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A store for runners.lr!
by runners

ln Honolulu..!.
Running room

ln Bostoll ....
Bill Rodgers store

ln London....
the London Runner

ln Den Haa§....
Super Runner

ALLES OP LOOPGEBIED!
Een unieke shoP, met alles oP looP'

en atletiekgebied'
Een zeaÍ volledig assortiment

loop- en atletiekschoenen
en kleding.

LET OP ONZE AANBIEDINGEN.

Denneweg 37
DEN HAAG

Telefoon 647404
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VOOR}IOORD

Beste Roadrunner.'

Thans ligt het tweede clubbl-ad aJveer voor je en naar verwachting zullen

er nog và1e met de regelmaat van de klok volgen' " \

bestuur en leden in'stancl moeten
grijke aandeef van de redactie-Daarvoor zulfen goede informatielijnen met

blijven, vant afgezien van het niet onbelan
lealn lii.jven we d'aari toch van afhankelijk'

Het moet toch een bl-ad van en <loor ons al-l-en worden, dus heb-je iets leuks

of minder feuks meegenaakt, of zit je ergens mee met betrekking tot del

pranning van je tràïrtrre oi i"t"-àeie"riiks, kom ermee voor de draad'"dg ^redac-

leden zijn altijd. bereid er eventu"ui "*un met jou een helder stukj'e ydn te

maken' , -,.,

0p korte ternijn is er zelfs behoefte aan Srappige tekeningen, zo{at' eenl'eder

,ijn "t""tiviteit 
met pen of potlood' kan botvieren

Tervijl ik dit schrijf zijn we b1J na. aan het eincle van een heerlijk weekend'je

Brussef vaarwe net zorn man of twintig de memorial Ïvo van Da:nme bijwoonden

en in de bossen trainden. Dat is veer zotn cfubevenement waar een aantal actieve

l-eden zich bel'angeloos voor heeft ingezet' Iiul-de !

I

Ruud van Groeningen
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NI}]TJWS VA]I HIIT I'NONT

BESTU URSW] J ZI G] N G

Wegens prive-omstandigheden hebben Jan en Corrie van Egrnontl

zión teruggetrokken uit het bestuur. Ze blijven desondanks
we1 actief a1s c1ublid.
Jan en Corrie, bedankt voor de zeer prettige samenwerking
en misschien mogen we nog eens een beroep doen op iu11ie
voor tijdeliike clubactiviteiten.
Het bestuur denkt goede vervangers te hebben in de vorm
van èe volgende Personen:

I

Loui s Brugnan
José Havermans

Adres : voetbalvereniging
Den Haag.

Ge zamenliike clubtraining

: vedstrijdsecretaris
: Je denaclnini stratie

De resp. adressen staan vermeld in de H.B.n.-1eden1ijst.
José "n Louis, veel sterkte toegevenst in ju]1ie functie
en we hopen op een prettige en duurzane samenllerking.

LEDENVERGADER ING

De tweede leclenvergadering van ttThe Hague Roacl Runnerst'
zít, er rreer aan te kouen en is gepland op 17 oktober 8.s.
Het is belangrijk, dat iedereen hierbij aanwezig is, dus
reserveer deze avond alvast.
We kunnen dan gezanenlijk afspraken maken, informatie uit-
Wisselen en wat nakaarten over cte eerste zes maanden van de

HRN.

Texas DHB (kantine), Duinlaan 190'

1 8. 30 uur. Start vergadering 20.00.

K SCOMMI SS E

volgens de reglenenten van de KNAU zijn ve aLs vereniging
,"rlti"tt een kascommissie te benoemen, velke als contro-
lerend orgaan gaat fungeren over het verk van de penning-
meester.
Yvonne Gerner en Aad v.d. Voort hebben zich als vrijvilli-
gers aangeroeld en te1len nu Seregeld de centen uit Jcck I s

portemonnee na.
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LEDENBES TAND

fn augustus is het ledenaantal van de HRR ruim de honderd.
gepasseerd,. Als honderdste konden lre begroeten Hennie
Perdi jk en hier wil-l-en we niet ongemerkt aan voorbi j gaan:

h]E['lNIE
I,IELKOI{

A-LS HONDERDSTE TI{SCIIRIJVER

BIJ THE I{AGUE ROAD RUNNERS

Hennie en d.e and,ere nieuwe leden een l-euke tijd. toegevenst bii HRR

WEDSTRIJD CLUBTENUE

Er is aI geruime tijd sprake van de aanschaf van officiële
cl-ub race-kits; een short en singlet in clubkleuren. Zoal-s
well-icht bekend. zijn d.e elubkl-euren bord.eaux-rood. en grijs.
0nd.erhandel-ingen i . v. m. d.e merkkeuze zí jn aI geruime ti j d
gaand.e, het ziet er momenteel naar uit d.at New Balance d.e
gunstigste prijs/kvaliteit verhoud.ing heeft.
De faatste gesprekken worden nu afgerond.. Meer informatie
omtrent verkrijgbaarheid, prijs, etc. volgt zo snel mogelijk.

CPC.TRA]NING B)+ 8

Ook d.it j aar Ii gt het veer in de bedoeling een
getrainde mensen in + l+ maanden tiid kl-aar te s

de CPC - l marathon 1oop. De opzet zal een beet
lijn liggen, zoals gevoJ-gd. met de groep van 198
d.e vereniging is ontstaan.

o
t
roep on-
omen voor
e in de
, waaruit

j
)+

Ook d.e nieuve groep staat dus een introductie-avond te
wachten . Deze staat gepland. voor begin november t 98)+; de
voorbereidingen zi jn inmid.del-s gestart.
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TIME TR]AL

! augustus j,1. is door een groot aantal feden alveer de
tweede time trial- gelopen in het duinengebied, van Meyend,eI
I.v.m. de goede reacties is inniddels besl-oten de time
trial een vast karakter te geven binnen de club.
Het id.ee is on 66n keer per maand. zot n ti j dloop te organi-
seren over een vast parcours. ( ged.eelte van d.e Ganzenhoek
en over de verhard,e weg richting boerderi j Meyend"ef ).
De uitslagen word,en persoonlijk uitgereikt.
federeen kan zo zijn eigen vord.eringen bijhoud.en en de
trainers kunnen ged.efinieerd. d,e groepen herind,el-en.
De data zullen geruime tijd van te voren vord.en bekend ge-
maakt en gezien het doel- van de time trial is het d,us be-
langri jk d,at iedereen aanwezig i s.
Steeds na een cyclus van 3 time trials word.t d.oor de trai-
ners bekeken wie rel-atief snel is gevorderd, vaarna een
gepaste prijs za1 worden uitgereikt.

Hans K

LI DMAATS CHAPSKAARTEN

het is de
komt van
mogelijk
z aken .

bedoeling d,at ieder l-id van H. R. R. in
een lidmaatschapskaart. Met d.eze kaart
korting te kri j gen van 1O tot 15 /, f i;

het be zit
is het
loop sport-

Daarom .rerzoeken liii jullie 2 pasfotof s in te
José Havermans, llaarna jull-i e zo snel- mogel j.ik
word.en gesteld van d.e lid.naatschapskaart.

l-eve ren
in het

bij
bezit

o
Sr

8

De kosten voor d.e kaart bedragen fI . 1 ,--.
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THE HAGUE HOAD RUNN.bJR§

organiseert

ZOI'IDAG, 23 SEPTLT'ÍBER

EEN OPE}I REUNÏË VAN DE CPC-GROEP

met rliavoorstelling

!

1 98)+

PROGRAMMA

PLAATS

KOSTEI\I

WI}, IS
l^IELKOM

HOE IN TE
SCi{R]JVEJ{

19.00 uur verzamelen onder genot van een bakie koffie
20.OO uur start diavoorstelling
21.00 uur pauze
21,30 uur vervolg diavoorstelling
22.30 uur nakaarten met eventueel een (fris)drankje

RUITERZAAL, ATLANTIC HOTEL

De1taplein, Kijkduin

Afhankelijk van het aantal deelnemers.
Principe-entreeprijs: i 5r-- per persoon.
Er vordt geen vinst gemaaktl entreegel-d is
voor de kosten van de zaalhuur.
Consumpties voor eigen rekening.

fn principe is de retinie bestemd voor de Sroep
dee-lnemer" aiu d.e training voor de CPC-l-oop 1!8\
hebben bijgevoond..
ALle andere leden van The Hague Boad Runners plus
aanhang zijn echter ook van harte wel-kom!

Diafs van: voorbereiding training
trainingsweekend Ardennen
CPC-looP 1981+

andere door de groep gelopen redstrijtlen

(mogelijkheid tot nabestel-len van fotors).

Uiterlijk zondag 16 september moeten schriftelijk
of mondeling oe deel-nemers bekend ziin bij
Hans Korremans, Pr. Beatrixl-aan 391, 228\ AI{ Rijswijkt
te1. 070 - 931920.

Al-leen bij contante beta1ing vordt de inschrijving
geaecepteerd I

- TOT ZIEIIS OP DE REUN]E: -
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TRAIN ING FOR DISTANCES UP TO 25 KM.

Most members of the club will not be running a marathon du-
ring the year 198\. This vi1l be mainly due to the fact,
that most people consider themselves not yet ready for the
demand.s that marathon training make s.
Not only the volume of training high, but, more inportant,
the physical tolerance to the increasing pressure can some-
tines not be good. enough, and injuries appear.
ït is well knovn in the athletic world that, above all e1se,
to remain injury free is the most inportant factor determi-
ning ultimate personal developnent. The tliffieulty is tleter-
nining just how nueh training can be tol-eratecl in order to
improve fitness, vithout a breakdown due to injury.
.O,tirIetes (runners ) are notorious for pushrng ahea-d despite
warning signs from the body, with the inevÍtab1e injury
being the final result.

As far as possible, try to remove the necessity to achieve
a certain fitrr."" by a definite date. I'Iorking to a firn
deadline vi11 introduce unnecessary pre§sure, particularly
if the athlete, for some reason, fa11s behind on the trai-
ning schedule. At such a tine many unseasoned runners will
attàmpt to put in extra vork, and very quickly they expe-
rience the onset of an injurY.

Alvays
ninct.
1e ave
hinil.

viev your training with long term development in
By all means have niLestones along the v&Yr but always
some room for manoeuvre ' shoultl you begin to fa11 be-

The following schedule is a guitle for runners who have gra-
duated fron the beginners phase. Perhaps a fuII year of se-
rious running is now behind then, ancl they now feel ready
to commit themselves to a training scheme that will prepare
them for a wetlstriid racing up to distances of 2, km'

I recommend that shorter races of up to 15kn/10 niles are
run as the normal race dist&nce, and only 25 kn or half
marathons on relatively fev occasions. Bacing is running to
the maximum on the day, and as suchr longer races have to
be treated. with great respeet, ancl not attempted on a regu-
1ar basis.
Those athletes who run often in such raees ' are usually
only able to do so beeause they do not fu11y eommit then-
selves on the day by racing to their Iimit. This may be by
design or simply that they do not posess the mental strength
that is required to run hard when the going gets tough in
the l-atter stages of anY race.

Enjoy your running at all tirnes, but when you go for that
fast race you must fu11y eommit yourself and give everything.

The sehedule ean be repeated many times, and orrly vhen you
are rrrnning to a high level you vi11 require a significant-
1y different scheme.

training, if followed eorrect,ly, eould easil
a half marathon time of under 70 minut,es ( BO

I

v produee,
minutes

Thi s

saY t
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for vomen). Best of luck and remember that consistency in your
training is inportant, frequency of your training is also
critical, and. l-ast of all I remind you that for be§t results
you must l-ook carefully at you body weight.

Ke i th De athri clge

Vertal-ing van dit artikel .zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Els

t' 
;'
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GENERAL TBAINING GUIDE H.R.R

WEEK 1

Monday
Tuesday
I'Ie dne s day :

Thur s d ay
Fri clay
S atur tlay
Sunday

I,IEEK 2

\5 nin easy run
6o nin steady inc. \ x 200 n tenpo
Club run or 70 min. inc. 2 x 8OO m tempo
50 nin easy, last 10 nin fast
\, nin inc. 15 min Fartlek
Long run up to 2l hours
Club run or 6O nin steacly

Mon day
Tue sday

Ïíednesd av:
Th ur s day
Frid.ay
S atur clay

Sun day

I'EEK 3

l+, nin easy run
Hill session of up to 30 nin;
total training time max. 70 min
Hill nork is intensive, work quite harcl,
rest of run easy
Club run 6O nin inc 2 x 1 km tempo
50 rnin easy running
l+5 uin with 20 nin easy Fartlek
10 nin varm up, then l+O min FCE (fast
continious effort), folloveiI by 10 nin
sfov running
Club run - nainly steady running

Ïíednesd.ay: 70

Monday
Tq9 e dev

Thurs day
Friday
Saturday
S un day

ÏíEEK I+

: 50 min
: 6o nin

6o
l+5

FCE
70

m1n
min
nin

mln

easy inc l+ x 200 m tenpo
steady running
inc. l+ x 8oo m tempo
stead.y running
inc l+ x lrOO m easy tempo

30 min. + 30 min easy running
inc some easy Fartlek

Monday
Tue s day
l,le d.ne s day
Thur s day
Fr i day

Saturday:
S un day

6O min steady
1 I hr easy
6o nin inc. B x 200 m

75 nin easy running
50 nin easy inc. 1 x
the end of the run
70 nin steady run
75 nin inc some hill
striders

eesy tempo

1 km tempo towards

running and 100 m

12



This schedule e&n be repeated until a sound basic fitness is
aehieved.

For a race you must ease the training l-oad oveï the last neek.
Bel-ow is a typical weeks training prior to a raee where a rea-
sonable performance is sought. You must reafise that every ti-
me you ease down for a good race, the long term training ef-
fect may be lessened due to the reduced training before the
race antl the recovery period required after the raee.

Monday

Tuesday
ÏJednesday:
ThurelEX :

Friday
Satur d av

,0 min
rest of
l+ 5 min
5O nin
30 min
30 min
RACE before the

ririn warming
pe ople

easy session ine 10 x 100 m easy tempo,
run easy

steady run
run inc 2 x 800 m fast tempo
easy running
joe
warm up ve11
foll,ow a 30

start. Most
up routine

ul,toe $ ner
6NDinItr,mgr

J0u ,gEflEO

SEttr, nqfrR

w2 9€, àu. w?.or
m'n E^l^Els srEE06

qer€,e.

t:Ë{

tr
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TRAI NIN GSPRI N CI PES

Een trainingsprograuma is afhankeliik van het tloe1 waarvoor
getraind wordt.

Voor dit verhaal stel ik aIs doel
andere lange afstandslooP. Of ve
hangt van een aantal factoren af:
uithoudingsvermogen, snelheid e. cl

b.v. een marathon, of een
ons doel zuIlen bereiken
doorzett in gsvermogen,

In het begiip doorzet'tingsvermogen zitten ook psychische
aspecten. Deze wil ik buiten beschounring 1aten, hoewel ze
niet onbelangrijk ziin en met training verbeteren. Ik wil
vat dieper ingaan op het begrip eonditie d.v.z. het lichame-
lijke prestatievermogen. Conditie behelst een aantal begrip-
pen o. a. uithoudingsverlnogen, kracht , snelheict en coördina-
tie.

Deze onderdelen zu11en in i eder trainingspro gramma
verhouding hangt af vangenwoordigd zíin. Ïn velke

van de training.

TRAININGSPRINCIPE: overbelasting en herstel.

Het doel van de training is het prestatievermogen te verbe-
teren. Om dit te bereiken wordt het lichaam iedere keer net
iets zva,ariier belast dan het genend is; daardoor komen spie-
ren en hart-1ong systeem in een soort overbel-astings-situ-
atie. Het lichaarn zal zich hieraan gaan aanpassen, zodat de
volgende keer een zv&ardere belasting nod.ig is om dezelfcle
prikkel tot aanpassing te verkrijgen.

Worttt altija met clezelfd.e intensiteit getraind, dan za1 het
prestatievermogen niet iluideliik toenemen. Juist de over-
belasting vormt d.e prikkel tot aanpassing van cle systemen
van voornaneliik hart-longstelseJ- en spieren.

Om de ze aanpassing soepel te l-aten verlopen is tii d notlig
voor herstel. In deze herstelpauze kunnen energievoorraclen
treer aangevuld worden en ninimale beschadigingen van spier-
vezels hersteld word.en. De herstelpauzes zijn een essentieel
onderdeel van de training. Een voortdurentle toestand van
overbelasting leidt al,leen tot beschadiging en daardoor tot
vermindering van de conditie.

De mate van overbelasting is ook v&n belang. Een te zware
belasting zal- grote beschadiging van spiervezels tot gevolS
hebben. Herstel tlaervan zal- enige dagen of langer duren en
daarmee schiet ie ook niet op.

verte-
het tloe 1

1!



Opnieuw gaan trainen voor het lichaam hersteld is levert

"hrorrisehe 
beschadiging en langdurige biessures op.

In een goed trainiàgsschema zaI sprake ziin van gedoseerde
overbelasting en zvaTe trainingen z:ul-Ven door lichte afge-
wisseltl vorclen. Voor het herstel is dan zelden absolute
rust nodig; een lichte training is vaak beter dan gedoseer-
de overbefasting.

Ik zal enige richtlijnen aangeven voor de grenzen waarbin-
nen d.e overbelasting moet bliiven.

öfJ arbeid hebben onze spieren zuurstof en brandstof (ener-
) nodie. (Alteen heel korte piekarbeid. kan zonder zuur-
f ). Het zuurstofverbruik is een goecle maat om cle zwaar-
van iie inspanning te bepalen'. In een laboratorium kan door
clel van zuurstofmetingen (ae meting van het verschil
concentratie van zuurstof in de lueht die in- en uitge-

md wordt ) fret zuurstofverbruik van een proefpersoon'
aald word.en. Aan de hand hiervan zou een goeci trainings-
ie s op te stel-Ien zi jn.

g1e
sto
te
ni ti
van
ade
bep
adv

Hartfrequentie en zuurstofopname staan in een bepaalde ver-
houding tot elkaar z "lO/" van de maximale zuurstofopname kont
overeen met + BO /o van het aantal hartslagen per ninuut.

Een optimale verbetering van het
men met een trainingsintensiteit
(per ninuut) op 60 à ?O /o van het
vermogen (pe" minuut) rigt, mits
3 à l+ keer per week en volrloende

uithoudingsvermogen kri j gt
waarbij de zuurstofopname

ma ximale zuurstofopnaire-
regelnatig getraind wordt,
1an gr..

(o

55

50

45

AO

55

5o

25

r+rysr
eests.te§

n§.ur._

§{§e-aPQlq,v-,{c

-,
.(o.à
F(u(t)Éu)(U0ÉÉ

Èdod+r .íoo
+) 'rJO-{
3{
ih0a,x
N\.

b0.El
xdÉ
El .À

{ A

10w 40 50 6ojarer
De maximale zuurstofopname is afharrkelijk van d.e leeftiicl
en is hoger bij getrainde sporters, vooraL bij duursporten.

(
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De naximale hartfreguentie
vuistregel 220 - leeftijd

afhankelijk van de leeftijtl:
j aren .

trainings
Iiartfrequentie

1S
1n

naximale
leefti jd (.iaren ) hartfrequentie_

20
30
l+0

50
6o

( de ze waartlen
moselijk)

200
188
1't6
165
153

1l+0
132
12\
115
107

170
160
150
1l+0
130

zijn gemiddelclen. Individuele versehillen zijn

Voorbeeld: loper van 35 jaar 220 35 = 185 (maxinale
hartfrequentie). De traiàingsbelasting of trainingshart-
frequentie is dus 8O /, híervan: + 1l+8 (trainingshart-
frequentie). Er zijn meer mogelijkheden oro de trainingshart-
frequentie te berekenen. Je kunt b.v. ook rekening houden met
de mate van getraindheid, o.a. door de hartfrequentie in
rust erbij te betrekken. Het blijft een algemene richtlijn;
hoe je d.ie zelf kunt hanteren is voor een deel een kwestie
van ervaring.

Je kunt je hartfrequentie meten tloor je pols te tellen (Ui,5
d.e slagader in de pols of bi j de halsslagader ) getlurende
10 sec (or 15 sec) en dit dan met 6 (of \) te vermenigvul-
ctigen om d.e waard.e gedurend.e een minuut te weten. Te1 direct
na het stoppen van de training en niet langer clan 10 of 15
sec. De hartfrequentie loopt na inspanning n1. snel terug.
(troe beter getraind, des te sneller de afname) en het ging
nu om de freguentie bij inspanning en niet in rust ( zie
grafiek vorige Hot Boad Beviev blz 12).

Na enige tijd hoef je tijd.ens
niet meer te controleren. Dan
doende is of niet.
tro -

r?o-

Ito _

llo -
llo-

90-

70-

FurI
l ilyrJ rLoc,.J

training je hartfrequentie
je of je belasting vo1-

nlcbrrlirJ

een
voel

rar

r ur[
I ilqoaJ

16
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ï"t menselijk Iichaam bestaat voor 50% (vrouwen) to 60%
( nannen ) uit water. Bi j verl-ies van' 2'% uater a;;" 

-àrrg"r.u,
0.6 liter) kan het preitatievermogen a1 afnemen. Bij verliesvan 10% (1 3 liter)kunnen levensgevaarlijke probrenón ont-staan

Tot s l- ot
schrij f
geweest
ken. Het
uur.

Vochtverl-ies bi j
Zweten d.oen we om
water met zouten.

nog iets over vochtverlies en drinken. Nu ik
is het nog zomer voor zover het dit jaar echt
is. Bij varm weer is het belangrijk !"ro"g tevochtverl-ies kan dan oplopen tot 2 à 3 fiter

inspanning tree a( uoor^r op

dit
zomer
drin-
per

zweten.
bestaat uit

is van be-
drinken is

Het vater moet aangevuld word.en o.a. om het volume van hetbloed op peil te houden.

het lichaan af te koelen.
Vooral het aanvul]en van
het lichaam in reserve.

d.oor
Zweet

1ang. Zouten heeft
het belanCri jkste.

water
líat e r

Het lichaam kan naximaal + 0.8 l-iter per uur opnemen. Zoge_
naamde isotone vloeistoffàn vonden niei snel-l_er opgenomendan gevoon rater. Bij een tempe).atuur van ! graden-c"Isius
is de opname het snelst. warme dranken en suikerhoudende
dranken worden traag opgenomen. Tijdens een wedstrijd (or
training) iedere 1, min. 1oo à 1!0 n1. water drinken is inde praktijk vaak het beste.

Het beloofde stuk
numme r.

over energieverbruik komt in het volgende

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn veLkom.

Jennie van Dorp

Marl-een Brederode, Rozensteinstraat 30, ZZI+Z VT llassenaar. Tel . O1lT5l - 1375j.
Frank van i{eyningen' V. Zuil-en V. I{ijeveltstraat 2!1, Zd12 LL 'ríassenaar.
Tel. O1Tr1 - 11112.

I.Iim Hoek, Zwolsestraat 1\5,258I TZ Den Haag. Tel_. OTO - il+zZBB.
carla spiegels, Jacob catsstraat 6+, zzT\ cx voorburg. Tel. 0?0 - BZrrl+9.'
simon ÏJo]f, schoutenstraat l+9,2596 sx Den Haag. Tel-. o7o - 2\3269
Berend van Zetten, Iloogheemraad.straat 5L, 22\1 CH ïíassenaar. Tel . 01751 - 10063.
Frank van líijngaarden, l,Ierfstraat 'ro)+, 2186 BA Den Haag. Tel. 0?0 - 521351.
vincent de Kieviet, Tuinpad 5T,2d1zTB llassenaar. Te1. oiTil - 11157.
Aad van de voort, Hugo verrieststraat >,2r2\ cA Den Haag. Tel. o7o - 933g51.
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De laatste jaren is het aantal te houden prestatielopen erg
toegenonen. Ïíaren er vroeger al1een lopen in het week-eintte
thans kan men wel- ie dere d.ag van de week ergens tere cht .

fk ben van mening, dat een prestatieloop zeker in een trai-
ningsweek kan uorden opgenomen. Zaak is echter om ook hier,
net als in een vedstrijd, het hooftt koel te houden en niet
volledig uitgeput te finishen. Ik ben me er van bewust, ttat
de meeste lopers zich onvill-ekeurig toeh door een (te) hoog
tempo laten meeslepen. A1s je aan alle kanten lopers ziet
passeren is het soms moeilijk om ook niet even te versnellen
en er achter aan te gaan.

Het lopen van een prestatieloop als training vereist toch
een zekere zelfdiscipline, blijf rustig in het tempo 1open,
ttat je in gedachten had en laat je niet opjagen.
Aan de andere kant vergemakkelijkt een prestatieloop we1
de eventuele extra trainingsopgaven, zoals tempolopen of
het lopen van een stuk Fartlek. Persoonlijk vind ik het
moeilijk al-s ik a1leen loop toch tenpo of Fartl-ek te d.oen.

On snelheid te trainen kan men ook een Cooper-test in de
training opnemen. Iedere maand. wordt er een Cooper-test
georganiseerd op de atle+-iekbaan aan de Laan van Poot en
wie d.eze test regelmatig loopt zal. zeker een progressie in
zijn gelopen afstand ontdekken.

In Den Haag vord.en de lopen meestal tioor-de-veek gehouden
Aan de Laan van Poot is dit op vrijdagavond en in Rijswijk
( Elsenburgerbos, langs de Vliet ) is dit op dinsclagavontl.

Uiteraard kan een prestatieloop
beschouwen, maar dan is het het
per maand te doen.

ook aIs een wedstrijdloop
beste om alit maar eenmaal-

Korton, het lopen van een prestatieloop is zeker een leuke
bezigheid, zeker voor iemand., die het alleen lopen niet tot
zíjn favoriete bezigheden rekent. Na enige keren kom je
overal in de omgeving bij lopen steeds dezelfde gezichten
tegen, contacten zijn dan snel gelegd.

Rob Bleys
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JO TAYLOR

Jo Taylor r{as born in Bournemouth (South of England)
She is living in Holland. for 3à years nor\r. Recently
from The Hague to Leiilen.
tJo, what kind. of a job have you got?f

in 195\.
she moved

tt rn
work as
for two
moment I

England. I was a teacher and. in Holland. f used to
a teacher at the ttBritish school in the Netherl-ands"
years. There f taught biology and. chemistry. At the

am not teaching anymore. t'

I I'Ihat made you de ci d.e to start running? t

ttThe Lond.on marathon mad.e me d.ecide to start running and
Keith of course. He told me anybod"y could d.o a marathon. My
training started" in october. At that time r eoul-d onJ-y run
for + 16 min., because I never ran before. Going in for a
shorter race never entered ny mind.. Doing the London marathon
in March tBl seemed. to me great fun. However five veeks be-
fore the race I was injured. and. it vas impossibl_e to run.
f vas totally d.estro5red. at that moment. rt was real1y a crisis
in my l-iferr.
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"Did you go in for other sports?l
ttNo, ï was never very

this moment I do a bit of
Dutch people r cyclingtt.

interested in other
ho::se ri ding and of

sports.
course,

At
like

rHow do you fit in your trainingsschemes every day?f

ttf like to run half an hour before breakfast and t hour ir:
the evening almost every day. Even when I was teaching I ma-
naged to train before breakfast. After running you always
feel better. Itrs a great help to l-ive vith somebody who
runs too. When you have got a partner or a whole family, who
doesn't like runnirg, it must be difficult to fit in your
trainingsschemes".
rWhat kind of race do you prefer?l

"f l"ike the marathon best and I prefer to joe \2.195 km.
than run a short distance fast. The Lond.on marathon for in-
stance is a great happening. You are running with + 18.000
people and the atmosphere is t:'emend.ous. It I s like a carnaval-.
All along the way there is musie and 1.000.000 people cheering.
My first 3 narathons rrere hard, but the last one in Amsterdam
I enjoyed very nuch. At the finish Amsterdam firemen were lining
the route and. I blew them kisses. My English rival r'as just
behind me and I dj.dnrt know. If I had known, it would have
made me ne rvous tt 

.

f líhat do you think of our club?.
ttOur club is fantastie ! People are very nice. Ïíhen $,'e

run together everybody is the same, young and less young
men and. women. I like it very much to meet Dutch people.
A lot of English people donft have the opportunity to mix
vi ttr the Dut ch .

Do you know that some of our Road. Runner t-shirts even have
been send to Australia? My brother will be running round
Syd.ney in a club t-shirt too.

Els Bl-oemen
Charowood Atb.

lctic Club's Joanne
Taylor, ar[6 1dmi15to not being .a
sporty §pe" will be
undertaking a etrict
training routine in
her cfforts to tet iD
trim for tbe Gillette.
sponsored London
Marathon neí
moDtb.

Sbe's rccentlv
heard that hcr rí
plication to irin this
trnclliag rord rrce.
which covers 2S
milcs of vericd in.
ocr<ity tcrrein. hes
beer rcccpted eodis lookins Íorward
to the day of the
rrce, Sunday 29tb
March rbcn, et 9
e.m., lbeïl bc rtart.
lng ofi frorr Greea.
wich on ln rrduous
route tbat cnds et
Buckingham Patace.

Joanne has been
coached by a friend

t

Joonne prepores

for Morothon

and by mcmbers ofthc local club to
whom ehe pays tri.
bute for tbeir advice
aod .cncouragemcnt.

The Coalville tea.cber comneloted
'0thcr Club aem.
bers have bcea he.
meadous. ft's vitallv
Important for ení.
one iqst startinf to
havc tbe cocour-egc,
DCDI oÍ others'.

§he írrtcd train.
he In OctoUer. lnd
docs e treininS-stint
.Cvcry dey tround
Itre Sbcpehc( Bea.
coo Eill rnd Charn.
wood Forest rrcas.tTbe Írrthest fve
bcen le t5 nites in,cne dly' foanne
rdde4 ód ti obvi.
ously looking for-
uard to the Mara.
thon rs r tcst oÍbo*' cfiective her
training has been.

§;r
r{.

-
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STRATEN],í)OP BELGISCH PARK

in één ,1&ar van 672 naar 106I deel.neuers

Dat de startenloop aanmerkelijk aan populariteit wint,
bleek rreer eens op 29 juli j.1. in dat stukje Scheveningen,
dat Belgisch Park heet. Daar vond op vrijdagavond d.e \e
stratenloop plaats met een record. aantal d.eelnemers, nI 1068.
Deze 1068 atletes en atleten van a1le leeftijtlen stred.en op b
afstanden, waaronder voor het eerst een halve marathon, om d.e
fraaie pri j zen .

Natuurlijk waren er ook weer een aantal H.R.n.-(st)ers van de
parti j , clirekt te herkennen aan tle gri j ze shirts en cle dure
schoenen. Zíi stonden op scherp om de bekers aan de organi-
serende vereniging V en LTC te ontfutselen.

Met borstnummer 1l+2 stond ik tussen 317 deelnemers voor d.e

9.6 km. , l+ ronden over het hele parcours. Ik startte goed en
liep een lekker tempo. Dat mi jn zelfvertrou\ren groeientle is,
bleek overcluittelijk toen een loopster met nummer 70 nij di-
rekt na de start pas seerde . ttGa maar Yvonne tt o daeht ik , ttde

wed.stri jd is nog langtt. Zel-fs toen de voorsprong van Yvonne
Gerner uitgroeiiJde tot een straatlengte, lras ik nog gerust op
nijn uiteindelijke zege. Zii liep eehter gestaag door en na 3
ronden kon ik nijn strijdplan als nisLukt beschouwen. Yvonne
finishte als eerste dame in 3?.05
binnenkvam in 37.l+9 nin. HBR 1 en

vaarna ik als tweedemln. ,
D ltl

De concurrentie bi j de heren lras becluid.end sterker, zodat
lri j ons daar niet in de pri j zen konden lopen. H. Sinonis wercl
eerste in 28.12 min.

Louis, Anton, Piet, Frank en Marja signaleerde ik op tle 21 kn.
Soepeltjes liepen zíi in goede tijden deze afstancl uit. Na
+ 5 kn. werclen de deelnemers op deze afstand geteisterd door
hevige slagregens en flinke wintlstoten, maar gelopen werd er
en hoe.
Eerste heer was H. Pragt in 1.09.06 en eerste dame Ï{albrent in
1 .27 .05 . Goed.e ti j den , een rinnaar waarcii g. De tevreden ge-
zichten zijn er volgend jaar weer bij.

Loes

P
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Voor tle eerste keer was bii de stratenloop van het Belgisch
Park een hafve marathon Seorganiseerd. Dit had tot gevolg
dat er voor deze 21,1 Xn 2lr3 lopers hadden ingeschreven.

Er heerste op deze avond een gezellige drukte in cle Stevin-
straat en omgeving. Onder de halve marathonlopers bevonden
zich verschiilende H.R.R. leclen. Ik zag o.a. Marja van Iíes-
tervoort, Piet Egberts, Frank Durandl, Anton Porcu. Deze 1o-
pers werden tijd.ens de race stevig aangemoectigct door d.e

iefe aanwe zíge supporters, zoa1s Ruucl van Groeningen, E1s

Bloemen, d.ie aI knap nerveus lr&s voor haar 25 km.- loop in
Brugge, Loes van cler Kraan en vele anclere bekenden.

Het te lopen parcours bestond uit 3 rondes, waarvan een tleel
door een bebost gebietl. Helaas barstte r 1 uur na tle start
een geveldige wolkbreuk 1os, waardoor dè eerst zo reze11ige
sfeer vègspoelde en lege troosteloze straten overbleven.

Voor tte winnaar was een prijs beschikbaar gesteld v&n fI'
3OOr--, velke gevonnen werd door Huub Pragt, kampioen Neder-
landse militairen.
0ndergetekende finishte als lr3e in 1.23.30 r wat een per-
soonlijk record betekende.

L.H. Brugmn

MOOI -GEK - LEUK

-2
I

TALI]TA
sosondt.nd dothGl ;

ïn- en DerkooP oan'
twe edehutds d.CIne skledt ng

Ge seleeteerde eolleetie
g eb?uikte daneskleding
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AVON-Loop Brusge 30 iuni 1981+

Als vervolg op de AVON-Loop in Scheveningen ging op
een groep je Hague Roacl Bunners naar Brugge om alclaar
AVON-Loop deel te nemen.
Aangezien er die zondag ook een 25-km wedstrijd voor
ranen nertl gehoudenr waaraan door enkele Hague Roacl
zou worden deelgenomen, besloten ue er een weekendje
van te maken en zondags al-s supporters op te treden.

30 juni
aan dle

vete-
Runnerg

Brugge

Na onze startnummers afgehaald te hebben, gingen ve op zoek
naar ons hotel. De lreersomstandigheden ïraren gunstig: droog,
zonnig en niet te warm.
Het parcours Iei clde vanuit een groot v.oetbalstadion door de
mooie buitenwijken en door de bossen bii Brugge.
Uitgeleide gedaan door de gezellige klanken van de plaatse-
lijke fanfare gingen 130 dames van start voor de 10 kilome-
ter. Het zag Lteer ttrood.tt voor je ogen. Erg leuk, die rocle
t-shirts, maar bij ondergetkende had het al wel een "rozett
rf,as opgelevercl .

Van H. R.R. rd'aren aanwezig: Corrie van Egmoncl , Jolien Pas,
Jo Taylor en ondergetekende. zíi finishten reBp. in: 38.18,
\2.33, \2.3, en l+8.0?.
Hopelijk kunnen we in september in Ansterdam deze tij{en
verbeteren op de volgende AVON-Loop, Laten lle dan zorgen
dat er wat mèer gri j s loopt tus sen a1 clat rood.

0p zondag was het a1 vroeg aantreclen bij de 25-km wectstrijd
voor veteranen. Veel internationale deelnemers, waaroncler
van H.R.R. Keath Deathridge, Ton Vermolen, Buud van Groening-
en en Els Bloemen. Voor El-s vas het de eerste keer dat ze
een dergelijke afstand zou lopen en ?.e had in haar categorie
best een goecle kans om bij de eersten te eindigen. 0nze ver-
wachtingen lraren dan ook hoog gespannen en Els was overspan-
nen.
Vanuit het stadion konden we de verriehtingengoed volgen,
aangezien de deelnemers hier verschéidene keren passeerden.
De vinnaar van deze wed.strijd was een Hest Duitser. Hii ver-
brak het wereldrecord op d.eze afstand, hetgeen ontzettend
spannend was om mee te maken. Zíjn tijd^ was 1.18.13.

E1s zette een
nin en ,6 sec.
Keath, Ton en
1 .\7 .57 .

Na al deze inspanningen vas het tijd voor ontspanning en '

hebben rre heerlijk van de zon genoten op de terrasjes in
Brugge, velke plaats zeker cle moeite waard is om eens te Baan
bekijken. We hebben erg veel plezier gehad en hopen dat er
nog meer van dit doort veekencls zulIen volgen.

zeeT
en

Buud

verdiensteli jke ti j d neer van 1 uur, l+0

werd in haar eategorie eerste.
finishten resp. in 1r22,22, 1.38.23 en

AVON
Running

José Havermans
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1 1e Internationa].e 2' km vet eranen te Brugge 'l juli 1981

Aan de start tar van Knal]ers, zoals Giinter Mielke (g.n.D. ),
Boger Robinson (U.2.), pierre Voets (A), Ron Hill (0.g.), d;
Neclerlanders Piet van Alphen en hlirn Roerof s en van H. n. n. -
zi j tte Kei th De athri tlge , Els Bloemen , Buud van Groeningen en
Ton Vermolen. Totaal 582 deelnemers uit vele Ianden.
Deze 2, km van Brugge wordt dan ook als één van de meest voor-
aanstaand.e Europese wedstrijden voor veteranen gezien.

De start op zich was aI een heel gebeuren. vrouwen en mannen
werden n&ar leeftijdsklasse opgesteld en voorafgegaan d.oor
een fanfare, voorgesteld aan het in het stadion van F.c.
Brugge aanwezíge publiek (voornamelijk familie en vrienden).
rn 1i jn op naar d.e start t 0p zt n Belgis ch dus die zond.agoch-
tend 1 juli 198}+ om 1O.OO uur.

Het F. c. Brugge stadion ligt in 6én d.er voorsted.en van Brugge
nogal ver van het eentrum. Dit zal- ongetwijfelct de reden zijn
van de weinige toesehour.rers. ook de zondag en het vroege aan-
vangsuur lijken geen id.eale basis voor een drukbezocht par-
cours. Het is daarom verwonderlijk, d.at deze wedstrijd zo
groot heeft kunnen groeien. De sponsors leggen in België ken-
nelijk andere maatstaven aan.

De weclstrijd zelf kenmerkte zich door:

veel sfeer I prima accomociatie
- een uitstekend t zo niet excellent deelnemersveld

een praehtig parcours (66n kleine ronde en drie grote
rondes met viermaal passage door het stadion)
herinneringsmetlaille, vele en grote pri jzen, annex
loteri j
volletlige eomputeruitslag enige uren na afloop

- feestavond

Geen Belgisch kermiskoersje dus, alhoevel Ton vermolenfs tijd
alit tloet vermoeden (t. se.23). ÏJe zullen maar zeggen, dat hiJ
er een paar daagjes vakantie van heeft gemaakt.
De overige H.R.R.-1eden kvauen vat serieuzer aan cle bak en
vooral E1s Bloemen ( t. t+0.:6 ) maakte cIe verwaehtingen compleet
waar. Nog vat voorzichtig van start had zíi aan het eintle veel
over en passeerde de faatste kiloneters de nodige gefrustreer-
d.e mannelijke lopers. E1s werd in haar kategorie zelfs eerste.(nutae, hulde !!!).

Keith Deathridge vist van t'e voren, dat het noeilijk
den.Voor hen is .l98)+ ongelukkig begonnen; van cte ene
in de anilere. De basissnelheid is e rr dat wel, maarbroodnodige duurverk kr+arr hij niet toe. Dit brak hem
De eerste tvee rondes kon t<eitn zi ch 1ed.eli jk in hetje hancthaven. Daarna zakte hij terug. Minder soepel
anclers finishte hij toeh voortreffelijk a1s negende

zou wor-.
blessure

aan het zo
ook op.
kopgroep-

lopend dan
in 1 .22.22.
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Over Ruud van Groeningen niets dan goed. Getrouw zijn karak-
ter: rustig, volharclend en sterk aan het eind. Hii bestontl
het om in de bloecthitte met lange kousen aan te Iopen. Heeft
gerÍoon een extra hantti cap nodig, niet Ruud? Ruud I s ti j cI vas
1.\7 .57 .

Plaats in ka-
Plaats Naam Land Tiid tegorie

1

2
3

Giinter Mielke
lJaIte van Renterghem
Roger Robinson

Keith Deathridge
Ton V ermol-en
E1s Bloemen
Ruutt van Groeningen

1.22.22
1.38.23
1. h0.56
1 .\7 .57

1

2
1

,
58

1

l+8

9
126
167
27 1

N. L.
N.L.
N.L.
N. L.

Hoe
Mie
A1p
als
in

snel het vel ging bleek uit de tiid van nummer 1 Gtinter
1ke, die een nieuv werel-drecord liep over 25 kn. Piet van
hen, d.e alom bekende kilonetervreter, einctigde zeer sterk
vijfde (nr. 1 in zíin kategorie) in het totaal-klassement

1 ,22.22.

Ton Vermolen

I
I
I
l
I
I
I
t

Uitslagen

B.B.D. 1.18.13
B. 1.18.52
N . Z. 1 .20. 3lr
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zaterdag 30 juni i.1. verd voor de eerste maal tle halve
marathon van Boosendaal gelopen. Aan d'e start ver§ehenen
zorn looo weclstrijd- en recreatiel0pers. 0nder hen o. a.
Gerard Nijboer, Carla Beurskens, Cor LambreBts, Cor Vriend''
Bud.y Verriet en .tse1gisch kanpioene Marie-Louise Deursbrouck
en Lchter in het veld huppelàe Rob Bleys als Roadrunner zijn
kilometers nee.

Na een ronclje binnenstad ging het naar buiten
veilanden door. 0ndanks het late aanvangsuur

tus sen de
16.30 uur)

t
(

was het toch nog vrij warrn. Na ongeveer B km was er een
verfrissing=po"i, doch daar men hier slechts 25 sponsen had
was er voor tle néute veinig te verfrissen, we1 kon men hier
wat drinken. Men liep in "én cirkel tussen de boerderijen
en kvam na * 15 km veer langs de verfrissingspost en javel
hoor d.rinken voldoende, maar sponsen, ho maar'

Terug de stad in en op veg naar het centrum. I'las de hele
veg !"rufa1teerd, de laatste 3 km in het centrum ging over
ktiniers en {at voel je toch trel. Onder grote belangstel-
ling van de plaatselijke bevolking werd de finish gehaald.
ÏIinnaar werd cor Lambregts in 1.02.29 en tweede verd Gerartl
Nijboer in 1.02.3L. gesfe dame was CarIa Beurskens in 1.12.2\'

lle gl ope rt j e

ZOMENDRTEKAMP

198l+

Na een lange trainingsperiode, heb ik op zat'erdag
meegedaan met de zomerdriekamp in Den Haag'
Een veek van te voren kon ik me afleen nog voor de

standen inschrijven, te weten: 1 kn' zwemmen, \2''

3o-06- 1981+

halve af-
km. fiet-

sen en 10.5 km. hardloPen.
De veek voor de driekamp had ik nog extra getraind op het
zvemmen, uant daar zag ik het meest tegenop. Iedere clag zvom

ik, om daarna nog een stuk te fietsen of harcl te 1open.

o
(
q
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De start van het zvemnen vas om 09.00 uur in het openlucht-
batl Zuiderpark. Het water was nog erg koufl en het waaide
flink. lJe zwommen in groepen van ? à8 deelnemers Per 50 m.

baan. Het zwemmen ging erg moeízaam, daar je steeds moest
inhalen en van slag moest wisselen. Mi jn tiid op cte kn. lIaB
22.1 1 nin.

Bij sporthal Ockenburg lra§ de start van het fietsen (ae
Weitlànd/Delfland. route \2.5 km). Twee weken tevoren hacl ik
nog Den Helder-Hateringen Sereden, 1r0 kn.
Het was zonnig ïreer, maar er stontl een stevige winfl. líe
startten om 11.1, uur in een groep van + 20 cleelnemers.
AL gauw zat ik in een groepje van 3 mannen en 1 vrouw. Tot
orrgàr".r in Schipluiden reed ik steed.s in het viercle wiel.
Daarna ben ik ged.enarreerd en alleen die ene vrouv kon ne
nog volgen. Langs de Maasdiik hadden we de gehele weg tot
aan Hoek van HoLlantt harde wind tegen. Dat stuk heb. ik het
kopwerk verricht, omdat er niet werd overgenonen. fn tle
duinen bij Hoek van Holland. moest ik lossen en verd eraf ge-
reden. Het faatste stuk na&r tle sporthal kon ik nog wat van
de achterstand inhalen en ik eindigde op zotn 30 sec. op de
tweede plaats. Tijd 1.20.r0,

On 16. OO uur vas dan de start van ni jn sterkste ondertleél
nI. het harcllopen. Het ïras nu goed. zonnig veer met weinig
wind.. We liepen in een vrij rustig tempo door d'e duinen
richting Ter Heijde, naar het keerpunt. Hoewel ik in het;
begin niet zo harcl ging, ik ben niet zotn sneI1e starter,
kwam ik toch in de kopgroep terecht. Twee deelnemerso vaar-
onder de latere winnaar van de d.riekanp liepen aI snel
voorop. Daarachter kwam ik in een groep van een man of zes.
Ik za9 al snef dat er niemand bi j was ' d.ie de 10. , km. d.àed
(ae 10., en de 21 kn. lopers waren tegelijkertijcl gestart),
ilus liep ik vooraan in de 10 . 5 km. groep. 0p d.e terugweg
kregen lre de harde wintl tegen. Het leek ve1 of ik op dat
moment helemaal stuk zat. Toen ik probeerde veg te lopen
werd ik a1 gauw lreer ingehaald d,oor het gropeje. Ongeveer
ter hoogte van d.e camping probeerd.e ik het nog een keer.
Nu lukte het ve1, daar de anderen zich moesten sparen voor
de 2e ronde. 0p de 10.5 kn. verd ik zodoende eerste in een
tijd van 37.\7. Mijn totaaltiid op de driekamp was 2.2o.\8.

A1 met al was
ling vatbaar.

het een vermoeiende dag, maar ve1 voor herha-
Misschien de langere afstanclen?

Arthur Heerkens
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GI ETHOORN

HOLLANDS VENETIE, PTINTERLOOP 8L

(maar ook een halve marathon ?)

Na 3 halve marathons te hebben gelopen, vaarbij cle CPC a1s
eerste ook nog steeds de snelste tijd oplevertle ( t.3e),
dacht ik, dat het nogelijk moest zijn om met een speeiale
voorbereiding mijn vierde marathon nu eindeliik eens binnen
de anderhalf uur te Iopen.

Nu is het fijn om het nuttige (ae hal-ve marathon ?) en het
aangename te combineren en ondat er ook nog gedaeht werd
aan de partner thuis, besloot ik om die halve marathon dan
maar in Giethoorn te gaan lopen op 18 augustus. Het idee was
om na de ]oop p.ezellie in Gietheorn rond te kijken en even-
tueel het hele-veekend ttoeristje I te spelen.
Dit vas trouvens ook nijn eerste officiëIe KNAU- wedstrijd
en ik liet me dan ook via onze vedstrijdcommissaris opgeven.

Een week voor de 18e had onze wed.strijctcommissaris nog steeds
niets gehoord van de organiserende vereniging en ondat het
toch wel zinvol was om te veten hoe laat er gestart zou llor-
den en ll&ar, drong ik er bij hem op aan nog maar eens te
gaan bellen. De zondag voor de r,redstri jd gaf hii me een
telefoonnumner met de med.edeling, dat hij dat van iemantl van
de organiserende vereniging had gehad. en dat er op dat nummer
infornatie over de wed.strijd te krijgen zou zijn.

De hele volgende maandag dat nummer ged.raaid, maar dat bl-eek
constant in gesprek te zijn en navraag bij r'008" levertle de
mededeling op, dat nummer in combinatie met naau niet klop+.en.
Diezelfde avoncl dus maar veer eens contaet opgenomen met de
wedstrijdcommissaris, die me toen na enig zoekwerk, het tele-
foonnummer gaf van de voorzitter van de organiserende vereni-
ging, vant je mag toch aannemen, dat die je a1le benotligde
informatie kan verschaffen (nietwaar ?).
Het telefoongesprek verliep als volgt:
tGoedenavond, u spreekt net Marja van
dat uw vereniging aanstaand.e zaterdag
seert in Giethoorn? t.

I,le stervoort . Klopt het
een l narathon organi-

wel rr

hoe laat er gestart wordt?f.

half twee il

tot hoe laat ik nijn startnummer kan

tt Ja, dat

rKunt u nij

" Tj", ik
rKunt u mi j
ophalen ? I .

dacht ik

vertell-en

geloof om

vertell"en

2B

ttA eh me vr ouw , ttat kan altijd weI il
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| }Íi sschien wilt u ni j
ttNou, waar komt u

fUit Warmondr.

"o, uit het zuiden

I Nou nee, líarmond ligt
ttNee, ik bedoel clat

rijden. Nou, d.an rijdt
Giethoorn en ,0 km na
z:-ei daar sportvelden

nog vertellen waar het startpunt is?r.

vandaan ? tt .

ilus tt .

in het westen t .

u
u

een
en

dus via Hasselt naar Giethoorn komt
dus richting Giethoorn en na de borden
paar honderd meter rechtsaf. U

daar is hettt.

rKunt u mij nisschien de straatnaam vertellen voor het geval
ik verkeercl rijd?r.

ttN ou ,
spraak
1 i ggen

dat
met
per

zou
zijn
s 1ot

we1 een Sportlaan kunnen
vrouv in de kamer, die d'

van rekening sPortveltlen

(heeft rugge'
tlenkt, want ";

zijnt'
at ook
tangs )

(N. e. later bLeek de weg dus Kerkveg
kerk heb ik dus niet gezien)

te heten, maar die

Dit a11es gaf tlus niet echt veel vertrouwen in de organisatie.

Vrijdags voor de ved.strijtl vertel ik het hel-e verhaal aan een

'rennendet co11ega, die in haar tlooptijdschriftenr het een en
ander naki jkt en me belt met cle medetleling, dat zí i niets
terug kan vinden van een halve narathon in Giethoorn.
rs Avonds om + 10 uur belde ik haar nog eens en ze had' opk in
Andere bladen niets Sevonden, behalve 2 Lelefoonnummers en
die bleken nog niet in nijn \rerzaneling Gieterse telefoonnun-
mers voor te komen.

Dus alsnog maar een van die nummers-gedraaid en maar weer eens
gevraag6 hoe het nu zat met d.ie I màrathon. Een hele vrien-
àelijfrà mevrouw vertelde me nu op een hele vrienclelijke manier,
dat ik helernaal niet moeht meelopen, want er werd vel een I
marathon georganiseerd vOOr mannenr maar niet voor vroUtren.
Na wat gepruttel van nijn kant, Baf ze me het telefoonnummer van
de kantine van de vereniging, waar ik maar eens met haar man

moest praten.

Zo gezegd.t zo gedaan (fret verd dus aI met aI wel steeds later
en later) en de kantine gebeld. 0m een lang verhaaf kort te
maken: ik mocht dan wel meelopen, maar er zou geen prijs
te verctienen zijn en het r.las voor de vrouwen dus geen offici-
ë1e vedstrijd.

Zo óm een uur of half elf was ik dus uitgetelefoneerd en toen
bleek hoe waakzaam ons bestuur is, want onze p.r. had ook het
een en ander nagekeken in de tijdschriften en niets terugge-
vonden. Gelukkig kon ik nu een en ander uit de cloeken d'oen.
Maar het was dus wel aan de late kant gevorden voor iemantl clie
de volgentle ttag een snelf e ti j d wi 1de lopen '

2g



De reis naar Giethoorn verliep redelijkl voor het eerst door
d.e Nootbostpolder en hoewel het een Inieuw' stuk Nederland is
leek het nog HolJ-andser dan andere polderlands chappen. 0nclenks
vertragingen door openstaande bruggen ' 

'waarmee ve ttuideliik
geen rekening hadden gehouden, reden lle toch behoorlijk op
tijd Giethoorn binnen. Een keer verkeerd rijclen en navraag
leerden ons echter wel, dat hoewel we via de weg Hasselt
binnenkwamen, het verhaal van de voorzitter in die zin cor-
rect was, dat lre het eerste bord Giethoorn met het bord.50 kn
namen en hi j het tweede bed.oel-d moet hebben. (rnaar ctat hadden
we na a1le toestanaèn ooX we1 krinnen verwachten, denk ik ) .
0n zo half één reden we een parkeerterrein (weiland) op
en - niets dan 1of voor ons bestuur - onze p.r.-man en onze
leden-adninistratrice bleken a} sinds half el-f aanwezig te zíín

ÏíBnneer dit een veerslag is van de opstelling van het
hele bestuur, dan mogen ve ve1 zeggen, dat dit slagvaardig is.
(of bij de tijd?).

Inmiddels hadden ve eigenlijk echt op a11es voorbereid moeten
zíjn, maar toch varen ook trij nog redeliik verbaaed over tie
Gieterse tijdwaarneming: een keukenklok op een lantaarnpaal
bij de start.
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De uiteindelijke
resultaat op. Tot
na heb ik teveel
finishte.

wedstri j d l-everd.e ni-et helemaal ht
onguruà" 1, kn. Iag ik oP schema, mgar

ti jà verloren, zodat' ik uiteindeliik in
daar-
1.33

Later bleek nog een andere d.ame tie 21 km gelopen te hebben in-
+ 'l .20, maar zíi was n& de vedstri jd onvindbaar, zodab toen ik
toch nog even naar voren gehaald verd en op het schavotje
mocht plaatsnemenn ied.ereen Soed heeft kunnen lezen van welke
vereniging ik 1id ben.

te hebben en een uit-
te hebben, hebben we

bedankt, voor ju11ie
(maar dan met ninder

Na nog een uurtje gemotoriseerd Sepunterd
stekende maaltiid op een terras genuttigd
de thuisreis aanvaartl. Pauf, Hans, Jos6,
support en hopeliik tot een volgende keer
toestanden? ).

Marj a
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I
r- Daarna .rías het alremaal echter bi j zoncter prettig. Het inschri j-
I ;;;-;;"ii", vroi (hoewer ik me vel afvraag hoe anze vedstrijd-
I commissarii de betaling Seregeld heeft r -rant gelcI hacltlen ze

niet orrir"rrgen) en onaàt er behalve de I narathon afleen een

t ::*:lÍÍll-:í Í:.1'-lï;"ï"i"1'i1,"ïi"i3";.Xlií"i3ï"nË"?'ï:;
rustig.

I Het Darcours bestond uit ? rondjes ven 1 3 kn' en bij het
I- intopen heb ik 6us maar zorn ronclje genomen (en en passant de

- laatste trinloper op de 10 km van 12 uur naar de finish 8e-
I Uracht ). Het ràndje was werkeliik heel nooi; een gedeelte
I ;;;-h;; p;rcours (+ S/\ ) kwam 1an6!s ile mooie vaarten van Giet-

hoorn, nàarlangs sËfri.tterende boerderi jen staan en tlus ook over
I een aantal bruggetjes.I
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MEYENDEL

het ontstaan van de duinen

De cluinen in Meyendel, waar wij iedere zondag op en af ren-
nen, zijn pas in de late Mid,deleeuwen ontstaan. Geologisch
gezien zíjn deze duinen nog erg jong en men spreekt dan ook
van tt jonge duinen". Voor de vorming van cleze jonge duinen
bestonden er in het vesten van Nederland zgn. orrde duinen,
maar van deze is thans weinig meer te zienl Toch is het ei;
interessant om iets meer van die oude duinen te weten.

Na de laatste ijstijd, die ongeveer 10.000 jaar v. Chr.
eindiBde, kwam de vlakte, die tegenwoordig de Noordzee-
boden vormt, geleidelijk onder vater te staan, a1s gevolg van
het smelten van de ijskaP.
Toen ongeveer 2.000 jaar v. Chr. het stijgen van het water
afnam bestond west Nederland uit een kuststrook met daar-
achter een moerasgebied. DeZe kuststrook r+erd gevormd. door
langgerekte, achter elkaar gelegen zand.afzettingen, de zgn.
strandwallen, waarop zich ook duinen vormden.
Tegenwoordig is maar weinig van deze strandwallen terug te
vinden, tenzi j men d.ieper in de bod.em gaat graven. llel is
de ligging van deze vallen op de kaart vaak duideliik her-
kenbaar, omdat men in vroeger tijden de nederzettingen en
L'egen juist op deze zanclvallen heeft aangelegtt.
De eerste nederzettingen dateren uit het stenen en bronzen
tijdperk en vooral ook uit de Bomeinse tiid.
Zo is de naam Voorburg een verbastering van tle na&m van de
Romeinse stad "Fortum Hadriani". Op de meest oosteliik
gelegen stranclval zijn Rijswijk, VoorburE, Leidschenclam,
Liese en Hillegon gebouvd en de weg die deze plaatsen verbindt.
0p een meer westeliik gelegen strandval- ligt het centrum
van rs-Gravenhage en tle Rijksveg door Wassenaar. Resten van
d.eze stranclval vinttt men nog in het Haagse Bos en de Horsten.
Nog neer rlestelijk gelegen wa11en liggen bijna geheel onder
de huÍdige duinen. In de Middel-eeuven is er veel veranderd,
de neest westelijk gelegen strandwallen zijn door de zee
Lreggeslagen en er hebben zích uitgebreid.e zandverstuivingen
voorgedaan. Hierbij. zijn tussen 1200 en 1l+00 jaar na Chr. de
huidige duinen ontstaan.

Een paar eeuwen lang varen deze jonge
sen" met uitgebreide zand.vl-akten. In
ter langzaam begonnen om de duinen in
hierover echter een volgende keer.

d.uinen vare ttwildernis-
de 'l 7e eeuv is men ech-
cultuur te brengen;
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Sebastian Coe,
not only von a
at the 1500 m.

SEBAST]AN COE

the star of British
silver medal at the

mid d.le distance running,
8OO rrr. r bgt also a go1d.

By the w&Y r the above
track at Loughborough
students during 1 98 1 .

photograph was
CoIIege, vhere

taken by Keith by the
both he and Seb were

Sebastian Coe, de ster van het Britse
won niet afleen een zilveren med.ailIe
een gouden op de 1500 m.

mi d.den-af st andlopen,
op de 800m., maar ook

Tussen twee
men op de we
Sebastian in

haakjes, bovenstaand,e foto werd door Keith geno-
g bij rLoughborough Co11eBer,

1 98 1 studeerden.
ïraar zowel hij al-d.

Jo Taylor
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Overgenomen uit European Runners Magazine, nummer 13'
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BENNEN MET HONGER ?

Zonder meer een vraag tlie vel-e hardlopers bezighoudt. Moet
je DUr wel of niet, voor het rennen eten?. De neningen zijn
nogal verdeeld. De èèn heeft er geen probLeem mee, ïanneer
er vijf minuten van te voren nog snel even een pízzaatje
naar binnen vord.t gelrerkt, terwi j1 de ander aI in noeili jk-
heden komt door dat koekje tvee uur geleden bij de koffie.

líaarschijnlijk denken maar weinig rennels er over DBr hoe-
veel stappen ze na b.v. vijf dagen niet eten, ilog zouclen
kunnen maken. Met vat rekenwerk kwamen ve tot de eonclusie
dat de meeste van hen al- na twee dagen vasten geen meter
meer vooruit te branden zouden zijn.
Hierdoor aan het denken gezet kvamen wc, met een sehok, bij
d.e derde vereld. tereeht, waar zoveel mensen d.oor hun honger
nog nooit aan rennen hebben kunnen denken.

Dit a1l-es gaf ons een ontevred.en gevoel. Terwijl l,rij hier
heel genakkelijk besluiten te gaan rennen, met of zonder
hiervoor iets te eten, kunnen zíi niets van dit a1l-es.
Gel-ukkig braeht het "geleende" blad RUNNERS en een stukje
in de krant over de stichting "WORLD BUNNERStt uitkonst.
Deze internationale groep probeert je aandaeht te vestigen
op het hongersnoodprobleem en je te stinuleren in een indi-
viduele strija daartegen. Uiteen werd gezet hoe j", b.v.
met een t-shirt, aI rennend dit probleem werelttkundig kon
maken en tegelijk ge]d. zou kunnen verdienen voor een ttanti
honger project" in de derde vereld.

líi j, natuurli jk enthousi.ast gemaakt hierdoor, besloten di-
rekt maar voor zorn fl 26r-- piek donateur te worden en
schaften ons ook het vereldse singletje met opdruk aan.
Hierna moesten ve al, l-een nog een paar sponsors zlo ver zien
te krijgen om onze afgelegde ki.l-ometers ou te zetten in kr-a-
re munt en lre zouden kunnen beginnen.

, Moeilijk was dit niet, want aI snel kwauen pa en In&r na van
'het geheel op de hoogte te zijn gesteld, met een duppie

per kilometer over de brug. Je snapt natuurlijk weI ttat ons
veek-genidd.elde vanaf dat moment schrikbarend toenam. (en
zo sneed het mes aan tvee kanten)

I ' lop deze voor ons zeer prettige manier hopen ve over enige
tijd genoeg "pege1s" bij el-kaar te hebben gerend om ze met

I voldoening over te kunnen maken op een van tle ttanti honger
I proiecten", vaarmee de stichting "ÏíORLD RUNNERS" bezig is.
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Helemaal fr
volgende ttH

schrij fgeld

aa
.R
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i zou het natuurlijk zijn a1s er na onze eerst
.R." wedstrijd een gedeelte van het in-
ok hierop zou kunnen worden overgemaakt.

De Haagsche anti honger lopertjes

N.B. tlirekte informatie en documentatie over de stichting
"l^IoBLD RUNNERS" kun je krijgen bij een van onderstaancle adres-
zen. Wil- je, net als zíi, meteen al donateur vorilen dan kun
je dit doen door fl-. 26r-- over te maken op onderstaand giro-
nummer en krijg je het uitgebreide informatie pakket thuis
gestuurd.

Stichting lJor1d Bunners
Koninginneweg 223
1075 CS Ansterdam

giro nr 289\921

Tera Borst
Obrechtstraat 395
2117 VB Den Haag

te1. o7o-659677

Ronald Loos
Hoogkamerlaan 12\
228\ cP Rijsvijk

te1. 0?0- 9\2r07

shoes for o il sports
----

de specialiteitzaak oP het gebied
van sportschoenen, waarbii een

professionele begeleid i ng wordt gegeven
bii selektie en Pasvorm.
keuze uit 200modellen.

Den Haag: Korte Poten 42, A70'642324

L. Ia »r^6' :--{ t-t' qY >)p
-

fr--

-t7 UlÍechl
Steenweg 35
030-32 r 490

Oen Haag
Kode Poten 42

070-u23?4

AmsteÍdam
HerLgeweg 43-45

o20-27 ?140

Gronrngen
HeÍestÍaal 32
050- 1 43932

Ernclhoven
Denrer 19

040-435753

Rotleídam
Lilnbaan 67
010- 14591 1

BÍeda
Erndslreal 14
076- 1 a601 ?
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H.R.R. leden op vertoon van lldmaatschapskaart

10 fr kortlng !

DELTAPLEIN 517-518 - KIJKDUIN

Tel. 070'2§283
Het gehele laar ook op zondag geopend
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De regelmatig terugkerende prestatielopen in de Haagse
regio vord.en vaak door Roadrummers bezocht. Zo is er een
vaste groep, die maandelijks aan de Coopertesten meedoet
(o.a. l'tunt en Ria Durand, Rens Korevaar, Dick Rotteveel)
en een groep, die je vaak bij de prestatielopen tegenkont,
bijv. in het Elsenburgerbos en de Laan van Poot (o.". Anton
Porcu, Sinon Tui jt, Rob B1eys, Piet Egberts en van d.e dames
José Havermans, Yvonne Gerner en Melanie Goemans ) . Ook de
zgn. kad.elopen in Schipluiden mogen in dit riitje niet ont-
breken.

Wist u tlat er van de lopen in het Bl-senburgerbos een zoge-
naamde "bestenlijst" vordt gemaakt? Van elke afstand worden
de tien snelste lopers van ilat seizoen (iaar) verneld.
Bij de dames is Corry van Egmond lijstaanvoerster en par-
coursrecordhoudster op de 15 kn. 0p de derde plaats staat
Marja van Ïíestervoort. Binnenkort zul1en o.a. de clames uit
de marathongroep proberen de eerste vier plaatsen in handen
van onze vereniging te brengen. Ïíij houd.en u op de hoogte,
of beter gezegd, kom zelf ook een meelopen.

,§"

This is a list of selected races in Holland
and Europe, vhich are nostly of National
standard. You should contact the Wedstrijd
Seeretary at feast tvo veeks before race day
and as early 8,s possible for the bigger
races to be confident of entrY'

I^IEDS TRÏJDAGENDA

For more information about other races and
prestatielopen you should buy a copy ol':

the trimloopboekje from any sport shop
or contact: KNAU le Champion, Postbus
155O AB ÏIestzaan

- Atletiekwereld' magazine
- LoopsPort magazine
- EuroPean Runners magazine
- also look for leaflets handed out at

raees and in club houses etc '

Ïíe glope rt j e
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SEPTEMBER club place

Ede
l{arn s ve 1d
Heythui z en
Gouda

Alblasserdam
Bergen op Zoom
Amst erdam
Utrecht

Barendre cht
Amsterdam

distance

21 kn
21 km
25 kn
5e Goucla Kaas-
loop , 9.6 kn
10 Eng. niles
20 kn
21 km
21 kn
21 km
1O Eng. niles
10 Eng. miles
Ned. Kanpioen-
sehap Estafette
10 km vrouwen
15 kn
21 km

LADIES MARATHON
15 km

Singelloop ?

21 kn

distance

10 Eng. miles
20 km
'10 Eng. miles
l+ tines 15 km
estafette
10 Eng. miles
Nachteross Re-
gi on aI
'10 Eng. niles

15 km
15 km
20 kn

10 Eng. miles
marathon
10 Eng. niles
Alphen Noord
Cros s ?

Parkloop ?

about 16 t<m

l rth
15th
1 5th
15ttr
15/16

1st
1st
2rid
7th

Strr
Strr

, Bth

16th
22nd,
2 3rd
29tn
29 th
30th
30th
30th

OCTOBER

6trr
6tn
6trr
7th

1 3th
1 3th

1l+th
1 l+th
2 0th
21st
21st
22nd,
2 3rcI
27 th
2'lth
27 th
27 th

27 tn
2 8th

Cl-imax
AV Hanzesport
AV Heythui zen
AV Gouda

Hercules
He 11 as
Atos
AVW
Nea-Volharding
Spri nt
H'ercules
THON

01ynpi a
vAv
Gez. Ver
de Kei en
BRUSSELS
He rne s
Zaanland

AAA
Spado
Atos
He 11a s

Ene rgi e
AAC

Dordre cht
Ut re cht
Amsterdam
!Íieringerwerf
Purme ren d.

Bre da
Dord.re cht
Rosendaal

Ei ndh ove n
Ve e nen daal

EINDHOVEN and PARIS .A,VON

Uden
MARATHON

Utre cht
Zaandam

BERLÏN CIÏY MARATHON

c 1ub plac e

Parthenon Dordrecht
PARIS 20 kn
VAV Veenendaal
Thor Roosendaal
Startbaan Amstelveen
ESSEN MARATHON
NEW YOBK CITY MARATHON
Sliedrechtsport Sliedrecht
Achille s Etten-Leur
Tempo Bussum
AAv 36 Alphen a/a Rijn

HolLandia
PARI S.VERSAI LLES

H oorn
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V BAAG ANT}I OOND NUBRIEK

Vra.ag 1

Antwoord

Vraag 2

t'Hoe belangrijk
slow run), die
voorkomt ?tt .

langzame duurloop ( tong
meeste trainingsschema I s

1S
in

de
de

De t'1ong, slow run" is waarschijnlijk de belang-
rijkste loop van het wekelijkse programma, maar
cleze moet, zoals d.e naam aI zegt, langtturig (1ong)
genoeg zijn om er profijt van te hebben en lang-
zaam (slov) genoeg om niet oververmoeid te raken.
De minimum duur van de loop moet 12 uur zijn en
voor de marathontraining wordt d.at 2l uur. De
snelheid behoort normaal ongeveer 1nin. per mile
(t+: see. per km) langzamer te zijn dan je "stea-
dy race" tempo.

t'l,lat
heid

zijn de belangrijkste oorzaken van vermoeid-
aan het eind van een marathon ? ft .

Antwoor d verlies van neuromusculaire functie.
een lage bloedsuikerspiegel ten gevolge van
uitputting van glycogeenvoorratlen.
voehtverlies (tlehydratie) en verlies van elee-
trolyten, die leiden tot een hoge lichaams-
tempe ratuur .
de physieke slagen, die het lichaam te verd.uren
heeft gehad, in rt algemeen pezen, gewrichts-
banclen en spieren.
psychologi sehe vermoei dhei tl.
gebrek aan vertrouwen en concentratie.

Vraag 3 : t'Hoe lang moet ik wachten na het eten voord.at ik
kan hardlopen?tt.

An two ord. Over het algemeen vordt aangeraden minstens 3 uur
te wachten.

1

2

3

l+

5
6

l+O



T]},,IE TR]AL RESULTS

time date
female
1i st n/ f age

t
t
t
I
t
I
I
T

I
I
I
T

I
!
T

T

T

!
T

T

21
22

11
12
13
1lt
15

16
17
1B
19
19

26
2T
2B
2g
30

31
32
33
3l+

35

36
37
38
39
lro

m

m

m

m

m

m

n
m

m

m

m

f
m

m

]It

m

m

tn

m

m

f
!l
m

f
f

m

f
m

n
m

n
m

m

m

m

m

f
f
f
llr

m

m

f
f
m

m

21
ho

38
ll0

\r
35

l+ l+

27
35
33

51

30
28

3l+

5

2'

35

nr name

1

2
3
Ir

5

6
6
B

9
01

Arthur Heerkens
Keith Deathridge
Cees DuYndan
Barry DYke
Jacques Beljon

Ton Vermolen
Ron Huisman
Aad v. tl. Voort
Ronald Loos
Cor Bontje

Frank v. Heijningen
Els Bloenen
Rob B1éys
Louis Brugman
Piet Egberts

Buud v. Groeningen
Aad v.d. Berg
Peter DuYndam
Hans Korrernans
Frans DuYndam

Jo Taylor
V. Zettern
Anton Porcu
Marj a v. lJestervoort
Jolien Pas

Arnold v. Dijke
Yvonne Gerner
Aad Overdevest
Dick Keulemans
,Jos de l,Iaardt

. d. Lin tlen

. Perdijk
de Buiter

Dutiok
van Dunn6

Mi chel Klarenbeek
Meianie Goemans
Loes v.d. Kraan
José Havermans
Sinon TuYt

l{. Deveris
Ge rri t Tr.,.yt
Jenny v. DorP
Maranne de Bruijn
F. Perdijr

21 .53
22.00
22. 16
22.23
22.\t+

22.r0
22.rO
22 .57
23.10
23.\3

23.1+B
. r)+
.07
.1'l
.13

2)+.\6
2\.56
2' .19
2' .36
25 .36

.l+O

. l+l+

.0?

.20
,211

26 .3'(
26.\t
26,113
27.00
2T .13

27.2\
27.57
28.03
28. t3
28. 19

28.llT
29 .17
29.\7
30. 38
31 .32

31 . 3l+

31.50
32.00
32 .57
33.11+

o5-08-8ll
o8-0?-B\
or-08-81
o5-08-81+
or-08-BL

o5-08-8ll
o8-0?-8h
o8-0T-Bl+
o B-0 T -81+
o8-o?-8l+

o8-oï-81+
o 8- 07-8\
o5-o8-Bl+
or-08-8l+
or-08-8h

o 8-o 7-8lt
o8-07-Bl+
o 8-o 7-8lt
o5-08-8l+
o5-08-8l+

'08-07-8h
o, -o 8- 8l+

o5-08-81+
o 5-o 8- 8h
or-oB-gl+

oB-07-8\
o8-oT-81+
oB-oT-81+
or-08-Bl+
o5-08-81+

o 8- o?-8l+
or-og-B\
or-08-8h
o8-0?,8l+
o5-08-81
or-08-81+
o5-08-Bl+
0 ?-o B- gtt

o r-08-81
or-o8-8\

0 8-o ?- 8l+

o B-o 7- 8\
o5-08-81+
o5-08-8h
or-08-8h

23
2l+
2lr
211

3
l+

23
2l+
25

2AEL)

25
26
26
26 Z.

5

Ron v
H. A. I^I

Buud
Ch ri Ct

Paul

32
3'

3'
21
28

3L
5O

6

T
B

!r
\2
lr3
lrr+

)+5

9
0

lr6 1..h. Lans 38. rB o8-07-8l{

20

Lt

1



Opgenomen rorden
Roadrunners rerd

De uitslagen/results

in principe die evenementen vaaraan door Hague
cteelgenomen.

'l Cor Lambrechts
2 Gerard Nijboer
3 Peter Rusman

Rob Bleys

5e GrachtenlooB

1.A2.29 1

1 .02.3\ 2
1 .01+.21 3

Hans Vrolijk
Ton Teepe
Kees de Munck

Bob Bleys na

Halve Marathon

1 .20.00
1,23.52
1.25,09

17 k uitgestapt

Bergen 21 kn

1.30.30

A I d.an 21 km

1 Cor Lambrechts
2 D. Hooper
3 J. Graham

Als a1le lopers voor
de vereniging op een

1 Wo1 Rindt
2 Barry Kneppers
3 Dick Bakker

1.02.31+
1.03.15
1.03.18

1.08.2\
1 .08.25
1 .09.26

1e Vet I Keith De athri d ge
1 .0T ,26

Veteranenloop Brugge 25 kn

1 Gunter Miel-ke D 1 . 18. 13
2 l{alter van Renterghem 1 , 18.52
3 Roger Robinson NZ 1.20.31t

9e t<eith Deathridge 1 .22.22
126e Ton Vermolen 1.38.23
't67e EIs Bloemen 1 . l+0. 56
27 1e Ruucl v. Groeningen 1 . )+ 7 . rT

3e vrouw Corry van Egmond.
1.2\.50

Jo Taylor voortijdig uitgestapt

El-s kwam a1s 5e dame binnen
en was eerste in haar klasse
Keitn kwam a1s 9e heer binnen,
en vas vijfde in zijn klasse.

onze
10e

vereniging varen
plaats geeindigd.

uitgekomen, dan rras

Totaal d.eelnementle
Totaal deelnemende
Totaal deel-nemende
TotaaL tleelnemende

d.ame s
he ren
Lan cle n
clubs

\z

Halve Marathon Boosendaal 21 k 25 km van Lisse

T2 inges chreven, 61 geklasseei"d
569 It rr 521 , rr

18
2O5, vaarvan 26 geklasseerd. in

verband met het minimum van
3 deelnemer



Previ ew of liter ature

DUTCH

Ronald Loos has Previewed recent
and has arranged copies of articles

Duteh running
in subject as

magazlnes
follovs:

If you wish to borrov the
jeci contact Ronald (ter.

Metlical

Te chni que

Tri athlon

Artieles sPeeiallY

A qui ck rub clown

Training Tips
Metti cal PaPers

for ladies

folders on anY of the above sub-
o? o 9\25O'l )

Augus 1e8LttRunni gtt

art. no.

no ho

6e Massage for recove-
ry and injurY Pro-
tection

art. no.
art. no.

21
39
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Laat u t ij aanschaf yan uw
atletiekbenodigdheden adv iseren

door ervaren lange
aÍ'standsatleten

hardloopcentrum

Yrrtlglngcn: Gronlngen
Apeldoorn
Zwotlr
Sltlrrd
Hllvenum

IDen Heeg
' Tllburg

Nllmcgcn

Hercrtrerl 52-l
fr*lploln 36
Xonlngrplcln 7
Voonlld 38
Hllvertrhoí H87
Plol Hclnrtrmt 132
§tedhulrploln 312
Elormorutnrl 6l

oro-raaaarl
o55-222a0t
038-2105Í7r
orleo.esrzl
oss-zggrsrr
07&466060
01
08G

wii hebben een groot assortiment schoenen en kleding van alle bekende merken.

NIEUW AANBIEDINGEN
Schoenen van:

- Lotto
- Saucony
- Etonrc

- Trger Extender
- NRbasketbal(primeur)
- NB Cr:mp 250

Kleding van:

- Sub4
- Bill Rodgers
- Brooks
- Karhu

aanbreding:
srnglet r shortr49,95

Brooks Super Villanova
Brooks Hawk
Tiger Explorer
NB 399/W 395
Karhu Magic Tennrs

Í
,
t
I
I

;»,

Jt00t§
G

I(ARHU

»r
TC'TIGER

_"J
IHY

bctcnce

Flcelrolt odidos

(i)

\ I -r-t

-

-r7

'p"
g

Bgztxrk onze speciale New'Balance Shop rn dc Palace Promenade Schevenrnqen

I

I
t
I
I

t

I
T

t

I
79,-

Ë::I
69,-
90,-l

l'']
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