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vooRwooRp/PREFAcE

It is now almost a full year since The Hague Road Bunners came of age.
The first general meeting was attended by some 4O odd people who with
much enthusiasm had gathered together to form a club. We should always
reserve a special place in our thoughts for the City Pier City Interna-
tional HaIf Marathon as this was the race that prompted the forming of
the first Deathridge training group back in L983. That first group in-
cluded Ton Vermolen, Jacques Beljon, Jolien Pas and Corrie van Egmond
whom we now know are all prominent members of the c1ub, both for their
athletic performances and their contribution to the huge administrative
work that goes on behind the scenes. Together with us on that first
training scheme were Jan van Egmond, Hans Korremans and not least of
all Jo Taylor. A special thanks for Jo as without her support none of this
would have happened. We shall see Jo run again in The Hague, that is cer-
tain.

Have we achieved our objectives this past year? The club now has a member-
ship of over 15O members, our first major race promotion, The Hague Ten
Miles, was a success but not without fault. The training groups now seem
to have naturally settled down into some form of order and most people
are able to run with others of comparative ability and enjoyment there
follows. Tom Teepe, a prominent runner from Den Haag and a national rBt
squad selection member, looked at the club and must have rated the club
highly enough to become a member and now together with myself races in
the colours of The Hague Road Runners.

Time Trial results indicate that there is considerable progress being
made by many club members and there is lively competition throughout
the nembership.

Having seen that we are moving forward we must consolidate our present
position and not extend the club activities too far. A base for our
club is now essential and the committee are actively searching for
suitable accommodation.

h,ith the organising of the International 10 km City Center race in
The Hague on June gth, L985, The Hague Ten Miles as an annual event,
the first Marathon in June 1986 and open Time Trials, there is ample
opportunity for many club members to get involved, apart from just
attending the club training sessions. Ideally the club should not depend
upon the effort of a few individuals and it is pleasing to recognise
that the club would now continue in a healthy way even with the depar-
ture of any individual who may now hold a key po.sition in the club.
Please get involved with your club and help Iay a sound foundation for
the benefit of future members.

In de midst of all the progress and development of the club we must
not lose sight of the basic concept upon which the club was formed, that
is to support running generally, particularly wedstrijd road running.
On a personal note remember that for best results a long term approach
is recommended and above all else enjoy your running.
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Best of running for 1985!
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Rob Bleys is slrds korte tljd officieel- als clubstatisticus aangesteld, het-
geen lnhoudt oat a1le wedstrijdresultaten van onze clubleden minitieus wor-
àen genoteerd. Zo nu en darr zal Rob in I'Hot Road Review" een ovetzicht pu-
bliceren.
Duidelijk zal- zijn hoe belangrijk het is dat Rob aIle resultaten krijgt toe-
gespeeld. Heb je je twijfels, warureer jlj bijvoorbeeld als enige HRR-n:nner
aan een wedstrijd deelneemt, geef dan je resultaten aan Rob. Bii voorbaat
dark.

Zoa].s iedereen bekend is wordt door de HRR eens in de zes weken een time-
trial gehouden tussen Wassenaarse s14g en boerderij Meyendel. Al1e tine-
trlal-s in de toekomst zullen nu echter een I'open karakter" krijgen. Dit be-
tekent, dat de HRR-time-trÍàI wordt opengesteld voor niet-leden.

Ben je overigens geblesseerd of heb je g@woon zin om te helpen? A1le vrli-
willlgers voor het goed verlopen van de time-trial zijn welkorn en kunnen
zich aarrmelden bij Jolien Pas.

Sinds kort is er na de woensdagavondtraining gelegenheid tot een nrass4ge in
de sporthal Ockenburg. De kosten zijn zeer laag maar deelnarne is beperkt
(ma<. 3 personen per avond). Voor de mass4ge gaarne even melden bij Henny
Perdijk of Ton Vermolen.

Er is een conrnissie samengesteld welke de mogelijlrtreden onderzoekt voor het
vinden van een geschikte clubaccomodatie. De conmissie is nu in volle hevig-
heid aan het werk gegaan en bestaat uit: Ton Vermolen, Rr:ud de Ruiter en Aad
Overdevest.
Eventuel-e goede ideéën zijn welkom en kr:rrrren bij bovengenoemde personen wor-
den gemeld.

Als het goed is heeft nu ledereen zijn nieuue contributie voor 1985 overge-
maal<t aan Oe peruringmeester. Naaqt de vastgestelde contributie is nu ook de

mogelijl,rheld geschapen voor gastleden om mee te trainen met the Hague Road-
n-rnners. Hun contributie is vastgesteld op fI . 4Or-- per kalenderjaar. Een
gastlid is l1d van een andere vereniging, loopt ook wedstrijden voor een
arrOere vereniglng, maar traint bij de HRR. Sinds de bestuursvergaderirg van
11 febn:ari j.1. zijn de aanmeldirgskosten voor nieuwe leden fl. 7.5O.

Ook dit jaar wordt in de Badhuisstraat te Scheveningen weer een braderieloop
georganiseerd door de HRR. De daturn hiervoor is 3i- mei 1985 en het parccurs
ís ongewijzigd. Vrijwilligers voor de organisatie gaaffte melden blj Ton Ver-
mo1en.
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Nietnve stempels op de lidrnaatschapskaart voor het 1oopjry 199! kLlnnen ver-
knegen worden rïri Tres D:ijndam. Dit is dan het bewljs van lidnaatschap in
1985 en levert Ui3 verschillende sporttaken in Den l{aag en omgeving een flk-
se korting oP.
Het aaptal leden van de HRR bedraagt per 1-3-1985 nu officieel 148 leden' Je

ziet, orze club groeit nog gestaPg.

voor alle wedstrijdlicentiehouders is een medische sportkeuring verplicht'
Coll-ectieve keuriig is mogelijk en dn:kt de SMA-

Den Ha4g biedt dezó mogefiSXfréiO. AIle voorwaarden, kosten en ook andere in-
formatie zijn verkrijgbaar blj Tres D:ijndarn'

Barry Dyke houdt sinds kort een wedstrijdagenda bij, welke a1le nodige in-
formatié voor deelname omvat. Voor meer wedstrijdinformatie voortaan dus

Barry aansPreken s.v.P.

A.s. 27 maart is de dattrn waa-rop onze tweede officiële ledenvergadering za1

worden gehouden. Houdt deze datr.-rn dus vrij en noteer hem in je agenda S'v'p'
Plaats én tiid worden te zijnertijd nog medegedeeld'

In principe is voor HRR-leden een minim-rnleeftljd vastgesteld van L6 jaar.
Ultzonderingen worden gemaakt, wanneer een of beide ouders ook tijdens de

trainingen meetraint.

Time-trials, wedstri-jden, trainingsvreekenden etc., je }«:nt het zo gek niet
noemen, of de fnn orgarriseert het wel. Ook de sociale aspecten worden niet
vergeten. A.s. 27 aprif staat nu een HRR{LUBFEEST op stapel' Informatie
en éen laatste kans tot inschrijven wordt gegeven elders in dit blad'

The Hague Roadnrnners houdt op 9 jr:ni 1985 ter herdenkirrg van het feit dat
40 jaar geleden de tweede wereldoorlog beëindigd werd en Nederland zijn
vrijneiO-hervron een I'Vr.edeslooptr. Een internatlonale weg,vedstrijd over 10

!rn. en 10 l«n.-prestatieloop doàr het centn:m van Den Ha g, langs het Biruren-

hof en het Vredespaleis (start I7.OO uur) en finish op het lvlalieveld. Het

vlakl<e, snelle parcours wordt geheel verkeersvrij gehouden en voert direct
langs een gncoL aarrtal schitterende, montrnentale gebouwen, waancnder het
Vr.eàespaleís. De inschrijving opent op 9 lebn:ari'

ATTENTIE VilEDSTRTJDI.OPER-q !! !

Ivet ingang van januari 1985 is de gang van zaken trij de -voorinschrljving
op K.Irl.A.U. -wedstrijden gewijzigd.

Voor werdere informatie verwijzen wij naar de brochure "Voorinschrijving op
K.N.A.U.- wedstrijden. T

o



SPORTKEURÏNG H.R.R.

De leden die een wedstrijdlicentie hebben zijn volgens het K.N.A.U. regle-
nrent verplicht zich periodiek te laten keuren in de navolgende gevallen:

1. bii het aanvangen van atletiek
2. vervolgens tot het 3Oe jaar periodieke herkeurirg qn de 5 jaar
3. vanaf Éet 3Oe jaar periodieke herkeuii-ng om de 3 jaar
4. vanaÍ het 4Oe jaar jaarlijkse herkeuring
5. na een ziekte van meer dan 6 weken

Er is een keuze tussen 3 soorten keuringen mogelijk:

A. De normale Eggfrng via de STICHTING HAAGS BUREAU VOOR MEDISCHE SPORT-

ffi bii dit bureau op 2 nranleren inschrijven:

f . inscl-rrijving in de Wester Polikliniek, Goudenregenstraat 58, alhier,
op ieder.e dinsda,gmiddag tussen vljf uur en half zeven; de kosten be-
dra,gen fI. 2O,--, bij tnschrijving te voldoen.

2. inschrijving door overmaking op gironekening nr. 737315 t.n.v. Medi-
sche Spórtkéuring, Den Haag. Je krijgt dan je afspraak met de nodige
papieren thuisgeÀtuurd. (ga ie met vakantie, dan in de lirker-beneden-
l,oèX .rap je gfro vermeldeí: van . tot . met va]<antie). .fe

krijgt dan aansluitend op ie vakantie een afspraak.

N.B. deze keuring vindt plaats in de Wester Polikliniek (zie adres hler-
boven).

B. De meer uitgebreide keuring vià SPORTïI4EDISCH CEMRUM, Prinsegracht 56A

te Den Haag.

In deze keuring is de inspanningstest op de fietsergometer opgenomen'

fl12ar een electrocardiograrn (f.C.C. ) ontbreekt. Voor deze keuring dien je
rechtstreeks een afspraak te maken met het Sportrnedisch Centn-rn:
telefoon nr. (070)-892895.
De kosten bedr4gen norrnaliter f1. 60,-, doch op vertoon van het
K.N.A.U.- en/of U.n.R. li&naatschapsbewijs wordt slechts f1. 50,- iÍt
rekenirrg gebracht.

g De ui reide via het SPORTIVIEDISCH AD\IESCENIIRUM (S.P].A. )

te Den Haag.

Voor deze keuring dien je je bij de ledenadninistratle van H.R.R. (tres
Dr:yrrdam) aan te melden, opdat een afspraak op een rrader te bepalen avond

met f,et S.P1.A. gemaakt kan worden. De kosten vart deze keuring bedra,gen

na aftrek van de verenlglngskortirg f1' 95,50' De plaats van keuring is
het Sporbnedisch Adviescèntnnn (Sportcentn-rn Ockeril«:rgh), Wiindaelerduin
27 te Den Haag. Nadat een afspraak met het s.M.A. is gemaakt, ontvang je
zo spoedig mo[eIijk een schriftelljke oprrcep met vermeldirrg van avond en

tj.jd;tip van àe kéuring, waa.raan vooraf nog een aantal voorwaarden, die
op de oproep vermeld staan, moet worden vol-daan.

N.B. Het S.Nl.A. vefficht tevens nog een tweetal beperktere keuringen,
waafp géén korting wordt verleend. Deze zijn:

1. meer ultgebreide keuring volgens p, echter zonder insparrnings-
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o test op de fietsergometer. De kosten bedr'agen fI' 63'75'

2. rneer uitgebr^eide keurirg volgens B (dus^hier_met insparrrrirgstest
op de fi-ètsergorneter). De kosten zi;n' fl' 95'50'

o
A1s het keuringsbewii.js eenrnaal verkregen 1s, stuur het (of een kopie ervan)

o

a

o

aan:

Tres Dryndam
Windnolen 13O
2291- KS Wateringen
te.z OL742 - 7477

PAS ALS HET KEURTNGSBEhIIJS IN HAAR BEZTT ÏS, WOFD JE C'EACI{I TE ZÏJN GOED-

GEKEURD

Het verdient wellicht aanlreveling, wanneer.Je zelf een fotokgpie van het

keurirgsbewijs nraakt en in :e UèÏit"houdt «Ëii inzending van-het origineel)'

I

I

,

a shoes for oll sports
----

de specialiteitzaak oP het gebied
van sportschoenen, waarbii een

professionele begeleiding wordt gegeven
bii selektie en Pasvorm.
keuze uit 200 modellen.

Den Haag: Korte Poten 42, 070€42324
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Ulí!chl:
St.cnwGg 35
03&321.190

)f^6' ,te/qr( >P
Den Hrrg

l(orte Polen a2
07w2324

Am3terdrm: Groningcn:
Herestrlat 32
o5o-143932

Rottcrdam:
Liinbaan 67
0rG1.5911

Brccla
Elndstrrat ta
07&r.6012

Eindhoven.
Denpr t9

0.10-a35753
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ZIE G]NGEI! OEREND HARD

Een orkaan bulderde over ons land. Slagrregens gevolgd door hagel hielden de
anders zo talrijke rrrrcad n-:nnersrr van de weg. Het was weer
een weekend, waarin ik niet kon Iopen. Een vervelende blessur"e hièId me al-
enige tijd van het strijdtoneel. Eigenlijk vond 1k het helemaal niet zo erg
dat het zulk slecht weer was. Het zou alleen maaJ. mijn drang naar het lopen
vermindenen. Maar aI spoedig besefte ik dat ik te veel nret mezelf bezig was.
Het leven bestond niet alleen uit hardlopen, er war€n nog zoveel andere
dingen die ik kon doen. En wat een plezier had ik 1n het verleden niet be-
leefd 1n het kljken naar sport. Dit herlrrrerde me eraan dat ik voor de vol-
gende d4g had afgesprnken orn met de rrharde kernrr van de Wassenaarse "road
runnersil mee naar Gouda te gaan, alwaar een cncss zou worden gelopen. Mijn
stenming sloeg om, 1k z4g de zon weer schijnen. Wat voor grappen en grollen
zouden de jokers van de c1ub, Jan en Aad, deze keer weer uithalen.

Het was zaterdqg 24 november, ik reed in mijn auto richting Schoolstraat,
waar we zoals gewoonlijk verzamelden. Hoewe1 het koud was, wa.s het toch een
prachti-ge dag. Na veel inspanning had 1k een parkeerplaats voor mrn auto
gevonden, en begaf me naar het enlge hofje van Wassenaar. Het was zoal-s al-
tijd een lust om door de poort te lopen en je dan in een ander tijdperk te
wanen. Het is een huis uit duizenden en brengt bl-j mij altijd de conmercial
rrvaknanschap is meesterschap'r voor de geest. Die Jan was toch maar een han-
dlge jongen, van een botrwallige boerderij zotn prachtige v1lIa te maken.
lk trad birrnen en tot mijn grrcte verbaaing zW ik een uitermate n:stige
Corrie. Had zij deze wedstrijd niet serieus genomen, want normaliter bar§t-
te zij toch van de zem:wen voor een dergelijke grrcte wedstrijd. Nadat Aad
geariveerri was (ni5 naa van de parkeerprrcblemen niets gemerkt orndat de
ÉfaOzi3Oe over de gebods- en verbodsborden uit zijn verkeersboekje ontbrak)
en Jan zijn nietnve aftershave opgedaan nad (je weet maar nooit wie je tegen
kornt) begaven wlj ons richting Gouda.

Eeru:raal op de Utrechtsebaan aangekomen wa,q er toch wel iets van sparrning te
merken. Een kleine woordenwisseling over de verplichtingen van de echtge-
noot ten opzichte van zijn \rrouví 1n haar sportcariëre. Maar zoaLs het een
goed vrijgezel betaarnt hlelden Aad en ik ons afzijdig en het pncbleem was
de wereld a.l-weer uit.
tn Gouda aarrgekomen, vonden we al- garrw de plek varr bestenrning. Het zou zich
deze middag a11emaal afspelen rrcndom de terreinen van de A.V. Gouda en de
horil,öalcIub rrThe Bravesrr. Het pareours zag et op het eerste gezicht niet zo
zwaar uit, maar bj-j de inscl'rrijving hoorden we dat er toch wel een paar
modderbaden genomen moesten worden. Na ons en/an overtulgd te hebben dat er
erwbensoep in de kantine te verkrijgen was, gingen we eens kijken hoe de
jongens jlmioren het eraf brachten. De wedstrljd ging over vljf rrcnden van
een kilometer. De winnaar Toni Verkade van AAV 36 deed dit in slechts L6
minuten. Bij de meisjes jtmionen ging het over drle ronden en wiruraar Sy1-
via Hoogendoorn van AV 47 had de zeer scherpe tijd van 1O.4O (sne1ler dan
de eerste dame). Dit waren mooie indicaties voor onze rrrpad rurrrrersil wat er
deze dag mogelijk was.

Terwijl onze lopers zich riaar de kleedkarners begaven, girg ik me even op-
warmen in de kantine. De erwtensoep wa.s voortreffelijk en aan 'rven'rarrende
literatuur" had men ook a1 gedacht. Tot mijn grrcte verbazing }<\narn ik in het
Amerikaanse sportblad "Sports I}lustratiedil een artikel tegen over de aLter-
natieve elfstedentocht, die dat jaar in Canada vemeden was. Ivlijn hart be-
gon sneller te kloppen. Ik waande me op het meer in Canada. Aan het lopen
dacht ik niet meer. 'rSkating is for the D:tch as natural as walkirrgrr. Na
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het lezen van deze zin schoot ik van mrn stoel af. Wa1king, wat walking,
nming zullen ze bedoelen. Het startschot kon ieder mornent gegeven worden.
Ik snelde me naar buiten en zae tot mrn grote vneugde dat ook de Westlandse
rrrrcad nmnerstr deze dag de naarn van de club hoog gingen houden. Want in
bloedvorm waren Tres en Kees, dat hadden ze de week ervoor in het Elsen-
burger bos weI bewezen.

Het startschot vieI, er moest over drie r.onden van een kllometer gelopen
worden. (eigenlijk een te korte afstand voor eenrrroad rannnerrr). Ai3 Oe
eerste doorkomst kon Corrie nog niet de aanslulting met de kopgrrcep vi-nden,
maar er waren a1 tekenen dat ze langza,am warm begon Èe draaien. Tr.es ging
gestadig voort. Jan toonde zich de ware echtgenoot door aI het vertrouwen
in zijn \rn3Llhr, voor een erreplaats, te hebben. De laatste doorkomst; Corrie
rukte op en deed een aanv 1 op de
eerste drie. Tnes liep zeer kon-
stant en zou zeker doorgaan voor
een hoge klassering. Jan werd
zelfs nerveus, zou zijnwljfie
het weer gaan maken? op de laat-
ste bocht l<^/arnen ze aÍ, Cor pakte
de derde plaats, mrar' kan zelfs
nog tweede worden. Nog honderd
meter, haalde ze het, nee ze
l«,,lam een meter tekort. IlÍaar wat
een opgebouwde race. Het par-
cours had geen 3.5 kilometer moe-
ten zijn, want dan had ze zeker
nunmer één, die slechts twaalf
seconden voor haar eindigde, ook
nog te pald<en gehad. Daar karam
Tres ook aI, aIs zevende op een
mintmt achter de winnaar. Wat een
weloverr,,,rogen race had zij gelopen
En wat een pnogressie had zij de
laatste maanden niet gemaakt!

Corrie moest het schavotje op en
kreeg er weer een beker en ka-
dootje b1j. ïn welke kast was er
nog plaats over voor haar tno-
feeën? Wat een wedstijd hadden we
te zien gekregen!

Jan en Aad die in eerste instan-
tie aan de wedstrijdloop mee zou-
den doen, zagen daar maar vanaf,
qndat er meer dan tÈ'ree uur tussen de rrecreatie-loop en de wedstrijd-loop
z.at. De gebroeders Duyndarn waren ook a1 tot deze conclusie gekomen. En zo
gebeurde het dat vier ervaren wedstrijdlopers tussen de necr.eatielopers hun
rrcndjes draaiden (zeven kilometer). Vier? Zag ik nu Comie en Tr"es weer lo-
pen of was dit een vergissing? Ja, inderrlaa dalsof het nog niet genoeg was
geweest, draaiden ze weer rustig hun rrondjes. Hé, r^rat wa,s dat nou, l«ruam Aad
terrg? h/eer die lotie-blessur€. Helaa-q na nog eenmaal geprrcbeerd te hebben
moest hij opgeven. Uiteindelijk zouden Peter, Kees en Jan bij de eersten
eindigen. 0k de boys deden het dus goeo!

Besloten werd sn nog even naar de heren wedstrljd over negen kilometer te
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kijken. Eerst nog even een bakl<ie doen. Wat was dat nou lop de parkeerplaats,
stond daar Kees met hlim Hoek te pnaten. rWim schiet op, 3e moet nog in- i

schrijven, onkleden en warmlopen, de start is a1 over vijf minutenr. Dat
h/1m niet alleen snel is met lopen bleek we1 toen hij toch nog op tijd aan
de start verscheen.

Het was onvoorstef,baar wat een snelheid deze maruren erin hadden. Wim, onin-
gelopen, l«,,rarn na een paar rrcnden ook op tempo en schoof iedere norde weer
een aantal plaatsen naar vor€n. IrÍaar qn in dit deelnemersveld net de besten
mee te komen is wel een beetje voorbereidirg nodig. Winnaar werd tenslotte
Jan Zethof van AVA 64 in een tijd van 26.34 min. Wim eindigde als 75e van
de 123 deelnemers in een tijd van 31.30 min. Toch niet slecht met zorn
voorbereiding. Met een beetje preparatie hrad ik hem toch weI bij de oerste
dertig ingeschat.

Na een laatste constlrptle en een babbel reden we allemaa]. tevreden $/eer op
huis aan. Ondarks dat ikzelf niet had kururen lopen had ik mezelf best gea-
museerd. Voor de avond werden nog plarrren gemaakt oÍn naar een jazzcafé te
gaan. Dit werd ook nog een swingende avond. En toen ik i-n mrn bed stapte
viel een wedige n:st over mij. Mijn blessure bleek deze dag er niet geweest
te zijn.

Berend van Zetten
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zondagr 16 december, werd weer voor de Be maal de Ïnterrrationale D:indigt-
Crrcss gehouden nret ditnaB] afs treH<er de Portugees Carlos Lopes' Lopes'

tweevoudig weneldkampioen Cross en Olynrplsch-kaiploen lvlarathon,^moest toch

in Nederland zijn en pakte Oere weO=tiiiO getijh even mee' Van start af aan

liep hij op kop, gevolgd Ooor o.à. de Bé1g Hagél=teens en dë Nederlander

Klaas lok. Overtuïgend-werd deze wedstrljd da1 ook door hem gewonnen'

Natuurlijk werd Lopes ook door Roadn:rurers achterna gezeten (of liepen ze

voor hem uit?). Snelste van ons was t'Iim Hoek, gevolgà door o'a' Cees (of

",r"-n"i 
peteri) en Frans Dr4rndam, Ruud van Groénirgen' Bart van de wansun

en Cor Bontje.

De 3 }sn. wedstrijd voor dames werd overtuigend gewonnel d99" ElIy van Hulst'
vöór de ook hier aarrwezige Belgische "on"uin"ntíe 

en Ets Bloemen' Loes v'd'
Kraan, Tres Duyndam en Corry van Egmond.

De Elcn. prestatieloop werd gewonnen door Hans Vrolijk. Ook hier nog diverse
ander"e Roadn-:nners in actie, o.a. Kees !Jijg[, Piet Egberts en Frark Hoogen-
dj_jk.
Ivloe en vies l«rarn iedereen binnen. Koud en blauw stonden de supporters op of
langs het parcours. Toch weer een geslaa,gde zondagmiddag.

MOOI -GEK - LEUK

DUII\DIGT CROSS

1,

TALINA
sccond-hand clourCl

fn- eri 'terkcci uan
tue edeizutds dane skle iíng

Geseleetee'r.de eolle etie
gebn'níkte dsne skledi,ng

BAD||UISSTR.AAT 187
2564 itit scËlvËNIi;G\ii
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1Oe XATERLOOP IN RUSWIJK

Nieuwjaarsdag, graïur, nat en koud, wat kan je dan beter doen dan maar me-
teen met je goede voornemens te beginnen en inschrijven voor de traditione-
Ie katerloop van de Rijswijkse Wielenrerenlging "de Spartaanrr? Zo moestep
velen hebben gedacht, waaronder ook een stel Roadn:nners.

Ze waren er weer allemaal, de echte doorzetters, net de charnpagne en olie-
bo11en nog in de benen. Hans, Ton, Jolien, Tres, WiI, Corry, Jà, Berend,
Frark, Ri-a, Hans en ga maar door, in totaal zorn klei-ne 25 Roadrr:nners, die
de moed hadden opgebracht. En moed was er zeker nodig orn dit parcours vlotaf te werken. Nadat de 4 kn. lopers wa.ren weggeschoten door Ria Stalman,
was het parcours al snel in een modderbaarr veranderd en werrl deze 1oop voor
velen ter.echt of alsnog een kater.
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De 8 l«n. lopers moesten dit traject
zelfs tweemeal afleggen en zij wer-
den onderweg nog vergast op een r€-
genbul. van internationale al-lure.
Onderweg werden dan ook snel enige
trainingsbroeken uitgetrokken, waar-
na men kilors llchter zijn of haar
weg kon vervolgen.

De 12 l.mr. lopers girrgen droog weg,
maar ook zij konden van een januari-
bui genieten onderveg. De snelheid
werd dan ook wel uit het parcours ge-
haa1d, mede door de gladheid. Hier en
daar zag men darr ook zwaar bemodder-
de lopers langskomen, die wat aI te
snel een bocht genomen hadden.
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Toch was het geze11ig, koude hareden
en wangen kreeg je in ieder geval
niet van al dat handen schudden en
gezoen. Maar een volgende keer moe-
ten we toch iets tegen dle koude voeten verzinnen.

BLESSUNES EN WAT DOE JE ERAAN

Wie zÍjn oren operrhoudt onder het lopen hoort van diverse kanten vertellen
over blessures en al- dan niet gebn:ikte wondermiddeltjes.

Als er lopers zijn die specifieke lopersklachten hebben en een middeltje
weten dat dle klachten tegengaat laten zij dat even kenbaar maken bij de
redactie, zodat wij een overzichtje kururen maken, waar mogelijk andere 1o-
pers nog iets aan hebben.

Het moeten echter we1 huis-tuin-en keukenrniddeltjes zijn of preparaten, die
zonder recept te krijgen zijn, dus geen geneesniddel-en op doktersvoorschrift
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1.3e FI.AL\IE MARATHON VAI{ ECJVIOIYD AAN zEE

sneeurar, sneeubr en nog eens sneeuw, dat was wat de deelnemers aan deze wed-
strijd zaeen. Waar ze ook maar keken (ats ze dat op het einde tenminste nog
konden) was het wit.

De slechte toestand van de wegen had er dan al voor gezorgd, dat er minder
deelnemers war\en en dat tal van toppers waren thuis gebleven. Gemist werden
o.a. Nljboer, Vriend, Lanrbrechts en de Noorse wer"elCrrcordhoudster Kristi-
anssen.

Bleven de deelnemers nog enigszins warm door het in beweging blijven, a1s I

toeschourarer was het afzien. In het dulnengebied tlep Je tot aan je la-rieën
in de sneeuu/.en datvlel toch tegen. De sfeer was echter ultstekend en dat
vergoeÈt een he1eboel.

Va:rwege het slechte weer amiveerde ondergetekende te laàt om de start te
I«rnnen zien, maar enlge Roadn:nners zijn er toch in geslaagd om zi-ch te 1a-
ten zien, zodat zij hier vermeld konden worden; het was dapper orn hieraan
mee te doen Aad, Yvorrne, José en Berend en al die anderen. Wereldtijden
werden er niet gelopen (hoewel de 1 uur LO minuten van Peter Rusman onder
deze omstanpigheden zeer goed is); ik heb loper,s gesprrcken, die er meer dan
zorn3O minuten larrger over dedendan wat ze gewoon waren, maar het uitlopen
op zich', was aI een prestatie.

En dan na zorn inspanning ook nog in een sneeu\^/storm naar huis rijden, kort-
om het was een l-euke d4g voor een ljsbeer, maar geef mij maar een rente-
zonnetje.
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tE!DSEIIIHAGE SPOBT
Bertenhow 18 -2282 AK lrldrc{rcndem
TelcÍoon lO7Ol272gg1
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t3" nRrvr IThRATIION Ec,tviotvD Arql\J zs'E; HRR-sNEELrwpLoEG scHUrFT AARDTG MEE

Nog vlak voor de Iërst schuift bij de deelnemers het wedstrljdntrnner in de
bUs. Niemand die echter dan al serieus met de voorbereifling bezig is; deze
begint nadat de kalkoen en ofiebollen a1 weer via de natuurlijke weg hun
(Ue)loop hebben gekregen.
Veel goede voornemens starten voor zorn twintigtal HRR-leden al bii de ka-
terl.oop op nieuwjaarsdag. Voornemens die vervloekt zullen worden, mede door
de r"egen en soppende modder van de in aanbour,v zijnde rijksweg. Het blijkt
echter een licht voorprrcefje te zijn voor Egmond aan Zee, een klei-ne week
1ater.

Woensdag 2 januari; in de bar van Ockenburg worrlen afspraken gemaakt om wa-
gens gezellig vo1 te krijgen en zo de kosten te drukken. Het enthousiasne is
grrcot en een paar twljfelaars worden nog omgepraat voor de 9,9 kn.-Ioop.

Het weekend nadert; voor erkelen komt de spa,ghetti en macaroni (zetmeel weet
je wel ! ) Oe oren uit en van Jan Pelleboer vernemen we dat de thermometer
nog verder zakt.

Zaterdagavond blijkt dat overal a1 aardig wat sneer:r,,r 1s gevallen en een en-
keling begint aI aan een kortere afstand te derken, want een halve marathon
is aI ztttaar, laat staan in de sneeuw.
Voor sonrnigen staat het besluit vast, ze doen hr:n laatste rekoefeningen en
willen vnceg naar bed. Anderen beIlen elkaar laat nog op met de vraag:rrldat
doe jij morgen?'r.

Zondagmorgen staat menigeen vroeg op, het is een aardig eind rijden en de
wegen zijn gIad. Een bekend bollerrl«reker in Noord-Wassenaar ziet zljn winst
van die dag verloren gaan aan koffie voor een duidelijk nerveuze horde
HRR-klarrten.
Getrainde benen instalLeren zich vervolgens voor een trage rit naar het
Noorden, waar de Sneeuw even wat hoger bliikt te liggen dan in Den Heag.

Het loopt nu tegen twaalf uur; de }aatste blazen worden geleegd, benen geo-
lied of verwend met een warme panty. De laatste twijfelaar hal<t de lcioop
door en kiest voor de negen-punt-negen. Grrrepen gemotiveerde (wat trekt ons
eigenlijk a,art ?) sportbeoefenaars splitsen zich op en verdwijnen in de gestaag
neerkornende sneeuw richting start.

De orgarrlsatie is, zoals we van ltle ChampÍonrr gewend zijn, prima en punctu-
eel; + 5OOO stopwatches worden even na twaalf tegelijk ingedrukt. Er wordt
minder dari gewoonlijk geduwd, waarschijnlijk is iedereen afkerig vari het
idee languit te gaan in de koude bn:1ne drab.
De glibberige nonde door Egmond wordt goedgemaakt door het 1n gnote getale
toegestroornde publiek. Dit houdt zich warm met handgeklap en het luid-
keels roepen van oprnerkingen, veelaI gericht aarr de "b1ote-benen-lopersrt.

De duinen zijn wat gunstiger voor de aanstormende meute. Er 11gt genoeg
verse sneeuw, zodat nu stevig kan worden aangezet zonder al te veel glibbe-
ren. Een aantal toeschoutvers neemt die dag zijn kans waar en zet zijn
beste beentje voor met de hieraan gehaal<te langlaufskirs.

Aan het 8,5 kn lange duintrqject l1jkt geen eind te kornen. De toch aI aar-
dige t'buIten" worden zwaarder gemaakt door een felle tegenwind en veef
sneeumzlagen.
De sneeuur verblindt een beetje en plots schijnt EIs Bloemen voor je te 1o-
pen.
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Ogenschljnlijk dezelfde rarke benen, manier van lopen en grijze pluizenbos.
Ook het ncze Bncoks race-kÍt, wat al meer door haar is gedragen, ontbreekt
niet.
Het even aanzetten en schljnbaar onvermoeid I'Hoirr ze*en, wordt een blamage;
ze blijkt een goedkope kopie.
Een en ander wordt echter weer goedgemaakt a1s plots blljkt dat 'reen lange
verplegerrr, normaal te vinden voorin het HRR-classement, tot beider verba-
zing worrlt gepasseerd.

Een echte opkikJ<er is echter weer het keerpr,nt op zotn L4 !om. Je wordt hier
werkelijk gedra,gen op de vele aanrnoedigingen van het publiek. Een flirrJ<e
wind geeft nog een dr-rwtje in de rug en mede door het hard berrnoren strand
kan eigenlijk de rteindspríntrt van 7,5 !sn. nÍet meer sh:k. @ 2,5 I«n van deí'
finish bliikt dan echter de man met de harner in de weg te lopen en noodge-
dwongen wordt iets gas temggenomen.

De mentale opdoffer wordt groter a1s dan een clublid in lichtblar:we panties
én dito kleur hoofddeksel (niet te hopen dat dit voorbeeld van de vice-
voorzitter een tr.end wordt in de ch:b) weer aansluiting'vindt en even later
met gemak wegloopt.
Er wordt gezocht naar excuses; I'een listige afleidingsnnnoeuvre met kleur-
tjesrr lijkt de voorkeur te genieten boven het rrmisschlen toch gewoon ster-
kerrr.
De ramp is compleet als blijkt dat ook de kleinste tetg uit een grote West-
landse famllie, beter blijkt te lopen dan te voetballen. Ook deze loopt op
ongeveer 1,5 l«n voor de finish het gat dlcht. De aarrval wordt afgeslagen en
het tempo wordt weer aangetrrckken. Het door de I'blaur^/e panties" gelopen gat
wordt dientengevolge ook kleiner. Het eind nadert, een laatste klim naar de
boulevard en dan nog 5@ meter door de Voorstraat naar de finish. Een tus-
sensprint van de voetballer uit het Westland, wordt succesvol gecounterd
met een alles-of-niets poging. De laatste krachten worrien aangesproken en
aan de 5@ meter lijkt geen eind te komen. Het enthousiaste publiekrrsleeptrr je over de eindstreep.

Hier aangekomen in een tijd van 1.31.20, heb je alleen nog zin om te zitten
en aan de bierpomp te hangen. Clubleden komen echter aanhollen met drrcge
kleding en warme opmerklngen. BÍruren een mintn:t is de adem weer ten:ggevon-
den en worden de eerste partjes sinasappel en wat soep naar biruren gewerkt.
lJu pas valt op dat door het stilstaan de kou goed in de botten trekt. @
dus naar de warme sporthal in een suld<etdrafje. De hr,amstrings zljn wat stijf
geworden, maar uitLopen in dit weer is helemaal niet zo aantrekkelijk. Be-
sloten wordt om na wat rekoefeningen een massAge te nemen.

Deskundige handen vinden gevoelige plekken en het is werkelijk verbazirg-
weld<end hoe rrfitrr je weer van de nrassagehark afspringt. Met ncde, tintelende
oren en wat 1oom, worden snel wat afspraken gemaakt en reist een volle wagen
af naar l,elden.
Een file in Egmond en zeer slecht weer doen ons als eerste na zotn 272 uur
belarrden in een pizzería aldaar. De nodige wijntjes en pjrzzats doen hun
werk en in
gesloten.

een prima stenrning worrit lachend een toch zeer geslaagde dag af-
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Daar sta je dan, nog nazwetend en uithijgend iran het tweede deel van de drie
lull<marathon en dan vraagt er nog iemand of je zin hebt om een shrkje te
schrijven in de H.R.R.krant.
Nou dan krfjg je het alweer erg warm, vooral a1s je eigenlijk nooit schrijft
IvLaar om de redactie niet teleur te stel1en, p* je toch maar je pen en voor
je het weet nrllen de letters over het papier.

De drielulk werd georganiseerd door Sparta op 12, 19 en 26 januari in het
Zuiderpark. @ drie zaterdagen loop je een afstand van L4 kilometer en 65
meter. Zo loop je totaa'l een marathon. Na ieder deel wordt de tijd geregis-
treerd en na afloop van de drie d4gen krijg je een getuigschrift net de ge-
lopen tijden erop. Na leder deel hhljg je een medaille. Eerst een brrcns-
kleurige, dan een zilverkleurige en als 3e een goudkleurige.
A1s we thuiskomen met een medaille, zegt onze zoon van 5 jaar: trHebben jul-
lie alweer gewonnen?rr. Ivlaar zo goed zijn we echt niet.

De eerste week was het parcours slecht door de blubber, de tweede week was
het parcours slecht door de bevroren blubber van de vorige week en nog wat
verse sneeuw. De derde week was het parcours prima. Dit was wel te nerken
aan het aantal deelnemers. De H.R.R. was over de hè1e loop goed vertegen-
woordigd, ook largs het parcours. Dat is heel fijn, vooral als je 5x een
ronde moet lopen. Het hele gebeur€n was een goede training als voorloper op
de C.P.C. op 3O maart.

Veel loopplezier gewenst door Franl< en Ria D:rand.

BONGAERTZ b,v
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A store for runners....
by runners

ln Honolulu.rrr
Running room

ln Boston..r.
Bill Rodgers store

ln Londonr,.
the London Runner

ln Den Haag....
Super Runner

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

en atletiekgebied.
Een zeer volledig assortiment

!oop- en atletiekschoenen
en kleding.

LET OP ONZE AANBIEDINGEN.

Denneweg 37
DEN HAAG

Telefoon 647404
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OPWARJUEN EN AT'KOELEN

De rtwarming-up a1s onderdeel van een training of wedstrijd wordt door vrij-
wel iedereen als noodzakelijk gezien. Het "opwarmenrr is vooral in de pral<-
tijk onh,vikkeld. Atleten en trainers hebben via uitgebreide ervaringen de
prestatie en blessurre-voorkomende aspecten van de warming-up weten aan te
tonen. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen voldoende gegevens
opgeleverd om de toepassing van een gedegen warming-up te nechtvaardlgen.
Ondanks deze enrarlngen en gegevens wordt de warming-up lang niet altijd
goed uitgevoerd. Aan het rtaÍkoelen" (warming-down) na een wedstrljd of trai-
ning wordt veelal nog minder aandacht besteed. Daarom lijkt het mij goed e-
nige toelichting te geven over het hoe en waarom van het opwarmen en afkoe-
1en bij trainlng en wedstrijd.

W.U. (warming-r:p) is zowel een fysieke a1s pqfchische voorbereiding op een
te verrichten prestatie (trainirrg of wedstrj.jd). Bij een w.u. zuflen we via
voornamelijk fysieke voorbereidende belastÍngvormen een optimale instelling
zien te krijgen, die aansluit op de concrete eisen die door training of
wedstrijd worden gesteld. Door een doelgerichte (en bewuste) w.u. zullen we
een beter wedstrijdresultaat en/of een hoger trainingseffect verkrijgen.

FYS OLOGI SCHE AAPECTEN

Over het algemeen zal een warming-up zodanig moeten zljn dat zowel de alge-
hele lichaamstemperatuur (+ 3B,5oC) al-s de spiertemperatuur (+ 39o7).
Door de temperatuurverhogingen krijgen we de volgende effecten:

de enzymenwerking wordt geactiveerd waardoor de stofwisseling in
de spieren zich verhoogt
de hoeveelheid zuurstofrijk. bloed naar de spieren neemt toe, waar-
door eveneens dffiinffi-ae spieren beter flrnctioneert
de geleidingssnelheid in de zenuwen neemt toe, Ímpulsen komen snel-
1er bij spieren, pezen en banden
de gevoeligl'reid van de zintuigen, huid, spierren, pezen en gewrich-
ten neemt toe (de gewrichten kunnen gemald<elijker bewegen)
de bloedcirculatie door de longen verloopt beter, door verminderde
inwendige weerstand G 1§/o minder), hierdoor ontstaat een verbe-
terde Or-afgifte. Bov-engenoemde effecten hebben tot gevolg dat ons
lichaam-beter op de kornende arbeid 1s ingesteld, met name door:

. verbeterirrg van de coördinatie; contractie- en reflex-tijden
van de spieren worden positief beïnvloed (minder inwendige
wrijving, elastischer) door verbeterde f\:nctie van spieren
en gewrichten, de bewegingsuitslagen in de gewrichten kun-
nen mimer zijn (minder weerstand)

. de splenen en banden zijn beter belastbaa.r, waardoor de
training of wedstrijd optimaaf verwerkt kan worden

. het herstel tijdens en na de training en na de wedstrijd
zal beter verlopen

. vooral bij het direct aangaan van een intensieve belasting
is er kans op te weinig bloedaanvoer naar het hart, door
een goede warming-up wordt dit voorkomen.

IMELÏNG VAI\ DE WARIUIING-UP

Er zijn drie manlenen waarop een w.u. kan worden uitgevoerd n.1.:

1. AKTIEF 2 PASSIEF 3 CO}IBÏ}IATIE VAI{ 1 EN 2
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1 AKTIEF

de atleet voert de warming-up zelf uit via een serle algemene en specifieke
oefenvormen, het opwarmen vlndt darr vooraf van rrbinrten uitrr plaats.

2 PA-SSIEF

de warmte wordt meer van rrbuiten afil toegevoerd, bijv. rtassage, wa.mte baden,
bestralingen, sanrna, spierzalven e.d.

3. CO}/IBÏ]\ATIE VAI! AKTÏEF EN PA-SSIEF

Vooral vla een actleve w.u. zal de lichaamstemperatuur stijgen - daarcm zal
het grootste deel van een w.u. a1s zodanig moeten plaatsvinden. Bij een pas-
sieve w.u. za\ vooral de huidtemperatuur stijgen, echter minder de lichaams-
en splertemperatuur.
Door de stljging van de huidtemperatuur za\ men zich wel beter ln:rnen rront-

spalu.enrr. De passieve w.u. is daa::om we1 geschikt als voorbereiding op de
eigenlijke (actleve) w.u.
Dinect aansluitend met de trainir€ of wedstrijd zal de w.u. altijd actief
behonen te zijn.

ALC,HVIEXVE EI{ SPECIFIEKE WAR}{ING-UP

Gn de lichaams- en spiertemperatuur te doen stijgen Ís het goed voor een al-
gemene w.u. vooral de grrctere spiergroepen aan te spreken (meer dan een zes-
àe deel van de skeletnmsculatuur, dat is bijvoorbeeld al lopen). Na de alge-
hele warming-up kan een specifiek gedeelte plaats vinden dat direct aansluÍt
op de in de wedstrijd of tralning te verwachten bewegingsverloop. Bii het
lopen zullen algemeen en specifiek gedeelte met elkaar gemengd }«:nnen wort
den.

TIJDSDUUR EN Ï}IIENSITEIT VAI{ DE WARIVIING-UP

De mate waarin we onszelf wil}en opwannen hangt in sterke mate af van het
soort belasting dat we van plan zijn aan te gaan. Voor een korte sprint
zullen we itwarmerrr moeten ziJn dan voor een larrgzame duurloop.
Voor een wedstrijd zullen we ons organisne met een zo laag mogelijk ener-
gieverbn:ik in een zo hoog mogelijke allceidsbereidheid moeten brengen.
Vooral blj een marathon moeten we zoveel mogelljk energie voor de wedstijd
zelf behoren te reserveren - aLs we niet te snel starten kan een gedeelte
van de w.u. nog tijdens de wedstrijd plaats vinden.
Onderzoekingen hebben aangetoond dat een w.u. mini-maa1 10 minuten moet du-
nen cm een redelijk effect tot stand te br"engen. Een gedegen w.u. hoeft
niet 1699r dan 30 minuten te dunen. Vooral bij de wedstrljdvoorbereiding
zljn vele geneigd te lang vooraf bezig te zijn.
Er is een aantal factoren dat de duur van de w.u. kan beïnvloeden. De tem-
peratuur van de orngeving is van belang; bij koud weer zul1en we een langene
voorbereiding nodig hebben. Vanzelfspr^ekend is goede isolerende en toch
ventiler"ende sportkleding bij koud weer een noodzaak. Zoals eerder genoemd
is ook het sportonderdeel waarvoor we ons opwarmen van belang. Voor de lan-
gerre afstanden zullen we een minder ultgebreide w.u. nodig hebben dan voor
het korte snelIe werk. Voor de lange afstanden moeten we zoveel mogelijk e-
nergle beschikbaar houden, vooral bij de wedstrljden. Orer het algemeen za1
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de warming-up tussen de 20 à 30 mi-nuten dr:ren.

II\MENSITElT

De intensiteit waarmee we ons opwarmen zaf over het algemeen 50 à 7A/o vat-t
de ma<ima.l-e bela,stingsintensÍteit behoren te liggen. Het kornt er op neer
dat we ons zodanig opwarmen dat we net niet beginnen te zweten. Door zweten
hebben we weer meer kans op afkoeling vlak voor de start. Het zweten is
veela1 eveneens een indicatie dat we aI teveel energle aan het verbn:iken
zijn. Sonrnige atleten zullen toch even wi11en zweten, vooral- bij de voorbe-
relding van kortdurende prestaties, zij zu11en voor de start dncge kleding
moeten aantneld<en.
Goed getrainden kr.rnnen een hoge intensiteit aangaan blj het inlopen. Zij
zul1en bijvoorbeeld minder gauw anaencob (onder zuurstofschuld) werken en
dus minder gaLM afvalstoffen prrrduceren. De w.u. voor een trainirg kan in-
tensiever zijn, zodat a1 een zeker trainingseffect verknegen wordt. Een in-
dicatle vor de intesiteit geeft de hartfrekwentie, deze zal bij een inten-
siteit van * 6CPl, ornstreeks de 150 slagen per minuut zijn ( L7O - leeftljd).

PSYO{OLOGISCHE ASPECTHV

loora1 bij sporten met moeilijk coördlnatieve bewegingsverlopen (bijvoor-
beel-d turnen) 1s een specifieke mentale voorbereiding van belang. Bij de
voorbereiding voor een lange afstand zijn mentale trainingsvormen minder
van belang, de concentratie tijdens de wedstrijd speelt dan een grrctere rrrl
(behalve voor degenen die hun verstand op nul en hun blik op oneindig heb-
ben staan).
Ivrentale trainingsvormen zoals 'rrelaxatierr oefeningen en rrautogene" training
kuu:nen ook voor de lange afstandloper van belang zijn. Bij de warming-up
voor de loper is het van belang dat hij het nut ervan inziet en met een
verhoogde wils-inzet en met plezier aan de komende training of wedstrijd
beglnt. Door de warmlng-up steeds te variëren za7 dat eerder berei-kt worden.

OPBOLM VAÀI DE WARUING-UP

Vooral de statische rekkingsoefeningen zijn momenteel erg in de mode. Ook
bij de warming-up zijn ze uitermate bn:ikbaar. Echter, alvorens ze toe te
passen 1s het raadzaann ze aarrvarkelijk onder desl«rndige leiding aan te 1e-
ren. Vooral jeugdigen dienen voorzi-chtlg met r.ekJ<ingsoefeningen orn te gaan.
Voora1 bij de warming-up moeten verende rekkingsoefeningen vermeden worden
i.v.m. mogelijke spierscheuringen. Licht verende bewegingen l«:ruren wel in
het tweede deel van de warming-up worden toegepast. Ivlet verwerking van de
gegevens uit voorgaand verhaal kururen we de warming-up in schema zetten.

AT'KOELEN

Na een tràining zu11en de meesten van ons nog we1 even uitlopen. Echter
vooral na een wedstrijd zien we vaak dat er abn:pt gestopt wordt met iedere
verdere activiteit. Vooral na intensieve belastingen zoals een tempo-trai-
ning of mlddellange afstand, maar ook na een eindsprint bij de lange afstand
zullen onze spieren vo1 afvalstoffen zitten (melkzuur). AIs we nu abrupt
stoppen zullen onze huidbloedvaten zich ver:wijden en zal er minder bloed
voor de spierrn beschikbaar zijn. Door in bewe§ing te blijven zal de bloed-
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circulatie in de spier"en gestimuleerd blijven en de afvalstoffen sneller
worden afgevoerd.
Onderzoekingen hebben aangetoond dat het lichaam zich het beste hersteld
bij een activÍteit met een intensiteit van 6O à 7e/o van het maximale zuur-
stof-opname-vermogen. Dit komt overeen met de intensiteit die we bij de
warming-up toepassen. De warming-down zal daarom in omgekeerde volgorde net
zo ln:nnen zijn a1s de warming-up. Het is belangrijker dil.ect ln beweging te
blijven dan na een wedstri-jd even stil te staan met een deken om je heen of
je tralningspak aan te treld<en (we1 bij erg koud weer).
Je hebt a-lleen maar kans op extra langdurlg nazweten. Door in bewe$ing te
blijven en geleidelijk de activiteit te vermindenen zul je gelijlsnatiger
aÍkoe1en. Door de orngekeerde volgorde van de warming-up toe te passen, zu1je eindigen met de neld<ingsoefeningen. frndat je spieren nu warmer zijn dan
aan het begin, kun je rek- en strekbewegingen enigszins n:imer uitvoeren,
waardoor de bewegelijlfieid meer za1 toenemen. Het is te hopen dat we aan de
hand van het voorgaande verhaal meer aandacht gaan besteden aan het opwarL
men en afkoelen voor en na een wedstrijd of training.

AIs geheugensteun bij de komende loopactiviteiten onderstaand schema:

TIJDSDUUR

VOLC,ORDE DOEI,EN/EFFECT

I langc
lafst. tr
lwedstr.

korte
afst. tr.
wedstr.

GEBRUIKELÏJKE VORIV]EN
(Ui-i fret lopen)

1 Ontspanrren
. losmaken
vooraf

2 Eigerr-lijke
warming-up

3 Specifieke
aarrpassi'ng

- geestelijk
instellen

- hregnemen
ttval Sgtt
sparuringen

- herstellen
elastieiteit
en bewege-
lijl,rtreid

+3à6
minuten

- vervolg 1

- .rerhoging
lichaams- en

+5àB
rninuten

spiertemperatuur
- ''rergncten slag-

en minuutvolurne
van het hart

- mobillseren
dep&s
capilaire werking
stimuleren

- verhogerr
ventiiatie

- verv.>lg 2

- motorieke
passing aan he
eigenlijke
beweginsverl

JaÍl

+ 5a,
t-inuten

6

+7àL2
minuten

+ 5à10
minuten

- nek- en strekoefenin-
gen vooÍnamelijk
sLrtisch

- ontspanningsoefeningen

- dribbelen, drerven
- lopen gecombineerd met

oefeningen
- ffnamische oefeningen

(sparurings + ontspan-
ningsoefeningen)

- imitatie-oefenirgen
- J-oopschol ingsvornren
- ( te'cluriek)
- actieve overgang naar

trainÍng of wedstti3d

a
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OÀMVIOET]NG IN IVIEYEI{DEL

@ zonda,gochtend 14 oktober zaten we met een groepje Foad Rurrrers na de
training nog wat te drirken in theescherkerij Meyendel, toen er plotseling
iemand naar ons toe l«,vam. Het bleek de B3-jarige heer C.C. de Neef uit ldas-
senaar te zijn. Hij vertelde ons, dat hij het zo leuk vond om zoveel hard-
lopers in Ivleyendel te zien.

Zeventlg jaar geleden was hij ook een enthousiast r€nner. Het ging er in
die tijd we1 wat anders toe. Ze hadden toen nog niet van de mooie hardloop-
spuIlen. De volgende zondag zouden w1j een foto van destijds te zien krii-
gen. ogl de vre;.g of daar misschien een geschreven vertraa] bij kon, antwoord-
de de heer de Neef bescheiden, dat schrijven hem niet zo gemakJ<e1ijk afging.

Toch bracht nij 2l- oktober de foto en het volgende verhaal voor ons mee.

Els Bloemen
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HARDI,OPHV, 70 JAAR C.ELEDEXI

Het begon zo. Ík was op 13-jarige leeftijd zeer geïnteresseerd in sport.Ïk deed van a-l-}es, maa.r lopen was mijn grrcte liefhebberij. Wandelenbljv.
en het leifst afstanden van ve.l-e kilometers. Dat was in Rotterdam 1n een
arbeidersbuurt.

Ïn deze buurt woonden veel mensen die postduiven hié1den. Je zou zeggen:
"h/at heeft hardlopen hiermee te maken?i'. l,,lanneer de duiven echter va' ht,ereis ten:gl«,,lamen in hun hok, moesten de rlngetjes, die onr hun poten zaten,zo snel mogelljk door hardlopers naar een café-gebracht worder,. Oar" stond
een klok en men kon bepalen welke duif het eerst aangekomen was. Voor dehardlopers was het ook eerr steeds ten:gkerende st:i.ijà, wie het eerst metzijn ringetje het café t«r',am binnentrollén. Ze scheptén'vaak op over hun tljd
en maakten er n:zie over.

Het bleef kibbelen, totdat iemand op het idee kr^rarn hardloopwedstrijden teorgarriseren vanuit caféts. Er moest op zater.da,g worden ingeschreven voor 25cent. Zonda,gmorgen orn 11 ra:r was dan de start.
op de 1@ m. sprlnt was ik zeer goedr rna?v'op de afstanden 5, 10, 15 en 2ol«n. l«,varn ik ook aardig mee. Dat wtj- zeggen ,èt de eerste 10 of 2o lopers.Ïk was natuurlijk te jong bij die anderen vergeleken. ook waren de onrstan-
digheden niet zo best, aangezien het crisistijO was.

We liepen meestal door Rotterdam, Orerschie, Schiedam en alle ornliggendedorpen. De prijzen bestonden voor het menenàeel uit huishoudelijke artike-1en. Wie het eerst birrrenl«,,rarn had de eerste keus. De meeste deetnemers wa-r€n
gewonde ar'{ceiders, dus konden ze de prijzen goed gebn:iken.

Velen werden begeleid door mensen op de fiets, waarvan er soÍns weI eens éénop zijn mondorgeltje speelde crn de boer op te irrrclijken.

Iedere zondag startte de race op een andere plaats. rs Avonds wa,s de prijs-uitreiking. Darr war\-ón de vrrcu',,ren er ook bij. Op een gegeven ogenblik kalamener advertenties Ín het Rotterdams Nierawsblad, Loals: "De natuur in .... goedvoor de gezondheidr', r,. Een wandelrit naar Goudan, enz.

Naar ik meen is in die tijd de n.W.V. (RotterOamse Wandel Verenigirg) opge_
-richt. Later ging deze grote wandelvereniging meer op een atletióxcruu iï3-ken en werd a1les beter georganiseerd.

Tóen 1n 191-4 de eerste Wereldoorlog uitbrak, vertrrck 1k naar Engeland, waarik in het paardenvak terecht }«,vam.

De loopsport ben ik altiid trouw gebleven. In mljn dlensttijd heb ik eenkeer de vierdaagse met goed gevolg uitgelopen.

C.C. de Neef

geboren O2-12-19OO
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AAI{IOOP I{AAR DE C.P.C. ETFDE GITY-PIER.
GITYLOOP

De ni.eulre CPC-groep 1s in training. Het enthousia,gne en de irrzet kent geen
grrenzen. Er wordt hard gewerkt om op 30 maart de 2l- kilometer succesvol on-
der de voeten weg te kun:een stanpen. Met vasthoudende verbeterrheld bijten
zt j zic}l va,st in de voor hèn niet malse trainirgsschemars van Keith.D.

Elke zaterdag komen de nieure cracks samen op verscheidene lokaties in Den
Haag. En iedere zaterdqg, weer of geen weer, li.jkt de groep groter, sterker
en sneller. Veel HRR-(st)ers hebben verleden jaar of het jaar daarvoor op
dezelfde wijze hi:n debuut gemaakt en ln:nnen zich nog levendig herinneren
hoe zwaar, maar ook hoe inspinerend die wekelijkse trainingen wanen en hoe
het vertrouwen in eigen l«:nnen gr.oeide.

Dit jaar is de gncep, bij wijze van experiment, verdeeLd in mensen die een
7-daags schema en mensen die een 4-daAgs schema volgen. De verdeling is on-
geveer fifff-fifty. Het zal interessant zijn te zien wie van deze het beste
resultaat zullen behalen.

De tweede lndeling is naar niveau genraakt, waarbij B groepen van 10 à 12
man en vro\rw tot stand zijn gekomen. De sfeer in de groepen is ultstekend
en enthousiaste kreten zijn niet van de lucht. Toch wordt er ook we] flirk
geklaagd over de zwaarte varr de schemars en worden er twijfels geuit over
de haalbaarheid van het doel. Maar dat wlIlen l«:nnen is, daar is iedereen
het over eens.

De training begint, net als blj ons, met een inleidend praatje van Keith of
Ton. Daarna wordt er onder lelding var,r een lfrR-(st)er hard getraind. De
trainingen duren zotn 45 à 50 minuten, waarna ieder zich uitgeblust aan de
koffie zet. Tijd om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de
train(st)ers/begeleid(st)ers. "Kan je a1s het regent ook binnen trainen?".
r'Ís het erg om meer te doen dan op het schema staat?rr. Da.arna gaat ieder
gewapend met nier.me schemars zijn of haar weg. Een nieulre week staat voor
de deur.

Ik heb tot nu toe gr.oep B onder mijn hoede. Deze groep bestaat uit 11 vnf,u-
wen en 1 man. De leeftljd varieert van 13 tot 52 jaar. Qua inzet en enthou-
siasme doen zij niet onder voor de sneller€ grsepen en de grenzen van het
uithoudingsvermogen zijn navenant verlegd.

In deze grCIep loopt ook Loeki Verschuren, die het geheel voor de Haagse
Courant volgt. In deze krant heeft ze elke maandag een nrbriekje onder de
titelrrAanloop naar de CPC'i. Gesponsord door Gladstone, zoals ze ze)-f zegt,
pr"obeert zij alles te volgen. Ik dring erbij haar op aan een gezondere
sponsor te vinden.

Ten tijde van het trainingsweekend in V,/i11ingen zal het grootste deel van de
training errop zltten en zu1len de HRR-(st)ers die meegaan een blik in de
ker:ken kunnen werpen. Reken maa-r op een fiks aantal concurrenten, waruteer
het CPC-peleton zich op 3O maart in beweging zet.
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Een C.P.C.er op trainingskanp met de H.R.R.

Als een vneemde eend in de bljt voelde ik me, nadat ik eindelijk de bps ge-
vonden had, die me naar het Sauerland zou br"engen. @gehouden door de avond-
spits nende ik met het gezin öi'ie keer langs de bus, voorrlat mijn kamerge-
noot me oppikte. @gelucht ging ik zitten.
Gelukkig was ik niet de laatste. Die rreerrr liet ik aan een man rnet hoed, dle
alleen Engels sprak. Voor zover lk wist wa,s het tijdwerschil met Engeland
60 minuten, maar tijdens het tralningskanrp bleek dat vaal< 65 minuten te zijn.
Na het vertrek sliep de jongedarne naast mij met een vr"edige glimlach spoedig
in. Ivlijn stembanden werden dus gespaar,d, maar hoe ze heeft kurinen slapen
tijdens de nn:ziek, die werd uitgezonden door Yvonne zal voor mij altijd een
raadsel blijven. Mijn oren tuiten er in ieder geval nu nog van.

Blij verrast was il< met de aarkondiging van Keith, dat we pas om 7.15 uur de
arrdere ochtend mochten gaan trainen. Goed hoor, orn in je vrije wèekend a7 zo
vïDeg te mogen opstaan. Mijn baa,s krijgt nre niet zo gek en daar krijg ik
gèId toe in plaats van te moeten betalen. Enigszins gespannen wachtte ik de
andere ochtend af. Ik frad geen idee van wat me te wachten stond, maar de
eerste training viel me niet tegen. Jarmrer dat ik geen alpinistenuitrusting
had meegenomen, want het hlllwork bleek killwork. De afdaling was een r.egeI-
r^echt avontuur en ik leerde een paar splinternietn^/e uitdn:ld<ingen, wè1ke ik
hier niet kan neerschrijven, omdat 1k geen n:zie met de Bond zonder Naarn
wil. Nadat het gr'Öotste gedeelte, sonrnigen met lichte beschadigingen, was
afgedaald, bleken er in de buurt van de top nog erkele figur:rtjes te zitten,
die niet verder durfden. Uitgezonden reddingspatrrouilles losten dit probleem
deskundig op. Al1es bij elkaar was het mij rreusachtig meegevallen. Ik had
dus kenrrelijk niet voor niets aI twee maanden getralnd en het ontbijt
srnaakte rne dan ook uitstekend.

I s-lvliddqgs werd mljn illusie wreed verstoord en kr"eeg ik een voorproefje van
de rest van het weekend. rrZun Langenberg" heette het monster en ik moest er
drie keer overtreen. De derde keer kan ik me nauwelljks herinnenen, maar ik
weet nog wel, dat loes me vrulijk keuvelend in beweging hield en me letter-
11jk over de top heen sleepte. Bedarkt loes, voor de moed die je me gaf en
de adviezen. ïk heb nog veel te lenen.
De overige drie trainingen war€n een regelrechte marteling voor mijn geplj-
nlgde lichaam en eerst tijdens de zond4gmiddqgtrainirg had ik weer plezler
in het Iopen. Na een verblijf in het zwembad besloot ik orn op de maandqg-
ochtendtraining nog één keer aIles te geven.
Die laatste heuvel zal ik noott vergeten, maar toen ik boven l«ruam als laat-
ste onder applaus van een aantal anderen, die op me gewacht hadden, voelde
ik me wereJ.dkampioen. Ctnt2ettend tevreden met me zelf daalde ik op vleugel-
tjes af.
trHeb je wat geleerd?r' vroeg mijn vr\oll,v, toen ik weer thuis wa.s. Ja, dat heb
ik. Geleerd heb ik orn verschrikkelijk af te zien. Dat zal ik nog nodig heb-
ben tijdens de C.P.C.Ioop. Geleerd heb ik orn niet met de srrelsten mee te
willen, want de dreun daarna is enorm.
Ik heb geleerd, hoe je Keith op tijd l«:nt laten komen, maar tijdens de
C.P.C. za\ blijken, dat de laatste de eerste zal zijn.
Ik heb geleerd van de vele inter"essante gespreld<en met de anderen over on-
dervrerpen, die varieerden van 'rharrdlopen met alles erop en er:aarril tot ?
Juist ja. Best ler:k orn met vaki-dioten op stap te zijn. Bovenral nèU iX ge-
leerd, dat het mogelljk blijkt te zijn, een stel wilörr"eemde mensen biruren
de kortste keren zlch in een ander"e grrcep te laten thuisvoelen. De band, dle
ontstond met de anderren was voor mij het belangri.jkste dit weekend.

Bedarkt I-oes, Jo1ien, Ton, Keith en aIle anderen. Het was een. z[^/aar, maa.r
machtig fijn weekend.

Gerard van Drinen Zz
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Trainlngsweek-end in het Sauerland

Voora1 door de leuke herinneringen overgehouden aan het rrArdennen week<nd'l
van vorig jaar heb ik besloten ook dlt jaar deel te nemen aan het trainings-
week-end in het Sauerland.

Na een gezellige bustocht l«,vamen we in Willingen aan omstfeeks 11 trur rs a-
vonds. Na een kort bezoek aan de disco van het hotel direct gaan slapen,
wetend dat het de volgende dag er beestachtlg aan toe zou gaan tijdens de
heuveltrainingen.

Mljn rrrees (froop) werd bewaarheid, want er werd de volgende morgen een zeer
steile en op vele plaatsen nog gladde heuvel beklonrnen. De moed zork diep
in mijn NIKEils en al gaur,.r werd het joggen een wandeling naar de top. Het
afdalen bleek een gevaarlijke zaak te zijn maar we l«,vamen er zonder (een
erkele met) kleerscheuren vanaf. Tijdens de mi.ddagsessie llep ik in een
grcep die werd geleid door Ruud van Grrceningen en wederrcm was het parcours
op vele plaatsen glad en slecht begaanbaar en het verbaasde mij dat velen
de gladheid niet afs een bezwaar zag:rl Varr de g}àdheid hadden we vorig jaar
in de Arderuren gelukkig geen last. Naar mijn nrening hadden we toen ook niet
te maken met zul-ke steile hellingen als in Willingen.

We zijn dus fl1rk tekeer gegaan tijdens de volgende sessies en in het bij-
zonder gedurende de mlddqgsessie onder leiding van Herury Perdijk, waarblj
we de steilste klim ontdekten. Ík za7 deze adembenemende klÍm niet zo
gemakkelijk vergeten. Iedereen heeft deze klim op een eigen wijze ervaren
en Simon, onze bild<elharde veteraan, maakte na afloop varr de klim een ver-
gelijklng met de I'Ardennenrr van verleden jaar, toen hij aan het einde van
zijn latljn met een bootje de Maas trachtte over te steken, om zodoende de
loop te verkorten.

De keuze van het verblijf was naar mijn idee beter dan die van vorig jaar:
tussen de trainingen door kon men nu kiezen ui-t sauna, zwembad, fitnessza,al ,

tafeltennis, enz, zodat ook de niet-lopers of de geblesseerden (beterschap)
aan hun trekken kwamen.

rs-Avonds was de gezelligfreid weer troef: met een leuk groepje uit eten en
daarna naar de disco.

De mensen, die zich voor de organisatie ingezet hebben, nogma2ls bedarkt.
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Zrlolle KminippleinT
§iinard Voorslad3B
Hih€rsrm Hih/enshoíHg7

050-143365
o55-222407
038-21 051 7
04490-23126
035-233431ïhurg StAdhuisplein342 013-354693

NijrÍregon Bloemeotraat56 08&239666



DE GESSHIEDB$ÏS VATI DE OIVIGINNING VAI{ IV]EYE}IDEL

op de kaarten van de Hollandse kust uit de 15e en de 16e eeuw worden de
duinen altijd zeer schematlsch weergegeven als een verzameling van gelijk-
vormige zandhoopjes. Ook beschrijvingen uit die tijd geven weinig gedetail-
leerde informatie; de duinen komen ér in naar vonen a1s een bar landschap,
op vele plaatsen slechts bedekt met een schrale begroelng en sterk srbuivend.

Eerst op de kaart vari het Hoogfreemraadschap Rhijnland van 1682, getekend
door J.J. Don, komt men de namen tegen van een aantal duinvallei.en, waar-
onder ilMeyendelrr, rrKijftroekrr en rrBierlapt', welke ter hoogte van Wassenaar
zijn gelegen. Het woord del wordt veel gebruikt om een lage vlakte aan te
duiden; men vindt het woord ook terug in rramen van andere va11eien, zoaTs
rrD:ttendeltrenrrVrlaterdel'r. Ook geven de namen vaak een aarrwijzing omtrent

de begqceiing, zoals I'Ivieyendel" (meyen = rneidoorns)r r'rt O:de Rijs'r en
ilBerldreiderr. De begroeing bestond veeIal uit bomen, meest berken, elsen en
eiken, waarvan het hout door de bewoners van de nabj.j gelegen dorpen a1s
brandl-rout werd gebn:lkt. Door de hoge grrcndwaterstand stonden de valleien
rs winters vaak vol water.

fn de tweede helft van de 1Be eeuw ontstond er pas belangstelllng om de
duinen ten behoeve van de landbouw in cultuur te brengen. Voor de duinen
tussen Katwi.jk en Scheveningen is bepalend geweest dat in 1B2B een zekere
Gevers tot agent van de domeinen werd benoemd, die een warm voorstander van
duinontgiruring was. In 1-829 wordt op zijn lnstignatie een eerste begin ge-
maal<t met de ontginning van Meyendel. Aan de zuidelijke toegan§ van de val.-
lei wordt een huis gebouwd, waarin zich een opzichter met zijn gezin vestig-
de. Het eerste wat men ondernam, was de aanleg van een bosstrook langs de,-
westzijde van de va11ei, teneinde het achterliggende land te beschermen te-
gen de wind en het stuifzartd. Er wordt zaad van de grrrve den gemengd met
winterncgge gezaaid; het volgende jaar werd de rrcgge zo 1ang afgemaaid dat
de stoppels aan de opkornende dennetjes beschuttlng boden. Ook werden tussen
het zand e1kels en wilde kastanjes ultgelgd. In twee jaar tijd was de be-
manteling van de vallei voltooid en kon vee worden gekocht waardoor de mest
werd verkregen die voor de verdere ontgiruring noodzal<elijk was.

Ten behoeve van de ontgirrning wan Meyendel werd een brede hoge wa1 opge-
worpen die ook met bqnen werd beplant. Deze wal ziet rnen thans nog duide-
lijk lopen aan de oost-zijde van de huidige boerderij Meyendel. Aan beide
zijden van de wal werd het land vlak gemaakt en in kultuur gebracht. Een
groot deel hiervan 1s nog vlak grasland. A1leen al 1n het dienstjaar l-835/
l-836 werden de volgende boomsoorten ultgeplant: 30.QOO e1sen, 42.OOO drie-
jarige dennen, B.2OO populierensteld<en en BOO wilgensteld<en; verder nog
iepen en esdoorns.Ook werden 50 mud eikels en 1O mud wilde kastanjes uitge-
1egd. Wij zijn hierover zo goed geinformeerd door de uitvoerige rapporten
die Gevers uitbracht aan de Domeinen.

Wanneer in 1B3B de balans van de ontginning van Ivleyendel wordt opgemaakt,
zien wij 11 ha jong bos en 22 ha bouw- en grasland,.waarop winterrrrgge, ha-
ver en aardappels worden verbouwd. Verder was er een aanzienlijke veestapel,
nanelljk 7.OOO schapen, 40 nr:rderen en enige paarden. Er stonden toen op
Ivleyendel, Kijfhoek en Bierlap in totaal- 13 woningen en 5 schuren en er waren
n:im 70 bewoners.

De ontgiruring ondervond echter veel schade van konijnen, droogte en stormen.
En, hoewel Gevers overtuigd bleef dat de ondermeming na verloop van een
aantal jaren op eigen benen zou kunnen staan, deden de aanhroudende tekorten
en andere ongunstige berÍchten het vertrrcuwen dalen. De }«:ltur ging in de
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konrende jaren steeds verder achtemit en de veestapel slonk.

ïn 1843 werd besloten om grrcte delen van de Staatsdomeinen, waaronder de
duinen bij Wassenaar te verkopen. Deze verkoop kreeg in 1B5O zijn beslag,
en voor fI. 28.0OO,- I«,.rarn de vlakte lvleyendel met het onrrirgende duin in
het bezit van Barrcn van Pallandt. Nog vele jar.en werden ebhter op Meyendel
gewassen verbowrd, totdat 1n 1895 ook hieraan een einde l<ram. Aan dit 1ot
had ook echter de Duinwaterleiding van rs-Gravenhage schuld. Deze was in
1874 begonnen orn aan de duinen tussen Wa.ssenaarsesl4g en Schevénirrgen drirk-
water te onttrekken; a1s gevolg hiervan daplde de grondwaterstand zo sterk
dat verdere ontginning onrnogelijk werd.

lr/anneer men thans door Meyendel loopt - of nent - zijn er nog veel nesten
ten:g te vlnden van de l«:ltuur-onderneming uit de vorige eeuw. In de eerste
plaats de grote stenen schuur naast de huidige boerderij, welke in 184O
werd geborrwd; het jaartal staat nog 1n de gevel. Verder de vlakten ornzoornd

door wallen ten oosten van de boerde:hlj. Op deze wallen en ook elders ziet
men nog veel bornen die in die tijd moeten zljn aangeplant: kastanjes, popu-
lieren, eiken, iepen, grove deruren etc., welke thrarrs de nespectabele leef-
tijd van ca 1-5O jaar hebben bereikt.

Chris D:dok de Wit

Een van onze act een 24-uurs estafette: de CBstafette-loop.
13 lopers, die in een non-stop loop de afstand Voorburg - Heerlen hebben
overbn:gd, ter gelegenheid van de openirg van nieuuöouw van het CBS in Heer-
Ien.
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Opgenomen worden in princlpe die evenmenten, waararn door Roadrunners werd
deelgenornen. (o rnn-teOen)

17e Mosse Westerschouwen 27e C,ouda Cr"oss 3I«n'

-LL-1984 24-LL-L984
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o
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74 Hans Post @ 35.30

lrlarandeloop Tilburg
TBOO m. 25-11--1989

senioren:
1. Willy Lanrijs
2. E van Gemeren
3. T I0erkx

1-58. Hans Post @

Internationale Duindist-Cross 16-12-l-984

3 lsn danes

L lvlarian van Klirk
2 ï/111y Don
3 Corry van Egmond@

7 Tres Duyndarn @

75 Wim Hoek bij de l-O lcn.

veteranen:
1. M. Jansen
2. J. Hensoop
3. F. Krijnsen

25. Jacques Betjon@

B l«n henen

l- Carlos Lopes
2 ALex Ha,gelsteens
3 Theo vd Abbeel

1 Simon Blom
2 Huub Pra,gt
3 Leon vd Velden

30.
30.
30.

29

14
35

l-2.l_o
L2.L4
L2.23

4
1
3

10.49.O
10.59. O

11. 01.O

1i-.50.o

29.
29.

1 El1y Verhulst
2 Magda ïlands
3 Wilma Rugnan,

24.22
24.39
24.57

27.38

2s.51.59
24.LL.O5
24.20.8

3B
tr2

5429.

24.46
25.58
26.33

a
45.23
46.23
46.26

o
33 Corry van Egmond@
42 E].s Bloemen @

51 Tres D:yndam @

62 Yvonrre Gerner @

Halve Marathon Leiden 21 l«n 23'L2-tgB4

1 Theo vd Veer
2 Pi-eter Fris
3 Ton Teepe

93 Eddy zj-ilo 1,.28.L2

Kerstloop 1984 Rhoon l-5 I'sn. 22-1"2-1984

1 Johrn Vermeulen
2 Huib Dalebout
3 Rene Starn

1-19 Wim Hoek @

l-65 Hans Post @

176 Peter D:yndarn @

2O2 Cor Bontje @

217 Arthur Heerkens@
225 Ton Vermolen@
244 Frans Dqpdaln@
26O Rr:ud van Groeningen @

273 Jacques Beljon (niet gestart)
274 Frank Durand @

277 Bart van Wanstan @

dames
1 Ciska van Velzen
2 Corry van EgmondE
3 Anne van Schuppen@

35.42
37.13
37 .36
38.59
39.38
39.50
4]..O4
42.28

L4.L6
74.54
15. 16
16. 05

1.O8.13
i-.08.20
1.09.56

1

1,

1

a

I
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DRIELUIKI4ARAï}ION_Ipn Eeag I
14.065 m. 12-OL-1985

l- Ivlario vd Hoeven
2 Nico Zandvliet
3 Roger Vhlte

DRIELUIKMARATHON lqn _FIC4glI

1 Hans Vrolijk
2 lvlario vd Hoeven
3 C. Schalkwijk

47.42
49.77
49.36

50.34
52.29
54.47
55. s8
56. 1_9

49.26
50.39
50.54

54.U
55.45
58.O7
58.26
60.39
61. 13
61.55
64.23
64.30
66,L2
66,17
67.28
69.02
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o

o

o

o

o

o

L2
20
39
42

i69
75
81

109
1-1_1_

t22
L23
L37
L4t
145
146
r_63
L67
]-7L

Kees Verhoeven
Rinus Iruremee
Aad v.d. Voort
Corrie van Egmond (ee aame)
Piet Egperts
Frark Durand
l4arja v. hlestervoort
Ron v.d. Linden
Yvonne Gerner
Erik de Nlet
Rotteveel
Aad Overdevest
Berrend van Zetten
Heruey Perdijk
Ria Durand
José Bitter
Gerda Koper
Melanie Goemans

THEHAGUE
ROAD

RUNNERS

ldim Hoek
Kees Verhoeven
Rinus Iruremee
Jan van Egmond
Kees de Niet
Corry van Egmond (2e dame)57.22
Piet Egberts 57.40
Frark Durand 59.53
l4arja v. lVestervoort 60.44
Aad Overdevest 61.07
Ron v.d. Linden 64.06
Berend van Zetten 65.21-
Yvoru:e Gerner 66.30
Ria Durand 67.35
Gerda Koper 71,.L2
Erik de Niet 7L.57

69.1-9
69.30
72.35
75.32,
78.10

I
L4
22
26
29
39
4L
63
75
BO

103
107
118
!29
L41,
L42

Van het derde deel van de DRïELUïKIvIARAïïION is hefaas geen uitslagenlijst
verschenen, daar de tijden op het uitgereikte diploma vermeld werden.
Winnaar was in'ieder geval lvlario Verhoeven van V&LTC. Snelste Roadn:rueer
was Kees Dqrndam voor Hans Bongartz en de overige Roadn-:nners. Corry werd
voor de derde keer tweede dame.
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LITERATURE REVIE"!'/ february 1985

The following articles of particular interest are to be found in the run-
ning m4gazines indicated. If you wish to borrrcw them, or take copies, Bet
in touch with Barry Dyke (OrzL7-BZLB).

RUNNING IV]AGAZÏNE (english)

November 
lssue' ff31;=ï il:ï::3ifl:'-.,. risks

How do you take you diet?

December issue: Ovett- a:tobiography - continued
The New Marathon King - Steve Jones
Runners drirks - causes and effects of

dehydration

Janu4ry issue: Runners dririks - Pt II
Ovett - Pt III
lliorkout with Allison Roe

RLINNERS WORL,D (english)

l-6
36
60

50
54

40

64
23
62

page

36
44
52
60

o

o

o
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o
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December issue: Second arrrual sports medicine special
All about tear foot control
The conditioning of distance nnners
Diet for Life -

RACE CALENDAR 84/85

H.R.R. Training weekend
Alphen a.d. Rijn 15 l«n vets en dames/2O I«n. heren sen.
H.R.R. Time Trial

Rotterdam I{arathon / fS l«n prestatieloop
LonCon trlarathon (grloup travel)
Middelburg Trefcenterloop 25 kn

H.R.R. Time Trial
Amsterdam Iviarathon en Z marathon

H.R.R. Wedstrljd SecretarSr: Iouis Brugman
Haverkade 5a
2586 TS Den Haag
o70 - 523868

a

IVIARCH

l-st-4th
9th

24th

APRfL

20th
21st
27th

IUAY

5th
11th

o

a

a

e
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NIEUhIE LEDEIV

Herk Bate1aan, Rijswijk
R.A. Blok Den Haag
H.J.J. Bn:ning, Den Haag
Koos van der Doorn, Scheveningen
Ronald Dros, Leidschendam

Ben Girwarr Den Haag
Fred van der C,on, Den Haag
Jan de Graaf, Scheveningen
Wim de Grpot, Den Haag
Par:I Harland, Rljswijk

Kees Koreneef, Rijswijk
F. Kottelaar, Den Haag
Rob lfuijtenberg, Zoetermeer
I,eo Llprnan, Den Haag
Bert lvlartens, l,eidschendam

Dnee op rt Ve1d, Delft
Astrid Pieterse, Den Haag
I0aar Rog, Den Haag
Car.el de Ru, Den Ha2g
Arure van Schuppen, Den Haag

Arco Tlnmermans, Delft
Hans Tuijl, Den Haag
Frank van der VaIk, Voorburg
Koos Verhoeve, Den Haag
Aad Vermeer, Rijswljk

OPZECCINGEN

Frark Aghina
Je1le de Beer
Frark Beld<er
Simone de Best-Tuijt
!{ilma Blankers

Claudia Harteveld
Barend Henrnes
Robert Keijzer
Ivlichel Klarenbeek
Herk de Kleine

Gerard van Duinen, Den Haag
George Eimerman, Den Heàg
Willem van Ettirger, Den Haag
Joop Evers, Den Haag
Rob Geens, Den Haag

Ton Heerkens, Den Haag
Joop Hoorenman, Den Haag
Kirsten Huisnan, Zoetermeer
Joop Huijskes, Den Heag
Gerda Koper, Den Haag

Ruurrl Mazune, Den Haag
Corry Midde, Den Harg
En-ze Moons, Leidschendam
Erik de Niet, Zoetermeer
Kees de Niet, Naaldwijk

Fred van der Sluijs, Den Haag
Rob Stlnis, Den Haag
Ton Teepe, Den Haag
Cor Tekelenburg, Den Haag
Frark Thuijs, Schevenirgen

Jolm Zabicki, Delft

E11en Borurema
Tera Borst
Ilarleen Br.edencde
Ivmrianne de Brrljn
Hanneke vd Bult

Ronald loos
D:ncan Ivlacgregor
Bernadette lv.larinus
Yvonne Polderman
Johan Post
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