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IN MEMORTA!,Í: Simon Tuyt

onrangs is simon Tuyt, ons crubrÍd van het eerste uur,overleden. Het is een zwaar verries, in de eerste plaatsnatuurrijk voor ziln vrouw Nel, kinderen en kreinkinderen.
simon schreef z\c\ indertijd in voor de cpc-trainingsgroep 1 9g4en werd direkt lid toen tot oprichting van de vereníging, ookin 1984, werd besroten. Een trouwer rid kon men zich niet
wensen. simon werd, zoals zo veren van ons, gegrepen door hethardlopen en het was zíln eerste sport en rroÉuf. Àrretrainingen bezocht hij. De trainingsweekends tràdden in hem
een vaste deelnemer en op de aeroblcs- en fitnesstrainingen
ontbrak hij evenmin
De crubaccommodatie en wegwedstrijden hadden ook een warmeplaats in zijn hart. simon verrlchtte van aanvang af veer
werk 1n het crubhuis en stond op arre evenementen altijd met
een werkzame hand kraar. op zLTn eigen lakoni-eke manj.er,artijd bereid om met lemand een roopje te nemen, draaide
simon vor in de crub mee. simon's wens om ooit nog eens een
marathon te lopen, werd op de betreffende woensdagavond
wreed verstoord. De vereniging zar het verder zonàer simon
moeten stellen.
Ter nagedachtenis aan simon en postume dank, heeft het bestuurbesroten om de inzetbeker, welke jaarrijks wordt uitgereikt
aan het rid dat in het voorafgaande jaar grote verdiénsÈen
voor de crub heeft gehad, te vernoemen naar simon Tuyt.
Hiermede blijft simon Tuyt binnen onze vereniging voórtleven,zoals ook de wens van zLTn vrouw Nel is.
onze deelneming gaat uit naar simon,s vrou$r, zLln kinderen enkleinkinderen en wij hopen, dat leden van onze íereniging henin dit grote verlies zullen mogen en kunnen steunen.
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Het overlijden van simon Tuyt 1s voor ons arlen hard aangekomen.De zo robuuste, vrorijke simon had nog jaren hardloopgenoegenvoor de boeg.
Het heeft niet zo mogen zijn.
veer crubleden hebben simon op zí)n laatste reis begeleid enzL3n hierdoor zL)n vrouw en kindeien tot steun geweést.wlj willen simon ook later niet vergeten en hebben daarom dejaarrijks uit te rei-ken inzetbeker íaar hem vernoemd.onze herinneri-ngen aan simon zj.ln goed. sarut, simon!
Het ziet er naar uiÈ, dat de probremen ten aanzien van declubkreding uit de wererd zí1n. van twee kanten zí)n ons desetjes aangereikt, zodat wij in weelde kunnen beslÍssen metwelke fabrikant, of misschien wer arlebei, wij verder zakenzulren doen. Met dat ik dit schrijf, zijn de éetjes in
Nederrand en op het punt om bedrukt te worden. wij zurlen opde crubtraini-ngen en in het volgend crubblad aangéven waar zete koop zí1n en voor welke prijs.
De clubaccommodati-e dan. Het zar voor het regurier
verschijnende crublid moeirijk zí1n ge!,reest om een en anderte bevatten. Mag ik hierover zeggen, dat ik mijzeLf van tijdtot tijd heb afgevraagd wie nu weer aan te spréken of met
yie afspraken gemaakt konden worden. soms waÉ ik het spoorbijster of ontbrak iedere rogica in een verdere aanpak.rn eerste aanleg zijn we ars club richt gemangerd tussen tweegemeentelijke diensten. Beide ver!{ezen nàar elkaar, zodat opander niveau hulp gezocht moest worden. weken van contacten
en overleg brachten ons via de wethouders Duyvestein enMartini (vooral hij) het heuglijke resultaatl dat onzevreugel voorlopi-g kan blijven staan, r^raar het hoofdgebouwtot het maaiveld gesloopt gaat worden.
op dit moment buigen wij het bezorgde hoofd over het kosten-praatje. onze voormarige verhuurder heeft, tegen de afsprakenin, wat aI te drastisch de gas- en lichtvoorzieningen
verwijderd en de gemeente sÉert zich op het standprint, dat wij
de- aansruitingen en de voorzieningen zàtt te verzórgen en tebekostigen hebben. rn leder gevar danken wij van deàe plaats
degenen die ons behurpzaam zijn geweest bij het tot stànd
komen van het resurtaat: het behouden van onze unieke
accommodatie aan de DoorniksesÈraat 30 en dat is wat waard!

Ton Vermolen, vootzitter
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NIEUWS VAN HET BES TUURSFRONT

rn de roop van januari hebben direkte omwonenden van ons
clubhuis herhaaldelijk blijk gegeven van een groeiend
ongenoegen ten aanzien van het parkeergedrag van de HRR
op de woensdagavond.
Teneinde een direkte confrontatie met de Belgisch park
burgerij te voorkomen, heeft het bestuur hen een open
brief gestuurd, waarin uitleg wordt gegeven en om sportieve
tolerantie word.t verzocht. Met positief resultaat.
Wanneer ieder HRR-Iid die niet vlak voor het clubhuis de
auto kwijt kan, deze aan de onbebouwde zL jde van de
Doornik sestraat parkeert, is ieder tevreden.

Het bestuur wil hierbij nogmaals meedelen dat wij als
Hague Road Runners voorlopig in het bestaande clubhuis
onderdak kunnen blijven vinden.
Zoals vermeld in onze brief van 17 februari jI. aan alle
HRR-club1eden, kan men voor nadere informaÈie contact
opnemen met Loes v.d. Kraan, parkweg 17w, 2585 JH Den Haag(teI. 070-5023621 .

zeer binnenkort is i-edere HRR'er $reer duideli jk te herkennen
aan haar /zí1n bordeaux-rode outfit.
Bij het ter perse gaan van dit clubblad vras nog niet voor
100t bekend vanaf werke datum de crubkleding te koop zaL zijn.
Dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op een
geschikte trainingsavond. Aangezien iedere HRR'er ons club-
embleem zo duidelijk mogelijk aan tegenstander/toeschouwer
wil tonen, is een professionele bedrukking van deze kleding
de laatste étappe op weg naar een unj.form gekleed HRR-
deelnemersveld.

In een voorgaand clubblad is reeds de oprichting van het
f acil iteitenfonds gemeld.
De leden van dit fonds, belast met het verwerven van
financiële middelen of andere tegemoetkomingen en het
adviseren van het bestuur op welke wijze de middelen moeten
worden verdeeld, zLSn thans bekend
Leden: Aad v.d. Berg, Joop Evers en Yvonne Gerner (namens
het bestuur).
Adviserend lid: Rob Helwig.

Voor iedere HRRrer geldt: Algemene Ledenvergadering
woensdag 13 april 1988
Aanvang 20.00 uur.
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NIET.ROKERS HEBBEN

BIJ ONS EEN FINANCIEEL

STREEPJE VOOR.
TOT 152 KORTING OP EEN RISICOVERZEKERING
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alles over: het 'Duj-tse weekend, de thema_trainingen en het parcours

De City-pier-Citv Loop staat weer voor de deur.Voor veel HRR-leden dé belangrijkste weastriiavan het jaar. Zullen de vele uren van zweten enzwoegen worden beloond met de zo fel begÀerde tèf wordt het uithuilen en opnieuw probeíÀn in 1

DE 1 4e CTTY. PTER-C ITY LOOP
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De ooit ui-t een initiatief van oud pvdÀ-gemeenteraadslid
Auke wiersma tot stand gekomen cpc-roo! bereeft op zaterdag26 maart aanstaande alwèer zijn t4e editie.De organisatie, in vertrouwde handen bij het EvenementenbureauAHC, verwacht dit l-aaf opnj.euw meer deeinemers. (Vorig jaarwaren er + 15.000 deelnemers, waarvan zorrt 7.ooo voor de harvemarathon. )
om ook deze aanwas te kunnen verwerken, heeft het organlserendcomité een nieuwe stunt bedacht. De 21'km wordt 1n tegengesterderichting gelopen; de utrechtse Baan en omgeving komt daarmeeeerder vrij voor het verkeer. Dat het parcours door alre hier_mee verband houd.g"qg wijzigingen snellàr is gewordenr-is eenIeuke bijkomstigheid.
Marti ten Kate, de winnaar van vorig jaar, is uiteraard van departij om zj-jn titel te verdedigen.-ui=i.r,ien iàn-r,iJ-À.t ronde-record, nu het parcours zo veel snelrer is geworden, scherpersterren. Het i1 .-arweer vijf 
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ö\R Wrfttal
Stadtkyll/EiÍel

HRR-traininqsweekend (4 E/m 7 maart)
Traditioneel, want voor de vÍerde keer, bereiden de leden van
de Hague Road Runners en de deelnemers aan de CpC-trainingen
zLch met een trainingsweekend voor op de groÈe gebeurtenis.
Dit jaar viel de keus op het Aegon-bungalowpark wÍrfttar in de
Duitse Eifel, dichtbij het idyllische dorpje Stadtkylt.
Bungalowtjes, voorzíen van alre gemakken (open haard, kreuren-tv
en video), garanderen een optimaal trainingsresultaat. Voeg daar
de door de reisgids beloofde hot-whirl-pooI, sauna, solarium
en tennisbanen nog eens bij, dan kunnen vre gerust spreken van
een mini-vakantie. Hopelijk halen de trainers de z$reep erover.
Nadere details over drankgelagen etc. tijdens deze korte trip
naar het Duitse heuvelland zulren ons ongetwijferd 'smakerijk'
worden opgediend in de volgende editie van Hot Road Review.

De CPC-thematra j-ningen

Deelnemers aan de CPC-trainingsgroepen maakten voor het eerst
kennis met het begrip rthematraining' tijdens de in het clubhuis
gehouden info-avond in december van het vorige jaar.
Een advertentie, waarin HRR een gerichte training onder
deskundige leiding beloofde voor deelnemers aan de CpC-Ioop,
had hen naar de Doorniksestraat gelokt.
Hoewel het gros van de rCPC-loperst het woord inmiddels foutloos
kan spellen, hebben de meeste HRR-Ieden er nauwelijks van
gehoord. Daarom het navolgende interview met Rob Helwig, trainer
van groep 1 en bedenker van de thematrainingen.

Rob, waarom heb je de thematrainingen geintroduceerd?
"Vorig jaar bestonden er geen vaste afspraken over het volgen
van een trainingsschema. Men gaf twaalf weken duurlooptrainingen
en meer hras er niet. rk vond dat te weinig. vooral alè je
bedenkt, dat het minstens zes weken duurt voordat iemand een
aanvaardbaar duurloopniveau heeft bereikt. Bovendien wilde ikde traiqinSen wat ratletiek-gerichterr maken." \ r"k
Kun ie kort $reergeven wat zo'n training inhoudt?
"Voordat we aan de thematrainingen begonnen, hadden de deelnemersar vier weken basistraÍning achter de rug. op basis daarvan
hebben we ook de groepsindelingen gemaakÉ. uét ae thematrainingen
werd begin januarl gestart. zo'n training staat altijd in hetteken van een bepaald onderwerp. De ene week is dat ïfartrek',
de andere week 'warming up'. Tot de cpc-loop worden er twaalf
thema's behanderd. De wijze waarop de training wordt gegeven,is een zaak van de dienstdoende tiainer. rk sÉel dan íet rret
progranma samen; hun kennis over dat onder!,rerp mogen ze zelf-standig in de oefenstof verwerken. "
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Waarop let je bij de samenstelling van het trainingsschema en
de groepen?

"Dit jaar trainen \tre voor het eerst ook voor de'10 km. We hebben
daardoor meer deelnemers aan de CPC-trai-ningen. !{e1 zitten daar
veel mensen bij die voor het eerst zLln gaan Iopen. Ook hebben
we dit jaar een jeugdgroep. (Getraind door Peter van Leeu$ren en
Piet Roestenbutg, PM.) Met die wetenschap moet je bij de
samenstelling van je programma rekening houden. Daarom houden
we om de vier weken 'testlopen'. Ze zLln niet alleen bedoeld
om een indruk te krijgen van de gemaakte vorderingen onder de
CPC-ers, maar ook om de groepen te herschikken. De snelste
lopers promoveren naar een hogere groeP. Opva}Iend is, dat de
meèsten-bij de tweede testloop (na vier weken thematraining, Pl4)

aI 992 sneller \^raren in vergelijking met de eerste keer."

Geven jullie wel eens advie s? Bij voorbeeld om te stoppen?

"Als iemand na zes of acht weken nog steeds een uur
10 km doet, en hij of zL) heeft zLch opgegeven voor
marathon, dan adviseren wij om, in plaats van de 21

nemen aan de 10 km. Zoals je weetr Inà9 je niet meer
over de eerste 10 km van de CPC-loop doen."

over de
de halve
km, deel te
dan een uur

Leveren deze tra ining en veel nieuwe leden op?

"VorÍ-g jaar hebben we 40 n|euwe leden aan de CPC-training over-
gehouden. Dat was een derde van het totaal aantal deelnemers.
óit jaar werken we volgens een gewijzigd trainingsconcept, dus
wie weet hoe groot de toevloed dit jaar is. Aan de CPC-trainers
zal het niet liggen; iedereen die méér wil dan trainen voor de
CPC-loop krijgt van ons de raad lid te worden van de Hague Road
Runners.tt

----
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DAAR ZIJN GEEN WOORDEN VOOR

Want de ltrieuwjaarscross was
met geen pen te beschrijven
foto's. Die zeggen al genoeg

Nb. Zie ook de uitslagenlijsten.

nog fris van start

dit jaar weer zo zwaar, dat het
valt. Daarom laten we het bij

12
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til§r U D
sommlge mensen tijdens de marathon niet alleen de benen, maar
ook de armen gebruiken?
het organisatie-comité van de wedstrijden het begrip gelijke
behandeling niet kent?
de eerste heer een veel
dan de eerste dame?

hoger bedrag van de sponsor ontvangt

1
t

ondanks het feit dat onze gids uit Breda aanwezlg
deel van onze lopers tijdens het trainingsweekend
zLln?
de laatste tijd enkele leden van de
dit, jaar een echte clubliefde wordt
huwe I ij k?

het bereiken van de vijftigjarige leeftijd voor Ben een
onvergetelijke dag is geworden?
gelet op het aantal zwangere dames een speciaal loopgroepje
niet eens zo gek is?
de ontberingen tijdens de maand februarj- doen denken aan de
beginperiode van de club?
alleen de échte loper ook in dergelijke tijden de club
trouw blijft?

was, een
verdwaald

club zLln getrouwd en dat
bevestigd door een

vooÍ PFIOENIX
zonnecentrurn

6tl
g

í 27

bv

1,0.

w.o.

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

1xf 10,fi1 l0xf 85,00

txí12,50 10xf100,00

I x í 17,5O

t x Í 10,fl)

' Zonncbank + hcm.l kombinatir:

' Zonneblnk + hcmcl kombinrtir
met in gcbouwdr gzichtsbruincr:

' Snelbruin kombinatic mct dc
nicuvcta UVA rcílcctorlamPon :

' GczichBbruincr:
' Bruining & vczorgingProduktcn

5xf
3xf

80,00

25,00

10 procant oxtra korting YoOT IEdEN THE HAGUE ROAD RUNNERS

PHOENIX ZONNECENTRUM
Willem dc Zwiigcrlaan Ol

Statenkwarticr - Dcn Haag
Tel.344061 -544085

OPENINGSTIJDEN:
maandag ím vriidag

l0 - 22 uur
zatcrdag '10 ' l7 uur
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Lamberts
D Products Limited

Lamberts, aan
detoegepaste

deto van
gswetenschap!tn

Het Lamberts leveringsprogramma van voedingssupplementen biedt
elke natuurgeneeskundige het volledige scala van mogelijkheden van de
orthomolecu lai re geneesku nde.
Het programma omvat circa 240 produkten, waaronder alle vitaminen,
mineralen, aminozuren, enzymen, orgaanconcentraten en vele bij.
zondere orthomolecu lai re preparaten.

Alle produkten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, hetgeen in de
praktijk bij voortduring wordt ervaren. Voorts is Lamberts gespeciali-
seerd in hypo-allergene formules.

Voor levering en uitgebreide documentatie kunt u terecht bij de
exclusieve distributeur voor Nederland:

ADVIESBURO ORTHOMOLECULAIRE VOEDING bv
Antwerpsestraat 1-a
2587 AE DEN HAAG
Tel.: 070 - 52.OO.74.
Fax: 070 - 50.68.57
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WIE IS WIE?

Menige loper zal meegemaakt hebben, dat hij tijdens
een wedstrijd op zeker moment gepasseerd werd door
een dame met een, zeLfs onder de meest barre weers-
omstandigheden, goed in model blijvend kapsel. ZL)
is niet alleen één van onze snelste dames, maar ook
één van de steunpilaren van onze verenj-ging. Ondanks
haar 'status' (Veteranen If), loopt Els Bloemen
relatief nog maar heel korte tijd.
In 1984 is zLJ met de loopsport begonnen, ,opgejut, doór die
andere steun en toeverlaat van onze vereniging,
Ruud van Groeningen.
rk sprak Els in haar woning in de parsifalstraat, één van diefraaie straten in een buurt die rust en een zekere voornameplechtigheid uitstraalt.
Je woont hier mooi , EIs.
rk woon hier al heel lang. Deze straat is een tijdje gereden
nog op de T.v. ge$ieest, in een ultzending van Koot & Bie.
wim de Bie bezocht toen voor het laatst íiln ouderlijk huis.
zLln moeder is onlangs verhuisd, maar zL) woonde tot voor kort
aan de overkant. zL) was weer goed bevriend met mijn moeder.rk gj-ng vroeger art.ijd samen met !,Iim en nog een jonget.je uit destraat, Henkie, naar school. 't was toch zeker zo,n twintig
minuten lopen, en we moesten nogal eens oversteken. Ze moesten
een beetje op mij passen, want ik was de jongste.
rk weet nog wel, als wim ziek was en wij speelden buiten, stondhij altijd voor het raam gekke bekken te trekken.
Toen mijn broer eens jarig was, gaven we hier een partj-jtje enwij hadden arremaal vreselijk veel lor. Maar wim zat maar naarzLln moeder te kijken. Hij vond het maar niks, hij wilde naarhuisl Tja, hij was in feite een nogal verlegen jongen.
Kun je je nog het gedeelte herinnneren dat wim de Bie in die
kamer aan het zingen was met zí1n moeder, met die and,ere mensendie applaudiseerdón? Nou, wij sÉonden toen voor het raampje tekijken.
Kees van Kooten leerde hij later kennen, op de Dalton.Wij hadden naderhand hier een feest en lriim had een feest aan de
overkant. op zeker moment was de drank zeker op en toen kwamener alremaal vreemde kerels hier binnenvarlen. Kees was er ookbij en hij riep: "Wat hebben jullie allemaal nog?,'en griste
van alles weg. Mijn moeder kwam binnen en zeL: "wat is dit?!",
waarop gezegd werd: "Bent u van de politie?"
Naderhand bleek dat ze dat feestje hadden gehouden zonder dat
Wim's moeder daar weet van had, zí) was weg die avond!
Dat was wel een leuke ti-jd.
Was ie toenterti id aI zo sportief?
Jà, mijn lieveringsvak was gym. ook nÉ nog geef ik ond.er andere
gymres op school. Toen ik een jaar of twaarf was, heb ik met
een vriendinnetje op een gymclubje gezeten en naderhand - ik wastoen 15 - ben ik naar ballet gegaan. Toeniktwintig was, ben ik
met een collega gaan tennissen. op de tennisbaan heb ik
Ruud van Groeningen leren kennen. We hebben heel wat toernooien
en partijen gespeeld! Ja, ik ken Ruud al heel lang.

1l



HÍj is het ook die mij heeft overgehaald om te gaan lopen. Hij
deed toen al eigenlijk van alles: zurernmen, f ietsen en hardlopen.
Hfj heeft ook we1 eens een kwart triathlon gedaan. Op een
gegeven moment kwam die advertentie van Keith Deathridge over
de CPC in de krant. Ruud zeLz "Joh, dàt moeten we eens doen,
21 kj-lometer hardlopen." Ik zelz "Bèjje gek, 21 kllometer? Dat
kan ik helemaal niet, dat is mij veel te ver! " Ik had ooit eens
tien kilometer gelopen, ongetraj-nd en op gympies, en daar kreeg
ik toen ontzettende spierpijn van, dus dat lopen zag ik niet zo
zitten. Er was nög een jong-er1 van tennissen die mee zou
doen en Ruud zeLz "Jöh, kom nou, doe dat nou óók." Enfin, we
schreven een brief op die advertentie en ik dacht: ik ben 43,
ze nemen mij töch niet, dus ik kan rustig schrijven.
Ze zouden 45 mensen uitkiezen. Goed, we kregen bericht: \^/e
werden uitgenodigd om bij Sijthoff Pers te komen. Daar kregen
we een lezing met dia's. We zouden elke dag moeten trainen!
Nou, er viel toen a1 direkt een flink stel af. Van die 100
uitgenodigde mens.:r zouden 45 uitgekozen worden, die naar het
Atlantic hotel moesten komen. Toen bleek dat Ík er wel bij zaL
en Ruud en Jan Brusse (nee, niet die van earijs) niet.
Ik dacht: "Verdorie, dat zLe ik niet zitten om in mijn eentje
te gaan trainen. "

Van die 45 zouden er ook nog eens 1 5 uitgekozen worden om
gesponsord te worden en daar zat ik óók bij I Van alles kreeg ik:
een trainingspak, een tas, schoenenr €rr dacht: "Tja, daar moet
ik dan wèI wat voor doen! "
Die Jan was zo'n figuur van: 'j-k ben nu gekomen en nu zaL ik
meelopen ook!' HÍj riep: "Laten de mensen die ui-tgeloot zlln
zLch verzamelen, dan vormen we een schaduwgroep! "
Dat vond Keith niet zo leuk en zeíz "Nou vooruit, kom er dan
óók maar bij. "
Onze trainers waren Ton Vermolen, Jacques BeIjon, Corrie en
Jan van Egmond en Keith. Wij moesten een stuk hardlopen om te
zien in welke groep we ingedeeld zouden worden. De snelste
dame was toen Yvonne Gerner, daarna kwam ik met Marja van
Westervoort en Loes van der Kraan.

ïn welke groep zitje nu?

Ik zit nu bij Piet Roestenburg, in groep 3. Waarom het nu
groep 3 heet en niet 2b of zo j-ets, weet ik ook niet precies,
want Hans Housmans heeft nu ook een groep 3, geloof ik. Of niet?
Nou ja. In ieder geval gaat het goed hard in mljn groep.
Maar )d, het zLln allemaal mannen, waarvan de meesten zo'rr
twintig jaar jonger zijn dan ik, dus de tempo's gaan mj-j
meestal te hard. Piet zegE altijd: "EIs, Ioop ge$/oon je eigen
tempo's, dat is het verstandigste." En dat doe ik dan ook.
Maar om terug te komen op hoe het begon: we gingen zondags
alt.ijd bij Atlantic trainen. Doordeweeks tralnde ik onder meer
met Louis en Ruud. Jan en ik lj-epen daar altijd hard hijgend
achteraan. "Er lopen hijgers achter ons'r, zeiden ze.
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Maar op een bepaald moment ben je toch wel heel snel gaan lopen?
Jè, ik weet nog goed: het was het eerste trainingsweekend voorce cPC. Er is toen beestachLig getraind. rk heb Àog nooit zo'n
zwaar weekend meegemaakt. Drie keer per dag werd er getraind,
en hoe ! Het begon om acht uur 's-ochtends met een vrij tangeduurroop op heuvels van 5 à 62, sommige nog veer rrogei. Dan,
om twaalf uur, wéér een loop van zo,n 1à à 2 uur. vérgeet niet,het waren vrijwer alremaar mensen die nèt begonnen waíen methardropen. En degenen die toen nog 'heeil waien, konden
's-middags om kwart over vier nog wat heuveltjes nemen in debuurt, was 'snelheidstraining' .
wj.j zaten in huisjes in de bergen. Je had getraind en tja, de
!t.p óp ging nog wel, maar de trap 6f, dat ging letterlijk'achteruit' .

Mqar de dag daarna was je natuurlijk zo stij f g!§ esn plank.
Dan moest je wéér! Het gekke was, we stonden
klaar. Je liep dan wèl rnet vreselijke pijn en
dan ook niet aan de derde training toe.

toch al1emaa1 weer
de meesten kwamen

En dàt terwijl je voordien helemaal niet fanatiek was !

rk had ar die spurren gekregen, dus ik heb mijn'huiswerk',dat trainingsschema dat ik heb opgekregen, goed gevorgd. rk vondnu eenmaal dat ik er iets voor moest doen.
Ruud zeíz "Jij loopt de CpC binnen anderhalf uur.,'rk had het idee dat ik 'm ni-et eens uit kon lopen I op de dag
van de cPC was ik onf-zettend zenuwachtig en dacht: "zóu ik hetwel haren? " vóór het keerpunt in de dulnen zag ik Ruud mij
tegemoet komen. "Die gaat hard", dacht ik. I"laar op de
Koninginnegracht ging ik Ruud voorbij. Achteraf bleek dat hijveer te hard van start was gegaan. rk liep toen 1u.27.rk was als eerste dame van hel nieuwe groàpje geëindigd endacht: "Hé , ' t gaat toch wel leuk . ',rk had heer ontspannen geropen, helemaar niet om,een tijd' tezetten.

Wat is iouw p.r. op de halve marathon?
rn 1 986
Dat red

liep ik 1 .22.10.
ik nu niet meer,

Ik had toen
denk ik.

een heel goed jaar.

Je bent toch een beetje gaan kwakkelen?
Jd, ik kwakkerde constant. rk ging steeds snelrer ropen en ik
denk dat mijn spieren dat niet aankonden. rk kreeg ràst vanmijn hamstrings. rk ben heremaar niet soepel gebourvd en loopook artijd met spierpijn. Je zou zeggen dàt ièmand d.ie artijd
aan barlet heeft gedaan, renig zou moeten zL1n, maar nee.
Vóór het lopen was ik ook niet echt soepel.
Enfin, toen zeí Ruud: "En nou moet je maar eens een marathon
lopen!" rk vond 21 km ar zo rang. rk heb het aan Keith gevraagd
en dle zeíz " dat kan je wer!" we liepen ar vrij range duur-
lopen in de training, hoor!
Mijn eerste marathon was in Brusser. Die liep ik in 3u.09min.
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Je was toen de snelste van de club, hè?

Nou, van het groepje dat naar Brussel was gegaan, \^/as ik de
snelste, ja. Ik begreep er ni-ks van, want ik liep die marathon
net zoaLs al mijn andere wedstrj-jden, al had ik mij er wel goed
op voorbereid. Ik begon maar te lopen, had helemaal geen schema
of Zo, het ging mij er alleen maar om een marathon uit te
lopen. Het was een ontzettend zware marathon met veel heuvels.
Na dertig kilometer kreeg ik het heel moeilijk en na afloop was
ik echt doodziek. Wèl kreeg ik 20.000 francs mee, dat was heel
Ieuk ! Dat geld is echter weer aan de fysiotherapeut opgegaan.
Ik was ècht goed kapot.

Merk enu isch of f s iek veranderi ten zichte van
et e niet lie )

Ik heb vaak pijn in mijn benen en voeten, maar toch vind ik
hardlopen erg ontspannend. Ik heb een nogal enerverende baan
als onderwijzeres en dan ben je nogal eens moe als je thuiskomt.
Je hebt dan eigenlijk niet zoveel zin om te lopen. Ivtaar als je
dan weer terugkomt van een tralning door de duinen of langs het
strand, voel je je weer helemaal fit.
Tot slot: Zijn er nog dingen dig jg mj-nder leuk vindt met
betrekking tot de loopsport?
Ik maak nogal eens mee dat er bij wedstrijden een uitgebreide
categorie-indeling wordt gemaakt bij de heren. Veteranen Í, II
en Iïï. Bij de dames staat er dan niets! En Ík heb ook diverse
malen meegemaakt, dat ze mij gewoon vergaten!
Ik hoor het ook wel eens van anderen; Corrie van Egmond,
bijvoorbeeld, die nèt Veteraan II- is geworden. Jan zei ook, dat
ze haar wel eens vergaten.
Het was een keer tijdens een loop,
De nummer één op de 25 km had'1u.39 en nummer twee had 1u.48!
Ik dacht: "hoe kan dàt nou?" Ik had namelilk sneller dan lu.48
gelopen. De nummer één was Greet Warnaar, en die zeJ-: "Kom op,
méé naar de wedstrijdleidi-ngl" Degene die 1u.48 had, stond ook
heel raar te kijken, want zi) wist ook wel dat er vóór haar nog
anderen waren binnengekomen. Alweer bleek: ze hadden wel een 'Vl
van rveteraan' achter mijn naam gezet, maar niet dat ik een
dame was.

Overigiens zijn mannen Veteraan II als ze 50 jaar worden. Vrouwen
als ze 45 jaar zLln. Ik geloof dat ze dat weer gaan veranderen
en dan krijg je een verdeling in Veteranen 1A, 2à, enzovoort.
Bij de Nederlandse kampioenschappen werd ik tweede in mijn
categorie. Maar daar stond helemaal niets van in de krant. Wel
iets over de nummer één, Gerrie Timmermans, maar die was pas
36 jaar! Greet Warnaar was de eerste in mijn categorie.
We ontlopen elkaar niet zo gek veel. lleestal is zL) ietsje
sneller op de langere afstanden, de 21 en de 25 kilometer.
Dus ik wil maar zeggen, dat wedstrijdorganisatles soms wel eens
wat meer aandacht zouden kunnen besteden aan de dames-veteranen.
Laatst is daar ook iets over geschreven in de 'Runners'.
Maar al met al blijft dat Iopen toch een heel leuke sport.

Fred v.d. Gon Netscher
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2. Karaktereigenscha ppen van de spier

Vervolg op 'The running body', vertaald door Rob Helwig.

Het uithoudingsvermogen en de snelheid van een loper gedurende
een wedstrijd hangt voor een groot gedeelte af van het vermogen
van de spier energie en kracht te produceren. fndividuele
verschilren qua uitvoering kunnen gererateerd worden aan de
spiereigenschappen van de benen.
Het is dankzij de wetenschap mogelijk monsters van spier-
weefsel te verkrijgen vóór, gedurende en nà inspanning. Zo is
het mogelj-jk de samenstelling van de spiercellen te bestuderen
en de effecten van beweging en training te meten.
Microscopische- en blochemische analyses worden aangewend om er
achter te komen hoe de spier de energieproduktie regelt.
Eén kenmerk van de spier verdient onze bijzondere aandacht: de
samenstelling van 'fast twitch fibers' (snelle spiervezels) en
'slow twitch fibers' (langzame spiervezels).
Het vorgende stukje zaL voornamerijk gaan over deze spiervezeL-
samenstelling in relatie tot de prestatie van de Iange afstand-
loper.
Er ziln twee typen spiervezel: de snelle
langzame vezel (ST) . De snelle vezel kan
worden in een a- en een b-vezel (ft-a en

vezel (FT) en de
weer onderverdeeld
FT-b) (foto's 1 en 2) .

Foto 1

ATP-ase
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Foto 2
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De zenuwen die deze vezels 'bedienen', bepalen of deze vezels
snel of langzaam zijn. De spiervezel en de daaraan verbonden
zenuw noemt men een motor-unit. Een langzame motor-unit bestaat
uit een relatief dunne zenu\^I, verbonden met een groep van zo'n
10-180 spiervezeLs (zie tekening 1). snelle motor-units echter,
bestaan uit een dikkere zenuwvezel met 300-800 spiervezels.

Tekening 1 Langzame (slow twitch) spiervezel motor-unit en
sneIIe (fast twitch) motor-uni-t. Elke unit bestaat uit een
zenuw die een aantal spiervezels innerveert.

ST-veze1

merk het verschil
op in hoogte en
duur van de samen-
trekking van de
vezels

FT-un E

FT-vezeI
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Over het alg
goed 4eEeeb

emeen zijn de slow twitch units gekenmerkt door een
uithoudingsvermogen en worden daardoor het meestgebruikt tijdens het ropen op een laag intensiteits nj-veau.

De fast twitch motor-unit ontwikkelt aanmerkelijk meer kracht
dan de slow twitch unit, maar raakt heraas snel vermoeid. Àrsgevorg hiervan worden de snerre a-vezers tijdens korte snellewedstrijden gebruikt, bijvoorbeerd de sprinlnummers.
ofschoon de betekenis van de snerre b-vezels nog niet helemaar
bekend is, brijkt dat deze vezels zelden worden aangesproken.

Tekening 2 probeert de reratie snelheid en gebruik van deverschillende spiervezels uit te beelden.

% spiervezel-
verbruik

?
I

FTu

F

$f vezel

lichr 

--+gemiddeld 
---+ 

Moximum

sPierkracht 
-+Tijdens langzaam lopen (rustige duur) wordt de meeste spier-kracht opgebracht door de rangzame vezers. rndien overgegaanwordt op een sneller tempo, word.en de snelle a-vezers ie-hurpgeroepen. Tensrotte, bij sprint-tempo, waarbij maximaal kracÉtnoodzakelijk is, worden ook de snerle b-vezers aangesproken.

Gedurende lange duurropen beginnen we met een tempo op langzaamof sub-maximaal niveau, zodat het zenuwsysteem voornamerijk deslow twitch vezels aanspreekt en srechts enkele fast twitcha-vezels. Ars de vezels moe beginnen te worden, spreken de
zenuwen andere vezels aan. Er worden meer snelle a-vezersgeïnnerveerd. Als uiteindelijk deze ook uitgeput raken, word.enuiteindelijk in de laatste fase van de weasÈri-3d de snelreb-vezels te hurp geroepen. Het aanspreken van àeze b-vezers,
vezels die moeilijk tot actj-e overgaan, gaat vaak gepaard met
een groot deel mentale stress. Mannelijke en vrouwelijke atleten
hebben gevarieerde percentages rangzamà spiervezers (íie
tekening 3) .
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Uit andere studies is naar voren gekomen dat succesvolle lopers
relatief méér langzame vezels dan snelle vezels in hun been-
spi-eren bezitten.
Een ongetraind persoon heeft gemlddeld 508 Iangzame vezels,
25? snelle a- en 252 snelle b-vezels in de beenspieren. Onder-
zoekingen bij mannelj-jke en vrouwelijke toplopers hebben aan-
getoond, dat hun kuitspieren uit soms meer dan 908 langzame
vezels bestond. Alberto Salazar's kuitspier bijvoorbeeld, heeft
93eo langzame vezels, 7Z snelle a-vezels en géén snelle b-vezels.
In tegenstelling tot de lange afstandlopers bevatten de spieren
van sprinters op wereldniveau voornamelijk snelle a-vezels.
Dit verklaart Í,{aarom Salazar moei-te heeft met sprinten. Er is
dus een duidelijk verschil in de compositie van spiervezels van
sprinters en van lange afstandlopers. Echter, alleen spiervezeL-
samenstelling is geen betrouwbare te voorspellen factor voor
succes op de lange afstand. Er is nog niet aangetoond dat het
percentage langzame en snelle vezels verandert door middel van
duurtraining. De samenstelling van de spier wordt door training
niet veranderd, maar is erfelijk bepaald. Studies hebben uitge-
v/ezen dat ééneiige tweelingen dezelfde spiervezelsamenstelling

midden,/
Iange
afsÈand-
Iopers

lange
afstand-
lopers

h ebben. Twee-eiige tweelj-ngen verschillen in spiervezeltypering
iervezelsamenstelli wordt s na de eboorte vas estel d

eten z re À re even.
Een u zo er ng op ze rege z n sne o -veze s. De

snelle a-vezeLs zLln iets meer aeroob ingesteld en in staat om

meer zuurstof voor de energieproduktie te gebruiken dan de
b-vezeIs. Door middel van duurtrai-ning nemen de snelle b-vezels
de eigenschappen over van de snelle a-vezels. Atleten die in
hoge mate duurtraining doen, hebben dan ook weinig of geen
b-vezels.

relatie o ew
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De doorsnede van de spiervezels varieert opvallend onder top
Iange afstandlopers, maar gemiddeld zi-jn de langzame vezels 222
groter dan de snelle vezels, zowel bij mannelijke als vrouwelijke
atleten (in de kuitspier gemeten, musculus gastrocnemius).
Experts beweren dat duurtraining resulteert in het vergroten van
de langzame spiervezels en krachttraining de snelle vezels dikker
en dus sterker maakt.
Over het algemeen hebben de spiervezels in de armen dezelfde
spiervezelsamenstelling aIs 1n de benen.

Aerobe kwaliteiten
Om de spieren als lange afstandloper te laten werken, moeten deze
spieren continue van energie worden voorzien. Dit berust op het
principe van de resynthese van ATP (adenosine-tri-phosfaat) .

Er ziln drie manieren om aan ATP te komen: 1 ) opgeslagen in de
spier zeLf, goed voor t 15 seconden energie; 2) de verbranding
van KH en vetten door middel van zuurstof (aeroob), goed voor
uren energie en 3) ATP gevormd uit glycogeen, anaeroob (zonder
zuurstof) vrijgemaakt, goed voor t 45 seconden energie.
Aerobe energie produktie is voor de Iange afstandloper de voor-
naamste methode om energie vrij te maken. Dit houdt in dat er
grote aanspraak wordt gemaakt op de capaciteit van de loper om
zuurstof aan de werkende spieren te leveren.
In de spieren bevinden zich de mitochondria, die voedings-
stoffen en zuurstof gebruiken om grote hoeveelheden ATP te
vormen. Om dit proces te versnellen, gebruiken de mitochondria
speciale enzymen, oxydatieve enzymen. Metingen van het aantal
oxydatleve enzymen worden gebruikt om het vermogen van de spier
aan te geven om aeroob werk te verrichten. Verschillende studies
hebben een verband aangetoond tussen de mogelijkheid van de
spier duurbelasting aan te kunnen en het aantal aanwezíge
oxydatieve enzymen. De spieren van top lange afstandlopers
hebben bijvoorbeeld meer dan 3 r 5 maal het aantal oxydatieve
enzymen dan ongetrainde mannen en vrouwen.
Tekening 4 laat zien dat het uithoudingsvermogen gedeeltelijk
het gevolg is van het aerobe vermogen. Het aerobe vermogen is
gemeten in de kuitspier. Merk op dat het aerobe vermogen
parallel loopt meÈ de mate van getraindheid. Er is trouwens
een slechte correlatie gevonden tussen het percentage slow
twitch vezels en de hoeveelheid oxydatieve enzymen in de spier.
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Tekening 4

V02 HAX (ml /lg.mrn)=

4

ongetra j ogger Èop mara
Ioper

Eén van de factoren die verant$/oordelijk is voor uitputting
tijdens het Iange afstandlopen, is de snelle lediging van het
aantal koolhydraten in de spieren, de voorraad glycogeen.
Training maakt het de spieren mogelijk meer glycogeen op te
slaan en meer accent op vetverbranding te Ieggen. Het voordeel
van Iange duurtrainingen is de verbetering om vet te verbranden
en zo de glycogeenvoorraad te sparen. De beenspieren zLln zeven
maal meer in staat om vet te verbranden na een periode van
marathontraining dan ongetrainde spieren. De mate van verbetering
vet te verbranden hangt voornamelijk af van de hoeveelheid
aeroob werk (duurlopen). Voor de marathonloper is het essentieel
zeer lange duurlopen in het schema te verwerken, daar op deze
manier alleen de spieren leren vet aIs brandstof te verbruiken.
Inspanningsfysiologen weten sinds Iange tijd dat de limiet van
het ui-thoudingsvermogen samengaat met het vermogen grote
hoeveelheden zuurstof op te nemen tijdens uitputtende training.
De zuurstof, opgenomen door het bloed via de longen, is bijna
net zoveel als wordt, afgegeven aan de werkende spieren.
In het laboratorium kan op de loopband de uitwisseling van
gassen gemeten worden (zLe foto 3) .

5

rierk op dat. het aerobe-
vermogen parallel loopt
t'net de mate van getraind-
heid.
Er is trouwens een slechte
correlatie gevonden tussen
het percentage slow-twitch
vezels en de hoeveelheid
ocydatieve enzymen in de
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Foto 3 Lab.test op loopband om max. O, opnamevermogen te rneten.

De maximale hoeveelheid zuurstof die door het Iichaam kan worden
opgenomen, wordt aangeduid met VOzmax. De meeste inspannings-
fyiiofogen beschouwen de VOrmax-Ef3 de voornaamste factor van
het uithoudingsvermogen .

Een normaal actieve man van 20 jaar heeft een VO2max van
44-47 millimeter zuurstof per kg. Iichaamsgewicht per minuut
(ml/kg/min.). Getrainde lopers hebben over het algemeen waarden
in de buurt van 70 ml/kglmin.; bijvoorbeeld Alberto Salazar en
Bill Rodgers: 78 mI /kg/nln. en wijlen Steve Prefontaine
( 5000 m. loper) : 84 . 4 ml /kg /min. !

Ofschoon de VOrmax een zeer bepalende factor is, valt toch
moeilijk te voorspellen bij verschillende waarden wie de
winnaar zal worden. Toplopers kunnen dezelfde tijden Iopen met
verschillende VOzmax waarden. Een hoge VOrmax betekent niet dat
we automatisch met een goede loper te maken hebben.
De mo eIi kheid te lo met een intensiteit te en de VO max
aan, s van rote etekenis ! De gemi e ó oper Ioopt
geiurende een marathon op 75-80? van zLln VOrmax waarde.
Salazar, Rodgers en Waitz zLln echter in staat om gemakkelijk
op 86-902 te lopenl
NormaaL zaL intensief Iopen resulteren in een grote hoeveel-
heid melkzuur in het bloed, omdat op dit hoge niveau zonder
zuurstof energie geproduceerd moet worden. Bij toplopers is
dit niet het geval. Deze kwaliteit is één van de functies van
het menselijk organisme zj-ch aan te passen gedurende de training.
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Formule op je eigen VO.max te bepalen (globaal!)
VOrmax = 120.8 - (1.54 x 10 km tijd in min.)

Voorbeeld: bij een beste recentelijke 1 0 km tijd van 34 min.:
VOrmax = 120.8 - (1.54 x 34)

= 120.8 - 52.4
= 67. 4 ml /kg /nín.

Goede lopers hebben een VOrmax boven 65
70 (mannen) mI /kg/mln. Toplopers op de
hebben meer dan 80 ml /kcl/mLn.
Tabel VOrmax voor jonge mannen/vrouwen
10 km tijd.

(vrouwen) en
1500 mtr. bijvoorbeeld

met de potentiëIe

VO, max

meer dan
65 tot
60 ,
55 ,
50 'ir

45,
40 ,
beneden

mI /kq /min .

potentiëIe 10 km tiid (min. sec. )

70
69
64
59
54
49
44
39

33.00
36.15
39.30
42 .45
46.00
49.15
52.30
53 . 10
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sne I ler
33 .40
36 .50
40.10
43.25
46.40
49.50

Iangzamer

In het volgende clubblad worden behandeld:
4 . hart en longen,
5. bloed: het transportsysteem,
6. kracht en snelheid.

Prof esionele

Sportmassage

R G. Helwig
.eraaÍ irch ,0v m c Èn

;e0roi jcorimasseur

Praklr I k .

fu,laastfl cntsestraat 5 l

2587 XC s-Gravennage

Vooí telei aisJraak.
070-502569
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EGIIOND AÀN ZEE, HALVE I,IARÀTHON, 10 ianuarr ,l988

'vroeger' waren een halve marathon als Egmond of r1e (mini-)
marathon in Aperdoorn 'kirrersr rnet ontberingen ars gure wrnd,
bevroren vingers, of - in elke geval - een (Éarre) toófrt door
besneeuwd bos Races, waarbij je onwillekeurig denkt,
"schaken of dammen gebeurt toch in heel wat aangeÀamer
omstandigheden, waarom ben ik nu juist gaan hardlopen?,'
Desondanks nemen de regioenen ropers armaar toe en zeker ditjaar begunstigen de weersomstandj-gheden de januari- en februari-
lopen.
Zo waren in Egmond de heuvels afgevlakt en was de wind op het
strand niet echt moordend. Ook zonder flitsende zonnebril konje in een heel behoorlijke tijd finishen. Dat deden de meeste
HRR-ers dan ook en de traditie wil, dat wie als eerste het
strand opkomt, ook wint; dat gold voor de winnaar Ten Kate en,
op een wat later tijdstip, ook voor twee van de drie'kemphanen'
uit groep 5, Hans en Nico, maar )d, als de laatste per se een
p.r. op de '10 km wil lopen, blijft er voor de resterende
afstand niet voldoende over, althans nÍet om 'de concurrent'
vóór te blijvenl
Daarnaast bespeurden wij een
kilometers al als een haas in
omstreeks een minuut voor de
f ini shen

Roadrunner die na een aantal
flitsende vaart voorbijkwam om

voorbijgeschoten clubleden te

als wedstrijdloper
gelet op de smalle

van de HRR en
aflegde?

fn Egmond bleek overduidelijk het voordeel
te starten voor de hordes prestatielopers,
paden in het duingebied!
Wist u overigens dat 'de Bhagwan' deel uitmaakt
de 'halve van Egmond' ook in een redelijke tijd

Nico Tetteroo

aannemingsbedrijf

BONGAEWbv
o nieuwbouw
o renovatie
o Yerbouw

o sanitaire installaties
o gevelreiniging
o timmerÍabriek

POST: \ATAALStrICIFIPEFILAAN 2?
2í!44 BN trlEN HAAG,

u70-íL4ilin'
MLid vrn de rtichting borlgerrntic uti I itgitcwe rhcn

c
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HOE VER HET WAS EN HOE NAT

Op zondag 11 januarl werd niet alleen de tradltionele halve
marathon van Egmond aan Zee gehouden, maar dit jaar was er ook
een cross bij onze zuiderburen.
De atretiekverenlging AV Lokeren, die eerder al in grote getare
aan onze Babylon-loop had deelgenomen, had ons uitgenodigd om
aan hun jaarlijkse nationale cross deel te nemen. En omdat
Piet Roestenburg had gezegd daL hij alleen 'echte kerels' aan
de start wilde zien, waren er slechts 1 5 Roadrunners naar
Lokeren afgereisd. Of Piet nu gelijk had of dat het aan het
weer lag, weet ik nÍet, maar ik dacht dat er op de Iijst in het
clubhuis toch meer namen stonden.
Goed, 1 5 heren met nog enige vrouwelijke aanhang hadden dus de
stap gewaagd en we hebben het geweten. De clubcross op
3 januari bleek een goede voorbereiding te zLln geweest, maar
kon het toch niet halen bij wat hier werd gepresenteerd. De
cross werd gelopen over cen afstand van 9,9 km en bestond uit
één kleine en vijf grote ronden. Het parcours liep half door
het bos en half door de landerijen van de plaatsetijke veehouder.
Op verzoek van de organisatie had deze 's-ochtends nog even
zLln koeien over het parcours gezonden, zodaL het er lekker
modderig uitzag.
Na een volle ronde zag iedereen er al behoorlijk smerig uit,
kennelijk wist de organisatie dat we zo niet naar huis mochten
van moeders, want de plankjes die over de sloten lagen en
waarmee je van het ene op het andere weiland kwam, Iagen erbij
alsof ze je uitnodigden om erop u1t te glijden en de sloot in
te dui-ken, zodat je weer schoon aan de volgende ronde kon
beginnen. Of deze kwade opzet gelukt is, weet ik niet. Ik heb
niemand in de sloot zien duikelen. Wel zag ik na afloop een paar
roadrunners tot aan hun kuiten in een vijver staan, ondertussen
verwoede pogingen ondernemend om weer enigszins toonbaar te
worden.
Reeds na drie afgelegde ronden mocht ondergetekende het genoegen
smaken om ingehaald te worden door de Iatere winnaars. Dit
bracht echter wel met zich mee dat de modder nu ook in je haar
zaL.
ZoaLs de oplettende lezer inmiddels wel in de gaten zal hebben,
was dit een zwaar parcours om te lopen. Je mocht blij zLln als
je het bosgedeelte inkwam, want daar was de ondergrond tenminste
wat steviger en zakte je niet weg. Op sommige stukken in het
weiland en voornamelijk daar waar je de sloten over moest
steken, moest je tot aan je knieën door de modder worstelen.
Maar goed, aan alles komt een einde, zo ook aan deze cross. AI
kwam dat einde voor sommigen toch nog eerder dan verwacht.
Twee 'echte kerels' (waaronder zeLfs een trainerl) moesten van
de wedstrijdleider na de voorlaatste ronde het strijdperk
verlaten. De staart van het veld zou anders vervrard worden in
de race van de veteranen, het tijdschema moest gehaald worden.
Of ze er spijt van hadden dat de laatste ronde niet gelopen
mocht worden, weet ik niet, veel zwarter hadden ze er niet door
kunnen worden.
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De eer van de club werd hoog gehouden door niemand anders dan
Peter Duyndan; als een zwarte tornado liep hij door bos en wer.
Op een fantastische 37e plaats eindi-gen in dit sterke veld is
kl-asse! AIs laatste der'echte kerels' kwam Jan Hut binnen op
een 140e plaats. AIs excuus kon hij echter aanvoeren dat hij
zonder spikes liep en dj-e attributen waren hier onontbeerli;k.
Een leuke bilkomstigheid was dat de organisatie ervoor gezorgd
had, dat het altijd prijs was. 's-Avonds om 18.00 uur begon de
prijsuitreiking in de plaatselijke dansschool. De gordijnen
gingen open en zichtbaar werden lange tafels met talloze
prijzen. Die prijzen varj-eerden van sla-drogers tot flessen wi;n
en van dienbladen tot tafelkleden. Daar wij echter nog een Iang
stuk te rijden hadden, werden de aankomstkaartjes aan de prijs-
meester overhandigd en deze beloofde met zLln hand op zLln hart
dat de prijzen in Den Haag zouden arriveren. Wanneer dit zou
gebeuren, zei hij er wijselijk niet bil.
Al met aI een reuze belevenis zo'n moddercross en voor een
ieder van het mannelijke kunnen aan te bevelen (de dames mogen
niet meedoen!) en het is te hopen dat de belangstelling voLEend
jaar groter is dan dit keer.
In augustus zLTn er overiqens plannen om deel te nemen aan de
door AV Lokeren te organiseren 10 km wegwedstrijd; mogeli;k
slagen we er dan wel in om een bus vol te krijgen.

Weglopert; e
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VAN GROOTEBROEK NAAR LUTJEBROEK IN KORTE BROEK

I'Wil je je p.r. op Ce 25 km nog verbeteren?" vroegPiet Roestenburg.
"Ja hoor" riep ik, daar de vorige poging wat mager was uit-gevallen. "Waar is dat en wanneer?,'
"Op zondag 24 januari 1988 in Grootebroek."
"o ja" zeL ik en deed of ik precies wist waar dat rag. Laterbekroop me toch een gevoer vàn onzekerheid en ."r, g.íuadpreegde
wegenkaart van Nederrand leverde niets op. zou het wer bestaanof had Piet misschien een grap gemaakt? Ëen oudere kaart gafuitkomst. Grootebroek bleek niet bepaald naast de deur, ligtvrakbij Lutjebroek en valt tegenwoordig onder de gemeente
Stede Broec (hoog in Noord-Holland dus) .

Een frink aantar enthousiaste H.R.R.'s nam aan het evenementdeer, zodat ik het ldee om met een doorsnee tijd toch in devltrine te komen maar liet varen.
Het weer \^ras niet bepaald ideaali een vrij forse wind enverspreide bulen zonder ar te veel opkraringen. Na enigediscussie besloot ik de afstand in kórte bróek te overÉruggen.rk had al tegen Els Bloemen gezegd beslist naar LutjebroeÈ tewilren en daarvoor desnoods een omweg te zullen makàn.
Na de start kwamen Els en ik in een groepje van een man ofterecht nadat ik na een (gebruikelijke) te snelle start wat
bedaren was gekomen. Het tempo was goed en het kopwerk werdaardig verdeeld.
Tussen de 1 0 en de 1 5 km verraste een kreet van Ers hetgezerschap: "Paurr w€ zLln in Lutjebroek!" ïnderdaad, een groot
bord gaf de gemeentegrens aan. Verbaasde gezichten rondom. Nietverwonderlijk, daar onze mederopers vast zeer regelmatig doorLutjebroek komen of er wellicht wonen. ook kondeÀ zL) niet
weten dat ik nu geen omweg hoefte te maken. De nu roibarstende
gezangen als "\,{as jij maar in Lutjebroek gebreven " kwamen
ook niet echt over.
Bij de 12,5 km was het keerpunt en voor die tijd kwamen ons de
snelheidsmaniakken van groep 1 aI tegemoet waaronder Ed Raket.
ook voor Piet Roestenburg en Ben van der Burk konden we geen
bedreiging meer vormen.
Na het keerpunt vond Els kennerijk dat er maar eens wat moestgebeuren, nam de kop en trok in een paar honderd meter het tot
nog toe zo hechte groepje aan flarden. slechts drie man over-
leefden deze aanvar (waaronder ikzerf) . Tot de 20 km ging het
goed en konden we EIs (met moeite) bijhouden. Opvallend was wel,dat zodra één van de heren op kop riep, het tempo terugvielt
Ers nam dan resoruut weer het heft j-n handen en voerd,e het tempo
weer op. Dit werd ondergetekende na 20 km wat te machtig, zodatErs, nog srechts gevorgd door twee hijgende heren het hàzepad
koos.
De finish en het uiteindelijke doer van de onderneming werden
gelukkig wel bereikt (p.r. verbeterd met 5 minuten).

tien
tot
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Nadat de startnummers waren ingeleverd en het statiegeld van
f 2,50 was ontvangen (idee voor HRR?), werden de moegestreden
road-runners nog onthaald in Enkhuizen bij de zus van Piet.
Met heerlj-jke soep, stokbrood en salades werden we daar geweldig
verwend en konden we tenslotte weer geheel hersteld de terugreis
aanvaarden.

P.S EIs werd overigens tweede dame en werd beloond met een
enveloppe met inhoud. Overige uitslagen zíe elders in
dit blad.

Paul van Dunné

voor een deskundig en vriibliivcnd advies bij

ONROEREND GOED - HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN
gat an Road Runner natuurliik ndr:
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de onroerend goed maÍkt in Den Haag en a€glomeíltie al zo'n 12 jaar kent

we€t waEr het gcld het goedkoopgt ir (Hypothcekrsntc y.a. 6,5 procent 5 jaar vast

erkend on onafhankeliik assurantic.agont is

lid ir van Tha Hague Road Runners

Bas Langerak ir en die loopt er w€l vooÍ

HOUTND NTEffiEDIAIROO
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APELDOORN

APELDOORN (MINI.) MARATHON 6 februari 1 988

Na een nacht waarin alle voorspelde hagel, regen en sneeuw met
bakken uit de hemel was gevallen, gaf het op zaterdag 6 februari
prima weer voor de (mj-ni-) marathon of een tussen deze uitersten
gelegen afstand (omstreeks) 30 km.

De 'minl' telde één kilometer minder dan vorig jaar, dus
misschien een tijd van 1u.25min. voor het drietal Hans, Hans
en Nico? En voor Herman (groep 8): binnen 20 minuten van
laatstgenoemde f inishen?
Bij binnenkomst bl_eek (en dat schàlde werkelijk over het
terrein - een onvermoeibare speaker . . . ) Anne van Schuppen als
tweede te zijn gearriveerd bij de dames. Gefeliciteerd Anne!
Zo ook Wim Hoek: zevende in de marathonl!
De richttijd voor genoemd drietal bleek goed haalbaar;
Hans van de Vecht zelfs maar iets meer dan 1u.20min.l
'Apeldoorn' 1s een goed parcours met van-alles-wat: 'vals plat',
klimmetjes en zeLfs weer via Berg en Bos dit jaar. prima
organisatie - goede toedeling van kleedruimten vooraf, €.d.
De af stand naar de uitreikj-ng van de 'herinnering' was nogal
groot, wel plezierig evenwel voor het uitlopenl
Een goede deelname vanuit groep 5, behalve genoemde 'heren',
de enige vrouw uit de groep, Georgette, en de trainer die de
marathon na nog geen 30 km voor gezien hield. (Had dat iets te
maken met de flitsende prestatie van Georgette?)
De rit richting (tijdelijk) huis voerde langs zLch moeizaam
voortbewegende 'laatsten der Mohikanen' op de marathon,
(sneI)wandelen voerde daarbj-j de boventoon. . .
Het nuttigen van veel pannekoeken vóór een race heeft auteur
dezes inmiddels de bijnaam 'Kokebak' opgeleverd. Of u dat nu
hier leest of in de roddel- en achterklaprubriek, die volgens
sommigen weer in de Hot Road Review gaat verschijnen, maakt
niet uit; u weet dit nieuwtje alvastl
En tot slot, wat die sneeuw betreft, hierop zullen we wel
moeten wachten tot in het trainingsweekend in Stadtkyll.
U doet toch ook mee?

uul$uZffiYur
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UÏTVERKOOP CLUBKLEDING

Bij Yvonne Gerner zL.1n nog enkele, zeey exclusieve truien,
T-shirts, singlets en broekjes te verkrijgen voor een
aantrekkelijke prijs.
In voorraad zLln bijvoorbeeld nog: grLTze sweater met club-
logo (S),. exclusieve blauwe dames wedstrijdkleding, zowel
hes als broek (S), een bedrukte en onbedrukte herenhes en
enkele T-shirts met clublogo (S).
Dit alles gaat weg voor een spotprijsje onder het motto
OP-IS-OP! rGrijp je kans! ! !

Beste sportvrienden,
Hartelijk dank voor de
Ik ben ontroerd zoveel
ontvangen.

vele bezoekjes, kaarten en telefoontjes.
medeleven tijdens mijn ziekte te mogen

George Hansbergen
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TER HERTftERING AAN

Si mon r

r S T ÈÍON ÍU\1T I

Altijd :ullen uij Je tegenk*n.
l{e zeggen vecl te vlug het is vmrbij.
Er is tocà enkel raar je lichaar Eggenomn.
Niet uie je rasr en ml niet rat je zei.

0p 3 f ebrr-rari l?88 nroest j i .j ons verlaten door toedoen van een hartsti lEtand.
Heel de in de Doorniksestraat trainende meniEte uras diep van het slechte nieuurs
onder de indruk na afloop van de training.

Simonl voot velen van ons uras je als een vader. een
elk nieuur clr-rblid (in het begin van de oprichting)
eigen :oon,/dochter uas. Een man die recht door zee
liàpsones en l.;oude kak hield. Eerli-jk moest je zi.jnr

vaderfiguur die eieenl ijk
adopteerde alsof .je zijn
u,as en besl i st n iet vàn

vond hij en ik denk terecht.

Sterven doe je niet ineens
naar at en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft
het is we€Mr ruer die vergeet je.
Het is je dikuijls zelf ontEaan

ie zegt : ik ben re
I{aar op een keer ben je aan je
laatste beetje toe.

Voar ulernig dingen had hij geen oog of oor. Hi.j kon intens genieten ven zijnge:inr de natuur en zijn sport. De sport dan gezien als soeiale bezisheid in de
rekreatieve sfeer ven de rrlegatletiek.
Neer Simon hoefde niet zonodic iets te presteren. Hij vond het leuk omge:ellig met elkaar bezig te =ijn. Ja daar zag je hem geuoon van genieten. Ook
katteÍ':uraad be:at on:e Simon. Stampend door de modderige plassen probeerde hij je
uit de tent te lokken. Haar je kon het van hem hebben hij ulas een goed en edel
rren S.

llanneer een ged en edel rens
het aarfulak gaat verlaten
is valse trzurnis veler lot
narr kan g trmst ons bateni
dat de berijde ziel bij God

:ich thuis rag reten
en mk uie hier nirer achterbleef
ginds nimer rcrdt vergeten.

Eij de eerste lrennismaking krrranr hij over als een vaak norse persoonlijkheid.
Had hiJ even de t;at r-rit de boorr gekekenr hoe jij ergens op reageerde en je u,às
geen stuk'eikenhout'dan kon je met hem een flink potje breken.

tliide je iets nieuurs starten bi.iv. Fitnessr zaaltrainingen driekamptraining dan
uas Simon jouu man. Een man uràar ook onze club op kon bouulen. Dit vooral uat
betreft onderhoud en de in:et bi.j onze orgenisatieuragen (materiaalkees) tijdens
de door on:e clurb georganiseerde uedstri.jden. Niets ulas hem teveel.

I tl :al Sinron missen als een soort vader en echte vriend.
Jammer dat je ro vroElfl .ja veel te vroeg ons allen moest verlaten.
Je zrrlt denl'; ik; heel lane bi j mi j in gedachten bl i -jven. Ik denk dat ik niet de
enige ben die er ro over denkt.

Simon bedankt voor alle levensvreugde die jij ons gaf.

lle denken dat qrze trlder= zeuret
en zeggen danr ons kan niets geàeurm.
]{e hebbm ru gerien dat n ons vergisscn.
Vanaf heden :ullen re jor mtm rissen.

Hans Hor-tsnrans
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Clubti.liden die door Grnze leden behaald urerden!
Oktober - November (restant) + Decenrber 1987

Naam van de loop:
Datum! 31 okt '87

5e tlest-Brabantmarathon
Plaats: Etten - Leur 42r 195 Kl.l

Nummer: Roepnaams Naam: Ti.id! Categor ie:

747
748
758
863
869

Totaal aantal

N. Tetteroo
George Eimermann
H. v/d Vecht
Anton Porcu
C. Schipper
deelnemers3 1013

3h 30,
3h 30,
3h 31'
3h 42',
3h 43'

38" s
41" vt
57t', 5
38" s
26" vl

Naarr van de loop:
Datum: 08 nov '87

Schiphol loop
Plaats: Schiphol 61 KI.l

Nlrmrrer ! Roepnaam! Naam! Ti.jd: Categorie:

5 HanE
l'lenko

Tug I
líol lema

30 e Internationale Gouda Cross
Plaats: 6ouda 3r5 XII DameE

4 h 09' ?9,'
5 h 30' 50"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5
vl5B

++++++++++++
Naam van de loop:
Datum: ?6 nov '87

NumrÍrer: Roepnaam: Naem: Ti.jd: Categor i e:

l5
t7

Car ine
Renee

v/d Voort
v/d Roest

l4'
16'

t7' '
47"

d
dv

Naam van de loop:
Datum: 26 nov '87

30 e Internationale Gouda Cross
Plaats: 6ouda 916 Kl,l Heren

Nurmnrer: Roepnaam: Naam: Ti.jd: Categor ie:

96
llB
130
131

Pat
Jan
Rob
Dennis

Flanaghan
v Egmond
Blegs
Diepenhorst

35'
36'
38',
38'

oo"
28"
08"
08"

5

++++++++++++++++++++
Naam van de loop!
Datrrm: 12 dec '87

Kral ingerhoutloop
Plaats: Rotterdam I5 KI,I

Nlrmmer ! Roepnaam: Naam! Tijd! Categories + Nr.

105
L7t
196

Totaal aantal

t'1. P. Lander
C. Haneveld
Anneke Kloostra
deelnemergt 244

0h 57'
th oo'
th 02'

04"
,izr r

13t'

5

3
d 5e

++
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Naam van de loop:
Datum: 13 dec '87

I le Internationale Duindigt-Cross
PIaats: l,,lassenaar/Duindiet 1O Klt

I,lunrmer: Roepnaam: Naam: Ti jd: Categorie: + Nr

A- Loop
5B

B- Loop
40
65
82
93
96

110
120
t?2
133
138
l4l
143
15ó
158
173
177
178
183
187
188
190
194
195
196
199
!00
lo4
?CI5

?o7
:16
?17
2ZO
t21

Heren Veteranen
?4 Jacques
38 Berrg
33 Bert
3ó Dries
38 Ed
39 Pert
40 Hans
4l Jaques
4? Kees
43 Koos
46 Pieter
5l Rob
5? Ben

Hoek

Dugndam
van Leeuuen
Pronk
v/d Stij t
Br inkman
F I anaghan
Roestenburg
den Hertoe
van Huisstede
Hartman
van der Loos
v/d BuIk
Goinga
van Vliet
Schar ^oo
Bonger s
Grevenstette
v/d Berg
van Brecht
Bik
v/d Gon netscher
I'lagnee
Housmans
Diepenhorst
Sies
van Dunne
de Waardt
Bouts
de Vries
de Ridder
Perdi j k
Perdijk
Verhaqen

Bel jon
Dgke
T i ssen
v/d Dos
zi.jl
Brun in9
Zuager
Overgaauu
van Eendenburg
van der Steenoven
de 6raaf
Staats
Herrrans

tlim 34', 53" 5

Peter
Peter
Rene
Herman
tlim
Pat
Piet
Christiaan
Peter
Ed
Eric
Ben
Jeroen
Hans
Iíaar ten
Hans
Paur I
Aad
John
l"li chel
Fred
Peter
Hans
Denn is
Alex
Paur I
Jos
Ruud
Ab
Rona I d
Henng
Frans
T i tr-rs

35',
36'
3ó'
37',
37'
37',
38'
38',
38'
38',
38'
38'
39',
39'
40'
40'
41'
4L'
4l'
41'
41'
42'
42',
42',
4?',
42'
43'
43'
44',
45',
46',
5ÍJ',
54'

2t"
l4' '
52',',
20"
26',',
32',',
15"
17"
38"
51"
55' t
57r t

39"
48"
42"
37"
07"
It"
37r'
3?"
52"
13', '
27"
2?"
50r t

50''
3ltt
35"
09"
tór'
14"
49"
0t' '

38'
40'
4l'
4t,
41'
42',
42',
42',
4?',
42',
43'
46',
46',

53r t

39"
13"
50"
55"
og"
12"
19"
33"
33"
19"
00,'
04"
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3

Dames 3500 nreter
20 Ine
2l Anne

Valentin
van Schuppen

12,
L2'
l4'
L4'

27"
30"
06"
26"

50 EIs Bloemen
57 Georgette Brugman

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Naam van de loop: Kerstloop Rhoon
Datum: 19 dec '87 PlaatE: Rhoon

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

15 Kt'l

Numnrer: Roepnaam: Naam: Ti.id ! Categoriei + Nr.

70
?1

l?0
t13
764

Herman
Rob
Anne
Thijs
Johen

0h 52,
0h 54'
oh 54'
oh 5g'
0h 59'
th uo,

51tt
05r t

34',',
03"
44"
19''276 John

++++++++++++++++++

v/d Sti.jl
Helurig
van Schuppen
Lander
KnoeEter
van Brecht

I
Éí

d
5

5

I

62
7A

1

15ó
65

189
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Naam van de loop!
Daturrr: 20 dec '87

Halve Kerstmarathon
PIaats! Leiden 21r I Kl*l

Nlrrrmer: Roepnaam: Naam: Tijd: Categor ie:

28
42
95
98
99

100

Rene
Barrg
Rob
I'ti chte I d
Joop
Rob

Pronk
Dgke
lÍouton
P ieters
Heuts
Kramer

lh 1B'
th 22'
th 47,
th 48,
th 48'
th 49'

43"
15r t

29"
34"
37"
33"

vt

:t

v3

Naam van de loop:
Datltm: 20 dec '87

8e Algemeen Dagblad (A0-Loop) I'linterloop
Plaats: Rotterdam 2lr I Kl.l

Nurmnrer: Roepnaam: Naam: Ti.jo: Categor ie !

1

5
Ei

5

t5
2B
30
3ó
3B
40
46
49
b9
79
90
97

tlim
Peter
P i eter
Pat
Piet
Pen
Peter
Derk Jan
Louis
E

l'laarten
T.

Hoek
van Leeuuen
Bol leman
Flanaghan
Roestenburg
van den Bulk
van Huisstede
Smid
Brugman
ten Brink
Scharroo
Toet
Pol s
van Dunne
l'tagnee
Blok
van de Berg

th l0'
th 15'
th l5'
th 16'
th 1ó'
th 16'
lh t7'
th 1B'
th 20'
th 21'
Lh 22'
th 23'
th 24'
lh 25'
lh 25'
th 27'
th 3l'

38"
06r t

28"
14"
39' '
50"
4l' ,

03,,
2t"
03''
?.6',',
42"
38r t

10"
llrt
59"
43r t

105 Rinus
1 13 Paul
1 l4 Peter
138 Andre
158 Dolf

+++++++++++++++++++++

42
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UITSLAGEN NIEUWJAARSCROSS 3 ;anuarr 1988

Dames (3800 intr . )

l-
)
)

4.
q

6.
7.
o
q

10.

I.
2.
3.
4.
q

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
t4.
15.
16.
t7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
)a
,o
30.
JJ..

32.

Ine Valentin
Els Bloemen
Georgette Brugman
Carine v.d. Voort
Renée v.d. Roest
Noortje Albers
Els Kempen
Inge Schoemaker
Loes v.d. Kraan
LiIian de Graaf

L6 .07
r-t .55
18.50
18.53
19.38
19.39
L9 .42
20. 38
20 .45
2r.22

11.
12.
13.
14.
15.
16.
L7.
18.
19.

) 1 lq

22 .15
,2 :.'

23 .56
24.55
24 .55
25.03
2/.2U
29.55

Margot v. Daanen
Adrie Lieftink
Cora v. Bochove
Jacky v. Tilborg
Ria v.d. Berg
Marja Swaans
Mildred v. rt Kruys
Marleen Sip
Yvonne Muyselaar

George Eimerman

Rinus Innenee
Joop den Ouden
Herman Willemsen
Akachar Amar
Peter v. Westbroek
Hans v.d. Veght
Michiel Tlyt
l"laarten Scharroo
Rob v.d. Bilt
Henk v. Leeuwen
Frits v. zL)L
MicheI Aarts
Frank Thuys
Maarten v. Leeuwen
Paul Slrjpen
Toon Storm
J. PaS
Bram v. hlestbroek
Dolf v.d. Berg
Rob Staats
Wim l4oleveId
Hans Muiselaar
ÍíiIly de Bruin
Frans Perdijk
Daan Verbaan
Jan v.d. Roest
Jan Tousain
Henk Lieftink
Ben Hermans
Gerard Buitelaar
Herman Bertelink

Heren (5700 mtr.)
hiim Hoek
Peter Duyndam
John Engele
Kees Jan Bongaertz
Peter v. Leeuwen
Rob He1wig
Hans Korremans
Jacques Beljon
Eric v.d. Loos
Piet Roestenburg
Chri-stiaan den Hertog
Hans Bongers
Ton Toet
Hans BongaerLz
Ben v.d. BuIk
Cees Duyndam
John v. Brecht
Hans v. Vliet
Stefan Platteau
Jelle de Kleine
Zier Schaap
Rob Bleys
Arthur Heerkens
Johan Knoester
Rabin Raghosingr
Ed zijl
Bert Bruning
Paul Sandifort
ian Hut
PauI v. Dunné
Ed Biersteker
Ton Vermolen

20.57
21.53
)1 q)

22.27
)) tr,1

,1 no

23 .54
24.06
24 .29
24.31
24 .43
24 .44
24 .44
24 .45
25.04
25. L4

25. L7
25.26
25 .35
25.38
25 .41
25 .41
25.51
25.51
26.02
26.O3
26.O7
26.16
26.23
26 .31
27 .O3
27 .04

33.
34.
35.
36.
11

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
AA

49.
50.
51.
52.
53.
\L
55.
56.
C1

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

27 .08
27 . tt
21 .29
aa ) 1

21.32
27.34
27.16
a1 aa

28. C3
aa )'l

28.22
28 .35
ao A^

28 .46
28 .18
29 .13
)q )1
29.33
29.39
29.39
29 .48
29.51.
29.55
30.03
30.32
30.33
30 .42
30.4s
31.15
3t.21
31.31
35.05
35.41
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UITSLAGEN LOKEREN-CROSS 10 januari 1988

1

)
-i

39.
62.

r',Iario vandevilver (g
Raf Vervaet (B

Michel Constant (F
Peter Duyndam
Herman v.d. St.ijl
Rob Helwig
Peter v. Leeu$/en
Ed Hartman
Piet Roestenburg

83.
90.
96.
98.

104.
106.
LL6.
t17.
127 .

Eric Loos
Ben Benvolen
Chrj-stiaan den Hertog
Hans Tuyl
Hans Borgers
Hans v. Vliet
Rob Bleys
Jan Hut
Frank thuys

65.
76.
?o

81.

DRIELUIK.I4ARATHON DEN HAAG

Dit jaar bestond weer de mogelrjkheid om in drie zaterdagen (resp. L6, 23
en 30 januari) een marathon te lopen. De weersomstandigheden v/aren goed en
lokten diverse HRRrers naar het Zuiderpark. De deelnemers waren:

Eénmaal gelopen Tveeqaal gelopen:

Piet Roestenburgr
N. Balk
Henk Slagter
Pat Swannohm
Fred Vlasblom
Middi Couver
Jilles v. Hulst
Frans v.d. Velde
P. v. Westbroek
Jan v.d. Berg
Wrm MoleveId
Jacky v. Tilborg
Frans Perdijk
Anne Geert Bosma
Frans ten Brink
Bep i{alburg
Alex Sies

1.08.10/1.06.3849.40
50 .52
52.59
50 .44
57 .56
55.48
58.40

1 .01 .02
1.01.31

58. 57
1 .05 .05
1.14.24
1.03.33
1.11.14

53. 18
51.29
55 .54

Henny Perdijk
Driemaal gelopen

Rob Holtkamp 47 .lL/ 16.41 i 16
Hans v. Vliet 51.13/ 54.10/ 51

Joop Evers 51.20/ 51.49/ 52
Paul Sandifort 54. 33 / 54. 14/ 52
Rinus PoIs 52.05/ 54. L4/ 52

Ton Heerkens 53.28/ 53.45/ 53
Íhys Lander 52.09/ 52.34/ 53
Dennis Diepenhorst 55.24/ 54.39/ 53

Fred v.d. Gon Netscher 52.5C/ 53.51/ 54
Paul GrevensÈette 52.18/ 54.41/ 55
Bert Bruning 59.29/ 56.55/ 58
P. croen 60.00/ 59.43/1.00
Jan v. d. Roest 1 .O2 .20 / L .02 . L4/ | .03
Renée v.d. Roest 1 .02.21/1.02.14/L.03
Cor v. Putten 1.05.41/1.06.38/1.06

.43

.36

.00
no
)<
)a

.44
;)
at

,o
ío

.46

.06

.06

.37

sporthuis

Drerensetaan 47-49 Den ,1"1 fel. 070-458555

SDoít
shoes

ALLE
OP ATLETIEKGEBIED

, .tn
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BERICHTEN UIT DE SNELSTE BUNGALOW VAN DE 'VALOUWE'

Met een aardig vaartje scheurden we (nric -Butch- van de Loos,
Peter -rules the waves- van Huisstede, Maarten -HpSO4- Scharroo
en Aldert -vrije val- tlulder) in de dikke Peugeot van Eric de
Randstad uit. Bij het voormalige knooppunt Ypenburg hadden we
de andere deelnemers aan het rtraj-ningsweekeinde Apeldoorn'
definitief achter ons gelaten. Apenheuvel, here we come.
Maar Apenheuvel breek geen praatsje nabij Apeldoorn te zijn en
de tweede omschrijving van ons reisdoel: 'een bungalowpark
ergens tussen Eerbeek en Loenen', bracht ons naar een schaars
verlicht gebied van 1 90 km2 met tal van onverharde wegen oat,
het moet gezegd, door Eric met verve werd doorkruist.
Zo kwamen we vrijdagavond 5 februari met een lichte vertraging
op de plaats van bestemming. We trokken, zonder Eric, naar de
gezellig verlichte bungalow 48, alwaar Wim -Brooks- O'Connor
alles a1 aan kant had.
Na de gordijnen gesloten te hebben, aanvankeli-jk om de blikken
van al te gretige kandidaat-sponsors te weren, later omdat we,
nadat Anne van Schuppen voor de dertigste keer was langs
gekomen op zoek naar bungalow 29, dit beeld niet meer konden
verdragen. Sinds de studie van Osgood (Osgood, Succi en
Tannenbaum (1979l, i weldra in dit prachtblad in een berijmde
vertaling van Rob Helwig (ook bij zielepijnt ) , weten we dat
ortho-moleculaire voeding desastreus is voor het richtinggevoel,
maar dat het z6 erg zou zLln - nee, dat hadden we toch niet
gedacht. Enfin, nadat we de wereld even de wereld hadden
gelaten, stelde Wim voor alle meegebrachte etenswaren samen te
voegien voor collectief gebruik. Dit leek ons niet meer dan
bitrijk.
Op de tafel verscheen een berg muesli, alsmede verse eieren,
fruit, vitamine- en hormoonpreparaten, rijstewafels, jam,
bruine en witte broodjes, krentebollen, bananen en Spirulina-
kruidkoek (door Wim meegebracht) en voorts twee oude boter-
hammen, een halve beschui-t en een schaakspel van zLln hut-
genoten.
Ons eerste diner van die dag gebruikten we in het plaatselijke
jagersrestaurant (3 sterren) . De bedlening was in handen van
een typische_ Veluwse: struis en toch met een lichte Oosterse
inslag. Van het één komt het ander. Via rijstvelden, OrLza,
koolhydraten, kwam het gesprek op tussentijden, personal-bests
en een incidentele personal-worst, om Zo, via boerenkool,
Indisch eten weer te belanden bij onze serveerster. precies op
tijd voor het toetje: een fors uitgevallen ijsje met veel
Iikeur. Zo lekker, dat Aldert zlch goed kon voorstellen waarom
men het bungalowpark naar dit ijsje had vernoemd.
rs-Avonds bleek ónze macaroni toch een andere geweest te zLTn
dan die van EIs Bloemen en Paul van den Dunne (what's is a name?).
ZL) schijnen snelle tussentijden gemaakt te hebben van bed naar
toilet.
Werd er verder nog wat gelopen? Ja zeker, wij zetten de
volgende dag de tanden in de mini-marathon (een loop met een
Iange geschiedenj-s; nadat Pheidippides na het mompelen van zL3n
boodschap: de Grieken hebben gewonnen van Xerxes, dood was
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neergevallen, ontstond er in Athene een massale run op de
Xenos, een winkel die precies 18,6 km verderop in heuvelachtig
Athene geregen was. De Grieken hadden pheidippides verkeerd
verstaan: "De uitverkoop bij Xenos is begonnen,'. Nog elk jaar
eren wij deze grote groep lopers uit Athene met een mini-
marathon te Apeldoorn), terwijl wim op zijn dooÍe akkertje een
marathon Iiep.
Hij werd enthousiast onthaard door de speaker, een veteraan rX,
ars de range man met de fraaie lange pas. A1 eerder had deze
willy Arfredo onder de commentatoren, verwarring gezaaid door
over de nationaliteit van de koploper het volgende mee te
delen: Pool, westduitser, Poor van Duitse afkomst, Duitser met
Poorse ouders. verder beperkte onze willi wortel zLdh tot het
opsommen van de nummers van de finishende atleten. Neefjes van
de speaker en praatserijke favorieten konden rekenen op eenpersoonrijk onthaar: daar komt Knoert van Tor van AV Loenen,
goed gadaan Knoert; was het je eerste triathlon?
Naar waarheid opgetekend te Apenheuver door Aldert l,Iurder enPeter van Huisstede.
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BESTUUR VAN THE HAGUE ROAD RUNNERS

voorzitterTon Vermolen

Yvonne Gerner

Jacques Bel;on

Astrid Pieterse

Loes v.d. Kraan

Michel Àarts

Louis Brugman

Renée van der Roest

Christiaan den Hertog

vice-voorzitÈer

penningmeester

secreÈaris

2e secretaris

commissaris
ledenadministr

commissaris
wedstrijdsecr.

Leeuweriklaan t 1

2566 JA Den Haag
070 - 642254

Stalpertstraat 26
2597 RT Den Haag
070 - 242218

Regentesselaan 74
2281 VH Rj- j swi jk
070 - 999613
qlro 2636951 t.n.v
van Lumeystraat 52
258L xD Den Haag
070 - 502860

H. R. R.

Parkweg 17w
2585 JW Den Haag
070 - 502362

Parkweg 17w
2585 JW Den Haag
070 - 502362

Havenkade 5a
2586 ?S Den Haag
070 - 523868
qiro 5699215 L.n.v.
wedstrijdsecr. H.R.R.

Carel Rei-nierszkade 133
2593 HN Den Haag
070 - 859720

1e Braamstraat 9
2563 HT Den Haag
070 - 258712

Christ:-aan den Hertog commj-ssaris

Gerrit van PeIt comÍnr-s sar r s

REDACTIE HOT ROAD REVIEW

Peter van Leeuwen e indredactie/
distributie

Els Bloemen Iay-outs

Hans Housmans uitslagen

typewerk

contacten advert
" bestuur

Corn. v.v. Lijnstraat 46
2593 NK Den Haag
070 - 472673

Parsifalstraat 1 1

2555 WG Den Haag
070 - 256882

Vermiljoenstraat 53
2284 cV Rijswijk
070 - 943193

adres, zLe boven

Wolweversgaarde 417
2542 AR Den Haag
070 - 297579

Puttesensestraat 37
2583 PA Den Haag
070 - 524715

Fred v.d. Gon NeÈscher publicisÈ






