan te kunnen zetten voor het volgende stu(e. En

au, reken maar dat je dat voelt als je na ruim 40 kilometer

elke minuut weer die motor opnieuw moet staÍen.

De speaker was inmiddels $eeds beter te horen. Net als

het enthousiaste publiek dat mij als het ware over het laat-

ste buitenduin heen droeg voordat ik in het oude cen[um

van Zoutelande onder het finishdoek door liep. Jan van de

Marel, de vermaarde triathleet, werd op dat moment net

als winnaar gehuldigd.

Zwaar, maar mooi

Dat mijn tijd (4.12 en nog wat) veel langzamer was dan

die van al mijn 17 eerdere marathons is een weinig zeg-

gend detail. Het was beslist de zwaarste exercitie over 42

kilometers die ik ooit heb uitgevoerd. Hoe moeilijk het zo

afen toe ook was: ik heb vooral in de zware trveede helft

genoten van dit prachtige en goed

Een absolute aanrader!

Stuivend zand

De rode prepmat voor de halve marathon (1.57) was nau- DoorWimKooij
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42
Zo'n anderhalf jaar geleden klaagde Doorloper

op de Hague Road&unner site dat er zo weinig

boeken over hardlopen worden geschreven. Hij

eindigde met de oproep aan lopende schrijverc

of schrijvende lopers om daar eens wat aan te
doen. Nou ben je snel geneigd te denken dat
zo'n liefhebbensite als de onze er niet zo veel

toe zal doen in deze wereld. Maar verdraaid, ik
heb nu alweer deel 2 van het literaire hardloop-
tijdschrift 42 in handen. Let op: Voor lezen die

lopen en lopers die lezen. Nooit gedacht dat die

Doorloper zo snelop zijn of haar wenken
bediend zou worden. Of zou Doorloper de uitge-
ver van dit blad zijn? Een eigen literair hardloop-
tijdschrift, We hebben Hard Gras al jaren voor de

voetbalfanaat. De muur alwer',rvier jaarvoor de

wielerliefhebber en nu dus 4i2voor dehardloop-
fan.

Galaxy van Douglas Adams. Zrjn vijf boeken onder deze

naam uitlezen, komt op zichzelf wel overeen met het

lopen van een marathon, maar dat is niet de verbinding. In

het boek van Adams geeft een sup,ercomputer na 75 mil-

joen jaar rekenen eindelijk het antwoord op de vraag naar

de zin van het leven. Het antwoord is 42. In de discussie,

die volgt met de computer over dit antwoord, stelt de

computer dat het antwoord absoluut conect is, maar dat

de vraag mogelijk niet goed was. Ik denk echter dat vraag

en antwoord in meer overdrachtehlke zin voor heel veel

hardlopen zo helder als glas zijn.

Terug naar 42. Voorlopig een leuk tijdschrift met mooie

verhalen over hardlopen en wat daar mee samenhan$.

Leuk om de geschiedenis van de marathon van Rotterdam

eens te lezen, bezien vanuit het wijwilligerswezen. Of hoe

ern hardloopwedstrijd ook een keihard misdaadverhaal

kan zijn. Maar zoals gezegd: Voor lezen die lopen en

lopers die lezen. Dat zijn dus geen lopen die schrijven of
schrijvers die lopen. Althans niet allemaal. Het zijn voor

een gedeelte liefhebbers. En dat merk je. Wilhet blad leuk

blijven dan moet in de verhalen met liefhebbende journa-

listieke blik van wat meer afstand naar de wegatletiek,

zijn wedstijden en zijn boegbeelden worden gekeken.

Dan voozie ik dat over een aantal jaren vanzelf zo'n

mefeftje 42 in de boekenkast is ontstaan. Nu weet ik dat

nog niet. Maar voorlopig zijn de eente twee nummen hun

€ 9B5 meer dan waard. En krjk ik uit naar nummer 3.

AndréWesterhuis

0oievaarspasregeling

1 I et leuke van de naam 42 is dat je als hardloper

l{ naruurluk direct aan de marathon denkt. terwrjl

I I de naam uit een boek komt dat niets met hardlo-

pen heeft te maken nl. The hitchhiker's guide to the

*irwtfrytkr
ik&§}1',

The Hague Road Runnen doet mee met de

Ooievaanpasregeling van de gemeente Den

Haag. HRR geeft een korting van 35% aan alle

gaat in met terugwerkende kacht

van dit jaar. Dit houdt in dat als je

hebt voor 2005, je van de con[ibutie

35lo terug kunt kijgen. Wat hiervoor nodig is, is een

kopie van de gegevens van je ooievaarspas zo snel moge-

lijk op te sturen naar:

Ledenadministratie The Hague Road Runners

p/a Laan van Wateringseveld 1568,

2548 DB Den Haag.

Iederjaar zal de korting opnieuw moeten worden aange-

vraagd, maar hier zal dan ook in Hot Road Review

bekendheid aan worden gegeven. De Ooievaarspas biedt

een korting op taldjke activiteiten op het gebied van sport,

cultuur en recreatie. Behalve in Den Haag wordt de pas

ook uitgegeven in de gemeente Rijswrjk en

lridschendam/Vooóurg. De doelgroep bestaat uit men-

sen met een inkomen tot l30lo van het minimumloon en

studenten. A dit moment zrjn circa 80.000

Ooievaanpassen in onÍoop. Wil je meer weten over de

Ooievaarsregeling? Krlk dan op www.denhaag.nUooie-

vaarspö of bel met het informatiepunt van SZW van de

gemeente Den Haag (070-353 75 00).

Nieuwe Leden

Martine Zoethoutmaar
Kathinka Cramwinckel

Judith de Ruijter
Luisa Lee

Julie-Ann Klatt
Carla Zaat-Bolland

,:: Willy Vermey
Karen Kleijn

Wouter Vermeulen
Debbie Baak

Maarten van Dongen
Dirkjan van Gri

Yvonne Nipperus
Josee Noordam-stempel§

Micha Noordam
Anneke Wesseling-de Jong
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Viclia

lnformatie over advertentietarieven verkrijgbaar bij:

André Westerhuis, Van Loostraat 33, 2582 XA Den Haag

Tel. 070 3796525 - Email wesnet@wanadoo.nl

Vanaf 1919 dé vakkundig specialist voor uw complete

WONINGINBICHIING. In 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 .

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

I-eden van de ffftR. LriJ€Ien

P.f . Duijne

's Maandag gesloten.

van
INTËRIEURVERZORGING

Als Van Duiine
Iret legt, dan ligt tt

Als Yan Duiine
Iret hangt, dan sluit .t

Merrbelstof-
feerderij

VanaÍ 1919 dé vakkundig specialisl voor uw complete

MlQNlNGlNBeil]N G. Onze gord ij nen, vitrages, lamel len,

raamdecoraties en zonweringsproducten zijn de beste in hun soort.

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

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

De Fournitrrren
die U z,o,e.kt vindt

U b{i tlns
Onze afdeling fournituren heeft voor

coupeuses en hobbyisten een prachtige
sodering.

fariffi
#

ln eigen atelier stofferen en overtrekken
door ervaren vakmensen (v/h Pande0

van uw antiek, klassiek oÍ modern
meubilair.

Vrijblijvende prijsopgave.

i5 95 58

lOo/o I(ortirrg!!!
Bad 7 -1397ó

.t:: ;;...,.

I ï ":','l*iltlLLirl*

Kan
20
Ben

J.

R-A-I\II. wan

aantal
eerr

gevallige pel§onen

Bars?
Bou'nrer

Selma
Joyce



Hor Rolo REvrrw HRR I

Beste Leden rran de Club van 
,l00,

1 I et einde van het jaar is bijna bereikt. een jaar dat

l{ gry^o is gegaan met toch wel diverse opzeg-

I I gingen van vooral [ouwe Club van Honderd

Ieden:,rlxden die al brjna 10 jaar hun bijdrage hebben vol-

daan aan onze atletiekvereniging en nu in deze wat min-

der economische tijden andere zaken voor laten gaan.

Bedankt voor jullie steun in de afgelopn jaren!

Maar ondanks dat zijn er toch ook weer een flink aanAl

nieuwe leden bijgekomen. Z,oals Pia Henkes bijvoorbeeld,

die spontaan lid is geworden tijdens de Algemene

lrdenvergadering van de HRR waar Ben Hermans onze

voozitter een hartstochtelijk (zijn zoveelste) pleidooi

hield voor de Club van Honderd. Door de aanmelding van

Pia is de stand op het moment van schrijven van dit artrkel

2ffi betalende leden I Een atletiek-

vereniging met een dergelijk Club

van 100 ledenbestand is een aantal

om trots op te zijn!

Resultaten 2005

Het jaar 2005 stond vooral in het

teken van de Club van 100- bijdrage

van circa € 5600.= ter vervanging

van het totale kantinemeubilair

(tafels en $oelen) in ons Clubhuis.

Dit heeft, zoals iedereen kunnen

zien, de afgelopen periode heeft

plaatsgevonden.

Lid worden?
Diegene die dit artikel lezen en nog geen lid zijn van de

Club van 100 maar wel genieten van alles rondom de ver-

eniging, twijfel niet langer en word lid van de Club van

100. Het is maar € 45; per jaar

voor veel sprtief plezier en een

hoop gezelligheid. Kijk ook eens op

de site www,hagueroadrunners.nl /
Club van 100 voor alle andere pro-

jecten waar wij de laatste jaren onze

bijdragen aan hebben geleverd en

vul gelijk het aanmeldingsformulier

in.

Algemene Ledenvergadering

Verder voor de zoveelste maal de

Algemene lrdenvergadering met

DJ Hakopdetak.

Ondanks de geringe belangstelling keeg hij door zijn

tomeloze inzet de clubleden in de meest vreemde creaties

op de dansvloer!l

Als laatste wil ik namens het bestuur iedereen een

Voorspoedig en vooral Gezond 2006 toe wensen en

hopen wij weer heel veel

(nieuwe) leden op de

', Nieuwjaarsreceptie te

, mogenbegroeten.

*"Z', Met Sportieve Grceten,

Louisevan Delft

(Secretaris Club van

Honderd)

velolgvan pagina 1

rugblikken op de rnarathon'

llli)..

ging niet goed.

leren leven met onzekerheden en dat is

Oh ja, de massages van Trudy en Ineke (nooit eerder

gedaan, maar ja, als je ergens vooÍ gaat, wil je ook alle

hulp inroepen!) hebbn steds voor een snel hentel

gezorgd. De schoenen, zooltjes en loopadviezen van

Gerard van starshoe, waar ik tenminste vijfkeer langs ben

geweest, hebben uitstekend gewerkt.

De dag voor de grote dag

Taterdags heb ik uiteindelijk, zoals alle adviezen zijn,

helemaal niets gedaan: ontbijten, slaapje, de ontmoetings-

punten (22 en 37 km) bepaald en opgeschreven, slaapje,

spullen klaar gelegd (pasjes, geld, startnummer, chip, een

bnefje met de naam ANNA), een loopje naar Unter den

Linden en de finish om te zien hoe ver het tot de eindmat

was vanaf de Brandenburger Tor (heet dat nu visualise-

ren?), weer een slaapje, champagne gekocht en naar de

Ialiaan gewandeld. Op weg daar naar toe de skate-mara-

thon gekruist, en gezien dat het voor skaters zo tegen de

20 km, met vals plat omhoog toch nog lastig is: goed voor

je mentale voorbereiding.

Voor hetzelfde geld was de hele voorbereiding ook voor

niets geweest. 's Avonds keeg ik serieuze buikloop toen

we haar het hotel terugliepen. Ik moest een exfa wasje

doen... Het was niet van de zenuwen, want lilouter had er

de dag erna ook last van gehad, hoorde ik (gelukkig) pas

ní de marathon.

'Anna, darf ich helfen?'

De ochtend zelf heb ik om 05.30 uur (awel!!) een half

uurtje gelopen, op aanraden van onze toppers. De mara-

thon ging als een roes voorbij, de eerste 5 km niet te hard

lopen, heb ik nog met wat mensen gepraat. Daama niet

merr, ik wilde al mijn energie richten. Elke 20 minuten

drinken en om de 40 minuten powergel. Ik strpte elke

keer even uit om de powergel naar binnen te gieten. Zo

rond de 18 km wilde ik mijn starÍlummer beter vastspel-

den, een mevrouw bood aan te helpen ("Anna, darf ich

helfen?), ik wilde het zelf doen, maar met verstrjfde vin-

gen duurde het te lang. Hulp toch geaccepteerd.

Veel aanmoedigingen voor Anna, soms ging ik speciaal

daarvoor aan de kant lopen. Zelfs kleine kinderen konden

de naam lezen, erntje heette ook zo, irep ze trots. Ook

werd ik aangemoedigd "Auf Ama!" door een vrouw met

ern bord met een naam. Dat zei zn: "lch warte auf

Monika". Het 22 km-punt heb ik totaal gemist, Wouter

dus ook. Later bleek dat hij niíóst de lrouw met Monika's

bord stond. Na zo'n 20 minuten had hij, keuvelend met de

omstanders, haar mijn foto met staÍtnummer laten zien.

Dit ontlokte de reactie: "Ah, die Anna, die ist schon lange

her passiert!". 7n tegen de 23 km wist ik wel dat het niet

goed zat, en maakte me zorgen over hoe het nu yerder

moest. Hij had immers de rest van de powergel, die de

hardloopwinkel vooÍ me apart gelegd had. In gedachten

knipte ik het stuk op in drie stukken van 5 zodat het weer

ovezichtelijk was. 0p de 37 km was alles uitgestald,

zodat de voeding heel snel naar binnen kon.

Het laatste stuk was natuurlijk zwaar, mijn linkenchoen

raakte de laatst kilometen steeds mijn rechterenkel, die

begon te bloeden. Als je van zover komt (in januari nog

onder behandeling bij een manueel theraput; Remko:

bedankt voor de pijn, maar ook voor de oefeningen die ik

nu nög doe) trek je alles uit de kast.

PerÍect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perfect geregeld. Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien ziin alle controles inbegrepen.

Zo blijven je ogen (en je

lenzen!) in topconditie. ö
Wil je meer weten? FngSft
We nemen graag detijd VlSpnt
voor je. coNTAcÍLENspLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93
2565 HZ DEN HAAG

TEL.: 070-3607002

Dank

De training was echt geweldig. De belangstelling van col-

lega's en vrienden heeft gestimuleerd, net als de opmer-

king van zowel John als Henk de woensdag before dat ik
er zo goed afgetraind uit zag en dat ik tenminste onder de

4 uur zou gaan lopen. Wouter, dankje voorje ondenteu-

ning, je hulp en je begrp. Als je lichaam aan zijn max zit,

lopen je hormonen (geldt ook voor mannenl) door elkaar

en ben je sneller geuriteerd: dat begint bij de afbouwwe-

ken, en ijlt nog drie weken na. Maar als ik aan Berlijn

terugdenk, kom ik weer in de flow . . .. . .

Door Antoinette lans
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Delnemen aan de City Pier CityJoop van 25

maart 2N6 wordt toch niet of nauwelijks duur-

der. Licentiehouder Den Haag Marketing &

Events (eigenaa/ van de beroemde halve mara-

thon) heeft de organiserende Stichting Atletiek
Evenementen (SAE) weggutuurd.

De nieuwe organisator wordt de 'Sprt, Roadraces &
Management Group' die ook de Marathon van Rotterdam

organiseert. Zij zullen het inschrijfgeld niet fors verhogen,

zoals de SAE van plan was om de kosten te dekken.

Bron: ADlHaagsche Courant, 27-10-2N5

IHE HAGUE ROAID RUNNERS

Presenteert vanaf 1 oktober:

SPORTIEF WANDELEN ÉIU

NORDIC WALKING
Voor wie?
teden HRR en iedereen die wil beginnen met SpÍief wandelen en/of

Nordic Walking. De raining wordt vezorgd door gediplomeerde trainen.

Voor Nordic Walking dient men zelf voor stokken te zorgen.

{. ï ,t
Wanneer?

Q donderdagavond van 19.00 - 20.30 uur en

zaterdagochtend van 9.30 - I 1.00 uur.

Waar?

ClubhuisThe Hague Road Runners

Groenendaal ll, 2244 BK Wassenaar

Telefoon:070 - 3281025

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

leden zijn geen kosten aan de [alning verbonden.

Meer informatie?
Bel met een van de [ainen:
Carla van Beelen 070 - 51 18141

Terry RcËl 070-3474567

Of kijk op wwwhagueroadrunnen.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-s peciaa)zaak
Laan van Meerdervoort 632 - Den Haag

Gratis Parkeren - tel:070 - 368 3074

www.zierrunning.nl info@zierrrunning.nla
7

op 24 september 2005

gelopen. Haar tijd van I

met 0:33:35

bijna 2 minuten van

30

Naaldwijk ook de 50ffi m.

van 15:22.8. Hiermee blijft

hiermee uit de

Bruniulf Greiner

5fl)0 m baan:

Silvius liep op

Ine

40 binnen op

I

eYeneens

Met zijn tijd

hierdoor uit
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van Appie verdwijnt

gelopen op 9 april

is

(l

van 2:41:19, gelopn op 12

m

senioren en

Den1987,in

Valentijn.

l6:57"5 gelopen een veibetering

trial op 12 septenber 2005

0p 12 september veràeterde ze

met 0:24:l I .

als trainer van de

door in

een tijd neer te zetten van

198?). Rochó sïaat dus

de vrouwen senioren achter Anne van

op eell

en Ine

. Sophie van Getnhuizen kwam

vitrine bij de categorie V55 op de

Naaldwijk

binnen op

bij de mannen

0:16:04.
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JryilmAe'r

kliwaart,Tnrus

DaplmePietn

SENrewzwaag

[,hdn,Amt
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Tom vanderHoeven
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