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The Hague Road Bunners Cl-ub

f arrivecl in Den Haag to commence mi nelÍ appointnent with the
ARAMCO Overseas Company in January 1981. I hatl just recovered
from three nonths of inactivity due to an injury to ny lover
Ieft calf muscle, and at that tine I just nanted to run'
without any reaf aspirations of performing to any degree of
excellence.
Certainly, I dict not have any thoughts of training Dutch ath-
letes, and the very idea of forning an athletic club was just
too extreme to even hol.d in try dreams.

Here we are now, in the month of June 1981+, and with the
residue of two CPC training groups we have formed'The Hague
Road Runners Club'. Just like New York ancl Londonr'The Hague
Boad Runners'will become well knonn for the general good and
promotion of the sport of road running and road racing.

ït was the truJ-y international and ve11 run City-Pier-City
half marathon race that first inspired me to form the first
training group. Many well-informed athletic aficionados
thought that ttThe Englishmantt at V and LTC was era?.y to
think that untrainecl beginners eould prepare for a half mara-
thon in twelve neeks:r I{€ all know now that it is possible,
and from these first steps'The Hague rBoad Runners Club'has
evol-ved.

The club is just that; a club formed by many people, and run
by a few very enthusiastic committee members for the benefit
of the entire cLub membershiP.
ïou ray well ask nhy ditl we form the club, when already in
Den Haag there are two existing athletie clubs that, are not
only goocl c]ubs, but are incteetl amongst the very best elubs
in The Netherlands. Really, it was Sscause the first CPC
training group did not bring a single new. member to one of
these prestigious e1ubs, as I had. originally hoped, and I
felt that there vas a need to form a neï type of club that
would cater for the road runner.
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The existing elubs in Den
ning, fron cross-eountry
fielcl events are also part
ment of the c1ubs.

Haag cater for all aspects of run-
to track racing, and of course the
of the all-rountl athl-etie conmitt-
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Our club is therefore for the
welcoue the elite runner or
everyone who wishes to become
us.

people of Den Haag;
the complete novice-
a road raeer to eome
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Alrea6y lre have seen the running of the first race promoted'-
by the club, and we can feel- proud of our ef f orts on that clay'
The race organisation was certainly not without fau1t, b,! I
have not run in a better race of sinil-ar status anyvhere 1n

The Netherland.s. The marshalling of the eourse rÍas particu-
larly good. and. Itm sure we all recognise that the suceess lras
fargLfy due to the.efforts of Ton Vermofen, who put the whole
thing together. líe must always remember that races are put on

for the runners taking part, and the club must strive very
hard in this area to promote events of the highest quality,
and leave any partic:ilpating runner vith a" good impression of
the 

ttHRR 
c lub tt .

Personal training in raeing must also be directecl towards
achieving excellànce. This vi11 not be possible for all of
us: but the effort and. the wil-1 must be there wittrin every
one of us. Everyone has a personal goal and. will eoll-ect a

set of personal records. You must aim at improvement all the
time, tut please be patient. It is the long-term approach to
running that vil-1 bring the greatest suceess'
At aLl- times try to remain injury-free'

Looking at the club now, we nov have over T0 members and. the
number is rising. There is tremend.ous tal-ent in the clubt
;;t only visibt-à in athletic terms, but clearly also in the
skills that are needed to run any elub in an efficient manner'
Even with this great expertise at our disposal, it will still
take many months before we even approach the type of organi-
sation that witt satisfy our ambitions for the cl-ub.

As chairman of the c1ub, r r,relcome you to the road racing
scene of The Netherlands and indeed. Europe, and may you also
enjoy many happy years of running as I have '

Success to a).l- members,

Keittr Deathridge.
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In januari 1981 kwam ik naar Den Haag om nijn nieuwe baan bii
de ttAramco Overseas Companytt te beginnen. Ik had net 3 maanden
niets gedaan ten gevolge v&n een blessure aan mijn linker kuit-
spier en in die tijd wilde ik slechts rennen, zoncler enige
nerkelijke aspiraties om bepaalde prestaties te leveren.
fn ieder geval clacht ik er helemaal niet aan om ned.erlandse
atleten te gaan trainen en het id.ee om een atletiekclub op te
richten kwam zelfs in nijn stoutste dromen niet voor.

Nu is het dan juni 19Bl+ en met de rest van 2 CPC trainings-
groepen hebben we de ttThe Hague Road Runners Cl-ub" opg"richt.
Evenals in New York en Londen, zal de H.R.R. elub algemeen be-
kentl raken op het gebietl van het welzijn en de bevord.ering vanttroad runningtt en ttroad racingtt.

Het was cle werkeli jk internationaf e , goed. georganiseerd.e C. P. C

halve marathon race, die mi j inspireerd.e om cle eerste tràir-
ningsgroep te vormen. Vele deskundige atletiekliefhebbers
vond.en ttat "De Engelsman" bij VenLTC gek was om te denken,
dat ongetràintte beginners zich in '12 veken konden voorberei-
den op een halve marathon. Nu weten ve alfemaal dat het moge-
lijk is en uit deze eerste stappen is de H.R.R. club voortge-
komen.

Dat is dan de clubi een cl-ub gevormd door veel mensen en ge-
leitl tloor enkele zeer enthousiaste bestuursleden tot profijt
van alle clubleden. Je zou je kunnen afvragen wa&rom we d.e

club opgericht hebben, terwijl er in Den Haag aI 2 atleti"\-
clubs bestaan, tlie niet alleen goed. zíin, maar ook tot de
beste elubs van Nederlantl behoren. Het vas, omdat de eerste
C.P.C. trainingsgroep geen enkel nieuw 1id voor een van deze
belangrijke el-ubs opleverde, zoals ik aanvankelijk had. ge-
hoopt en ik voelde ttat het notlig lras om een nieuw type elub
op te richten, die in cle behoefte van cle Itroad. runnertt zo17
voorzlen.
De bestaande clubs in Den Haag voorzien
tentt van cross-country tot traek racing
ook vel'devenementen d.eel uit van de a1l-
club.

Onze club is voor de mensen in Den Haag; al1en zijn welkom,
de beste renner of de echte beginner, we nodigen ied.ereen ctie
ttroatl runnertt wil word.en uit om met ons mee te cloen.
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We hebben de eerste race, die door cle club georganiseerd. werd.
aI gezien en lre kunnen ons trot§ voelen op onze inspanningen
van d.i e dag.
De organisatie v'as beslist niet foutloos, maar ik heb nergens
in NeAerland aan een betere race van dergelijke strekking mee
ge daan .

De opzet van de wed.strijd was byzonder goed en ik ben er zeker
van, d.at het succes voor een groot ged.eel-te te danken was aan
de inspanningen van Ton vermalen, ttie het geheel in elkaar
zette.líe moeten altijd. voor ogen houden, dat raees gemaakt
worden voor de hardlopers en d,at de club er op d.it gebieci
naar moet streven om wedstrijd.en Yan de beste kwaliteit te
bevorderen en bi j iedere d.eel-nemer een goede indruk van H.R.R.
cl-ub achter te 1aten.

Persoonlijke training Yoor hardlopen moet ook gericht zijn
op het bereiken van prestaties. Dat zal niet mo§elijk zijn
voor ons allemaal, maar de inspanning en de wi1 moeten er bij
ied,ereen zi jn. ïeder heeft een persoonli jIc cloel en zal een
aantal persoonli jke re cords \Ier"zamelen. Je moet steed.s stre-
ven naar verbetering, maar lrees aJ-sjebJ-ieft geduld.ig.
Het is de aanpak op lange termijn die het grootste sueces
zaJ- opleveren. Probeer altijd blessure-vrij te bliiven.

Als lre nu naaï de club kijken, hebben we meer dan 70 leclen en
dat aantal stijgt nog. Er is een enorm tal-ent in de e1ub,
niet a1l-een op atletiekgebied., maar ook op het gebied van
het besturen van de club. Ond.anks de d.eskundigen, die lle
tot onze beschikking hebben, zal het nog maanden duren voor
rre het soort organisatie hebben, dat aan de verwachtingen
van de club zal vold.oen.

Als voorzítter van de cl-ub heet ik ju1Iie
op het ttroad-racingtt toneel van Ned.erland
Europa en hoop, dat jullie evenals ik van
ttren j arentt mogen genieten.

van harte welkom
en natuurlijk va.n
vele gelukkige

Succes voor a1le 1eden.

Keath Deathridge

(vertaling E.B. )
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Lopen een sport of toch een verslavins?

Begin november 1983 viel uijn oog op een stukje in d,e Haagsche
Courant, een Engelsnan vroeg daarin trimmers, itie vilden trai-
nea voor cle CPC-1oop. I{a in 1982 tle I kn en in 1983 cle 10 kn
gelopen te hebben, J.eek het nij een uitrlaging oa clit jaar cte
21 kn te gaan lopen.

Eén brief naar eD één brief van d.e Eaagsche Courant leter en
nijn carrière als loper zou beginnen. Allereerst samen met
anderen luisteren naar tips en adviezen va,n Keith, Jacques
Corry en de aaino bleef groeien. Dan d.e eerste stap terug.
Er rorclt niet gerookt, clus van cle ene op de and.ere dag stop
met het clraaien vaD zrare sft. On het clan maar meteen goecl
te pakken ook maar overgaan op Spa rood ( na enkele flessen
begin je het zelfg lekker te vincten).

99
en

Je
aan

Vo1 goerle moed begin je dan aan cle eerste traiaingen, cle tvee-
d.e keer vordea cle groepen aI gevormtl en in de weken daaraa be-
gin je te beseffen wat het begrip rongeoefencle lopersr inhoudt
err hoe rekbaar ttat ig. ZeLf beb je reeds een paar maanden 1 à
2 maal in cle week eens een uurtje gejogcl, mear cl.at haalt het
niet met rat je Du aan schemars voorgeschotelcl krijgt.
De eergte veken is het nog aarclig bij te houclen, uaar dan gaan
de onderlinge verachil1en duicteli jk spreken. En toch, hoe
vercler je komt d,es te leuker het word.t. Dan d,oe je mee met een
cluiaeal.oop in Katwi jk en raak je geblesseerd., trree veken rust,
geen Ardennen en daarna toeh veer volop trainen. Je nerkt, d.at
het aiet gaat en valt een paar rreken terug op het schema.

Op tijd herstelt voor cte grote dag, d.e CPC-Ioop, je eerste
hal-ve narathon. Afzien, moe en voldoening. Dat is wat je ach-
tereenvolgens voelt. Je coJ.legers kijken toch we1 een beetje
met berond.ering naar je, Daar é6n halve marathon is niets. Je
krijgt nu cle smaak pas goed. te pakken, nord.t litt van een atle-
tiekvereaiging en blijft zes dagen per week Iopen. Als je dan
ook nog je vrouw zo enthousiast hebt gekregertr d.at ze ook gaat
Lopen, d.an kan je je gaan afvragen of lopen besuettelijk is,
of nisschien toch een prettige verslaving?

I

ROB BLEÏS

o

a

a

o

a

a

I

a

a

a



a

a

o

o

o

a

o

a

o

o

o

BEGINNERS CURSUS HARDLOPEN

Op zondag 2\ juni is THE HAGUE ROAD RUNNERS (Unn) een begin-
nerscursus hardlopen gestart.
Joggers en trimmers die zich het hardlopen meer eigen vil1en
maken vorden in een periode van ongeveer zes maand.en zorgvul-
d.ig begeleid met schemars en ad,viezen. Er vordt tenminste é6n-
maal- per week onder de skundi ge 1ei d.ing getraind..

HRR nod.igt je uit op zondag, ts-oehtends 9.00 uur bij de
uitspanning Meyendel aan de Meyendelseveg 36 in Wassenaar

HnB is een bij de K.N.A.U. aangesl-oten atl-etiekvereniging en
richt zích hoofdzakelijk op het "roail-running".
Men vindt onder de l-ed.en goed.e tot zéér goed.e wegatl-eten.
De vereniging houdt tweemaal per week gezamenlijke trainingen.
Voorts organiseert HRR wedstrijden, trainingsstages en geeft
trainingss chema I s uit , a1 d.an niet ter voorbereid.ing op be-
paalde wedstrijden. Natuurlijk heeft HRR veriLer de normal-e
cl-ubactiviteiten.

Er wordt in groepen vaak zeeï speels - getraind, zodat zo-
wel de topalteet a1s de minder getalenteerde hardloper een
nuttige en gezellige loop heeft.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt per jaar f 50,--
met inbegrip van de officiële K.N.A.U.-ved.strijdlicentie.
Zonder deze lièeCtie is de jaarlijkse contributie f 25,--.

Voor evt. informatie over
BEGINNEBSCUBSL'S HAHDLOPEN

THE HAGLTE ROAD RIINNERS en over de

aO

Se cretari aat : Jol-ien Pas, v. d. l.Iateringef aan 225,
227)1 Cc Voorburg, teJ-. 0TO - Br09Ló

'd,



TEN lqP LXCUSES heard at Hoad Races
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This is just the first part
back to the start after the

I havenrt run for the
pretty errati c .

of my training, ïtm running
finish.

fast month, my trainingrs been

3 . My ach i.Lle s tend.on

)l. This is a lrarm-up

heLl of!.ï've got a
day.

Irve been
veak.

has been acting up again.

for the Bie One next week.

a blister from the 30 km I did yester-

6 d.ieting hard. this week so I'm f eeling a bit

e
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7, rfve never run this course before so ïrm taking it easy.

B. Irve just come from an aI1-nieht party.

9. rtm breaking in ,uy nelr superderuxespeedo shoes , so rwen't be pushiag it today.

10. I ran over 150 km Iast week and I'm a little
but I t lL give it a shot any\^ray.

tired,

Jo Taylor
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Veel medische verhalen over hardlopen beginnen met de ver-
klarin§, w&arom hartllopen en andere fluursporten zo gezond zijn'
A]sof ze al-leen maar zijn geschreven om de lezer over te halen
ook aan een cluursPort te gaan doen
Ik hoef daarmee niet te bàginnen. Als u ttit clubblad in handen
heeft bent u lraarschijnlijk aL lici van The Hague Road Runners
en dat betekent dat u a1 kortere of langere tijd aan hartllopen
cloe t .
A1s u.toeh wat extra notivatie nodig heeft, misschien om ernee
cloor te gaan: regelnatig hardlopen is gezontl. Reeent onderzoek
heeft aangetoondl dat bepaaltle verouderingsprocessen van het
hart en ite bloedvaten bij lopers veel langzamer verlopen dan
bi j niet-sporters. Een loper van 6O jaar heeft een .hart a1s
ieiand. van lr0. Hij moet dan natuurlijk wel door blijven gaan
net regeLmatig harttJ-oPen
Het is overigens nog niet zo lang geleden, clat men nog weLnlg
wist van de gezonde kanten v&n sporten. fn niin studietijd
was een sporihart nog een onbegràp"t (en dus "ziekt') versehijn
sel. Nu weten ve dat bii een sporter het hart juist beter en
efficiënter functioneert. Dezelftte hoeveelheid bloed door het
Lichaan te pompen kost bij een getrainfl hart nincler energie'

. Door regelnatig sporten verbetert de werking van hart en
longen.

. De bloedvaten blijven soepeler.

. Bloedtatvernauwingen komen minder voor.

. Een eventuele bloetld.rukverhoging wordt genormaliseerd.

. Botten en spieren worden steviger.

. Een te hoog lichaamsgewicht kan verminderd rrorden.

. Lopen kan ontspannend werken en b.v. bii slaapstoornissen
en anclere nerveuze lrlachten helpen.

. De meeeste mensen die hardlopen doen CIit omd.at 2e zich er
prettiger bij voelen.

Voor u begint uet lopen kan een medische keuring (net een
onderzoek van spieren en gewrichten en een inspannings ECG'
b. v. bi j een Sport Meclisch Actviescentrum) aanbevolen worden.
Zeker wanneer u ouder dan hO jaar bent of langere tiid niet
aan duursport geda.an heeft. Ook a1s u in het verleden met
blessures of ziekten te maken heeft gehad, is het verstanttig
van te voren een nedisch advies te vragen.
Komt u voor een andere reden bij een arts, vertel dan dat u
regelnatig traint. De veranderingen tlie bii training in het
Lichaan optreden kunnen bij onderzoek een aantal uitslagen
beÍnv1oe tlen.

On bLessure-vrij te blijven zíin er een aantal regels te
geven:
. I'orceer u niet.
. Zorg ervoor, dat u voor uv plezier bliift 1open.
. Leer naar uw lichaam te l-uisteren en zorg in iecter trei-

ningsschema voor voldoende rust. (welke intensiteit een
training noet hebben om effeetief te zijn volgt later)

a

o
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Medische aspeeten
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De hoeveeLheitt rust die notlig is , is individ.ueel versehillend.,
maar zonder voldoende rust om het lichaam c!.e tijd. te geven i.

zich te herstellen na een inspanning, werkt training afbrekend
in plaats van opbouvend. Bouw een trainingsprogramma langzaam,
maar regelnatig op. Wissel perioden van intensievere trainió§
af met minder intensieve period.en. Dit geltlt zowel voor d.e

opbouw van dag tot tlag, a1s voor de opbouv over b.v. een iaar
gezien.
Symptonen van algemene overtraining kunnen zijn: slecht slapen
priktelbaarheid, vermoeidheid, soms gewiehtsverlies. 0ndanks
intensieve training worden de prestaties niet beter en vaak
is de rustpols hoger dan normaal.
De beste remedie is terugschakelen in het trainingsschema:
minder lang en mind.er intensief trainen. Absolute rust is
zelden nood.zakeli jk. I{e1 moet het schema weer rustig en niet
te snel opnieuw opgebouwd. worden. Veel beginners maken tle
fout d.at ze zorrel- hun tempo al-s hun afstand snel willen op-
voe ren .

Nog wat ve rtle re ad.vi e zen :

ö

- zorg voor een goede
training of wedstri j d .
rekkingsoefeningen en
- loop niet door met

lopen niet verdwijnt.
loop niet door met

vertlwijnen of buiten
hind.eren.

loop niet door bij

warming up en eooling d.own , bi j iedere
Met regelmatig losmakende- en spier-

ook spierversterkend.e oefeningen.
pi jn ttie na een aantal minuten tÍarm-

pijnklaehten, die na de training niet
de trainingen bij normale bewegingen

gewri cht
of bij een

t rain ings -
ene rgi e ver-

of een plaatselijke zw
pees ).

behand.el bl-essures

bewegingsbeperking van een
e11ing (t.v. een gewrieht

niet zelf, maar ga naar een sportarts.

De meeste blessures, zeker in tle loopsport, ontstaan d.oor
overbelasting of verkeerde belasting en zijn te vermijden.

Zorg voor goe de r Boe iI passend.e, s chokdempende s choenen en
soepele k1ed.ing, die aangepast is aan het weer. Vooral ook
niet te warm. Zorg dat u zichtbaar bent al-s u in het d.onker
].oopt ( ref].ecterend.e bancien ) .
Trek na d.e training d.irekt warme clroge kleren &an als u niet
meteen kunt gaan douehen.

In het volgende artikel wi1 ik het hebben over
prineipes, zuurstofverbruik, hartfrequentie en
bruik.

o

J. v. D
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TRACKTRAI N ] NG

Although the H.B.n. has no facilities of its own, there is
stil1 a possiblility for tracktraining.
The synthetie track at the Zuidl'arenstraat is open on:

Monday 17.00
l{ednesday 17.00
Fri clay 1? . 00
Saturday 1 [.00
Sunday 09.00

- 21.30 h
21 .30 h
2't .30 h
1?.00 h
12.00 h

The dirttrack at the Laan van Poot is open on

Saturday 09.00 - 17.00 h
Sunday 09.00 - '12.00 h
and every ather day 18.30 21.30 h

will have to buy a

Licenees are sold by the Dienst der Gemeenteplantsoenen'
Huygenspark 39, The Hague (phone: 0?0 - 88933i).
The licence is valid for one year.

BAANTRAINlNG

ÏÍhen you want to use a trackr You
trainingslicence (oosts f]. 7.75).

al heeft de H.B.R. geen eigen aecomodatie,
de mogeliikheiat om op de banen te trainen.
kunststofbaan de Zuidlarenstraat (zijstraat
claartoe geopentl oP:

0ok
er
De
is

toeh bestaat

van de Leyweg)

u

dient u in het bezit

ti j den , vaarop de
vedstri j tten besehik-

jaar) ui5 de
39 te Den Haag en

Maan dag
I'Ioen s dag
Vrijdag
Zat,e rdag
Zond ag

1? .00
17.00
17. 0o
1li . 00
09.00

21.30
21.30

- 21.30
_ 17.00

12.00

u.
u.
u.
u.
u.

De gevone sintelbaan a&n de Laan van Poot is open op:

Zaterd.ag 09.00 - 17.00 u.
Zond"ag 09 . 00 12 .0 0 u.
aIle ove ri ge dlagen 1 B . 30 21.30

maken0m van de banen gebruik te kunnen
te zijn van een trainingskaart.
De kaarten geven geen recht op toegang op
atletiekaccoÍlodaties voor het houden van
baar zijn gesteld of zijn gesloten.

De kaarten zijn te koop a fI. 7.7, (vanaf 18

Dienst tler Gemeenteplantsoenen, Huygenspark
zijn een jaar geldig. (t.r. 0?o - 889335)
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TRAIN ING GUIDE FOR MODERATELY TRAINED RUNNERS

Mon day 6O minutes of steacly running

of easy running vith LAST 15 minutes

stead.y running or club session

of easy running

easy Fartlek NO sPrinting

hour

Tue s d.ay ,0 minutes
FAST

90 minutes of

30 /l+5 ninutes

t+S ninute s of

easy run of 1

FOOT NOTES

Easy runn].ng:

Steady running

Fast running:

this type
may be at
pace.

of running is very relaxed ancl
a pace that is onlY above iogging

this is stil-I aerobic running but only just
too fast to al1ow comfortable conversation
but not so fast that your breathing is
di ffi cult .

is just that FAST.
The pace will ctepenct upon the ctistance/or
tine that you wish to run fast.
Fast running is hard and concentratecl ancl
will have the athletè with an oxygen dept '
This means you will be breathing very harcl
at the end of a FAST period of running.
For short stretches of FAST running you
wirr-l1so experience a build up of L.actic
aeicl in the working muscles. Short being
anything less than say 3 or h t<m.

a

K.D
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I{ednesdav

Thurs day

Friday

SaturdaY
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AV ON LooP 1g8h

Zalerdag 28 april 198l{ op de Boulevard in Scheveningen zag
het rood van de dames. De jaarlijkse AVON loop (uitsluitencl
voor clames ) vond líeer plaats. In 1983 deden hier meer als
lroo loopsters &an mee, een aantal tlat dit jaar niet werd
gehaal d. ta

Beeds rond 1 uur was het al- een 8eze11ige drukte
Circustheater, waar de inschrijving plaats vond..
neemster kwan terug net een rood AVON t-shirt en
neli jk paarsachtig wedstri jdnummer.

Het parcours rÍas voor veel tieelneemsters
zaten een paar heuveltjes in, die vel-en
andere veel gehoorcle klacht vas de hitte
(vooral de weg terug).

rontl het
Elke tleel-
een afsehu-

toch te pittig, er
de das om deed. Een
op het Zvarte pacl

Weglopertje.

Na tle 2l kn loop llaar ongeveer 650 loopsters aan deelnanen,
rras het de beurt aan de 5 km loopsters. Opva11end was hier,
dat een aantal vrouwen van letlen mee liepen. Zouden 

_ 
de tlames

ook eens vil-Ien weten vaar hun r+ederhelften ietlere (zon )aag
voor trainen?

En dan het hoogtepunt van de mi d.dag: de 10 km wed.stri j d- en
prestatieloop. Ook hier natuurlijk Boadrunners aan de start.
Gezien werden o.a. Corry van Egmond, Jolien Pas, Jose Haver-
mans en Loes van der Kraan.
Het parcours moest nu viermaal rond gelopen worclen, hetgeen
voor sOnnige loopsters toeh meer was dan vaar op was gere-
kend.Winnares van de wedstrijd over 10 kn. trerd Joke van
Gerven in een ti jd. van iets neer dan 3lt ninuten ( Str. Sf nin.
om precies te zijn). Beste Roadrunner was Corry van Egmond
met een 11e plaats in 39 minuten. Voor Joke van Gerven
hield dit in dat zíi op kosten van AvoN naar Parijs mag om

daar aan een internationale wedstrijd deel te nemen.
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AVON ,§"
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?e UItl-Marathon te Utreeht

Zondag 29 april j.l. werd voor de 7e maal d.e door het Utrechts
NieuvsbLad. georganiseerde UN-marathon en halve marathon ver-
lopen. Van de vereniging werd hieraan deelgenomen door Frank
Durand. en Rob Bleys, voor beiden Iras dit de tweed.e halve na-
rathon.

Het aantal deel-nemers op de ze af stand. bed.roeg ongeveer 2000
Iopers, beduid.end meer dan waarop d.e organisatie had. gerekend-,
want er waren geen borstnummers genoeg, zodat een groot aantal
lopers nèt hun inschrijvingskaart op hun borst rondliep.

Het parcours begon met een loop door de wijk Overvecht en kwam
vervolgens na ongeveer drie kiloneter op een weg ttie langs d.e'
Vecht 1oopt. De mooie omgeving en het zonnige weer zorgden
voor een prettige sfeer. Vanaf Utrecht werd. er na&r Oud-Zuilen
gelopen en vervolgens naar Maarssen. Tussen Maarssen en Breu-
kelen 1ag op een fabrieksterrein het keerpunt. Terug ging het
weer langs dezelfde route. 0p regelnatige afstanden bevond.en
zich sponsposten en posten met thee, water en partjes sinas-
appe1.
Na voor d.e twede maal Out1-Zuilen te zijn gepasseerd. kwam er
een 1ang, open stuk net veel tegenwind.. Er was toen aI zorn
1T km. gelopen. Hier kwamen Frank en Rob de man met d.e hamer
tegen. Tot dan was er aardig óp een scheme van minder dan
1.30 uur gelopen. Frank greeg kranp in zijn maag, hetgeen hij
aan te néinig eten toesehreef en zijn benen wilden niet meer
rond gaan. Dit laatste probleem had Rob ook, maar hij veet
atit aan te weinig trainingskilometers na d.e CPC. Na een paar
hond.erd meter genandeld te hebben kon de vorm \reer gevonden
worden. Het schema klopte echter van geen kant meer.
De laatste kiloneter had ook nog een venijrriS staartje. Toen
eenmaal de atletiekbaan Overvecht bereikt was, leek het net
of men er a1 bijna rras. Er noest eehter nog een paar hond.erd^
neter omgelopen worden, iets wat cle toch aI vermoeide lede-
maten nog meer deed tegensputteren. Een eind.spurt zat er dan
ook niet meer in.

De wedstrijdloop werd. gewonnen door Gerard. Nijboer en Cor
Lambrechts in een tijd van 1.05.b8 u, derde verd Cor Vriend
in 1.06.32, vierde werd Jacques Valentin en vijfde Rudi Ver-
riet.
Van d.e ongeveer 1000 finisehenale prestatielopers weril Rob
35le in een tijcl van 1.37 en Frank 593 in een tijtl. van 1.1+6.
Met een stand.aard voor de pri.jzenkast thuis rÍerd. eind van
de niddag Den Haag rÍeer opgezocht.

Weglopertje.
O rHE HARATHOH }IET
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MARATHON AMSTERDAM 12 mei 19Bl+

De omstand.igheden van de Marathon van Amsterdam en tevens
Neclerlands kanpioens chap marathon 198)+ ÏIaren zeker niet id.e-
aa1. In de stad zelf werd.en de lopers gehinderd door een
tram en autots, die niet tijdig van het païcours waren ver-
d.wenen, maar het meest nadelig varen toch we1 d.e weersomstand-
heden. Er stond een hard.e tegenwind. in het tweede ged.eelte
van d.e race langs de Anstel-. De uiteind.eli jke winnaar Gerard.
Ni jboer finishte in een ti jd van 2.1l+.28 en als tweede kwam
Cor Vriencl binnen. Jacques Valentin, d.ie hier wi1d.e trachten
alsnog d.e liniet voor Los Angeles te ha1en, stapte na 25 km.
uit en vindt, clat hi j met ciit weer geen eerli jke kans heeft
gehad. Eerste bij de tlames werd. Eefje van Wissen met 2.1+3.51.
Dus al met aI geen marathon ' wïr.ar topti jd.en werd.en gereali-
seerd..

Hoe was het dan mogeliik, dat 2 leden van onze vereniging,
Jo Taylor en Ton Vermolen er toch in slaagden een pe"soonlijk
reeord te 1open, resp. 6 en 5 minuten sneller.

Wij vonden Ton bereid om enkele vragen te beantwoorden.
Eerst vat persoonli jke gegevens : )+O j aar; d.e tii d, dat hii
serieus met lopen bezig is is in maanden uit te drukken en
wel 16 maanden. Hij begon met lopen bij de eerste trainings-
groep voor de CPC van Keittr Deathridge in januari'1983.
Hij Èeeft eerder twee marathons gelopen in resp. 2.58-59 en
2. )+8. r0 en nu dus in 2.\3.52.

Ton, vas het je bedoeling een persoonlijk record te lopen?

"J", ik ging weg op een schema van 2.38 à2.39 en dat
ging ook uitstekend in dle eerste 25 km., naar bij het keer-
punt op 25 km. kregen 'we de wind met kracht plm. 7 tegen en
toen constateerd.e ik, d.at ik a1 gautÍ verloor op ni jn s chema,
zodat ik daarna niet meer naar tiid gekeken heb, maar gevoon
ben doorgelopen. Een echte inzinking heb ik gelukkig niet
gehact en geri.t cle omstandigheden was ik bli j met deze tiid.rr.

IIeb je je anders voorbereicl dan anders ?

ttMijn voorbereiding was ileze keer ind"erdaad wat anders
clan bi j cle vorige twee keer. Het aantal kilometers , dat ik
liep geclurentle de laatste twee maanden was meer dan cle vorige
keren en wel zot n 1 l+O tot 160 km. per week. Overi gens lras
het heel belangrijk, dat Keith nii zufke uitstekend.e schemars
Bef, want zelf ben ik nog niet goed in staat om dat zelf te
d.oen. Bovendien kri jg ja toch ook rrel vat meer ervaring met
het lopen van een marathon. De eerste vond Ík erg zwaar, de
tveede wat mincler en deze laatste was zeker niet 1icht, m&&r
na afloop katt ik zelfs geen blaren of spierpijn. Ik heb dan
ook nog zofn kwartier joggenti uitgelopen en de volgende dag
zelfs alveer een uur gejogd.."
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Heb je nog een aangepaste voeding gebruikt in de week voor de

marathon?

,,nou, wat iedereen zo I n beet j e aoet: veel koolhyttraten
in de laatste week voor cte marathon: spaghettir rijst, bruin-
broocl met honing. Dat laatste overigens met de nociige tegenzin
vant op aLle boierhanmen deed ik honing en dat is zeker niet
mrn faioriete kost. Overigens heb ik mrn degelijkse pilsje
niet laten staan, want ik zeg maar, daar zitten ook koolhytlra-
ten in.tt

Ben je van plan dit jaar nog een marathon te lopen?

ttJazeker. De bedoeling is om in Brussel
dit jaar daar de door hen voor het eerste te
marathon te gaan lopen en daar hoop ik toeh
te gaan lopen hoewel me verteld is, dat het
heuielachtig is en dat ligt me niet za erg"'

op 29 september van
organi s e ren

een tijd van 2.35
pareours daar wat

Ton en Jo, alsnog proficiat met iu1lie uitstekende prestaties
en veel sueces gewenst in juI1ie loopearriëre '

Marj a
lur. I.,t

/.o

t

I

3tt

$ ---

|'

a

o

iD

r---l

,t

19



o

GI]EF MlJ MAAR AMSTERDAI,I

Na mijn opzienbarende optreden in de C.P.C.-loop hacl ik mijn
zinnen gezet op de halve marathon van Amsterdam. Niets en
niemand zou míj rru weerhouclen in glanzende vorm de finish te
bereiken.

0p de dag zelf was ik natuurlijk veel te vroeg in Ansterdam.
Dit gaf mij de kans alLe bonte vogels die die nooie stad be-
volken gade te s1aan. 0p het Beursplein zette iX nij in het
zonnetje en bekeek ik met stijgende verbazing de eapriolen
van de rollerskaters.

o

o

o

a

De wijzers van de klok schoven hoe langer
ven en de atleten drongen in grote getale
Bij de inschrijving was het Tazenddruk en
geolie verdrong die van ile uitlaatgassen.
verd.en veggesleept.

hoe
de
de
De

meer naar v]-J-
stad binnen.
lucht van massa-
laatste auto I s

0n vijf uur precies stond ik omringd door Boad Runners aan
de start, even later hoorde ik het startschot van de heLe
rnarathon en weer even later klonk het startschot voor d,e hal-
ve . Een 1àng l-int van lopers d.reunde over het plavei se1 van
het Bokin.

De andere Road Runners was ik al snel uit het oog verloren
en Bezellig keuvelend met een vriendelijke Amsterdammer nam
ik het eerste gedeelte van het pareours. Na ongeveer 20 minu-
ten de voor- en naclelen van het melkdrinken besproken te
hebbenr liet ik heu nijn hielen zien. De straten v&n Amster-
dam liet ik aehter nij en in l+8 min. bereikte ik het 1O km.
punt. Mijn nieuwe partner vond ik bij een verversingspunt in
de polder van Anstelveen. Voor praten was nu geen tijd meer.
Als volbloed Arabieren galoppeerd.en Lrij zii aan zii door d.e
polder, de kop in de wind gooiend.
Anstelveen binnenlopend liet ik ook deze partner, onder d.ank,
in de st,eek. Ik had er nu eenmaal op gerekend binnen de 1 .l+,
aan te komen. De finish liet lang op zich vachten en mijn
vLoeiende stijl begon averij op te lopen. Bij een benzineponp
nam ik dankbaar het zoveelste bekertje water aan. Het applaus
van het publiek dreef mij aan en ik kon zovaar nog ietsje
versnellen en nat hijgende en puffende heren passeren.
De sintelbaan eenmaal onder nijn gloeiende voeten ze'tte ik
nog een sprintje in om in 1.L3 en nog wat te finishen. Bij
de bli.kjes fsostar voltrok zieh een vare veldslag onder de
dorstige atLeten. Het lukte mij twee blikjes te veroveren.
Het bleef nog lang onrustig in de stad.
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Ïíat doen If,e met e en rennende iuf ?

t' ja, wat doen we er mee? tt vroegen 3L tweede klassert jes van
de lagere school ttBouwl-usttt zich &f , toen ze hoorden, tlat r'.

hun juf en de gymmeester met de C.P .C. 21 kn. zouclen harcl-
lopen. Voor korte beentjes is dat rrel erg ver! Je kon echter
ook 2 kn. hartllopen en je kreeg er tenslotte hetzelftie tegel-
tje voor.
17 6inderen besLoten dan ook om mee te doen. Daar moest na-
tuurli jk we1 voor getraintt worden. Ti i dens de gynles sen IÍer-
d.en er vele rondjes gelopen onder leicling van tte gyllmeester
of cle 'juf .

De eerste keer schoten a1le kinderen er aIs hazen vandoor,
zodat ze na een paar rontljes aI moe werden. Na verscheidene
keren ging het beter en ze wertlen steecis enthous iaster.
Een aantal leerkrachten was ninder enthousiast, nant zíi
moesten met de kinderen meelopen, dus oefenen.

Eindeli jk brak tle grote clag aan. Toen het startschot viel
schoten ze er natuurli jk weer a1s hazen vand.oor, zodal cle

hijgende leerkrachten ze nauwelijks bii konden houclen.
Gelukkig haalclen ze het a1IemaaI. Trots met het gewónnen
tegelt je in cle hand geklend, kond.en ze nu aansehouven hoe
om 2 uur d.e juf en tle gymmeester v&n start gingen. Het
duurde we1 erg lang voorclat clie terugkwamen. Eerst kwam de
juf in zichtr Dè 1 uur en 27 minuten, maar Iraar bleef de
gymmeester? Die kon toeh zeker harder lopen d.an cle iuf?
Net toen d.e meeste kintteren dachten, dat ze hen gemist
haitden, kwam ook hij in zieht na 1 uur en l+9 minuten.

o leerling: "die juf van ons
.tt

rent onwijsCommentaar van
harct, maar wi j

een
ook

EIs Bloemen

Het llqrt ven Xrjslij!

De stratenloop in het hart van BiiswiiX. Geen officiëIe Ioop,
maar meer wat men in wilerkringen een rkerniskoersr noemt.

Nadat de 1lr 2* en 5 kn gefinished waren, kvanen de 10 km
lopers aan de beurt. Onder hen een aantal Roadrunners. 0nder-
getekende zae o.a. Ton Vermolen, Corry van Egnond, Jacques
Beljon, Rob Bleys, Peter Duynilam, Louis Brugman, Ronald Loos
en nog een zestal anderen van start gaan.

Corry zou deze loop aLs training gebruiken en dat hebben
cte heren geneten. Na vier ronclj es I training I ktram Corry als
eerste vrouw cloor de finish in een ti jtt van 38 min. en een
beet je. Hetgeen sneller lras clan cle meeste manneli jke Road.-
runners, hoewel het merendeel toch onder de l+O min. bleef .

Ook ti jtlens d.eze loop wercl veer aan leclenwerving gedaan,
vrouwen van leden werden gecharterd en ook PR-man Hans liep
ctruk uit te de1en.

l{e glopert j e

P.S.: Ïíat wordt het rnooi op zotn parcours met al clat grijs.
21o



STRATENLOOP T]ADHUISSTRAAT

Vrijdag 1 juni, de hele ochtend mooi veer, maar halverlÍege
de middag slaat het weer om. De regen komt met bakken uit de
hemel zetten. Gelukkig is het tegen half zeven weer droog,
maar toch, het rreer heeft ons zeker de heLft van het aantaJ
deelnemers gekost.

Vo1 goede moed beginnen de med.ewerkers aan hun taak, het start-
en finish-doek nordt opgehangen, dranghekken vord.en gepfaatst
en een ieder begeeft zich naar zijn post, gelrapend met vlag en/
of pi 11on .

Zeven uur precies gaat het startschot af en gaan de lopers
Lreg voor hun l+. t kn. Er wordt van meet af aan flink doorgelo-
pen. Voorop Keith Deathrid.ge op zijn fiets, daar achter aI de
fanilie de Graaf en Zíer Sehaap, Hans Rietbergen en Hans Kieviet
In d.eze volgorde za]- er ook gefinished vorden.
Beste Roadrunner op deze afstand. was Hans Bongaertz, iiie als
achtste eindigcte in 1)+.29,
Bij de dames bleef een beker in eigen huis. Eerste wercl
I^Ii1 Duyndam in 18.)+9 nin. en tveede verd. Annemiek Nieuwenhuis
in 18.53 nin. Als derde dame kwam binnen Coby Pronk uit
Scheveningen, d.ie eehter bij de prijsuitreikins niet meer
aanwezig was. Viertie dame en tweede Roadrunner wB,s Hellen
Seheffers in 20.O9 min.
Toen de deelnemers ree d.s weg lIaren ge s ehoten , bleek dat er zi ch
nog ienand stond in te schrijven voor deze afstand. Met een
flinke achterstand begon hij aan zijn race en slaagde er
toch in on een aantal lopers nog in te ha1en. De rij werd
gesloten door een kleuter van circa l+ jaar, die huil-end en met
hulp van zijn vad.er over de streep kuam. Je kan je eehter
afvragen of alit nu we1 zo geslaagd i s. Al-s kinderen van zot n
leeftijd^ daa met a1le geweld mee willen doen, Laat het dan zijn
in een loop over 1 à 2 km en dving ze niet om door te lopen
aLs het niet meer gaat.

Dat niet alleen kinderen moeite hebben met zotn afstand. blijkt
we1 uit 'het feit, dat er halverwege de race een volvassen deel-
nemer vas, d.ie verhloeöe pogingen deed om zi jn borstnummer te ver-
scheuren. Toen d.at niet zo gemakketijk ging liep hij toch
maar in berusting door, afmakend r,iraaraan hij begonnen vas.
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De tvaalf kilometer kenmerkte zich
Hans Vrolijk van Sparta, van begin
heeft die ook niet meer afgestaan.

door een hard.lopende
af aan liep hij op kop en

,Ë"

I^Ie gl ope rt j e
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Mijn eerste trofee

Het begon allemaal in 1982 met een ronctje joggen om een blok
huizen heen. Dat rond.je werd steecls groter en in r 83 fleed. ik
vóor het eerst mee aan een prestatieloop: cle C.P.C. 1oop, 10

km. Toen ik dat eenmaal haci meegemaakt nam ik nij voor in t8l+

de halve marathon te Iopen. Met behulp van wat trainingssche-
ma t s van een hanctbaltrainer ( S* in d.e week re sp . 12, 1 0 en 15

km, later werd clit 20 km, met regelmatig een prestatieloop op
zond.ag), kwam cle C.P.C. loop in zícht'. AIs test liep ik in de
Delftse Hout ni jn 1e halve marathon in 1u. he nin. en clat viel
ue al1es mee. A1s generale liep ik in Alphen a/a niin in 1u.
36 min. en durfcle nu de C.P.C. we1 aan' d.eze liep ik in 1u.38
min.

Daarna liep ik
Westland Halve

( al-s I{e stlandse kom j e d"aar niet onderuit ) ae
marathon in 1u.36 min.

o

Na l+ halve marathons in zot rt korte ti j d., Iras ik het lopen
even moe en kreeg zín in lopen op een anclere manier en werd
Iid van tle H.R.R. Vooral het trainen in groepsverband en het
uitwisselen van ervaringen spreekt nii erg aan.

Enthousiast geworclen ging ik wat meer trainen en liep nu
+ 5 maal in de week, variërencl van 30 min. tot 90 min. ,
duurlopen en wisseltempo I s.
fn Rijswijk liep ik voor het eerst in H.R.R. shirt de '10 km.
in l+Z min. ,O sec. Ik ging nu 6 maal in de week trainen en
ttat brak ni j op r ik kreeg last van rshin splints I .
De week voorafgaantle aan d.e HRB prestatieloop nam ik gas
terug en traincle 3 maal een half uur en donderclag nam ik rust.
Op vri j ttag een bord. spaghetti al-s lunch voor tle broodnodige
energie ( aat werkt echt troor ) .

rs Middags lraren de weergoclen ons nog slecht gezindr maar
t s avond.s was het prima treer om te 1open. En het ging prima,
ik had het niet verwacht i.v.n. mijn blessure maar wilde toch
mee doen, die gekke drang om te lopen hè. Het was een leuk
parcours en toch ook we1 pittig net d.ie klimnetjes. De aan-
noedigingen vanaf de kant waren erg stimulerend, dat heb je
mee als je een thuiswed.strijd loopt

Ook a1 had. je als d.ame d.eze keer alti jd een pri js, vond ik
het toch ontzettend l-euk dat ik als 1e dame einttigde en be-
l-oond. wertl met een schitterende trofee. Vooral ook omdat ik
tlik tevreden was over mi jn ti jd, )Zmín. 53 sec.

Een pluim voor de organisatie en ik hoop d.at de vereniging
volgencl jaar zo gegroeid is, dat er in ied.er geval meer vrou-
weli jke led.en zí jn die ileel kunnen nemen.

o

o

Tres Duyndan.
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Running with a I friendr .

Before I came to Holland I had a constant running friencl.
His company was always a pleasure because it didntt matter
hov hard I workett he would always be there at my side.

fn the early days of rny running, some five yeers ago it
rras ny friend that caused me to go at lead once a day. At
first it used to be a brisk walk, this soon moved. on to a
jog and wal-k and sometime later became more like real running.
It didnrt matter what the weather vas doing ï could guarantee
he would be ïàiting by the door calling for me to do my
traeksuit and lead the Ïíay ( fn the early days he usually
took the lead in faetl! )

f f you haven I t guessed my running I friend.r lras ny blaek
Labrador (Cross) called Leo. He became quite famous in ny
hornetown as the only dog who cf oeked over 50 nil-es (80 km)
a veek and he thriveti on it. I,Ihen I l-ef t UK I was not able
to bring him with me and it vas one of the saddest days of
ny life delivering to his nelr oïrner.
Fortunately they also liked. a lot of exereise, walking not
runnirgn and they have written since to say hov happy he is

Not long after arriving and settling in our nev home wer
the vhole famiLy, realised that life llas not the same with-
out a dog and after some consideration deeid.ed to get
an othe r .

One of the main considerations, for ff€r rr&s that it
would like running. A dal-matier seemed to offer a1l- that we
required. After owning our nea, dog Zeus for some four
nont,hs I can confidently say he is proving himself suitable
indeed both as a fanily pet and as my nev running rfriendr.
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Rennen met een vrienil

Voordat ik naar Nederland kwam hatt ik een vaste vriend,
met Dij ging hardlopen. fk stel-cle zijn eezelschap zeer
prijs aangezien het niets uitnaakte hoe hard ik zwoegcle
hij vas altijd van de partij.

die
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o

o

o

o

o

Toen ik zotn 5 jaar geleden pas met hardlopen begon spoor-
de mijn vriend me aan om tenminste één keer per dag erop uit
te gaan. Eerst bleef het bij een fikse rand.eling, later wis-
selden rre dit af met nrat joggen en pas daarna gingen we
techtr hardlopen. ÏÍeer of geen weer hij stond altijd klaar
om me mee uit te nemen en wachtte aI bij d.e deur om me te be-
wegen nijn jogging-pak aan te trekken en er op uit te gaen.
( in ctie dagen nan hi j ni j in feite mee uit ! )

AIs u het nog niet geraden heeft ni jn I vriend.r ïras ni jn zwarte
Labraclor ( Cross ) Leo genaamd. Hi j werd al- gaurr bekend. in onze
woonplaats a1s cle enige hond, die het presteerde meer dan,0
nijl ( 8O kn ) per week af te leggen èn hij vond het zaIig.
Toen ik Engeland verliet kon ik hen niet meenemen. Dit was
een van ile droevigste dagen uit nijn leven on hen bij ziin
nieuwe eigenaar af te 1everen. Gelukkig houden ?"íi er ook
van om er veel op uit te gaan, weliswaar geen hardlopen, maar
wandelen. Zíi hebben ons al geschreven om te vertellen dat
hij het erg naar zijn zín heeft.

Kort na onze aankomst en nadat lÍij in ons nieuve huis inge-
burgertl waren realiseerd.en wij ons dat het leven zonder hond
ons tegenviel en na trijp beraadt besloten wij er toeh nog
een te neuen. Een van de belangrijkste.overïegingen \ías, voor
nij, dat hij van hardlopen hield. Een Dalnatiër leek ons de
juiste keus. Nu wij onze hond Zeus al vier maanden hebben kan
ik rustig zeggen, dat hi j ons uitstekend beval-t , zo'lrel a1s
huisdier en a1s nijn nieuwe rpartnert bij het hardlopen.

Barry Dyke

Road.runster zoekt een
rrSke vriend, in be-
zít van goede baan,
veel geld., eigen huis
en sportwagen. Ras en
uiterlijk geen be;
zvaat. Reacties oncler
nr. 11 van dit bIatt.

Te koop aangeboden:
gloednieuwe wed-
stri jdschoenen, TI-
GER JAYHAWK-XR, mt.
8.5, prijs f 150,--
Ton Vermolen 070-
6)+225[ (prive )n oTo
2LLL63 ( zaak )
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Jul-lie kennen bllemaal wef het volgende beeld: een aantal
jongelui Iangs de kant van de weg rnet tellertjes in de handen,
bloknoters op §choot en aan het eind van de dag rond hun stoe-
Len d.e restantbn v&n de genoten maalti j den.
Nou ben ik clat soort tafereeltjes regelmatig gepesseerd met de
auto of fiets, maar nog nooit tijdens een looptraining. Ïíat
sehetst dan ook mijn verbazing, dat toen nij d.at de eerste
keer gebeurde, ik ook meteen echternagehold verd door d.e

nannelijke teI1er van het drietal. Nog puffend (want ik liep
op ttat moment retteli jk hard ) vroeg hi j ni j of hi j vat mocht
vragen. Ik antwoordd^e iets rnintler puf fend, dat tlat mocht en
zijn vraag luiade: "Kunt u nij ook verklaren, mevrouw, rf,aarom
u pas cle eerste van negentien hardlopende mensen bent, die een
vrouw is?ft.
Tja, hierop moest ik het entvoord vel schuldig blijven, rnaar
later realiseerde ik rne wel, dat het aantal vrouwen bij de
Hague Boad Runners wel aan de hoge kant is, a1s ik naga, dat
ik op nijn trainingen inderdaad zel-den een vrouv tegenkom.

Ik hoop natuurlijk, tlat vanneer d.eze telling ergens op een
bureau terechtkomt, itat ik de enige getelde vroutr ben gebleven
want op die manier heb ik dan in ieder geval een soort record
gehaaltl.

Mar j a
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DE K. N . A. U. }IEDSTNIJD-LI CENTIE

0nlangs zijn de K.N.A.U, wedstrijd-licenties uitgereikt,
respectievelijk toegezonden. Met de licentie ben je gerech-
tigd deel te nemen aan onder auspieiën van cle K.N.A.U.
( tconinkli jke Ne derlandse Atletiek Unie ) te houden veg- en :,

baanwettstrijden, gedurende het jaar 198h.

Dit zijn aLs regel wedstrijaen van enige inportantie.

Zoals je reet berust het wedstrijtl-seeretariaat bij Jan van
Egnond ( t.. 017, 1 - 17996) . Wanneer je aan een zogenaamcle
K.N.A.U.-wed.strijcl (antlers dan trimmers- of stratenloop. ... .
informeer hiervoor bij Jan!) deel wilt nemen, d.ient hiervoor
bij de organiserend.e vereniging ingeschreven te worclen.
Bel in ttat geval Jan voor je plannen, onder opgave van
nummer ( zie :r'eg istratienummer ) , waarond.er je bi j d.e K
ingeschreven bent; Jan zal- dan jouw inschrijving voor
wedstrijd verzorgen.

Het litlnaatschap van H.R.B. en de K.N.A.U. wordt stilzwijgenct
roet telkens 66n jaar verlengd.. Het opzeggen van het liclmaat-
schap dient schriftelijk te gesehieden, ten minste twee m&En-
den voor het verstrijken van het lopencle jaar.

TRIMBOEKJE 1981+ 1985

In augustus verschijnt het Trimloopboekje seizoen -t 8l+- t 85.
In dit boekje staan meer dan 1500 Iopen, welke tussen 1 sep-
tember 198h en 31 augustus 1985 gehouden zuI1en worden.
Indien er aan een loop worclt deelgenomen kan er achter in het
boekje een stenpel geplaatst worden en het aantal gelopen
kiloneters genoteerd worden.
!íenneer er in een seizoen (van september t/n april) een be-
paald. aantal kilometers is gelopen (voor dames 6O km en voor
heren 100 kn), kan het boekje onder bijsluiting van ongeveer
f1. 15r-- worden ingezond.en. U ontvangt clan in cte maantl juni
een fraaie plaquette met inscriptie van naam, jaar en gelopen
aantal kiloneters.
Het trinloopboekje is tegen betaling van fl 3r-- verkrijgbaar
o. a. bi j de prestatielopen op tte Laan van Poot en het
Elsenburgerbos.
De boekjes kunnen ook per giro besteld worden en kosten dan
fl. 5,-- per stuk, bij 2 of meer boekjes komt de priis op
fI. Lr-- per stuk
Het verschuldigde bed.rag tlient te worden overgemaakt op giro-
rekening l+lSZ6ÉZ tnv KNAU/Le Champion, postbus 1l+l+l+l+ te
3r0B SM Utrecht.
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ROAD RACE CALENDAR 198U

Listed belov are suggested races
vithin easy travelling of Den Haag.
Races of National standard are in-
dicated with a fNI. Also included
are a few races abroad. If there is
sufficient interest we will organise
group travelling to the event. In
particular, we will be organising a
group excursion to the London Mara-
thon in April 1985,
To enter a race, please eontact;'
Jan van Egmond -vedstrijdsekretaris
Schoolstraat 22, 221+2 KH l'Iassenaar.
Te1. 1075 1 17996.
For organised group travel to an event
Jo Taylor, Groenhazengracht 2, 2311 VT
1l+l+101.

contact:
Leiden, Te1. 0?1-

16 th August Ahoy. 10 km. Rotterdan

th August.

voor dames, heren en18 th August km.
AV

BvB

56.

th

25 th August 7e Singelloop. 10 km voor dames, heren en
vets. 1r11,.l'l 1. Clytoneus. ÏIoerden.
Cost: fI. 5 ,--.
Start:20.00. By 18 th August. rNr

Braderieloop. 15 km. RK HAV. IIulst
Cost: fl-. )+r--
Start: i9.30. By 20 th August. rN I

25 th August

25 th August Spuiloop. 10 English Miles voor heren, dames
en vets. Spirit. Oud-Beijerland.
Cost: fI .'l .rO
Start: 13.00. By 20th August. tNt

? th Septenber : Goudse Kaasloop. 9r600 m. voor heren, ilames
en vets 1. AV Gouda, Gouda
Cost: fl. 3.50.
Start: 20. 00. By 2 ncl Septenber

1, September Veronicaloop. 10 English Miles I{egvedstrijd.
Hercules. Dordreeht.
Cost fl . 6,--
Start:. 13.55. By 1st Septenber rNl

Brussef s Marathon. R. Ixell-es . S. C.

Stratenloop, rondom
Cost: fl. 7.50
Start: 20.00. By 11

a

a

a

a

Wegwedstrijd 15
vets 1, 11r11'l ,
Cost: fl . 5,--
Start: 15.1+5.

Goe s

August. I N I

a

a

29 th September

'?8

a

a
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th

th

Septembe r

Septenbe r

Septenbe r

AVON lacties Marathon. Pari s .

SCC Berlin.Berlin Oity Marathon.

Twentse Volksmarathon en 25 kn. loop.
Kosten voor 22 september, fl. 10r--.
Start: 12.00
rnli ehtinsen. o?U \Slzg6 (ll tglz)

10 English Miles. AAA. Alblasserclam.
Cost: fI. 5 r--
Start: t l+. OO. By 29 th September I N '

Dwars door Dorctt 1oop. 10 English MiIes.
Voor d.ames, heren en vets, 1, 11, 111.
Parthenon . Dortlre cht .
Cost: fI. 7 .50.
Start: tL.OO. By lrtn 0ctober. 'Nf

Paris. 20 kn. ASC AfR.

: Essen Marathon. Germany.

New York City Marathon.

Baggermolenloop. 10 English Miles. voor
dames, heren en vets. Sliedrecht Sport 56.
Sliddrecht.
Cost: fl . 6 ,-- .
Start: '13. 00. By 17

6 th october

th th October

1 [ th october

22nd. October

23 rd 0etober

2"1 th October

28 th 0ctober Paris-Versailles.
France.

th 0ctober.

niles. Versailles.10

o

o

o

28 th April 19852 5e Lond.on Marathon. England.

Please contact Jo Taylor by the end of October l98l+ if you
are planning to run the London Marathon. PLaces are very harit
to come by, and you must enter through an official reDresenta_
tive. More information will be available at a later èate.

VRAAG . .ANT OBDRUBRIEK

Bij Buud zijn nog geen vragen binnengekomen, dus deze keer
geen antwoorden van Barry.

o
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De ui ts1agen 13pq141'! s

Opgenonen worden in principe ttie evenementen waaraan door
Boadrunners nerd deelgenomen. Vanwege het feit, dat de ved-
strijdlicneties pas zijn verstrekt en er daarcloor niet veel
aan wedstrijd.en rrerd. deelgenouen is deze eerste aflevering
voornamelijk gevuld met internationale marathonuitslagen,
waaraan werd deelgenomen door Roadrunners.

10e CITY-PIER-CITY 21 k Marathon van Barce lon a

1 Ray Crabb (Eng)
2 M Spottel (war)
3 Marti ten Kate
25 Keith Deathridge 1.06.59

Marathon van Marseille

1 Chr. Geffray (fr) 2
2 Hodicq (rr) 2

1 l{ Mei er
2 L líagenan (Aer)
3 Revijn (eer)

1l+

i,Iereldkamn'i oens chao Cross 12k

1.02.56
1.03.13
1.03.2)+

2 .12.17
2.12.37
2.12.12

2 .11 .25
2.12.26
2.12.r\

7.01
7 .20
7.35

2
2
2

5

,

5o
l+?

l+?

Marathon van l{enen

1 Niemczak (ror)
2 Skarzynski (PoI)
3 Makanya ( tan )

Marathon van Lvon

1 Robleh (ojiuouti)
2 Ahned salah (Dji)
3 J Boxberger (rra)

1 Carlos Lopes (Por)
2 T. Hutchings (Eng)
3 S. Jones (war)

t8 S Jaspers (nr)

I,Iestland. Marathon

'l Cor Vriend (nea)
2 R Kopyasz (Pol)
3 Rudi verriet (nea)

I Buutt Stigter
2 Jan Craan
3 Keitt Deathridge

Zi lvermol-enloop Leiden 20 k

. 17.50

. 18.36
32 .25
33.30
33.32

3b .0?

2.11.\1
2.11.50
2.12.1+1

1.03.08
1.03.1+7
1 .0I+.1+l+

a
\e dame Jolien Pas 1.21+.23

Marathon van BostonMarathon van Rome

1 Bernie Ford (une) z
2 Eratavo (lta) e

3 Scozzat 2

Boxtel st ratenloop 15k

1 T Dirks
2 Ke i th De athri tlge
3 M vtl Ven

1 Geoff Smith
2 G Vanasse
3 D Tib atlui z a

(on )

( co:. )

2 . 10. 3l+
2.11+.1+9
2. 15. lto

Avon-Running Scheveningen 10k

l+6. 13
\8. rq
l+8.1+8

1 Joke van Gerven
2 Annie Binttt
3 Irene Wentzel

3l+.37
3h.r3
35.38

37.20

a

1'l Corry v Egmond
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Marathon van Utreeh'L

iek Bakker
<1 SBikuans
uucl de Yriee

Mara hon van P arI.1 S

13g Ton Veruolen 2.\3.50
x90 Barry Dyke 2.\'l .51
860 Jo Taylor 3.18.23

Marathon van Austerdam

erard Nijboer
or Vriencl
t. Nenov (nul)

Marathon van Frankfurt

ecti (utu)
alcha ( ntir )
aetano (ror)

Marathon van Ottawa

2
2
2

1G
2C
3S

1D
2A
3n

2.11.18
2.11.)+0
2. 11 .\2

1DN
2KB
3CC

2
2
2

2.25 ,32
2,28.25
2 .33.55

2.11.18
2.11.59
2.12.11

.51

.l+r

.12

1u.28
16.51+
1',l .02

1 Abned salah (Dji)
2 J Boxberger (fra)
3 Djana Robleh (Dii)

1 CharIe s Specttting
2 Keviu Foster (cg)
3 Dennis Foules (ca)

Marath on van Londen

Marat on van Rot

1 Edge (Can)
2 Bortle 1au ( C an )

3 Boileau (Can)

Marathon van KoPenhagen

1 Ph Aclam (ger) 2

2 Mogens fel-clt ( oen ) z

2.Ag
2,11
2.12

13.19
1l+ . 18
1l+. 36

.22.18

.26 .36

(reitrr Deathricte na I xn uit-
gevallen )

erclam

2
2
2

1S
2n
3M

.l+3

.Ll+

.r0o

1 Shehanga (ran)
Z Barie (fan)
3 Vainio (rin)

11.12
11.17
13.0h

USA Merathqn kamPioensch-

1 Peter Pfitzinger .2.11
2 Alberto Salazar 2.11
3 John TuttLe 2.11

M atb nv St ckho 1m

Marath van Rio <Ie Jane i ro

chedeler (sra)
oclrigues (gra)
attos (gra)

2.21l.3,
2.25.27
2.27 .0O

a
1 MasonË (ran) 2.
z iro"of,ots (oenl 2'
i p"rsson (zwel z.

13. h7
th.53
15.00
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Many members of the club take running nagazinee anal vould be
villing to share then rith others. The purpoae of this co-
lumn is to provicle a very brief outline of some of the arti-
el,es that coul,d be of particular interest. Aek your commítte.e
for dletails if required.

I'Bunn i Dg " no 37

11b

- May 198[ Enr1i sh

Bunning wirlh the Houncls your best
running dog
Marathon training by Bruee Jul1oh
Sack injures - Doctors Vien
Shoe coluun test and advise

ttBunners I{orLdrf May 198h ringli sh ( Aneri c an )

o

art . no.

art . no.
art . no.

'117
't 12

o

oart . no.
art . no.
art . no.
art.no.

52
59
66
77

Your first Race advise
Life of the Vegetarian Runner
Fight lorrer back pain
iating away Hypertension

MOOI -GEK - LEUKï:

TALINA
sGGonÍt-hand dotlrol
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Irr cn vsrtodP ven
tuncdàen& arlufUiq
'IÈ-

Caraa* óIl.dla
i*nrtrtc er*flcah5

I tdhutrmrt ll? i
,38f llll 3ctl.Y.nhltl
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Previer of literature
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