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v0oRW0oRD /PREFACE

Beste Roadrunners

Niet all-een dankzij de inspeginingen van de red.actie-
med.everkers , maar vooral_ daríài j de b i j dragen van de
actieve roadrunners die ons hun verslagen en artike-
1en toestuurden hebben lre ons d.erde nummer kunnen
samenstel-l-en.

Het bl-ad d.oorbladerend" constateren rre dat.!re een
brr:isende vereniging zijn met een bestuur dat veel_
hooi op de vork neenrt en ons van d.e nood,zakel_i jke
informatie voorziet. I,rIe hopen dat d.it lang zo zal
blijven.

Zo berei den we ons al-weer voor op komend.e
ten aIs Duindigt cross,
jes etc. Hierbij zullen

time trials, C.P.
\^Ie onze Jo TaYlOr

e ve nemen-
C. , uitstap-
erg missen.

a
Dea.r: J,:, on behal-f of al-l_ of us, rre wish you the best
oÍl l-r.:ek. The events you organiserl were very success-
f r:I1. Yorr víere always there where help \,ras need.ed..
I,íe shall niss you all, but we shal_I meet again.

i'.r I'i.: ._.1.,1.., -
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Verslag buitengewone algemene ledenvergadering fiIE HAGUE ROAD RtNNERS,
gehouden op woensdag 17 oktober 1984 a

1-. Opening voorzitter

De voorzitter, Keith Deathridge, opent de vergadering. Er zijn 44 aanwezigen.

2. Goedkeuring notulen voqige algemene ledenvergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Keith vraagt de vice-
voorzitter, Ton Vermolen, de vergadering verder te willen leiden.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn voor deze vergadering geen speciale stukken ingekomen.
Ton stelt voor een commissie te benoemen die een huishoudeJ-ijk reglement op-
stelt. De vereniging behoort op korte termijn hierover te beschikken.

4. Verslag secretaris over de afgelopen maanden , rekening en verantuoording be-

a

t

a

stuur

Geen opmerkingen. De secretaris wordt hartelijk bedankt voor haar kundig
werk.

Verslag peruringmeester

Jacques Beljon licht het overzicht toe. Ton legt uit dat het verslag een in-
formeel karakter heeft, want er is nog geen kascommissie met controlebevoegd-
heid benoemd. Yvonne Gerner vraagt zich af waar de onkosten van het clubblad
vandaan komen. Het is toch self-supporting? Jacques: de rekeningen naar de
adverteerders moeten nog verstuurd. Het clubblad is in beginsel inderdaad
self-supporting.
Cees Wijgh: worden de aanloopkosten betaald door het cl-ubblad? Jacques: de
advertentieinkomsten moeten nog doorberekend worden.
De penningmeester wordt evenzo hartelijk bedankt voor zijn heldere uiteen-
zetting en werk.

6. Benoeming ka.scommissie

Yvonne Gerner en Aad van de Voort worden met de grootst mogelijke meerderheid
der stemmen benoemd zitting te nemen in de kascommissie. Aad Overdevest biedt
zich aan a1s plaatsvervangend kascommissielid en wordt meteen benoemd.

7. Uiteenzetting beleid, toelichting

De volgende wedstrijden staan op het programma: 4 november 10 E.M., eind janu-
ari-begin februari 1985 een point-to-point loop, begin juni 1-985 Badhuisstraat-
loop, Marathon Den Haag op 9 juni 1985. Verder indien voldoende belangstelling:
trainingsstages. Trainingen: we trainden eerst als één grote groep, nu zijn de
groepen opgesplitst, met behulp van uitslagen van de time-triaIs. De plannen
zijn ook een aparte joggersgroep te formeren, voor mensen die absoluut geen
behoefte hebben om hun eigen prestaties te verbeteren, of nog niet toe zijn
om ingedeeld te kunnen worden.
Ton vraagt of iemand bereid is de joggersgroep te begeleiden. Zo niet, dan
zullen zíj zic}:^zelf moeten begeleiden. Dit staat los van groep 4. Jan van
Egmond wil ze wel op zondag nemen.
De time-trials worden gehanteerd om de groepen samen te stellen. Hiertoe worden
tij dslimieten vastgesteld.
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H.R.R. is er in beginsel- om het hardlopen te stimuleren en niet het joggen.
Er zal beter op de doorstroming naar een andere groep gelet worden. Time-
trials worden eens in de 6 weken gehouden. Dit wordt tijdig meegedeeld.
In de toekomst zaL er wat meer gezamenlijk getraind worden, als één grote
groep.
Iedere trainer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Kan hij een training
niet bijwonen, dan moet een ander het overnemen, of de trainer zorgt er in
ieder geval voor dat de groep weet wat er voor die dag op het programma staat.
De trainer is in eerste instantie voor zijn groep verantwoordelijk.

Willem Nolen: er is behoefte aan een trainingsschema voor mensen die 3 à 4
keer per week trainen, i.p.v. iedere dag. Keith: dit is niet aan te bevelen,
maar al-s meerdere mensen er behoefte aan hebben, dan kan er voor gezorgd wor-
den. Na peiling blijken 14 leden er prijs op te ste11en. Keith zal een schema
maken.

Plaats van training: zondag te Meijendel, om 9.OO precies aanwezig. Korte in-
leiding door de trainers en om 9.O5 weg.
Dit geldt ook voor Ockenburgh, 18.30 uur precies aanwezig. Voorlopig blijven
we vanuit Ockenburgh trainen tot elnd 1984. Dan besluiten we of we het aan-
houden.

Yvonne Gerner: hebben we besloten tot een maximum aantal leden te gaan, of
zijn we niet aan een maximum gebonden?
Ton: voorlopig stellen we geen maximum aantal vast. Het bestuur heeft het be-
leid in deze nog niet bepaald. In de toekomst zullen we het nader bekijken.
Het moet natuurlijk wel zo blijven dat er voldoende mensen zijn om de groepen
te begeleiden.

Marja van Westervoort: misschien krijgen we door de training van de nieuwe
CPC-groep veel meer nieuwe leden erbij. Ton: dit staat geheel los van de vere-
niging' maar de kans is er inderdaad dat zij zich als lid willen aanmelden.
Begin januari houden wij een seminar, waar misschien de CPC-groep wordt geïn-
troduceerd.
Keith geeft een toelichting. De start van de trainingen za! begin december
zijn.
Barend Hemmes: waar precies? Keith: dit is nog niet beslist, maar in ieder
geval op een ander tijdstip dan de trainingen van de c1ub.
Ton: de trainingen van de nieuwe CPC-groep komen in geen geval in conflict
met de belangen van H.R.R.

8. Bespreking begroting

Bij het maken van de agenda voor deze vergadering was er sprake van een be-
groting' maar deze was nog niet binnen het bestuur behandeld. Begin januari
1985 stellen wij de volgende algemene ledenvergadering vast, waarin de begro-
ting zal worden besproken.

9. Verkiezing bestuursleden

Ton bedankt Jan en Corrie van Egmond voor de uitstekende wijze waarop zij het
wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie hebben gevoerd.
Voorgesteld wordt de aanstelling van José Havermans en Louis Brugman in hun
huidige functies te bekrachtigen en hen te benoemen, hetgeen gebeurt.

Commissie huishoudelijk regl-ement
Hennie Perdijk en Yvonne Gerner bieden zich aan een concept-huishoudelijk
regrement op te sterren; zij worden meteen in functie benoemd.
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1O. Rondvraag

* Frank Durand vindt dat er soms te veel tijd zit tussen het tijdstip van het
drukken van het clubblad en het tijdstip waarop het in bus val-t.
Mening van het beffi:-als de mensen niet op de trainingen komen, waar het
altijd uitgereikt wordt, moeten ze maar voor lief nemen dat ze het iets Ia-
ter krijgen.
Barry: als men f 2r-- aan hem geeft, stuurt hij het graag per post.

* Cees Wijgh: moeten wij een EHBO-kist beschikbaar hebben tijdens de trainin-
gen?
Op Ockenburgh is in ieder geval een EHBO-kist aanwezíg, het bestuur zal over-
wegen er ook een in Meijendel te plaatsen. We zullen dit via het clubblad
laten weten 

t
* Willem No1en: hoe zit het met het medisch aspect? Wie is verantwoordel ijk als

er iets gebeurt?
Keith: iedereen heeft in eerste instantie zijn eigen verantwoordelijkheid.
Wat betreft de eerste hulp-kist: dit is niet direct noodzakelijk, want als er
iets gebeurt, is het altijd tijdens de training en niet in de boerderij
Meijendel. Er zijn wel een aantal mensen in de club die een EHBO-diploma heb-
ben, onder wie José Havermans en Jolien Pas. Ook zijn er een paar artsen in
de c1ub, die in eerste instantie hulp kunnen bieden bij een ongeval.

* Willem No1en: hebben wij een eigen fysiotherapeut? Nee, maar wij kunnen er
wel een aanbevelen. Ook een masseur kunnen we aanbevelen.

* Frank van Heijningen:
- Is de sportkeuring verplicht door de K.N.A.U.?

Dit is inderdaad verplicht. Hierover zaL een artikel- in het clubblad ver-
schijnen.

- Kunnen we met de club groepskorting krijgen en is dit eventueel te regelen?
Bij het S.M.A. kun je inderdaad groepskorting krijgen. Indien er voldoende
belangstelling is, zullen we proberen iets groepsgewijze te regelen.

* Aad Overdevest: wanneer is het wedstrijdtenue klaar?
Hier hebben we wat problemen mee gehad, omdat New Balance ons eerst toezegde
het gevraagde te kunnen feveren en hier op het laatste moment niet aan kon
voldoen. Het bestuur geeft op korte termijn uitsluitsel.

* Frank Hoogendijk: waarom is de Marathon H.R.R. tegetijk met die van Almere?
Deze staat niet op de wedstrijdkalender. Het is dus een volksmarathon, zodoen-
de hoeven wij er geen rekening mee te houden.

* Yvonne Gerner: gaat de marathon nu definitief door?
Nog niet zeker, wij wachten nog op een antwoord van de K.N.A.U., pàs dan kun-
nen we verder.

* Jan van Egmond: wordt er nog een train georganiseerd?
Na peiling blijkt dat + 35 mensen hier belangstelling voor hebben. Het bestuur
zal- zídn er over beradàn. Het eerstvolgende trainingsweekend zal waarschijn-
lijk in januari of februari volgend jaar zijn.

Opmerking: Er
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Versailles ) .

f 30,--. Inlichtingen: Jo Taylor.

zijn nog 1-5 plaatsen over in de bus naar Parijs (Parijs-
Als iemand met ons mee op en neer naar ifijs wil, kan dat voor
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* Ilillem Nolen: is er een ledenlijst?
Er is een ledenlijst, deEEGma1ig in zijn geheel in het clubbLad wor-
den opgenomen. Verder worden al-leen de mutaties in het clubblad vermeld.
Het is te kostbaar om de ledenlijst naar a1l-e leden te versturen.

Opmerking: Loes van der Kraan neemt de distributie op zich van de posters en
de strooifol-ders van de 1-O Engelse mijlen. Eenieder die naar een loop/wed-
strijd gaat, of een geschikte plaats weet voor het ophangen van een poster,
wordt verzocht contact op te nemen met Loes.

* Willem Nolen: zijn er nog plannen om naar een volgende marathon toe te trai-
nen, bijv. volgend jaar?
Dat ligt zeker in de bedoeling. Welke precies za1 nog bekend gemaakt worden.
Waarschijnlijk in april, mei 1985.

Ton vraagt aan Keith de sluiting voor zijn rekening te nemen.

11. Sluiting voorzitter

Keith vraagt ieders medewerking voor de wedstrijd op 4 november a.s., de
10 Engelse Mij1en.
Iedereen wordt bedankt voor hrln komst en de vergadering wordt gesloten.

THE HAGUE
/

RUTUN
ROAD

ERS

J
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SPORT EN VERZEKERING

Aàngezien er recentelijk door d.e led.en enige vragen zíjn ge-
ste1d. over verzekeringen, in het bijzonder betrekking hebbencl
op aansprakeli jtfreidskwesties , vat ik ond.erstaand. d.e van NSF en
KNAU ontvangen voor HRR van belang zijnd.e informatie hierover
samen. Waar d.it mogeli jk is, geef ik onverkort de woord.en van
beide instanties h,'eer.

Thans beLi cht ik d.e col-l-ectieve aansprakeli jkheidsverzekering
van de K.N.A.U. In het volgende nummer zal ik ingaan op aan-
sprakeli jkheid.skwesties, met name op d.e aansprakeli jkheid. van
de organisatoren van vegwed.stri jd.en, trimlopen, marathons,
veld.lopen e. d. , u'aaraan ook kan worilen d.eelgenomen d.oor perso-
nen d.ie aan zotn evenement meer een rekreatief doel geven.

O

o

a

Coll-ectieve
Pol-isnummer

aansprakel-i jkheid.sverzekering van de K. N.A. U
2 0- 00 1B

Door het bestuur van de K.N.A.U. is, med.e
aangesl-oten veren:-gingen, de besturen en

ten behoeve van de
de leden, bij Delta
de aansprakeIijkheid
een maximum bed.rag

a
LIoyd. een verzekering gesloten wel-ke
verband, houclend. met hun aktiviteiten,
van f 1.000.000,-- per gebeurtenis.

dekt
tot

Verzekerd. is de aansprakelijkheid van o.m.:

d,e besturen van d.e aangesl-oten verenigingen en d,e bestuurs-
leden a1s zod.anig;
d.e leden van de verenigingen mits in verenigingsverband. op-
tredend., ook voor s chad,e aan el-kaar toegebracht.

o

o

o

a

a

Naast d.e d.ekking verband. houdend met de sportaktiviteiten is
ook ged.ekt de aansprakel-i jkhei d. voor s chad.e toegebracht door
de d.oor verenigingen aan feden , bezoekers, gasten en and.ere
personen verstrekte of verkochte consumptie-artikel-en.

4
1ranToeliehtine bii d.e aan

10

S D rake l-i -'l kheidsverzekerinE d,e K.N.A.U

Wie ztjn er verzekerd?
o

o

a

Deze verzekering dekt niet in d.ie geva1len waarin de aangespro-
kene verzekerd.e zelf reed.s in een dekking heeft voorzien, b.v.
door het sluiten van een aansprakelijkheid.sverzekering voor
parti culieren .

Voorts d.ekt d.e verzekering niet:

het eigen risico van die and.ere verzekering;
de aansprakelijkheicl voor schad.e toegebracht tijdens komen
en gaan van en naar huis;

- d.e aansprakel-i jkheid. voor schad.e aLs gevolg van dief staI,
verd.uistering, vermissing of verwisseJ.ing van goed.eren;

- d.e aansprakelijkheid. voor schacle wel-k.e de aansprakelijke
verzekerd-e toebrengt aan goed.eren welke hij gebruikt of
onder z:-jn opzicht heeft.



Verzekerd. is in ieder geval de aansprakelijkheid. o.m.:

1 ) d.e besturen van de aangesloten vereniging en de oestuurs-
led.en zelf .

2) de l-ed.en van de vereniging, mits zij in verenigingsverbancl
optred.en. ( hiermee word.t bedoelcl d.at het opgelopen Ietse1
of schad.e moet zijn ontstaan op d.e d.oor een trainer geleide
training, of op een ti jd.stip gelegen tussen d.e aanvang en
het eind.e van een wed.strijd).
Ond,er d.it punt moeten enige opmerkingen vord.en geplaatst,
n1. : d.e atl-eet moet zelf niet sehuldig zi jn aan het letseI
of de schad.e (fr:-er word.t gedacht aan bal-d.ad.igheid op het
wed.strijdterrein of bijv. het opzetteJ-ijk oversteken van
het wedstrijdterrein) .

3 ) d.e personeelsleden ( ait zi jn d.e f eden in d.ienst van de
verenigine ) .

In wel-ke gevallen kan men nu een beroep doen op d.e verzekering?

Dit kan bijna in alle geval.J.en waarin tijd.ens ved.strijden of
trainingen s chad.e aan and.eren ( derd.en ) word.t toegebracht, die
te wijten is aan schu1d., overantwoordelijk optreden, tekortko-
mingen bij de organisatie of nalatigheid..
Uit het ond.erstreepte voordje bijna blijkt al- d,at d.eze verzeke-
ring niet in al-l-e gevallen van toepassing is.
0nd.erstaand. word.en een aantal punten opgesomd vaarin de polis
geen d.ekking verleent:

1) d.e verzekering d,ekt niet in de geva11en, waarin d.e aange-
sproken verzekerd.e zelf reed.s in d.ekking heeft voorzien,
bijv. d.oor het sl-uiten van een particuliere aansprakelijk-
heidsverzekering.

2) Het eigen risico d.at in d.ie and.ere -zelf- afgesloten verze-
kering is opgenomen.

3 ) d.e aansprakeli jkheid. voor de schad,e ti jd,ens het komen en
gaan van en naar huis. Met and.ere woord.en deze verzekering
d.ekt ook niet het risico al-s atleten bijv. per auto worden
weggebracht of opgehaal-d van trainingen of wedstrijaen.
Daarvoor dient men een eigen wettel-ijke verplichte .r,erzeke-

ring te hebben met daarin opgenomen een inzittenden clausul-e.
)+) De aansprakelijkheid. voor schad.e aIs gevolg van diefstal,

verduistering of vervisseling van goed.eren.
5) De aansprakel-ijkheid voor de schad.e wel-ke de aansprakel-ijke

verzekerdd toebrengt aan goed.eren welke hij gebruikt of on-
d,er zí jn opzicht heeft. Dit wil zeggen d.at a1s er in een ge-
hrlurd.e sporthal of gymJ-okaaI tijdens een balspel ramen en/
of d.euren kapot gegooid, worden of in de kl-eed.- en douche-
ruimten vernie1-ingen word.en aangericht , d.e ze schade niet ge-
de claree rd kan word.en . Di t val-t n1 . onder een col-l-e ctieve-
of persoonlijke aansprakelijkheitL,rvan de huurd.er van het
ob ject.

6) ïnd,ien een anilere vorm van sport word.t bed.reven, die niets
met atl-eti.ek te maken heeft, zoals voetballen tegen een an-
dere cl-ub of and"ere balspelen. Er moet verband. bestaan met
atfetiek.

7) fnd.ien je op je eigen houtje aan het trainen bent (trainer
i s dan ni et ve rantwoord.e 1i j k ) .

B ) Ind.ien een atleet zíchzel-f l-etsel toebrengt.

11



AI1e gevallen word.en ond.erzocht d,oor juristen van Del-ta L1oyd..
De uiteind.elijke beslissing over het al- d.an niet toekennen van
een inged.ientte schade cl-aim wordt genomen d.oor Delta LIoyd..
Neem in alle gevallen eerst eontact met het bestuur van HRR op.

Het uit te betalen bed.rag is aan een maximum van f l.ooo.ooor--
per gebeurtenis gebond.en.

Ton Vermol-en

MOOI -GEK. LEUK

€

TALINA
Saoond-hand dothcl

fn- en uerkoop »ar,
tue edehotds dane skle iing

Ge s e Le c te e z,d.e c o L Le c ti. e
g ebr,,t ikt e datne skle ding

BADHUISSTRAA? 187
25E4 iIiI SCHEVENTIiGEiI
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AL]-ereerst word.t
d.oor d.e K.N.A.U.

DE MEDISCHE SPOBTKEUR]NG

e r op gewe zen , d.at d.e me d.i s che
ve rp l-i cht i s ge ste 1d. .

sportke uring

o

1

Hiervoor geld,en de volgend.e richtlijnen opgestel-d. d.oor M. van
Bake1, arts te ul-venhout. De richtfijnen zíjn door mij licht
geamend.eerd., zod-at ze beter van toepassing zijn op de behoeften
van d.e l-eclen van onze cl-ub. 0p een paar plaatsen zt jn d.oor mi j
aanvul-lingen opgenomen, zod-at ond.erstaand. stuk niet meer geacht
kan word.en onder verantwoord.elijkheid te vall_en van Dhr. van
Bake1. Ten aanzien van d.e publikatie van d.e richtlijnen zeLf
vertrouw ik op voorhand. d.e instemming van Dhr. van Bakel_ te
hebben.

Keuring bij aanvang d.er sportbeoefening voor
mannel-i jke- zorrel a1s vrouw.el_i jke personen,
onge acht de t_ee f ti j d.
Schema keuring vooï 6 tot 1B jaar.
Voor mannen en vïourilen vanaf resp. 1B en 17j aar om d.e vi j f j aar.
Vanaf het dertigste jaar period.ieke herkeu-
ring om d.e 3 j aar.
Vanaf het veertigste jaar jaarlijkse keuring.
De besturen van verenigingen zíjn voorts ver-pJ-icht erop toe te zien, dat leàen ongeacht
de leeftijd - zich na een ziekte d.ie langer
duurt d.an 6 weken laten herkeuren.
0p netiische indieatie kan el_ke arts een korte-
re periode vaststel_len.

2
3

l+

5
6

o

Een uitstekend.e keuring verricht het
(S.ttt.A. ) gevestigd aan WijndaeJ-erduin
te1.: 070 23291+9. Het zou mogelijk
cle club groepskorting te krijgen.

Sportmed.i s ch ad.vi es centrum
25 te Den Haag (r<i jkduin ) ,zijn bij dit centrum met

Waar m o tke uri n 7

a
Sportbeoefening is een gezond.heid, bevorderend.e aktiviteit. Van
gezond.e mensen- en het gezond.- zijn moet bij de eerste keuring
bi j aanvant van de sportbeoef ening word.en vastge stel-d.- mag wor-
tlen veronilerstel-d. d.at zri bij normal_e belastingen geen sehad.e
van de sportbeoefening zurlen ond.ervind.en. De meeste kans ophet optred.en van een zieln geleidelijk ontwikkerend.e schad.e
bied.t de groeiperiod,e; d.aar is d.e keuringsfrekventie d.an ookhoger. 0p oud.ere leeftijd is het l-ichaam kwetsbaard.er, er tre-
d.en al-1erl-ei organische verand.eringen op. Red.en om ook daar d.ej aarli jtse keuring voor te stel-Ien.

o
13
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Is de sportkeuring volcloend.e ?

Ja: bij normale, wat rekreatief gerichte sportbeoefening,

geen ziekten plaatsvinden, zoals ernstige infekties,
van Pfei ffer ) enz. i
geen ongevallen of frekwente blessures optredenl
geen abnormale reakties op een normale training naar
komen

zo er:

ziekte

voren

e

a

C

a

a

a

Nee: bij intensieve sportbeoefening, vaarbij
sportbeoefening waarbij meer dan 3 maal-
word.t of sportbeoe fening waarbi j tevens
plaatsvind-t.

te d.enken va]-t aan
per week getraind
gelrichttrainung

I,Iat d. an ?

Frekwentere sportkeuring is noodzakelijk, waarbij d.e frekwen-
tie afhangt van intensiteit van d.e sportbeoefening en tle leef-
ti j d van de beoe fenaar. Ook d.e inhoud. zot) dan dui d.eli jk ande rs
geri cht moeten zí jn. Het beste kan d.e ze keuring verzorgd, lror-
d.en door een arts met sportgeneeskund.ige bel-angstelling (SUA : )
Een ef ubarts zou hier een ciuidel-i jke funktie hebben. I'Iannneer
een club niet in de gelegenhèid. is een cl-ubarts aan te trekken,
zou het belangrijk kunnen zíjn om met meerd.ere atletiekvereni-
gingen een clubarts aan te trekken.

lÍiens verantwoord.eJ.i jkhei d?

e

a

a
\

d.e atleet ze1f, of
ae ffiE", door: -

inttien jonger d.an 18 j aar zi jn oud.ers.
signaleren van onregeJ.natigheden, bijv.
ond.anks hard. trainen geen prestaties,
blessures, frekwente zíekten. Hi j client
deze signalering vroegtijaig te verrieh-
ten en niet rranneer het te laat is;
een goede trainingsopbouw aangepast aan
de atleet;
oog hebben voor en rekening houden met
l-ichte vormen van overtraining.
controle en stimulering van de sport-
keuring
tle juiste trainer aanstellen
zorgen voor faeil-iteiten om een frekwen-
tere en gerichtere sportkeuring nogelijk
te maken I
bij problemen d.ie door de trainer gesig-
nal-eerd. worden aregen te zoeken ter oplos-
sing;
te zorgen voor normale EHBO-faciliteiten
bij wed.strijden en EHB0-materiaal bij het
trainingsterrein .

d.e club, iloor:

a

a

1l+
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]

t

d.e bond., door:

systeem opgezet. Ied.er nieu
bewij s te. overleggen. De K.
bewijs eveneens op de korts
houd.t hiervan boek en rappe
is. HRR kan hiervoor vanzel
he i d. aanvaard.en .

- control-e, maar vooral stinulering van d.e
sportkeuring;

- trachten d.e meest ideale keuringsfaciti-
teiten te verkrijgen door stimul_ering van
de Sportkeuringsbureaus en med.e te werken
tot een beter bemannen van de bureaus;
begeJ-eiding van geselekteerd.en, iloor mid-
d.el van op hun verzoek med.e te werken aan
het zoeken naar artsen en andere begelei-
ders r^r'aar zíi naar toe kunnen gaan;
mogelijke financiël_e konsekwenties d,aar-
van te d.ragen en kontinuering van de bege-
leiding tijd.ens d.e wedstrijden te reati-
seren.

van HRR-zi j ae is op h"! prob1eem van d.e sportkeuring al inge-
speeld. Louis Brugman (wedstrijd.secretarii) heeft hiervoor een

v ]-1d
N.A.U
te te
leert
fsprea

d.ient in beginsel een keurings-
. -wed.stri j d.lopers hebben dit
rnijn te overleggen. Louis
ldanneer herkeuring nood. zakeli j k

kend geen enkel-e aansprakelijk-

Toa Teruo,leu.

a

a

o
shoes for o II sports

----

de specialiteitzaak op het gebied
van sportschoenen, waarbii een

professionele begeleiding wordt gegeven
bij selektie en pasvorm.
keuze uit 200 modellen.

Den Haag: Korte Poten 42, OTO$42924

o

>.!-- »ra, ==il
qY >P!-

-?7Utrechl: Den Haag:
Korle Poten 42

070-il2324

Amsterdam:
Heiligeweg 43-4S

oN-272140

Rotteídam:
Lijnbaan 67
01G14591 1

Brctla:
Eindstraal t.l
07&1a5012

o
Sleenweg 35
030-321490

Groningen: Eintthoven:
HeÍestraal 32 Denlor lg050-143932 (NÈt35753

75

i.



H. R. R. -LEDEN ENQUfTE , j uli 1g 8)+

Bi j d.e start van onze vereniging wiJ-d.en ,we aIs bestuur, 111

a

a

e

t

a

a

a

a

I

a

verband. met het te voeren be1eid., graag vat meer
d.en weten. Ïíat is jull-ie sportieve achtergrond.?
juI1ie sportieve aspiraties? Welke wensen hebben
aanzien van gezamenlijke trainingen? Waarom zijn
gevor d.en ?

van onze Ie-
Welke zijn
jullie ten
J u]-11e l-1d.

0n op d.eze vragen een antwoord, te kri jgen hebben we in d.e af-
gelopen maand. juli een vragenlijst opgestel-d. en rond.ged.eerd.
Van d.e 10, Led.en, die lre begin augustus had.d.en, hebben er \Z
d.ie vragenlijst ingevutd. en veer ingeleverd.. Om er een ver-
enigingsbel-eid, op te baseren is d.at aantal wat aan de magere
kant, maar er viel voor ons toch ve1 wat uit af te l_eiden.
De voornaamste uitkomsten ven d.e enqudte wilr-en ve jullie
niet onthouden.

GESLACHT en

0nd.er d.e invullers van
vrouwen. Naar leeftijd.

V an d.e
vene ens

LEEFTI JD

de vragenli jst waren 2)+ mannen en 18
uitgesplitst:

onger dan 2, j aar: 10
5 - 29 jaar : 13
0 - 39 jaar : 13
0 jaar en ouder z 6

PRES TATIENI VEAU / TRAI NGSGROEP

invull-ers behoord.en er 9 tot groep I
1\ tot groep fIï en 5 tot groep IV.

.j

.2

.3

.l+

1\ tot groep fI,

TRAINING

Dat het prestatienieau niet
tijd, die je in de training
de gegevens:

l-os staat rran de hoeveelheid
steekt, blijkt we1 uit de volgen-

Van de 13 leden, d.ie 2 à3 d.agen
ren er 2 ( 1rf,) tot de groepen I
d.ie l+ à5 dagen per week trainen,
en de 10 l-eden d,ie (li;na) elke
a1le (loo%) tot de groepen r en

per week trainen beho-
en II, bij de 19 leden

zi jn d,at er 11 ( jBf")
dag trainen behoren
rï.

Van de 12 l-ed.en, die minder dan )+ uur per week trainen
behoort er 1 (8% ) tot groep I of II, bi j de 1T Ied.en,
d.ie \ à6 uur per veek trainen zí jn ciat er 11 (6r/,),
terwijl van d.e 12 l-ed.en d.ie meer d.an 6 uur per week
trainen er 11 (gZ/,) tot groep f of II horen.

De langste wekelijkse trainingsloop is bij 9l_ed.en kor-
ter dan één uur, 2 van hen (ZZ/') behoren tot groep I of
II; 22 leden hebben a1s langste wekelijkse trainings-
loop 1 à 1l uur, van hen behoren er - 'l 1 ( jof,) tot gioup
I of II ; d.e 1 0 le den d.ie meer d.an ll uur steken in hun
wekelijkse lange duurloop behoren al-Ien (lOO/,) tot
groep I of Il. a

a
16

Zíe ook tabel- 1



a

a

o

a

a

a

a

o

a

a

o

TABEL 1. Trainingsgr oeP naar normale trainingsinspanning

+) é'en lid uit groep IV had. d.ie vragen niet beantrroord.

TRAININGSBERE I DHE Ï D

De normale trainingsinspanning van de fed.en is, zoals uit
bovengenoemde gegevens blijkt, af heel behoorlijk te noemen.
De bereictheid. om er nog een flinke schep bovenop te doen,
voorzover persoonli-jke omstan digheden en sportieve aspiraties
d.at toelaten, is zeker aanwezig.
Daarop wijzen de volgende uitkomsten. (zie ook tabel- 2.)

Het aantal- led.en, d.at bereid. is om (li jna) elke dag te
trainen stijgt van 10 naar 15, terwijl fret aantal van
d.egenen die hooguit 3 dagen per week kunnen of wif l-en
trainen d.aaIt van 13 naar 8.

Het aantal- l-ed.en dat bereid is meer dan 6 uur per week
te trainen gaat rran 12 naar 21, tervijl het aantal d.at
3l uur trainen per week vel- zotn beetje het maximum
vindt dat ze wi1 of kan doen, daalt van 12 naar 6.

Wat de bereidheid voor d.e lange vekelijkse duurloop
betreft slaan de stoppen helemaal d.oor: niet minder
d.an 32 (t6%) van d.e )+z invuLlers is bereid. om er meer
dan 1l uur tegenaan te gooien. Er blijft er nog maar
6én over d.ie een klein uurt je aL mooi wel-l-et jes vindt.

Trainingsdagen per week

TRA]N INGSGROEP

I II rrr IV To t aal-

1

8
c

B

6

1

8

,

6

:

a

5
'l

)+

10

q

3

l

3

:

13
19
10

( too%)
(too/,)
( too%)

12 l tOO/,)
1T l tOO/,)
12 (too%)

9
22
10

(too/')
(too%)
( too/,)

o

17

. 2 ài3 dagen

.)+à!dagen

. (tijna) elke dag

1

3
q

. minder dan )+ uur

.)+à6uur

. meer dan 6 uur

1

3
5

+

. minder dan één uur

. 1 à 1l uur

. me e r d.an 1l uur

1

3
,



Trainingsd.agen per veek
normale

tr àin ing
training

waartoe bereid

2à3)+à,
(tijna

d.agen
dagen
) elke dag

Trainingsuren per week

13
19
10
trz

12
17
12
r-ï *)

9
22
10[r .)

8
19

Ë_
)+z

6
1)+

21
[ï *)

1

6
32
39 ++)

minder dan It uur
h à6 uur
meer dan 6 uur

Langste wekelijkse duurloop

uind.e
1à1

r
1

2

ai

d.an
uur

an 1à

een uur

meer uur

TABEL 2

) een Iid. uit groep )+ naa d.eze vragen niet
) arie led.en uit groep l+ hadd.en d.eze vraag

a

a

a

C

o

t
rtt

beantwoord
niet beantwoord.

a

a

e

e

PLAATS EN TÏJD VAN CLUBTRAIN]NGEN

Op de vragenli j st kond.en de invul-lers hun voorkeur aankruisen
voor dag, plaats en ti jd van d.e clubtrainingen. Je hoefd.e je
niet op één bepaalcle keuze vast te pinnen, maar mocht per
ond.erdeel meerdere kruisjes zetten. De enquete-resultaten
waren als volgt:

DOOR-DE-WEEKSE TRA]N]NG

cle 'woensdag is favoriet met 33 van d.e 55 kr:uis jes,
d.aarop volgt de d.insdag met 7 kruis jes;
de meesten beginnen het liefst om 18.30 uur (Ze van de
\f kruis jes ), claarna volgen 19.00 uur (Sxruis jes ) en
18.00 uur ( T t<ruisjes);
de invullers varen gespleten in hun voorkeur voor de
plaats van training: van de T5 kruisjes kregen zowel-
Kijkduin al-s de Seheveningse Bosjes er 20, terwijl er
12 naar Meyend.el gingen.

WEEKEND.TRAI N ING

met 3T van d.e l+)+ kruisjes is d"e zond.agochtend. z\raar
favoriet;
ook de huiaige aanvanestijd van 9.00 uur blijkt goed te
vaIlen, ze kreeg namelijk 3)+ van de \5 kruisjesl
al-s trainingsplaats krijgt Meyendel nu een uitgesproken
voorkeur, namelijk 3T van de 6S Vruisjes, daarna komt
Kijkduin met 10 kruisjes.

a

e

t
1B

a
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MOTIEVEN VOOR LIDMAATSCHAP H.R.R

We varen ( en zijn) als bestuur best nieuwsgierig naar juIlie
motieven om bij de HRR te gaan. Will-en juIlie je beheersing
van d.e Engelse taal verbeteren? of moeten jul_li e zo nod.ig
binnen d.e eigen famil-ie- of kennissenkring het halve marathon-
record. breken? of kennen ju1lie geen groter genoegen dan,
zoal-s d.e oermens d.uizend.en jaren geleden, gezwind., lichtvoetig
en onvermoeibaar d.oor bos en d.uin te sneflen?

Vi j f mogeli jke motieven verd.en in d.e vragenli jst genoemd.,
vaarvan er meerder mochten word.en aangekruist. uitgesplitst
naar trainingsgroep \,raren de enquëte-resul_taten als volgt(zie taber 3. ):

TABEL 3. MOTIEVEN VOOR LIDMAATSCHAP H.R.R

Motief 1 - he.t .opbouwen c. q. handhaven .rran een goed.e richa-
melijke r:on11 rtre - werd. van all-e motieven het vaakst aange-
kruist.
!íat d.aarbi j overigens opvalt is d.at dit motief voor (nage-
noeg) a1le l-ed.en in groep III en IV werd. aangekruist en
slechts door d.e hef ft van d.e 1ed.en uit groep r en rr. voorde groepen rrr en rv is het crubfidmaatscirap kennelijk een
bel-angrijke stimulans bij de konditieverbetering en speelt
met name bij groep rv het gezelligheidsaspect een voorname
ro1.
De groepen r en rr hebben de club wat mind.er nodig om hunconditie ep peil te houd-en, ze slagen daar op eigen houtje
ook ve1 ir, denken ze. Het motief tot l-idmaatschap ligt bij
hen verhoudingsgewi j s veel vaker in d.eel-name aan KNAU-ved.-
strijaen en een goed begereide ( trainingsschema's : ) voor-
bereiaing daarop.

la

i

Motieven I II III IV Tot aal

1 opbouwen /nandhaven van
goede lichamelijke cond-itie
voorbere i ding pre statielopen
in omgeving Den Haag
voorbe rei d.ing KNAU-we d.stri j -
den in omgeving Den Haag
voorbereiding (KUAU) wea-
stri j d.en in overig Nederf and.
en buitenl-and
voor de gezelligheid., of
omd at vri ena( in ) /partner
lid is

í

3

l+

5

(aantal- l-eden in groep )

,

l+

B

3

( 9 )

7

5

3

6

l+

( tl+1

13

7

5

3

I

( 1)+)

E)

1

'1

1

3

ís)

30

13

13

1B

12

19



Naast cleze in tle vragenli j st voorgekauwcle motieven kond.en ook
nog andere beweegred.enen word.en vermel-d,. Van d.ie gelegenheid. isruim gebruik gemaakt, waarbij sociale motieven d.e boventoon
voerd.en, zoals:

a

o

O

a

o

O

a

a

o

o

o

- in een groep trainen is gezelliger d.an a1l-een
- om niet alti j d, in je eent je te Iopen, want d.an

tle kilometers niet op
het uitwisselen van ervaringen

- in groepsverband" trainen is stimuJ-erend.
teamgeest, sociale contacten, groepstraining

- kontakten met and.ere lopers

voe r je

WEDSTR]JDPROGRAMMA

Hoe staat het nu met het wed.stri j d.programma d.at d,e invullersvan d.e vragenlijst dachten te gaan afwerken in de period.e tus-ssen juli tBl+ en augustus '85't rk za] d.aar niet uiigebreid. opingaan, maar zal me hier tot de zvaarste uitdaging.i ueperken.voor de groepen r en rr is dat de marathon, voor de groepen
IIï en Me hal-ve marathon.

GROEP I

van d.e 9 led.en uit groep r, die de vragenri jst hebben beant-
woord. waren er 3 van plan om marathons te gaan lopen. cees
Duynd.am heeft zijn eersteling (Brussel) inmiddels met suceesbeëind.igti. rkzelf heb d.e marathon van Etten-Leur met red.elijk
succes achter de rug. Hoewel zii geen programma opgaf weten r.leintussen allemaa] d.at EIs Bl-oemen haar eerste marathon in Brus.rse1 ijzersterk ten tonele voerd.e.
Al1e leclen in groep ï zijn verder van plan één of meer hal-vemarathons ( ae CPC: ) te gaan lopen

GRCEP II

verhoudingsgewijs. liggen de aspiraties in groep rr hoger d.an ingroep r : van d.e 1 \ l-ed.en uit de ze groep di; d.e vr.g"rrf i; "t in-vuld.en zijn er niet minder dan 9 die 6én of meer marathons ophun bordje hebben gelegd. voor B van hen zou het de eerste moe-ten word.en. van de B eerstelingen hebben Jorien pas, Ruud. vanGroeningen (teiaen Brussel) en Marja van westervoort (pti"rr-
Leur ) f,ut karwei inmidd.el-s geklaard..
van d.e 1l+ l-eden uit groep rr hebben er 12 aangegeven minstens
één halve marathon te witten gaan doen; één vàn-hen wit erzelfs elke 2 maanden é6n d.oen. overigens kan ik me niet voor-stellen tlan de bei d,e and.eren d.e cpc zouden wi 11en overslaan ;die za1 weI buiten hun gezíchtsvel-d zijn geva]1en, neem ik aan.

GROEP III

van de 1l+ leden uit gïoep rrï zijn er B van plan om minstens
66n keer in het seizoen 198)+/85 à" tenen voor de hal-ve marathonte krommen. Tvge led.en ziin wat voorzichtiger in hun plannenlze gaven op bij de cPC-198, op de 10 km te wi]Ien uitlomen.Het zal ni j eehter niks verb azen lranneer ze op d"at punt nog vanged.achten veranderen en toeh maar d.e z1 km. wil_len proberen.
De overige )+ l-ed.en hebben geen programma aangegeven, .waarsehi jn-
1i jk omd.at ze nog maar kort """ieuÀ met hard.lopen be zig zí jn ;;hun krachten nog niet goed kunnen inschatten.
20
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Het feit dat zíi bij
ik veet zeker dat zti
maart 1985 binnen d,e

IIï horen zegt mij echter genoeg:
regelmatig te trainen de CPC in
z ul-l-e n ui t lopen .

groep
d.o or

2 uur
o

a

a

o

o

o

o

o

o

GROEP ]V

Van de
vr aSen

5 led.en
naar hun

uit groep IV heeft niemand. iets ingevuld bij de
wedstri j d.programma. Het hard.lopen i s voor

zo nieuv d.at het opbouwen van een beetje konditie, als ze
iiberhaupt mee door vill-en gaan, vooralsnog hun eerste zorg

hen
d"aar
is.

a

Aan d.eelnemen aan ved.strijden van 1o km en meer d.enken ze voor-
lopi g nog niet . Maar dat kont nog lrel

TRAI NI NGS I,/EEKENDEN

A1s de club trainingsrnreekend.en in
zov organiseren, d"an zí jn 13 l-eden

een heuvelachtige omgeving

schijnlijk van plan om mee te gaan.
besl-ist en 2)+ l-ed.en vaar-

Jacques Beljon

a

at



VLIET-LOOP

Op
de
en

zond.ag P september j
Vlietloop gehouden.
21 kilometer.

werd. voor .d.e 9e maal in Voorschoten
zijn prestatielopen over 21, 5, 1O

tijd van Strik een nieuw

.1.
Dit

0p de 10 km. werd. onze vereniging vertegenwoord.igd. door Aad.
Overd.evest, Berend. van Zetten, Hans Bongaertz en Jan en Corrie
van Egnond.; op de 21 km. werd d.oor Barry Dyke d.eelgenomen.

Na een parcours met veel wind. en bochten en d.at ongeveer 800
meter te lang was, afgelegd. te hebben kwam Hans Bongartz a1s
eerste Roadrunner binnen, gevolgd. op enige minuten door Jan,
Corrie, Aad en Berend.. Zoals we van haar gevend. zí jn kwam
Corrie als eerste vrouw over d.e streep en dus kon zíi haar
verzameling bekers weer met één uitbreid.en.
De 21 km. verd gewonnen door ene Rob Strik in 1.07.35; Barry
Dyke kwam hier in d.e voorste hel-ft binnen met een tijd. van
1 .17 .OT minuten.

Rest mi j nog te vertel-l-en, d.at de
parcoursrecord. is. Het oude stond
Bram líassenaar en werd. d.oor Strik
terd..

op naam van
met ruin 2

Weglopertje

b ond.s t raine r
minuten verbe-

dJ
Y

I
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H.R.R. leden op vertoon van lldmaatschapskaart

10 fr korting !

DELTAPLETN 517-518 . KIJKDU]N

Tel. 070'2382A3

Het gehele iaar ook op zondag geopend
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In een Belgisch I loop-magazine t lazen ÏIe het volgend.e arti-
keI. Wanneer de deelnemers aan de Marathon van Brussel- dit
van te voren geveten zoud.en hebben, zouden ze d'an nog ge-
start zi jn, vragen lre ons af .

ïn ieder gaval lijkt het ons leuk om het achteraf toch nog
eens te lezen en kan het d.ienen al-s waarschuwing voor de
d.eel-nemers van volgend. j aar.
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Herman van d.en Ïíi jngaert, 32 j aar, is niet al-leen een loper
van formaat ( t m. 86); hij is in zijn vrije uren ook een
vervoed" cartograaf. Omdat hij zo door de marathonmierobe is
gebeten - Brussel word.t zijn eerste deelneming - heeft hij
het parcours niet al-Ieen over meer dan 3 )+ kilometer aI Io-
pend. verkend., maar heeft hi j bovendien in d.etail a1le moei-
1i jkhed.en van cle marathon in kaart gebracht. Een monniken-
werk, I'Iaarvoor hij een pluim verdient en waarvan víe al-vast
de essentie ten behoeve van d.e loper-lezers wil-1en meegeven.

Het parcours van de marathon van Brussel- is immers in te-
gensteJ-ling tot de biljartomlopen van bijna all-e marathons,
golvend van het begin tot het eind.e, met Iichte, zlraardere
en enkele echt nijaige hellingen erin, naast d.e onvermijde-
lijke afdalingen.
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Hier gaan we dan:

Na een afd.aling van 1 kn. na d.e start (Kenned.ylaan), krii-
ge een helling van 2f, op de Nerviërslaan, afzwakkend tot
ö, f /, op ki l-ometer 3, ter hoogtg van de Montgommerysquare
Volgt dan een afd-aIing met 3rL /o op -d'e Tervurenlaan tot de

Woluweparklaan. Prettig, maar dan d'ient men wef te beseffen
6at men d.eze kuitenbiitór in het terugkomen op moet en d'at

is natuurli jk een and.er paar mou!í'en '
De park van Woluvelaan "ii3gt 

over and,erhafve kilometer in
twee trappen van l+ en 3 f, iót kil-ometer 6, waar een korte
steile aiàarine oP volgt van 6 /"

De Vorstfaan geeft dan gelegenheid. tot uitblazen. Maar

best ook, *r,ri nauvel-i jks 1 kilometer verd.er wacht de eer-
ste baron. De baron Empainlaan is maar ee! goede r00 meter
J-ang, maar gaat met 3 15 , respe ctieveli ik 6 ,8 /o naat om-

11;;;. »it i; het steit-ste stuk uit de marathon van Brussel'
vi a de Zond.agsbos laan ( I %) , d e Ge rard.laan en de Tervuren-
fàan (3,j /,)-aereikt men kilometer 1O ter hoogte van het
Rood" Kl-ooster en volgen twee 1i cht golvend.e kilometers ,

waarna een leuke afd.aling naar het centrum van Tervuren'
De Rijkunstdreef, kort na de Warandepoort vertoont een
stijgirg"p"rcentage van 3 %, waarna het kfimmen is gebla-
zen over d.e Tervuurse steenweg naar de Heid.estraat in
Duisburg toe. Weer meer dan 3 f'.
Gelukki! is de Rootstraat vrij vlak en volgt een and"er-
hafve kilometer lange afd.al-inà van d.e Vossemberg ( )+,, f') ,

rfaarna d.e Iicht lopende Lind.enbergstraat en de Kouter-
straat. van dan af gaat het }íeer bergop via de st.-Pau-
Iusl-aan 3 ,3 /o en d.e St . -Hubertuslaan '
Via d.e trrlaalse baan (: f,) bereiken we Moorsel en kri jgen
we het vl,akste deel van de omloop. vier kil-ometer vri j
neutrale veg langs d.e líaalse st taat en de Tramlaan ein-
deloos - te Sterrebeek. We bereiken Kraainem aan de Dezan-
grélaan, kn. 30 en daar begint het serieuze werk'
íijf kiioneter bergop te bàginnen met de Koningin ;Astrid-
laan -1 km. tegen 3,2 /, - met één kilometer vrij vlak en

zel_f s een l-ichte d.aling mid.d.enin, daarna de tweede baron o

d.tHuart met name, met een onverbid.delijk stuk van BOO m.

à >,g- f,, waarna óur, l-ichte knik en andermaaf 6OO meter
tegen \,3 f'.
Wi; inmidd.els de man met de hamer niet is tegengekomen,
mag gerust z:,-in: hi j haal-t het einde.
íàÏ"ï x*. 36 àaat het 3 km. naar beneden tegen 3,8 /:,
waarna de Tervurenlaan over anderhalve km. met 3rB %

sti j gt, d.e langste he11ing, maar d-ie neemt men er graag
bij, de meet is in zicht.
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MARATHON VAN BRUSSEL

Zaterd.ag 29 september 198)+, een dag d.ie enkel-en van ons hun
hele leven bij zal blijven.
Als bekroning van 9 weken intensief trainen volgd.e toen cle
m9rathon, voor de meesten d.e eerste.
!ías de marathongroep begonnen met 10 enthousiastelingen,
in de laatste drie weken vielen,er 2leden af. Anton Poro.u
met een knieblessure en Rob Bleys met een l-ichte beenvlies-
ontsteking. El-s Bloemen had. last van haar hamstrings, maar
kon d.ankzi j massage toch doorgaan. Aad. v. d. Voort kreeg de
laatste week last van een enkel.Ook hij kon d.oorgaan, maar
dat het niet vl-oeiend. ging was wel- aan zt n ti j d te zien.

Vol spanning werd. d.ie zaterdag in het Jubelpark in Brussel
verzameld., d.e groep supporters (o.a. Loes, Rob, Nicolette,
Berend. en Frank ) vroli jk kletsentl, tle lopers stit, nerveus
en toch ook uat witjes.
ïnnid.d.el-s vas ook Hans Bongaertz vers chenen; hi j zou voor
d.e gezelligheid. een kilometer of 10 met Ton Vermolen mee
oplopen. Het werd.en dus een ki.l-ometer of \0.
Rob Bleys had. ztn startbewijs overgedaan aan Rinus Innemee.
Rinus in training voor de marathon van Etten-Leur, had. toe-
va11ig een lange d.uurloop op het programma staan en dacht,
waarom niet meteen BrusseJ- meenemen? Gezellig toch?
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precies werd. d.e groep d.n.v. vuurwerk'!,reggeschoten.
2200 deel-nemers gingen van start. De eerste wand.e-

waren er al na 1kn, waarom schrijf je je d.an in?

Het pareours rras erg zwaar, men ging omhoog en omlaag.
Typisch genoeg moest men vaker omhoog dan omlaag, vooral de
laatste 6 t<n. varen toen zvaar. En toen kr,ram de finish in
zi cht. Na ttrie uur kwam E1s Bl-oemen als eerste Road.runner
in zicht. Van de aanmoed.igingen langs de kant kan ze zícln
niets meer herinneren. Ze kijkt ve1 in cle richting van het
geIuid., maar ziet niets. Verder gaat het naar de finish, lraar
zri na 3 uur en 9 minuten over de streep gaat. Vlak achter
haar kont Cees Duyndam binnen, ogenschijnlijk lijkt hij rrat
frisser d.an EIs. Vervolgens is het de beurt aan Barry Dyke
in een voor zíjn doen toch tegenvallend.e tijd. Louis Brugman
i s de volgend"e , gevolgd. d.oor Jol-ien Pas en Binus f nnemee .
Rinus had. zich opgetÍorpen al-s ttcoachtt van Jolien. B1i jven
pushen en d.oorzetten levert toeh nog een 12e plaats op voor
Jolien. 0f ze het zel-f merkt weet ik niet, als een robot
liep ze d.oor, niets zien en niets horen.

Ruud van Groeningen is d.e volgend"e, ook hi j moet zichtbaar
af zien. ond,ertussen worilen de geruchten steed.s sterker, dat
Ton en Aad. hebben moeten los sen , zí i rraïen immers iLegenen ,
die als eersten lÍeer terug verwacht zouden worden. Dat zotn
voorspelling niet altija uitkomt blijkt weI weer. Als ieder-
een van de groep al naar de kl-eed.kamers is, komen Ton en
Aad. binnen, toch uitgelopen, maar vraag niet hoe.
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Grote namen liepen er in d.eze ved.strijd niet mee, toch werd. er
nog een bekende BeJ.g gezien. Voor de start had. Berend de rreg
gevraagd. aan een 1oper, d.ie verteld.e eigenli jk triathlons te
doen, maar nu zijn eerste officiëIe marathon zov gaan lopen.
Hi j was pas nog in Al-mere geveest, bi j het Open Nederf and.s
Kanpioenschap. Het bl-eek nad.ien d.e bekend.ste Belg in Neclerland.
te zi jn, nameJ-i jk de man van de legend.arische kreet: t'Ik ben
niet kapot , voel me goed." . Dat hi j zi ch goed voelde bl-eek wef
uit de gelopen tijd van rond de 2 uur en 30 minuten.
Voor de overige tijden mag ik verwi jzen naar de pagina met
de wedstri jduitslagen.

Weglopertje

BONGAERU b,v

nutsspaarbank

Fleisbuneau Mtillen&Co. bv

r
(D

Lummus Crest b.v.
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M]JN EERSTE MARATHON

Een jaar geleden moest ik er niet aan d.enken! Een marathon!
rk kan me zelfs nog heel goed. d.e hal-ve marathon van Egmond aan
zee op 8 j anuari dit j aar herinneren. Daar d.eed. ik bi jna 2 uurover, 1 uuï en 59 min. Wat een crime rras dat. De heenweg ging
nog ve1 d.oor d.e duinen, heuvelop haald.e ik zel_f s nog ,"raig
wat mensen in. Maar terug, over het strand., I xm. met wind.-kraeht 8 tegenr brak me aardig op. Gelukkig liep Jan van Eg-
mond. het hefe stuk met me mee, hij heeft me er eigenrijkIdoorheen gesleeptt. Maar ik moest er niet aan d.enken die af-
stand. twee keer te lopen. voo:.af gaand. aan d.e marathon in
Brussel- had. ik 6 halve marathons gelopen en 6én keer zo km.
De beste tijd op d.e halve marathon liep ik tijdens de cpc'g\en was 1.2)+ uur.

sind.s februari dit j aar loop ik ied.ere dag, met uitzond.ering
sind.s dien van 5 d.agen. rk weet dat het ont zettend. overdrevenklinkt, maar zel-fs die 5 dagen geven me een onbevred,igend. ge-
voel-, omd.at ik juist op d.ie d.agen geen geld,ig excuus had. omniet te lopen. Het rtraren gewoon baald.agen. op andere d.agen,
lranneer ik eigenl-i jk genoeg redenen heb olr ,riet te 1open,
voornamelijk tijd.gebrek, vind. ik het juist een sport om toeh
een loop je in te passen, d.esnood.s on 6 uur r s-ochtend.s, voor-aI aIs je niet van te voren weet hoe de rest van de dag ver-loopt. rk had me eigenlijk aI eeriler voor een marathon inge-
schreven, d.ie van Amsterdam op 12 mei d.it jaar ) maar na een
hoop heen en l{eer gepraat, heeft uiteindelijk Keith me over-tuigd. d.at het beterl{as om nog even te wachten, omd-at ik nogniet genoeg lange d.uurlopen had ged.aan. Dus nog maaï wachten
en stevig doortrainen. Eerlijk gezegd. stond. ik er ook niet zo
om te springen )+z km. te 1open, zeker niet na als toeschouwerde finish van tle Rotterd.am Marathon gezien te hebben. A1 dierlege'gezichten, ho1le ogen, braren, en and.ere bijverschijn-
selen. Niet bepaald uitnodigendI Maar aan de and.ere kant....
toch een enoïme uitd,aging! Doorgaan met trainen dus. Tot aanhet marathonschema, dat ! weken voor IBrussel_r begon, liep ik
Bo - 100 km. per veek, met 66n uitschieter van 122 km. Dezetraining bestond. voornamelijk uit stead,y runs van 6én totand.erhalf uur, met een 1ange duurloop van Z tot 3 uur op
zate rd.ag.

Keith had. met veel- zorg een trainingss chema opgesteld., om zogoed voorbereid voor de dag te komen op zg september. we be-
gonnen met 12 enthousiastelingen aan de voorbereid,ing, vanwie uiteinde.Iijk 1o aan cle start verschenen: El_s Bloemeno
Ruud- van Groeningen, Ton vermol-en, Aad van de voort, Dick
Keulemans, Louis Brugman, Cees Duyndam, Barry Dyke, Rinus
fnnemee en ik. Hans Bongaertz riep tzwartr mee, omdat hij ineerste instantie niet van pran slas mee te d.oen. Hi j heeft
Ton d.e hele veg vergezel-d., die te kampen had. met een bl_essure,
waar hi j overigens af l-ast van had, v66r de marathon. ook Aad.
begon met een bl-essure aan de race. zii hebben beid.en wel_ dehele afstand. volbracht, maar moesten ond.erweg sommige stukkenrwand.el-en t . Het is d.us niet aan te raclen gebre""".rà aan de
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breekt het je allicht vroeg of l-aat op.
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Het is een groot voordeel om met een groepje voor zo iets te
trainen, d.an kun je ervaringen uitvissel-en en elkaar motiveren.
Dan merk je d.at je niet de enige bent d.ie er moeirijke dagen
tussen heeft, maar dat and.eren daar ook we1 eens last van heb-
ben. red.ereen kreeg tijaens deze ! weken intensieve training
r+e1 een paar dagen l-ast van een inzinking. Maar het ging bi j a1-
len ook rreer over. Na een aantal- weken varen er toch een paar
afval-lers: Rob Bleys vanwege een blessure, en Anton Porcu van-
vege een kraakbeenslijtage in de knieën.

Bii dit trainingsschema behoorden d.e laatste paar weken ook de
zgn. rmorningrunsr, 3 keer per week. Ik moet toegeven, het
opstaan vier niet altijd. mee, om 6 uur uit de veren en 1open,
terwi j 1 aIl-e buren nog op één oor liggen . op het r-aatst was
het zel-fs nog donker toen ik opstond.. Maar het was aan d.e and.e-
re kant geweld.ig om de zon te zien opkomen, d.e wol-ken aan de
onderkant beschijnend. met een warm-roze groed,. Dit miste ied.er-
een d-ie toen nog op bed. lag: rk kan hier nog wel uren over
schri jven, maar het gaat uiteind.eli jk om d.e marathon, af hoort
de voorbereid.ing er natuurrijk wer bij. Er gingen immers 9 we-
ken training aan vooraf I d-e marathon zelf d.uurd.e gelukkig
bed.uid.end. korter.

Dit jaar was het de eerste keer dat de Brusserse Marathon ge-
houd.en werd. en wel op zaterdag 29 september. De vrijaag d,aar-
v6'or nog een hal-f uurtje rustig gejogged., vrijd,agniàa"g verd
ik opgehaald. d.oor Aad en Ton. op naar Brussel- | Eenmaal- aange-
komen bij het Hyatt Regency hotel, vaar de marathonlopers voor
hal-f geld. terechtkond.en, (het secretariaat van de organisatie'I,ras hier ook ondergebracht ) besloten we eerst vat te gaan eten
bi j de Pízzahut. Bestelling: 3 x spaghetti boul_ogrr""u, de
laatste l-ad,ing koolhyd-raten.

Hierna stelde Aad. voor het parcours te gaan verkennen, per
auto ve1 te verstaan. Met ron al-s onovertroffen kaartl_ezer
red.en we zonder é6n keer verkeerd. te ri jdten naar het Jubelpark,
waar d.e start zou zíjn. van daaraf ging het l-oodrecht naar
bened.en, alwaar we niet verd.er konden vanvege eenrichtingsver-
keer. ïntussen had.den we wel begrepen, dat d,eze heuvel ook opgelopen moest word.en op de terugveg. De moed. zonk me in de
schoenen. rk had. een stir.l-l-e hoop binnen d.e 3.1, te finishen,
maar met zot n heuvel-achtig parcours kon ik d,it wel vergeten.
Die avond. om 23.00 uur naar bed., want je probeert er al1es
aan te doen om toch zo goed mogelijk aan de start te versehijnen.
De volgend.e dag werden al-le d.eelnemers aan de we d.stri j d om
11.00 uur bi j het hotel- afgehaard. d.oor een bus en keurig afge-zet bij het JubeJ-park. ze hadden geen mooiere plek kunnen be-
d.enken om de start en finish te houden. Het was een schitte-
rende 

- 
ervaring r, ontler d.e ze gigantis che triomfbogen te starten.Tot nijn verbazíng kwamen nog twee col-legats me succes rrensen,

d.ie toevallig een weekend in Brusse] waren en via via had.dengehoortl dat ik daar zou lopen.

o
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Het vas uitgel-e zen lÍeer op d.e ze dag, 230 C en nagenoeg wind.stil.
Een half uur voor de start heb ik een beetje ingelopen, de start
was om 1)+.00 uur. Het startgebied. vas in vakken verd,eeld, naargelang d.e ti j d die je d.acht te gaan 1open. Er waren 2.323 deel_
nemers, waarvan er uiteindelijk 1.81, finishten. rk had een
schema op mfn hand. geschreven. Een aantal_ mensen stond. er geÍn-
teresseeril naar te kijken. Toch weI een apart gevoel, zo vlakvoor d.e start van een marathon.

Het startschot! Meteen weglopen was er niet bij. De horcle zettezich langzaam in beweging. EIs liep eerst voor mij, bescheiden
al-s ze is liet ze zíc]n d.oor een aantal- mannefijke eIl_ebogen
lichtelijk wegd.uwen en na een paar minuten rief ze achter mij.
Maar ik wist d.at d.it niet lang zott d,uren en j a hoor, d.aar gingze dan. Succes Els! ïntussen had Rinus om een of and.ere duistà-re red.en besloten met mi j mee te 1open. Hi j lood.ste me overal
tussend.oor en reikte bij de verversingsposten heel attent een
bekert je of een spons aan. tr'Iat een service ! Ond.er1reg had, Rinusmij heel- wat meer te vertelr-en dan ik hem. rk "p"a"à" mrn ad.em,want d.ie d acht ik verd.erop in d.e wed.stri j d beter te kunnen ge-
bruiken. Na B tn. had- ik aI een z\raat gevoer in mrn benen. Maarik moest d"ie afstand nog ruim )+ keer afleggen, d.us maar gauw
vergeten. Het 15 km. punt passeerde ik in 1.03 uur, d.at rÍÍas
tevens de snel-ste ti jd die ik ooit gelopen had. op d.ie afstand.rk fag d.an ook bijna 5 min. ond.er mrn schema. Kortom: ik ging
d.us te snel. rk besloot het wat rustiger aan te d.oen, wani iÈ
moest nog een lange lÍeg. Na 2i km. \ras ik a1 behoorlijk moe in
mrn benen van al d.at kl-immen. zod.ra er een vlak stuk Èwan, ging
het wel weer. Tot cle 30 km. ging al-les red.eli jk. Dan is het netof je lichaam op haar reserves overschakeft en je loopt maardoor, omd.at het laatste stuk toch in ie d.er geval haal-baar moet
zi jn. Je hebt er tenslotte voor getraind, en ik d.enk meer dan
menigeen clie voor een marathon traint.

0nderweg stond.en bij sommige verversingsposten fanfares enbandjes te spelen. Hieromheen verzameld.en zich ook aardig wat
toesehouwers. Het moet gezegd- word.en: op zot n moment dànk je
er eenvoud.ig niet aan te stoppen. Het helpt enorm. ook denk ikdat je aIs vrouw een groot voord.eel hebt al-s.je een marathon1oopt, vant de aannoed.igingen onderr\re;g r\,'aren niet van de luchtVooral d.e vroulren langs de kant schreeuvren je toe: bonne femme !
courage ! Een hoop mensen te]len het aantal- vrouwen dat voor-
bi jkomt en roepen je d.an toe hoeveelste je bent. rk kreeg ied.erekeer te horen d.at ik twaalf de lÍas. Dat zou betekenen d.at ikBfr. 10.000 zou vinnen, lrant de nummers 5 t/n 20 zoud.en d.it be-drag krijgen. Nu d.acht ik hel-emaal niet meer aan stoppen!
All-een moest ik ervoor zorgen d.at geen enkele rrrorrw mi5 meer zouinhalen.
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De heuvels lrertlen zwaard.er en zwaard.er, ik ging steed.s langza-
mer omhoog. En Rinus maar wachten. Sorry, maar ik kon echt niet
snel-Ier. 0p het laatst, vooral- de laatste 3 km. , kreeg ik steed.s
meer med.eli jd.en met mezel-f . Ik dacht: "Hoe kunnen ze dit iemand.
aand.oen, na 39 km. een heuvel, waarvan het eind. niet in zieht
was !tt Ik ging er steed.s meer aan d.enken hoe heerli jk het zou
zi jn heel- even te stoppen. Gewoon ki jken hoe dat aanvoelt. Na
+ \o km. deed ik dat d.an ook, hal-verweEe de f aatste heuvel- oo,ïntussen wel- zeker vetend., aàt ik veraàr zou gaan. Na + 1, seó.
ging ik rÍeer, vastbesloten het laatste stuk uit te 1open, hoe
dan ook. Niets inteïesseerd.e me meer, niet hoe ik eruit zagt
niet wat de mensen zeid.en, totaal niets, a1leen de finish, d.ie
zov ik moeten bereiken. Waar ik wel- aan d.acht was een groen
grasvel-d, waar ik op neer zou ploffen, zotlrar,ik aan d.e finish
Iras. Mi jn bovenbenen IÍaren papr kuiten sti jf en hand.en tinteld.en,
maar voor d.e rest },'as arles goed.. De Laatste kil-ometers , het
grootste gedeel-te zat er in ied.er gevar op, d.at was zeker en kon
niemand. nij meer afnemen.

Eind.elijk, de triomfbogen van het Jubelpark waren in zicht! Nu
nog even d.oorbijten. Het schema was ik intussen al- lang vergeten.
De l-aatste keer dat ik op ni jn horloge keek, liep ik 3.19 uur.
rk finishte in 3.21+.31 uur en was uiteind.elijk 9e vroulr'. Er
Iras Seen groen gras te bekennen, maar we1 flessen Spa, suiker-
kl-ont jes, citroenen, enz. rn één keer sloeg ik and,erhalve liter
spa aehterover, at een hel-e citroen , en voer-cre me aard.i g op-
knappen. Een hal-f uurt je na de finish l-ukte het me zerfs om een
stukje te joggen. Zo zíe je maar hoe snel je herstelt.

Je eerste marathon!
ied,ereen aan, nits
Ikzelf kijk al-weer
parcours.

Een ervaring om nooit te vergeten. Ik raad.
vooraf gegaar d.oor veel en ged.egen training.
uit naar d.e volgende, maar dan we1 een vlak

Jolien Pas

SOURCE BARISARTBRON
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De1ft, 3O september 19Bl+

VERD ONKEREMAANLO O P

Het vas naeht, een stikdonkere nacht en het regende zacht, de
tijd. was 01.00 uur.
In een sporthal op d.e Brasserskad.e'!{'aren de eerste ve1 en niet
uitgeslapen lopers bijeen gekomen om voor de eerste maal de
verd.onkeremaanloop te lopen over d.e af stand van 21 km. Af len
had.den zich voorgenomen om een nieuw persoonl-iik, zo niet een
nationaal of internationaal record te 1open.

Om + 01.30 uur verd. het al- d.rukker. (au start zou om 02.00
uur zijn). Na d,e nod,ige rek, strek en bek-(gapen) oefeningen,
smeersels enz. naderde d.e starttijd.. Onder cle Ioopfanaten, d.ie
d.it middernachtel-ijk uur hadden getrotseerd waren de volgende
H.n.R. led.en: Corry en Jan van Egmond, Frank Hoogendijk en
Simon Tuyt.

VoI goede moed, en met het nod.ige gekakel, muziek en vuurverk
gingen we naar d"e startli jn. Nad,at het startschot door de
wethoud,er van sportzaken van Def ft liras gelost, schoten de
d.eelnemers voorzien door de organisatie van zaklantaarns, wat
eeht geen l-uxe was daar kvamen $re later achter, de tiuisternis
tegemoet. Het parcours: €fligszins verl-icht door * 200 fakkel-s
langs de paden, voerde ons via d.e bossen en het meer van het
Delftse-hout langs de plaatseli jkse d.iscotheek, vraar de lopers
d.oor zotn 200 bezoekers met bellen en toeters en Sezang werden
aangemoedigd. ïn één grote ronde d,oor de omgeving van Delft en
Nootdorp en d.e nod.ige polders ï'as j e toch aangewezen op j e

eigen gevoel en radarogen, want 75f' van de lopers hadden hun
zakl-antaarn vó6r d.e loop aI in hun sporttas ged.aan.

Onderveg bemerkten we een loper, die waarschijnlijX vreesde
in slaap te va11en, daar hij reeds g.ekleed was in een gestreep-
te pyama en voorzien van een slaapmuts met grote pompoen. Zo
zijn er altijd figuren d.ie de sjeu en aandacht trekken, zíi zíin
voor een loop erg leuk. Na de nod.ige tiid en kil-ometers, water
en lange vingers bii de verversingsposten, hoorden we in de
verte de omroeper van de f inish op + 'lO m. v66r de laaÈste
3 km., die d.an door een zeer donker stuk bos of park voerden,
en daaf miSten rJF ónze z.aklanteernq è't'o. rnp-.À.r à.à.n de feSUl-

START F]N ISH

o

o

o

a

o

o

o

a

o

o
Corry van Egmond.
Jan van Egmond
Frank Hoogendijk
Simon Tuyt

02.00
02.00
02.00
02.00

02 .32
02 .27
o2 . )+7

02.\9

En zo hebben tleze H.R.R. led.en ook in Del-ft reólame gemaakt
voor de club!

o
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Nieuws van het front

sintis d.e laatste algernene l-edenvergad.ering heeft er vanwege
de vel-e activiteiten (o.a. The Hague Ten Miles race) geen
bestuursvergad.ering plaatsgevond.en. omd.at tijdens deze
l-ed.envergad.ering het laatste nieuws ar- naaï voren is geko-
men zov ik hiervoor d.us willen vervijzen naar bet betref-
fend.e verslag elders in d.it bl-ad.

rn het volgende nummer van ons cl-ubb1ad. hoop ik weer nieuws
te kunnen geven, hetgeen niet te moeirijk moet'zijn gezien
de vele evenementen d.ie weer op stapel staan.

Prettige feestd.agen.

Hans Korremans

rk vetzamel PRTSMA-detectives (en probeer tija te vind.en
om ze te le zen ) . Halverve ge de j aren r 6O i s àoo, d.e
uitgever d.eze serie gestart en is men begonnen met nr 1.

Van d.e nummers ond.er 300 mis ik de volgende:

3, 5
8)+,
1\7,
21)+ ,

. 8. 12, 22, 29 , 3T , \6,
BT, 95,97, toz, IoT, 110

1l+9, 152 , 156 , 161 , 1 70 ,221, z)+1, 2\6, 257, 266,

5

,

1,55
116 ,

1T\ ,
267 ,

, 58, 59 , 62, 73, TL+,
1 18, 119 , t h)+, 1)+6 ,

176 , 1 78, 185 , 195 , 205 ,28\, 285, 2BT .o

o

Wie veet staat een van deze poekets bij
vergeten in de kast . Ik ben berei d. d.e ze
vergoeding over te nemen.

een van ju1Iie
tegen een kleine

Marja van Westervoort

a
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ESTAFETTE ELSENBURGERBOS

Zond.ag 1)+ oktober j .1. werd er rreer een estafette gehouden
in het El-senburgerbos in Rijswijk.
De teams bestonden uit d.rie lopers, d.ie el-k 1 ronde van 5
kilometer moesten af f eggen. HRR was vertegenwoord.igd d.oor
een d.amesteam bestaand.e uit Jos6, Ir{elanie en Yvonne en al-s
eoach fungeerde Aad. v.d. Voort.

Al-s eerste loopster d.eed. Jos6 22.1+5 min. over haar 5 km. ,
gevolgtl d.oor Melanie met 22.3T min. en als l-aatste loopster
Yvonne met 21.3\, een vri j constante toopgroep d.us.
De totaaltijd van d.eze groepr'd.ie overigens d.e enige was
d.ie geheel uit d.ames bestond. vas 1.07.06 uur. Menige
herengroep deed er langer over.

Ook Hans Bongart z liep mee d.e ze dag, hoevel- hi j nog wat
Last had. van een griepje liep hij toeh 6én van z:-jn snel-ste
wedstrijden. Zíjn groep was overigens d.e tveede groep van
d.e ze 1oop. Ge finished. werd. er in een ti j d van 50 .21 min. ,
op ruim een halve minuut achter de vinnend.e tijd.

Afgelopen maand.en zíjn er diverse nationale estafette-
wed.strijaen gehoudenr o.&. over 1O en 15 km (per loper).
Mogeli jk d.at er volgend j aar meeï d.eelnemend.e HRR-teams
zijn aan dergelijke wedstrijcien.

It( f.od rc, rr
Iréiil a*.1./!irjr

tË *aarl"rtaf
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ACHTERVOLGD DOOR DE POL]TÏE

Toen ik op 1T oktober vJ-akbij sporthal Ockenburg op mijn
horloge keek, klonk er precies om 11 uur een schot. Mijn re-
actie hierop was rennen !

Ik ging er zo snel- mogeli jk vand.oor, want het bleek, d.at
hond.erd.en politiemensen mij en nog andere personen op de
hielen zaten. Dat was me nog nooit overkomen.

Via Kijkd.uin rend.e d.e hele groep over het fietspad. rich-
ting Hoek van Hol-l-and.. Voor I s-Gravenzande kwamen er echter
mensen uit tegenovergestelde richting aanracen. 'ïíerd.en zii
ook d.oor de politie achtervolgd.t,

Temidden van d.eze Lieden ontwaarde ik op een gegeven
ogenblik een bekentle H.R.R.-er, die me bemoeiligend. toeknikte.
Het bleek Arthur Heerkens te zijn, d.ie er behoorlijk de pas in
hacl.

Kort d.aarop werd.en mijn achtervolgers en ik even voorbij
de ingang naar de vakantiehuis jes te t s-Gravenzand.e getlwongen
rechtsomkeert te maken. Voor mij J.iep poJ-itie, achter mij
liep politie. Wat was er toch aan de hand.?

0p eens zag ik weer een zeer bekend. H. R. R. -er, ttie breed
gri jnzend. aan tle overkanö voortsneld.e. Het was Buud van
Groeningen, d.ie me toeriep , d.at ik tweed,e dame rÍas. tTveed.e
d.ame? Wat had de politie d.aarmee te maken?r

Nad.at ik een derd.e H.R.R.-er in het oog kreeg en ik een
poos later het woord, finish zag, d.rong het tot me door clat
ik aan een hal-ve marathon meed.eed, d.ie georganiseerd was
door d.e polit ie .

Behalve d.e 21 kIn., werd. er ook het nationale marathon
kampioenschap van de N. P. s . B. gelopen. De start rroor bei tie
races was om 1 1 uur. Er liepen + l+OO mensen mee, d.ie niet
a1lemaal van de pot-itie r{aren.

Aan de halve marathon namen o.a. deel de Anerikaanse
ambassad.eur P. Bremer III en wethoud.er H. Bruning (maat-
schappeli jk r.velzijn en vot-ksgezondheid ).

Maarten líankelkamp en Hans vrolijk behaalden respeetie-
veli jk d.e eerste en tweed.e plaats bi j ae heren, ti jd.en:
1.00.06 en 1.11.22. Derde: Muris in 1.11+.)+3.

Eerste d.ame op de hal-ve marathon werd. Marian Hoogerhoud,
d.ie dieel uitmaakt van de Avon-selectiegroep vooï d.e marathon.
Haar tijd was 1.2)+.l+0. Twead.e d.ame werd. E1s Bloemen, 1id
van d.e weJ-bekend.e, snelgroeiende Haagse elub H.R.R. ( ti ja
1 .26.12) .

Bi j d.e f ini sh stond.en Loe s v. d,. Kraan en Frank S imons
ijverig informatie over onze race op l+ november te ver-
strekken. son j a van As was natuurli- jk aanrilezig bi j deze raee .
Monique l{iek zagen rre ook, evenals onze zo l-angzamerhancl
onmisbaar geword.en supporters Nicol-ette en Rob B1eys.

t

.$'

Ë,
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";e| 
qlt"t*o^\ rla+ a- aJtV,o- J^.s*

E1s Bl-oemen
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MARATHON VAN ETTEN.LEUR

Na vel-e kil-ometers trainingsarbeid, op weg naar
raarheid: De Marathon van Etten-Leur! Vol- goede
mooi rreer, tlus d.aar kan het niet aan liggen.

de ciag der
moed en met

O

o

o

o

o

o

o

Na het halen van het startnummer
trek in rn kop koffie. Ze zeiden
"Een ogenblik;e ged.ul-d.rt en na +
bakje koffie.

Tot op 35 km. hatl ik al- 7 ninuten
De laatste 7 kn. moest ik er nog
ik nog binnen 3 uur binnenkomen.

in het gebouw Adidas hacl ik
buiten bij de koffiekar:

een half uur had ik nijn

op nijn schema verloren.
even aan trekken, wi1d.e

o

Ougekleed in tie auto (want d.e kleed.ruimtes lraren overvol )
ben ik daarna wat gaan inlopen naar de start. Tussen de
kleeclruintes en d.e start 1ag ongeveer 1km.

Eind.elijk kwam het verlossende startschot. De omgeving was
erg mooi en het parcours lras red.eli jk te belopen. Maar de
verfrissingsposten !Íaren zeet slecht. Eenmaal- een post ge-
mist (t tafeJ-tje) moest men wachten tot de volgendà 5 kn.
Ik hacl het gelu.k dat een wietri j der mi j een bid.on water
aanreikte. o

Mi jn 5e marathon van d.it j aar en mi jn snelste
d.eze c1ub. En het is gelukt in 2.57, d.ank zii
van Keith Deathridge.

Ook and.ere l-ed.en van

marathon in
het schema

Houd dus moed.. Voor
zoen toegewenst !

hebben een goed.e ti j d gelopen.

een blessure vrij nieuw sei-

d.e club

iedereen

Binus Innemee

?

O

o

e lrrr
)
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PARIJS DAGBOEK

ZATERDAG 27 OKTOBER

07.00 u. om 07.00 uur Engelse tijd precies vertrekt de bus naar
Pari j s voor vat een van d.e hoogtepunten van d.it HRR
jaar moet word.en. In Pari js rracht ons een internatio-
naal vel-d, en een fraai parcours over breöe, geasfal-
teerde wegen. Een uitgeJ-ezen kans eens te l-aten zien
lraar d.e HRR internationaa]- staat.

o8.oo u In niets onderscheictt d.it groepje zich van een groep
willekeurige Parijs-reizigers van reisbureau Pasteur.
De conversatie beperkt zich tot het noemen en roemen
van de bekend.e uitgaanscentra. De wedstrijd wordt
afged.aan als rfunrunt. Met nijn reistas vol mËslirepen
en blikjes Spa zít ik er vat verl-oren bij. Gelukkig
heb ik een goed. boek bij me.

1l+.00 u Het ïbis-HoteI in Parijs. Een grote gríjze kol-os met
lange gangen liraarop ontel-bare tleuren uitkomen. Ik
deel- de kamer met Son j a. Na een snel-f e douche gaan
líe d"e stad. in. Het is zal:-g veer en Pari j s word.t be-
vol-kt door straatartiesten en f l-anerend.e mensen.

el+. oo u Mijn benen va11en er bijna af van vermoeidheid.. Snel-
zoek ik mijn kamer op en spring ik in bed.. Ik heb
zín mijn benen er af te schroeven en naast mijn bed
te zetten. Ik draai me om en s1aap.

02.00 u Ik schrik wakker van enkel-e HRR-ers d.ie al- vroeg aan
d.e warming-up zijn begonnen. Zíi trekken al vast wat
sprintjes door de lange gangen van het hotel. Een
van hen heeft een masker op!??

ZONDAG 28 OKTOBER

07.00 u. Mijn hoofd. voelt aan als een blok beton. Ik verheug
me op het ontbijt. Warme, verse croissants en sloten
zwarte koffie om de timmerman in mijn hoofd voorgoed.
het zvijgen op te leggen.

08.00 u Tiental-J-en meters voor mi j ontvaar ik het hoof d, van
Berend. Vaag kan ik vér daarvoor de l-etters RESTAU-
RANT onderscheiden. Snel- d.uiken Sonja en ik veer de
lift in. We ontbijten op de kamer met miislireep en
wate r .

09.00 u

o

bus vertrekt naar de start. Jo d.eel-t
speld.en uit. De startnummers zí jn zo
ze bijna 2x om je heen kunt sl-aan.

d.e numme rs
groot, d.at

'10.00 u De bus neemt plaats aan
Keith perst er een niet
uit. "Run for fun ??"

d"e voet van de Eiffeltoren.
erg overtuigend peppraatje

|.

a

o
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10. 1, u. Een enkeling loopt wat rond.jes om d.e Eiffel-toren.
Een persoon l-ukt het om met gestrekte knieën zijn
tenen aan te raken.

11.00 u Keith en E1s, onze internationalists, gaan op weg
naar Versailles.

11.03 u. Jo, Jolien en ik worden veggeschoten. Jo en Jolien
hebben zich met moeite door de dikke rij contror-eurs
geperst. Zíi hebben per abuis het verkeerd.e nummer
gekregen: maar lopen met rood. toch mee met b1auw.

1 1.03 u Het eerste gecleelte van het parcours loopt langs cle
Seine. Daarna gaan we l-inks d.e heuvel van Meudon
op. Ik vorder gestaag maar erg langzaam. Wat een
kl-im! In het bos van Meud.on ad.em ik wat frisse bos-
lucht in. Een band. blaast r+at vroli jke tonen over
de hoofd.en van de lopers. Een prettige lange afda-
ling vo1gt.
Ik zie Jolien een stukje voor nij lopen. Even lopen
'!í'e naast elkaar en praten wat. ttJu, d.ie heuvel_s
waren zwaartt.
22.O00 voeten stampen door een golvend landschap.
Als een lange ri j knikkers zie ik d.e hoof d.en van de
lopers omlaag en omhoog rol_1en.
Dan nog een lange l-aatste kil-ometer over een mooie
bred.e weg. In de vert e zíe ik een spand.oek hangen.
De contouren van het Pal-eis Versailles worclen zicht-
baar. FINISH !11 .21+ u

13.00 u

a

e

a

a

a

o

o

o

A11e HRR-ers zijn binnen. Iedereen
De debutanten zijn ekstra b1ij. Zíi
haa1d. Iedereen krijgt een plastic
d.rinken. Die zi jn zeer snel Ieeg.

is enthousiast.
hebben het ge-

tas vol eten en

o

o

o

1l+.30 u Versailles tigt er aanlokkelijk bij. Ik besluit het
paleis van d.ichterbi j te beki jken. Even l-ater schuif
ik a1s ontlerdeel van een lange rij touristen doorttLes chambres d.e Roitt. De prachtige tuinen ontvangen
de eerste regendruppels van de dag. De herfstkleuren
tekenen zich a1 af.

15.30 u. De bus vertrekt. A1 snel- laten we Parijs achter ons.
A11een tle al-lersterksten beschikken nog over spraak-
water. De keLen word.en gesmeerd. met d,e Iaatste blik-
jes bier

19.30 u. We stoppen voor het d.iner in Kortrijk. AV Ho11and.,
op de heenreis maakten zíi ons aI jaloers met een
bar ín de bus, zít aJ. aan tafeI. De bed.iening is
efficiënt en vriendelijk.

23.30 u

a

Den Haag is in zicht. Het is
straat. Mijn medaille stevigttTot woen s d.agtt .

d.onker en stil- op
omklemmencl, stap ik uit.
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''GA JE MEE NAAR PARIJS?''

"Ga je mee naar Parijs?". Dit werd tijdens de trainingen menig
maal gevraagd.. Mijn eerste wed.strijd en dan ook nog in Parijs!
-t'Ja of eigenli jk neett.
-"Kun je best! "Vast wel of.... eh. rraarschijnlijk nooit.
Nog maar zo kort bi j d.e cl-ub en aI zo'n eind. hol-l-en, nou, nou! "

Tja, dood.eng maar toch ook we1 leuk. Uiteind.elijk de knoop d.oor-
gehakt; ik zou mee en ik zou wel- zien en wat rennen betreft...::
Misschien had. ik iets geleerd. bi j de cursus frHard.lopentt. Maar
tien Engelse mi jlen i-s we} een heel eind en of ik d.ie, met ook
nog een behoorlijke kl-im van enkefe kilometers, ooit zav
hal-en?!! Zacht uitgedrukt had ik hierover twijfel-s

Ged.rieën zti i{e 'eén dag eerd.er naar Pari j s vertrokken om af van
de Iichtstad te genieten en zo d.e overige clubleden op zaierdag
in het hotel- te verwelkomen. Ja, en nu met twintig geëerde med.e-
clubl-ed.en Parijs in en sravond.s met ztrt al1en dineren. Groot
tr& r èn d.e verb azing, booshei d. , opre chte afkeuring en mis s chien
een tikje jaloezie op het moment dat ik een sigaretje opstak.
l{ant roken en lopen d.at gaat toch niet samen? Dat zo:u ik ze de
volgende dag l-aten zien, hoe dat werkte !

Met d.e bus naaï de Eif f el-toren. . . .

Trillend.e benen, knikkend.e knieën, zveet in cle hand.en en vier
openbare toiletten, d.ie van mijn pure emotie rijt< geworden zijn.
Kortom nijn warming-up deed ik richting toiletten.
Inmi d.dels had. ik het starts chot al acht keer gehoord. en oyer-
viel me d.e angst d.at ik bij t'mijnrr schot vergeten zou te star-
ten.
Bijna de hele groep tegelijk weg..... prachtig!
Ti j dens d.e loop kvan ik enkele HRR-l-e d.en tegen, puf f end en
hijgend., uant zví'aar'\,ras het parcours wel.
Doorlopen blij ven hollen zet door. . . nog even. . . .

heel- evenl I I
Al-s een echte professional langs de toeschouwers, die op bruggen
stond.en te applaud.i seren en langs d.e f anf are halverwege het
parcours. Ik pakte schijfjes sinaasappel aan, even sabbel-en en
langs d.e kant weggooien.
Wat minder fortuinlijk kwam mijn buurvrourirenster ervan af, d.ie
een vol-treffer kreeg van het schilletje van een man voor haar.
De finish als een soort fata morgana voor me. rt Is net of ze hem
steed.s een stuk je verderop leggen. Samen met José nog d.e laatste
kilometers I haar aanmoed.igende woord.en kon ik ve1 gebruiken.
Trots, moe, verbaasd. en zelfs geënotioneerd. ging ik over de
finish en was tevreden over mijn tijd. We waren er! ! !

Ve rs ai ]-fe s
vedstrijd.

jou vergeet ik niet meer, finish van mrn eerste

Dank je wel- Eif feltoren, dat je me bi j de start even bemoed.igend,
hebt toegeknikt ! :

o

o

o

a

a
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l+ November 198)+ 10 mijl- H.R.R. race

op rreg naar het Deltaplein in Kijkd.uin besloot ik het parcours
te rijaen vanaf het keerpunt in Scheveningen om de afstand, ctie
ik ar meer d.an eens te voet met een meetwiel- had. afgelegd, te
eontrol-eren. We hadclen het parcours goed. gemeten !
Mir jn auto hee f t een t milometer + tripre corcler I en toen ik boven
aan de heuvel de bocht nam, sprong d.e teller (milometer) op 5miles bi j het eind.punt van de bus.

Het vas 09. )+5 uur en alles op het plein was normaal, behalve
d.e spand.oeken d.ie je d.uid.eli jk rondom zag hangen.
De rest van het team kwam kort d.aarna evenals vele verbijsterd.e
bezoekers, die zih allemaal- afvroegen wat er aan de hand- lras.
"wat voor soort race hebben juI1ie, wielrennen?tt, lras de meest
voorkomend.e vraag.

Het duurd.e niet lang of iedereen kon zien rrat er ging gebeuren.
Er varen hond.ertlen mensen in trainingspakken, sommigen in
sportbroeki.s. Velen d.aarvan stond.en bi j d.e Haagsche Courantbus
om in te schri jven en hopen bed.ri jvige H. R. R. red.en renden rond
maar wertlen gekalmeerd d.oor hun zeer efficiënte organisator
Ruud de Ruiter.

De voorgenomen starttijd was om 1l+.oo uur, maar het startschot
kl-onk uiteind.eli jk om 1l+ .08 uur. ïk was heel ongerust d.aar ik
een half uur tevoren, toen ik het parcours fietste, nog veel
materiaal- langs d.e kant van d.e weg had, zien liggen. Maar daar
rf,as , zoal-s l-ater bleek, geen reden toe .

De politie was fantastisch en al-l-es riep op rolretjes. Er
waren echter weinig lopers d.ie de raad. opvolgden om op de weg
te blijven.

Aan het eind. van ile race was ik niet
tijd van ,9.53, maar ook blij met de
lopen was.

alleen
manier

vol-d,aan over mijn
waarop al- Ie s ve r-

\

veel mensen en niet al-l-een H.R.R.-ers had.d.en gunstig commen-
taar. Een jongen h,'aarmee ik sprak, d.ie bi j cle voorsten ein6igde
zei d.at deze wed.strijd. hier een goetie tweede plaats innam, na
d.e C.P.C. natuurlijk.
Misschien kan het volgend. jaar zelfs nog beter!
Felicitaties voor af d.egenen die er aan meegewerkt hebben!

ttCo-eourse d.ireetortt

vertaling E.B.

frH
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THE HAGUE TEN MÏLES

Zondagmorgen, l+ november, vijf yoor half negen fl-oot nijn buur-
man - Rinus mij om de Suzuki met dubbelzijdige tijdklok op te
gaan halen bij d.e Ere-Prijzen-Man Bouman, gevestigd aan de
Sluisjesdijk te Piershil. Uitgeslapen (t) en met de kaart op
schoot ded.en lÍe Rid.d.erkerk en Barendrecht aan, hetgeen niet de
bed.oeling l{as , maar het werd hierdoor wel- een bi j zond.ere rit.
0p d.e terugweg naar Den Haag zagen we d.at de held.ere hemel
zieh had. gehuld. in een grau\rsluier.

In Kijkauin gearriveerd, \{aren vlij-
tige HRR-leden reeds bezig; Aadse met
markeringen, Cees met het aanleggen van
d.e finish, de Kraan-Sisters bemanden
onze HRR-Info-Kraam en Ruud timmerd.e
aan d.e we g . In d.e lucht vers ehenen
t'New Balance tt - ttSpttt en ttFinishtt . Bi j
de Haagsehe Courantbus verd gestreilen,
enerzijas om een startnummer te be-
machtigen, anilerzi j d,s om het hoof d"

boven water te houd.en.

De zenuw'en getergd., doordat een over-
... Vtaor.r'-stc&2.rs'... dad'ige toeloop .rran atf eten de start

een paar minuten had vertraagd. Uit
alle macht schoot wethoud.er Piet Vink de sterren van d.e hemeI,
echter zonder geIuid.. Al-ert knalde het pistool van d,e reserve
starter (ae organisatie r.Ias op a1les voorbereid) de lopers van
hun plaatsen rechtsaf de hoek onr naar omlaag en weer een bocht
na,ar 1inks.

The Hague Ten Miles was running! Gesteund. d.oor een fris-
se wind in d.e rug op d.e heenveg rende ied.ereen op haar /zíin
manier naar Scheveiningen langs het pittoreske haventje. Be-
reid.willig l-oodste glinlachend de Haagse politie ons veilig
cloor cle luid toeterend.e - zeker ter aanmoed.iging - file.
Flitsenile lenzen van o. a. Anton en Simon legden de hol-1end.e
hord.e vast. 0p weg naar het keerpunt op de boulevard. zag ik
d.e koplopers, Keith, Wim, Barry, Cees en Jacques (om maar en-
kelen te noemen ) , die zi ch een r{eg d.oor een vaaiend natuur-
element baand,en. Hebben j ul1ie clat nou ook dat de terugweg
(tegenvincl) altijd langer lijkt dan de heenweg?

Na + 10 km raakte mijn rechter veter Ios, maar ik kon toch
gewoon d.oorlopen naar het einde, waar voor mij de klok stil-
stond. op 1.00.10. Gelukkig ontving ik onze eerste geeJ-/groene
clubmed.aille. Het Spa-water liep ik mis, omd.at de wind. mi j
ter verschoning naar d.e kleedkamer bi j ae auto d,reef . Met
een nieur,re (vrouwel-i jke ) gid.s aan boord., begon de Suzuki-
jeep aan zijn terugreis naar de jarige Bouman in Piershil-,
zond.er omwegen d.it keer. Na een praat j e ttgolf dentt we zorL-
der pech wed.erom naar Kijkd.uin om ons aan cle ltaliaan te
wagen en voegden ons bi j de reetls aanw'e zige hongerige HRR-
led.en om vi j f voor half negen.

Aad. v. d. Voort
10 november 1981+
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The HAGUE TEN MïLES was voor mij geslaagcl.
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ARTESIALOOP

Koud.ekerk a/a ni jn 6 oktober 198)+

Zaierdag 6 oktobervJ'as een wind.erige dag en op óns schema
stond een uur tempo. Daar Corrie $ras uitgenodigd d.oor het
organisatiecomité van de Artesialoop in Koud.ekerk a/a Rijn,
besloten r're de twee d.ingen te combineren.

We kwamen pas om 10 voor 2 aan en tot onze grote verbazing
zagen v{'e Sinon en Frank zích warmlopen. Simon had. het nu
al zichtbaar moeili jk. Daar de start reed.s om 2 uurwas,
schoot onze varming-up er bij in.

De belangstel-Iing lras erg groot (er kon gekozen wortLen voor
5 , 10, 16.1 en 25 km. ) , het was dus erg d.ringen nadat het
starts chot gevallen Í,'as. Jan ging er snel vand,oor, Aad
volgd.e op 100 meter en hei1d. d.it tactisch vast. De eerste
6 t<n. gingen langs de Ri jn met een straf fe wind. tegen. De
rest van het parcours liep over een samal- fietspad. door
het lage f and. Jan had het bed.uidend moeili jk op 10 km. ,
daar Aad" hem op alit punt inhaald.e, maar dit rilas slechts van
korte duur. Aad kon het versneld.e tempo na 12 km. niet meer
volgen en moest gaan zwemmen. Links en rechts stond.en de
koeien in het weiland toe te ki jken, zoveel gekken had.d,en
ze nog nooit bij el-kaar gezien. We concentreerden ons op
het 15 km. punt, wat maar niet kvam en niet zou komen ook.
Dit gaf mentaal toch wel problemen, omd.at je toch je tijd
in d.e gaten houd.t. Maar het was slechts van korte ttuur,
want daar was reeds de finish. Jan krram als snelste Haagse
wegloper binnen in 1.03.\8 en Aad a1s de tweede in
1 .05 .2, en Corrie, wed.erom aIs snel-ste d.ame, in 1 .OT .16.
Deze tijd. vas goed. voor een krentenbrood. met spijs.

Ti j d.en s
kninl

d.ame binnen op de 10

Na het uitlopen en omkl-ed.en kwamen Simon en Frank binnen.
Simon kwam af op 5 km. ongeveer ttde man met d.e hamer" tegen
en d.ie hielld, hem gezelschap op de hel-e verd.ere r^reg. Frank
was de goedheid. zelve en bleef a1s een vriend. bij hem. ïn
dit geval was uitlopen bel-angri jker dd,ri de ti j d, vooral
o'ok daar Simon de laatste paar weken met een ernstige
vormcrisis kampt.

h
0
et uitlopen kwam er nog een
9.11; wat een karakter!

Ihuisgekomen mochten Aad.
stukje krentenbrood. met
pïoeven en deze smaakte

en Jan bij een kopje
spi j s ook eYen .tran d,e
prina.

koffie en een
ove rwinning

A1 met al- r.ras d.it een gezellige training.

o

o

Jan en Aad
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FOUL WEATHER RUNNING

rtrs not at al-l alifficult to pu11 on shorts and tee-shirt ancl
head. off out on a clear June evening when it's light till
gone 10 pm. líith the sound. of sr+all-ows calling as they circle
overhead., and. the scent of freshly cut grass verges, itrs
easy to experience that rrunnersr high' and believe that June
evenings are mad.e for runners.

0n the other hand., as the evenings draw in and. clarken, it can
get increasingly aiifficul-t to keep up that planned. rinter
ched.uLe. Many runners vier+ the vinter season as the time for
laying in some reaIIy vorthwhil-e training; f or build.ing up a
respectabl-e nileage and. a sol-id. backgroud of cond.itioning
vork. I{inter is al-so the time r.rhen the I f air weather t runners
clritt away and only the I hard.-bitten I real runners are left ,plugging along in the lanplight along d.ark, wet streets. Of
course, r cantt help feeling somewhat heroic, and. certainly
pretty smug o when I I m out there cioing battLe with the el-ements .
I'Ihenever a fe.I1ow runner passes by, we may make only the
slightest of waves, a tiny gesture of fellovship (almost
nasonic? ) that here, too, is a member of that "fite group
-the real runners, the all-weather runners !

Neverthel-ess, many are the times r have hesitated. on a fierce
blustery night, well aware that if I l-inger too 1ong, all
will be lost as the varm lounge and. the glow of the televisi-
on beckon seduetively. Over the few years that f have been
running, r have thougt up some ploys to stiffen my resol-ve
and., generally, make running in foul- weather a ress masochis-
tic activity. Here are a fev of ny suggestions, some of which
are obvious, some you may have used yourself and" some which
may help you out of the winter d.old.rums. r can I t guarantee
suceess, but anythingts worth a go, isntt it?

choosing the right clothing can make a wor1d. of difference.
My ain is to wear things vhich are varm, but give me freed.om
of movement, as well as keeping the washing to a bare mini-
murn. on the outsid.e r like to wear a rain or wind. suit mad,e
of light weight ny1on. This doesntt keep out the rain; nor
is it designed to but as you get d.renehed, with your o.wn
sweat in a very short time, it cloesnrt matter. The inportant
thing is taht it aIl-ows perspiration through and remains
light when soaked.. ïtve even f ound. that it vil_l dry out
between showers, given a bit of a breeze. As long as the
wind is kept out, you will keep lrarm. Of course, verve all
heard. about Gore-tex fabric, but you must d,ecid.e for your-
self whether the expense is worth it or if it vilf stand. up
to constant rilear and. washirrg. (rrris al-l depend.s on how of-
ten you run, but you will problably be able to buy three or
four wind suits for the price of one Gore-tex).

,O

o

o

o

a

o

o

o

o

o

o

o

hl+



é\ .=,

\ .a
\

\
,ll

tp/e--t.

.*-.rpr-l:s &.J*-*...
In very cold weather it helps sometimes to tie a smal-l cotton
searf at your throat, which can stop the zíp rubbing and keep
out draughts. ( ffris is not such a daf t id,ee, as the jugular
vein f l-ovs cl-ose to the surf ace at your neck, letting a l-ot
of heat escape.) I al-so avoid wearing sveat pants on long or
rainy runs (it comes to the same thing) as they get nasty,
tlanp and. clingy as well- as weighing a ton when wet. Either
youf 11 find that shorts are enoughr or a good, id,ea is to don
footless aerobic tights, und.er the trousers of the wind. suit.
If any male runners hesitate at this suggestion, what do you
think the He1lts Angels have been vearing und.er their motor-
bike leathers for years and. years?!

Al-ternatively, there are some rather rflashy' sports tights
coming onto the market from the States which look good..
Less snazzy, but real1y good vaIue, is a set of long und.er-
'vJ'ear, either the t thermolactyle t type or one of the brands
inported. from Scand.inaviar'ví'here it seems everyone vears
then. Living in Ho11and., Ifve taken a tip from the racing
eyelists by wearing a cycling long-s1eeved, woollen-mix
tee-shirt. The arm hol-es are cut comf ortably deep ani[, be-
cause of the voo1, it stays lrarm when wet. Cotton is rea1Iy
no good becoause it stretehes clings and, flaps. A vet cotton
tee-shirt may look pretty sensational (on us l-aciies particu-
l-arlyl ) when you get home after a run, but is not the best
ehoice for cold weather. hlhat you have to real-ise is that
you can stay warm even when youtre soaketl through, as long
as you keep moving ancl wear something vind.-proof. 0n1y on
long runs of 1à hours or more would. I wear another 1ayer.
As you get tired, you tend. to slow down and it t s then that
you risk the chance of getting chil-Ied.

Very important too, is to consider your hands and. head.. Both
areas give off a tremend.ous amount of heat and, in faet, a
pair of gloves ean keep you varmer than a sweatshirt! Have
you noticed how Alison Roe often \,rore a pair of white cotton
gloves when running a marathon on a cold day? Itrs the same
id.ea. Just make sure that the gloves are real1y thin r or
you'11 blow up with the heat you generate! tr'or your hat you
can either choose a knitted, woo11y one or Irve found that a
baseball cap is surprisingly varm, with the peak pu11ed well
d.own, it keeps d.riving rain out of the eyes.

l+:

a

)r
Í

?

í



Now you are all tlressed. up and ready for the worst weather,
how about an incentive to actually get you on your run? Myfavourite ineentives usually invol-ve food. }íhy not put some
large potatoes to bake in the oeven, with the temperatureset so that they are reacly exactly on your return? Thinking
about those hot potatoes waiting for you is guaranteed totake you mind. of the rain. Ííhat about having some home-made
soup waiting; you t l-1 be amazed how f ast you i 1l- run your
usual circuit? r suppose r love treating nysel-f and runningis always a good excuse to splash out on "àr" special bath
or shower stuff, to give myself an extra rdor when r get
home. Lying baek in the bath with foam up around my ears,
sipping your favourite long d.rink, can make up Í.or any amount
of tsix times SOOm tempot in stinging sleet! Have fun thinking
up your oliln I reward.s t for having completed. a really good vork-
out.

Final1y, ther,ris nothing like a friend. calling round for you to
get out on a dark night. One of the warmest things about run-
ning is good. compay. Donrt forget your friend.s may be hovering
on the doorstep too, so give them a ring to fix up the od.d, run
togetherr or make a regular date. Chances are, if youtre any-
thing like oer yout11 be too busy ehatting to notiee the hail-
stones, the sLeet or the thund.er!
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l,'armest winter wishes
all you runners out there.

Jo Taylor
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HARDLOPEN ONDER BARRE }íEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is hel-emaa] niet moeiliik om korte broek en t-shirt aan
te trekken en op een hel-d.ere juni avond., w'anneer het nog tot
na 10 uur licht is, naar buiten te gaan. Met het geluid. van
roepende zwa1u,!,Íen boven je hoofd. en de geur van pas gemaaid
gras, is het makkelijk om dat ttrunnershigh" te ervaren en te
geloven dat juni-avonclen geknipt zijn voor hardlopers.

Aan de andere kant kan het steed.s moeilijker aÍorden
aan het voorgenomen winterschema te houden, aIs het

om
ts Je

avonds

a

veer sneller d.onker wordt. Veel- lopers beschoulren het winter-
seizoen al-s de ti-id om eens f l-ink ie trainen, behoorli jXe
afstanden op te bouwen en hard aan de conditie te werken.
I s Winters merk j e ook d.at de t'mooi weertt lopers verdwi jnen
en al-l-een d.e echte d.oorbi jters overbli jven, d.ie dan door
donkere, natte straten voortploeteren. Natuurlijk kan ik het
niet helpen, d.at ik ne wat held.haftig en beslist zeLfvof claan
voef , aIs ik d.aar buiten d.e stri j d. aanbind met d.e el-ementen.
Telkens, wanneer er een mede-hardloper voorbij gaat, wuiven
rre sf eehts even, een klein gebaar van vriend.schap (liirra
broederli jk? ) ten teken, dat hier ook een l-id van d.ie elite-
groep is d.e echte hardlopers, de d,oorgewinterde lopers !

Niettemin heb ik vaak geaarzeld op een barre winderige avoniL,
me wef bewust van het f eit, d,at al-s ik al te lang teutte, aI-
les verloren zov zi jn, itaar de varme kamer en cle gIoed van de
T.V . verl-eitleli jk wenkten. In d"ie paar j aren, d.at ik hardloop
heb ik wat snode plannen bedacht om mijn besl-uit meer kracht
te geven en hardlopen in slecht weer tot een minder masoehis-
tische aetiviteit te maken. Hier zíin vat van mijn suggesties.
Sommige zijn d.uidelijk, and.ere heb je misschien zelf gebruikt
en er zíjn er die je zulfen helpen om je van de winter uit de
put te halen. Ik kan je geen succes garanderen, maar het is
d.e moeite waard om het te proberen, niet waar? .

Het kiézen van d,e juiste kl-eding kan een wereld van verschil
uitmaken. Het liefst draag ik dingen, die warm ztin' maar
waarin ik me vrij kan bewegen en die het w'assen tot een
mininum beperken. AIs bovenkl-ed.ing draag ik het l-ief st een
regen- of vindpak, dat gemaakt is van l-ichtgewicht nylon. Dit
houdt d,e regen niet tegen en d.at is ook niet d.e opzet, maar
a1s je in korte tijd doorweekt bent van het zweet, geeft het
niet. Bel-angriik is dat het transpiratie doorlaat en het
licht blijft, ook a1s het doornat is. fk heb zelfs gemerkt,
dat het opdroogt tussen twee buien door al-s het een beetje
rraait. Zolang het geen wind. doorlaat, zaL je warm blijven.
Natuurlijk hebben ve allemaal van Gore-tex stof gehoord, maar
je moet voor jezelf beslissen of het de kosten waard is of
dat het bestand, zal zíjn tegen constant d,ragen en '!'Iassen.
(Oit hangt alfemaal- af van hoe vaak je loopt, maar je zult
rraarschijnlijk in staat z:-jn 3 of h winclpakken 1s kopen vooÏ
d.e prijs van één Gore-tex).
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Bij heel koud weer helpt het soms om een katoenen shawltje om
je nek te knopen, dat voorkomt tlat de rits gaat schuren en d.at
de wind tegenhoud.t . (Oit i s niet zot n gek id.ee , d.aar cle hals-
slagader vlak onder d.e huid. ligt en heel wat warmte l-aat ont-
snappen). Ik vermijd het ook om tijd.ens lange of regenachtigettruns" (tret $.omt op hetzelfcle neer) zweetbroeken te dragen,
omdat ze vies, vochtig en kleverig word.en en we1 een ton wegen
al-s ze nat zijn. 0f je vindt een kort broekje genoeg, of het
is een goed. idee om onder d.e broek van je windpak een voetloze
maillot te d.ragen. Mochten manneli jke hard.lopers soms aa.rzelen
bi j d.eze suggestie, wat denk j e d.at de Hellr s Angels al j aren
onder hun l-eren motorbroek dragen?

A1s al-ternatief vord.en er tamelijk opzichtige sportmaillots
uit de States op de markt gebraeht, die er goed. uitzien.
Minder opvallend, maar echt goed is een set lang ond.ergoed, of
het ttthermolactylett type of een van de soorten die worden
geÍmporteerd vanuit Scand.inavië, waar iedereen ze schijnt te
d,ragen. Nu ik in Hol-l-and. voon, heb ik van wielrenners de tip
gekregen om een halfwollen t-shirt met lange moulren te d.ragen.
De armsgaten zijn lekker ruim en het blijft varm, ook aIs het
nat is. Katoen is echt niet goed., omd.at het rekt en p1akt.
Een nat katoenen t-shirt kan er sensationeel uitzien (vooral-
bij damesl ), wanneer ja na een ttruntt thuiskomt, maar het is
niet de beste keuze bi j koud r'Íeer.

Wat je je noet realiseren is dat je zelfs varm kunt blijven
a1s je door en door nat bent, zolang je maar in beweging blijft
en iet s draagt , d.at wind.dicht i s . All-een ti j dens iluurlopen van
lL uur of meer zot) ik een extra laag d.ragen. AIs je moe wordt
ben je geneigcl langzaam te gaan en dan heb je kans, dat je
afkoelt.

Ook heel belangrijk is om op je handen en je hpofd te letten.
Beide geven een enorme warmte af en een paar handschoenen kun-
nen je warmer houd.en d.an een sweatshirt. Heb je opgemerkt hoe
Al-ison Roe vaak witte, katoenen hantlschoenen droeg ti jdens
een marathon op een koude d.ag? Het is hetzelfd.e id.ee . Zorg
ervoor, clat d.e handschoenen echt clun zi jn, of j e ploft van de
hitt e .
AIs hoofdd.eksel kun je een gebreid.e vo1len muts kiezen of ik
heb gemerkt , d.at een basbaIl cap behoorli jk warm i s en als j e
d.e klep goed naar bened.en trekt, komt er geen regen in je ogen.

líat d.enk van een aanspori.ng om eeht naar buiten te gaan om te
rennen nu j e allemaal zo gekleed. bent , d.at j e het sl-chtste
'!i'eer d.oorstaat?
Mi jn sterkste motieven betref f en meestal voetlsel. líaarom zot)
je geen grote aardappels in d.e oven bakken en de temperatuur
zo regelen, ilat ze precies klaar zijn bij je terugkomst?
Denken aan d.eze hete aard.appelen, die op je vachten, zal
beslict j e aantlacht van de regen af leid.en. Ïíat vind. j e van een
zelfgemaakt soepje dat je opvacht? Je zult verbaasd, zijn hoe
snel- je je gebruikelijke circuit 1oopt.
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Ik houd ervan om mezelf te vervennen en hardlopen is altijd
een goed excuus om wat speciaal- bad- of douchespul uit te
staffen om mezel-f een extra beurt te gevens als ik thuis kom.
Lekker achterover in het bad liggen met het schuim tot aan
mijn oren, nippend aan mijn favoriete longd.rink, kan "6x BOOm
tempo" tijdens een fikse sneeuvbui weer goed makenl
Verheug je over het bedenken vanbeiden befoningen nadat je
werkelijk goed getraind. hebt.

Tenslotte, er is niets f i jners d"an d.at een vriend. j e op een
d.onkere avond op komt hal-en om mee te gaan. Een van de pret-
tigste d.ingen bij hardlopen is goed gezelschap. Vergeet niet
d.at je vrienden, evenals jij, misschien ook op de d.rempel
staan te aalzef en, d.us bel- ze op om die ene loop gezamenli jk
te doen, of maak een vaste afspraak. Je hebt kans, aIs ie
tenmi-nste net zo bent als ik, dat j e het zo druk hebt met
praten, ttat je je hageJ.stenen, sneeuw of donder niet opmerkt.

Mijn varmste winterwensen
voor julie hardl-opers

Jo Taylor

vertaling E. B.
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H. R. R. TRAINTNGSSCEI@vuL_
voor 1o@ of 5 keer per week
kunnen trainen

Het volgend.e schema is voor d.ie lopers van de cl-ub, die geen
zeven keer per veek kunnen trainen, maaï sl-echts vier of vijf
keer. Mensen, d.ie vooruit zi jn gegaan d.oor de eerste trainings-
f ase , zou ik besl-ist aanbevel-en om ie dere dag te trainen als ze
de beste resultaten nastreven.
Een eerste vereiste is om flink, maar regelmatig te trainen en
er zorg voor te d.ragen geen plotselinge : d.ramatis che verand.e-
ringen aan te brengen in het type training rraarmee je bezig
bent.
Bijv. het introd.uceren van echt snelheid.swerk in de lente:
de eerste keren moet er d,an hel-emaal niet intensief getraind.
word,en. Voer de snelhei d, op over een period.e van zeg vier tot
zes weken. Ook heuveltraining moet tot het soort training ge-
rekend. vord.en waarbi j voorzichtigheid. gebod.en is, zod.at bles-
sures vermeiLen kunnen word.en. Onthoud d.at het d.e te intensieve
of de te lange afstand.straining is die bl-essures kan veroor-
zaken, dus wees arsjeblieft voorzichtig en doe wat kalmer aan
wanneer je tekenen van oververmoeiO.heid vertoont of al-s je
spieren klagen over de hoeveel-heid. werk die je verricht.

Het schema is voor de period.e waarin fund.amentel-e eonditie-
training wordt vereist en deze period.e zal gewoonrijk van
november tot maart zíjn. Dit zal verand.erd. moeten word.en als
er ergens in die periode een topprestatie verlangd vord.t.
Het vier weken-schema kan wel- vier of vijf keer herhaald.
word.en.

A1s een wed.strijd. overl,rogen vord.t moet de training vermin-
derd vorden orr het lichaam de gelegenheid te geven zijn
maximal-e reserves op te bouwen. Een typisch trainingspro-
gramma, hiervoor is gegeven in de J-aatste kol-om.
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0pgenomen worden
Road.runners werd

De uitslagen/results

in principe d.ie evenementen, rÍaaraan door
d.eelgenomen.

Brugge-Avonl_o op 10 km

'l Denise Verhaert (eef)
2 Christen Vahlensieck
3 Rita Borrel-ho (pOn )

Amst e rd-am-Avonlooo 9.6 km

Ïíi lna Rus man
Trijnie Smeege
Carolien Lucas

:lr.t, 1

3l+.31+ 2
3r.10 3

08
51
08

3l+ .
3h.
35.

Dord.re cht . Be Veronicaloop 1 OEM

1 L.
2L.
3 I,I.

lJagemans
Rott ie r
RINDT

(ner)
(ler )

\9.22
50 .39
,1.06

2.18.)+6
2.19 .07
2.20.)17

1.19.06
1 .20.31
1 .22.\5
1 .2)+ .2)+
1 .21+.38
1.25.29

0p P augustus j.1. verd. d.oor
Hans Post deelgenomen aan een
3000 m. baanwedstrijd te Lisse
Hans werd laatste in zijn se-
rie met 10.26.2.3e d.ame : Loe s v. d. Kraan 72 . 15

Marathon van Brusse]. l+Z.l km

1 Dirk van de Herten
2 Rud.y Diericke
3 Julien Grimon

Te vrouw ( eu
9e vroulr

vet ) E1s Bl-oemen
Jolien Pas

201+
221
\tz
\gg
757
756
29\
8tl+

Cees Duynd.am
Barry Dyke
Rinus Innemee
Ruud van Groeningen
Ton Vermol-en
Aad. v. d.. Voort
Louis Brugman
D Keulemans

Aad. v. d. Voort
Ton Vermolen
Hans Bongaertz
Cor Bontje
Louis Brugman
D Keulemans

3.09.37
3.2)+ .31

3.10.15
3. 1 1 . l+0

3.21+. 33
3.28.53
S. l+e . l+o

:. he. lB
3.17 .17
3.\, .r5

9l+

169

237

El-s Bloemen

Jol,i en Pas

Ruud. van

le

3e
Groeningen

2e

1 .26.02
dame
1.29.39
dame
1 . 32.00
Vet II

H al- marathon Amersfoort Z1 km

1 Jaap Ri j laars ctan
2 P. Stam
3 H van Dijk

1

't

1

1 .)+7
1 .55
2.r8

2)4

36
52
73
T8
B9

53



Halve Marat hon Ki.itauin 21 km Marathon v Etten-Leur )+Z .l k

'l M Wankelkamp
2 H Vrolijk
3 Muris

Arthur Heerkens
E1s Bloemen
H Housemans
Ruud. van Groeningen
J 0osthof
Paul v. Dunné

The Ilague Ten Miles

1 l{in Ze ge rs
2 A,art Bakker
3 Lucien Rottiers

Jacques Beljon
Rinus Innemee
Marja v Westervoort

1.10.06
1.11.22
1.11+.\3

1.2\.37
1.26.00
1.29.27
1.30.)+7
1 .h9. lo

?

50.21
51.16
51.19

58.00
,8.20
59.27
59.\g
59.53

6t4 . 17
6\.35
6t+ .37
6)+ . >o
6>.lt
6>.t6
6>.tB
6r.>z
66.ot

2.51.30
2.57.00
3.20 .00

66.t>
68. )+3

69.09
6g.ts
70.29
70.30
T0.53

16
26
30
36
1T
)+8

31
Tr.o1
81.10
Br. ro
82.:l+
87.06
87. 09
91 .5s
9\.1+z
95 .02

5l+
56
T1
78
83
B,

33
3)+
)+1

)+3
l+)+

l+8

,2

86
8g
93
9)1
95
9T
99

Jacques Beljon
I,I Hoek
Cees Duynd.am
Pete r Duynd.am
Barry Dyke
Aad. v.d. Voort
Arthur Heerkens
Rinus Innemee
Ronald. Loos
C Bontje
Jan v. Egmond
Ton Vermolen
Piet Egberts
Louis Brugman
Corrie v Egmond.
fan Hines
Els Bl-oemen
Hans Housmans
Hans Korremans
D Launspach

Aad 0ve rd.e ve s t
Willem Nolen
d.e Waard.t
Jolien Pas
Aad. vd. Berg
Paul- v. Dunn6
Bart v.d.. trrlansum
Yvonne Gerner
Barend Hemmes
Vincent d.e Kieviet
Rotteveel
Frank Durand.
Henny Pe rd,i j k
Frank Hoogendijk
Berend. v. Zetten
Me l-ani e Goemans
Ïíin Tol-lenaar
P v. Rijn
Jenny v Dorp
Carfa v. d. Niet
Monique Wiek
Sylvia Housmans
Sonj a van As

71.
71.
71.
71.
73.
73.
?l}.

60.t5
60.:l+
60 .39
6o . )+ t
62.t6
63.03 36

37
38
)+:
\6
)+B

50

101
113
116
120
123
12)+
126
127
128
129
131
133

151
112
1r3
15l+

1

5l+

a

a

a

a

o

o

o

o

o

o

o

o
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A store for runnersrrrr
by runners

!n Honolulu.r.r
Running room

ln Bostof'l ....
Bill Rodgers store

ln London.rrr
the London Runner

n Den Haag....
Super Runner

ALLES OP LOOPGEBIED!
Een unieke shop, met alles op looP-

en atletiekgebied.
Een zeer volledig assortiment

loop- en atletiekschoenen
en kleding.

LET OP ONZE AANBIEDINGEN.

Denneweg 37
DEN HAAG

Telefoon 647404

o
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To tal
(6 lrn

revlew H.n.R.- Clrrb lime Trial+ ?) Stanl na rc/LL/e+.
iu inoort-l'iei jende1

e

o

anr name time date
f emal-e
l-ist m/ t ase

1

2
3
l+

5

6
7
8

9
01

I{in Hoek
Arthur Heerkens
Jacques Bel-jon
Hans Bongaertz
Barry Dyke

Ke i th De athri d.ge
Cees Duyndam
Peter Duyndam
Ron Huisman
Ton Vermolen

Frank van Heijningen
Ian Hines
Cor Bontje
Aad. van de Voort
Frank van Ïíi jngaarden

Ronald Loos
Rinus Innemee
Frans Duyndam
Louis Brugman
E1s Bloemen

Jan van Egmond.
Dick Keulemans
Rob Bleys
Piet Egberts
Corrie van Egmond

Aad van den,:rBsrg
Erik Goud"swaard.
Ruud van Groeningen
Dik Launspach
Jos d.e Ïíaard.t

J o.l-1en Pas
Jo Taylor
Hans Michielsen
Hans Korremans
Berend van Zetten

21 .01
21 .28
21 .31
21 .\3
21 .)+6

22.O0
22.03
22.05
22.18
22 .l+ 1

22.)+9
22.52
22.53
22.56
23 .07

23.10
23.23
23.31
23.r 1

23.5\

.57

.01+

.07

.13

.22

25.11
.26
.30
.36
. l+l+

18- 1 1-81+
18.ti.Bl+
1B-1'r-Bh
23-09-Bl+
1B- 1 i -81+

o8-o7-8l+
23-09-81+
1B-11-81+
23-09-8)+
23-09-Bl+

2 3-09 - 8)+

1B-'l 1-Bl+
23-09-B)+
23-09-81+
1B-11-81+

oB-oT-8\
18-11-8k
18- 1 l-81+
23-09-Bl+
08- 07- Bl+

1B-11-84
23'o 9-Bl+
05-08-8)+
0r-08-8)+
18-r r-8)+

'r8-1i-B)+
23-09-81+
23-09-8)+
23-09-81+
23-o 9- I )+

23-09-Bl+
18-1r-Bh
1 8- I 1-81+
05-08-BIl
05-08-8I+

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

1I

m

m

m

m

v

m

m

m

m

m

v
v
m

m

m

Z

3
)+

31
21
l+o

11
12
13
1)+

15

16
1T
18
1g
20

21
22
23
2)1
25

26
2T
28
29
30

31
32
33
3l+
3'

1

38

)+o

30
26
2T
l+r

37
3l+
26
35
25

23
36
35
3'
)+ )+

36
25
27
33
33

25
30
26
25
28

o

o

t

a

a

C

O

23
2)+
2)+
2)l
2)+

t
35
3'l
51
37
35

2\.27
2l+ . 30
2)+.3)+
z\ . )+z

2\.50

25
25
25
25

56

a



36
37
3B
39
l+o

)+6

\t
l+8
l+g

5o

51
52
53
,)+
55

,6
5T
5B
,9
6o

66
6t
68
69
TO

71
T2
73

Bareni[ Hemmes
Bon van d.er lind.en
Wil-l-em Nolen
Henny Perd.i jk
Marja van Westervoort

Yvonne Gerner
Aad. Overd.evest
Paul- van Dunne
Tre s Duyn dam
Loes van d.er Kraan

Chris Dudok
Wi1 Duynd.am
Melanie Goemans
MicheL Klarenbeek
Jose Havermans

Wim Tollenaar
Robert Keyzer
Ed van d.er Goot
CarJ-a Spiegels
Simon Tuyt

Gerrit Tuyt
Jennie van Dorp
Frank Mol-s
Marianne d.e Bruijn
Frans Perd.ijk

Irma Vogels
Monique I{iek
Joke Dros
Angela Dros
Sonja van As

Cee s I,Ii j gh
Tera Borst
Leendert Lans

ROAD

oBnoT-81+
0r-oB-B)+ 13
18-11-81+
05-08-B)+ 1)+

or-08-85

18-11-B)+
18-1 1-8h
tB-t t-81+
1B-11-8h
1B-t t-Bl+

23-09-81+
2 3-0 9- 8)+

o8-07-B)+
20

2'
26
26
26

2r.\6
.55
.01
.06
.20

26.28
26.\3
27.00
27 -oB
2T .17

2T .31
2'r .3\
27 .\9
27.59
28.02

29.26
29.)+6
30. 17
31 .23
31 .32

31.r0
32.00
32.O'
32 .57
33. 1)+

33 .25
33. l+6

33.51
3\.27
3\.57

23-o9-81+
23-o9-81+
23-09-B\
23-09- 8)+

05-08-81+

23-09-81+
o8-oT-81+
18-1r-8)+
23-o 9- 8)+

23-09-81+

23-09-8l+
18-11-81+
1B-'l t -Bl+
1B-11-8h
1B- 1 1-Bl+

o 8-07-8)+
18-1r-81+
23-o 9-8)+
0r-08-81+
2 3-09-81+

2 3-09-81+
23-o 9- 8l+
1B- I 1-Bl+
2 3-09-B)+
or-oB-Bl+

33
l+t

36
32
35

m

m

m

m

v

v
m

m

v
v

m

m

m

m

m

m

v
v
m

v

m

m

m

v
m

m

v
m

v
m

v
v
v
v
v

m

v
m

)+t
\z
)+3

)+ l+

)+5

,

6

T
o
U

o

10

11

12

29
23
35
2'l
2l+

32
38
3B
\z
35

55
26
28
21
3l+

32
211

ho
29
5O

27
3'
33
2B
2B

28
2)+

31
32
\5

I+)+

2B
\z

28.13
28.\5
28.)+6
28.\7
28.5t

6t
6z
63
6l+
65

5
6

T
8

9

36 . o)+

36 .07
38.r8

}IAGUE

ERS

57

tr'rank Hoogendijk
Rob Staats
Ron Dros
Piet van Rijn
Ruud de Ruiter



NOVEMBER '8l}
I+ trr

t Strr
Z Ir tfr

DECE R '01+

The Hague Ten Miles
HRR Time Trial
Goud.a Cross about 10 km

NACE CALENDAR 8I+ /85

Cross
Tri al

1 6th
30 th

Duindligt
HRB Time

8km wedstri jd/prestatieloop / 3t<n d ames

JANUARY '85

6 trr
27th

Egmond. aan Zee 1. 
^urathonNike Cross, Breda

FEBBUARY '85

1 Oth HRR Time Tri al-
1?tn Amersfoort i0 English Miles
2\th Ned.erl-and.se Kanpioensehappen

March I 85

1st-l+tfr HRB Training Weekend.
9th Alpen a.d. Rijn 15

2l+th HRR Tine Trial-

Cros s
Ve 1d.Io op

km vets en d.ame s / 20 km. heren sen .

APR] r 8,

2 0th
21st
27tn

May r 85

5th
'l 1th

Rotterd.am Marathon / l> km prestatieloop
Lond.on Marathon (group travel- )
Mid.delburg TrefcenterJ-oop 25 km

HBR Tine Trial
Amsterd.am Marathon en à marathon

IiBR Wed.strijd Secretary: Louis Brugman
Havenkad.e 5a
2586 TS Den Haag
o7o 523868

58
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o

a
VRAAG 1

ANTWOORD

VERSTAND

OGEN

OREN

HART

VRAAG ANTI,íOORD RUBRIEK

Hoe kan ik het soort blessure, lraaraloor ik het
hard.lopen moet staken, voorkomen?

Volg d.e ze tthoof d. tot teentt regels en j e zou we1
eens succes kunnen hebben.

o

o

ffi
g&
M

§I

Negeer je beperkingen niet.
ook in d.at je veet rranneer
rustiger aan te d.oen.

Zelfkennis
het tijd is

houdt
om het

Gebruik ze goed. Er liggen
de foer, vooral wanneer je

heel- wat gevaren op
I s avond,s loopt.

o

o

a

o

PAS S EN

Luister naar je l-ichaam!

Control-eer regelnatig je po1s. Een plotselinge
verand,ering zou kunnen betekenen d.at je extra
voorzichtig moet zijn.

Je passen korter maken kan prod.uktiever zí jn
dan ze te verlengen. Het l-aatste zaL zeker
problemen veroorzaken, d.aar j e uit bal-ans
raakt.

Probeer het landen niet te regelen. A1s je aI-
ti jd op je hiel- land.t, g& dan al-1een op je tenen
lopen wanneer je sprint. Lopers, die van nature
I teen-renners t zi jn moeten lange afstand.en ver-
ni j d.en en een zachte ondergrond, opzoeken.

Zorg er voor d.at ze goed. passen en verwacht niet
d.at ze erg lang meegaan. Sommige mensen zeggen
d.at de steun na 800 km. vertlwenen is.

t

o HET
VAN
VOET

LANDEN
DE

S CHOENEN

VRAAG 2

ANTWOORD

fs het d.e
lopen bij

moeite waard om een dagboek van het hard-
te houden ?

o

AJ-s j e het hard,lopen serieus opvat en d.at moet j e we1
al-s cl-ubl-id., dan zal het d.agboek je natuurlijk in
staat stelfen om na races niet al-leen te kijken wat
j e goe d dee d., maar ook wat j e f out d.e e d..
A1s Je een d"agboek bi jhoudt, moet het dingen vermeJ.d.en
zoals tijd, afstand- en het belangrijkste hoe je
je voelt. Bijzondere factoren zoals dieet of ziekte
enz. moeten genoteerd, r+ord.en.

o

o

59
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LEDENLIJST

Frank Aghina

Bob A1len

Sonja van As

Bernadette van der Beek

Jel]e de Beer

Frans Bekker

Jacques Beljon

Tineke v.d. Berg

Aad van den Berg

Simone de Best-Tuyt

hlilma Blankers

Rob Bleys

Nieolette Bleys

EIs Bloemen

Hans Bongaertz

Ellen Bonnema

Cor Bontje

Per 12-11-1984

Herikerberg 9

2716 ET Zoetermeer O79 - 21442?

Storm van 's-Gravesandeweg 129

2242 JE hlassenaar 0175I - L6482

Jaarsveldstraat I17

2546 CM Den Haag U70 - 298677

Blaricumseplein 57

2574 SR Den Haag

Eric Satieplantsoen I
255L XX Den Haag

Primulastraat 2I
2565 PH Den Haag

Regentesselaan 74

2281 VH Rijstnrijk

H. Zwaardecroonstraat L20a

2591 XU Den Haag

Pr. IreneLaan I0
2271 DD Voorburg

Wassenaarsestraat 154

2586 AT Den Haag

v.d. Capellenstraat f
2593 CX Den Haag

A1bert Rousselstraat 90

255I ZK Den Haag

Albert Rousselstraat 90

255I ZK Den Haag

Parsifalstraat I1

2555 WG Den Haag

Nachtegaallaan IB

2566 JH Den Haag

Hoogkamerlaan I24

2284 GP Rijswijk
Malakkastraat 2

2585 SN Den Haag

070 - 65939L

070

070

070

070

070

070

070

070

070

070

070

070

070

- 235638

- 25Ir77

- 983484

- 851459

- 865391

- 520453

- 834623

- 25L479

- 251479

- 25688?

- 605079

- 942507

6o

- 645659

o

e

e

a

a

e

a

a

a

t

e

a



Tera Borst

Annemiek van den Bosch

Matleen Brederode

Louis Brugman

Marianne de Bruyn

Hanneke van de Bu]t

Ruud Caron

Jolanda Compeer

Arie van den Dool

Jennie van Dorp

Joke Dros-GiIIesse

Angela Dros

Chris Dudok de talit

Pau] van Dunne

Frank Durand

Marina Durand-Pracht

Peter Duyndam

0brechtstraat 195

25).7 WB Den Haag

VivienstraaL 57

25BZ RS Den Haag

Rozensteinstraat l0
2?42 UT Wassenaar

Havenkade 5a

2586 TS Den Haag

Bruinings Ingenhoeslaan l8
2273 KR Voorburg

Van Swietenstraat 17

25IB SC Den Haag

Edisonstraat l1
2561 BA Den Haag

SchoolstraaL 24

2242 KH Wassenaar

Van Hogendorpstraat 43

2242 KW Wassenaar

A. Kortekaasplantsoen )7

2552 JC Den Haag

't Hert 70

2266 NH l-eidschendam

't Hert 70

2266 NH Leidschendam

Raamweg 42 C

2596 HN Den Haag

Rouboslaan 27

2?5? ÍN Voorschoten

Eric Satieplantsoen 7

2551 XX Den Haag

Eric Satieplantsoen 7

2551 XX Den Haag

Duiventorenstraat 50

2671 AP Naaldwijk

Duiventorenstraat 50

267I AP Naaldwijk

070 - 659677

070 - 5529L4

01751 - 13155

070 - 521868

070 - 869775

070 - 609155

01751 - rrt52

01751 - 18825

070 - 975776

070 - 466027

ol7t7 - 6687

070 - 236650

070 - 2.36650

01740 - 28678

01740 - 28678

Wil Duyndam

6t



Cees Duyndam

ïres Duyndam

Frans Duyndam

Barry Dyke

Piet Egberts

Jan van Egmond

Corrie van Egmond

Yvonne Gerner

Melanie Goemans

Eddie van der Goot

tnl.F. Goudswaard

Ruud van Groeningen

Claudia HarteveJd

José Havermans _ Ëltter

Arthur Heerkens

Hans van Hemert

Barend Hemmes

Windmolen 110

229I KS tnlateringen

Windmolen 1f0

2291 RS lalateringen

Hollewatering 2

2295 LU Kwintsheul

Tsjaikowskilaan 4

2253 HS Voorschoten

Ericalaan 89 b

2555 LE Den Haag

SchoolstraaL 22

2242 KH lalassenaar

SchoolstraaL 22

2242 KH Wassenaar

Stalpertstraat 26

2597 RI Den Haag

Duinweg 1)

2585 Jï Den Haag

Kijkduinsestraat 916

2554 AE Den Haag

Pansierstraat 58

2584 EK Den Haag

2e Ant. Heinsiusstraat Blt

25BZ UVI Den Haag

Ripperdastraat 17

25BI KB Den Haag

Parkreg SLa
22TL Ae voo"br"s

Steve Bikostraat B

2552 NM Den Haag

Hof van Delftstraat 18

263I AH Nootdorp

ObrechtstraaL 395

2517 WB Den Haag

oL742 - 7477

07742 - 7477

01742 - 5922

01717 - B2IB

070 - 256760

01751 - 17996

01751 - 17996

070 - 242218

070 - 520669

070 - 213516

070 - 546913

070 - 544992

070 - 540244

- 972027

070

070

01711 - 9270

6z

070 - 659677
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Huub Hermus

Frank van Heijningen

Ian Hines

Wim Hoek

Frank Hoogendijk

Hans Housmans

Sylvia Housmans

Ronald Huisman

Rinus Innemee

Dick Keulemans

Robert Keyzer

Vincent de Kievit

Michel Klarenbeek

Henk de Kleine

Antoinette Knottnerus

Rens Korevaar

Hans Korremans

H. Zwaardecroonstraat I20 a

2593 XU Den Haag

Van Zuijlen van Nijaneltstraat 2ar

2242 LL Wassenaar

Leuvensestraat 2 d

2587 GF Den Haag

Zwolsestraat I45

2587 IZ Den Haag

Marcelisstraat 6

2586 Rt^l Scheveningen

lnlolwevensgaarde 417

2142 AR Den Haag

lalolweversgaarde 417

2542 AR Den Haag

Heyermanshove 209

2726 AJ Zoetermeer

Hugo Verrie§tstraat 7

?524 CA Den Haag

Ieplaan 114

2565 LR Den Haag

De Carpentierstraat 79

?595 Hí Den Haag

Tuinpad 57

2242 TB lalassenaar

lrrleimarstraat 22a

2562 GX Den Haag

Sumatrastraat 40

2585 CS Den Haag

Arabislaan 28

2555 DR Den Haag

Middenstede 118

2543 IÍ Den Haag

Pr. Beatrixlaan l9l
2284 AN Rijswijk
Prinsegracht 70a

25LZ GB Den Haag

070 - 85L459

0r75r - 11112

070 - 545881

070 - 520250

070 - 297579

070 - 297579

o79 - 513998

070 - 90443t

070 - 467L98

070 - Bt429B

0r75t - LL557

070 - 655746

070 - 636484

070 - 662289

070 - 931920

070 - B9BL9Z

o

o

o

Loes van der Kraan
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Leendert Lans

Dik Launspach

Ron van der Linden

Ronald Loos

Duncan MacGregor

Bernadette Marinus

Hans Michielsen

Frank MoIs

Jan Nicolai

Carla van der Niet

Pieter Nieuwenhuizen

tnjillem Nolen

Jan Oosthof

Aad 0verdevest

Jolien Pas

Anthony van Feet

Frans Perdijk

Meyendellseweg )0

2?41 GN hlassenaar

Jacob v.d. Eyndestraat 2J

2274 UU Voorburg

Jaarsveldstraat 270

2546 CX Den Haag

Hoogkamerlaan 124

2284 GP Rijswijk

Irisstraat l8l
2565 IK Den haag

Puccinistraat 49

2551 LJ Den Haag

Medemblikstraat 18

2547 GX Den Haag

Maastrichtsestraat 82

2587 XG Den Haag

Van den Eyndestraat 19

2582 ÉB Den Haag

Burgbanninglaan I
2262 BA Leidschendam

Appelstraal 75

2574 lB Den Haag

Ant. DuyckstraaL 95

25BZ ÍE- Den Haaq

Postbus 41

2240 AA lalassenaar

Katwijkseureg 19 A

2242 PB Wassenaar

Van de lnlateringelaan 225

2274 CG Voorburg

Binckhorstlaan 26I

25L6 BB Den Haag

Vlierboomstraat f77

2564 JC Den Haag

070 - 866659

070 - 29L669

070 - 942507

070 - 605419

070 - 686L95

070 - 217520

070 - 557870

070 - 541285

070 - 815747

070 - 23655r

070 - 546894

0175I - L9r2l

ur75t - L2466

070 - 850940

070 - 857501

6tt

070 - 230773
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a
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a

o
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o
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Henny Perdijk

Yvonne Polderman

Anton Porcu

Johan Post

Dick RotteveeL

Chris Rozestraten

Bas RuhI

Ruud de Ruiter

P. van Rijn

P.A. van Rijn

Quirine v.d. Salm

Hel-len Scheffers

M. Smit

Carla Spiegels

Rob Staats

J. Storm

Melis Stokezijde 241

2543 GP Den Haag

LunterensLraaL 212

2573 PX Den Haag

Van Bylandtstraat 98

2562 GD Den Haag

2e Binnenvestgracht l3
2312 BZ Leiden

Van Bylandtstraat 68

2562 GL Den Haag

Seinpostduin 497

2586 íD Den Haag

Ravetrode 27

22L7 GD Zoetermeer

Helmstraat l-0
2584 AS Den Haag

Grutto Il
23Bl KB Zoeterwoude-DorP

Noordpolderkade 404

2516 YI Den Haag

Hof, van Delftstraat 18

267), AH Nootdorp

Paul Krugerlaan 266

2571 HS Den Haag

Diamantlaan 76

2332 GR Leiden

Jacob Catsstraat 64

2274 GX Voorburg

Burg. Patijnlaan 242

2585 BP Den Haag

Reinwardstraat 12

2522 AC Den Haag

Groenhazengracht 2

23ll UI Leiden

070 - 675573

070 - 647729

070 - 455793

071 - t22935

070 - 460150

070 - 502086

o79 - 513507

070 - 548766

01715 - 3352

0171t - 9270

070 - 468339

071 - 313481

070 - B7lL49

070 - 462817

070 - 901498

071 - 144101

)

Joanne Taylor
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laiim Tollenaar

Gerrit Tuyt

Simon Tuyt

Kees Veenenbos

Ton Vermolen

Irma Vogels

Aad v.d. Voort

Jos de hjaardt

Bart van der Wansem

Marja van lalestervoort

Monique laliek

Simon lalolf

Kees hlijgh

Frank van tnlijngaarden

Berend van Zetten

C. Zuurveld-Repko

Eddy ZijI

Aart v.d. Leeuwkade 89

2274 LC Voorburq

Hulststraat 4

256t GC Den Haag

Westduinweg 237

2581 IL Scheveningen

0brechtstraal 395

2517 UB Den Haag

Leeuweriklaan ll
2566 JA Den Haag

Fabritiuslaan 7l
224L JS Wassenaar

Hugo Verrieststraat 5

2524 CA Den Haag

Voorburgseweg 68

2264 AH Leidschendam

Georges Bizetstraat 105

255L ZD Den Haag

Herenweg 115

2161 EN lnlarmond

Kamperfoelieplein 9

2563 HV'l Den Haag

Schoutenstraat 49

2596 SK Den Haag

Brinnol"aan B

2273 HW Voorburg

laJerfstraat 104

2586 BA Scheveningen

Hoogheemraadst,raat 54

2241 CH lnlassenaar

0carinalaan 580

2287 SJ Rijswijk
t^,iIh. Druckererf 24

Voorschoten

070 - 874782

070 - 254203

070 - 557475

070 - 659677

070 - 642254

01751 - 15246

070 - 9)J85I

070 - 870606

070 - 219557

01711 - 11921

070 - 255288

070 - 24t269

070 - 866667

070 - 52L35I
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070 - 933453
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LIDMAATS CHAPSKAARTEN

Het is d.e bedoeling dat ieder tid van H.R.R. in het bezit
van een lidmaatschapskaar. Met deze kaart is het mogerijk
ting te krijgen van 10 tot 15/, bij loopsportzaken.

k omt
kor-

Daarom verzoeken wij jurlie 2 pasfotots in te l-everen
Jos6 Havermans , vaarna j ul-ri e zo snel- mogeri jk in het
worden gesteld. van de lid.maatschapskaart.
De kosten van de kaart bed"ragen f 1 ,00 .

Ge]-ieve correcties en mutaties zo snel
aan Jos6 Haveïmans. Bitter.

mogeJ-ijk door te geven

bi j:
bezit

o

o

a

o

a

b

Bernadette en
Marieke.

Ni co van harte geJ-ukgetrenst met d-e geboorte van

Ruud, Marja, Hans, E1s, Ronald.
Barry, Rob

FCOT NOTES
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ERUARE]I ATIETE]{

ADUISERE]I U

Wii hebben een
groot assortiment

schoenen en
kleding van alle

bekende merken

aaaoaaaoaaaaaaooaaoaoaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaooaoaaaoaaaaaa

- Uitgebreide collecties kleding van:

Lotto
Nike
Champion

- Bill Rodgers reflectie vest

- New Balance reflecterende
regenkleding

- Alle merken rugzakken

- Net binnen:
vele Converse-modellen vrije-tiids
en loopschoenen

- Nike en Karhu
topbasketbalschoenen

- Etonic Allegro wedstrijdschoenen

- Meerdere merken kinderloopschoenen
aaaaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaoaaaaaoaaaaaoaaooaaaoaaooaaa

Den Haag Piet Heinstraat 132 - 070-466060

Groningen
Apeldoom
Zwolb
Sittard
Hihrcrsum
ïlburg
Nijmegen

HerestraatS2-l
Marktplein36
Koningsplein 7
Voorstad38
HilvertshoíH87
S@dhuispleinS42
BloeÍnerstraat 56

050-143365
o55-222407
038-21051 7
04490-23126
035-233431
013-354693
080-239666
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