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In het nieuwe jaar is het alom gewoonte het voorgaande jaar beschouwend terugte blikken en uw voorzitter zal zich hierin niet van anderen onderscheiden. LoÉ
daarvan is het de moeite waard om op zulk een bloeiend en druk verenigingsjaar
terug te zien.

We hebben afscheid moeten nemen van de man die zoveel voor de vereniging gedaan
heeft, Keith Deathridge, die dan ook terecht tot ere-voorzitter benoemd werd.
Jolien Pas, met verve het secretariaat voerend, verliet het bestuur eveneens begin
1986 en kreeg voor haar verdiensten de eerste inzetbeker uitgereikt.

Aan evenementen geen gebrek in 1986: de Babylon-loop, Belgisch Parkloop, The
Hague Ten Miles, Rank Xerox time trials, strandlopen en de Eén van de Vier*-loop.
De vereniging werd zwaar belast, maar het was de moeite waard!

Ook de feesten mochten zich in een prima belangstelling verheugen. De wegblijvers
hadden weer eens het gebruikelijke ongelijk. De Carnavalsloop en de omloop ten
behoeve van Sport Aid kenden een enthousiast ondersteunend team onder de
bezielende leiding van Frank Hoogendijk.

De accommodatie van onze vereniging onderging een verdere uitbreiding en de
argeloze bezoeker kon zich o.a. zetten op nieuwe banken in de kleedkamers, zich
verblinden aan al het opgebrachte verf, zich ruimer bewegen in de dameskleedkamer,
gebruik maken van de nieuwe multi-functionele ruimte tegenover de bar en een
bezoekje afleggen bij het sportblessure-preventieteam.
De barcommissie en al haar medewerkers maakten dat wij zonder zotg de
maandelijkse huur konden betalen en soms nog wat over hielden ook, terwijl de
redactiecommissie ervoor zorgde en zorgt, dat de leden van het vorenstaande kennis
kunnen nemen.

Voorts mocht de vereniging rekenen op een vast verband met Rob Helwig, trainer
van groep 1 en trainerscoördinator, die zich, naast vele andere zaken, belastte
met de opzet van een technisehe commissie, trainingsweekends,
trainersvergaderingen en dergelijke.
Dat groepen en de indeling ervan werden gestroomlijnd en samen met anderen werd
gewerkt aan de completering van de infra-structuur der vereniging.

Dit is niet de plaats om in detail de activiteiten en werkzaamheden van de leden
en de diverse commissies te beschrijven.
Zonder te overdrijven kan gesteld worden, dat er hard gewerkt is het afgelopen
jaar, niet in het minst door de mede-bestuursleden. Mag ik het jaar 1986 daarom
kenmerken als bloeiend en druk en er nog aan toevoegen levendig en boeiend.
Het ledental van HRR bewoog zich gestaag in opwaartse richting en wij konden
een Schotse gast als lid nummer 300 verwelkomen.

En dan waar we het allemaal voor doen: het hardlopen.
Het niveau van de heren is verrassend (?) gestegen. Waar we in het eerste jaar,
buiten de veteranen sector, hebben moeten wachten op aansprekende resultaten,
sijpelen de succesjes in 1986 binnen. Van het damesfront continuerend goed nieuws.
Een stijgende lijn in het prestatieve en een toename van sterkte in de breedte.

De marathontijd van Ine Valentin (2.48r.38") heeft te weinig bekendheid gekregen.
Het damesteam -of beter de teams- reikte nog net niet naar de eerste plaats in
de 15 km te Utrecht. Een kwestie van tijd lijkt het.

Vanaf deze plaats een ieder een gelukkig, gezond, sportief en blessurevrij 1987
toegewenst! Vernolen
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NIEUI,IS VAN HET BESTUURSFRONÍ

Hopelijk is een ieder weer met frisse moed het nieuwe jaar
198?'t ingehold" en staat ons weer lol en sportiviteit te wachten.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, volgen hier enige
data om alvast maar te noteren in de agendars:

, 27 fefi. : Jaarlijkse Carnavalsloop gevolgd door feest voor
gekken en dwazen. Dit jaar nog meer verrassingen tijdens de loop
en een nog moeililkere keuze van de best verklede feestneus (meer
bijzonderheden elders in deze editie).

. 6 tlm 9 mrt: Trainingsweekend in de Belgische Ardennen
ter voorbereiding C.P.C.-toop. Dit jaar hopelijk met evenveel
lol, maar iets meer nachtrust.

. 1 april : Algemene Ledenvergadering.

. 23 mei : Swingend en stijlvol clubfeest t'Back to the X-
ties'f Voor de t'Xrr moet nog een jaartal worden ingevuld. Zeker
is dat livemuziek een en ander zal opluisteren en dansschoenen
mee moeten worden genomen.

Ook het bestuur van "The Hague Road Runners" heeft goede
voornemens gemaakt en het ziet er naar uit dat voor de clubkleding
spoedig een definitieve, en voor een ieder een goede, oplossing
wordt gevonden. Met enige gepaste voorzichtigheid hopen we
snel een exacte Gopie van de heren-wedstrijdkleding (ook voor
dames!) in alle gangbare maten te kunnen leveren. De prijs zal
zeker niet tegenvallen en voor een ieder betaalbaar zijn. Details
volgen spoedig.

Ook de Road Runners Club (RRC) heeft goede voornemens
voor het nieuwe jaar en stuurde ons secretariaat nog voor de
jaarwisseling prettig nieuws. Middels een brief liet men weten
akkoord te gaan met onze eis tot naamsverandering, daar deze
name teveel werd verward met onze clubnaam en afkorting. Men
heeft besloten de naam te wijzigen in "ROAD RUNNING
ASSOCIATIET'. En er is besloten van verdere actie onzerzijds af
te zien.

Tijdens de Kerstvakantie en erna hebben enkele zeer actieve
clubleden een prima staaltje van vakmanschap getoond met als
resultaat dat de barruimte twee keer zo groot is geworden. Ideaal
voor feesten natuurlijk, maar er gaat meer mee gebeuren. Met
de hulp van enkele deuren hopen we de ruimte multifunctioneel
te houden. Zo kunnen grote vergaderingen (Algemene
Ledenvergadering d.d. 1 april) wat makkeliiker worden gehouden
en gaat er de maandagavonden aerobic les worden gegeven om
de spiertjes wat soepel te houden (Georgette en Carine). Ook
zal onder leiding van Rob Helwig voor geïnteresseerden de
mogelijkheid bestaan voor krachttraining.

Het komt meerdere malen voor dat het bestuur en trainers
worden benaderd met klachten over niet in het clubblad vermelde
wedstrijd uitslagen. We kunnen echter niet genoeg benadrukken
dat Rob Bleys alle uitslagen biihoudt en ook zoveel mogelijk deze
zal vermelden in het clubblad Hot Road Review. Normaal gesproken
worden wedstrijduitstagen opgestuurd door de organiserende
verenigingen, maar helaas wordt dit dikwijls ook achterwege
gelaten. Ons advies luidt dan ook: Geef uitslagen zo compleet
mogelijk zelf door aan Rob Bleys. Dit kan ook via de post, het
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adres is als volgt:
Rob Bleys, elUert Rousselstraat 90, 2551 ZK Den Haag, tel'
25t479.
op aanwijzÍng van Rob zal de club dan ook zorgdragen voor

het eventueet doórsluizen van in tt oog springende resultaten naar

de media.

AI enkele malen is er behoefte geweest aan een zg' clubvlag

zoals bij b.v. door HRR georganiseerde wedstrijden' clubfeesten'

recepties, en andere gèbeuitenissen' Aanschaf blijkt echter

schrikbarend duur tJriln Ëíit ,àfàt niet voorzien in onze financiële

begroting. oe ,raaà r,iiài aà"ïor. or er handige handwerkers zijn

binnen de vereniging die een en ander goeO-t<oop. (=niet gratis)

kunnen fabriceren. Het patroon en verdere info is verkrijgbaar

bij een van de bestuursledLn. Heb je een andere goedkope oplossing

"d. 
ruàg"ttie; aarzel niet maar neem s'v'p' contact op'

Sinds 1 januari is de redactie van Hot Road Review iets

uitgebreid om het clubblad er nog mooier uit te laten zien' Ook

inhoudelijk zal er iets veranderen, maar dat kan je zelf aI beoordelen

met de vóor je liggende editie. Toegetreden zijn Peter van Leeuwen'

Carine v.d. voort en Fred v'd' Óon Netscher' Carine' Peter en

Fred worden natuurlijk veel succes gewenst en we hopen op een

Iangdurigé en vruchtbare samenwerking'

Hans Korremans.
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THE HAGUE ROAD RUNNERS BN HAAR LEDEN.

Op het eerste gezicht wellicht een wat zware tekst; als zou het een historisch schrij-
ven betreffen. Maar, als we de stormachtige ontwikkelingen binnen deze club bezien
sinds het eerste verenigingsjaar in 1984, is veel, erg snel historie. Wie heeft bijvoor-
beeld tijdens de eerste twee jaren de trainingen vanaf onze uitvalsbases (lees: diverse
parkeerplaatsen) meegemaakt? De jaren dat er vanuit de achterbak omgekleed
werd, weer of geen weer en zonder enig sociaal gebeuren? Slechts weinigen en
toch is dit pas 2 tot 3 jaar geleden!
Even stormachtig zijn de ontwikkelingen geweest op het gebied van de wedstrijden
georganiseerd door HRR en de manier waarop die aangepakt zijn. In 1984 werd
nog een Dafje (van onbestemde kleur) met pilonnen, vlaggen e.d. afgeladen onr
materiaal langs het pareours te dumpen. Het jaar ook, waarin Keith Deathridge
op zijn fiets voor de eerste loper uitging om het parcours aan te geven en nietsver-
moedende wandelaars op de aankomende meute attent maakte. Vergel.ijk dit met
november 1986. Toen stond ons een hele vloot van allerlei bevoorradings- en commu-
nicatievoertuigen ter beschikking en werd de meute voorafgegaan door een tijdwagen,
een scheidsrechterswagen, een perswagen, gemotoriseerde verkeerspolitie, ja zelfs
motoren met video-camerars. Een verschil van dag en nacht. En een ontwikkeling
die doorgaat.
In de komende nummers van Hot Road Review wil ik historie, heden en toekomst
van de door HRR georganiseerde lopen belichten en een ieder zodoende een kijkje
in deze HRR-keuken gunnen.

Ruud de Ruiter.
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HRR-KERSTCROSS 1986.

Rob Bleys.
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Evenals in 198S werd er op 2e Kerstdag een clubcnoss gehouden. Was het weer vorig
jaaruitermateslecht(regen,modderretc'),ditjaarwashetgelukkigdroog'Dit
was echter niet van het gehele parcours te zeggen. De ruiterpaden zo-gen weer
als vanouds aan de schoenen en droge voeten nÀa je na het eerste rondje ook al
niet meer.
Dit jaar mochten we 4 ronden (de dames 2) worstelen met de natuur, zodat er bijna

? km modder op ons lag te wachten.
De vorige editie naO Ètilt<Oaar velen afgeschrikt, want er stonden nog geen 30 deel-

nemers 1an de start. Dat dit de hardè kern van de club was, hoeft geen verdere
uitleg.
Het àoor Rob Helwig uitgezette parcours kende ook dit jaar weer de nodige bogm-
stàmmetjes waar j"1p, óver en tangs kon lopen of springen. Dat het- ook dit jaar
pittig wÀs bteek dit Oà 4 uitvallers dit jaar. De organisatie hoopt volgend jaar de

àrosJ zo zwaar te maken dat de helft moet uitvallen. We wachten af. Na afloop
van dit gebeuren, dat gewonnen werd door Cees Jan Rotgans en Ine Valentin' waren

er *arm-e douches en Éoude oliebollen en appelflappen. Weer een geslaagd gebeuren

dus. Volgende maal echter meer deelnemers, wordt het nog gezelliger.

Í

di

IO
Veilig, snel en mooi bruinen op de modernste
apparatuur in luxe kabines met douche

' Zonnebank * hemel kombinatie:
r Zonnebank + hemel kombinatie

met ingebouwde gezichtsbruiner:
o Snelbruin kombinatie met de

nieuv\6te UVA reflectorlampen :

r Gezichsbruiner:
' Bruining- & vezorgingprodukten

lxf 10,00 10xf 85,00

1xf12,50 10xf100,00

1 x f 17,í)
1xf10,@

5 x f 80,00

3xf 25,@

10 procent extra korting voor leden THE HAGUE ROAD RUNNERS

PHOENIX ZONNECENTRUM
Willem de Zwijgerlaan 64

§atenkwartier - Den Haag
Te|.544061 .544085

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag

1O - 22 uur
zaterdag 10 - l7 uur
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DE NIKE{ROSS

Op zondag 25 januari j.l. organiseerde de atletiekvereniging AV .Sprint €en cross

in het fuaJtUos ie ereOa. Op de aankondiging van deze cross, die op het wedstrijdbotd
hing, viel *iiaÈeersie de-uett"heidenhe-id aan klassen op waarin de totale wedstrijd
veideeld waË, met-iàà"r" klasse een aparte start en een eigen speeifieke afstand.
Ik heb me laten vert;ile; àat dit komt doordat de cross ontstain is uit de baanatletiek
en niet, zoals ik dacht, uit de wegatletiek. Het crossen heeft a1s doel de winter-
periode, wanneer nilt oi de baan gelraind kan wordenr te overbruggen. In die periode

kan de conditie op peilienouden íorden door te trainen in velden, bossen en duinen,

"i Oun nief géactiàentàerO, welke dé ingrediënten -zijn van een cross' Zo ook in
het Mastbos. Het parcours 

'bestond uit drie verschille-nde ronden welke gemarkeerd

waren met een ktèur. De dames moesten één rcde,eién gele en één blauwe ronde'
tezamen een traject van 3.9 km. Voor de heren stond 11,2 km op het programma,
,iinO" 

-à-en 
rode en vijf gele ronden. De relatief harde ondergrond en het gebrek

aan heuvels zorgden ,óor1en snel parcours. Doordat de atleten diverse malen langs

het finishgebieà werden gedirigeerd, was het voor het publiek zeer wel mogelijk
de wedstríjd te volgen. Èen pluspunt voor de organisatie van deze wedstrijd. Een

minpunt vónd ik de totale entouiage, die slechts soberheid uitstraalde. Iets meer

aandacht op dit punt geeft zorn wedstrijd een stuk meer elan. Ton Vermolen had
bovendien kritiek op de man die de startnummers verstrekte. Ton vroeg alleen
maar of ze ook veiligheidsspeldjes hadden, omdat hij ze was vergeten. rrBent u toeval-
lig ook uw schoenen vergeten?r', was de wedervraag en daarmee was de kous af.
Zou die man die dag zijn humeur soms vergeten zijn?
The Hague Road Runners- was met zorn slordige 40 atleten vertegenwoordigd.
Overigens dient wel vermeld te worden dat de meeste mensen uit groep 1 en 2

kwamen, terwijl deze cross toch ook op trainingsschema van Michel, Frank en Anton
stond. Bij een volgende wedstrijd reken ik toch op een groter enthousiasme uit
deze groepen.
Bij de dames startten ongeveer 100 atletes, die er, op enkelen na, direct als een
speer vandoor gingen. Door de korte afstand die ze moesten afleggen was het voorbij
voordat ik het wist. tk denk dat sommige HRR-atletes, duidelijk gewend aan langere
afstanden, net op temperatuur waren toen ze het finshdoek passeerden. Ine en Anne
hadden duidelijk meer kaas gegeten van het crossen, want zij haalden respectievelijk
de 8-ste en de 1l-ste plaats. Bravo!
Bij de heren startten enkele honderden atleten waaronder Marti ten Cate
en ondergetekende. Mijn cross-ervaring was tot dan toe beperkt gebleven tot de
AVON-cross in Heerlen, waarvan ik me herinnerde dat ik gebroken aan de finish
arriveerde. Op grond van deze ervaring probeerde ik niet te snel van start te gaan
en behoudend te lopen. De zwaarte van het parcours viel alleszins mee. Desondanks
merkte ik in de vierde ronde dat de fut eruit was. Het tempo zakte in, zeker nadat
Marti ten Cate mij op de helft van die bewuste ronde lapte. Ongelooflijk, wat een
tempo, het leek wel of ik stil stond. In de vijfde ronde werd ik, buiten vele aanmoe-
digingen, bijgestaan door Aad Overdevest die naast mij meeliep en het tempo opjoeg.
Bij deze nogmaal bedankt, Aad.
Na de wedstrijd was ik wel gedwongen om uit te lopen, want de bus stond bij het
clubhuis van AV Sprint, zorn 15 minuten joggen van het parcours. Op de terugweg
merkte ik dat zorn wedstrijd je hongerig maakt, want mijn maag protesteerde behoor
lijk. Hans en Ine zouden een maaltijd op het clubhuis organiseren, dus dat beloofde
nog wat. Eenmaal daar aangekomen bleek dat er geen gras over hadden laten groeien.
Een uitgebreide winterse maaltijd met diverse soorten stamppot en vlees stonden
dampend voor ons gereed om verzwolgen te worden. Er was ruim voldoende voor
iedereen dus ik kon rustig mijn gang gaan. Na afloop van de maaltijd werd nog wat
nagepraat over de wedstrijd, waar mij ter ore kwam dat George Hansbergen de
derde prijs bij de veteranen had gewonnen. Alleen niet op de reglementaire wijze.
Ik wil echter niet verklappen hoe hij dit voor elkaar gekregen heeft. Dat moet je
hem zelf maar vragen.

Michel Aarts.
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- Etonic Allegro wedstrijdschoenen

- Meerdere merken kinderloopschoenen
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Den Haag Piet Heinstraat 132 - 070-466060

- Uitgebreide collecties kleding van:
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- Bill Rodgers reflectie vest

- New Balance reflecterende
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Sint Niklaas, 11.01.1987

NPANNE VOOR

-VOOR WIE DIT LEEST WANNEER WIJ DOODGEVROREN ZIJN-

Met blauwe vingers van de kou worden deze laatste regels opgeschreven in een
grijze Ford Granada; omgevingsgeluid van vooptrazend verkeer op de E17, klikkende
relais van het alarmlicht en het laatste gemummel van vier HRR-ers. En de dag
begon zo mooi...

Scheveningen 9.00 uur: met frisse moed, vertrekt een horde HRRatleten via
Antwerpen richting Lokeren voor een 10 km cross. De sfeer is niets op aan te merken
en de capuccino's en apfelstrudels smaken opperbest. Vóór vertrek uit Antwerpen
worden op het laatste moment nog even de benen gewarmd in een Leonidas-winkel
op de Keyserslei.

Lokeren hebben we zo gevonden, maar de eerste teleurstelling is dat de senioren,
waartoe wij ons rekenen, pas om half vier starten i.p.v. twee uur zoals verondersteld.
Bibberend van de kou vallen we een plaatselijk café binnen. Na een hete bak soep
en koffie, worden de vingers ontdooid m.b.v. een zgn. 'tbiljart-match" en hier blijkt
dat behendigheid niets met wegatletiek te maken heeft. De eerste biertjes worden
genuttigd om het bloed vloeibaar te houden.

Om twee uur is het Siësta-tijd voor de plaatselijke middenstand en worden we het
café uitgezet. Vrolijk borrelend, maar al weer snel bevangen door de kou, gaan
we riehting sporthal om ons te verkleden. Hier is het wachten natuurlijk weer oP
Rob H., die van de organisatie de zelfgemaakte startnummers nog moet inkleuren
met de Nederlandse driekleur.

Met ietwat stijve knietjes wordt er een rondje met en zonder spikes afgelegd ter
verkenning. Voor beide is het eigenlijk te koud, maar we besluiten toch maar stevig
te starten. Het tempo na de start is rijkelijk hoog, maar een afgang wordt het zeker
niet en we worden zelfs een aantal keren omgeroepen via de geluidsinstallatie.
Aad O. staat langs de kant en klaagt alleen over koude voetenl dit mag ook wel
gezien zijn zeventien-delig kostuum-STOP-
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b.v.b.a. Danny VAN LENT

BEGRAFENISSEN EN CREMATIES
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Met bevroren snorren en dito neuspegels, weten we toch sterk te finishen en lopen
we 1 km uit, weer richting sporthal. Zowaar een goede douche, maar onder het
genot van een ècht Trappistje en een hele hete kachel, warmefl we pas echt op

in de houten kantine van Av-Lokeren. Tussen twee glazen bier in weten we nog
net het clubrecord op de 10 km te onderscheiden (= 29t.19"). De wagen van Peter
van L. blijft achter en belooft de prijzentafel achter in zijn wagen te proppen.

Met de kachel op de stand maximaal, zoeft even later een grijze Ford Granada
via Antwerpen richting Holland om het verslag van Egmond aan Zee nog op tijd
te volgen.
Stotterend en stomend eehter komt de limousine tot stilstand langs de El7.
Eén passagier rent zich warm naar de praatpaal en weet dan op zijn beste Belgisch
de wegenwacht te bewegen binnen één uur I'hopelijk" de helpende hand te bieden.
Als tijdverdrijf zijn we met dit verhaal begonnen, maar helaas moeten we gaan
stoppen want de inkt begint te klonteren na veiblijf van 2* uur in deze vrieskou.
Hopelijk bereikt dit verhaal ooit het thuisfront en in onze laatste gedachten waren
bij The Hague Road Runners.

(t

to
Op dit moment worden we gestoord door een rrgezellige" Be§, die denkt voor te
kunnen dringen bij de wegen-hulpdienst (WW). Hij trekt de portier uit de bevroren
rubbers, maar vier struise Hollanders weten hem duidelijk te maken dat hij achter
aan moet sluiten-sToP-

Was getekend: Aad O., Ron H., Arthur H. en Hans K.

tffiÉt
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DE VIJFTIENDE HALVE MARATHON VAN EGMOND AAN - EEN IMPRESSIE.

Was het toeval? De winnaar van "Egmond 1987" heette Bishop, en de hardloper
die mij tijdens de heenreis (per trein en 6us) naar Egmond aan Zee vergezelde stelde
zich aan mij voor als Freek Priester. Heeft "Egmon6" een bijzondere aantrekkings-
kracht op geestelijken? Misschien wel; is Egmond aan Zee niet één keer per jaar
een soort Pelgrimsoord voor enige duizenden atleten, herstel, asceten? Want laten
we wel wezen: een beetje ascetische inslag moet je wel hebben om een hele zondag
op te offeren teneinde lange tijd in files te staan en vervo§ens onder de meest
barre weersomstandigheden een halve marathon over een zwaar parcours in een
erbarmelijke tijd te volbrengen.
Hoe het ook zij: ook enkele Roadrunners, waaronder schrijver dezes, geven rracte

de présence". In de stampvolle sporthal zocht ik tevergeefs naar bekenden. Gehaast
kleedde ik mij om en zocht vervolgens een gelegenheid om mijn blaas te ledigen.
Waar was het toilet? Kennelijk worstelden meer lopers met dezè klemmende vràag,
want buiten, in het duingebied achter de sporthal, stonden niet alleen allerlei figuràí
manneke pis te imiteren, maar waren ook lopers bezig met het bevriezen van hun
achterwerk. Hoe dan ook: tegen twaalven stonden enkele duizenden op de boulevard
te wachten op het startschot. Zodta dit geklonken had, zette de meute zich in beweg-
ing, zoals menigeen via Studio Sport heeft kunnen constateren. Wat zich vóór m"ij
afspeelde, daarvan was ik mij op dat moment niet bewust. Wie mij (schalkje!) meer
opviel, was Marja Wokke, die ik na enige kilometers passeerde. "Èalo, MÀrja weer
hard aan het trainen?rr rrDagtt, hijgde Marja, "ik doe mijn best". De charmantè, enigetijd geleden moeder geworden marathonloopster heeft een prachtige, lange pas,
maar ze moet haar voormalige snelheid duidelijk nog hervinden. De eerste S kilometer
gingen, wat mij betreft althans, goed ('18.55"), maar daarna kreeg ik het moeilijk.
Ik kon nauwelijks tegen die paar steile duintoppen op, en bleàf ook op de relatief
vlakke stukken kampen met zuurstofschuld, pijntijke bénen en een steeds moeizamere
pas. Tientallen Iopers passeerden mij, maar ik was vol vertrouwen dat ik ze op
het strand weer zou "terugpakkenr', want meestal kom ik pas na een uur goeO op
dreef. Zo niet ditmaal; er was geen sprake van I'warmdraaièn" -het was -10 graden
en er stond een venijnige noordoostenwind- en eenmaal op het strand aangekomen
had ik moeite om mijn tempo op een niet meer dan een redelijk duurtempo ie hand-
haven. Zelfs het 'raanpikken'r bij mij passerende groepjes lopers lukte niet. ,rHallo,
Fred". Een hand op mijn schouder, die van Dick Schoofs, die naar later bleek- in
een meer dan zeer behoorlijke tijd van 1.26" gefinisht was. Ik moet hem op dat
moment met een wat lijdende grimas hebben gegroet. Tijdens deze vijftiendeI'Egmondrr-editie had ik even dezelfde volstrekt dwaze ingeving, die ik tot dusver
alleen een enkele keer op een marathon heb gekregen, nameti3t<: "Hierna hou ik
op met hardlopenrr.
Meer strompelend dan hollend bereikte ik de finish, waar ik tot mijn verbazing
zag dat ik 1.31'r en nog wat had gelopen. De tijd viel mij dus nog alleszins mee.
Even later sprak ik Rob Murkus, één van onze clubgenoten die deze beruchte halve
marathon binnen anderhalf uur 'rgerondrr had en daarover -terecht zeer tevreden
was. De andere Roadrunners heb ik die dag niet meer gezien. Moe, maar niet geheel
onvoldaan, zat ik even later weer in de bus, die mij -en ettelijke andere tópers-
naar het station in Alkmaar zou brengen. De rit, die normaal een klein kwartiertje
duurt, nam nu -vanwege de grote files- precies een uur in beslag.
In de trein lukte het Klaas Vaak, die nadrukkelijk achter mijn schouder aanwezig
was, niet om mij zand in de ogen te strooien, omdat een enthousiaste loper van
Fortuna (Vlaardingen) mij op luidruchtige en enthousiaste toon onderhield over
zijn wederwaardigheden.
De zandman had die avond aanmerkelijk meer succes!

Fred van der Gon Netscher.
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WIE IS WIE?

Toen ik op een winderige avond bij Centraal Station uit lijn twaalf stapte, stond
hij mij al op te wachten: gekleed in een sportief jack, opvallende spijkerbroek,
opvallend jeugdig. Na de informele begroeting tracteerde hij mij op een korte wande-
ling via de stationshal buitenom langs de spoorbaan, richting zijn woning aan de
H. Hamelstraat. 'Hallo!' riep de papegaai mij ter begroeting toe, toen wij binne-
nkwamen. Hij monsterde mij oplettend met zijn pientere kraaloogjes en maakte
aanstalten om op mijn voet plaats te nemen.
rPas op dat-ie geen kou vat!' riep mijn gastheer zijn vrouw toe, die het olijke dier
op haar hand zette en hem vervolgens naar de gezellig ingerichte woonkamer bracht.
Ik bevond mij in het huis van George Hansbergen, achtenzestig jaren jong en 'still
going strongr. Weinig kon ik op dat moment vermoeden dat Frank Kramer hem enige
weken later in zijn televisieprogramma r50+r zou interviewen, waarbij George als
rvoorbeeldr werd gesteld aan aI die ouderen, die minder aan beweging doen dan
hij. Ook in ons blad wordt ditmaal de schijnwerper g,ezet op George, tot dusver
onze enige rVeteraan IIIi.
Een interview of, zo u wilt, een gesprek.

Om te beginnen een geijkte vraaE: wanneer ben je begonnen met lopen?

Ik ben wèèr begonnen met lopen toen ik in de krant las dat Keith een trainingsgroep
ging formeren voor de C.P.C.-loop. Ik zei toen tegen mijn vrouw: Uoh, dàt tijkt
me leuk, om nog eens een keer de halve marathon te lopen. Ik heb toen eerst gebeld
want ik dacht: ze zullen wel denken, een vent van zesenzestig. Maar dat was geen
probleem.
Vöör die tijd liep ik wel eens zo'n trimloopje mee; vijf, een enkele keer tien kilo-
meter, en nög vroeger heb ik bij V & LTC gezeten. Maar ja, dat is al weer zo'n
veertig jaar geteden! Daarvöor heb ik nog bij de atletiekvereniging'Shotr gezeten
van George Koumans, je weet wel, die nu al die statistieken bijhoudt. De trainer
van 'Shot' was Ab Hols. Later werd-ie starter bij een heleboel wedstrijden. Tja,
Ab.....die zal nu ook al gauw zorn zeventig, vijfenzeventig jaar zijn.

Hoe werden jullie vroeger Eetraind?

We werden getraind in Marlot, in dat bos daar. Wat nu een fietspad is, bij Huis
Ten Bosch, daar gingen we dan zondagmorgen lopen, heen en weer, op dat weggetje.
Öf we gingen rondjes lopen op een grasveldje aan de Leeghwaterstraat in Voorburg.
Maar duurlopen en al die gevarieerde trainingen op de weg zoals we nu doen, dat
had je toen nog niet.

J maar nu dan ook Nederland. Dat was beduidend minder denk
zo. ant nu

twee twee ze

O ja, dat was vroeger veel erger. Maar wat je zegt over dat naroepen, dàt heb je
niet veel meer. Dat gaat er helemaal af!

Heb je nog aan andere sporten gedaan?

Als jongen van dertien kreeg ik een race-fiets van mijn vader. Ik ben toen gaan
wielrennen. Ik reed toen van waar wij nu het clubhuis hebben, dus vanaf de Doornikse-
straat via de pompstationsweg - daar reed de trein nog - en dan maar door. Ik ben
dus met fietsen begonnen. Ik reed toendertijd wedstrijden; ik zat bij tDe Kampioenr,

eI
mensen

eens eene

l6

I



t
I
I
I
I
I
T

t
I
T

I
I
I

waar ik onder andere met de vader van Bas Langerak fietste. Dat heb ik gedaan
tot ik een jaar of achttien was. Toen ben ik naar'shof gegaan en ben gaan hardlopen.
Daarna ik was zo'n 22-23 jaar oud - brak de oorlog uit. Ik weet nog goed: we gingen
toen met een aanhanger van Van Puffelen naar wedstrijden toe, naar Gouda of
dergelijke contreien. Daar moet je je niet veel bij voorstellen; dat was zo?n vijftien-
honderd meter rond een voetbalveld. Langer werd er niet gelopen; een halve marathon
bestond toen nog niet. Als je toen iemand verteld zou hebben over een halve mara-
thon, hadden ze gedachttdie vent is gek!?

Zo las ik laatst in de 'Runners'een uit w met Wim Stijkhuis.
Heb je die gekend?

Wim Slijkhuis, nou en of ik hem gekend heb! Ik heb ook nog met 'm getraind. Hij
heeft nog gewerkt bij boer Jochems, die rijke Wassenaarse hereboer. Hij was terrein-
knecht op Duindigt, dat ook van Jochems was. Daarna kreeg ie mot en is een verfzaak
begonnen in de Oudemansstraat. Die Jochems was trouwens ook een mooie jongen;
hij was ook sportief, hij fietste bij rDe spartaan'. AIs je 'm dan tegenkwam, was
het 'Ha, die Jochemslr Nu heeft zijn dochter de zaak geërfd. Vroeger, als je een
Duindigt Cross had, kon je het bos in, met al die heuveltjes. Prachtig mooi, dàtwas
nog eens een echte cross. Maar sinds het van zijn dochter is mag dat kennelijk niet
meer.

Die Sliikhu IS schi nu nos vijft ien kilometer binnen het uur te lopen.

Is dat zo? nou nou...Fanny Blankers Koen heb ik ook heel goed gekend,
Puck van Duine-Brouwer. Ik ben een poosje geleden nog bij haar op visite geweest.
Twee jaar geleden heeft ze nog het startschot gelost bij de Duindigt-Cross. Tja,
en dan Wim Slijkhuis natuurlijk en Han Hoekstra en Cor Fromberg....met die jongens
heb ik wel getraind.
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Was ie vroeger een goede loper?

Welnee! het gekke is, dat ik nu harder ga dan vroeger. Ik train nu veel meer! Na
10 kilometer ga ik pas lekker lopen. Zo'n Duindigt-Cross bijvoorbeeld, loop ik niet
zo makkelijk als een halve marathon.
Ik merk het ook bij trainingen, bijvoorbeeld bij 5 x 10 minuten tempo lopen. In het
begin gaat mij dat te hard. Maar na een uur gaat het pas lekker en dan kan ik door
blijven gaan! Dan zegt simon wel eens: uoh, ben je gek geworden?' Maar ja, dan
vind ik het lekker om er eens flink tegenaan te gaan.

Ele'ts;je nog?

voordat ik bij HRR liep fietste ik nog geregeld. zo heb ik negen keer Den
Haag-Antwerpen gedaan. Ik heb trouwens die race-fiets nög staan om zo nu en
dan nog wat te fietsen. Zo ben ik van de zomer met onder andere Ruud van
Groeningen, Els Bloemen, Louis Brugman en zijn vrouw, naar Den Helder gefietst,
heen en terug. Dat was hartstikke leuk.

Je bent momenteel de Veteraan III van de veren . Ken veel
andere veteranen van ?

Dat niet. Maar ik kan je in dit verband wel een aardige anecdote vertellen. Het
was tijdens de Babylonloop; we lopen op de Scheveningseweg, en Carel de Rue haalt
mij in. Ik zeg zo tegen hem: 'Hee Carel, die vent achter me moet ik in de gaten
houdenlr Dat hoort die man - ook een Veteraan III - en die heeft de hele weg achter
mij aangelopen. Maar bij de waterpartij zeg ik tegen carel: 'Krijg nou niks, hoe
kan dàt nou? daar loopt-ielr Mijn achtervolger liep toen opeens eeí stuk vóór mij
uit, en riep iets naar mij in de trant van: rWie niet sterk is moet slim wezenr. Carel

voor een deskundig en vriibliivend advies bii
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zei toen ook nog: rDie vent heeft wat geflikt, heeft ergens afgesneden of zo'. Nouja, we hebben toen wel. protest aangetekend bij Cor Fromber§, maar bewijs maar
eens waar het gebeurd is! Cor kon er natuurlijk ook niets aan doen. O ja, ik ken
nog twee andere Veteranen III, omdat ik een paar keer derde daarmee ben gèworden.

Op dat moment staat George op, verlaat de kamer en keert even later terug met
enkele trofeeën, die hij gewonnen heeft.

Kijk hier, een horloge. Dat heb ik gewonnen in Etten-Leur, waar ik derde in mijn
categorie op de halve marathon werd. En hier een aardige beker, gewonnen tijdensde Vlietloop. Voor mij finishte iemand van zestig en één ,an e"n""nrestig. Ik wasal zevenenzestig! En.bij de Top-Tien van Voorbu-rg ben ik eerste geworOËn bij de
Veteranen III. Vorig jaar heb ik daar. nog wat heiÉet gehad met eén paar Belgen.
In België schijn je namelijk jonger te zijn als Veteraan IIIL..

Het ft maar weer eens aan dat er
van

wordt in de ca eën

Zoals ik al zeiz vroeger presteerde ik het niet om zo goed te lopen. Vroeger dedenwij - Frans Hoekstra, die nu eindredacteur van Studió Sport is en ikzeli - zowateen uur over vijf kilometer. Nu doe ik er drieentwintig minuten overl Mijn eerstec.P.c.-Ioop liep ik in I uur en ss minuten. Nu lach ik om àie tijot

Je kunt eindeloos d-oor blijven gaan! Kijk maar naar Douwe Kleefstra, die is onlangs
tachtig geworden. Hij loopt nog!

Mevrouw Hansbergen: 'Tijdens de C.P.C.-loop ben ik hem bij het lopen van de vijf
kilometer nog tegengekomen, op dat heuveltje bij het Sint Hubertusviaàuct!

George haalt een foto tevoorschijn van de C.P.Cgroep van het eerste uur; allemaaldik ingepakte trimmers en atleten met op de acntérgrànd de vuurtoren van Kijkduin.
G.eorge: 'Er zijn er al heel wat weg. Maàr deze triei is er nog (Hans swÀger) en dieuiteraard ook (Ton vermolen) en die (Koos van den Steenhoíen). oie foïà oateert
van zo'n drie jaar geleden. Het wàs me toch koud! Kijk, je kunt wel zien: toen dezefoto werd genomen, woog ik zo'n 75 kilo. Nu weeg ik eg, an kilo. Ik voel me er prima
bij hoor!
Ik heb met Gerard Van Duinen samen nog een ploegje getraind. En toen Hans teveel
mensen kreeg, heb ik daar ook nog een ptoegje vàn getraind. zo hadden we ookeven een groepje met vier dames op zaterdagmorgen, maar nu loop ik met Simon,wil en Joop Evers op zaterdagmorgeneen langJduuiloop, lekker ontsiannen.

is het mmer dat veel mensen het ouder worden 'Nu hoeft
meer zo. want

Heb ie weleens een hele marathon ?

Nee, ik denk er wel- eens over hoor, maar nee, toch maar niet. Niet vanwege detrainingsuren, want ik toop genoeg. Zowat iedere dag. Mijn vrouw loopt-àokf voorhaarzelf dan hoor, want ze houdi niet zo van die irassale evenemenien. Nou ja,
dan gaat zij lopen, ik ga mijn eigen weg en bij het bos komen we elkaar weer tegen.Ze gaat ook vaak lopend naar Éet zwémbad en na het zwemmen komt ze lopïend
weer naar huis. Dan heeft ze toch haar trainingsuren gehad.

zo
-dat rs en

door

nu t van

Wat ik nu zo vind van een de onze is dat het zo'n
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schepper. ie merkt die verschillen niet.

George lacht. rDat zeg je nou, ik moet er opeens aan denken dat ik eens voor een
blessure bij de dokter kwam, die uitriep: 'Maar man, weet u wel hoe oud u bent?rtJat zei ik, 'dat weet ik wel'. Waarop ik die man zie denken: rMaar dan ben je toch
gek om te gaan hardlopenr. Enfin, ik krijg een soort kniekous aangemeten om de
pijn van de blessure te lenigen. Maar ik krijg daar tijdens een trainin{ zo atlemachtig
veel last van, dus ik laat die kous zakken en ben zo verder gaan lopen.-
Nou, die blessure is van lieverlee vanzelf weer overgegean.
Enfin, we hebben toen een brief met dat verhaal naar de TV geschreven en nou
krijg ik me daar laatst een telefoontje uit Hilversum, of ik in de r50+ seniorenshow'
van Frank Kramer de loopsport zou willen promoten'.

Zoals menigeen heeft kunnen aanschouwen, is het desbetreffende programma begin
januari uitgezonden. Wie weet, krijgen wij er als gevolg van GeorgeÈ vérhaal binnèn-
kort meerdere veteranen II en III bij!

Fred van der Gon Netscher

ï

sporthuis

Dierenselaan 47-49 Den Haag Tel. 070-458555
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Fitness H.R.R.

De komende maanden zullen in het kader staan van inzamelingen van gelden voor
de aanschaf van een eigen krachtcentrum/fitnessruimte.
In dit H.R.R. rkrachthonkr, gelokaliseerd in de nieuwe doorgebroken ruimte van
de club zal het binnenkort mogelijk zijn om naast de 'gewone' looptraining ook kracht-
training in te bouwen.
Deze krachttraining zal zo zijn vruchten af kunnen werpen als versterkende training
van bepaalde spiergroepen (armen en benen) in de winter(crossen), maar kan ook
revaliderend werken na een opgelopen blessure. Tevens kan de inbouw van kracht-
training gezien worden als een meer harmoniserende training naast de vaak eenzijdige
looptraining. D.m.v. inzamelingen, akties en ludieke evenementen zal geprobeerd
worden om het bedrag, dat de vereniging beschikbaar heeft gesteld, aan te vullen.
Dit is echt nodig om de zeer kostbare apparaturen te vullen. Eén halterstang met
twee schijfjes kost al gauw f 200,-!
De bedoeling is dat elke groep van deze ruimte gebruik kan maken. De trainers
van de desbetreffende groepen worden speciaal geïnstrueerd.
Speciale rspelregelsr zullen moeten worden opgesteld. Zo is het bijvoorbeeld niet
de bedoeling dat er zonder trainer wordt geoefend, materiaal blijft slingeren enz...
De eerste aktie zal zijn het plaatsen van een grote spaarpot waar elk lid zijn kleine
of grote geld in kwijt kan. Ook zal de opbrengst (?) van het feest dat na de Nike
Cross werd gehouden gebruikt worden het nodige materiaal aan te schaffen.

oNDERSTEUN DEZE AKTIB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rob Helwig

T

Profesionele

Sportmassage

R.G. Helwig
leÍaar lich. opv m.o en

gedipl. spoÍtmasseuÍ

Praktijk.
Maastrichtsestraat 51

2587 XC s-Gravenhage
VooÍ teleÍ. atspraak.

070 - 50256922
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TE KOOP

Grijze sweater§ (smaU)
bLauwe, witte en grijze t-shirts
Wedstrijdkleding herenbroekjes small en medium

dames singlets small en large
dames broekjes small en large

te bevragen bij Yvonne Gerner.

BE§ITB JONGENS EN MEI$IBS.....

NU OOK.......ABBOBIC DANSBN!

dat dansen fit

Eerst een Warming'up, aansluitend Stretctroefeningen, dan de Aerobics daarna
Work-out oefeningen en tot slot een Cool Down.

En dat allemaal op fijne discomuziek!! waar doe ie het allemaal voor?
Niet alleen voor de conditie, maar ooË bewust bezig zijn met je eigen lichaam.
Ik wil je helpen om leniger te worden, een lichaam te krijgen met wàt souplesse.
Bloedvaten zullen zich verwijden en je spieren zullen steviger worden. Op aeze
manier verbeter Je jouw conditie en je figuur!
Gedurende de trainingen dien je goed verzorgde sportkleding en schoeisel te dragen.
Kleding - alles waar je je prettig in voelt. Balletpakjes, shorts, joggingbroeken,
t-shirts etc. Katoenen sokken en jogging: of sportschoenen verdienen aanÉvéUngt

lk wens je alvast veel succes op ons trainingsuurtje. Elke maandagavond aanvang
20.00 uur. Dan maken we er een fijn sportief avondje van.

Tot ziens, groetjes Georgette.
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DE TIME TRIALS.

Onze vereniging organiseert meedere time trials per jaar, deze worden beschouwd
als testlopen, die in elk trainingsschema passen. De eerste time trials werden
gehouden toen we nog op de parkeerplaats van boerderij Meyendel verzamelden.
Er werd door de hele club warm gelopen vanaf de boerderij naar de Wassena&rse
slag, voor enkelen in een tempo dat hoger lag dan hun eigenlijke time trial. De
start was bij het kruispunt van de fietspaden, daar is de Ganzenhoek, deze werd
even genomen en dan volgde het fietspad naar Meyendel weer, waar geen eind aan
leek te komen.
De finish was bij de boerderij, waar na afloop nog wat gedronken en gegeten
(pannekoeken) werd.
Na het betrekken van ons clubhuis moest een nieuw parcours gezocht worden, dit
werd gevonden rond Klein Zwitserland.
Er wordt meestal eerst een rondje ingelopen. Vervolgens wordt er een rij geformeerd
bij de manege, de langzame lopers vooraan en de snelle aan het eind, waar iedereen
een startnummer krijgt te horen. Daarna start men in dezelfde volgorde om de
10 seconden om twee rondjes van 30?5 meter te lopen.
Bij de finish krijgt men een briefje waarop men de eigen naam, het startnummer
en zo mogelijk de zelf geklokte tijd, die als controle bij de uitwerking dient, zet.
Op de briefjes staat het aankomstnummer en op een lijst worden de aankomsttijden
bijgehouden.
Na enig uitzoek- en rekenwerk volgt de eindtijd. De eindtijd is de aankomst tijd
min het startnummer maal 10 seconden, want nummer 1 start als de klok op 10
seconden staat. Vervolgens wordt later in de week een uitslagenlijst gemaakt en
worden de verbeterde tijden in de totaallijst opgenomen.
Momenteel kent de vereniging ook de open time trial, deze wordt georganiseerd
voor de trimlopers en leden van alle verenigingen. Deze loop wordt elke eerste
zondag van de maand gehouden om 11 uur en is opgenomen in het trimloopboekje.
De eerste lopen werden gehouden op hetzelfde parcours als de club time trial, maar
dit ligt te ver van het elubhuis zodat dit niet tekker liep en men kwam soms uit
alle richtingen op de finish aflopen. Sinds enkele maanden wordt de loop gehouden
in de bosjes tegenover het clubhuis. Daar is een rondje gevonden van exact 2 km,
dat 2 of 3 keer gelopen wordt.
De organisatie van deze loop is anders, want er wordt vooraf in het clubhuis
ingeschreven, kosten f 2r- , en men krijgt een startnummer. Om 11 uur wordt eerst
een rondje ingelopen zodat iedereen het parcours kan proeven. Vervolgens wordt
er op nummer om de 20 seconden gestart.
Omdat het parcours nogal veel paden kruist dient dit vooraf gemarkeerd te worden
en zijn er enige parcourswachters nodig op de vitale punten en voor de aankomst
cq. tijdswaarneming.
Het aantal deelnemers is momenteel te gering, ongeveer 10 per keer, terwijl er
toch minimaal 6 parcourswachters nodig zijn, hier moet toch wat aan te doen zijn!
Om meer deelnemers te krijgen zullen we het eerst wat gezelliger en drukker op
het parcours moeten maken, dus wat meer inzet van The 

-HaguJ Road Runners ii
gewenst.

Frans Perdijk.
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C.P.C.-TRATNINGEN WEER VAN §TART.

De 139 City Pier City-loop, die 28 maart voor het eerst van Malievetd zal vertrekken,
belooft wederom een spektakel te worden. De organisatie heeft reeds inschrijvingen
binnen van acht landenteams waaronder Groót Britannië, Italië, portugal -en
Hongarije.
Deze landenteams zullen voortaan, naast drie mannen en een coach, ook uit drie
vrouwen bestaan. Hiermee tracht de organisatie het niveau en de breedte van het
vrouwenveld op te krikken.
Ook in Den Haag begint de C.P.C.-koorts alweer toe te slaan. Je ziet al steeds
meer joggers die, zo lijkt het, speciaal met het oog op dit Haagse loopspektakel,
de loopschoenen uit de kast getrokken hebben.
Om veel van deze mensen blessurevrij en gemotiveerd door die 21.095 km heente helpen heeft HRR zoals voorgaande jaren weer een aantal speciale
C.P. C.-trainingsgroepen gestart.
Naar aanleiding van een oproep in de krant meldden zo'n 130 belangstellenden zich
op een introduktiebijeenkomst op 2 januari j.l.
Na de testloop, die wegens ijzel noodgedwongen op het strand moest worden
gehouden, konden ?- gr.oepen van ongeveer 15 mensen gevormd worden. Zo kon op
10 januari de uiteindelijke training voor de halve marathon van start.
Mede dank zii de inzet van vele vrijwilligers uit de vereniging en financiële
ondersteuning van diverse sponsors, kon de deelnemers een aantràt<télijk programma
worden geboden.
Naast de groepstraining, iedere zaterdag om 9.00 uur vanaf het clubgebouw, was
er- de gelegenheid op 24 januari j.l. een infodag bij te wonen. op deàe dag werd
alles wat er bij de -loopsport komt kijken zoals tiaining, blessures, kleding, vóeding,
etc. uitvoerig toegelicht.
Tevens wordt er van 6 t/m 9 maart a.s. een trainingsweekend in de Ardennen
georganiseerd.
Met een zeer aantrekkelijke korting werd er door Runnen-hardloopcentrum een
kledingpakket aangeboden met schoenen, trainingspak, windvest, T-ihirt, sporttas
en sokken.
Zeer waarschijnlijk zullen een aantal deelnemers zich, evenals voorgaandè jaren,
als lid van HRR opgeven. Een positief bijverschijnsel van deze traditie, die indlrtijó
tot.de oprichting van onze vereniging heeft geteid. Een traditie die naar ik hoóp
tot in lengte van jaren zal blijven bestaan.

Peter van Leeuwen.
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START & FINISH

I4alieveld - Den llaag
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''AMSTERDAMII DRASTI§CH GEWIIZIGD.

De marathon van Amsterdam slaat nieuwe wegen in. Voor de 12e editie, op zondag
10 mei 198?, is het parcours drastisch gewijzigd. De organisatie is afgestapt van
de eentonige, winderige route langs de Amstel en houdt de lopers in de veranderde
opzet zoveel mogelijk in de stad.
Start en finish worden gehandhaafd op de Dam. Het vertreksein van de marathon
ktinkt volgend jaar al om 13.30 uur. Nieuw is de looprichting, direct na de start
wordt koers gezet naar het Damrak, waarna het loperslegioen de Prins Hendrikkade
opdraait. De deelnemers kunnen dan de eerste kilometers beschikken over een brede
w€8, waardoor de kans op "opstoppingen" gering is. Een belangrijke andere
verandering is, dat de deelnemers over de verkeersweg door het Amsterdamse Bos
lopen.
Dit is een prachtig stuk in het parcours. De atleten en het publiek wordt, met dit
nieuwe parcours een groot plezier gedaan. De marathon van Amsterdam komt voor
op de selecte lijst wegwedstrijden van de [AAF. Dat betekent dat de organisatie
moet voldoen aan strenge eisen. Onder andere moet de lengte van het parcours
vrij nauwkeurig overeenkomen met de 42.195 meter.
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WAAR HEBBEN WE GELOPEN IN...DECEMBER?

Je kan al goed merken dat de winter ingevallen is. Het aantal bezochte lopen cq.
binnengekomen uitslagenlijsten is minimaal. Maar goed, hier gaan we dan.
Zaterdag 6 december werd er gelopen rond de Zegerplas in Alphen aan den Rijn,
een mooie vlakke loop door een stuk polderlandschap.
Eveneens deze dag werd er in Katwijk weer in de duinen gelopen. Een loop over
12 km die uitsluitend heuvels kent en altijd weer de nodige krachtsinspanningen
kost.
Een dag later werd in Rotterdan de jaarlijkse AD-loop gehouden in het Kralingse
Bos. Een loop over 10 Engelse mijlen die altijd een behoorlijk deetnemersveld trekt,
echter dit jaar weinig Roadrunners aan de start.
Slaan we een weekend over en komen we aan bij zaterdag 20 december. De Kerstloop
in Rhoon over l5 km geldt als snel en heeft altijd een flinke partij hazen, konijnen
en kippen te vergeven. Geteisterd door regen, hagel en kou ging het deelnemersveld
op weg. Onder hen een tiental Roadrunners, die met wisselend succes hun race
volbrachten. Er ging in ieder geval een grote haas mee terug.
De volgende dag, zondag 21 december, ging men massaal naar de Renbaan Duindigt
in Wassenaar om te crossen. Op alle afstanden kon men Roadrunners tegenkomen.
Bij de 3 km prestatieloop kon er een zich een tijd bij de eerste drie handhaven,
maar moest later toch afzakken naar een zevende plaats. Bij de 8 km prestatieloop
was het veld nog meer aangegroeid. Onder hen velen die naar de heren A wilden
kijken. Daar liepen geen Roadrunners in mee, maar gezien de tijden hadden daar
minstens 3 clubleden in mee kunnen lopen.
Bij de heren B ging dan het grote peloton van start. Was het de hele dag droog
geweest, juist nu begon het natuurlijk te regenen waardoor het een echt
cross-parcours werd.
Een echt cross-parcours kon men ook belopen op 2e Kerstdag. De HRR-clubcross
trok de nodige deelnemers, maar dit hadden er veel meer kunnen zijn. Volgende
keer dus allemaal meedoen. fl
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II'IST [I Df,T ?.

- het jaar 1987 weer een fantastisch loopjaar wordt met vele p.r's (persoonlijke
records) en vele HRR-wedstrijden...

- ook in het jaar 1987 voor het realiseren van deze wedstrijden uw aller medewerking
wordt verwacht...

- de leden van HRR deze rubriek op dezelfde wijze lezen als de leden van het kabinet
naar de oudejaarsconférence van Seth Gaaikema kijken; worden we nu wel genoemd
of niet...

- het dan ook nooit goed is, degeen die genoemd wordt is boos en degeen die niet
genoemd wordt voelt zich vergeten, doch zij durven dit niet hardop te zéggen...

- in het westen één op de drie huwelijken/relaties uit elkaar gaan doch dat de op
de club ontstane relaties, voorzover kan worden nagegaanr nog steeds een gezond
leven leiden...

- de club nog steeds groeiènde is zodat op elke training wel iemand meeloopt die
voor het eerst op de club is...

- het een lid van HRR niet misstaat zich voor te stellen aan hij of zij die voor
het eerst meeloopt of aan degeen die na een aantal keren nog bijna niemanO kent...

- onze ere-voorzitter op 10 januari 198?, terwijl het ijskoud was, het bord bij de
ingang van het clubhuis heeft onthuld en daaina de 

-champagne 
glazen werden

gevuld...

- het op 11 januari 1987, de dag van de halve marathon van Egmond zoals gebruiketijk
berekoud was, zodat groep 1 naar het zuiden, België, vertrok voor een croJs...

- het begrip open time trial begint te leven in de regio Den Haag...

- degenen die zich met de voorbereiding en begeleiding van dit evenement van
tijd tot tijd een steuntje nodig hebben en op uw medewerking danwel medelopen
wachten...

- tijdens de mini-marathon van Apeldoorn naast groep 1 en 2 ook nog andere leden
van HRR meeliepen...

- deze mini-marathon alleen voor groep 1 en 2 was ingepast in een geheel verzorgd
weekend in het oosten van het land...

- het trainingsweekend van begin maart, ter voorbereiding van de c.p.c.
een ieder open staat, dus ook voor groep 1 en 2...

voor
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AKTIE-BU
200 modellen loop-, tennis-, voetbal- en vrijetiidsschoenen.

geheel in hetteken staatvan
àdviseren. Keuze uil maar liolst

met een aktie-weekdie
Eenleam van vakbekwame staat klaaromute

I

BROOKSSENTRY BROOKSRESPONSE
Loooschoen met bÍoda le€st vooí de zwaaÍdeíe looer. Voor- TÍaininosschoen voor de beoinnondo tot on mel cle íÍekrvents
zierivan nieuwe Brooks Onhbunic TM binnsnzool voor extta. toper. SÏitvaste rubberzool iíhÍyee haftlhsden íubbeÍ. Hiel-
schokdemptng. Erlsrn€ hielyerst€vigeÍ vooÍ onÍa sleun. kapvsísteviging yooÍ enÍa $abilileil en duuEaamhord.van2oe'$ 

*u 99.. vanlos'í) *, í59..

BROOKS CHARIOT
PÍoÍsssion€le lÍainingsschoon vooÍ elk typo lopoÍ. Gepaten-
teeÍde RollbaÍ konstÍuktio vooÍ slabililoal schokdemping en
een iuiste aÍwikkeling yan do voot LaÍdola mrlcn gotort

ï'"Tirrtl"o'ttn.. ,,, 189..

BROOKSTRILOGY
Nieuyysto high tech lÍarningsscho€n vooí elk type loper. Met
Bollbar konstÍuktie en EVA tussenz@l voor erra
schokdemping en stabilatgit Een nieuwo l@pschoen vooíe€nboleíearrel 

*r 289.-
. 

NU llEÍ GRAÍls BNOOKS T.S}IIRT

BROOKS
T.SHIRT
Van29.í)

BROOKS
SWEATEBS
Van 65.-

xu í9..

xu 29.'

BIJ AA]IKOOP VAN í49.. AAJ' BROOKS SPOBÏARÏIKELE}'
BNOOKS ZOI{}'EBRIL OF I PAAR SOKKEN T.W.V. I5.9O KADO

NU DIVERSE iIODELLEN BROOKS SC}I0ENEN 30.50c/c VOORDELIGER
o.a. Brooks Super Villa Nova, dames van t 1 9.-

Brooks Crescent van 1 79.50

nu 59..
nu99..

Rotterdam
Bergweg 170-176, lel. 010-4654211
Cooleingel 48, lel. 0í0-4117777

Leidschendam
Dcle Sport,tel. 070-272991

Zoelermeer, '.

Het Rond 4, tel.079-419717

vUWvoÉÍ van

DAKA SPORT VOOBDEET TIPS
WILSON rennisschoenon m€t
schoonhoidslouti€s. Voll€dg€

9ïiï33. xu 79..
NE\íY BALANCE B78O
hoge baskelballsclloononv8n25e.- *, í39..

Oiverse íeslanten 10-50% vooídeliger o.a. Nrke, New Balanco, Ïig€Í, Elonic
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ACTIVITEITEN GROEP 1 EN 2.

Ook het lopen kent, evenals vele andere sporten, zijn seizoenen. Het voorjaar' wan-
neer voorzichtig de eerste blote, witte benen te zien zijn, wagen velen zich weer
aan de langere duurlopen met als doel een halve of misschien zelfs een hele marathon.
Wat de hàIve marathon betreft zullen velen hun keuze aI gemaakt hebben in de

vorm van de City Pier City-loop op 28 maart a.s. Voor degenen die zich aan de

42.1g5 kilometer willen wagen zijn een aantal (traditionele)
voorjaarsmarathons voorhanden, met Westland, Rotterdan en Amsterdam als meest
bekenden.
Voor groep 1 is dit jaar de keuze gevallen op de Westland-marathon. Rotterdam
wordt dooi de meesten van groep 1 als te massaal ervaren. De drukte bij de eerste
S km is vaak een belemmering om een goede tijd te lopen. Amsterdam is vrij laat
in het seizoen en laat daardoor weinig ruimte over om te trainen voor het snelle
zomerseizoen.
Westland is een goed georganiseerde marathon met een snel parcours. Bovendien
valt hij relatief vroeg (ff april), zodat na de benodigde herstelperiode na de
marathon, vroeg met de zomertrainingen begonnen kan worden.
Veel van deze zomertrainingen zijn snelheidstrainingen die bestaan uit intervallen
en wedstrijden op de baan en korte wedstrijden op de weg.
In de herfst wordt geoogst: dón worden de meeste middelange-afstandswedstrijden
en persoonlijke records gelopen.
Na de relatieve rustmaand december, wordt er in de wintermaanden het accent
gelegd op krachtontwikkeling in de vorm van heuveltraining, specifieke krachttraining
in een fitness-centrum en het crossen.
Eén cross van deze winter zal ik niet snel vergeten: op 11 januari (de dag van Egmond)
zijn we met een aantal lopers van groep I en 2 naar Lokeren in België geweest
voor een cross over 9r9 km.
Het was ijzig koud, twaalf graden onder nul. De grond was keihard, zo hard dat
sommigen twijfelden of ze hun spikes aan zouden trekken. Bovendien stond er een
ijzige wind. Toch zag je sommigen nog in korte broek aan de start verschijnen.
De start was beestachtig snel en op de eerste smalle paden was het één grote duw-
partij. Menigeen haalde zijn benen open aan de spikes van zijn buurman. Cees-Jan
Rotgans, toch niet een van de langzaamste lopers van de vereniging, wist zich slechts
kort in de kopgroep te handhaven en finishte uiteindelijk a1s 35ste in een tijd van
29.54n, 4 minuten achter de winnaar Raf Vervaet. Hetgeen genoeg zegt over het
cross-niveau in België.
In Nederland zou zo'n klassering "slechtsrr voldoende zijn voor vermelding op de
uitslagenlijst. In België niet. Daar krijgt iedereen prijs. Mede dank zij sponsors,
start- en toegangsgelden had de organisatie in Lokeren voor alle 139 deelnemers
een prijs. In een propvolle kantine werd iedereen in volgorde van binnenkomst de
gelegenheid geboden iets uit te zoeken van een prijzentafel met prijzen variërend
van broodroosters tot theedoeken en flessen wijn.
Toen ik verkleumd over de finish kwam dacht ik dat ik dood ging... Eén van de adver-
teerders in het blaadje van de organiserende vereniging wist blijkbaar dat meerdere
lopers zich zo zouden voelen. Vandaar dat hij deze advertentie plaatste...?

Peter van Leeuwen.

N.B. Klasseringen van de Roadrunners die aan deze cross deelnamen vind je
verderop in deze Hot Road Review.
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KNIPSELS...

uit: rrDuursport Aktueel", artikel over The Hague Ten Miles 1gg6.

r'...De start was ongebruikelijk en voor vele deelnemers verwarrend. Men moest
enkele minuten stapvoets 'opstomenr over de boulevard, voordat de echte startstreep
was bereikt. Het voordeel was duidelijk: geen gezeur meer om de lopens achter
de streep te krijgen, het was gewoon tot hier en nièt verder..."

Uit: rrAtletiekwereld", dec. 1g86, artikel over Koos Koumans.

rr...En aan de trimmers is veel te laat aandacht besteed hoewel daar binnen de KNAUvaak genoeg voor gewaarschuwd is. Van enige coördinatie in die wejatletiek isook geen sprake. Het is toeh krankzinnig dat er dit jaar 2? marathons"in ons landzijn gehouden. Klazinaveen trok 2? deelnemers en óen Bosch precies 23. Ik hebhier een winnaar van een marathon in een tijd van meer dan diie uur. Waar zijn
w.e d1n mee bezig? Er is een weekend geweest met 26 stratenlopen. Dat kan toch
niet. Er gaan dingen mis als elke caféhouàer een wegwedstrijd tcan organisàrln..."
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Merathon Rotteröm telt
al 2500 inschrijvitrgBo

ROTIERDAil (ANP) - OP d. bti.
deg ven 1986 rrrco bii dc otfrnirto
rco vrndc ornthrrn Rottcrön d
2ín hs.hriivi4to Um. Ih rvcn'
dc editie vrn dc Rottcrdrnr orntbon
wordt op lE rÉl achoudco.

De marathou vrn vorif jrrr aol oP 19
april 45fl) deelncurcrr' hct Sootste veld
dat ooit in Nederhnd aeo dc rtrn heeft
gqitaan. De organisatorco vcrwachtco,
dat bii de sluitins van de inschriivins; 15
februari, het maxinraal toc te hten aen'
tal vao viifduizend loopcers en lopcrs
zel ein overschredcn
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HARDLOPEN BEVORDERT DE BOTDICHTHEID VAN
ZOWEL MANNEN ALS VBOUWEN

I

I n de wetcnschappelijke
I literatuur bestalt wei-
I n,g ,arran,l van mcnlng
oler de gun:ttigc etfekten
rln hurdlopen op hrjv,ur-
bcclti de risikolirktolen
r o()t harl- cn \ iriltzicklen
cn hct psychi\ch wclzrjn
\ an merl:ien. Daartcgcn-
()\r:r \[uirl echter ecn dui-
.tclr.,1k vcrhoogd risico vtxtr
\p()rÍblcssurcs. Dat heeti
bi.l cnkele ondcrzoelcr) dc
\ r'l:tg upg,crocpen of het
bcw egingsapparaat nict de
l()l nl()ct hctalcn voor hct
rcrmrntlclcn l irn ri:iko-
lirkloren cldct r.
In ccn onlirngt \ Br'\chcncn
uitg:rr e r an tle JA NIA - het
t(x)nlangcvcntle Journal
of the American Nledical

"ïïï.;ï,

Asrt»ciation - ttrnen [.une
c.s. aan tlat het tegendcel
*alr is. Hardlopen is niet
alleen gunstig voor tle pre-

lenlie val' hull- cn vitilt-
zicktert. nritarr velstcrkl
bovendien de botten. De
,{merikai^use onderzoe-

kers hebben 4l oudcre
lunge atstandslopcrs (on-
tler wie lE vrouwen) vcr-
geleken mct 4l pcrsonen
uit een kontrolegroep. Er
werden röntgentbtt.r's ge-
maukt van handen, knieèn
en wervelktllom cn van
een deel van r.le proetper-
sonen werd langs kompu-
tertomograhschc weg ht>
vendien de botdichtheitl
vastgesteld. Vcrgelijking
van de resultatcn lecldc
dat de har.dlopers gcmirJ-
dcld een.l0 proccnt hogcr e

hotdichthcitl h;rdtle tt. l)rrt
golJ zowcl v()()l dc nlilrl-
ncn rrls votll tlc vf()r-r\r'e rl.

Op grontl van dit trntlet'
zoek en enkcle andere cx-
perimenten trekt het Nc-

tlerlan«ls Tijdschritt voor
Ccneeskunde dc konklu-
sie dat sportbelasting op
zichzelf gcen schlrde vet -

oorzaakt aan hel bcwe-
gingsappuraut. mirar zc tc-
kent daulbij aln dal de
mecsle onderzoekcn hij
kleine groepen nlcnscn
zijn uitgevtleltl cn hovcn-
tlie n transversaal zijn. Dr
konklusies kunnen tlaur-
om niet wolden doorgc-

r trokken nilar iutdcte vtlt'
I men u,,n duursport cn atr-

i dcre lecliijdrglocpcn. (
I

F

Bron:
Nederlands Tiidschrilt Yoor

Geneeskunde 1986; 130,

133t-r332.
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IRAINTNGS-GROEPSiNDE I NG V I Í1 ËÏREEFT I JDEIJ

Èm re'Jereen een Eeet Je oF ge I r .1 tt' n tveÀu te I aten tra rnen en
,le groepsqroottet I iever n tet Íneer dan i'0 menEen, te E,epalen tE
de =treet t i jden tabe l ontw r ttlte ld.
Aan ,le hand vÀn de heste t I g,Jgn 1 r ,1 st ven de I e,len, ,l ie ,loo.r.
Hans Hou-=mans opgestel d is en per rod ietr E i jgewerkt wordt, zel f
zono'lrq .t e E,este t ild op ,fe ,laarvoor E,estemde I i;st invul1en,
r Ë een tnde I ing tepaa I'J.
Dprnertring alleen 'I(NAU - tilden' en de,:luEtime trial gelden.
Deze rn,1el inq geef t een r i,:htl iJn ààn trarners en ,Jeelnerïer5.
Doordat op zondagorhtend m i nder mensen tra i nen i s het groepE-
nuÍnmer gÈE à5Ber,l op de zes Broepen 'l i e ,Jan I open , op woens,Jàg-
avond is de deelname veel groter zodat ,Jan de groepen ;3 en 4
nogeens gesp I i tst worden.

De indel

Gr oep
Gr oep
Gr'oep
Gr'oe p

Groep
Gr oep
Groep
Gr oep

1

-J

JU

4a
4E
-,
6

ing:
Hair irnum t i jd / Groep ,, Af stand

5000 Ín. ó 150 m. 10000 Ín . 15000 Ín . 16085 Ín.
1?.30 :r-.0O 35.Ir0 33.30 57.30
1 9.30 :4.00 39.00 59.30 1 .03 .00
.:-0.30 25.00 40.3r1 I .0:.00 1 .05.:?0
I 1 .30 ?6.00 42.00 1 .04.00 1 .08.00
?:. 30 I7. O0 43.30 1 .06.00 I . 1 1 .00
'::?. 30 :B . 30 46. 00 I . 10.00 1 . 15.00
?ö.00 31.00 50.00 1.15.00 1.20.00

r E de Eeg i nners groep.

:1 100 ín.
1.17.30
I . :r4.0C)
I . i7.3ö
1 .32. OC)

I . 3à. r10
1 .40. OO

r .5ö.00

De tra i ners:
Groep I , RoE Helwig
Groep: , Peter Duyn,Jam
L:roep 3a, Hans HousínanE
Groep 3E , IÍi,:hel AartE
Greep 4a. Franlt Thuys
Groep 4b , Loes v.d. I(r'aan
Groep 5.t . Frans Perd i 3tt
Groep 6 , AEtri,l Pieterse

en zo, plv. Gerrit v ,l . Veer

en

wo
wo
wo
lro
wo
wo
wo
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en
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en
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Resultatan 1a 1 V.ÀDl DE 4 LOOP tO km.
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UITSLAGEN.

Opgenomen worden in principe die evenementen, waaraan door Hague Roadrunners
werd deelgenomen.

AMSTERDAM 1O E.M. 12.10.1986. LEIDEN 21 KN,T 21.12.1986

1. Dave Cameron

24. René Pronk

ESSEN 42 KM 25.10.1986.
LOKEREN ONG. 9 KM 11.1.1987

1. Fernando Mamede
l8.Keith Deathridge

45.14
51.20

Ine Valentin
Hans Korremans
Aad v.d. Berg
Jos de Waard

2.48.38(2edame)
3.01.s4
3.20.13
3.20.20

1 .07.32

t.17 .t7

25.58

49,L7
50.08
50 .46
51 .03
51.19
51 .41
51. s9
52.05
52.r0
52.32
52.42
53.14
53.50
54.24
54.50

T

T

I
I
T

ROTTERDAM 1O E.M. 7.12.1986
1. Alex Hagelsteens
31. Frank v. Wijngaarden
205. Hans Wetemans
296. Jolien Pas
329. Frans v. Wingaarden

DUINDIGT 3500 m CROSS 21.12.1986
1. Lieve Seegers

15. Anne v. Schuppen
41. Anneke Kloostra
42. Els Kempen

DUINDIGT 10 km CROSS 21.12.1986
1. Maarten van Manen

3. Cees-Jan Rotgans
10. Wim Hoek
37. Cees Duyndam
55. Henk van Wijk
72. Derk Jan Smid
93. Peter van Leeuwen
94. Ton Toet
97. Ed Hartman
121. Pat Flanagan
126. Frank Hoogendijk
129. Paul Sandifort

35. Cees-Jan Rotgans
53. Bep Walburg
64. Brynjulf Greiner
74. Peter v. Leeuwen
83. Peter Duyndam
86. Hans Korremans
93. Rob Helwig
101. Ron Huisman
102. Ed Hartman
107. Pat Flanagan

47 .76
53.17

1 .01.55
1 .06.47
1.11.14

13.09

14.36
16.56
1?.06

40.38

l. 41 .33
42.t8
44,L5
45.03
45.54
45 .49
46.51
46.55
48.18
49.01
49.t2

132.
141.
145.
L47.
1 49.
752.
1 56.
I 57.
1 58.
I 59.
I 60.
t62.
16 3.
16 4.
16 5.

Fred v.d. Gon Netscher
Dick Schoof
Rinus Pols
John Zabicki
Jeroen Goinga
Sander Poot
Cock Zeller
Peter v. Huisstede
Koos v.d. Steenoven
Frans ten Brink
Ed Biersteker
R. Bouts
Berend van Zetten
Paul v. Dunné
André glok

,n
dí



1. Christien Toonstra
2. Wilma v. Onna
3. Nlarjon Freriks 1. Jopie Daane

6. A.v.d. Glind
8. Corrie Midde
9. Georgette Brugman
15. Lilian de Graaf

Heren Veteranen I

1. Bram Wassenaar
2. Ad van Heining
3. Jan Baremans

21. Ton Vermolen
38. Pieter de Graaf
39. Hans Zwager

Heren Veteranen III

1. Edward Goossens
2. Ceorge Hansbergen
3. Piet IAbbee

t2.33.4
12.34 .4
12.35.9 13.30.5

1

2

3

8. Ine Valentin
11. Anne v. Schuppen
38. Dorothy Smale
67. Loes v.d. Kraan
69. Cora Koopman

Heren

N1arti ten Kate
Jean P. Palmen
Ross Thorlow

5?. Cees-Jan Rotgans
82. lVim Hoek
86. Cees Duyndam
93. Brynjulf Greiner
116. Bep Walburg
145. Peter v. Leeuwen
146. Ilerman v.d. Stijl
164. Rob Helwig
172. Pat Flanagan
183. Hans Korremans
186. Ed Hartman
199. Ton Toet
226. Michel Aarts
240. Berend van Zetten
243, A, Haneveld
247. Tom Prudence
255. F'rank Thuys
256. Ben Girwar

34. 50.0
35. 11 .8
35.18.5

12.54.8
13.03.7
t4.25.3
16.38.7
16 . 38.7

14.23 .5
14.33.8
14.56 .2
17.09.1

37 ,24.8
38.46 . 1
39.34.0

44.5?.7
50.17.3
50.31.0

46.06.4
49.35. 0

1 .09.30.4

38.41 .9
39 .24.7
39 .47 .7
39. 53. 1

40.32. 1

47.27 .6
41.27 .6
42.00.1
42.t0 .9
42.27.6
42.38.0
42.43 .3
44.t0 .7
44,49 .2
44.49.2
45.39.2
4s.39.2
45.39.2
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WEDSTRI JD. KALENDER 1 98?

Getipte wedstrijden voor HRR-leden over febro eÍl tr?8rt 198?"

a aanbevolen wedstr§d

redstrijd raar de hele vereniging aan a'oe kan doen.ata 
=

1

8

7

8

14

15

21

22

22

28

maart

til

il

.ll

il

lt

ll

il

il

ll

naart
n

il

NK veldlopen Uden

Laan val Poot Den Haag

Open Tine Trial HRR

Els.b .bos RiJsrtjk

10 EM Aalsneer
Coopertest+5ku. Ltsse

Hentunnelloop Zaandan

NK Croes vet. Hilversun
1r/2O kn. van Alphen Arlde Rijn

Delftse Houtloop Delft
Laan van Poot Den Eaag

Djkenloop Hoorn

10 ElÍ Alnere
Plassenloop Reeurijk

Giessenloop Sliedrecht
Metro Preet.loop R'da.n

Els.b .bos Rtjsr:jk

Schoorllopen Schoorl
ItYaterregtrainlngsloop Maassluis
Coopertest Leiden
Leidse Houtloop rr

City-Pier-City loop Den Haag

Ben. + jun. IOIAU

,-1O-1r-2O pr€6 o

2-4-6 rr

,-5-10-15-2O-zr-to ',

6-11-'t6 tz KNAU+pres

pres.

,O lcn o KNAÍ-I

::

5-10-15 pr€so

5-1O-15-2O-1O ',

2, kB. KIIIAU

?,r-1, 

": 

*rr"u
2ok!" 6r, l| + rr

5-1O-1r-2O pre6.

,-5-10-15-2O-25-3s tt

5-1O-21-rO-42 t IG.IAU+pres

,O ko o p!ëEt o

5-1O 'r

2r5-5-10-2'.t " + KNAU

?
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MUTATIES LEDEN BESTAND.

Henny Perdijk, PÍnksterbloem 22,8265 LE Kampen.
Ad v. Leeuwen, Schaepmanlaan 30, 2641 WK pijnacker.
Anno Govers, Goedendorplaan 261 2286 MX Rijswijk.
N{elanie Goemans en Aad v.d. Voort, Nlauritslaan 2g, z2gl AR Rijswijk. Tel.: 0?0
- 909382.
Peter Duyndam, nieuw telefoonnummer: 01?40 - 20940.
Hans v. Doorn, Strobloem l0, Z3l7 LE Leiden. Tel.: 0?1 - 210901.
Chris Haneveld, A. Piersonlaan 148, ZSZZ MT Den Haag. Tel.: 0?0 -
909557.
Loes v.d Kraan, Parkweg 17-W, 2585 JW Den Haag. Tel.: 0?0
502362.
Aly v.d. Glind, Jean Monnetstraat 264, 1g6J KX Heemskerk.
Ronald de Ridder, Tsjaikowskilaan 3, 2258 HR Voorschoten.
Dick Schoof, Achtemaamstraat 46, ZSIZ BW Den Haag.
Jan de Graaf, Westpad 19, 2225 Cp Katwijk aan Zee, Tel.: 0l?lg -
74385.

NIEUWE LEDEN

365. Justus de Bruyn, Mient 270,2564 EM Den Haag. Tel.: 0?0 -
281687 . Geb.: 5.1.1947: M.

366. Koos Hendriks, Valeriusstraat 59, 2SlZ HN Den Haag. Tel.:
070 - 450733. Geb.: 20.3.1949. M.

367. Coby Pronk, Wiemarstraat 145, 2562 GV Den Haag. Tel.: 0?0 -
630254. Geb.: 28.9.1952. V.

368. Paula Alfrink, De Kempenaar 30-28, 82J1 DC Lelystad. Tel.:
03200 - 43180. Geb.: 1.2.1961. V.

369. René v. Geest, Lisztstraat 61,2625 BL Delft. Tel.: 015 -
61?698. Geb.: 30.8.1955. M.

370. Edwin v. Dam, Burg.Velthuijsenlaan 7l, 2264 VC Leidschendam.
TeI.: 070 - 889292. Geb.z 22.2.1960. M.

371. Tjamke Zabicki, v. Hasseltlaan 534, 2625 JH Delft. Tel.:015 -
563268. Geb.: 10.2.1961. V.

372. Willem v. Prooijen, Merkusstraat 144,2593 Tp Den Haag. Tel.:
070 - 853433. Geb.: 28.8.1946. M.

373. Carine v.d. Voort, Thomsonlaan 95, Z56i HZ Den Haag. Tel.: 0?0
630703. Geb.: 23.1.1961. V.

374. Charles Couzijn, Utenbroekestraat LLr 2597 PG Den Haag. Tel.:
070 - 241324. Geb.: 2.10.1940. M.

3?5. Matthieu Rombouts, C.v.d.Lijnstraat 29, 2Sg3 ND Den Haag. Tel.:
070 - 857567. Geb.: 22.4.1951. M.

376. Kees v. Eendenburg, Frankenslag 108, 2582 HV Den Haag. Geb.:
9.8.1949. M.

377. Jilles v. Hulst, Oranjerivierstraat t6, ZS7Z CL Den Haag. Tel.:

eI
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0?0 - 463351. Geb.: 6.9.1939. M.
378. Bas v. Eekhout, Ossenweide 5r 2727 ES Zoetermeer. Tel.: 079 -

418828. Geb.: 16.7.1952. M.
379. Johan Vold, Mechelsestraat 1,2587 XW Den Haag. Tel.: 070 -

857567. Geb.: 19.5.1947. M.
380. DoIf v.d. Berg, v. Hoytemastraat 1, 2596 EM Den Haag. TeI.:

070 - 281687. Geb.: 20.4.1940. M.
381. Mireille v. Waart, Rotterdamsestraat 107, 2586 GK Den Haag.

Tel.: 070 - 545892. Geb.: 8.2.1963. V.
382. Eric v.d. Loos, Toussaintkade 13,2513 CP Den Haag. Tel.:

070 - 456386. Geb.: 28.9.1952. M.
383. Francis v. As, v.d. Aastraat 108,2597 SN Den Haag.

Geb.: 28.9.1950. V.
384. Dhr. McMulkin, GalileÍstraat 87, 2561 TA Den Haag.

Geb.: 8.12.1950. M.

OPZEGGINGEN.

Rob Bal
Koos Blauw
F. Brunnekreeft
B. v. Calsteren
Chris Dudok de Wit
Frans Duyndam
Eric Eikelenboom
Ed de Graaff
Huub Hermus
Ian Hines
Ton Knijnenburg
Sytze v.d. Ley
H. Michielsen
Jan Nicolai
Ben Out
EIleke Reinders
M. Schröfer
Bas Stange
Hans Uytenhout
P. Wandelen
Ria Wouters
Frank v. Wijngaarden

Tineke v.d. Berg
A. Bosman
Nonna de Bruyn

Arie v. Dool
Wil Duyndam
Helma Dijkhuizen
Lenie Gelauf

Wim de Groot
Jan Kees v. Heusde

Nic v.d. Kloot
Bert Kreemers

Leo Lipman
Elze Moons

W. Nolen
Jolien Pas

P. v. Rijn
Peter Smits
Marjolein v. Turnhout

Frank v.d. Valk
Hans Wetemans
C. v. Wingaarden

Ron Zervaas.

Redactie Hot Road Review

Peter van Leeuwen, redactie. Tel.: 070 - 4?2673.
Ruud van Groeningen, techn. uitvoering. Tel.: 070 - 544992.
Hans Korremans, PR. Tel.: 070 - 931920.
Els Bloemen, lay-out. Tel.: 070 - 256882.
Marja van Westervoort, typewerk. Tel.: 01711 - L1927.
Carine v.d. Voort, typewerk. Tel.: 070 - 630703.
Fred v.d. Gon Netscher, redactie. TeI.: 070 - 524775.
Rob Bleys, clubstatistiek. Tel.: 070 - 251479.
Aad Overdevest, distributie. TeI.: 01751 - 12466.

Uiterste inleverdatum copy en advertenties: 2 maart 1987.
Zwartlwit foto's zijn welkom!
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