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Voorvloord

No*"uler, ledenvergaderir-rg d.d. 27 maart 1965

Hot club infc

De vjc*;orie begin*, in Gouda
Blcernendeel LO E.l',.

Alpher, a.d. Fijr.

23e Zilverer, I'rclenloop

c.F.c. l_985

C.P.C. 1985 eer, succes c,f nle:?

Trrr*s-crcss

De Westland i,rara*.hon

Ues:land hali,e ma-l athcn
15 l.rr, Rotterta'r:

hlnd er: wà*,€I' 3-1-c *u€g?r;s-,a:rder in U--rech-"

Clubfees-, 27 apr:"1 19t5

Bes;er:1ijst

Ton: Teepe

Ui *"s1agen,/resul -"s

Time-*-r:al resul *;s O5-O5-i98=-

Energl e',,erbn:ik.

Race ca-lenda--

1OO ].fi', Koppelloop. h:.e?
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Ctrairmans Foreuord - líay 1985

At last we are approaching the time when 'The Hague Road Runners' will
have a home. We will then be able to focus our activities from the club
house and hopefully communicate with each other more effÍciently and further-
more create our own social atmosphere. Coming together as a club is so impor-
tant if the club is to prosper and I personally see the acquisition of a

club house of paramount importance.

Hopefully the club will have such a luxury sometime in October 1985.
Pfease bear with the existing situation for just a few more months and then
in October I hope to see the club rea11y take off and become establ-ished
as one of the premier Dutch running clubs.

Looking around the membership I can see that we have many very able
people that I hope will play some part in the development of the cfub which
after all is still just in its second year. We have come a long way but now
we must get the house in order and move forward.

The club committee welcomes input from new members or for that matter
any member who would like to contribute in any way, please don't hesitate
in making yourself known to a member of the committee. We need people for
organising social events, tirne trials and many other activities such as fund
rai sing.

The summer is now with us and we can thoroughly enjoy being out in the
fresh air and taking in some sunshine whilst on our training runs. We will
continue to meet at Ockenburgh on Wednesday and Meijendel on Sunday.

The training sessions ï think need a little revitalising and I would
Iike to see more training groups formed whereby the numbers become managable
and the training becomes more specific. For this plan to become a reality
we requÍre more group leaders. Please see me if you would like to lead a
group or inform Jolien if I'm not around. Ideally I woufd like to start the
new group system during the summer as this allows time for members to identify
with a group before the late marathon season starts. Perhaps some of the groups
will be aiming for a marathon?

On the subject of training I will be writing a guide for club members
which hopefully will assist you in assessing your own training schedule and
maybe then making one or two adjustments to tailor your training to your
specific needs.

Success in your racing!

g, 4*n I\

5

Keith Deathridge, chairman
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Vers la tweede al ne ledenver aderin The Ha ue Road Runners ehou de n

woe ns maart

l. -9-P4.9

Keith Deathridge opent de vergadering. Er zijn !4 aanwezigen.
Hij refereert aan de trainingsgroepen voor de City-Pier-City, van waaruit
de club is ontstaan. De club bestaat nog geen jaar en telt al 189 leden.
ilisschien halen we de 200 per I nei 1985. l.Ie staan echter nog aan het begin
en Ínoeten noq heel wat leren. De voorzitter benadrukt dat r+e in eerste in-
stantie een hardloopvereniging zijn en het lopen van wedstrijden dienen te
ProÍnoten.
Een speciaal ingestelde commissie is op het moment druk doende met het vin-
den van een acco[rnodatie, een t'thuis" voor de club. Van daaruit kunnen ver-
scheidene clubactivitei ten worden ondernomen.
Keith Deathridge draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan
Ton Vermolen. Deze stelt voor punt 9 van de agenda "Benoeming kasconmissie"
te wijzigen in 'tBenoeming comrnissie voor het opstel len van het reglement
voor tuchtrechtspraak'r.

2, lngekonren squkken en mededel in

Rob Bleys heeft bericht van verhindering doorgegeven.

3. Goedkeuring notulen vo riqe alqemene ledenverqaderi nq

De notulen worden goedgekeurd.

4. Verslaq van de secretaris over 1984

Geen opmerkingen.

x Tussen punt 4 en 5 van de agenda r.lordt voor deze vergadering een stembureau
opgericht, bestaande uit Loes van der Kraan en Cees Duyndam.

5. Vers lag accornrnodat iecqmrnr ss iq

De acconmodatiecommissie wordt gevormd door Ruud de Ruiter, Aad Overdevest
en Ton Vermolen. Laatstgenoemde benadrukt dat er dringend behoefte is aan

een clubaccommodatie, oíder meer voor verbetering van de cormunicatie (prik-
bord), wedstrijdsecretariaat en secretariaat.
Ruud àe Ruiter geeft een korte toelichting.rDe opdracht was: tussen Kijkduin
en l{eijendel n i een opperv,takte van ! 50 m', twee kleedkamers' met kantine,/
bar. Zówel koop- als huurmogel ijkhedeï' zouden worden ondcrzocht. Verscheidene
overheids- en particuliere lnstanties ziJn benaderd..Hieruit kwamen drie
reële rogelijkheden naar voren: t) Acconmodatie in de Uassenaar§estraat,
Scheveningen. De ruimte wordt waarschijnlijk verhuurd aen lndercn. Uanneer

deze afhafen, wordt onze vcreniglng alsnog benaderd. 2) yrtcrsPortaccormoda-
tie in lladesiein. Dit ls nog in-aanbouw en wordt gefinancleerd door Stichting
Haagse JeugdverbliJven samen rct Habo (Haagse Bouwbedriivcn): [Jii zouden dit.
moeten delen ,r*t o-.a. Jeugdverkenners en een surfctub. De ruimte is eigenl ijk
te klein. 3) Complex van de voetbalverenigtng 0ranJeplein aan de Buurtweg.
Zij hebben een hoop lcden verloren en hebben ruimte over. Dit ls tr+ee keer
zo groot als l{a.desieln, er is een grote kantine. Het huurbedrag I igt boven

ons budget
Concl us i e:

, maar er Ytlt over te Praten.
er is nog nlets gcvonden urat aan onze wensen beantupordt. Alle
t de ctub of daarbuiten zljn van hart'e rplkom.

6
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6. Vaststel lin van de be le i dsvoornemens ven: bestuur
tra nersqroep

Bestuur
#

Trainingen aanbieden aan clubleden heeft de hoogste Priori tei t.. Tot op heden

hebben we steeds begeleiders/-sters bereid gevonden de verschillende trai-
ningsgroepen te begeleiden.

Een clubaccommodatie heeft hoge prioriteit.

Er zullen 0pen Time Trials worden geörganiseerd. Deze worden n56st de eigen

club time trials jàf,ora"n (stond vórteérd vermeld in het clubblad). Deze

gpen Time Trials iullen over een ander Parcours worden gelopen, de afstand
is l0 km. Er wordt inschrijfgeld gevraagd; de opbrengt komt ten goede aan

de clubkas.

Trainingsweekends zullen net enige regelmaat worden geörganiseerd'

Het organiseren van wedstrijden behoort ook tot de activiteiten, éën hiervan
is de Íredesloop op 9 juni à.s. Etonic/Bill Rogers is de hoofdsponsor'
Paviljoen Halieveld meie-sponsor. Naast een wedstrijd is dit ook een presta-
tieloóp, Er zullen Nederlandse toplopers worden benàderd om aan deze wedstrijd
deel te nemen. Voor de Vredesloop zai een trainingsstage worden uitgeschreven'
vergel ijkbaar met de C.P.C.-trainingsgroepe!. ..

Op jf ,Éi is er weer de Braderieloo[ in de Badhuisstraat en op 3 november
ttThe Hague Ten Miles".
Volgend jaar staat de eerste Haagse Harathon op het programma.

tn [rinc'ipe organiseert onze u"réniging twee officiële wedstrijden per jaar,
met daarnaast de BraderielooP.
Ook de sociale aspecten worden niet over
is er een groots opgezet clubfeest.

het hoofd gezien: oP 27 aPri I

Redact iecommi ss i e

Ton Vermolen bedankt de redactiecommissie voor het vele werk dat er verzet is
voor het tots tandkornen van het rtHot Road Rev iewrt'

Ruud van Groen i ngen (e i ndredacteur) geeft een korte toe I i cht i ng.

Het clubblad heeft ten doel: - verstrekken van informatie aan de leden;
- bevordering van de communicatie'

Uitgangspunt is dat het clubblad se'tf-supiorting is. Het verschijnt eens in

ae i e- 3 maanden met een aantal vaste rubrieken'
Getracht wordt de inhoud luchtig 1te houden. Hisschien is een enquëte nuttig'
0m de kosten te drukken is distiibutie door de leden noodzakelijk'

Tra i nersqroep

à.s

ln aanvang werd in een grote groeP gelopen. Later is opgedeeld in groeoen

d.m.v. Drestaties on time trials. Voordeel van gtouptOe*ijs trainen: l) oP

;i;;;'"ïr;;;;-2Í-aanaacht en traininssmotivatie I iet op hoger pei I ' ledere

ó.Ë;p heeft eigen traine rsl+sters. Ei zijn inmiddels 5 trainersvergaderingen

Ë"holaun.Qndaíks het trainen in verschillende groepen is het contact tussen

alle leden goed. ledere trainer zorgt zelf voor een vervanger indien afr,rrezig

en voor ,".í""rdiging, resp. afgifte van trainingsschemar s.
Er is meer discipïinË nodig biníen de trainingsgioeP. Als men eenmaal in

""n !ro"p is ingedeeld, r^pidt verzocht daar oók- in te bl ijven, of verander

van gtoep in overleg met de trainer. 
.7



t/oensdag zijn er 5 groepen (groep 3 is gesplitst in twee kleinere groepen)
en zondag 4 groepen. Per groep rnordt een maximum aangehouden van 20 man(dit fomt in de praktijk neer op 15 man, want niet iédereen komt op de trai-
ningen). ldeaal is echter een groep van l0 man. 0m het niveau van de trainers
op peil te houden, start a.s. maandag (t/4) een trainerscursus. Zorn l5 man
doen daaraan mee.
Ruurd Hazure stelt een vraag over het nut van warming up en cooling down.
Ton Verrnolen: ieder bepaalt zelf of hij/zij rekt of strekt, maar in- en uit-
lopen is wel van belang.
Prestaties van The Hague Road Runners tot nu toe zijn aanmerkelijk gestegen.
Keith Deathridge, sterkste veteraan in Nederland, loopt voor onze club, even-
als Tom Teepe, lid van de nationale B-selectie. Ook vinden wij sterke dames
in Els Bloemen en Corrie van Egmond.

7. Verslag penningmeester over 1984

Jacques Beljon I icht de exploi tat ierekeni ng 1984 toe.
De bedoeling is de reserve te vergroten, om rneer ruimte te hebben voor diverse
activiteiten, bijvoorbeeld het organiseren van wedstrijden, aanschaf van club-
kledi ng. Ook een eventuele tegenval ler moet te verwerken zijn.
De kosten van het clubblad worden omschreven. Oorzaken zijn:
a) de begroting was gebaseerd op een kleiner aantal leden;
b) de drukkosten zijn duurder geworden door het wegvallen van een qoedkope
drukker.
De advertentiekosten zullen moeten worden verhoogd om dit verlies op te heffen.

8. Rappol! !11coqrmiss ie

Yvonne Gerner geeft een verslag van de kasconmissie. Zij en Aad van de Voort
hebben de penningmeester bezocht: alles ures zeer goed geörganiseerd, compl i-
menten aan Jacques Beljon. Er zal ook een spaarrekeninq worden geopend. Alleen
de administratie van de verkoop c'lubkleding was een beetje onnauwkeurig.
Een opmerking wat betreft de contributie: het verenigingsjaar loopt gelijk met
die van de K.N.A.U. Dit geeft wat problemen op I januari, maar Jacques Beljon
bleek zeer zorgvuldig Ínet het versturen van aanmaningen.

9. Benoeming conrnissie voor het opstel len van het reqlement voor tuchtrechtspraak

Yvonne Gerner, Aad Overdevest en Rob Stinis bieden aan deze commissie te vor-
men en worden rneteen íÍÉt algemene steÍnmen benoemd.

10. Vaststel I ing van de begroting voor het jaar 1985

Jacques Beljon I icht de begroting toe.
Punt 3. (ontvangsten): advertentie-inkomsten clubblad: naar zijn inzicht rnoet
Ïffintract voor de adverteerders veranderd worden, bijv. de kosten voor ad-
vertenties afhanke'lijk maken van de oplage van het blad. Er zullen dus stappen
worden ondernomen om het verlies van het clubblad weg te vrerken.
Punt 4. (uitgaven): vraag van Yvonne Gerner: wat houdt de onkostenvergoeding
!Ei6s in? Dit uordt toegel icht door Jacques Bel jon en Ton Verrplen. Dit
komt neer op een onkostenvergoeding voor Keith Deathridge als enig bevoegde
trainer.

11. Vaststelling contributie 1985

Ton Vernplen geeft een toel ichting op de contributieverhoging voor 1985.
De contributle is voor dit jaar vàstgesteld op í 55r--, plus / 7,50 entreegeld
voor nieuwe leden.
De contributieverhoging en het entreegeld à / 7r50 worden met algemene stemmen

aanvaa rd.
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'12. Verkiezing bestuurs leden

Ton Vermolen bedankt José Bitter voor haar gedane werk t.b.v' de ledenadmini-

stratie.
Vàorg"rield wordt Barry Dyke en Tres Duyndam in het bestuur te benoemen'

Beiden oefenen hun functie al enige tijd uit. Zowel Barry Dyke als Tres Duyndam

worden met algemene stemmen benoemd.
Ton Vermolen Éeet beiden namens het bestuur van harte welkom.

I 3. Besp rek i ng en va ststel I i nq van het hu ishoudel i ik reglement

It. Rondv raaq

- Vraag: Kan het club wedstrijdtenue ook aan mensen worden verkocht die geen lid
zijn van onze vereniging?

- Antwoord: De wedstriidt;nues zijn geen eigendom van de club. Daar de clubkas

niet over voldoende middelen be-schikt", hàef t de voorzitter van onze vereni-
ging de wedstrijdtenues gefinancieerd. Het ligt niet in de bedoelinq niet-
ieden aan te moedigen de wedstrijdtenues te kopen.
De discussie werd 6eëindigd door de voorzitter, daar hij deze kwestie buiten
de beoordel i ng van ctubleden achtte.

- Ton Vermolen herinnert eraan dat Rob Bleys is aangewezen alsrrclub statistician"'
ledereen die resultatenl ijsten heeft of zijnlhaar eigen resultaat, s.v.p" door-
geven aan Rob BleYs.

- Suggesties voor adverteerders voor het clubblad gaarne doorgeven aan het bestuur'

- Vraag: Ligt het in de bedoeling in de nabije toekomst een ledenstoP te hanteren?

- Antwoord: Nee. Voorlopig geen reden toe.

15. Sluiting door de voorzitter

yvonne Gerner en Henny Perdijk hebben een concePt huishoudelijk reglement op-

gesteld, Frans Perdijk heeft het op schri ft gesteld'
Het huishoudel ijk reglement wordt Punt voor Punt behandeld.

- Punt l7 moet worden:'ratletiekverenigingtr.
- Punt 3l: Ton Vermolen benadrukt zoveót íog"lijk'rThe Hague Road Runners" vol-

uit te schrijven in p'laats van rrH.R.R.rr.

Vraag van pa-ul van Dunné: de inhoudelijke verantwoording van het clubblad be-

rust dus bij het bestuur en niet bij dé eindredactie? Antwoord: dit is inder-
daad zo.

Jacques Bel jon ste'lt voor het huishoudelijk reglement in het clubblad te pu-

bl iceren, zodat iedereen het nader kan be[ijkeà en eventuele wijzigingen-al.s-
nog doorgeven. Aldus wordt besloten. De datum voor de volgende algemene leden-

veigaderíng ,"1 ook in het clubblad worden vermeld.

Keith Deathridge bedankt het bestuur voor het vele werk dat er tot nu toe verzet
is. Volgende wóek woensdag (6/\) is de eerste vergadering.van het wedstrijdco-
mité voór de Vredesloop. VriJwilligers ziJn van harte welkom.
De vergadering wordt gesloten.

9
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) I NIEUWS VAI'] }trT FROIi"I

Nog steeds is het mogelijk om op de woensdagavond in spor+"centnrn Ockenburg
door geoefende handen gernasseerd te worden. He'" maxim'urrr aar:taI gegadigde:-.
is drie per avond. De prijs van fl-. 5,-- per behandeling rnag voor nie,'nar,d
een belennnering zijn. Als coördina'uor is Rinus Innemee bereid gevorrden;
gaaÍne opgeven voor aanvang van de woensdagarondtrarning.

Zoals de meesten wel zullen weten is Rob Bleys orze clubst.atisticus. Zt jn
werkzaarnheden in de club omr,'atten ondermeer het bijhouden varr alle cLubre-
sultaten in wedstri.jden en onze eigen time-trials.
Jaarli.jks za\ Rob 1n het clubblad een totaa'loverzicht geven. Ivlet dit laatste
is al een start gemaall*" tijdens het clubfees'. van 27 april j.1. He1aas kon
de lijst niet cornpleet zijn, omdat onze ver€nigirg deze maarrd 1 jaar bes-.aat
en genoemde actj.vi+-eiten pas oktober 1984 zijn gestart. Hiervoor gaa-rrre
begrip.
D-ridelijk za) ztjn dat voor het sl4gen van Robrs moeilijke klus ieders nrede-
werking gewens+- is.

In de maarid mel is het ledenbes*-and va:i "The Hague Road Rwriers" de 2OCr

leden gepasseerd. De officiële star:d va:'r zaken d.d. 14-O5-L985 wa._= 205
leder:. Als tweehonderdste Ii.d konder. we Bert Kreemers noteren.
Hieraarr wil-len we rratuurlljk niet ong€m€rki, voorbij gaan:

WELXOI'] ALS

TWEEIOI'IDERDS TE INSCHRI JVER

bij "THE HAGLTE ROAD RUMJERS"

De club gnreit en de acti','iteiten nemen nog steed-c toe. Gevolg is dat door
het bestuur steeds meer gedelegeerd zal moeten wor.den. Vrijwilligers voor
deellaken/subcornnissies kunnen zich ten a}le tijde rnelden bij één var: de
bestuursleden. Zo is Aad van de Voort bereid gevonden om de distributie va.,
alle clubkledirg (ui*"gezonderd het wedstrijdtenue) op zich te nemen.
Aad is zeer fryuent aamweztg op de clubtrainirgen en heeft altijd voldoende
kledlng bij zich voor directe verkoop.

Het bestuur heeft gemeend on: de HRF-kledirg tegen ma,:<imale kortirg aan te
bieden. Hier zijn twee redenen voor te noemen. Ten eerste is door de grote
voomaad het firrarrciële risico vrij groot en ten tweede is geld nodig voor
de aanschaf van een ,nÍeuwe 1ijn" cluhkleding.
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De prijzen zijn i'a-.raf nu:

T-shirt , kleur grijs incl
sweater,t'ilrr
joggirgbroek, rr rr rt

lfrR-1ogo: fl . 15,--rr :fl .35,--
" : fL. 40,--

Het bestuur kan or,ze rrcadrunners niet verplj-chten oÍn voor wedstrijddeelname
een wedstrijdtenue van "The H4gue Road Runners" aan te schaffen. De Konin-
klijke I'lederlandse Atletiek Unie kan je deze verplichting echter wel opleg-
gen. Het word-u iedereen darr ook ten zeerste aangeraden om bij deelname aalt
officiële Kl'lAU-wedstrijden het wedstrijdtenue te dragen, crndat anders dis-
kwal-ificatie door de betreffende organiserende vereniging kan volgen. Denl<
niet dat dit alleen van belang is voor de sterke lopers met kans op een ere-
plaats. Eerr bÍj de wedstrijdleidirg irgedlend gefundeerd protest door bijv.
een persoonlijke tegenstarrder zal leiden tot genoemde diskwalificatie.
Het wedstrijdtenue kan nog steeds verkregen worden bij Keith Deathridge.

----

shoes for oll sports
de specialiteitzaak op het gebied
van sportschoenen, waarbij een

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

Den Haag: Korte Poten 42,010Q,42924

Èr, »rA, =telqY »
!-

-r7Utiacht
Stacnw.o 35
o3G3zrim

O.n H.rg
Xone Potcn a2

07042321

AmslGrdam
t{Grl'goucg a3-45

on-272140

Groningcn
i.bÍcstrlri 3?
osG 143932

Rottrídrm
Lirnbr!n 67
0tO1tl59l1

BrcOa
Erncl3trrrt ta
07&1@12

Eandhov"n
Dcnpr t9

0.G435753
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DE \TJCTORIE BEGÏTJ']' I}'J GOL]DA

Zaterdag 23 febnrari i.1. stond er voor de CPC-groepen een loop op het, traj-
ningsschema en wel de Groerrhovenloop in C,ouda. Naa-si een grrcte gnf,ep CpC-er-s
wa.'q er ook een gncot aarrtal" Roadn-:rurers in de Kaarsenstad aarrwezig er. da*"
hebben ze daar geweten.

Het parcours van 10,9 ),cr.r (of iets minder?) ging over 2 ronden door de indus_triewijk van Gouda, algnede een stuk langs rijksweg.Al2. Vooral dit stlrk,
laa,g, recht en met tegenwind viel even tegenr m?ar doorzetten was een ieder
bekend.

De plaatselijke speaker had voor het begin van de loop nog nocit var: The
H4gue Roadn-:rrners gehoord, maa.r za-\ die naarrr niet Íneer vergeten, warrt fieith
werd eerste, Peter Duyndam tweede, Barry Dyke derde, Ton vermolen vi.jfde,
Jo.lien eerste dame, Tres Duyndan', tweede darne en Wil Dr4rndanr werd derde dan;e.

ln het totaal werder, er va:i de eerste vl.ifentwintig plaaisen ongeveer i.5 door
orrze Roadn_mners bezet. hi"A,SSE!

I

§lQflt§llt/1f,! 10 E.l,;.

Zaterdag 2 naart- orgar-:iseerde de perso-
neelsvereniglng và:^r het psychiatrisch
ziekenhuis Bloemendaa'l een loop over 4 +
B lon en 10 Evi door het duingebied tussen
Ilonster en Ki.jkduin; dus op voor Road-
rumers zeer bekend terrein. Het wa-<
droog, koud weer rnet op solr.imige str-Èker.
een lichte tegenwind.

I (-"

Vari de 88 deelnemers aali de LOE"i werd
rrradru-rrrer Toíi Teepe eerste in 52;1.5 min
De overige roadnrnners konden larrg bij
elkaar blijven, ma€rn de laatste kilome-
ters tnckken het clubje toch iets uit
elkaar.

Rob Bleys werd 37e in 1.07.22; Paul van
Dunné 4Oe in 1.O8.OO, Wim Nolen 45e Ín
1.O9.27 en Frank Durand 5Oe 1n 1.11.16.
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In de gezellige, n:ime ha1 van Bloemen-
6laal v,rsr{ nog n:stig rr4gekaar"t over deze ...*
toch aardige wedstrijd.
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AI"PHEN AAN DE R]JN

Zes da,gen rra de sla,g bij \dillingen (ook zo genoten van AndrÉHazes en die
Tiroolse lsreutebeuters) i-radden wij, d.w,z. ondergetekende, \dim Hoek, Peter
Duyrrdam en nog een aarital (Cor Bontje zat in Uffelte) net genoegen orn ons
in een nieuvre ]<rral-ler vast te bijten. De 20 l<ri van Alphen aan de Rijn, de
eerste grote voorjaarsklassieker. Hiernaast werd ook de 15 }cm voor vetera-
nen/dames afgewerkt, waarin door ondermeer Keith, Ton, Ha:rs en Ruud bij de
veterarien en Els, Tr€s en Wil bij de dames, werd deelgenornen.

Na wat ingelopen te hebben schatten \dim en ik, dat een tijd van rcnd de
1.12 uur zeker haalbaar moest zijn. t^/im (bescheiden jongens, die zeelander-
nelen) voelde zich een beetje tokus en waq aIlang blij als hij iri mijn
kielzog zou kururen blijven. Ikzelf voelde mij vrij stabiel, dus dà'r- za*u wel
goed.

Na het nodige trek en duwwerk waarbij verscheidene lopers bijkans, door het
strak over de weg gespalï-)en touw, gewurgd dreigden te worrden, viei het start-
schot en weg war€n we. Het aanvangstempo 1ag vrij hoog, blijkens mi.in door-
kornsttijd van 17.42 m op cie 5 }m. Van onze paarsgekleurrie vriendjes zag tk
niemarid, zou ik dar toch..... via 35.40 op de 10 en 53.30 op de 15 lsn fi-
nishte ik in 1.11.24 uur en had nog genoeg energie over om een gat in de
lucht te springen (of wa-s het het finlshdoek?). Wim bleek ondarks zijn
ziekte 1.o7.22 gelopen te hebben, wat duidt op een zeldzaan, niveau.
Peter had 2 }crr voor de flnish kramp gekregen, maar was toch nog in 1.15.03
uur gefinisht. Ook de anderen hadden redelijk tot goed gelopen.

Direkt na de race mei Wrm wat ges-uretched en uitgelopen, waarna weer naar
ons al-Ler Ha2gje werd temggereden.

De gelopen tijden wijzen €Np, dat er in de toekomst vast en zeker een
loper op de halve man'athon onder de 1.10 uur gaat duiken, zodat The Hqg,-:e
Road Rwrrers nationaa-L gezien mee gaarr te1Ien.

Franco Lnpez
(neef van Carlos,

hipal-ripai-randre )

" Ter herirrnerlag aen de 4 gfootste narathons van Nederlandr lal
er e:nc mei een herinerlngs boekje ultkonen.
U kur,t dit bestellen door overnaklng van f 1or.- 9p

postgirr )76OlO1 t.n.v. Àov. Baastrechtt
Dvarsretcrlag )9,

' Austercau.
o.v.v. Yersla8 4 narathons. t'
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23E Z]L\TEFE}J I"JOI,E}'ILOC,P

- 20 kn lang geen molen gezien

Je bent in training voor je eerste ma-ra*"hon; nog iets meer dar, twee weker, *"e

gaan en goed moe. Steeds weer die twijfels
Je vraagt je af of je jezelf niet stukloopt en of er genoeg duurlopen zijr;
gedaan. In gedachten al eerr paar marathons gelopen. Op dat mornent bes'-aa-r er
nog maar één wedstrijd en staat je hoofd nie'L naar een arrdere. I'Joh, wa*. doe
jij a.s. zaterdag, ga je mee naar de Bataven?". In eerste instar:tie zeP- Je
nee, toch laat je je weer overtralen onder het mom van "effe, tra.ini-rrgslcrop.'ie
doen".

Aangekomen is het prirna weer en ligt de polder er lekker Ho]lands bij. Je
maakt je wat boos over het ietwat. hoge inschrijfgeld var, fI. 1O,- en spreek-.
af nog even een bakkie te doen. Ook b1j de Bataven blijkt de sfeer goed te
zijn en aI gauw raak je in gesprek mel bekenden. Hier va1+' ook weer op, dat
veelaL dezelfde rnensen steeds weer inschrijven voor dit soort lopen. Ook
C,erard I'lijboer heeft zicirzelf beloofC er vanda2g een stevige training a)s
voorbereiding voor Rotterdan: va:i te maken. Dit verklaart ook direk*' ons hcge
inschrijfgeld.
De start nader'" en de sparrnirrg stijg+". Ctrrgewlld laad je jezelf ook op err
wordt h€*u Voorrr€men genomen er toch maa.r stevig tegerraa:-r te gaa::.

Even warrn lopen met een handvol noadrumers (voel jij je benen ook zo de
laarste dagen?), trainirgspakkie uit en opstellen voor de start. Deze laat
even op zich wachten, maa.r dan gaat het 1n gestaag tempc over het eerste
str.:k var': het 20 l«n lange polderpareours.

Het gaat soepeltjes en een beetje overnoedig wcrd*- het terpo iets opge-
schrc,efd. Een groepje vali onge',/eer 6 orrbekeriden komt langzax. langszij. De

verleiding is moeilijk te weerstaan en even wordt aangehaak*, Det het idee
om je tac*"isch mee te faten trekken. Drj.e kilome*"er later breekt je dat op;
het tempo 11gt toch iets te hoog en met nog 10 kilometer te gaan is dit niei
vol te houden. Er wordt lets gas teruggenomer:.

Bij de aanvang van het tweede deei van het min of meer achtvormige parcc,urs
kornen de snelsten je a1 tegemoet. Ivla-rti ten Ka'ue ligt op kop gevolgd door
Gerard Nijboer, in een rraar mijn idee te warnr tralningspak. Er wordt gepn)-
beerd de wirrnende tijd te berekenen en volgorde var doorkomst te onthoude:-..
De concen+-ratie is op dat mornen*. verslapt en het tempo niet meer constant.

Op kilometerplnt 15 is plotseling de snelheid eruj.t en voelen de benen aa::
als pap. Duidelijk veel te hard vari stapel gegaa:^r in de begir,fase. Het wordt
vanaf nu echt lcnokken en hopen op herstel" voor een redelijke eindspur-". Aa-,-
moedigingen van o.a. ons langste clublid en Anton, die die dag overigeru'
prima presteerde op de korte afstand, doen je dan echt goed.

Een Era.snus-student me*, een "econornisch" opgebouwde Iace verschijnt- lneens
langszij. Later zegt hij dat hiJ het plan had om eers'; aansluiting te virder.
en dan later weg te lopen. Het straa1t van je af, dat je problemen heb'. en de

ietwat paars aangelopen ncadrr.:rrner besluit orn maar direct in de aarrval" te
gaan. Nog drie kilonreter te gaan, er wordt gegokt en gedurende l kiloneter
1:kt het om mee te konren. Hierna is het gedaan. De laatste turee kilqneter
ben je op en sleep je jezelf naar de finish. Het verschil op de streep be-
draagt een kleine minuut; de felicitaties gaalr naar een irrner dorstige Aad.

Zelf eigenlijk ook wel dorstig geworden, ga ie op zoek naar excuses. Die
zijn er niet; met de verzwaarde trainirg van de laatste veken is let gewoon
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dom geweest. orn zo hard varr stapel te 1open. Irnrriddels nog dorstiger, word*"

beslóten om met een bescheiden groepje een afzakkertje te halen in Leiden.
Hier wordt a-Lles nog eensop een rljtje gezeL en blijkt dat door de andere
clubgenoten geen spectaculaire, maar ook zeker geen onverdienstelijke tijden
zijn neergezeL.
In eIk gev'al die dag toch weer genoten van een goed georganiseerde en van
goed weer voorziene Zilveren Molenloop.

Eén ding blijft voor mij toch nog een vraag. Ha:-rs, Ton, I{arja, €.à.; ligt
het nu aan mij of hebben jullie ook 20 kilometer lang geen molen gezien?

Hans Korremarrs
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Een hardloper uit Den Haag
liep de CPC heel gesraa€r
door weer en wind
liep hij gezwind
en dacht: "wa-q het gisteren maar vandaag".
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CITY-PIEF{ITY 1985
ELTDE CITY-PIEB-
GITYTOOP & {

Het was toevallig net even droog toen ik naar buiten keek. De wind waaide
Iooerthard richting lJmuiden. Echt een dag, waarop je zegt: "Xorn, ik ga maar
eens een halve nran'athon lopen". Het enige verschil met de voorgaande dqger:
was, dat de temperatuur beduidend hoger 1a,9.

Ondarrks de verzekering van diverse mensen dat ik het wel zou haLen, voelde
ik me toch een beetje zenuwachtig. Hoe ver zou i.k uit de buurt van de L uur
25' blijven? (Oie :.t< mezelf a1s norm had gesteld).

De morgen vu1 je dan maar met dingen die je alleen uit pure verveling gaa:
doen: je kamer oprrinren, schoenen poetsen e.d. De klok en he+, weer gingei;
maar niet vooruit. C)rn half een vertrokken we dan. Mijn br.oertje zou 5l<r.
lopen. Hij l'rad n.1. al door dat je voor 5 kn. lopen toch dezelfde tegel
kreeg aLs voor 21 I«n. Ik kreeg a1Ieen beduidend meer Spa. Het was toeval)-rg
weer even droog en diverse mensen liepen zich reeds warm. Overigens viel het
aa:rtal, toeschouwers da+" waJ:rr was geloper: voor dit evenement me heel erg me€-,
gezien het weer.

De eerste organisatorische foutjes begorrrren op te vaLlen. Doordat sormrige
prestatielopers €en totaa'l gebrek aa:^r sportirriteit/fatsoen hadden, stonden
ze in de Parkstraat en op Plei-n 1813 klaar om zich tussen de eerste wed-
strijdlopers te werpen. Iviisschien kan de man met de hamer hen volgend jaa-.
na 5 },rn. gaan pesten aLs straf . Het zou beter zijn orn de prestatielopers
5 minuten Ia+"er te laten starten en af te stenpelen.

Gelukkig begon het on 5 voor twee te regenen, zodat iemand die zich daar te-
gen wllde wapenen daar nog net de kans voor had. Ctrr, 2 uur was het zo ver.
Eenma=l in de Parkstraat (+ 3 min. ) war€n er alleen nraar lopers te zien. Als
prestatj.eloper had ik in i6Oer geval de zekerheid dat er 132 Roadn:nners voor
me zaten in de wedstri.jd.

Na 4I<1. kwarn ik de eers*ue bekende H.R.R.-er tegen. Anton zat ook nog zonde:"
startlicentie. Samen gingen we beginnen aan de grote inhaa']race. Aanr een
goede tÍjd dacht ik a.1 nÍet meer. Na 5O minuten en 6 Roadn:nners passeerden
we de 10 ]sn. , weagden een poging die volledig mislr-:kte orn te drir:ken tijde::s
het lopen en eenmaal op de van Alkemadelaan kwam het tempc er goed in. Hier
konden we ook nog ne*" Keith en Wim aanrioedigen. Steeds meer clubleden kwa-
men ons tegemoet. Bi-'i het keerpurrt ging ik na kor'i overleg a11een verder voc:.
een "goede tijd", indien mogelijk. Bij de 15 lcn. stond zowazlr een klok, zodai
ik naar later bleek, rnijn record (stamnend uit de Trrcs-cnoss) met een
dikke L,5 minuut verbeterde. Vooral op het 1aa*uste stuk ging ik nog diverse
bekenden voorbij, waan/sonrnlgen haast stil leken te staan. Alleen de laa.-sre
kiloneter was het doorbijten om niet terug te zakken. Aan de finish wa-s

slechts één bezwaar verbonden. Door de dn:kte en de snralle doorgarrg stond -ie
5 minuten stil en alle beenspieren gingen gewoon verder. I,e poging orn een
bn:ek aan te trekken misltÈte darrig. Elke opwaa.-tse beweging van de bover,-
benen werd nret een stevige kramp afgestraÍt.

Eernnaal in de zuto met 12 liter Spa l'rad ik ondarks alles nog steeds aspira-
ties om volgend jaar een marathon te lopen. V',at we de volgende zondagmorger,
opviel was, behalve de ietwat houterige loopsti.il bli de rneesten, de matige
opkcrnst. Kwam het alleen door de rregen of hradden de zsnertijd en het etent.-ie
toch ook we1 hr::e aandeel?

18
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C.P.C. 1985, een succes of niet?

Het is nu alweer enige weken geleden, dat voor de elfde maal de City-Pier-
City loop werd gehouden. Tenrgziend op dit evenement kan men zich aÍVragen
of men nu wel op de goede weg is.

Nadat er vorige jaren nog a1 wat kritiek op de organisatie was geuit,
mocht men venvachten, dat het dibnaaL goed zou verlopen. Er was een nie,.:vr
traject uitgezet en opgemeten (ook dat liet de laatste jaren te wensen over)
en alles leek perfect. Iviaar achter de schermen rrcnmelde het f1irk. Bira^ren
het organisatiecomité was lang niet alles koek en ei, hetgeen resulteerde in
voortljdig (en direct na afloop) opstappen van diverse bestuurders, zodat
de vraag ges*ueId karr worden: "Haa1r de CPC 1986, nog wel?". Er zit i_n de or-
ganiserende stichting iets niet helemaa-l- l-ekker en dat dient zo spoedig mo-
gelijk verholpen te worden.

Iuren kan de vraag stel-Ien of het met het organisatieccrnité niet een beetje uit
de hand is gelopen, met andere woorden, is het lopersaantal niet dusda:-rig
groot geworden, dat men de zaak ni-et meer onder contrrcle heeft? Het lijkt
er wel op.

Achteraf kar: men darr we1 klagen over gebrek aan medewerkir€ van de Haagse
atle*,iekverenigingen, maa-r a-l-s deze niet officieel benaderd worden, kan
men ook moeilijk enige hulp vervachten. Wat tnouwens dit jaar opviel was het
gebrek aan jonge medewerkers. Bij het inschrijven, bij de finish en onder-
weg kwanr men voornamelijk ouderen tegen, wat er des te meer op duidt dat
het organisatiecomité met een erg srna-l-le basis moet werken.

Zou er voor de twaalfde CPC nu niet een cornité kr-:ruren komen waarin al-le
llaagse atleti,ekverenigingen zijn vertegenwoordigd en dat kan ster:nen op een
behoorlijk aantal vrijwilligers? rk maak me toch sterk dat er bijv. bij
Sparta, VenLTC en HRR genoeg atleten zijn die geen lange afstandslopers zijn(sprinters, speerwerpers, etc.) en die voor éénrnaal- eei zaterdagrnidàag wif-
len assisteren. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om liefl^rebbers te
vinden en dat alles vaak op dezelfde personen neer*<omt, maar met een beetje
goede wÍ1 en irrzet moet een dergelijk evenement toch goed te organiseren
zt jn.

Rob Bleys 19
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"TRC;S CRC)SS"

Zondag 24 maar*u. Het is drooge rr1àAr de zon is uitverkochi*". Er wa-s een t.inre-
tria-L gepland, die echter afgelast werd. Een grrco" aan'ta-l enthousiastelinge:'.
had plarulen om de club te pr'omoten voor de T.V. Voordat deze Roadrunners
zj.cl-r naar Du;.nrel1 begaven om aarr de "Trcs-crrcss" mee te doerr, was er nog
een lichte (?) traini.ng in Ivleyendel. lnplaatS Vsrr l-5 I«n. duinenmars besloc,t
ik me op de 12 l«n. "Tn3s-crsss, te werpen, mea] na een bezoek aan de Gar;zen-
hoek leek me de 6 }ort. verstandiger.

Omdat we cltTr L2.OO uur z,ouden starten, vertr'okken we om 1L.OO uur op de fieis
richting Duinrell.. Een mooie gelegenheid onr mijn race-ki+, te prrcbereri. De
laatste twljfels of he+, nu de 6 of 12 l<rn. zouden worden waren vlug verdwenen.
De ri.j voor de 6 }.sn. was veel korter dan die bij de L2 t<r:.

cm 12.oo uur wa-. iedereen die er moesL zijn present. Het H.R.R.-fees*- kor:
begir:rren. De wirnaar varr de 6 )an. was na 20 mi.nuten bekend. Wim Hoek had
waarsch:.jnlijk thuis een kÍp in de oven s+,aan. Irlurner 2 volgde op zo'n 3
minuten. Een n:lme wl-n-s*u dus. Inmiddels wa ik ook btrdlen, had wat warrrrs
aar:gedaa:: en was ju:.s*u op tijd r.erug ori, d€ 12 kx. te zÍen eindi.ger.. Eer,
loper van Ver:L/TC (naam mij in ieder geval ruim on*"schoten) won metu de hete
aden r.'ar, Keith in de nek. Keitl'r wà--s snefste vereraan. I,li-sschien dat ze da--
s)'steern blj de Tros nog niet kerrnen, maa.r hij was het wef . De eerste darre
liet nog even op zlch wachten en een aantal andere Roadn:.'urers finish*"er.,
zodat de naan'r "The Hague Roadrurners" steeds weer viel . En «larr was er Ef s
Bloemen, die aLs eerste darne birurerÈwam. Jolien was tweede en eigenlijk was
er nog maar één dlng voor nodig om het feest kornplee*. te maken. Én dat ge-
beurde oo)-: nog. Corry vari Egrnond werd de snelst-e dame in de verkor*-e ';ersie
van de halve marathon.

Iviet vier mooie prestatie-c zouden w1 .i sn= doel we1 bereik*. hebben. De naa,.r,
van één VàJ^, orlS moest haast we1 op de t.v. genoemd worden.

Op woensdag 27 maart werrl voor de mensen zonder video de televisie in Spor.t-
hal Ockenburg aangezet, want on'r 18.20 uur volgde een korte inpressie van de
op zondqg gelopen Tncs-cncss. Kort was die zeker. Het begon om 18.23 uur en
toonde hoofdzakelijk Hein Vergeer en de eigen Trrcs-1opers. Van de ha-l,ve ma-
rathon waren voornamelÍjk voeten te zien. Heel creatief gevonden voor een
rechtstneekse marathonwedstrijd-uitzendi-ngr rrà3r' in deze impressie van de
toekomst van Hein Vergeer ietwat overbodig. Alleen de winrraar op de 2t W,.
mocht wai zeggen, zoda: a-IIe fanatieke Roadnr.rrrers daar toch alleen voor eer.
maf lintje hadden geloper,. Ook de Tros moet nog veeL leren.

Sander Poot
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De Westlarid Mara+.hon

@gestaan om origeveer 8.3O uur na een goede nachtrls*".
Dan begirrrren ook direk+. de zenuwen en heb je nog maar één gedachte: de
I'tarathon.
Voor deze keer wit brood in huis geheald (b]i3ven de darmen n-rstig van) err

er ]-rad honing op gemoeten, maan rosbief vj-nd ik lekkerder dus toch maar
rrcsbief. De rest van de ochtend lekker op de bak en nret de voeten op tafel
de krant lezen.
Orn 11.@ uur koffie en een 1aa*uste broodje, dat moet genoeg zijn.
1-2.ot1 uur vertrek richting lttaassluis, waar we om 12.15 aarkornen.
t'Je horen dan direkt dat de start 6O0 meter verplaatst is i.v.m. wegwerkzaam-
heden in De Lier. Nu merk je ook hoe hard het waait en afwissel-end regen*u
het dan weer hard en dan weer miesert het.
l-3.OO uur een vriend zegt dat ik er gespannen uitzie en inderdaad van mij
m4g het begiruren. On de LO minuten moet ik naar he: -'cilet (zenuwen).
13.40 uur nu begint het echt, wan-u vóór de marathon moet je begiruren met
drlrken, een flirk bekertje is wel genoeg.
13.45 uur Op naar de start in de regen en harde wind, het 1Íjkt de C.P.C.
wel (qua weer dan)
14.OO uur Eindelijk, we zijn gestart en direkt za+- tk al in een groep.ie
waa-rvan ik dacht dat" het konstante lopers war€n, dus a-Ls 1k hier bij kon
blijven, danr zat het we1 goed.
Mijn uitgar^igspurt was dan ook "Lekker lopen en niet forcer€n".
Ik had het idee dat het niet zo hard ging, I'raar de eerste 5 ]«n. gj-ng in
18.40 min, redelijk snel toch en ik was nog niet lekker wa.rm, het regende
nog steeds a-f was h€*' w€I wat minder, om L4,25 uur was het droog.

1OO meter voor de eerste verzorgingspost op 5 I«n }.r.ran'i ik ten val doorda'.
iemand achter mij een tikje tegeri mijn er:keI gaf. Gelukkig viel- de schade
mee, een paan' schaafwondjes en een open elleboog en 50 meter aarr mijn brrcel-:,
maar zonder te forceren kon ik toch weer bij de groep komen.

Daarna heb ik wel steeds gezorgd dat ik de laatste positie had, zoda'u da*-
niet nog eens zou gebeuren.
Op 10 Isr, lí^/arnen we door in 37.40 min en miste ik het bekertje water, maar
van iemand naast mij kreeg ik een haLf flesje isostar, ik moet wat drirken,
dacht ik, dus dan maar isostar (ik drirÈ altijd water).
Later hoorde ik dat Arthur, dÍe 1OO meter achter mij liep gezien had da*' ik
he*u water gemist had, en een extra flesje voor mijn meenam, erg gewaardeerd!

Nu moet ik tussendoor ook nog even iedereen bedarÈen voor de aanmoedigingen,
dat was echt een oppepper.

De 15 I«n gÍng in 56.30 min en zowaar de zon was gaan schijnen, a1l-een de wind
b1eef, nou ja, je kari niet alles hebben.
De 20 }an ging in 1.15.40 uur; tot nu toe hadden we de wi.nd nog niet veel pal
tegen gehad, maar nu kregen we echt last van de wind en het stuk van lvlonster
naa.r rs-Gravenzande zou dat nog erger worden.
Variaf de 2O I«n weet 1k mijn tussentijden dan ook niet meer, de verzorgings-
posten heb ik niet meer gemist.
Bij ts-Gravenzande draai je naar links de l{aasdiSX op(Iangs), dat is een
lekker stuk om te lopen, daar krijg je narnelijk licht wind mee.
Het Ís darr nog 7 lsn en ik voeLde me nog fit genoeg cxn nog wat te versnel1en
(een heerlijk gevoel uit de grroep weg te lopen).
Na een minuut nrerkte ik dat er nog iemarrd mee gesprsngen was, prima dacht ik,
l«rnrren we elkaar stimuLeren tempo te blijven lopen.
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35 Isn, deze verzorgingspost heb ik overgeslagen, het drinl<er, kost teveeltijd en het was vocr mij op dat mornent niet echt_ meer nod:-g.
Het tenpo bleef redelijk hoog, althans voor mijn gevoel, Jacques die de
laatste 7lsn mee fietste pepte ons oo!< erg op, vooral de laatst.e 4 rrr,, toerr
begon ook ik erg moe te worden en kregen we ook weer wat wind tegerr.
A1 derk j-I< wel dat ik in die laatste 6lsn wel 15 man gepasseerd heb.
3 lsn voor de finish stond Carel, die mij zeker 2 }cn uit de wind gelopen freeft
en dan he+" laatste stukje nog, nog 5oo ne+;er zei carel , gàAn die kan je nc,g
pakken en inderdaad er kon nog een zeer geringe tempoversnellirg plaa*-s
vinden en zo passeerde 1k de finishlijn in 2.43.37 uur.

Dit haci ik van te voren nooit vervacht of gedacht.
Nu heerlijk doucherr en lekker laten maqseren, dat kan ik iedereen aan:beveler:,
echt, a1le spijkertjes war€n rra die massage uit mijn benen verdwenen.
Hal-f in de wclken gi-ngen we weer op huis aan, genieten van een gesraagdet'Westland Maraihon".

Cees D-:1.r:dam

IdES?I,AID HA]-\T }"rA-RATHOIJ 1985

Ivlaassiuis, zaterdagmiddag en verschrikkelijk weer. ldind en r\egen beuken c; de
vele lopers, wa.ar-/arl er zo'n BOO de marathon lopen en ongeveer 12OO de haLye
marathon zullen doen. Cmder de aa:rmoedigingen va:i vele toeki.ikende Roadr';,-
ners larrgs de rou+"e (klasse, i-n dat weer) ging een nog grote groep \,'ari sta-rt.
Somnigen olrr €I een wedstrj-id van te maken, anàeren alè àL:urroóp, rr", leder-
een om de eindstreep weel te halen.

De eerste 5}m vielen tegen, vooral da*- stuk langs de rijksweg met tegenwind.
maar 6énrnaa''t lg5ssn de kassen wa-e het bes'" te doèn. Toen tijdèn-" de 1aats:e5lsn ook nog de zon begon te schi,rner, was he-; zelfs lekker óm te loper..

De meesten vari ons hebben hun ti-id va:i de C.P.C. nog verbeterd, wat iemarrd
de opmerking deed maken: "dan is de aís*,and niet goeo geweest". Maa-r wie
za). daï zespert?

Toch een gezellige loop; volgend jaar echter we1 beter weer bestellen.

15 kilomet€r 'v,ol-; Fo:-uerdart

ï

Tijdens de marathon van Rotterdan: werd als "opwarmertje,' voor het publle;:
ook een 1,5 lsll presta:j-eloop gehouden. Vele honderden narTten hieraa:: deel,
waaronder natuurlijk ook vele Roadn-inners.

De eerste 4 kilometer ging over hetzelfde stuk al,s de marathon en orn de k:-
lometer stond de tijd en de afstand da:': ook keurig aangegeven, me2r dat wa-.
afgelopen toen de prestatielopers afsloegen voor hun 

"onàe 
naar de van Brie-

nenoordbn-tg. Velen zullen zich hieraan hebben geërgerd, want waar moest je
de eindsprint aanvangen en hoever had je nog tè Iofen en wat wa-s de tussen-tiid. l4aar het pareours op zich was snel, rnet een erkel klein heuveltje er.-
i.n en voornameli jk wlnd van opzi j.
Helaas werd de koploper voor een achtergebleven marathonloper aangezien enzodoende he t rnarathon-parcours opgestuurd.
ondarrks het vrij frisse weer wa-nen er toch behoorlijk wat toeschouwers, die
Iï-=t*digingen over de lopers lieten gaan. @ zich dr.:s een aardlge loop,maar meer als training dan aIL wedstrijd Ie 1open.
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Den Haag Piet Heinstraat 132 - 070-466060
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Nike
Champion
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VJind en wat-er aJ-- tegensiarrder in Utrech+.

Een verslag van de Ul{-nrarathon en haLve marathorr op 28 april te Lltrecrrt

Dit jaar had de stad Utrecht voor het. eerst een wedstrijdloop over zoweL de
hele aJs de halve narathon. Afgaande op de overentfrousiaste verha.Len var:
Cor Bontje: schitterend parcours, uiUnuntende verzorgirg, enthousj.aste me-
nigte orn je toe te juichen, etc., hadden errkele HRR+rs de euvele moed zich
in te schri.iven voor cleze wedstrijdloop over 21,1 kx, die de ochtend ria ons
grandioze clubfeest plaatsvond, Dat was dus vr.oeg naar bed en geen alco|rcl,
wa'u een feest !

Samen met + 16@ andere ijzeren marlnerr er. vrc1.rwen trr:tseerden zij wind en
water on 2T,1 lon larrgs de Vecht te rerinen. De Vecht, een fra:ie rj-.",ier onr-
zoornd door oerhollandse bornen en stoere herenboerderijen, wàq irderdaad eer.
uniek decor en Cor, ik zou inderdaad een fa:itas+"isch dag._le uit gehad hebbei:,
ware het niet da*' de storm zich er niet bij neerlegde, de enthousiasre me-
nigte lekker warm thuis achter de koffie en voor de haard bleef zir-;er: er, de
organisatje één rondje sintelbaan wa: aan de magere kar: vond en za her pa---
cours verlengde tot 21 Isrr eD 5OO ne+"er.

Aa:r de Inarathon deden geen bekende vede'-ien mee. Zij hadden gekozer, vocr ee:
vat-r de talloze andere marathons, zodat Goof Schep, een vari de betere trj-a--i'i-
lonners, de ma-rathon op zijn rraarn kon schrijven in 2.30.14 uur. 0f veler,
daa:r.,an getuige zijn geweest betwijfel ik. Ook ik was toen al op weg naar
huis.

Aan de halve ma:'athon deden als bekende narner,^Klaa-s Lok en Cor Vriend rree,
die dar, ook r€spectievelijk 1e (1.O8.3O) en 2e (f.Oe.4o) werden. Vriend
hoorde ik 1n de catacornben van de ljsbaa:r c.q. kleedruimte nog zijn granr
spuien over 4OO rneter meer en de slechte afzettir€ vali de finish: "Hier kon
ik nooit meer".

De prestaties van onze clBbleden waren afleszins goed. Vóór mij gingen over
de finish: Cor Bontje, 56*! in 1.22.36, Frank v. Heijninger; en FrarÈ Dr-ira;rd.
Verder sigrraleerde ik Rob Mouton en Anton Porcu. ïk werd 5- dame in precJ.es
1 .39. OO.

Het parcours van de haLve volgde, na errl<ele straten industrieterrein, de
Vecht tot lvlaarssen, waar het keerpun*, Iag. Na + 12,5 kn storm tegen, wa,q
dat een zegerrrijk plrnt. Mij beurtelings verschuilend achter verscheidene
atletische marlnen, bereik'"e ik dat purt in + 56 minuten. Ivle*" de storrn in de
rug eI: zij terug, had ik medeLijden met de atLeten die nog op weg heen war€r..
Op weg naar de finish pakte ik nog een spnsje aan, dat gezi.en de smaa].i waar-
schijnli jk in de Vech*" gedoopt was.

Cp weg rraar huis brak mijn herinnering in 2 str-&ken. Tekenend voor de halve
marathon vari Utrecht.

Loes
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CLLEFEEST ?7 aprtl 1985

Crnstreeks de kersttijd werd het iclee geboren orn een clubfeest- te organiseren.
\,{ie anders dan Jan rrarr Egmond en Hans Korremans zouden op dit lurrrineuze idee,
komen. Tijdens een bezoek aan dancing r'l,1eern:strrte \darmond werd de toen
daar spelende band I'larabunta uitverkozefi orrr op een toekonrstig clubfeest te
komen spelen. On toch hel zekere voor het onzekere te nemen, werden nog err-
kele andere bands beluis+"erd, die het ech*uer niet haalden bij de klasse val-:
I"rarabunta. In overleg met de band werd toen een datunr vastgelegd. Nu pas
kwam de organisatie goed op garrg. Het was erg moeilljk onr voor een gr'oep
mensen die afleen het hardlopen gemeen hebben een dergelijk gr.oots opgeze*u
feest te organiseren. Veel tijd wer.d er gestopt in het zoeken van een ge-
schikte n:inrte, het ops+ueIlen en verzenden van de uitnodi,gingen en het bij-
houden van de geretourneerde strookjes, die duidden op een grote opkorns-".

Na een nachtelijk avontuur op de Scheveningse boulevard alwaar de band zl..;rr
laatste optreden verzorgde en een hectische middag opbouwen in de rrHofs+,ede",
kon he: feest losbarsten. Tegen de gewoon*'e in arii,eerde SimonrrHeyboer"
Tuyt als één varr de eersten, vergezeld van vier prachtige vrouwen. Het feest
lnvarr: op ga:rg toen de barrd begon te spelen. Langzaarn liep de zaal vo1- en na
het noodzakelijke praatje van de vice-voorzitter (een volgende keer graag
iets kcrter, overigens een voorrreffelijk wijntje), werd de da:ls',,Ioer v1o*,
bezet op de swingende muziek van lviarabunta. Da:esend en keuvelend (over hard-
lopen?) werd een gezellige avond doorgebracht. Toch nog redelijk bijrijds
ver:rokken de eerste mensen, wellicht hadden zij de training varr de volgende
morgen in het achterhoofd. On hal-feen was aan het clubfeest een einde geko-
men. Het werk wa-s echter nog niet gedaan, omdatu de band nog naan Schevenin-
gen verhuisd moest worden. \dederr:m werd het laat.

Terugkerend naar huis borrelden de eerste ideeën voor een voJ-gend cLubfeest
alweer op.

AAD en JAIJ
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CLLIbFEEST 27 april 198,5

Onstreeks de k'ersttijd werd het idee geboren om een clubfeest te organiser€r..
Wie at-rders dan Jan van Egnond en Hans Korremans zouden op dit lunjrreuze idee
komen. Ti.idens een bezoek aart dancing "I'reerrust" te Warmond werd de r.oer,
daar spelende band lrrarabunta uitverkozen om op een toekornstig clubfeest te
konren spelen. Crm toch het zekere voor het orzekerre te nemen, v{'erden nog en-
kele a:-rdere bands belulsterd, dje het echter niet haalden bij de klasse vr.
I,rarabur'ua. In overleg me'. de band werd toen een datum vastgelegd. Nu pas
kwarn de orga:-risatie goed op gang. Het- was erg moeilijk c»ri voor een groep
mensen die alleen het hardlopen gemeen hebben een dergelijk grc,ots opgezet
feest te organi.seren. Veel tijd werd er gestopt in het zoeken naar een pe-
schikte n-:imte, he*" opstellen en verzenden va:r de uitnodigingen en he*. bi;-
houden var-: de geretourneerde strookjes, die duidden op een grcte opkornst.

Na een r,achtelijk an,ontuur op de Schever:ing-ee boulevard alwaar de band zijn
laatste op'ureden verzorgde en een hectische midda,g opbouwen in de "HofsledÉ",
kon he*' feest losbars*'.en. Tegen de gewoon*"e in ariveerde Simon "Heyboer"
TtSz*. als één va:i de eersten, vergezeld'van vier prachtige vr.ouwen. He*; fees--
kwar op gang toen de band begon te spelen, Langzaan, liep de zaa) vol en na
het noodzakelijke praatje van de vice-'"'oorzitter (een volgende keer graag.
ie*'s korler, overigens een voortreffelijk wl.intje), werd de dansvloer r'lc:
beze*" op de swingende muziek va:r l,iarabrrita. Datrsend en keuvelend (over hard-
lopen?) werd een gezellige avond doorgebràch'r-. Toch nog redelijk bi-itijds
vertrDkken de eers+ue Ir€DSeIl, wellicht hadden zij de training van de volgende
morgen in het achlerhoofd. Grr ha1feen was aan het clubfeest een einde gekc-
men. He+. werk wa-'ech:er p6g nlet gedaari, o.nda: de band nog naa-r Sche',,er.ir.-
ger. verhul.-sd moe-st. wordei-r . Wederom werd he-- laa:.

Terugkerend naan'huis borrelder: de eers:e ideeën voor een volgend clubfees:
alweer op.

Aad en Jari
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T0l,r TEEPE

In januarl 1985 is Tom Teepe, voorheen VerrLTC-er, lid geworden van The
Hapnre Road Rrrrners. Velen van on-. zulfen dlt we1 gehoord of ge\ezer. hebben
en Tom rrisschier: weL eens op de club hebben zien traineri met groep éér,, rraar
veel meer zuLlen ze van deze topatleet niet weten.

Reden voor de redactie van dit blad onT eers v/à+u meer informatie zien te
vergaren over Ton en één var: de redactleleden zocht hem thuis op.

Tonr Teepe, 31- jaar, leraar Duits aan het St. Janscollege in Den Ha4g, heef:
a1s persoor:lijke recor.ds sraan:

3.OO0
5.OOO

10.ooo
15.OO0
20.ooo
25. OOO

42.195

meter
meter
meter
rneter
meter
meter
meter

. 16. 52

.21.49

8.37
14.40
30.40
46.30

.03.37

op de baan gelopen, kort na een rnarathon
ll tl ll ll

1

1

2

op de baa:i, a1s junior
1,984
1985, Alphen a.d. Rijn
juni. 1983
1983, Etten-Leur

Torn is in 1970, op 16-jan'ige leeftijd, met atletiek begonrrerr, naar zi.jn me-
ning wat laat on op de baan tot echt goede pr€staties te komen. Hij werd
toen Iid va:i VenLTC.

In 1973 had hlj een heel goed jaar; hij werd toen o.a. 3e op de 3OOO merer
b:j de jr.mioren kampioenschappen. Cok zijr. eer-.-ue jaar als sen:or, in 1,974,
wa-. st,erk. Eer. ààr-i+-àL jaren r-s er var-. hardlopen nie: veel gekomen in ver-
band met zijn studle in Leiden, wàar de mogelijkheden toendertijd bepaald
ntet zo wa-ren a.l-s nu. De atle"iekbaan varr Leiden was toen nog een heel
klein sintelbaat-:tje. Er was tevens een.perJ-ode waarin Tom de ziekte varr
Pfej-ffer kreeg, waardoor hij een half jaar totaal uitgeschakeld wa-c en
vervoJ.gens kreeg hij last varr allerlei pijntjes, blessur€s, etc, gevolgd
door diverse physiotherapeutische beharrdelingen e.d.

In de periode 174-t 62 is er door Tom dus niet erg veel hardgelopen en leid-
de hij zeker niet he+" kloosterleven, dat volgens hern nodJ.g is orn tot top-
prestaties te komen op loopgebied. In die tijd deed hij veel aa:i fie+"sen
(fr:3 was dan ook principieel tegens-uander van autogebn:ik), en maakte hlj
tochten in Franl<rfjk. Af en toe liep hij op uitnodiging van VenLTC nog weI
een-s een wed-ctri-idje, waarr,,oor hi j dan maar een week of drie trainde.

a

In rE2 begon hij pas. weer echt met hardlopen op de langere afstanden. Zi-jn
eers-ue marathon liep hij ir, dat jaar, ffie*u welfiig t.raining vooraf (maxirnaa]
90 lcrr. per week), maal'kort na die mara*"hon liep hlj wel tljden van onder
de 1,5 min. op de 5 lgrr. en 1.19.OO op de 25 isn.; tijden waar!,an hij nu zegTi
"de benen ui"u zljn 1ijf te moeten lopen"

IntB3 kwam hij, ondanl<s een niet optimal-ë voorbereiding (een fietstocht in
Frarkrijk en LL week niet trainen, vanwege een blessure) tot zijn tot nu toe
beste tijd op de marathon: 2.21.49 i-n Etten-Leur. In zijn voorbereidirrg za-
ten verder 3 weken van maximaal 1,4O Isn. en een testloop van 30 I<Ín.

Zijn op het eerste oog wat tegenvallende tijd in lvlaassluis (2.23.20) wijt hrj
)r,..t een aal:tal omstandigheden. Ín zijn voorberei.ding zaten een drietal weken

van 165 I«n., maar die training werd onderbraken door de Elfstedentochi, die
hij uitgereden heeft. Dj-t gaÍ zcrn euforie-gevoeI, dat hij zijn training
daarna niet scherp doorgetr\f,kken heeft. Hij voelde zich wel in vorrn, maar de
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weersoms+uandigheden in Maaqsll::s werkten bepa;U6 nle+. mee (reger., windl,trachis). Hij liep in een gmep, die op een tijd var. 2.1g uur rnik-,el met o.a.
Klaa-'Lok, Harry Driessen, Januszel-: en een paar Be1gen. De tusserr-uijden r,,a::
deze gtrcep waren echter wat te snel en op de 30 Isrr. zat mer, op een eindi:jd
var' 2.L9 uur en de laatste 7 kilorneter moest er veel worden toegege',,er,. Ge-
zien de omstandigheden was Tonr zeker niet ontevreden over de gereal1seerde
tijd.

1985. Tom is tot nu toe tevrederr over dit seizoen; hij zit zo ongeveer opJiffiivo va:i 2 jaa: geleden en verwacht zeker nog tot goede prcstaties *,e

komen. Een echte jaarplaruring heeft hi.i niet orndat de ervaring hem geleerd
heeft, dat het toch a-ltijd anders loopt, dàr-r je ven*acht. Hij plant daa:-r:r.,
op korte terrni.jn. Hii denl<t dat het voor hern mogelijk moet. zijn onr op de
mara-rhon onder de 2.2O te duiken door de hele zomer nin:.naa] 5 maal per
week te trainen; in atle opzichten gevarieerd, dus ook op de baan voor he--
tempowerk en vervolgens vanaf eÍnd augustus tot oktober duur',rain]-ngen.
Als het da:, op de dag van de marathon windstil weer is, hij zijn dag heef',
en in een goede groep terechtkomt, dam moet die ti-id mogelijk zijn.

Tori. derÀt oi'erigens wel , da-i hele gc,ede ti jden in wedstr: jder; :-n eiger. lrrc)
gelopen worden en dat afleerr de hele grote jongens ver vall hu:-s tot wepicl-
tijden kururen komer:.

TRAIIJEI]. Torns ideeëi: over tra:.nen zuLlen r:isschien wat ander-c zijn dar.
Ínej-, verwacht. Zi.in aarpak lijkt ietwat speels. Hlj stelt we1 schemars op,
maar wanneer hi.i een dag niet erg veel- zin heeft in dat. war- het schema
vermeldt, dan wijkr hij daar rustig vanaf. Zin in training hebben j.s
vclgens he;r, heel belangr:jk on; voldoende rendernen*, uit eer: training te hale;-..
D^/a.r-r!Í:a--r.g eer. -schena i'clgerr is',,c1gens her, r:iet zin-,,o} . AIs je niet ,,ree1
zin hebt in een tralning, dan dc,e je rr,aa-r wa-, n.inder die dag.

Hardlopen is evena-Ls het bedrijiten van arrdere spcrten al,tijd een kwes-,ie vali
een compnf,ntis tussen je aspiratje-., en je mogel:.jkheden; bij Tonr gaar hel dan
cxTl: - de partner, waardoor hi-j nie*. het hele jaar alIeen maar met |rard-

lopen bezig wi1 zijn
- het werk, waardoor af en toe trainingen in het gedrang ksnen, walit

docentzijn houdt ook veel avondwerk in (coorigeren, vocr-
bereiden, vergaderen, enz.) en rs morgens trainen zou
weer *.en koste gaal-l varl de nachtru-ct

- andere hobblrs, zoals fietsen en zweefr'llegen.

B-S EI.ECT]E. Tor:'r is sinds enige tijd opgenomen in de I'iederlarrdse B-selecrie,
op grond var. zijn tijderr op c.a. de marathon. Dit houdt o.a. in 2 maa] per
jaar een cen'"rale training en uitnodigingen voor biru'len- en buitenlarrdse
wedstri.jden, zoals b.v. voor een race in §tockholm, waar hlj de larrgste er.
zwaarste cnfss ter wereld mocht lopen (30 i{x), of een ui,tnodigi.ng voor een
hal,ve mar''aihon in Lissabon.

Torns voorbereiding op de ma-ra'uhon ir: de laatste week

- i. week ervoor: een duurloop var 20 lcn.
- 4 à 5 dagen ervoor flitsend tempo-werk, b.

echt hard
- laatste 3 dagen weinig of niet trainen.

een paar lOOo-t.ies

en wat volgens Tcm erg belangrijk is

- zo weinig mogelijk energie verbruiken
- zo min mogelijk zaken aan je hoofd, waar\cver je je kunt opwinden
- n:im voldoende slaap28
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- geen alcohol
- geen -oiou*" (hoewel hij een sigaar af en toe best lekker vindt)

De laatste dag voor de marathon:

ontzettend veel koolhydraatrijk licht verteerbaar voedsel, waarbij
hij eiwltten niet schuwt (een bord aardappelen met vis op de avond

vóór de marathon kan volgens hem geen kwaad)
heel veel drinken, meer dan je nodig hebt.

En na de laatste twee nachten heel veel geslapen te hebben, de dag zelft

voedzaam ontbi,jt, toast met jam, koffie, wi-tbrood en l- uur voor
de start een koP zwarte koffie

en het allerbelangrijkste: zorgen voor zin in de wedstrijd!

Lidnaatschap H.R.R.: omdat h:.j overgestapt is naar de wegatletiek en "'rijffide leek het hem ler:i< om een als experiment over te
stappen naar een wegatletiek-vereniging a1s de H.R.R., waarblj ook finan-
ciëIe (lage contributie) overwegingen een rol speelden.

Tor.r hoopr wat frequenter op de trainingen te zullen komen en dat hopen wij
ook, want we mogen al-s club er best trots op zi- jn , deze atleet al-s lid te
hebben.

l,i\4,^/

aannemingsbedriif

BONGAEWbv
o sanitaire installaties
o gevelreiniging
o timmerfabriek

o nieuwbouw
o renovatie
o verbouw

cP()ST. VT/AALStrIOFIPEFILAAN 22
e"-,44 BN trlEN HAAGi

070-z*ruin'
MLid vtn dc stichting borrrgarantie uti I i teitswerken
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Opgenornen worden in principe dj.e evenementen, waaraan door Hague Roadnrrrrrers
werd deelgenoÍnen.
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Nederl-arrdr" karrpi oenschap Ve 1 dl open
Heerlen 03-03-1985

Al.phen a,d. Rijn 15 l«n O9-O3-85
Veteranen + Dames

L l(laa-s Lok
2 Peter Rusman
3 Rob de Brrcuwer

126 Dree op rt Veld
151 Arco Tinmern'rarrs
190 Willern van Ettingen

C.P.C. 21 ]<tl Den Haag, 30-03-1985

1 J Thackeray
2 H Jurgenson
3 C LanÈreg+"s

L Keith Deathridge
2 lvlarius de Srraayer
3 J Honcoop

63 Ton Vermolen
136 Corry van Egmond
146 Els Bloenren
16O Corry }tidde
182 Ruud van Grrceningen
188 Jolien Pa-s
2O6 Tres Duyndalr"r
211 ltí,ar_ie v. westervoort
217 lnes v.d. Kraan
231 Wil D-:5rndan.,
254 Yvorrrre Gerner
256 Geda Koper
261 Melanie Goeman,s
271" Ria Durand

20 kn senioren

1 Ivlike Bishop
2 Peter Rusman
3 Johur Boyes

37.30
ó/.ó/
37.43

50
39
o1

44
45
49

47.22
4E. 10
48.17

tr2 tr-rJU. JJ

58. 19
58.49
c,o ??

1. 01. 12

RA 
'?q,O 1'

Àq ?q

.02.11

.o2.14

.o2,21,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

a\'1 )1
03.07
n? )F

04.22
rltr É-
no 1--

09. 14
10.04
14.5C

45 Tom Teepe
46 Keith Deatl-uridge
72 ldlm Hoek
83 D Veldopt

L31 Peler Duyndar:;
132 Pie+.er Bollema:-r
139 Kees D-:yndarn
167 Joop Evers
168 Ton Vermolen
171 Ron Huisna;r
187 Barry Dyke
222 lerd v.d. Voort
223 B Stam
224 Kees de Niet
239 Hans 1\:y1
244 H Slagter
25O Jarr de Graaf
256 Cor Bon*,je
259 Plet Egberts
268 Carel de Ru
273 Ed Hartnari
274 Frartk varr Heyningen
285 Rob BaL
286 Fred vd Gonnetscher
287 Harts lJyterrhout

Ton: Teepe 1
Dree op rt Veld 1
Wi-m Hoek 1
Frank v Wijngaarden 1

Koos Verhoeven 1

Areo Tinmermans 1

Peter Duyndarn 1
Aad Orerdevest 1

Aad v.d. Voort 1
Harrs Korr enans 1

H Zijl 1

Berend varr Zetten 1

Louis Bllgnran 1,

L.O7.44
1,.07.46
1.11.48
1. -LJ. r'-
1.15.49
1 1tr Etr
f r lJ r JJ

1. 16. 14
1. 17. O€

7.t7.17
1.17 .17
t.L/.5/
I tu ))L. LJ.LL

1.19.2s
1. 19. 25
1 ',l 0 tr.r
l. 1J. JV

1.20.m
1. 21. 18
t.21..26

1,.22.70

1".22.50
1. 23. OB

ts. ,\

. 17. 16
1'7 AE

10 n"
1. 21.31
1. 21.58

36
87

110
225
322
384
385
430
4A
457
481
536
539

^1 
1'7

,06.42
,o7.23
. 11. 26
. .tJ. JU

1q, ta

10 À^

.24.40

.24.51.
1. 22. Os
1,.22.24

Voor de verenigingswi ssel trrofee
deden 5L^clubs mee; HRR eirdigde

Tot zover de officieuze uitslagenlijst op de 15- plaats.
van de CPC. Hierin z,aten slechts ver-
schillen van enkele seconden met de bij
mij opgegeven tijden. De tijdwaarneming is er bij 1.25.OO mee opgehouden.
Een aantal lopers staat nog wel op de lijst, ma.an de verschillen met de bi-.i
mij opgegeven tijden lopen op tot 5 minuten.
0p de volgende pagirxa volgen dan ook de tijden zoals ze bij mij zijn opge-
geven. Een plaatsaanduiding is echter niet meer verantwoord te geven.
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Arthur Heerkens
Louis Bru6ynari
El-s Bloemen
Hans Korrenans
Fred r.,.d. Sluys
Dirk Launspach
Aad Overdevest
Corry van Egmond
Hans Housmans
Bert Bn:ning
Ruud van Gnrenirgen
Jos de Waardt
Aat v.d. Berg
Ton van Lierop
Jolien Pas
Koos .r.d. Steenoven
Frank Hoogendijk
itlarj a \' . Wes'uerv-oort
HerÈr Soons
Jolu r Zab:.cki
tsert Goeree
Paul van D.rru-ieé
Hern;'Perdijk
Berend vari Zetten
C. Zeller
Erik de Niet
Aad Corino
Tres Drijndam
George Eimerma:-ul
Bert lv.iartens
Yvonne Gerner
Jan Baa]<

1 ,'r RO,
L. L9. JJ

1,24,O3
1,.24.20

1,.26.1O
7,27.30
1.27.35
1".27,50
1.27.52
1. 28. 50

A À aC)1. 29.30
44.501 )Q1).

.45. OO1.29.38

.45.08'1.30.09

.48. CCI ,1.30.50

.5l..oo1.31 . 29

1.34 .2€)
1.35. O0
1.35.20 i
1 .35.36

1. 23. 09
1.23.45

1,.24 .2I
1. 25. OO

1,.25,25 r

1,.28.57 "

1. 29.30

.4e,.oa

.47.OO ,

1 . 30.40
1 . 30.45

.49.00
49. OC

1.31. 07
1. J1.1ö

.51. OO1.32 .40
1.33.OO,

43.28
44.O7
44.1.5

Ron v.d. Linden
It4arjarr Mazure
Rob Staa+-s
Jaap Huijskes
Sarrder Poot
Will D:ijndam
Joco Coster
Rob Bleys
Ruud de Ruiter
Loes v.d. Ibaan
Ariton Poreu
Ben Girwar
José Bitter
Frark Thuijs
Ferry Dutour
Melarrie Goemans
l,eo Lipman
Ed v.d. Goot
D Verhoog

{ Astrid Pieterse
Ruud v.d. G2ag
Lorr<i- Verschuren
Carla Spiegels
Bas Langerak
Irma Vogels
Rob Iviouton
David Peming
Gerard var: Duinen
Simon Tuijt
George Ha:rsbergen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L

1

1

1

1
1

1

1,

1

1

1

1,

1,

1

1

2

36.00
36.20 t
37.OO
37.OO
37.O0
37.05 ,

37.31
38.OO

Eel. aantal lopers ontbreekr: orndat zij geen opgave van hr:n tijd hebben ge-
daan, maa-I" er zijn er ook brj die in de offici-euze uitslagenlijst helemaal
niet voorkornen.

We zijn het er allemaal over eens dat dit soort aarkomst-registraties ni-et
meer voor zou moger. komen.

lJederlandse Ve ldloop Kanp:.oenschappen Ve-Lerarren Laag Soeren 16-03-1985

herer: 12 i«, dames 4 }«n

.39. 10

.39. 50

.39. s2

.40.oo

.4t.cn )

.42.W

.42.O2

.43. @ ,

E l ')'_

q? n"

. 05.oo

15.0v
1€r . 05
16. 17

1,7 .43

1 Keith Deathridge (buiten
2 Wim Schapelhournan med. )
3 F vd Burgt

55 Ton Vermol-en
84 Ruud van Groenirgen

1 Eefje van Wissen
2 G !{arnaar
3 E Raap

11 ELs Bloemen

191 Aad Overdevest
194 Hans Korr"emans
210 Halis Housmans
211 lt4arja van Westerwoort
22O Bert Bn:nirg

q. 1 1É

56. 10

Internationa-le 20 kl Leiden 06-04-1965

1 ]vlarti ten Cate
2 Gerard Nijboer
3 Ruth Stlgter

7,O7.27
1.O2.54
1.@.36

1.1
1,

1.23.2e,
L.23.4.1
1.25.Os
1 ae 11!.LJ.!L

r. tb. t31LB Ton Vermolen
190 Kottelaar

7.O2
? 10

11



3e LDXTELOOP Papendrecht 15 Isn 06-04-1985 Strarrdl
Den

1 G Voortma:r
2 Wim de l{eerdt
3 Gindo Harrssens

t hn 2744-7985

,d.ure van Schuppen kwar, ]-rier a-l-s
eerste dame over de streep in de
ti-id van 41,.O2 mÍnuter;.

47.57
4E. OB

48.21

58. 54
66. 18

67 Carel de Ru
91 Fra:^k Hoogendi jk

STAII ROTTERDAITT IvAFATIlOt,l 20--04-1985

1 Carlos Lopez
2 Johrn Grairar.
3 Ccr l,anbreg*"s
4 I'rarti ten Kate

) n'7 1)
2. 09.5E
2 .fi.A2
2.1,2.56

2.40.27
2.45.1.1
2 . 50.45
2.51 .30
z.5b.J1
2.59.29
3.07 . 11
3.O7.22
3. 11.26
3. 16 .45
3. 16 .57
? 10 ?'r
U . I J . JJ

93
L37
23E
252
415
447
604
607
715
842
850
913

Wlrn Hoek
Pieter Bollemalt
Ha:-rs Bongae"Lz
Hans T\:i j1
Els Bloemen
Rinus lrnemee
Fred vd Gon I'Ie-"scher
Corry var; Egmond
Ton Vermolen
Ivrarja v \destervoort
Ruud v Groenlngen
Har:s Xorreria:rs

1039 Bert Bn::ring
1148 Aad v.d. Voort
1175 Tres Dui.jnda;
1520 Jaap Hocrenia:-,

3.24.Ar
?)9nc
? )c f '-

3,4.1 . L?

IVdDDELBTJFG 25 Isn 28-O4-i965

1 Jolue Vermeuler.
2 Cees Kraaijeveld
3 Frar:l< Kooman,

4 Tcrr, Teepe
? Frar:l< Hoogendi jk

Carel de Ru

Voor de siatistici or:der ons

Els Bloemen 7e dame, Corri, 1's.,-.

Egmond 8e, Iuiar-ia v Westeri,oor: 12e,
Tres Duijndam 16e

SC]-.IIPHCL AIRSPOPT RCADRU, 1C },?I

o5-o5-1985

1 Carl Thackeray
2 Jo)-n Grahar:
3 Grcg lvlochray

28
29

18 Kejth Deathridge
93 Pe*.er Dui jndeu;

Ron Huisnar:
224 Jolien Pas

L.18.20
'1 

'1 
2ar . a a. ui

L. Ct. JW

1.21.56
1 .43.30

uitgestapt

5C;

ot
15

56

)o

1À

7
4

o
r.

41.19.2

PFFSCIIEFLSLC,CP Ivillr. VAI,I Vl.\'.C. 10 ].c.
o9-o5-1985

l- Kees de I'liet
2 Fred de Gon I'Jetscher
3 T Hoff

.-35:-58
19 1')

35.34

32
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TII"E TRJAL RESLILTS

nr nalTle time date
female
lis: m /t as€,

1

2

4
tr

6
7
8
9
o1

Wim Hoek
Fra-È, varr ldi jngaarden
Cor Bontje
Joop Evers
Rob Ba-L

G. Stam
Aad v.d. Voort
Frarr}< v. He3mingen
Rinus fnnemee
Jarr de Graaf

Bn:ning
Fra,rl< Hoogendi.ik
Els tsl-oernen
J. rr. Hul-et
Sar:der Poot

Ron i,.d. Linden
Corino
Anton Porcu
Rob Staats
Ber-' I,iaartens

W. de Groot
Jos de VJaardt
Loes v.d. Kraa:r
G. Eimermar-:
Chris Dudok

Ruud de Rurter
Ben Girwar
Arie v.d. Dool
Ruud v.d. Gaag
Jvrela:rle Goemans

lniiche] Aa--:s
Yrna Voge1s
Voerna::
P. §mits
F de Gooi

Frarrs Perd:.jk
Rob l,touton
Jerury van Dorp
George Hansbergen
Helma Dijkhuizen

20,49
)"t').)
,)'l L'L
LL. JO

22.@
22.36

aa 
^ 

ILL.AL

22.43
t2.53
23.O4
23.O7

26.3e,
2b.38
26.51

27.O5

1.-t a 1

27 .48
28.57
29. 01
29.O4

)o 1'7

29.43
30. o€,

30.3s
31 .07

)1 a1

31.37
J/.14
35. 06
39.00

os{5-85
05-o5-85
o5-o5-85
o5-o5-85
05-o5-85

o5-o5-85
0545-85
o545-85
05-o5-85
o5-o5-85

0545-85
05-o5-85
05-o5-85
05-o5-85
05-o5-85

o5-o5-85
05-o5-85
o5-o5-85
o5{5-85
o5-o5-85

o5-o5-85
05-o5-85
05-o5-85
05-o5-85
o5-05-85

o5-o5-85
o5-o5-85
05-o5-85
os-o5-85
o5-o5-85

05-o5-85
o5-o5-85
05-o5-85
05-o5-85
o5-o5-85

o5-o5-85
o5-o5-85
o5-o5-85
o5-o5-85
o5-o5-85

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

rn

m

m

m

m

m

rn

m

rn

IIr

ITr

m

m

m

m

11
t2
1.)

)-4

15

16
17
l_8

19
20

24.O7
24.10
24.t4
24.3€)
24.37

25. 08
25. 18
25.37
26. OB

2e,.15

1

2t
22
.-:.)

24
atrLJ

26

2E
IY
30

I

4
31
?)
'12

34
35

3€,
1'7

JC

39
40
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EIIEFGIf\/ERBR'.lIH

rn het vorige nunrner werd het belang besproken varr het opwarmen (en aÍ):r.reler:)
mede in verband met het activeren Va:r de stofwisseling. fk wil hierop aa.,-
sluiten in het kader van energieverbru:k (van hardlopers).
Het tenpc'bij de warming-up is varr invloed op de mariier vsrr €D€rflieverbn-.iik.

Verschillende soorten van energie

De verschillende soorten brandstof: koolhydraten, ve',ten en eiwitten ver-
krijgen wij door ons voedsel. Hoe we daarvari reserres opbourwen wor.dt o.a.
beïnvloed door de marrier waa-rop we trainen. Zonder training wordt de ener-
gie dle we niet direkt, gebruiken vooral in de Vofirr Vdrr vetten opge-<lagerr.
De manier orn door specifieke training koolhydraatreserves op te bouwen
(glycogeenstapeling) is bij veLen bekend.
Tijdens insparuiing gebn-riken we voora.l energre uit opgeslagen reserves en
niet zoveel direkt uit verteri-ng vari voedsel uit het- 6aagda:rrk3.1a:l . !s
darmen krÍjgen tljdens insparr:^ring i-n verhouding minder bloed darr de spierer,,
daardoor verloper, de processen in de darmen hier langzaner.

De reser"'e ener.gie uit her voedsel wordt opgeslqgen:

a. In de spieren en de lever worden koolhydraten in de vorrn van glyco-
geen opgeslagen

b. Vetzurren worden opgeslagen in vetweefsel. (Oe stofwisselingsproces-
sen laat ik verder bui.ten besqhouwing)

Bi-i activitelt worden deze reserves eers: gernobiliseerd (glycogeen word-,
orngezet tot glucose en vetten tot vetzuren) en daarna naan de spieren ge-
transporteerd, behaLve het glycogeen in de spier, dat aL ter plaatse is.

De volgende energiebrorrnen zijn beschikbaar: (anaeroob)

leverglycogeen + 1OO grarn + 1.660 KJ = I 4OO KcaL. @
spierglycogeen r 35O gram + 5.8OO K-'r = I 1.4OO Kcal.. @
vetten + .9O@ gram + 337.5OO KJ = + 80.350 Kca-I. €€

(eiwitten worden al-leen in uiterste noodzaak voor energie verbn-rik:)

@ dit zijn gemiddelden, afhan'kelLjk van lichaanrsbouw en training
@ a1s maat voor hoeveelheid energie word*" gebrutkt. de kiloca_Lorie

(Xcat ) of de kilo-joules (XJ ). Cm de Kcal. in K-] orn te zetten
noet je het aarital Kcal met 4,2 vermenipuldigen.

(Bij de aerobe energievoorziening in de spier worden stoffen die
voor dirtek*ue €D€rsieleverantie geschikt zi-in gebrui.kt en wordt glu-
cose omgezet in melkzuur. De totale hoeveelheid energie die hier;oor
beschikbaar is, is erg beperk*, (+ 90 Kcal = 38O KJ).

Het voordeel varr anaerrobe energie is dat deze snel beschikbaar is, het na-
deel is dat deze snel op raakt.

De voorraad glycogeen 1n de lever is redelijk beperkt. Deze vooryaad wordt
niet in eerste instarrtie gebn-:jJct voor energie in de spieren, m.ar voor die
weefsels in het llchaam die geer: vetzuren krr:nen verbranden zoals b.v. de
hersenen.
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Splerglyt:ogeen is snel- beschikbaar, maar bij een lange afsta:ldsloop is de
reserve niet toereikend

Vetzuren vormen een veeL grotere reserve en leveren per grarn meer energie
( 1 grani vetzuren levert + 38 KJ, 1 gram glycogeen + 17 KJ ) . Oe beperkende,
fac'r.or bij de levering.,à energ:e uit vètzuren is-nj-et de voorraad, maar de
snelheid van transport van dep6ts, via het bloed, n2ar de spieren.

Bij verbrandirg van gluccse en vetzuren in de spieren wordt zuurstof ge-
bruikt. De glucoseverbranding heeft voor dezelfde hoeveelheid energie miri-
der zuurstof nodig dan de vetzuurverbranding. In rust gebrulken de spiererr
vlll. vetzuurverbranding voor hun energievoorziening. Bij toenemende insparr-
ning gaat de spier nreer glucose verbranden.

Hoe gaat het lichaam met de verschillende energiepr.ocessen om bij b..,r. een
ma-athon? Het total,e energieverbruik is meer afharkelijk varr de totale af-
stand da:r varr de snelheid en is voor 42,2 lrrr. + 1,2.ooo KJ. Gn een here rna-
rathon op glucose.;erbra:rding te kL:nnen lopen zEuden we tenminste 7OO gra,rr
kooplhydraten in onze reserves moeten hebben. Een goed getrainde loper heef*u
+ 1oo gran 1n de lever en + 35o gra,n in de spieren opgesl4gen, totaal 45o
g"-',. Dit is genoeg r.,oor tel hoogite 90 minutèn (bi,j èèn s.,éfneid van 1,7 W,.
per uur) a-Is er geelt glycogeen nodig was voor ander€ weefsels in het li.chaan
We ln:ruren dus niet aLleen op koolhydraten 1open. Koolhydraten dragen wel bij
tot de energieproduktie er1 onderzoek heeft aangetoond dat uitputtingsver-
schijnselen sameni'iar€en met o.a. het opraken van spierglycogeen.

Zouden alleen vetzuren verbrarrd worden, dan zou ongeveer 3OO gran: vet ge-
bmj-ki worden. Zelfs een magere larrge afstarrdsloper heeft veel meer reserre.
De spieren l«-mnen bij activiteit niei alleen vetzuren verbranden. Er worden
aLti-id koolhydraten en vetzur€n verbrand. Afhan}<e1ijk van het looptempo ka:-,
maxirnaa'l 5A/o var' de benodigde energie uit vetzuren gehaald worden. Het voor-
deel hierva:r is dat de koolhydraatreserves gespaard kwrnen worden. De koo-l.-
hydraatreserves zijn bepalend voor het moment waarop uitputtingsverschijn-
selen op gaari treden.

Hoe kurrrren wij de vetzuurverbrariding snel op gang brengen? Gewoonlijk neemt
het aandeel- varr de ve*uzuur'rerbrarrding tijdens een duurloop af. Een nethode
om dit te trersnellen is eeri kop zwarte koffie 1, à 2 uur voor de start. Caf-
feine s-"imuLeert de vetsrofwisseling.
Een andere mar-:ier is een heel geleidelijke warming-up. Hoe rneer activiteit
er van de spierer: ge'\treagd wordt, voor ze voLdoende opgewarmd zijn, des ie
meer za.l voor energieleverantie koolhydraatverbrareding gebn:ik*" worden.
Warrrring-up dierrt niet alleeri voor het soepel maken, maar vooral ook voor he+.
op gang brengen va;r de stofwisselingsprocessen die vóor de energieleveran-
tie var, belang zi.jn en de ve*,zuurstofwisseling heeft hiervoor meer tijd no-
dig dan koolhydraatstofwisselÍng. (glycogeen is al in de spiercellen aanwe-
zig) .

Als vet zorn belangrijke energiebron is, waarom zijn marathonlopers dari niet
dik?

1. de koolhydraatreserve is de beperkende factor- extra vet verarrdert
daar niets aan.

2. de belangrijkste reden: het energieverbmik over een bepaalde afsta:-rd
is vooraL afharÈelijk varr het lichaamsgewicht en de total,e afstarrd
die afgelegd wordt. De tijd die errrver gelopen wordt speelt nauwelijks
een rrcl. Voorbeefd: iemarrd van 1OO kg. verbn:ikt bij een snelheid varr
5 min. per Isn. + 42o KJ/Ifi. remand van 5o kg slechts + 23o KJiI«n.

Literatuur op verzoek beschikbaar Jerurie van Dorp 35
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tlt
LE

rT YAX WlrX
naast de Hema en tegenover Vroom & Dreesman

OPENING
Yan de tte rportshop
gericht op de vrije tijd, speciaal voor de
merkbewuste en trendgevoel i ge
consument. ln het assortiment dat o.a.
tennis, jogging, badkleding, ski, zaal- en
veldsporten omvat is het merkenbeeld van
groot belang en vindt u wekelijks speciale
aanbiedingen. Steeds de nieuwste trends
op sport- en modegebied.
Collecties van o.a. a|*,;* =- 

priiiÍfrfr,a-
d#iï ë x%a
4G, {qt^?-, EfrEi

*G
worden u aktueel gepresenteerd door vak-
bekwame medewerkers.

36

THEHAGUE/ ROAD
RUNNERS

NIKE TRAIX]NGSPAX
dames- en herenmaten div.
kleu ren openin gsaan lÍed i ng

3r".5,f 
deroorraad 9g.-

I
I

J

odda*
ROBEY

DAI

Nike sweatshirts
van 69.-

rnet opdruk

*v 47.-
Tenn bschoen ocht loder zool
met schokdemping lít. 30
Vm tl5 van 59.- 

fU 3g._

COIPLEÏE LOOFSET
bestaande uit loopshirt, bij-
passend loopshort in streep
dessin Ínet binnenslip 9n
rooË:kken ilu 59.-

BROOÍS YAIÍïAGE loop-
schoen rnet anatomisch
96rorínde zool ook voor

iliï'rt":'o*§, 89.-

Lrlöcttcndm - wc. LrlÖrrilt 9. 5.0'f}.ZnDr1
lollEDAr Etle trltrt, E' 0t0.Ia2lI
lolmDAr omtH, al, E- 0t0. tt 7r,
Zoctcrnccr - wc. Zorhu{dr tE- Ort. i2f aa

.,.dan kunt u het wel yergeten!

NU 99.-:r: 1J9

JOGGI}'G

Als

NU

99.

39.-

't niet heeÍt...

-

HIT€C 445,,:i.;:rrt i ,.,i.
,, r,.X,rr P?C hrt.,iirí. tr:

Tegen inlevering van deze
adveíentie bij aankoop van
een paar loopscho€nen

GRATIS
voelanalyse rncl. blauwdruk
van uw yoel en gÍal,s
loopsolkeo.

DAILil''i--i7-77 v 'r'.ru .:i- t''

r, -llt,tr.r,.,g C.r,,:,S L,t1t..
., 1 t rrt .,,!r rlt'it'lO

Si.ut.n9t-r lennts-
r'ri t r llr,1r./CSS!:h(ÈI nlel OLL)
lJul r'll s')t'i,eler-
Sli.,'i,'ii ..rr; iJ9 Ntj

",r'! .rírOÍ.,i
it".iafl r
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RACI CAIfIJDAJI 1985

date week place

31 22 Den Haag

details

Braderieloop 12 l{li (HRF)

Vredesloop 10 l<rn (FnR)
6e Amstel-Ioop 10 lrn
Heiloo Hal-ve Maratl'ron
Time-trial
Halve l{arathon

10 EV]

27e Zegerplasloop 10 en 16 !ín
Time-trial
25 km

Qen l-ieagse lGmp Sen (L v Poot)
Time-trial
10 Evi

21 km
21 kn
10 flli Veronicaloop
HaLve lt4arathon
10 km
Tlme-tria-1"
20 kr:.

10 El
4x15km
t_0 E.,

10 fl'l (mn)

r€corrnerrded

@Ivlay

June I
íEf,J
aa
LL

tó
29

Aug
25
31

Sept 1

1
L4
21
2L

29
29

Oct 5
6

1,2

Ji::ie 22

July 6

Aug 11

Sept
L4
29

Oct 2O

Lisse

33 Den Harg
34
35 O-rd-Beyerland

Den Haag
Niei;ween
Bergen

Rooseridaa-l

Gorinchem
Alphen a.d. Rijrr

Schiphcl
Amsr-erdarn
Dordrech*.
Breda
Papendrecht

Zeeardar'.

Amsterdan
Utrecht
Barendrecht

Bn:ssels-Antwerp
Amersfoort
Brussels

Etten-Leur

24
,tr,

26
26

aE

35

2q

3B
39
20

40
40
41

3B

43

Co)

@

lv6
13
20
27

Ju 27
28
29
30

fl/fi

@

@

@

@

@

1ö

Nov 3 44 Den Ha2g

@

@'

G

IVIAFAX.]C)],JS

25 Enschede

27 Soest.-Pi jnenburg

32 Den Bosch Dr-itcl-r Champ Vets

@
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1OO ]«n KOPPELI,0OP. IdIE?

Zaterdag 14 september a.s. organiseert C.A.V. Energie voor de 8e keer de
LOO }cn Kcppelloop op de atletiekbaar: te Barendrecht. Een koppel bestaat uit
4lopers/loopsters en het is de bedoeli-ng in estafettevorm (onderlrrrg over.-
leg) deze 1OO kn te volbrengen.

Het is misschien wel eertrleuk orn hier met één of meer teams aan rnee +.e doen.

Aannrelden voor 15 augustus L9B5 via Lot_ris Bmgman. (kosten fl. 1O,_ per
team). Nadere lrrformatie bij Rob Bleys

l

sporthuis

Dierenselaan 47-49 Den Haa

soort
shoes

s Tel. 070-458555

ALL
OP ATLETIEKGEBIED
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1
)
3

TIIV]E-TRIAL

E]s BLoemen
Anr:e van Schuppen
Corie van Egmond

rlAI\E MARATIIOII

Corry v Egmond 1

E1s Bloemen L

Jolien Pas L

10 HIGELSE M]JLB']

Corry v Egmond
Els Bloemen
Jol-ien Pas

25 KII,O],ETEF

1. Els Bloemen

T}F-TF.lAL

( Bergen )

( K] J}<dur.n,)
(Amersfoort )

geen

].0 KILO]'ITTEF

geen

23.54
24.OE
24.70

.24.50

. 26.OO
,o eo

BESTEI'ILIJST 1984 (vanaf O1-O5)

DAMES

1.. Els Bloemen 3.09.37 (Bn:ssel )

2. I4ar"ja v Westervoor*" 3.2O.0O (Etten-Leur)
3. Jo]ien Pa-s 3.24.31. (Brrssel)

15 K]LOIv]ETER

1

a

J

1
Z.

3

ó4
65
69

50
36

(D.H. )
(D.H. )
(D.H. )

1-.4O.56 (Bn:gge )

BESTE]LI-ïST 198-1 (vanaf 01-05)

mRill

I,iAtr}TH,--]IJ

1.. K.rith Dea'"hridge 19.25
2. Wim Hoek 21.01
3. Peter D:ijndar:r 21.05

Keith Dea-uhrÍdge
Jacques Beljon
Wini Hoek

l,. Ton Vermolen 2.43.53
2. Barry Dyke 2.47.51,
3. Jacques Beljon 2.51.30

(Amsterdar', )
(Rmsteroa:r)
(Etlen-l-eur)

HAL\TE MAFA}IOI,]

1. Kei+.h Deathridge 1.07.26 (Ams-uerdarn) L. Peter D,iijndan: 53.28 (Rhoon)
2. Tqr, Teepe 1.09.5€, (Leiden) 2. louis Bn:grnar': 59.35 (Blaricur,)
3. Aad v.d. Voort 1.19.06 (Amersfoort)3.

10 E{GELSE I"ii-ïI.EI.i 25 K]LOI,ETER

1

2

(D.H. )
(D.H. )
(o.H. )

54. 06
58.OO
58.20

1
I

Keith Deathridge 1.22.22 (Bn:gge)
Ton VermoLen 1.38.23 (Bn-rgge)
Ruud v Grrreningen 3..47.57 (Bn-rgge)

10 KILOyIETER
BESTENLIJST 1985

geen

Gn het cornpetitie+lenrent er een beetje in te houden beginrren we dit jaa-r

net het samenstelfen van een zgn. "BESTE\ÏLIJST". Op deze lijst kan je beste

tijd geplaatst worden die je dit jaar in een wedstrijd gelopen hebt.
De enige vooruaarde waaraarl je moet voldoen is deeLnemen aan een wedstrijd
die onàer ar-rspiciën van de KI,{AU word+- georganiseerd, zodat wij ervan uit
I«rnnen gaan dat afstand en tijd juist zijn'
Er kap óver elke afstand gelopen worden en natuurlijk ook op de baan. Aan

het eind van dit jaar zulÍen we dan de Top 5 sarnenstellen, zowel blj de

heren a1s bij de dames en zien wie er de "clubsnelste" is.

VeeI succes dit jaar en vergeet niet je resultaten of uitslagenlijsten aarr

ons door te geven, via het bestur.p of rrechtstreeks aanr Rob Bleys.
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