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HACUE

CHA I RMANS FORI.'ORD

13th November, 1985

l/ell, they did itl One hundred hours of running on the track at Laan van

Poot. Many congratulations to all those concerned for a very fine performance

that wilI be remembered in the club for some considerable time. The idea was

good, the cause was commendable and the execution matched all expectations.
First initiative was taken by Frank Hoogendijk and later Rob Bleys and

Rob Geens joined him to head up the organising committee. The committee appre-
ciate the hard work done by organisers and runners in taking through to comple-
tion a very worthwhi le project.

November 3 was the day of the 2nd tThe Hague Ten Milesrand we can now look
back on a very memorable day. All the feedback that I have received on the
race is certainly extremely positive and from the outside the event was seen

as well organised. From my viewpoint the club can be assured that the race
was an improvement on last year and certain aspects were of a standard not
surpassed at any race. I can however see many areas where we should improve
our performance and pay more attention te detail. The two wedstrijd races
that the club promote each year act as the showcase of the club to the athle-
tic community of The Netherlands. l,Je must endeavour to leave no stone unturned
until ure have put on a race that meets the highest standard that may be expec-
ted. Apart from the top end of the club, members should think twice before
they run in H.R.R. races as ron the daytmany people are required to act as

officials and marshalls etc.. Letrs keep moving forward and make the next race
even better.

Today we move to the new club house at Doorniksestraat. I see this as a histo-
ric moment in the development of the club and foresee the club now taking off
at an even faster pace than previously demonstrated.

líe are still very much a self help club, administered and trained by club run-
ners. This set-up has successfully taken us to the crossroads that we now approach
and I think that this foundation must be built upon and strengtffied rather than

re-organised. To change the modus operandi would be to rernove the character of
the club and remove our unique identity.
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Such a new club as ours is bound to see a changing membership list,
please make every effort to welcome new members to the club and make

them feel welcome as members, no matter how fast they can run.

Now to the running. The girls are fast establishing the clubs name on the
Dutch road racing circuit and come next year we will have the strongest
ladies road runníng team in The Netherlands.

The men will have a more difficult task as the competition is more severe
but examination of recent results clearly shows improvement. A steady im-
provement will ultimately give the results and everyone must be patient
and not seek instant success.Once passed the first two years of training,
any improvement is gradual and a methodical approach to training is requi-
red.

Over the next couple of months the order of the day is: - get in plenty of
easy training, little emphasis on speed, one fartlek session per week would
be pl enty.
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Kei th Deathridge

club chairman
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NIEUWS VAN HET FRONT

Voor het jaar 1986 z:-jn twee algemene ledenvergade-
ringen gepland, te weten 15 januari voor de eerste en
9 april voor de tweede.0p 15 januari- ligt het i-n de
bedoel-ing het huishoudelijk reglement te bespreken en
t april zal dan weer de vorm en inhoud hebben van de
originele ledenvergadering.
Het zal duidelijk zijn dat een grote opkomst gewenst
en ook zeker in jouw belang en dat van de vereniging
is. Reserveer genoemde data daarom alvast in je agenda
s.v.p. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur pre-
cies en vi-nden plaats in het clubhuis. Er vinden die
dag geen trainingen plaats i.v.m. de toch aI korte
avond.

Voor diegenen die geïnteresseerd z:-jn in
matj-e van all-erl-ei aard kan bij het HRR-
p/a Jol-ien Pas, de jaargangen lgSS t-m 1I'Atl-etiekwerel-drt (offlciöe1 KNAU-orgaan)
den. Zo kan nog eens nagegaan worden wat
gelopen heeft. Absolute voorwaarde is da

atl-etiekinf or-
secretatiaat,,
98/t van
inge zien l/rÍor-
oma in 1963

t ieder het
fatsoen opbrengt een en ander te retourneren, hetgeen
met enige rrRunners Magazinesrr van Barry Dyke nooit 1s
gebeurd. Dit 1s een spijtige zaak; vind je ze nog terug,
geef ze dan door aan Barry zodat ztjn verzameling jaar-
gangen ook weer compleet i-s.

De 10O-uur estafetteloop t.b.v. het Juli-ana kinderzie-
kenhuis is inmiddel-s al lang gelopen, toch z:-jn er
nog enige nieuwtjes te vernemen hier en daar. Inmiddel-s
heeft Frank Hoogendijk alle sponsors en medewerkers
een origi-nele bedankfoto gestuurd, naar aanleiding van
de relatief snelle betaling. 0p een paar honderd gulden
na is namelijk het streefbedrag binnen en kan binnen-
kort met aftrek van wat onkosten het bedrag van
f 1. 25 .000 , -- overgemaakt worden. Bi j rrRunners Hard-
loopcentrumrr, een van de sponsors, prijkt inmiddels
een schitterende vergroting van de estafetteploeg in de
etalage.
Frank Durand, beroepsmatig bezig met audio & vi-deo,
heeft een korte maar professi-one vj-dea samengestel-d
voor h"! gemeentearchi-ef en biedt aan deze op verzoek
te copiörèn. GeÏnteresseerden kunnen een onbèspeelde
video, ongeacht het systeem, afl-everen bij Frank en
hij zorgt, dan voor de rest. Voor verdere informatie:
Frank Durand, te1. 070 236650.

Zoal-s i-edereen wel-licht heeft vernomen, worden de club-
trai-ningen vanaf 13 november gestart vanuitnons eigen
clubhuis aan de Doorniksestraat nr. 30 te Scheveningen.
De tijdstippen z:-jn verder ongewij z:-gd gebleven. De
groep vrijwi-}Iigers, aangetrokken voor het opknapwerk
van ons honk, zal zo efficiönt mogelijk probèren te
werken, maar vraagt begrip voor enig ongemak welke zal
ontstaan door nog niet gereed zijnde voorzieningen en
wat rommel.
0verigens zijn vri-jwilligers dj-e zich op enigerlei
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wijze verdienstelijk denken
van harte wel-kom en kunnen z
Ru of Hans Korremans

n ongetwijfeld clubleden die zelf graa
on wil-l-en deelnemeïr.. Ik zoi echter wil-
d6ze narathon niet als een wedstrijd t
maar meer als een promotj-onele activi

ging te beschouwen.

kunnen makenr nog steeds
h aanmel-den bi.j CareL de

!"! dynamiseh imago van The Hague Road Runners is nietiedereen onopgemerkt gebleven. -Afgelopen zomer ver-
scheen er al een paginagroot arti[e1 in de Haagsche
courant geschreven door paul van Beckum. Ditzelfde
artikel is nu ook. gepubliceerd in ,Runners?r (maandblad
voor de loopsport) nr 25 van de maand november. Jammerdat het artikel inmiddel-s ietwat verouderd. is, maartoch leuk om dit profiel van de H.R.R. zo eens terugte zien. Keith heeft inmiddel-s een kritisch artikel_-geplaatst in het runningmagazine ,Marathon & Distaneerl
van de maand december, waaiin alle aspecten van demogelijk verkeerd gemeten afstand van de Rotterdam
Marathon. n9g eens op een rijtje word.en gezet,.
samen met dit nieuwe exemplàai van ,Hot-Road Review,
weer leesvoer genoeg voor de komende feestd.agen. ook
namens het bestuur alvast prettige feestdagei en eensportief 1986 gewenst

te
i-c

Marathon Den Haag

Het idee om in Den Haag een marathon te organiseren is nu be-
waarhei-d geworden. Bi-nnen de gemeente en van sponsorzijde worden
positieve geluiden vernomen. Al-s datum is gekozen: zondag,
8 juni 1986!

Het zal iedereen duidelijk z:-jn dat we er al1es aan zullen doen
on de wedstrijd zo goed mogelijk te doen slagen. Daarom doe ik,
nanens het bestuur, op a1le cl-ubleden een dri-ngend beroep blj de
organisatie behulpzaam te willen z:-jn. Ook familieleden, vrien-
den, kennissen z:-jn van harte welkom. Zowel bij de voorbereiding
als op de dag zel-f (marsha11s, verversi-ngs- en sponsposten) is
een groot leger vrijwilligers nodig.

Er
Ma
ju
l-o

Eén van
Runners
een goed
wereld.

ob
1e
ó

te

ztj
rath
ist
P€II,

)
)
)

aan de Haagse
n benadrukken,
zien om zelf te
it van de vereni-

de
is

n

belangrljkste doelstellingen van The Hague Road
immers: door het organiseren van wegwedstrijden op

i-veau haar steentje bij te dragen aan de atletiek-

Het llgt i-n de bedoeling vóó
eomité op te richten. Laat u
dig mogelijk contaet op met

rK
wc
een

erstmis dit jaar een organisatie-
lubhart spreken en neem zo spoe-
van onderstaande personen.

Keith Deathridge: tel
Ton Vermolen : tel
Jolien Pas : tel

071 1t+t+101
o7o 6/+2251
o7o 8509/+o

(
(
(

thuis
thuis
thuis

Jol-ien Pas
seeretari s
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De oorzaak is een vrij ernstige blessure. De afgelopen maanden
waren voor hem geen pretje. Van de ene arts naar de andere. Di_-

Keith Deathridge

Het zal zijn opgevallen, dat Keith zich de l-aatste tijd, of zeg
maar geruime tijd, niet meer hardlopend laat zien.

verse fysiotherapeutische behandeli-ngen en meer van dat en na-
tuurlijk geen meter hardlopen. Wel erg bitter voor iemand die
hieraan zo verknocht is. De l-aatste beriehten z:-jn ook beslist
niet zo gunstig en een retour op korte termijn zit er niet in.
Veel sterkte en beterschap, Keith!

Rob Helwig

Met de blessure van Keith was groep
sukkelde het groepje aan, trai-nde wa
met groep 2 mee, totdat Rob Helwig b
trai-ni-ng van groep 1 voorlopig over
kende Rob reeds als kollega-wedstrij
geklanten op de woensdagavond. Weini
in huis had. Zullen we samen met hem

zijn trainer kwijt. Weken
zelf of ging, onder nj-veau
eid gevonden werd om de
nemen. Een aantal van ons

oper en Rob had wat massa-
n wisten wat Rob verder
erugblikken?

ericht schema en pieken naar enkele
jk is er 1o1 1n te hebben en 

-
is voorstander van de rrcomplexerl
rsehillende gevarieerde bouwstenen

1

t
er
te
d1
ge
t

R
z
j
ob was in het verleden een fervent basketbal-ler en deed dit
orn 10 jaar 1ang. In deze periode liep hij aI prestatieloop-
es al-s conditie-ondersteuning.

In 1977 werd de opleiding leraar lichamelijke opvoedi_ng aan
de Haagsche Academie Lich. Opv. voltooid met specialisatie
boksen (!) en tennis.
ijdens militaire diensttijd kwam Rob in contact met rn kolle-
a-marathonloper en is zo bijna dagelijks in de dui-nen gaan
open. Hij nam deel aan enkel-e rrKlrr-wedstrijden en werd o.a.
ederlands kampioen cross-estafette.
ob vond een betre
en Haag en verkre
marathons (alstu

et a1.s F.f,. 2.38.
i jd 1.08.55 (Pari

kking a1s l-eraar lichamelijke opvoeding Ín
eg het.lidmaatschap van V&LTC, liep o.a.
bl-ieft) ,. wa.aronder /jx Amste::dam , 2x Essen,
50 (1982) - beste 5 km. 15.55, beste 20 km.js), clubrecord 1981n l+ x 15 km. (Nederlands
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Kampi
Gedur
van e
ski-g
ge cur

oenschap) H
ende deze t
en trimvere
ymnasti-ek.
sus te
an het
alning

dammer
dammen

dagelijks trainen, met rn g
goede wedstrijden. Belangri
gevarieerd te trainen. Hi j
trainingsme thode, d.w.z. ve

ellas.
ijd gaf .Rob 6 jaar condi-tietraJ-ning aan led.en
niging (SI0M0- Sparta trirnclub) en-gaf tevens
Hij vond het leuk en nuttig om een sportmassa-
en en vol-tooide deze. Regelmatig verzorgde
n van het handbal- en basketbalseizoen eondi--
diverse verenigingen. Recent heeft Rob de be-
Clerk fysiek voorberei-d ten behoeve van de
tegen de werel-dkampioen, de Rus Anatoli

Rob a
tietr
kende
W. K.
Gantw
Rob v
coach
lange

-Watz

volg
begi
bij

Rob
1 985

arg.
ol§t op dit moment de trainerscursus van de KNAU trtrainer
Brr te Papendal met het oog op de speeialisatie midden +
afstand.

1jn zoal de trainingsopvattingen van Rob:

in de diverse trainingen toepassen: tempo, i-ntervaI, lange en
korte duurlopen, testlopen, specifiek eross-werk en baanwerk,
etc. Dit all-es natuurlijk afhankelljk van de trainingsperiode

8
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indet
baanwer
a1leen
maar oo
dagen met herstel-

ijd
kin
tot
krh

van het jaar, bijvoorbeeLd cross-werk i-n de winter,
de zamer. Hij neent, dat een goed resultaat niet

stand komt met hetgeen je 1n de training stopt,
oe je herstel-t, zoals het inbouwen van periodes-

voedÍng, oefen
Tevens is rege
maxinaal- op de
wedstrljden !

Hij is een teg
krijg ik er we
Tenslotte nerk
zi-n heeft.

r_nge
lmat
tra

enst

= g-p@: herstelloopjes, sauna, nassage,
rI e rust etc .
ige controle van hartslag gewenst. Ga nooit
ining, adviseert hij, bewaar di-t voor de

ander van dle eeuwige duurloop, naar dat
1 uit t zo zegt hij laehend.
t Rob op, dat hij het bij H.R.R. erg naar ziin

Al- met a1 is het bijzonder prettig een kund.ig man én loper als
Rob in onze vereniging te hebben en groep 1 zal er zonder twij-
fel veel profijt van hebben.

Wij heten Rob van harte welkom!

Ton Vermolen

ProÍesionele

Sportmassage

R.G. Helwig
leraar lich. opv. m.o. en

gedipl. sportmasseur

Praktijk:
Maastrichtsestraat 51

2587 XC 's-Gravenhage
Voor teleÍ. afspraak:

070 - 502569
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DAI

[)AKA SP0BT heeÍt de verbouwing achter de ruu.
[)e winkel is gigantisch grool geworden. l,lu sporl-

en vrijetijdsartikelen. waaronder HET GR00TSTE WINIERSP0BT-
ASS0BïIMENT van Nederland. Alle nieuwtjes. trends. topmerken én

aanbiedingen op sportmodegebied vindt u bii 0AKA. Uniek voor Nederland

leder weekend wintermode-Ílitsen! 0nder het genot van een drankje
en een hapje kunt u genieten van onze nieuwsle collectie winlermode.

U benl van harte welkom.

IIETISzovER!
I
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NU 29.-

PETER STEI]{EB8(lil

ng en

odldos{,

ASICS TIGER MEANDER
tra i n i ngs/wedstrijdschoen
voorzien van airflex kanalen

NEW BALANCE 410
comfortabele loop- en vrije-
tijdschoen met EVA-tussen-
zool en ideale schokdemping

9rï ?68"-ttematen u gg.-
NIKE INTERNATIONALIST
trainings- en wedstrijd-
schoen met gebogen leest
voor perfekte afwikkeling.
Mesh nylon met leder
versterkt en hielkap-
versteviging voor extra

;:?ià'l'# NU 149.-

voor betere afwikkeli
schokdemping
van 139.- NU

SWEATSHIRT
van 49.-

MARATHON ROTTERDAM

Kortingen alleen tegen inlevering
van deze bonnen. Geldio tot lSdecember 1985.
Zotang de voorraad strdkt. -
Rotterdam - Bergweg 170-176, tel.010€54211
Rotterdam - Coolslnge!48, tel. OlO-117777
Leidschendam - wc. Leidsenhage, te!. O7È272W1
Zoetermeer, Het Rond 4, tel. 079-11Y717

Tegen inlevering van deze bon
2sGULDEN
VOORDEEL

bij aankoop van een paar
sportschoenen*

Uitgezonderd aanbiedingen.

Tegen inlevering yan deze bon
sOGULDEN
VOORDEEL

bij aankoop van een trainingspak*
U itgezonderd aanbiedi n gen.
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dÍneÍo argrrstÍ7
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Almere was de voor de hand liggende keuze voor de Europese kam-
pi-oenschappen, omdat hier de laatste 2 jaar de NederLandse kam-
pioenschappen werden gehouden en het het hoofdkwartier van de
Nederlandse Triathlonvereniging is. De inschrijving was indruk-
wekkend, 650, waarvan 150 uit het buitenland, '18 landen vertegen-
woordigend. Er waren teams uit o.8. Belgiii, Duitsland, Denemaiken
Groot Brittannië, Zweden, Frankrijk, Nederland en Tsjechoslowa-
kije, Buitenl-andse bezoekers moeten zich hebben verbaasd over het
aantal Nederlanders dat meedeed. Dat was niet zo gek want i-edere
Nederl-ander heeft .een fiets, kan zllemmen en hardl-open komt er
steeds meer 1n. Voeg daarbij de Nederlandse smaak voor spectacu-
lai-re uithoudingsvermogen-wedstrijden, zoal-s 200 km. schaatsen
en je hebt een natie waar iedere kleine gemeensehap een triatleet
kan voortbrengen.

De ontwikkeling van de spo
de groei, die je in Amerik
vlngen en de daaropvolgend

frustrerend z:-jn geweest
reageren, terwijl de bela
nemers mochten geen hulp
fil-mden het gebeuren in d
getuige z:-jn van de valpa

n Nederland staat
et. In 1981 waren
ren 17, 300 en ten

op één
er 12
slotte

rti
azi
e ja

lijn met
ins chri j -

500.

De start voor 3.8 km. zwemmen zo:u om 7 uur ls ochtends plaats-
vinden, maar werd vertraagd door de angstaanjagende bl-iksem in
de onniddel-lijke ongeving. 0m 8 uur klonk eindel-ijk het start-
schot en de deelnemers renden het koude water in op weg naar het
Gooimeer. IIet water moet zelfs voor de meest geharde triatleet
koud geweest ztjn. Vanwege de late start was de afstand van het
zwemmen vermi-nderd tot 2.I kn.

De temperatuur van het water was 17 r5oC en het was niet vreemd
dat sommige deelnemers moeite hadden met omkleden. Het moet

toen
ngri
krij
ekl
rtij

de koude vingers nlet meer wilden
jke seconden voorbijgingen. De deel-
gen bij het omkleden. De t.v. mensen
eedkamers en iedereen kon daardoor
van de uiteindelijke winnaar,

Gregor Stam, toen hij binnen kwam rennen na de 180 km. op de
fiets. Hel-aas hadden de organisatoren het probleem van een glad-
de vloer niet voorzi-en' veroorzaakt door de druipende atleten
die de kleedkamer in- en ui-tLiepen.Gregor ging de bocht orrlr toen
men hem plotseling als een bewegende hoop op de grond zag liggen.
Hfj viel behoorlijk op zijn rug en heup. Met 2.4 kn zwemmen en
180 km fietsen al- in de benen was zoln va1 geen ideale voorbe-
reiding voor de hel-e marathon die daar onmÍddel-lijk op volgde.

Zevenendertig deelnemers gaven het na 2.1+ km zwemmen op. B1j-jk-
baar hadden ze het belang van de wedstrijd onderschat. Eén vàn
de eersten na het zwemmen (5e) was de Amiterdamse zweminstruc-
teur Axel Koenders. Hij was Nederlands kanpioen in 1983, 198/r
en nationaal recordhouder met 9.25.1+1 . Niemand was verbaasd toen
hf j van zi-jn fiets afsprong met een /r nj-nuten voorsprong op de
numer twee Rob Barel.

liep de marathon in 2.27 (Rotterdarn 185), was derde tijdens
erel-dkampioenschap verleden jaar en winnaar van het Europese
oenschap op de hal-ve afstand. Voor de start werd hij getipt
e duidelijke favoriet.

Baref
het w
kampi
a1s d

t-A
d6r
HOUAND

tnlAlH[On
alrrÍers angustlT
Ís8s I
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Halverwege het fj-etsen brak de steeds dreigende onweersbui los en
ik kan me zorn bui slechts herinneren uit de tiid dat ik in de
tropische zone van West-Afrika woonde. De vele toeschouwers, die
in Almere bijeengekomen waren, werden niet verjaagd door dit weer,

groeide, of missehien besloten de toeschouwers dat triatleten echt
gek zijn en een aPart slag vormen.

De Nederlandse organisatoren zouden naar mijn mening wat meer
verbeel-dingskracht moeten hebben wat betreft de keuze van het
parcours. Het flets- en loopparcours krulste elkaar vlakbij de
finishlijn, met a1s resultaat, dat sommlge wat mj-nder goede at-
l-eten, die hun fietsrit nog moesten volbrengen, de weg vrij
moesten houden voor de elite deelnemers, die hun marathon beèin-
digden. Ik kan meevoelen met de peehvogels, die opgehouden wer-
den, daar zel-fs de geringste vertragi-ng, hoewel- die niet werke-
lijk belangrijk i-s voor het resultaat, erg frustrerend moet z:. in
voor iedereen, van wat voor klasse hii ook mag ziin.

Nadat hij als vijfde uit het water kwam, werd Koenders spoedig
gezien terwijl hij er vandoor vloog op z:. jn ruimtevaarteeuw
fiets compleet met een van de modernste aerodynamische track-
hel-men. Koenders zag er besl-ist opvallend uit met een zebra-top
en een tweekleurig short. Hij sloeg een kranig figuur en maakte
de snelste fietsrit van de dag, 180 km i-n 5.01+.20. Dit ondanks
een lelijke val op l+O km, waarbij hfj z:-jn heup blesseerde.

Koenders begon de marathon met een voorsprong van sleehts lr mi-
nuten op Rob Barel en de gokkers waren er van overtulgd dat de
snel-lere loper Barel het zou maken. Koenders zette door maar he-
laas merkte hij dat, hoewel- de heupblessure hem op de fiets niet
erg hinderde, het wel- moeilijk was om goed te Iopen. Hij trok
z:-cln terug na 6 km.

maar bleven tot het ei-nde. De afgrijselij
afmattende strijd nog erger. De bewonderi

ke eondities maakten de
ng voor de deelnemers

de marathon

ideiin en was
naar aan-
de kortere

eindigde in Be positie

Zo bl-eef Barel- als leider over en hij hoefde alleen
uit te lopen om de titel- bi-nnen te hal-èn.

Gregor Stam die de loop als derde begon, had andere
geladen, daar de rrgeleerdenrf hem afgesehreven hadden
leiding van de laatste teleurstellende resultaten op
triathlon-afstanden.
Rob Barel (Ze; begorr het zt{enrnen gocd en
net 25 seconden na Gregor Stam.

Bi-j het fietsen werden de roll-
in en had nu 5 sec. voorsprong
was Stam grotendeels erg dicht
mijdelijke redetwisten of Stam
Barel- zei later dat hii op dat
de vlak achter hen rijdende St
op de marathon te versl-aan. Hi
van Stam, die op de dag duidel
onderschat. Dit was vreemdr I^Ià

de marathon en het was bekend
gehad.

Naderhand besprak Barel met de
Stam eerl-ijk was geweestrmaar

12

en omgedraaid. Barel liep 20 sec.
op Stam. Gedurende het fletsen

bij Barel gebleven en het onver-
te dicht achter Barel- zal begon.
moment niet gehinderd werd door

&rnr daar hij erop vertrouwde hem
j gaf ook toe dat hij de fitheid
ijk de sterkere renner was, had
nt Barel had een snellere tj-id op
dat Stam pas longontsteking had

officlal-s of het fietsen van
organisator Joop v. Zaníet ver-
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klaarde dat de regels niet overtreden waren. Er is een regel datde fietsers op een afstand van 1 0 meter achter el_kaar moelen
bli-jven. Reporters, die de raee volgden, vonden dat Stam te diehtbij Barel- reed en begrepen niet waarom de official_s hem niet
waarschuwden. Tensl-otte zag men dat er een auto met officials
naast Stam kwam rijden en dat er enige woorden werden gewisseld.
Later zeí Stam dat de official-s hem zi-jn tussentijd gaven en dater nooit over zijn gedrag op de fiets was gesproken.

De regel werd beslist ni-et nageleefd door de minder goede atleten.
Eerst zag 1k groepjes van 3 of 5 vlakbij elkaar fietóen en sommi-
ge v?n de laatsten zelfs in groepen van 10. Na de terugtrekking
van Koenders op_ 6 km liep Barel a1s eerste naar het 1 5-km punti
toen hij plotseling sti,jf in de benen werd en duidelijk de-
zwaart'e van d.e race voelde. De jonge Stam profiteerde-hiervan en
nam de leiding. _spgu{ig werd zijn voorsprong groter. Hij liep
de marathon in 3.13.56 waL zijn tot'aaltijd 6ràcht op 8.i6.55'.
Een zeet goed resultaat, maar het kan niet gemakkelijk vergeleken
worden met vorige wedstrijden vanweg het korte zlremmen.

De 23 jaar oude stam woont in Al-mere en is een full-time triat-
l-eet. AI 2 Nederlandse titels en nu Europees kanpioen op 23 jari-
ge leeftijd! voor een lange afstandloper is stam zwaar gebouwd
in de schouders en hij loopt met zijn hoofd wat naar l-inks. rk
was verbaasd toen ik hem vele drinkposten voorbij zag gaanr rnao.r
hij wilde wel graag stukjes sinaasappel nemen.

Het zwemmen werd beduidend zwaarder door het koude water en de
stevige
er ]:oud

wi-nd. Toen de deel-nemers uit het water kwamen, zagen ze
u-it en wa.ren ri voor een welverdiende koirr cornfle.kes.

den zich l-iever snel omkl_eden voor hettijd voor ontbijt; ze w
Geenjp

il-,
fietsen van de 180 km, met de hele marathon daar nog aehteraan.(tijna alle deelnemers d.roegen liever speelale kledlng voor elk
onderdeel dan de nieuwe triathlonspullen te proberen).

Ofschoon het erg koud was, scheen de omschakeling van zwemmen
naar fietsen niet veel moeilijkheden op te leveren, maar die van
fietsen naar hardlopen was traumatisch. ifa de eerste Z onderde_Ien. olr zi-ch al niet mis, noet de marathon een ontraoedigend voor
Iit zi chL ztin" De neeste deelnemers kwaruen haastlg uit-de kl-eed-:
Lraners, mae-r rrlandelden darr een beetje voor ze Ie"ngàaan begonnerte joggen: De snel-ste lo;oer ontuikkelde geen echt-snel tenpo,
iaaar dat is niet te verbazen.

De marathon ging langs de di-jk van het Gooimeer. Een deel van defietsroute liep daar ook langs en voor de langzame fietser moet
het zj-en van lopers, die hun marathon er a1 bijna op had.den zil--
ten ontmoedi-gend zijn geweest. Het pareours van de marathon was
het slechtste dat +ts ooit gezien had. Een J-angr recht pad voorje, het water aan één kant en de dijk aan de andere. wer- v1ak,
maar zo saai. Toeschouwers waren er sl-eehts op enkele plaatsen.

Je kan je voorstellen, dat de triatleet die al- heeft gezwommen
en 1 80 km heeft gefietst zidn niet zo druk meer maakt om de es-
thetische kwaliteit van het marathonparcours.

Terwljl ik de lopers van de marathon volgde, zag ik de grimmige
uitdrukking van de fietsers, die nog 10 km. voor de boeg hadden.
Wat me opviel was het verschil tussen de grote nanen en de vel-e
langzame finishers. Velen zullen zich niet goed hebben voorbe-
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reid op een hele triathl-on. Moderne kleding en dure machines wa-ren er genoeg, maar fitheid ontbrak en zelfs de finish bereiken
in wat voor tijd dan ook kostte de grootste inspanning. Het is
misschlen beter je terdege op een hele triathron voor te berei--
den dan het zomaar eens te proberen.

De dames waren ogk in A1mere vert
Christchurch (N.2.), die als 7e i
de en die de 3e snelste marathont
net 3à min. snel-l-er dan Gregor St
de triathlon leverde ls werel_ds s
Almere wilde ze die tj-jd verbeter
haar de eindtijd van 9.26.30, maa
is het voor eeà reeord. van weinig
Baker haar goede conditie te dank
zwemmen en lopen.

RESULTS

egenwoordigd. Erin Baker uit
n het totaal klassement eindig-
ijd had van die dag in 3.1A.10,
a.rn. Bakerls eerste poging op
nelste ti j d op (9 .53 . /rO) en in
eÍr. Een schltterende poging gaf
r met de verkorte zwemafstand
betekenis. Bli- jkbaar heeft

en aan vele jaren van wedstrijd-

De snelste marathonloper van de dag was de Finse atleet Magnus
Lonnquist met 3.0/r.3/r. Hfj eindigde al_s 3e met een totaaltíjd.van 

9 .13 . 50 .

De Europese titgl ging naar Sarah Springman uit Cambridge mettijd van 1_0.18.53, ver achter Eri-n Bakei, maar behoorlijk voor
de derde dame Gabriel-e Hirsemann uit Duitsrand met 1o.t+2,03.

t{\*-,L* s

een
op

Ongetwijfel-d zal de triathl-on in Nederland steeds populairder
worden, vooral door wat meer fantasie wat betreft het parcours
en een betere communicatie met de toeschouwers, die nièt geïn-
formeerd waren ol/er deze gebeurtenis. Volgend jaar wi-llen-ze 1n
Zweden de triathl-on promoten en mijn raad-aan àe begaafde Ned.er-
landse triatleten i-s: 'rDoe wat heuveltrai_ningr' .

o

-

Stan, Gregor
Barel, Rob
Lonnarist, Magnus
Huls, Frank
Hoter, 0tto
Braaksma, Ulillen
Baker, Erin
Sehep, Goof
Diesen, Richard. van
Zelst, Ben van

-S".yë.r<Bí,

TEAM RESULT

Holland
Germany
Belgium
Sweden
Great Britain
Franee
Czechoslovakia

1.
2.
3.
l+.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Hol
HoI.
tr'in.
Ho1.
Ger.
Ho1.

9.56.55
9.O5.19
9 .13 .50
9.16.33
9 .17 . l+l+

9.21 .20
9.26.20
9 .29 .57
9.32.21
9.31r.13

27 .51
29.39
30 .16
30.32
31 .26
33.03
35.Q5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

. lr9

.10

.15

.09

. ln3

.29

. 5l+N. Z.
HoI.
HoI.
HoI.

vert. E.B

For those who want the orlginal English version, please contact
Ruud van Groeningen 
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Waar hebben we gelopen in SEPTEMBER

Deze keer. pakken we er wat lopen ult waar Roadrunners aanwezj-g
uÍaren, natuurlijk niet alIemaaI, want zoveel verhalen krijgt à"redactie niet binnenr rnàEr gewoon een paar aardige wedstríid.en.
Zondag 8 september werd voor d.e 1 Oe maal in Voorschoten de Vliet-loop georganiseerd. De drukst bezette afstand.en waren hier de 1Oen 21 km, met behoorl-ijk wat roadrunners. Het eerste d.eel- vanhet parcours zag er vrij aardig uit, maar na 3 à ln km moest mendoor een hek en dan een serie sportvelden oversteken. Nu had hetfl-ink geregend, dus binnen de korste keren was het een modder-poel van jewelste.. Glibberen tot aan je enkels in het water. Ge-lukkig kwam er daarna weer fietspad zód,at het water weer uit je
schoenen kon ]open. 0p de terugweg deed zich echter hetzel_fde"euvel voor, aI1een kwamen er nu van de andere kant door het hekde eerste lopers van de 21 km die aan hun 2e ronde bezie waren.
Een aantal tfbijna"botsingen en glibberl:artijen waren hc;.t gevols.
De organisatie doet_er goed aan om dit stuk er volgend jaar uitte l-aten. start en finish in het oude dorp geven arti;d. eensfeervol iets aan deze 1oop, w-aa-rin_ Anne van Schuppen-eerste dame
op d-e 21 km en Corry van itggono 2e oame op de 10 kd r*erci.

21 qeptember werd voor de eerste maal- de Ursulaloop gehouden over
10 EM met start en fÍnish op het terrein van de UrËuÍakliniek.
Omdat het de eerste maal was waren er hier sl-echt s 35 deelnemers
en op de kortere af standen was het niet veel beter. Toch j_s dat
jammer_ want dezg Joop ging over óén van de mooiste parcoursen dieik de l-aatste tijd gezi-en hgb: Nu speelde ook het wèer eens goed
mee, zodat er-zonr weinig wind en een behoorlijke temperatuui was.via het tunneltje onder.de.Rijksstraatweg t.h.v. het àierenpark
Ïíassenaar werd er naar de roverkantr ge1ópen, alwaar we dirèct
een park ingingen. Via rusti-ge wegen kwamen we op de Groot Hase-
broekseweg uit en vervolgens op de Buurtweg, dezè werd helemaal
afgelopen, waarna we via via weer in eerdei genoemd park uitkwa-
len._Nog een kleine ronde door het park en dàn op weg terug naar
Ursul-a. Tegenval-lend voor vel-en was dat er nog eèn kà moesl wordenafgelegd toen Ursula weer in zicht kwam. Niet iedereen had daar
9p gerekend en dan wegen de laatste loodjes erg zwaar. Toch kwamende meesten zonder problemen door de finiÀh, met Corry van Egmondals eerste dame, wat haar een hand van de Burgemeestér en een
boekenbon -opleverde. De twee andere Roadrunneis kwamen resp. als8e en 10e binnen.

Een dag later, zondag 22 september, stond de 1e Top Tien van
Voorburg op-het programma. Een wegwedstrijd die van Voorburg langsde snelweg de polder inging en weer terug. oot< hier weer veèl
Roadrunners, hoewel_ er meer Jangs de kand stonden dan er meeliepengeloof ik. Nadat de 3 km. wedstrijd was gelopen, dle overigens
werd gewonnen door ex-Roadrunner Ronal-d Loos, d.ie tegenwooraig voor
Sparta uitkomt, kon de 10 km van start gaan. Met vel-é kopstukËen
al-s Klaas Lok, Marti ten Kate, wlm Zeegèrs en de nodige Ée1gen zat
I.gt tempo er al vroeg in. Het eerste deel ging met de wind ilee enliep dus erg gemakkeli-jk. Maar toen kwam hèt [eerpunt op een smal]-e
polderweg draaien om een paaltje, je snelheid zakL terug en met de
wind tegen kom je toch moeilijker vooruit. Vooral de 3 km langs degrote weg was erg z\ïaar, met de wind pa1 tegen. Toch liepen dé
meesten een redelijke tijd en finishte Anne van Schuppen a1s tweede
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dame. Een zeldzaam frmooierr beker werd haar eigendom. Een zelfde
beker kreeg onze George Hansbergen, die eerste werd in de cate-
gorie Veteranen IIï. Gelukkig begon het pas wat harder te waaien
toen iedereen aI weg was, want toen waaide de finishstellage on
en dat kun je op zrn minst slordig noemen.

0p de grens van zomer- en wlntertijd zondag 29 septembe
02.00 uur vindt de start plaats van de Verdonkeremaanlo
Een heldere naehtr geen wind en een beetje mist maken d
te lopen is. Ongeveer 1 000 lopers gaan er van start en

to
op
at
eve

Ë

m

1n De1ft.
er best
nzoveel-

toeschouwers staan er aan te moedigen. Twee rondjes van ruim 10
km moeten er worden afgelegd. Het eerste rondje wordt er nog voor-
namelijk gein gemaakt en schrik je op van een vuurspuhrer of een
stel- I'spokenrr midden in het aardedonkere Delftse Hout. 0p de on-
verlichte bospaden stonden hj-er en daar een fakkel, zodat je die
eerste ronde geen flauw idee had waar je nu precies liep. De
tweede ronde was er meer ruimte en ging het tempo beduidend snel-
ler. Van de ongeveer 10 Roadrunners die ik kon ontdekken was er
een groepje van vijf dat constant bij elkaar liep en e1kaar al-s
een trein door de drukte loodste. Van start tot finish bleef men
bij el-kaar en zo konden ze bij de eerste driehonderd deelnemers
eindigen in een tijd van 1.35 uur, die achteraf gezien best wat
snel-l-èr had kunnen zijn. De eerste heer kreeg al-s pri j s een één-
persoonsbed, voor de eerste dame, Anne van Schuppen, hras er
sleehts een hand en de ultnodiging van de winnaar om het bed met
hem te delen. Maar wat heb je nu aan een hal-f óénpersoonsbed?

B

aannemingsbedriiÍ

B(»IGAEWbv
o sanitaire installaties
o gevelreiniging
o timmerÍabriek

o nieuwbouw
o renovatie
o verbouw

POST. VI/AALSitr,OFIPEFILAAN 22
2?44 EIN trIEIU HAAG

o70-z*rufn'
I

Lid van de stichting bor.rrgarantie uti I iteitswerken
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HOE SCHOON ONS LIMBURG IS
of hoe de H.R.R. de Vaalse berg veroverde

0p initiatief van Hans Tuij1, die zel-f jammer genoeg geblesseerd
thuis moest blijven, vertrok op vrijdagavond 27 september om
1 8.00 uur een kleine groep eliterenners vanaf het Mal1eveld naar
Limburg. Aan mij werd gevraagd als kroniekschrijfster mee te
gaan. Het blijft een ondankbaar karwei een sappig verslag te
schrijven van een uitje dat voor 60f' uit lopen, 20% uit éten en
20% uit slapen bestaat, doch ik heb mijn UeÉt gedaan ze na te
lopen en overal op mijn eigen overdreven wi-jze bij te ztjn.
De reis verliep rustig, zelfs wat te rustig naar mijn zin. Geen
wonder, r^ranneer de
die stapvoets naar
test goed doorstaan
jeugdherberg die on

Hans
liter
naar
het h
ons n

De zondag was een m

naar het Drielanden
het monumentje dat
te genieten. Na enk
neden voor het ontb

cha
het
te

sz

uffeurs zich aansluiten bij een karavaan
zuiden trekt. Na deze stressbestendigheids-
hebben, storrd-en vij oirr :l ZL.OO uur voor d.e

ou laven. Deze bevond ztch in het lint-
dorpje VaaLs, een dorpje aan de voet van een molshoop, de Vaa1se
berg geheten.

De volgende ochtend gingen we net
als gewone toeristen de berg op naar
het Dri-elandenpunt en terug om ons
vervolgens achter koffie en vl-aal
te zetten. Het tijdstip waarop wlj
verko zen Ylaar boven te gaan (9. OO
uur) maakte de kans op ónverwachte
ontmoetingen met mede-dagjesmensen
zeer kl-ein; het was dan ook een
mooie rustige oehtendtraini-ng.
Ik vond het ietsje overdreven om
na de koffie weer de Vaalse berg
te bekl-immen (it< naa net daar wèl-
gezi-en, niets te beleven! ), maar
omdat Ton er op stond, hobbelde ik
maar weer achter het groepje aan,
hopende op een spannende gebeurte-
nis die ik in het verslag kon ver-
werken. In gestrekte draf liepen
we de drie kilometer die ons naar
het Drielandenpunt voerde. Het
aantal dagjesmensen bij het monumentje dat het Drielandenpunt
markeert, was drastisch toegenomen, door wie wij a1s een wat
vreemde curiositeit bekeken werden. De training bracht ons tot
bij onze Oosterburen, een welkome afwisseling, ri1ir.&r ïIà + 2 uur
lopen stonden wij l{oer voor het norru-r,rentje.rs Middags gingen wij onder leiding van de lmmer sociaal- aktieve

v\es
r{p/s

K. na
tje g
de di
e1e s
iet b

ar Valkenburg, alwaar het in het zonnetje met een half
oed toeven was. ls Avonds sleepte Hans K. ons nog mee
seo, al-waar het prima swlngen was. 0m 2l+.OO uur 1ag
tel natuurlijk in bed; de zondagsrust zou immers aan
esteed zi-jn.

... Vroe.ger gL-J.^ c-É r.ea-
Jrie .ro.r gr+\ ,..

zonnige dag, ideaal voor een uitstapje
. 0m 9.00 uur stonden wij dan ook voor
Drielandenpunt markeert van het uitzicht
seconden frisse heuvellucht snel naar be-
dat voor sommigen uit wel 1 0 boterhammen

ooie
punt
het
el-e
ijt'

bestond. Na het ontbijt was het in de tuin, net de krant van

18

u



Loe s

I

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 42,070-642324

èk »ra, =t t"-qY > FirarT
Utrecht: Den Haag:

Korte Poten tl2
olo-o{2324

Amsterdam:
Healigeweg 43-45

on-272140

Groningen:
HeÍestÍaat 32
050-r43932

Eintthoven:
Denrer 19

(NG43s753

FottoÍdam:
Liinbaan 67
01G1t15911

Breda:
Eincl3traat Í4
07&1{6012

I

Steenweg 35
030-3214«t
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I gisteren best uit te houden. De zondag zo te besteden zov echter

éen doodzonde zi-jn en geheel naar de calvinistische traditie dat
tfArbeid. Adelttr béklonmen wij andermaal de Vaalse berg. Bij het
nonumentje heb ik de el-ite uitge?ry?aid-en ben wat wit on de neus
afgedaalà ri-chting tt Heemet. Koffiedrinkenr €€r vlaatj9.et91 en
de"tuin in met de-krant van gisteren lag meer in mijn lijn (dat
is te zien, ha, ha). Een schuldgevoel had ik niet, want de hoop
dat er iets zou gebeuren, dat het schrijven van een verslag zort
rechtvaardigen, had 1k al opgegeven.

0p de terugweg naar Den Haag deden we Maastricht aan, alwaar wij
oi, t"t Vri-jtfróf een l-ekker pintje pakten en de avondmaalti-id ge-_
bruikten. Wlj zei-den Limburg, ons stukske buitenland in Nederland
gedag. Wel mét wat weemoed, want gezellig dat het er was!!!
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Waar hebben we gelopen in 0KTOBER /tuovnMenn

Zaterdag 5 oktober stond er een wedstrijd geplanned in Noordwii-
kerhout en wel- over 12 km. 0p een mool en snel parcours werd on-
der behoorlijke weerscondities gelopen. Onder de deelnemers
slechts drie Roadrunners, de dames onder hen waren goed voor een
ereplaats. Dat er in Noordwijkerhout wei-nig belangstelling was
ligt waarschijnlijk aan het feit dat de zondag erna, 6 oktober,
in grote getale werd afgerei-sd naar Utrecht.

0p het schitterende sporteomplex in..Overvecht lag de start en
finish van de lr x 15 km, een officièus Nederl-ands kampioenschap
voor ploegen. Met maar liefst /,,O man/vrouw werd d.aar in 1O p1oè-
gen door ons aan deelgenomen. Onder een druk z: in best doende
àon gingen om 11.00 uur de eerste lopers van elke ploeg van start.
Waren bij de heren de tegenstanders te talrijk en te sterk, bii
de d.ames werd er toeh wel op een prijs gehoopt. Na de eerste
loopster (Anne) 1ag het ene damesteam van ons op kop. Het tweede
team van ons volgde op gerulme afstand. Als tweede loopster ging
Ine van start, zíj had de pech een sterke tegenstand te krijgen
van een Hellasmei-sje, zodat we na de tweede ronde op de tweede
plaats 1agen. El-s kon als derde loopster de hooggespannen ver-
wachtingen niet waar maken en Corry moest al-s vierde loopster
tegen een achterstand van 2.30 minuten op de Hellasploeg aankij-
ken. In een formidabel-e race wist zlj die achterstand terug te
brengen tot 18 seeonden, (;ammer dat het niet 1 km langer was),
maar een fantastische tweede plaats was toch het resultaat. De
tweede damesploeg kwam binnen op een 7e plaats, met ruin een
half uur achterstand op de nummers 1 en 2, toch waren zti nog
snel-ler d.an één van onze herenploegen en tal van andere darnes-
ploegen.

Zat,erd,ag 12 oktober was er in Barendrecht een Herf stloop over 1O

EM. Onder een lekker najaarszonnetje gingen ongeveer 200 wedstrijd-
lopers van start. De loop ging over 1 grote ronde die zo goed als
helemaal- verkeersvrij ïr&sr afwi-ssel-end werd er gelopen in polder-
landschap en kunstmatig aangelegde recreatiegebieden, terwijl ook
hier een stukje langs de snelweg niet mocht ontbreken. Het was
een sterk vel-d, zodat, na 5 km de hele groep uit elkaar getrokken
was en a1s een langgerekt lint op weg was naar de finish. Een
mij onbekende Belg won deze race en ook nu was ttgood-oldrrPiet
van Alphen weer in de voorste gelederen te vinden.

Zat,erdag 19 oktober stond de Marathon van Essen op de kalender.
Een viertal Roadrunners deed hi-er aan mee. We noteerden een p.r.
voor Barry Dyke (Z.trZ.05) r een uitstekende tijd voor een eerste
marathon íooi Hans Tui jI (Z.tr9.lnlt), een zesde plaats bi j de dames
voor Anne van Schuppen- (3.02.19) en een voor hem zelf boven ver-
wachting snel-le tijd voor Aad v.d. Berg (l.Ol.2lr).

Zaterdag 26 oktober
aan de hele of hal-v
waren er die hi-er h
Dunné Yvonne Gerner
toeschouwers en fie
gestreden. Snel-ste
* 2 uur en 46 mj-nut
t'ee, de tijd die hi
kunnen, maar niet e

werd Etten-Leur overspoel-d met atl-eten die
e marathon mee gingen doen. Van de Road.runners
un eerste marat[on gingen lopen (o.a. Paul van
en Henk van Wijk). Voorzien van de nodige

tsende supporters werd er weer tot het uiterste
Roadrunner werd Joop Evers in een tijd van
en. De tegenvaller van de dag was Rinus Ïnne-
j liep (3-uur 19 minuten) 1ag ver beneden -z:-intt<e ràce kan in topvorm gelopen worden. 0f
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- deed hlj het expres? Hii wi-st dat zi
nooit gefietst had en het waarschijn

Zaterdag 2 november werd e
houden. Na een dag met vol
lijk glad en op sommige st
kl-ei. A1 gauw werd duideli
van kans had. Zwart, van de

Het
Tot
groe
des
zo lekker langs je benen. Veel kraeht
kon je aan de tijden zien ook. Gemidde

jn begeleider Frank Hoogendijk
lijk net zo zwaar had als hij

r in Boskoop weer de Flora-eross ge-
doende regen ïias het pareours behoor-
ukken zat je zowat, tot je enkels in de
jk dat je zonder spikes geen schljn
modder werd de eindstreep bereikt, al--

zelf. Een hoog tempo van Rinus had Frank noolt bij kunnen houden.

Zondag 27 oktober was groep Ï aan de Haagse Laan van Poot te vin-
den. Daar werd een 10 km prestatieloop gelopen die voor hen als
training moest gelden. De meesten besehouwden het ook vot alleen
Wim Hoek niet. Wim had last van zijn knie en dacht: grote passen'
gauw thuis en hoe sneller ik 1oop, des te minder heb ik last van
die knie. Met een tijd van even 32 minuten kwam hlj a1s eerste
over de streep. Leve de blessure!

!/aar een i-eder al-s aandenken een plant kreeg aangeboden. Een leuk
idee, volgend jaar met de hele familie gaan lopen en zo je tuÍn
volzetten met verse planten.

0p zondag 3 november was het dan eindelijk weer zover. De Haagse
10 EM stonden weer op het programma, met dit jaar een nog ster-
kere bezetting d-an vori-g jaar. Het parcours rr/a.s iets gewijziggd,
maar r,ras er niet minder snel- door geworden. 0p de Boulevard was
er weer de traditionele tegenwind en als je dan niet i-n een
groepje zat was het moeilijk bij te houden.Ondanks de geri-nge
aanmoedigingen van de weinige toeschouwers langs de route heeft
een ieder gelopen voor wat hij of zij waard was. Een ultgebreid
verslag van deze race vindt u elders j-n dit nummer.

Een week later was het eeht afzien. Zat,erdag ! november, de halve
marathon van Monster, een traject door de duinen en over het
strand. De duinen waren geen probleem, lekker met de wind mee.

tormde bijna, dus het was alsof je met vleugeltjes 1iep.
an Kijkduin ging alles goed, maar toen het strand op! In

S

a
p
t

1 0 km lang beuken tegen
zi-tten en het schuurde

ruim
te

ging
l_d d

jes van 10 tot 15 lopers was het
orm in. Al-l-es kwam onder het zand

Ë

hier verloren en dat
eed men er 5 tot 1 0

minuten langer over dan normaal. Wim Hoek werd toch nog 5e on:
danks behandel-ing aan ztjn kaak enige dagen eerder.

Was het zaterdag in ieder geval droog, zondag 10 november regen-
de het pijpestelen. Geen interessante race in de regio, dus maar
naar het Elsenburgerbos gegaan. Hier lopen altijd wel- enige
Roadrunners mee en inderdaad, de regen kon ze ook nu niet tegen
houden. A1s verzopen katten kwam iedereen binnen. 0p zaterdag
30 november werd hier trouwens de 25.000 ste deelneiler veruelkomd
en dat in nog geen 2à jaar.
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RUNNER ha rd I oopcentru m

G)

NUNT'T
Loop je naast

je schoenen?
Kom dan

bij ons langs!

Nu bij Runner

de nieuwe zomerkleding
van diverse merken,

Karhu, Tigef Converse en

New Balance shorts,

singlets en T-shirts

Piet Heinstraat 132
25IB CM Den Haag

Tel. 070 - 46 60 60
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Vrijdagochtend. 11 oktober 1985. 0m acht uur al- stonden vriend
Tom en zijn wederhel-ft Rj-a voor de deur om ons op te halen' In
hun auto,-volgeladen qet bagage en--twee-kotertjes van amper- r \
vijftien *aanàe1 oud. (hun dochter Miehelle en onze dochter Daphne)
reàen wij een kwartier later richting Parijs'
É"ri_jrt ófschoon al vaak bezocht, altijd de moeite van een bezoek
voor een paar dagen waard. Het feit, dàt er een prestatie/wed-
strijdl-oof over f,wintig kilometer plaatsvond, was daartoe een
mooi-e aanleiding. - ..
Ik zal u alle wéderwaard.igheden op de dagen vóór en na rrle vingt
kil-ometres d.e Parisrr besparen en mij beperken tot de dag van de
ï;;p zelf. Die dag (in twee opzichté" "il 'rzondagtf ) wilde Tom

reserveren om zteh mentaal voor te berej-den op het evenement.
Zijn vrouw wilde echter naar de Sacró-Coeur, dus al tameliik
vróeg die ochtend waren wij met de Metro op Yeg_daarheen. Het
ei-nd-van het liedje was, dat Tom, af en toe driftig met zt-in
hoofd schuddend, de wandelwagen met dochter Michelle de vele
treden van d.e trappen naar de bewuste kathedraal opsiouwde. Aan-
gezlen z:-j wel- ruim op tijd bii de start wi-lden ziin, liepen wij
ín een zeeT snel tempo via de Place du Tertre langs een andere
afdaling bij het uitgangspunt in Mont Martre terug en. namen we-
d.erom dó Metro, die ons naar Place Troeadero bracht. Daar aange-
komen, namen we tijdelijk afscheid van vrouwen en kroost en
drlbbelden naar de-start op de Pont dtféna. We stonden er om

10.25 uur, rui-m anderhalf uur voor de start; pure noodzaak' wilde
je tenminste een beetje behoorlijk, zonder minuten tijdverlies,
weg kunnen komen. Een groot aantal lopers van uiteenlopende na-
tiónal-iteiten zal op de grond. In combinati-e met het podium, dat
werd gevormd door een truck met vier opleggers, die de totale
breedte van de brug besloeg, leken het we1 bezoekers van een
popfestival, in afwachting van de grote attractie van die dag.

Zoals ieder jaar, was ook nó weer een nationale eoryfee uitgeno-
digd om de lopers enige bemoedigende woorden toe te spreken.
Waien het in voorgaande jaren ondere anderen Serge Lama, Michel
Polnareff en Gilbert Bécaud, ditmaal viel de eer te beurt aan een
ginnegappende Henri Salvador, wel-iswaar niet meer z6 plepiongr
maar rrstill going strongrf .

0m óén uur klonk het startsehot. Langzaam (aIhoewel...) zette de
enorme mensenmassa (ZZ.OOO lopers!) zLch in beweging. Voor de toe-
schouwers ongetwijfeld een spectaculair gezichtr oIIt al die lopers
die tot ver onder de Eiffel-toren stonden opgesteld, te zien ver-
trekken. fn tegenstelling tot voorgaand.e jaren, liep - op last
van de politie het parcours niet uitsluitend via de straten en
boulevards, maar voor het grootste deel door hetfrBois de Bou-
lognett. Een duidelijke verbetering, zowel voor de lopers veel
frisse lucht als voor de automobi-Iisten, die hun weg niet meer
riersperd zagen door het voorbijtrekkende loperslegioen.

De eerste kilometers gingen langzaam; eerst in het rrBoisrr LIas er
meer gelegenheid om elkaar te passeren, al-hoewel het er voort-
rLurend uitkijken geblazen was om niet onder de voet gelopen te
worden of te strui-kel-en over allerlei obstakels, zoals boom-

',:o.. rran tegen komen. Het vijf-kilometerpunt passeerde ik in
2C.28 minuten; het ging dus lekker, de vertraging bii de start in
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aanmerking genomen. Ik besloot niets te forceren en (relatlef)
ontspannen, in é6n tempo, door te 1open, hetgeen bij het 10-ki1o-
meterpunt tot mijn aangename verrassing resulteerde in 37.32
minuten. Het bl-eef steeds goed gaanr l5 km. - we liepen inmiddels
weer zotn twee kilometer op straat in 58rrrondrr. Na het zeven-
tien-kilometerpunt was iedere kilometer aangegeven op grote span-
doeken, die over de volle breedte van de straat waren aangebracht.
De laatste kilometers voelde ik mij rrgroeienrr, niet in de laatste
plaats omdat ik de een na de ander passeerde ondanks een paar
venijnige I'kIi-mmetjes" maar de tijd bij aankomst overtrof mijn
stoutste verwachti-ngenz 1.15.35. Aangezien i-k normaliter 1.20
ItdoeÍr over zot Yt af stand, kwam i
iets korter moet z:-jn geweest,
vriend Tom, (aie even later i-n
straft door latere berichten in
Met honderden tegelijk kwamen d
aan het ej-nd waarvan de gebruik
stonden uit te del-en.

of de slotsom dat het parcours
indruk die werd gedeeld door

6 finishte), maar werd gelogen-
plaatselijke sportkrant.

opers de lange fuik binnen,
jke dames herinneringsmedailles

kt
een
1.2

de
e1
eli

Nadat ik rrgeprecoppureerdrr was, begaf ik me naar de oostelijke
voet van de Eiffeltoren, alwaar we met onze gades hadden afge-
sproken. Zij kwamen een kwartier nó de afgesproken wijd., he[geen
overigens niet zotn ramp was, want de zon, die de hele dag had
geschenen, was nog behoorlijk warm. De dames hadden het Leger-
museum bezocht, alwaar mijn dochtertje Daphne nog bijna gearre-
steerd werd omdat zij een kneedbom vasthiel-d - hetgeen blj nader
inzien, een stuk rijstekoek bleek te z:-jn.

De volgende ochtend, na de gebruikelijke koffie met croi-ssants
en stokbrood, naar Plaee Victor Hugo getogen om de krant te ko-
pen brj de aldaar aanllezige kiosk. De winnaar bleek een Engels-
man, Colin Moore, te zijn, die in de onvoorstelbaar snelle tijd
van 56r was gefinished, rui-m 1È minuut snel-ler dan het wereldl
uurreeord van Jos Hermens ! Hoe was dat nu mogelijk?
welnu: de heren hadden tot grote woede van de organisatoren
de zaakrrgeflestrr. Zotn kleine duizend wedstrijdlopers waren
enige honderden meters v66r de start, zowaL bij Pfàce Trocadero,
van start gegaan en bovendj-en óén minuut voordat het startschot
had geklonken. (P" tussentijd op de vijf kil-ometer van 121 41,:.zegt we1 genoeg!). rn dezelide krant --frEquipe - werd overigens
explictet vermeld, dat de Nederl-ander Klaas Lok ztch wéL aan de
spelregels had gehouden en op eenfrnetteÍf mani-er bij Pont dtIéna
was gestart. Hij kon dan ook niet bij de eersten eindi-gen. Marti
ten Kate finishte als zestiende en werd daarmee de eerst aanko-
mende Nederlander.

De tijden werdenrrvoor strafil niet officieel erkend en werden ook
niet in rrlrEquiperr vermeld. Ondanks al dat geharrewar, kon de
overgrote meerderheid van de lopers terugzien op een alleszi-ns
geslaagd loopfestijn, waartoe niet in de l-aatste plaats het weer
en hert parcours (al]ebei prachtig) hebben bijgedràgen. Een woord
van lof toch ook voor de perfecte organisatie, die er voor de
zevende keer in geslaagd was om deze massale rrhappeningrt letter-
lijk en figuurlijk i-n goede banen te leiden.
Bij leven en welzijn, gaan we volgend jaar weer!

Fred van der Gon Netscher
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THE HAGUE TEN iVIILES - 3 november 1 985

Enige weken voor 3 november werd besloten om van de novembewedstrijd te traehten een fami_lie
'rGolfbad Scheveningenrr kreeg wa
kortere Gol-fbadlopen over 2,5 en
doeling was dat vaders de 1 0 Enge
oudere kinderen de 3,5 en de klei
700 hand-outs vervaardigd en vers
gekoeht en hobbelen maar. Te Werv
telefoon, want zij hiel-den de eer
cross competitie.

gebeuren te maken. Sponsor
t meer ÏÍaar voor ztn geld
3'5 km werden ingelasi. De
lse Mijlen zouden 1open, m

neren de 2r5 km ]oop. Snel_
preid, bekers en wat prijs
e op voorhand benauwd aan
ste officiöle cross in d.e

r
en

be
am

ee

I

",n

gd

jes
de
jeu

De nieuwe C.P.C.-groep 1985/1986 zou verschijnen aan de start
van
tere
Ded
niet

uit
ben

on
zi

de
I

ee
h

6

ó

t

3r5 km en het zag er vooraf f
open betreft staan we weer met
l-name was niet aI te groot. Ge
et aantal- waar we tevreden mee

leurig
belde

z el1ig ,
kunnen

. ïíel, wat de kor-
en op de grond.
getwijfeld, maar
jn. De oorzaken

Ook Te werve gaat meewerken_. Dit jaar hadd.en ze zotn 2oo jongens
en_mei-sjes aan de start. volgend.jaar word.t d.e eross op een
andere dag gehouden r zo hebben wíj benauwd tel_efonerenà voorelkaar gekregen.

kennen we inmiddels.

Tot veler verrassing bleken start
ren van plaats te zijn veranderd.
was, werd naar de goede plek gedic
aste speakster, die nog enige moei_
van de atletenr w€LEr zij soms juic
aanduidde. De wijziging van de-sta
ele aehtergrond en wie geïnteresse
wordt uitgenodigd plaats te nemen
gend jaar, zodat dit en andere pun

n finish van het grote gebeu-
oor wie het wat verwarrend
eerd door onze zeer enthousi-

lud met de juiste betiteling
tld de rf lopersrr uet rr spelers tt -
en finish had een commerci-

erd is in het hoe en uaarom
in het organisatiecomitó vol-
ten dui-delijk worden.

e
V
t
t
h
T

Het- organisati-ecomité kende wat nieuwe gezichten. Een inwerk-periode hadden ze niet nodig. Zel-fverze[erd en kund.ig werd.en detaken aangepakt. soms wat tè voortvarend hetge"r, nu.g"blijten uithet navolgende.
Een firma stelde de stellage voor finish gratis ter beschikking.D?r?.firma gaf te kennen aàt ae stellage óp vrijd.ag voor de wed-strijd afgehaald en op maandag na de wédsti.i;a ,""ï afgeleverdmoest worden. Pogingen om de firma te bewegei zidh te schikkennaar voor ons aeeeptabele tijden mochten niet baten. cees
P"ijndam (vrachtwagenman en óne11e groep i jo"à;;)--wera ingeseha_ke1d, doch kon het met de vrachtwagén oi vrí;aàg, en maanda[ ni"tplooien.
De |i|rl gebeld en een al wat minder toegankelijke directeur aande telefoon die ietwat afgemeten te versiaan gaï aai-rret toehecht de vrijdag en maanda§_ moest zijn. zaak gësust en terug ,rr."Cees. Probeer iets te regéIen Cees.-Ondergetëkende naar èe U.S.A.Terug.paar dagen voor de-wed.§trijd. LiehtË paniek, ,og geenvra-chtwagent directeur niet te bèwerken?, nóg geen stËfïage. Nog_maals directeur- gebeld met het bekende: ItWe ËeËUen een prób1eemi.Meestal is men bèst bereid. mee te denken, niet echter d.e d.j-rec-teur- die geÏrriteerd. de boot krachtig 

"irri"ta en vroeg verschoondte bll;ygn-yan verdere tel-efoontjes.-Michel- Aarts (één van devoortreffelijke nieuwe mensen in-de organlsatie) gebeld: probeerverhuurbedrijf a1s sponsor aan te trekÈen, in het"ergste geval
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vrachtwagen huren (ste11age werd als noodzaak gezien). Mi
ook niet Bek, bedacht een betere oplossing en belde net d
directeur en vroeg, niet beter wetend, of het niet mogeli

n het week-end te halen en te brengen. He
j
t

ch
e

of,

k was
isom de stellage i

glad gestreken e
farct aan overge
de gang van zake
lijk heeft Miche
nlet veel geld e
de wereld.

n de goede man heeft er denkelijk geen hartin-
houdenr rn&&r dat hij met genoegen terugdenkt aan
n lijkt mij een gedaehte die te ver gaat. Natuur-
1 prima werk geleverd. Van Achilles werd voor
en vrachtwagen gehuurd en het probleem was uit

Overigens, bij het organiseren van een
dingen die, vaak op het laatste ogenbl
of niet z6 plaats hebben als je ze heb
even 1euk, maar het houdt de boel wel
op scherp te b1i
van wedstrljden

j
i s r rneen ik, je te verlaten op

grote

d zijn er tal van
gerl, niet doorgaan

et altijd
et leert je
t organiseren
rvaring van
iedere wed-

eren met ge-

.Ni
enh
jhe
dee
som
enad

i

i
b

i
t
1
gven staan. Het

wedstrij
k, wijzi

gepland
evendi-
evaar

g
b

de eerdere wedstrijden. Ik denk, dat het zaak
strijd weer min of meer al-s een eersteling te
bruikmaki-ng van de opgedane ervaring.

ïíij kunnen met zrn a11en vaststel-len da
vereniglng en dus in het organisatiecom
dat onze wedstrijden mede daaron erg gr
den.

t dat punt sterk in onze
i-té onderkend wordt en
oot kunnen en zul-len wor-

Ziehi-er wat zak
gezet heb. In h
strijd zelf te
en hoe !

end
ete
hebb

ie ik even snel voor het cl-ubblad op papier
erstkomende nummer hoop ik het over de wed-
eÍrr want er werd natuurlljk ook nog gelopen,

Ton Vermolen

sporthuis

Dierenselaan 47-49 Den Haag Tel. 070-458555

SDOTT
shoes

ALLE
OP ATLETIEKGEBIED

t
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rrRunning up the hillrr

Na een acht uur durende overto
en een drietal uren rijden met
goed kaartlezen van Aad, in Ba
deze oude Romeinse stad, tusse
torische waarde dÍe deze stad
vergetelijke Jo Taylor. Jo een
Hague Road Runners, hlas sinds
zellige stad een hardloopwinke
moeite om deze te vinden. Een

cht van Vlissingen naar Sheerness
de auto kwamen we, mede dankzij

th aan. De reden van ons bezoek aan
n zeven heuvel-s, was niet de his-
heef t r rn&&r een be zoek aan de on-
s éón van de steunpilaren van The
j
t_

anuari van di-t jaar in deze ge-
begonnen. Het kostte ni-et veel

ui-thangbord gaf aan rrRunning Freerr.
Jo. We keken wat rond . Zou zeWe stapten naar binnen, hè geen

vergeten zrjn dat we kwamen.

Opeens sprak het roodhari-ge mei
en zeiz trAre you the friends fr
ttYes r ;res r we are Aad and Beer
meisje heette Kathy en hielp Jo
had. Ze vertelde dat Jo wat te
vr a.t;.t,zueht, toe g g slagen hebbr:n ?

sje dat de klanten hielp ons toe,
om Holland Jo is expecting?rr.
of The Hague Road Runnersrr. Het
zo nu en dan als ze geen college

eten was gaan hal-en. Zou de

Een stralende Jo, gehuld in haar H.R.R. sweatshirt kwam de zaak
binnen. Wat zag ze er gelukkig uit! Het bleek geen bedrog te
ztjn. Jo deed uitgebreid uit de doeken hoe gelukkig ze wel was
met haar zaak en haar nieuwe vriend Allistar. Na samen met Jo
een veg-burger gehaald te hebben, die orLze honger voor de rest
van de dag stil-de, gingen Aad en ik de stad verkennen. Het was
inderdaad een prachtige stad. Veel winkelpromenades met bl-oem-
bakken, oude gebouwen, de oude brug over de Avonr eÍt natuurlijk
niet te vergeten de oude Romeinse baden waaraan Bath zijn naam
te danken heeft. Warmwaterbronnen komen hier uit de grond en
worden door diverse bassins opgevangen. En al-s we onze gids mo-
gen geloven werden er buiten het baden ook nog orgies gehouden,
totdat de Paus er een stokje voor stak. Wat te denken van de
prachtige Abbey. Aad maakte door middel van de vele grafstenen
een hele studj-e hoe de mensen in vroegere eeuwen geleefd moeten
hebben

Het werd tijd om naar Jo drr winkel terug te keren. We zouden
vandaar naar haar huis rijden om ons om te kleden en ons even
l-ater te begeven naar een wijkgebouw in Bathr wÉIor iedere dins-
dagavond de rrBath and Percey Running Clubrr verzanel-t.

0p deze prachtige avond verschenen er ongeveer een dertig tot
vèertig lopers ón loopsters. We vertrokken gezanenlijk (mis-
schien wel iets te hard) om onderweg zelf de keuze te maken om
de korte of lange afstand te nemen. ï'Ie liepen langs de rivier
de Avon. De hel-e groep was al uit elkaar geslagen. Ik kon deze
dag niet kapot. Bij de toppers van de club blijven, hoe was het
mogelijk. Feestjes en vermoeiende rei-zert doen soms wonderen.
Maar waar bleven de heuvels?. Ik wilde graag urijn reputatie a1s
berggeit, verworven na een trainingskamp van twee weken in de
Ardennen, hier in dit heuvellandschap waarmaken. Ongeveer hal-ver-
wege glngen we uit het dal van de rivier en kregen l.Ie inderdaad
een paar klimmetjes, maar niet noemenswaardig. Na ongeveer vijf-
tig minuten kwamen we weer bij het buurteentrum aan. Nadat Aad,
die het twee dagen na ztnItHonderd uurrrrustig aan gedaan had,
en Jo gearriveerd waren, gingen we na een babbeltje met wat lopers
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een d.ouche in Jots appartement nemen. Hierna vertrokken we naar
het naburige gehucht Inglesbath waar we in A1l-istarrs oude cot-
tage de koàende dagen zouden verblijvel. Het kon natuurlijk niet
ui[Ufi;ven dat we tog even naar een pub zouden ga?n om een pint
te pakÉen. Dit deden we in het twee kilometer verder gelegen g9:
nucirt Pri-ston, waar een gezellige pub met heel- goed bier ldas. Ik
zag :neL helemaal voor me: deze'sfeervolle l-ocatle a1s clubhuis
voór de H.R.R. Om half elf sloot de Pub, zoal-B gebruikeliik in
Engeland.r eÍI gingen we op huis aan. Nadat Jo nog iets lekkers
klàargemaakt [ad en we nog even nagepraat hadden, gingen we na
een vermoeiende dag naar bed.

De volgende morgen stonden we om acht uur op. We zouden Jo naar
de winkel brengèn en dan naar het pittoreske dorpje Castle Combe
gaan. Aad had erg onrustig geslapen. Hii had last van het ?oge-
àaand.e trhond.erd uren syndroomrr . Hi j was diverse keren zrn bed
uitgeklommen om door het raam te kijken wie er aan het 1ope4 was.
Ikzélf was ook een paar keer wakker geworden. Kramp in mrn kuit.
Ik had met het kopen van mi-jn nieuwe slaapzak we1 rekening ge-
houden met de lengte, maar niet net de breedte. Als een mummie
fag ik in dat ding. Geen enkele beweging was mogelijk. En dus
zoals iemand geestig opmerkte hÍeer kramp in mijn zak. Probeer
cr d-air eens snel uÍt te leomen" Àls ontbijt had-dcn ne, hoe
kan het ook anders, bacon and eggs en natuurlijk eereals. De ma-
gen moesten er wel even aan wennen.

Na Jo afgezet te hebben reden we naar Cast1e Combe. We bezochten
daar eerst een groot landhuis dat tegenwoordig a1s congrescentrum
dienst doet. De tuin was schitterend aangelegd en onderhouden.
Het dorpje zelf bestond uit één straat met Itmadurodamt'-huÍsies.
fk kon me niet voorstell-en hoe ik in deze kleine huisjes zou
moeten l-even. Na het oude kerkje bekeken te hebben (Aaa vond er
rreer genoeg grafstcnen or,r net à'n ïf studieii d.oor te gaan), gingen
LÍe t'koffiettdrj-nken in de locale pub. Het werd uiteindelijk toch
bier. Toen we richting Bath terugreden ontdekte ik dat ik mijn
rugzak met al mrn waardevoll-e spullen in de pub had laten liggen.
Het Nieuuzeelandse meisje achter de bar-had waarschijnlijk toch
indruk op me gemaakt. Tèrug over de FosÈ Way (oude romeinse weg).
Weer in de pub aangekomen stond het meisje aI met mrn rugzak
klaar. Weer terug naar Bath om Jo op te halen. Een echte heuvel-
training deze keer. Aad zou met Jo een rustig loopje doen. Ter-
wijl ik samen met Allistar de zwaarste heuvel i-n de directe om-
geving een aantal- keren zou doen. Eerst een keer rustig verken-
nen. Dan drienaal in tempo omhoog. Het eerste gedeelte bestond

steil-e kl-im, dan een soort van val-s plat en
kl-im. Totaal ongeveer vijftienhonderd meter.

wee keer. De eerste keer was ik werkelijk ka-
f mrn longen tussen mln ribben zat,en. De ver-
t aantal pintjes waren er waarsehijnlijk ook,
het ging per keer steeds beter. De derde

Il-istar in het spoor blijven. Al-listar kwam
ook nog op het leuke idee om driemaal een korte stei-le helling
door het weiland te nemen. Na over het hek geklommen te zijn be-
gonnen we onze nieuwe reeks. Tussen de koelevl-aaien door, benen
hoog optillend en weer l-averend naar beneden. Dit ging me wel
goed af. Het deed me een beetje aan owze eerste traini-ng in Wil-
lingen dit jaar denken. Al-leen geen sneeuw maar vlaaien.

uit een niet al te
dan een heel steil-e
Teruglopen en nog t
pot. Het leek wel- o
moeiende rei,s en he
wel debet aan. Maar
keer kon ik zelfs A

Het zware werk zat, erop. Maar Allistar vond dat hij
een nieuwe route terug naar de cottage moest vinden.

maar eens
Zo gingen
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we d.oor weilanden, over beekjes en schrikdraad (ttO Volt?) tussen
de koeien door $Íeer terug. Uj-teindelijk na ongeveer 75 minuten
kwamen we toch weer bfj de cottage uit. Aad en Jo waren er al-.
Aad zag er afgepeigerd uit, maar wat wi-I je na zotrt zwate week.

Na een bad wat gezellig babbel-en en wat eten gingen we naar ons
"clubhui_str, de pub i-n Priston. líe doken vroeg ons bed in. Geluk-
kig geen kramp deze nacht. De volgende dag konden hle lekker uit-
slapen. hle zouden deze dag via Wales naar Birningham rj-jden om

daar een kennisje op te zoeken en een aantal dagen daar te blii-
ven. Maar eerst nog even langs Jo dfr winkel rijden om gedag te
zeggen. Het was daar een bedrijvigheid van jewelste. Een nieuwe
lading schoenen r.ras gea"rriveerd en alles noest íLaar maat gesor-
teerd worden. Nadat Aad nog een paar rrReebocksfr
Jo wat spullen meegegeven had voor Kelth, namen we met weemoed
afscheid van haar. We bel-oofden de banden net haar en de club
in stand te houden. En daehten aan een bezoek van een wedstrijd
in Bath en andersom een bezoek van Jo drr club aan Den Haag.

Goodbye Jo, see you again! Keep in touch!

Nadat we in Birmingham helernaal in de watten gelegd lraren
door ongekende gastvrijheid van John en Marion, die werkelijk
daehten-d.at hardlopers altijd honger.hebben (gastronomische
maaltijden en schalen met sandwiches) keerden we na een enerve-
rende week met prachtig weer huiswaarts.

BB Big Beer
Berend van Zetten

Kerstkaarten Jo Taylor:

p.o. rrRunning Freef,
Wal-cotstreet l+5
Bath
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DE UITSLAGEN/RESULTS

0pgenonen worden in principe die evenementen, waaraan door Road-
runners werd deelgenomen.

Enschede /*2 km. 22-06-'1 o85 Vlaardineeu 10 km. 0À-0q-85

1 Z. Koeszegi
2 f. Kerekjarto
3 Cor Vriend

277 J. Tuijl

2.15 .39
2.15 .39
2.15 .51

3.13.21

1 D. Brandsma
2 14. de Snaaijer
3 R. Verhoef

/-5 Thijs Lander

31 .15
32.58
33.00

38.57

Oud-Bei-i erl-and 1 0 EM 31 -08-'1 98 5 Amersf oort Lz km. 1 L-09-1 985

inus Schoonen
iek van Santen
ees v.d. Heul

G. Stam
B. Stange
D. Snid
H. Korremans
M. v. tíestervoort 1ed
Anton Poreu

Amersfoort 21 1 L-09-1985

ies van Houten 2.32.19
eat Zobrist 2 .33 .31+
as Hulshoff 2.36.07

56 Louis Brugman 3.03.25

Dordrecht Veronicaloop 10 EM
1t+-og-1985

thr
2B
3B

1M
2D
3K

52.36
52.56
52.59

ol+
2g
57
27
21
13

61
67
87
16
36
/+o

1.01 .
1.01 .

1
I
I

1

1 ,03.
1 .06.
1 .'1 0.
1.11. 1C

2L
3H

Kraayeveld
. Polak
. Westerlaken

5A.35.3
50.51.8
51.08.9

1K
2P
3P

l-aas Lok
atrlck Parrour
au1 Creag

op Kottelaar
b Bleys
ap Huijskes
d Overdevest
ank Hoogendijk

60 Gerard van Dui-nen 53. /+9 .2

Brussel- /+? km 29-0o-1q8q

1 .07 .l+6
'1 .08. 1 4
1,08.37

1.20.15
1 .22.1+8
1 .25 .18
1 .29 . t+1

1 . /+1 .05

.2"/.10

.35.30

. Goudriaan

. v. Heteren
an van Tuijl

/r3 Ron Huisman 59 .36 .6

Papendrecht Westpol-derloop 10 k
21 -Og-1 985

l+2
79

1 /u1

234

Rob Ba1
Peter v. Leeuwen
Joop Seitzinger
Berend v. Zelten
Georgette Brugman

(le dame)
Indien ik tussen de overige 900
deelnemers nog Roadrunners heb
overgeslagen hoor ik dat graag
even.

Del-ft Verdonkeremaanloop 21 km.
29_og_1985

'1 Leon Weyers
2 Hans Vrolijk
3 R. Hassink

26 Koos Verhoeve
6lr Anne van Schuppen

(te dame)

Jolien Pas

312 Anton Porcu
377 Erik de Niet
680 Ben Girwar

lr,9
o.t
9.6

1A
2J
3J

33.0
33.0
33.0

1D
2F
3R

Vanderherten
Blommaerts
Dirieks

2.18.36
2.20.0/+
2.20.35

3 .1/+.12

1 .36.15
1 .37 .58
1 .48.51

110
286
287
290
291

Jo
Ro
Ja
Aa
Fr

1 .07 .13
1 ,09 .l+2
1 .10 .29

1.18,3/,,
1 .22.55

.35.30

.35.31

.35.33

1

1

1

1

1
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Noordwi jkerhout '12 krn. O5-10-1 o86 Dordrecht 1 0 EM 1 a-10-1 085

'1 Luc Waegeman
2 J. Valentin
3 P. van Marrewijk

1 Aart
2 Theo
3 Ruud

Stigter
v.d. Veer
Stigter

38.15
39.09
39.20

19.09
/,9.26
50 .55

33
39
52

Thi j s Land er 116 . lr9
Coriy van Egmond 2e d lr7 .lr3
M.v.Ílestervoort '1e vd 50.50 Essen 1 9-10-1985 L2

Ine Valentin 1 e dame 60,31+

km.

Utrecht I' maal- 15 06-1 o-1 985 Barry Dyke
Hans Tuijl
Anne van SchuPPen
Aad v.d. Berg

Heren: 1 VenLTC
2 Tartletos
3 Oss r?8

2,1+2.05
2. /r9 . lrlr
3.A2.19
3.03.2/+

3. 1 8.08
3.18.51
3 .18 .57

. /r7

.5/,

.22
.09.59
.28.02
.33.Olr

3 .59 .12
3 .59 .30
4.04.08

/+.31 .37

Dwin elo 15 km. Damqp 1g -1 0-85
31
6lt
73
7/+

.05

.23
38
51
5l+
56
06

3
3
3
3
lr
lr
I,
lr

96
101
115
118

HRR 3
HRR L
HRR 2
HRR 1

HRR 5
HRR 6
HRR 7
HRR 8

1 C. Lucas
2 I. Wentzel
3 J. v.d. Bolt

52.59
53.25
55.01+

1.00.14

1.00.31
1 .A0.35
1 .00. /+o
1 .00 ,l+2

1.00.51
1 .OO .52
1 ,04 .53
1 .01 .0i

1 .01 .0/+
1.O1 .53
1 .02.02
1.02.10
1 .02.51
1 .03.38

Dames: 1 He1las
2HRR2
3 Hollandia

7HRR1

Sliedrecht 1 0 Et4 26-1A-1985

Kraaij eveld
van Marrewijk
Schouw

1l+ Jolien Pas 1 .Ol+.22

00 D.A1 hen ad Ri

1 Theo v.d. Veer
2 Rien v.d. Wild
3 Hans Vrolijk

65 Ed Ziiat 33.19

Eaalwedstrf jd J6-09-8
5000 meter

Erik Zijl 1 g. 13.0

n+8

Ine Valenti-n
'1e dame

Arthur Heerkens
Koos Verhoeve
Bert Tissen
Anne van Schuppen

2e dame
P. van Rijn
F. van Heijninen
Ron Huisman
Peter van Leeuwen
Fred v.d. Gon Net-

scher
Louis Brugman
Ton Toet
Dick Schoof
René vd Rassel
Hans Korremans

26.t7
26.52
26 ,5/+

1 C.
2 P.
3 P.

1 Luc Waegeman
2 Patrick Aris
3 Kevin Lomas

50.30
50. /n1

50 .52

'1 .01 .09

lr9 .1 5
L9.26
/09 .56

53.35
53.L0
5 lr .10
57 - lr5
57.53
58.00
58.01,
59 -38
59 .lrl,
59 .59

1 .00.01
1.00.0i
1.00.11
1 .00.12

l+o

Den

31
35
l+2
71

105
108
109
111
112

Thijs Lander

Haa 10 EM O -11-1 q

11 lr

121
1zln
125
126

73
76
80
95
98

llim Hoek
Frank v. Wijngaarden
Arco Timmermans
Dree op rt Veld
Pieter Bolleman
Peter Duijndam
Rob Bal-
Derek-Jan Smid
C. Rotgans
Taco Mennega
B. Stam
Ed Hartman
Thij s Lander
Aad v.d.Voort

127
129
132
131+
137

l lrl,
150
153
167
173
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17 t+ Aad v.d. Berg
C. Zeaner
Els Bl-oemen

(2" dame vet)
Klaas Rog
B. van Cal-steren
Corry van Egmond

(5e dame )
Henk Batel-aar
J. Huijskes
R Hurkus
Ed ziit
Bert Bruning
Cees Duijndam
Joop Kottelaar
Rob Bleys
Dorothy Smale

(6e dame)
Hans Housmans
P. Harland
A. Mulder
Berend van Zetten
J. Zabieki
Cor Tekelenburg
K. Steenhoven

1 .09. '1 0
1 .09.31
1 .09 ,57
1 .10 .1 l+

1.11.00

1 .03.39
1 .03.44
1 .03 .50

1 ,11 .25
1 .Olr
1 .O/,
1.01,

222
230
232
233
235
238

2lro
2lrl,
2lr5
2t6
2/t9
251

251+

Hennj-e Perdijk
Frank Hoogendijk

tenberg
. Li-nden

ens
Georgette Brugman

(tne dame vet)
Aad Cori-no
Hans Katsburg
Rob Staats
P. van Rijn
Ann Labrie
Janice Gillespie

(6e dame vet)
Noort j e Al-berts

(ee dane vet)
Frans Perdijk
Mel-anie Goemans

(toe dane)
B. Langerak
Simon Tuijt
D. Perring
George Hansbergen

3e vet. ïII )

179
180

181
182
185

187
188
191
192
193
196
202
203
206

208
209
211
213
21ln
215
219

R. Kri
Ron v.
Rob Ge

j
d

.01

.18

.21

1 ,0Ln.36
1.Olo.ln3
1 ,Olu.53
1 .Olr.56
1 .0ln . 59
1 ,05.09
1 .05 .51
1 .05 .58
1 .06 .13

.06.21
.21+
.28

1.11,55
1 .12 . l+1

1 .31 .21
1 .13.33
1 .1 lr.59
1.16.1+o

255
258

1.18.00

1 .19.16
1.20.01

1 .20.
1.21 .
1 .23.
1 .25.

1

1

I

1

1

1

I

57
38
0g
1g

259
260
26lr
265

35
l+5

58
53

.06

.06

.06

.06

.06

.o7
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Na de onderlinge twisten van de afgelopen jaren is er nu een
nieuw bestuur voor de C.P.C. gevormd. Dit bestuur staat onder
voorzi-tterschap van John Tieleman (,q,,qC ) en heef t als secretaris
Joop Kant (Haagsche Couranlf Olynpia 'lr9), penningmeester Tom van
Deursen (VenLTC), parcoursmeester Joop Teljeur (Elsenburgerbos-
lopen/VenlT0) en voor de p.r. zorgt Herman van Bergem (oud chef-
spórt van Het Binnenhof).

Dit lezende komt bij mij onmiddellijk de vraag op: waar blijft
de vertegenwoordiging van The Hague Road Runners in dit bestuur?
Ik kan mij herinneren dat Ton Vermol-en eens om een penningmees-

CITY-PïER-CITY Bestuur vernieuwd

eeft. A1s die niet uit eigen gelederen te verkrij-
dan tenminste niet een rlidl naar voren geschoven
Na aI die kritiek van de laatste jaren 1ag hier

id om daadwerkelijk bi-j te dragen aan het slagen
en Haagrs mooiste en sfeervolste race moet kunnen

zijn. Jammer, een gemiste kans.

Rob Bleys

MUTATIES LEDENLIJST

ter gevraagd h
gen is, had er
kunnen worden?
een mogelijkhe
van wat toch D

Opzeggingen per 01 -01 -19862

Louis Ardon Piet Egberts
Theo Ardon Corrie van Egnond
Toos Arkesteijn Hans van Hemert
Bernadette v.d. Beek Sylvia Housmans
Nicolette Bleys Kirsten Huisman
R.A. Blok Antoinette Knottnerus
Hanneke v.d. Bult Gerda Koper
Ruud Caron Rens Korevaar
Frank Durand Hans Mark

Nora 0rCallaghan
Anthony van Peet
Mart Reijnhout
M. Smit
Arco Timnermans
Gerrit Tuijt
Bart v. d.. lÍansem
C. Zuurveld
Quirine van der Salm

Nieuwe l-eden:

Hans Flotman
Kees Kock
Ell-en Verstraten
Dorothy Smale
Frans ten Brink
Cees de Witte
Gerrit v. Pel-t

Fuchsiastraat /+7 2
Merkusstraat 1 00 2
Meppelweg 839 2
v.Trigtstraat 49 2
Val-thestraat 35 2
Tarwekamp 86 2
1e Braamstraat 9 2
Sehubert 33 2
Javastraat 107 2

PL Den Haag
TN Den Haag
AW Den Haag
VX Den Haag
TA Den Haag
XM Den Haag
HT Den Haag
KJ Monster
AH Den Haag

565
593
5lrlr
597

Ton Kni
Jan Si1

j
k
nenburg

5l+5
593
563
681
585

Adreswij zigigen:

i,tter
oudswaard

Van Imhoffplein 13 E
Van Hoornbeekstraat 55

SJ Den Haag
RC Den Haag

2595
2582

Josó B
Erik G
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Bestuur van The Hague Road Runners:

Voorzitter : Keith Deathridge

Viee-voorzitter : Ton Vermol-en

Se cretari s Jolien Pas

Groenhazengraeht 2
2311 VT Leiden
071-1t+t+101
Leeuwerikl-aan 11
2566 JA Den Haag
o70-6t+2254
Van de Ïíeteringel-aan 225
2274 CG Voorburg
070-8 509 /+o
Regentesselaan 7l+
2281 VH Rijswijk
070-983484
Havenkade 5a
2586 TS Den Haag
070-523868
Windmolen 130
2291 KS ÏIateringen
017 t+2-7 t+7 7
Pr. Beatrixlaan 391
2281+ AN Rj-jswijk
o7o-931920
Tsjaikowskilaan /,
2253 HS Voorschoten
01717-8218

Penningneester ,: Jacques Beljon
gironunmer: 2636951

Wedstrijd-secretaris : Louis Brugman
gironummer: 5699215

Ledenadministratie : Tres Duijndam

Commi s saris Hans Korrenans

Commi s sari- s Barry Dyke

Redactie

Ruud van Groeningen

Marja van Westervoort

Ant. Heinsi-usstraat 8lr, 2582 VW Den Haag
1. 070 544gg2
renweg 115' 2361 EN lriarmond
1. 01711 11927

2e
te
He
te

Uiterste inleverdatum eopij 1 februari 1986.

Zwart/wit, f otots zijn welkorn.

De redactie wenst eenieder prettige kerstdagen en een voorspoe-
die 19s6.
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