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ZONDAG 5 NOVEMBER 1989 14.00 UUR

NATIONALE WEGWEDSTRIJD EN PRESTATIELOOP OVER 10

10 EIIGELSE tltlJlEil PREGIE§: verhard en verkeersvrij parcours van Scheveningen naar Kijkduin en

terug: langs Boulevard, haven en duinen, geheel over de openbare weg I Start om 14.00 uur op de

Boulevard van Scheveningen, bij het Kurhaus en GolÍbad f Prijzen I Verfrissingen (AA-drink)

Gratis T-shirt I Verkleedgelegenheid I Priisuitreiking om 16.30 uur I Tevens gratis toegang op
de Pier van Scheveningen I

Bil voorinschrijving tot 20 oktober 1989 f 7,50 voor de KNAU-wedstrijd en

f 10,00 voor de prestatieloop. Bij na-i nsch rijvi ng op de dag zelÍ voor iedereen

f 10,00

Voorinsch riivin g ( KNAU-wedstrijd : uitsluitend op A-formulieren in du plo)

vóór 20 oktober 1989 aan Frank Thuys, Zeekant 104H, 2586 JJ Den Haag,

met bijsluiting van Eurocheque oÍ girobetaalkaart t.n.v. Stichting HRR

10 E.M.wegwedstriid te Den Haag.
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Wedstrijd- en prestatieloop (KNAU-wedstrijd uitsluitend op vertoon van
licentie) en afhalen startnummers op de dag zelÍtussen 11.30 en 13.30 uur bii
de Pier op de Promenade van de Boulevard te Scheveningen

1 E.M., start om 12.00 uur, voor ieugd Um 10laar tcrarocrnnncnrtslrqr nT{trt)
3 E.M., start 12.45 uur, voor alle leeftijden (Í 7,50)

Inschrijving: alleen op de dag zelÍ vanaÍ 11.00 uur bii de Pier op de Prome-
nade van de Boulevard te Scheveningen.

Start op de Boulevard van Scheveningen

Na aÍloop onilangt iedereen een verfrissing (AA-drink) I
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lnl: Huib lzeboud, tel. 070-977002 oÍ Gor uAn Putten, tel. 070-635989 (na 15.00 uU §
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onze veteranen dames Ers Bloemen en corrie Midde hebben
onrangs van zich doen spreken in het Europees Kampioenschap
narathon te Brugge (België) voor veteranen. Deze wedstrijd is
zonder meer te zien als de sterkst bezette veteranenwedstrijd
in Europa. Voorheen organiseerde men een 10 en 25 kn
wegwedstrijd voor veteranen en dit jaar voor het eerst een
marathon rraaraan het Europees kanpioenschap gekopperd hras.

Els Bloemen werd in haar leeftijdsklasse Europees kanpioene
(goud! ) en corrie Midde eigende zich in haar klasse het bronstoe. Wij hebben beide daneÀ al voor het front van de
vereniging in de bloenetjes gezet en vanaf deze plaats nog
een oprecht: van harte proficiat!
DE BABYLON CTTY.DEN HÀAG.loop, in de volKsnond de BÀBYLON-
loop van 4 juni jI. had haar eerste tustrun. Ars vanouds weer
een breed nationaar (de conplete Nederrandse selectie) en
internationaal veld met een sterke winnaar in l,tarti ten Kate
en een nieuw parcoursrecord van 28.LL. Het deelnemersaantal
groeide wederon. ondanks het slechte weer een paar honderd
man/vrou$r meer.
organisatorisch stak het voortrefferijk in erkaar en het
betreffende organisatieconité, arsnede arle herpers op de dag
ze].f verdienen alle rof voor de inzet en de runàige wiize
waarop zij deze krus geklaard hebben. Er brijft eén gróte
behoefte aan nieuw, vers, enthousiast bloed in de comitérs
voor zowel de The Hagrue Ten Mires a1s de BAByLoN-loop. Nieuwe
leden die nog wat vrije tijd over hebben en zurks (vóor een
deel) aan één van de beide wedstrijden wilren opofferen:
meldt dat graag even!

Àls dan het woord lustrurn gevallen is, denken we natuurrijkin de eerste plaats aan heÈ, viJfjarig bestaan van onze
vereTigirg. Gegroeid van 40 leden in tggt naar bijna 500 nu,is niet niets. Een punt ou even bij stir te staanl terug te'
blikken en vooruit te zien. Dat is de 2e septenber, de àag
van het lustrunfeest met een druk bezochte ieceptie en een
uitbundige Caribische avond, uitvoerig gebeurd.
De lustrumconmissie had een meer dan aantrekkeliJk progrranma
samengesteld.

Ton Vermolen
(voorzitter)
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BÀBYLON.. . OI,TZIEN IN VERIíONDERING

Het is nu meer dan drie maanden geleden, de BABYLON-loop
L989, maar het blijft omzien in diverse soorten en maten van
verurondering.
's Ochtends bijvoorbeeld. Hoe actief is de politie dit jaar,
is een repeterende vraag. Heel actief t zo blijkt. AI om
8.00 uur wordt het kruispunt Koningskade afgezet. om 9.00 uur
zelfs de gehele Bezuidenhoutsevè9, waar we dit jaar voor het
eerst direkt twee rijbanen tot onze beschikking hebben.
Helaas kan de politie niet alles tegelijk. Het dievengilde
heeft vrij baan rond Babylon. Àls ik on 8.30 uur de verfkwast
van Ruud van Groeningen overneem, zet- ik heel even mijn tas
met draaiboel< en andere bescheiden in het gras. Als oude
finishstrepen zwart zí1n genaakt en een nieuwe start- en
finishlijn op het wegdek staan, is nijn tas aI verdwenen.
Uren later.kont Ruud verwonderd vragen waaron ik nijn tas in
zijn auto heb gegooid. Iilie dit heeft gedaan, wordt nooit meer
duidelijk; wel dat de dader de portemonnee uit de tas heeft
gevist. voor het draaiboek had hil/zíl kennelijk ninder
belangstelling.

terwijl ik ne nog stond af te vragen hoe dit alles had kunnen
gebeuren, werden Hans B. en ik weer een jaar teruggeworpen in
de tijd. Daar kwam inmers de ijsconan aantuffen. slat een sof
was dat vorig jaar toen wij een Italiaanse ijsboer hadden
geï,nviteerd, daarbij de vaste pachter van de plek voor
Babylon nooit menorerend. Die fout hadden we dit jaar niet
genaakt, d€ pachter kon gerust zijn! Maar, ook de ijscojongen
zal omzien in meer dan ver:wondering als hi1 zí1n totale
verkoop van die dag nog eens becijfert. Acht ijsjes over zijn
toonbank, waarvan er nog eens vier gratis ter beschiklcing van
vrPs...
De regen naakt de hele opstelling trouwens troosteloos. Op
zich was het een fraaie aanblik, ook al bleek dat niet zo uit
de A\RO-reportage die nog net de duur van twee minuten wist
vol te maken. De door Aad in een Eend over de finish
geloodste cameraman kwan bovendien nog slechts op tijd voor
Tonnie Dirks. lrlinnaar Ten Kate was via HRR-beeldmateriaal
maandag echter toch nog te bewonderen.

Uiteraard in de nini-reportage ook niets over het lint van
binnenstronpelende/stormende recreanten, waarbij het verschil
met de 'top' toch eigenlijk maar relatief is. Wat zijn enkele
minuten op een mensenleven? Dat hun inspanningen slechts
persoonlijke topprestaties opleveren, mag echter zeker geen
reden zijn hen met minachting te behandelen. Dus moeten VIPS
niet op het wegdek gaan staan, waardoor zí) aI sprintend
moeten uitwijken. Moeten gefinishte 'toppers' niet zo maar
over de finishtijn oversteken teneinde de warne HC-bus te
bereiken. om nog maar helenaal te zwijgen van de reporter die
een in 2.3O uur finishende uarathonloper in Rotterdam
aanduidt als een trinrner!

J
I
I
I
I
T

{

6



De lege tribune en de achteloos hinderende VIPS
diÈ jaar toch al een bron van ergernis. waaraan
zoveel mensen - zeker de zogenaamde toplopers
behandeling, zo vraag ik ne die dag en de dagen
vaker af.

zijn voor nij
verdienen
zo'n
erna steeds

b

l.íijn bewondering gaat meer uit naar de noeste werkers, zoals
bijvoorbeeld de opruiners van Gerrit van der Veer en de
mensen van het sponsormateriaal, die in de stronende regen
het eigen parcoursrecord breken door alles binnen een uur de
vrachtwagen in te werken. Met het aan de materiaalwagen
ontfutselde kratje bier werd het - nat opgrepropt in de kleine
ruimte van de At{wB-wagen - dan gelukkig toch nog gezellig.
Wat dat betreft, is het toch omzien in tevredenheid.

Gerrit van PeIt
Race Day Director
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WTST U DÀT ....?

- er iemand (van HRR?!?) is die de noppen vloerbedekking,
bestemd voor de damestoiletten, in zí1n/baar huis beter
vindt staan dan in het clubhuis?

- er een traj.nster is die mensen in het clubhuis opsluit?

er een trainster is waar de buurtjongens erg bang voor
zí7n?

b

autoverhuur

Achillos Autorerhuur vorhuurt
persononauto's, kombi's,
g-pers. busies, kampe€rauto'§,
Mercede+Benz b€stel- en
vÍachtwagens van 1 Et 9% ton
laadwrmogen en van 5 tot zl{i m3
met hydraulische laadkleP.

Trekkers met slaapcabine, ook

r -l

__l

\oor intgrnationaal

Ardi 80, Fiat Panda/
Uno, Ford
Honda Civic/lnteEra/Accord,
MicÍe, Op6l CoÍla/K.d€twectra/
Omeg6, Pougeot 20ílo5, To]íota
StaÍlet, VW GolÍ. Vel€ uitt/ooíingEn m€l
aubmaat gn/oÍ diosal.g'p.l! bu.l..: Fiat. Fotd, Nisran
(ook dbsal).
l(onÉll: Opel Kaddt/Om€g8,
Peug€ol 405.
famp..rlubl: +, $ on 6 peÍ!.
(ook dio3€l).
B..t lw.g.n. mÍ kl.ln íllb.r[.:
Fiet, Foftl, Nbs3n, MeÍcedo3.8enz 208,
308, 609 (doè,h€Èzelf verhui3wagom).
V[chtYro.n. rooÍ gllot rllbawlla3
Mercsde3€enz 914, 1114, 1414 1417 en
1617.
IlrHí]t m.t d..Dc&ln : «10^160 PK
Mercrdes-B€nz Porrerlinsí en MAN
CommEndor.

Aantrekkel ij ke loonrvaarden
voor verhuur op lange termiin.

Ook uw adres voor LEASING

4

VERHUUR VAN PERSONEI$EN BEDRIJ FSWAGENS

100 kÍn

r000
inlaag

L
3 vesligingen in de Randstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

lr,sn Scàmk-
s PÍiÉ Semhaíd viadukl

070 -477474
FAX: OTI!-47!1931
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NIEUT{S VÀN DE BARCOMI,ÍISSIE

'Under new nanagement' is het motto waarmee wij als
barcommissie al weer een tijdje serieus bezig zijn om van de
bar HET trefpunt van de HRR te naken. líie op de
jaarvergadering was (en bij de presentatie aan de nieuwe
Ieden), heeft zeker iets van dat enthousiasme generkt!

Het gaat goed met de bar als trefpunt: in de afgelopen
periode hebben Nanda en Monique bekwaam'de ,zondagse, bar
gerundi Ruud van Groeningen, à1 dan niet gesteund door EIs
Bloemen, doet hetzelfde op maandagavond en ook Corrie Midde
en l{altraud! verdienen hier nog eens een blijk van
waardering voor hun grote inzet op de woensdagavond.
En niet te vergeten de zaterdagrnorgen: tot L april 1989 heeft
de bar onder controle/supervisie van Astrid Pieterse, ten
behoeve van de CPC-trainingen, eveneens prima gefunctioneerd!'Daarnaast heeft de barcomnissie uiteraard veel waardering
voor het groeiend legertje vrijwilligers/sters dat trouw op
de qroensdag dienst doet.
Toch blijven wij zeggen: frals JIJ er iets voor voelt om eens
in de zoveel tijd een avond mee te helpen, neld je aan bilde
leden van de barcommissie. Je bent welkon!

Bijna niets dan positieve berichten derhalve. Voor een aantal
'kleinigheden' willen rre nog even de aandacht vragen van alle
clubleden.

In de eerste plaats is er in het verleden wel eens gekookt in
het keukentje (dat overigens op korte termijn wordt
opgeknapt) zonder dat de barcornrnissie hierin was gekend - en
erger, men liet de troep gewoon achter zich liggen! ! $lil rnen
echt eens serieus iets klaarmaken in de keuken, dan graag
even toestenming (vooraf!) vragen bij één van de leden van de
barcornrnissie. En: opruirnen na afloop!

opruimen (ook van de kleedkaners graag! ) na afloop van de
bardienst is iets waar we eveneens graag jullie aandacht voor
vragen. Lege flesJes, glazen, bekerhoudertjes enz. terug naar
de bar, afval in de nrilniszakken als je weggaatt !
In het kort: help degenen die zich inzetten voor een
gezellige club en.laat hen niet alIeen het opruimwerk doen!
trVele handen maken licht werl(rr geldt zelcer hier en je krijgt
gegarandeerd een blijk van erkenning van de vriJwilligers!
Dit alles a1s een uitdrukking van 'under new Danagement':
inzet van niet alleen barcoumissie en vrijwillig(st)ers,
a1leen I.[ET EtKÀiAR maken we er echt iets goeds van!

Tot slot een oproeps wie van de leden kan de barcommissie
eventueel helpen aan een vrieskist?
Reacties graag aans Hans van der Vecht

Rob Krahmer
Uichel Aarts
Hans Zuurmond
Niko Tetteroo

d
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De barcornmissie
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DUIJVESTEIN SKI.SETS NU KOPEN!
laagste prtjs in Nederland

* uitsluitend nisuwe ski's s€izoen '88/'89
l. uitsluitgnd nióuwe bindingen s€azoen '08/'Bg
{: vakkundig.gemonte€rcl.aÍgesteld (o|€ctronasche controlc + print){. onmtddelliike montage zonodig
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PEWAG STI{AÍXOFFERS
ET SIEEUUXEÏTIXGEX

PROFESSIONEEL
SKI.ONOERHOUD

Kantentuning, staanaliipcÍ,
vczalvrii, clcctíonilch gaatuurd
3.rvlc.-b.urtrn v.r. í 25.-

VERHUUB
van ski's, schocncn en

sne€uwkettingcn
met recht op koop

SPECIALE
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LANGI.AUFAFDELING
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Alle trendy en aktuele Ski-kleding
onder één dak? BIJ DUIJVESTEIN!
AII Sport', l'Agression, Atomic, Busch,
Boy', Badboys', Biting', Because,
Cosmic', Cin Cin, Chervo', Catch-it,'Crazy colours', Elho, Fischer, Fita,
FuSalP I , Gaastra, Gre act, Head, Helly
Hansen, High Society, Kappa, Kitex',
Klepper, K-way, Killy, FranzKlammer,
Luhta, Les Trois', M.D.C.', Mistral,
Medico, Naf Naf ', O'Neill, Nevica,
Nordons, Peter Steinebronn, peralp
Progress' , Reusch, Skila, Sportalm,
Skimer, Story, Swingbo, Tiklas, Tenson,
Team 7, Tempo Libero, Virage', Völkl Pg'.
, NIEUW BIJ DUIJYESTE'I\'.

OOK EEN ZE,ÉR UITGEBRETDE
KOLLEKTIE KIN DERKLEDING

aJ,{

DUTJVESTEIN WTNTERSPORT
VALERIUSSTRAAT 5169 DEN HAAG TELEFOON 070.634888' .455202'

200 mtr. van Houtrusthallen, Nederlands Congresgebouw en Omniversum.
OPltalXOttrlJDEt{: Ir í&t! dL.w.9.lt re. t 17 uw. lè2í uurt
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Unieke Ski-lnn nu 2OOO m 2 Skiptezier
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alle actuele merken in elke priisklasse)
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M* bopschoenen en
kleding van Zier Running,
sponsor wn alle grote in- en
outdoor baan- en
wegw,edstijden, ook in
Den Haag: atletiekstad van
de toekomst!

Ko^ eens kijken naar
de derde kunststof- .

rondbaan yan Den Haag
en test bovendien
jouw ideale loopschoen
buiten op de
Langste Laan.

Qo r'rrroon yan één ex.
van deze advertentie
krijg je op on:e aan-
biedingen nog eens

150 modeWen volgens
dit principc.

Nu al vanaf f 1E5,-
tut r 329,-
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RONÀLD DE RÏDDER I.ÍET DE I,ANGE ÀDEU

Koppie-koppie heeft,-ie wel, maar een afgetrainde indruk rnaakt
dat koppie nieti de ogen hebben geen fanatiek-verwilderde
glans, maar blikken rustig de wereld in. Een indrukwekkende
musculatuur valt aI evenmin aan hem te ontdekken. Eigenlij
ziet hij er doodnormaal uit, deze Ronald de Ridder, clubli
en economie-docent aan de juridische faculteit van de
Erasmus-univers iteit .

k
d

Terwijl op die zomerse woensdagavond in juli menig clublid
zich te goed deed aan de saté, sprak ik net deze bescheiden
duursporter over zijn deelname aan de dubbele triathlon, eenprestatie die zelfs de fanatiekste marathonloper, de neest
doorgewinterde fietser en de sterkste kanaalzwemmer op zijn
ninst tot een ongelovig wenkbrauwfronsen za1 brengen.
want waar gaaÈ het on bij de dubbere triathlon? on niets meer
of ninder dan dat je achter elkaar I h zumn, 360 h
fietsen en 85 Ir harrllopen weet te volbrengen.
Een bijkans onmenselijke prestatie, zou je zeggen. Uaar
Rona1d de Ridder heeft ,t hem, t€ zamen met tien anderen,geflikt.
onze meest duursport-vrienderijke onroepvereniging, de ÀvRo,
was er bij en nenigeen heeft tijdens een terevisie-reportage
Ronard in zijn fritsendbrauwe Duijvestein-Roadrunnersjack
kunnen zien finishen, weriswaar een beetje stram en vermoeid,
maar nog ver hreg van de uitputtingsdood.
teTa# har.raaai ÍtaÍra in f a hanal éË-àË Ar or, I tr attataarnarr#

b

mee te doen?

Ronald tikt veelzeggend net zijn wijsvinger op zijn
voorhoofd. ttJà, veel mensen vragen zich af of je een gaatje
in je hoofd hebt of dat je bezig bent met een verkapté poging
tot zerfdoding. rk zou bijna wilren zeggen: integendeer! Mijn
vader overreed op 46-jarige leeftijd aan een hartaanvalr €Íldat is denk ik voor nij de aanleiding geweest om wat belnrster
net nijn richaam om te gaan. verder zie ik duursport ook ars
een uitlaatklep; als ik wat gespannen ben, gd ik- lekker een
uur fietsen in de duinen. Je kunt dus zeggen dat ik mede om
gezondheidsredenen met duursport ben uegónnen. vroeger deed
i]< ook aan andere spot'ten, zoars Judo en karate. Je moet ernatuurrijk wel prezier in hebben. Tja, en dan brijkt dat de
grenzen aan wat een mens vernag heel ruin liggen.[
lÍaar liggen die grenzen dan?

rrMartin Feijen, de bekendste ,dubbele triathleet, van
Nederrand, heb ik eens horen zeggen dat - wat hem betreft -de grenzen daar riggen waar je geen sraapperiodes meer kunt
inlassen. Nou, in die sterring kan ik raiJ-wer vinden. rkzerf
bijvoorbeerd heb heel weinig slaap nodig. gn je noet ook niet
vergeten, dat je bij zo,n dubbele triathlon alles op je dooieakkertje doet. Je zwemt op je gemak, je fietst ontspainen, je
roopt heer rust,ig; het gaat er arleen maar om dat jà net zo-
-1"t9 nogerijk volhoudt. Ars je voldoende getraind Éebt, ishet echt geen onbegonnen zaak. rl
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Wanneer ben'je met de triathlon begonnen?

ttTijdens mijn studie fietste ik aI heel veel. In de winter
van 1983 ben ik begonnen met hardlopen en zwemmen. In 1986
ben ik wat meer op 'duur' gaan trainen en in L987 deed ik nee
aan de halve triathlon in Àlphen aan den Rijn. Ik weet nog
goed, ik werd er toen kotsmisselijki toen ik tien kilometer
gelopen had, heb ik staan overgeven. Ik kwam toen bepaald
niet fris over de streep.
In 1988 heb ik 'de hele' gedaan in Àlmere; ik deed er toen
e1f uur over.rr

Dat is behoorlijk snel!
ttJà, maar vergeet niet: ik had er heel goed voor getraind,
reken maar op zo'n drie, vier uur per dag! Dat hakt er in,
vooral als je een volledige dagtaak hebt. Ik ben vrijgezeL,
en dat is maar goed ook, want er zullen maar heel weinig
vrouwen zijn die accepteren dat Je na je werk nog eens avond
aan avond wegblijft on te trainen. Of je noet Martin Feyen
heten? zí)n hele gezin staat er achter.tr

Hoe ziet een training van een super-triathleet er uit?
rrHet hele jaar door zhren, fiets en loop je. ts-Iilinters ook!
In het weekend ga je fietsen. Zwenmen doe je dan zorn twee,
drie keer in de week en je loopt in die periode zorn 60
I<iloneter per week. Ikzelf doe dan ook wel eens mee aan een
zogeheten vossenjacht, crossen met je fiets op je nek; of ik
ga een stuk fietsen op het strand. In het voorjaar wordt de
afstand van alle onderdelen wat langer, €rr twee, drie maanden
voor het evenement ga je er specifiek naar toe trainen. Dan
zijn er dagen bij dat je niets anders doet dan trainen.tr
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Wat is jouw sterkste onderdeel op de triathLon?
[Zwenmen is nijn specialiteit. Lopen gaat oolc wel redelijk;
ik heb L'25" op de halve marathon staan en 39,, op de tien
kilometer.
Ik heb voordien nooit echt superlange afstanden gelopen
tijdens wedstrijden. Ik had ooit eens 25 kiloneter gelopen in
liloubrugge, en dat was gelijk nijn langste afstand. Ik was
overigens al lid van de H.R.R. voordat il< net de triathlon
begon. Fietsen kan ik ook wel aardig natuurlijk, omdat ik dat
aI heel lang doe. Tijdens zo,n lange triathlon fiets ik
geniddeld 30, 31 kilometer per uur.tt
Ftrat ÀÀh Qnaala-rlt^à-. tt h rrrÀn fiala Àn ]aan .ia ,{rar

b
urenlang. door weer en wind. Dat is afzien. Er komt geen eind
aan. Hoe hou je dat vol?rr

rrHet ktinkt nisschien heel vreemd, maar je bent aI die uren
hééI geconcentreerd bezig. Tijdens het lopen bijvoorbeeld,
dacht il< na 42 kiloneter. ttZo, Ronald, de eerste marathon zít.
er opr rlu nog eentjett. Je bent geesteli jk volledig ingesteld
op .het volbrengen van zorn afstand. Uaar ik lcan je wel
vertellen dat ik aI nijn spieren heb gevoeld.
Vooral het lopen viel nij heel zrraar. Na 60 kilorneter moest
ik nij laten masseren, daarna ging het stroef en noeilijk.
Toch kan ik niet zeggen dat ik echt ,kapot, gezeten heb.
Bovendien had ik het geluk dat ik geen materiaalpech heb
gekregen. Ondanks de regen geen lekke banden en dat soort
narigheid. rr
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Maar na die tijd heb je toch wel een ,klap, gekregen?

rrrk ben heer snel hersterd. Kort na de ,dubbele, heb ik broed
gegeven en toen bleek dat mijn bloed heremaal goed was. rk
heb wer de eerste week na de wedstrijd veer geirapen. rk was
doodmoe ! rl

Het gekke is dat je een heel ,normale, indruk maakt, dat wil
zeggen: niet heel erg afqetraind. Hoe kan dat?
ffTja, dat is mijn bouw, denk ik. Ik ben L.76 neter lang en
hreeg daarbij 77 kilo. Dat is aan de zware kant, zeker voor
een duursporter. Maar het gekke is, ik kan niet magerder
worden. L2* van nijn lichaansgewicht bestaat uit vet. De
dokter heeft ooit eens tegen mij gezegd: 'fÀIs jij zeventigkiro zou wegen, zou je vel over been zijn en dàt- is ook niet
gezondrr.
Na de dubbere triathlon ben ik slechts twee kilo afgevalren.
Maar )a, ik heb ook wel veel gegeten tijdens de wedÀtrijdl 2s
bananen, 20 kadetjes met stroop, de nodige muesli-repen, heel
veel sportdrank (een mengeling van Extran en rsostar), thee,
water, bouillon, macaroni en dropjes.rl

Je houdt in ieder geval geen tiid meer over voor andere
hobby's, als je die aI nocht hebben.

rrlile1 hoor, ik hou er van om naar muziek te 1uisteren. Nou,
dat is geen probleem, want dan zet ik rnijn walkman op en dan
combineer ik a1s het hrare twee liefhebberijen: sport en
muziek. verder nag ik graag en veer lezen. zo hou ik erg van
het werk van Theun de vries. Daar is ook nog wel tijd voor te
vinden. rr

Denk je dat deze vorm van duursport bedriiven enig effect
heeft op de levensduur?

ttÀch, ik weet het niet. Sonmigen denken dat het je levenverkort, orudat je zoveel van je lichaam vergt, anderen weer
denken dat het een positief effect heeft op de levensduur. rk
denk maar zoi je gaat nanneer het Je tijd is. Door dit soort
overwegingen laat ik nij eerrijk gezegd niet weerhouden om
deze sport te beoefenen. Zoals ik aI zeít een trens vermag
veel neer dan nenigeen vermoedt.tt
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42 km EN 1CRETÀ 1989

vrijdag 2 juni, 's avonds om 11 uur kwamen we aan op het
vliegveld van Iraklion, Kreta. Voor een drieweekse vakantie,
welverdiend, zoals dat heet.

Enkele maanden geleden leek het mij leuk om hier een marathon
te lopen, onl1eorganiseerd en aIIeen. Irene, Dijn vriendin,
was direkt enthousiast, zou dan een fiets huren en water
meenemen. lile prikten de 1le juni, een zondag en zouden
's ochtends vroeg vanuit ons hotel in Rethlmno richting Hania
in het westen vertrekken langs de lcust. Op de kaart hadden we
a1 een heenweg van 21 kn bepaald, maar aan de hand van
kilometerbordjes langs de weg zou dat exact te bepalen zijn.
De eerste week lekker acclimatiseren, hoewel ik nooit
problemen heb met de temperaturen in Griekenland, €h
natuurlijk heuveltjes pakken. Nou, die bleken er in overvloed''te zí1n. Geen gezeur net speciaal voedsel, etc. Gewoon om
6.30 uur het bed uit en lopen en dan twee soepborden jaourti
(Griekse yoghurt) net fruit bij het buffetontbijt, onderwijl
de verbaasde of afkeurende blikken van sommige hotelgasten
negerend.. [íeten zí) veel.

Zaterdag 10 juni. Rustdag. Gebruikelijke zonnebalcken op het
strand. Vandaag gaat Irene de fiets huren. tfDenk je aan een
mandje voorop? En aan de rernmen?tt Een kleine echte spons voor
het gezicht kost 1.200 drachmen, ongeveer f. L6r-. Te duur
jongens. trKunnen we twee avonden voor jou één cocktail en
voor mij één netaxa voor kopenrr. Gewoon een washandje uit
Holland. 's Avonds op onze nu aI vaste eetstek allebei een
metaxa na het eten gekregen van Yiannis, de tavernehouder.
Verdomme, naast de wijn aan tafel en de geplande netaxa op de
boulevard, vind ik dit een beetje te veel van ,t goede. Ik
besluit niet te weigeren. Goed spul, trouwens. Toast in
gedachten op de Griekse hartelijkheid, de gekookte inktvis
met rijst, de langdurig traag kLinnende heuvels in de
omgeving en op Irene die norgenochtend onder een snel
klinmende zon met me mee fietst. Dit Ís toch wel vakantie hè?
Geruststellend idee die paar flessen water in dat
fietsnandje. Heb norgen de l<ans te laten zien dat ik tegen de
warmte kan.

Zondag 11 juni. 6.15 uur. Stil(, een half uur verslapen.
Zouden om 6.30 starten. Ben razend op mezelf, omdat ik
gisteravond mijn horlogewekker een uur later heb gezet dan
gepland. Ontbijt in een zakje voor lrene in de hotelkeuken
opgehaald. Àardige Grieken. En toch binnen een half uur op
weg! l.tijn twee borden jaourti krijg ik na afloop. Ook in de
keuken, want het ontbijt loopt tot 10 uur. Rege1s blijven
regels. Aardige Grieken. Kan raij ,t schelen waar ik eet.
Of ik de fiets wil bewonderen. Ja neid, Ieuk karretje.rrHeb je gisterruiddag nog die eerste heuvel geprobeerd?rr
rrNee, niet gedaanrr. Nou )a, nij mislukt ook wel eens wat.
Zijn die flessen nou zo groot, of is dat nandje zo klein? Eén
bidon op de bagagedrager. Ik besluit vast te gaan lopen. tías
de bedoeling tenslotte. Honderd meter verder in de
hoofdstraat fietst ze aL naast me aan de overkant van de weg.
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Ik roep Do9, rrl{e beginnen rustig hoortt. ItJa tuurlijk, johtt.
Lekker weertje. Onbewolkt, weinig wind. Zondagochtend, dus
geen vrachtverkeer.
Twintig minuten later zijn we Rethynno uit. De eerste heuvel
is gelijk de steilste, 10!È, een kilometer lang. Heb hier elke
dag geoefend, pour moi pas de problème. omkijkend, zle ik mrn
'waterfiets' afstappen. Hà, ha, je wou me niet geloven, hè?
Heuvel af sjeest drie liter water me voorbij. Kunst zeg! De
andere kant van de medaille.

De eerste kiloneterbordjes die de afstand naar Hania
aangeven, zljn gepasseerd. SIe rel<enen nog een keer na, bij
bordje 38 kn zit de helft er op. Dan weer terug. Kom nu goed
in m'n ritne, geen wereldstijl, maar so what, here I am. Heel
thuiskonen. En morgen weer kunnen lopen. En ook a1s ik 60
ben.

Fantastisch gezicht die bergen meÈ de ochtendzon erop. Àls
grote bollen caranelijs. Zonder slagroom, want de winter hras
hier ook zacht, dus geen sneeuw op de toppen. Of ik wat wil
drinken? Efcharisto, bedankt. Handig, die kiloneterbordjes.
Hoe lang doe ik over één kilometer? Niet klokken, het is
tenslotte vakantie, ha, ha.

Heuvelafwaarts, flauwe daling, twee kilometer lang. Daar ligt
de Gerani-brug. Tien kiloneter gelopen. De oleanderstruiken
worden groter en groter naarrnate de omgeving ruiger wordt.
Rood, geel, wit. Neergeplant langs de l<ant om de geiten van
de weg te houden. Zeí de hostess vorige week. Zal wel. tÍat
een uiÈzicht. Donkerblauw zeewater. Ideet Ik schiet even naar
de overkant voor een paar slokken water. Probeer er niet aan
te denken, dat ik deze lange flauwe helling op de terugrrveg op
moet. Maar ik wilde toch zo graag? We zijn het erover eens,
dat de Grieken drie kiloneterbordjes hebben vergeten te
plaatsen. ÀIs het voor ons laatste bordje er maar staat,
grappen we. Voel ne gelukkig. Denk aan de pleinvfees die ik
tien jaar geleden had. Dit zijn betere tijden, ouwe jongen.
Dat fietsen gaat anders lekker zeg. [Je loopt best goed
hoortr, vliegt hreer een heuvel af en stopt een kilometer
verder voor d'r ontbijtpeer.
De zon doet haar best. vijftien kilometer gedaan.
rrlilashandjett, gezegefid ding. Gekregen toen we gingen
samenhronen. "Ja, het was een lekker peertje,. Ik lach en loop
Irene voorbij. Zíe de eerste schapen. Verrel<, zè hebben
allemaal een belletje. Of zijn dit geiten? Vanavond weer
lekker gekookte inktvis nret rijst bij Yiannis met een
choriatiki, zo'n boerensalade. Ochi ladi graag, zonder olie.
Janmie, jarnmie.

l{ordt nu spannend, goed opletten, want over twee kiloneter
zijn hre op de helft. Shit, klote Grieken, waar ons laatste
kiloneterbordje moest staan, staat niets. [Tot die bochtl, om
zeker te zijn dat we ruim 21 kiloneter gelopen hebben, ja
tuurlijk, rten ook gefietst hebbenrr. Even stoppen aan de
andere kant van de weg. rrGaat lekker hè,,, zegt Irene.
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b

ttMoeilijkste kont nogtt, zeg íR, rrzon in 1e gezLcht en de wind
tegenn. Ik ga verder, terwijl zíj de rest van haar ontbijt
eet. Tien minuten later fietst ze naast me aan de andere
wegkant. Schrik me rot van twee auto,s die allebei ,t eerst
in Hania willen zijn. Klootzakken. Langs de wegrand zíe ik 'tzoveelste dode geelborstje. Is ,t alweer twee maanden
geleden, dat ik zoveel dode vogels langs de Vliet zag? Eenden
vooral. Zou Pheidippides wel eens eenden gezien hebben?

Zout begint in m'n ogen te branden. Ik ga steeds vaker naar
de overkant en roep rrwashandrr. Dat, en de steeds bijgevulde
bidon aanpakken en 'poetsen'. Stronend water in de nek, Iangs
m'n rug, blijkt ook lekker te zijn. Nieuwe ervaring bij 25"C.
ttNog naar zeven kilometertt. Jà, )a, dat zag ik ook wel, wil
ik zeggen. Ik knik alleen maar en steek m'n dui.m op. Trree
schaapherders zitten langs de weg. Enome baarden. Kalimèra.
Steek m'n hand op, jullie ook een goedemorgen. rrHoorde je
dat, die ene floot naar Dètt, zegt lrene. Stik, €rl trek m,n
hrens voor die ene in. tlJe ploft een beet je net je
rechtervoet, hoor je?" fk knik maar weer eens en hoor niks.
Toch proberen op m'n voeten te letten. Ach, barst!
trWashandjett. Even niet drinken. Klotst een beetje in mrn
maag. Nog nooit eerder gebeurd. ZaI wel zakken, zoals altijd.
'rBen blij dat je er bij bentrt. De laatste heuvel. Wil ze me
per sé op de foto zetten, heuvelafwaarts. DenI< aan je voeten.
Lekker hè op die fiets en dan 10t naar beneden. tt?,íJn d,r
bi jna. rrlilashandjetr .

[íe komen Rethymno weer binnen en een kwartier later zijn we
waar we begonnen. Op het hotelterras verbaasd kijkende
blikken. Fietsen en hardlopen in dit weer? Snappen zij veel.
Paar slokken water net elkaar delen en we kijken elkaar
voldaan aan.

Waarom bij zo'n temperatuur een narathon gaan lopen? Ik weet
het niet, Lraarschijnlijk ondat ze er allebei gewoon zijn en
dan begin ik langzaam aan n,n twee soepborden jaourti net
kiwi's te denken.

Kreta, L2 juni 1989 Irene Bakker
Bert Bredenhof
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Naast de Íantastische aanbiedingen van het seizoen 87/88 biedt Duiivestein u nu al een ongekende keuze in de

ALLERNIEUWSTE SKIMODE, SKI'S, EN SKISCHOENE Àl
DUIJVESTEIN SKI.SETS NU KOPEN!

íaagste prijs in Nederland
Primeur '89 Nu TOP.SKI'S + TOPBINDINGEN
MET EEN SENSATIONEEL SET VOORDEEL
Nu alle skisets uitgevoerd met de ideale bindingkombinatie
voor de scherpste prijzen.

VERHUUR
van ski's, schoenen en

sneeuwkettingen
met recht op koop

T|IPÍUAUTEIT ET §ERUIGE

TAAGSTE PRIJS

I[ XEIIERIAXO

PEWAO STI.DAÍT|!ffERS
ET

SIIEEUW[ENilGET
SPECIALE

RUIi' GESORTEEROE
LANGLAUFAFOELING

PROFESSIONEEL
SKI.ONDERHOUD

Kantentuning, steensliipeí.
vez€lvrii, glectronisch gostuurd
Scrvlcc-bcurtcn v.a. í 25.-

PERSOONLIJK ADVIES
bij uw kcuzc door

ski€xperts
Ski-schoenen: maten 24 Um 50 altild voorradlgl
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írontaían, rííalhí an rum 55.-

tot..l 4a3.-
Urt lYooídaal '174.-

otrllv.lt.an prtlr 269..

ATOMrc ilEUU
30 Spoit C.Íbon 479.-

mÍt.í I 23 1.t9.-
,m0laían, alllalLr an rrren 55..

tor.d 663._
Ur tol YooÍrLal t3a.-

ouilv..rcrn pa;r 549..
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TXE§ST XIEUU
Pro SlrT 329.-

Sabmor a't7 '129.-
ntoil.Í.r, ddLn a'l rUan 55r

told 443..
Ur d YooíÉaal 19a.-

Dullv..t.rn prr1r31 9.- 12 fcstwlnnaar
P.íoÍm.r L.T.P. a99.-

S.lomon 5a7 Spoír 2O9.-
monlÍar. rtÍalLn an rrran 55.-

rorrr-76àI
Urtlvooídaal 184.-

Oullvc.t.ln prtlr 599..
FISCIIER TIEUU
C.Í.mac. lll. 349.-

Int rI23 '149.-
moil!ítn. rÍÍalbr ar rrran 35.-

rorrr-EE5I
Urxtvooíhd í54.-

Dqtlv..t.tn prtp 399.-

UÖTN XEUU
Syncro-t.c 33 539.-

s.bmoí í7 í89.-
mqri!írn, Íídhn an ruír 55.-

tot d 7C3.-
Ur !.1 vooíL.l Aa.-

oullv..t.an pap 679..

lllZZ RD Tcstulnnaar
FlÍ.bard F.ca7 399.-

rrílai rto 0 í75.-
aonlaÍan. rffdLn rn rrl.n 55.-

totrl 629.-
Ur r.l yooÍíaal t3O.-

Dullv..t.tn pÍap 499..

FISCIIER ïcstrlnnaar
Sc a V.cuum 71e.-

IÍlÍ.r I20 2íe.-
nlo.rLnn, dialtÍ eí runl 55.-

rarrr-69-
Urtírroofthal í04.-

oullv..t.tn pap 799..FISGIIER IIEUU
sc a c.Í.mlc. .Pod a39.-

fÍtÍ I2t ta9.-
íllontaíÍr, tlíalhn an faran 55,-

rorrr-E15-
Urt lvooó.| 124..

Dullv..t.an palr 519.-

ITIZZIRD TIEUU
V lg Th.rmo RS 699.-

ÍylllL 3t0 O 27a.-
moilLril,.lrtolhnanrllm 55.-

ror.d to29.-
Ur r.l Yooíhal 23O.-

oullv..t.lnpÍll. 799..

sr(I r(LEDING'87 I'8A

S]<!-SGHOENEN '871'8
OA§ALOMONÍESIANIMAIE" 

llALllE PRIJSX 71 (mod.'86/'84
sx 81

RESTAIITEI{ SIfl
sErz0El{ 87'88
NU MET KORTINGEN TOT 60

Salomon SX 91........-5,9f 42e.. I DynaÍit CD ÍS ......J*I=
Salomon Equipe ........575= agg. I Technica GTX ......399=-
Nordica NS 720 .......255í 239.. I Lange Tll ............. 599--

í
t99..

SKI-BINDINGEN '871'8
Look GR fif í39.. I Sabmon z+z -*#
Salomon S 647 249-,. í99.. I Sabmon equipe J99í

sKl's'g7l'gg
o.a.
ATOMIC HY.VITRONIC

M I ........JegÍ 2a9..
ATOMIC ARS pro

íessional -frf,3 /11..
ATOMIC ARC

bionic RS 7n; a4a..

FISCHER
cresa lite ........iflr
Fischer
Swing Lite .........-ryJ
K2 H.T.P. ..........*#
TECHNO PRO
T.P.S. Kevlar,.39í.-

í

DE AII.ERTITUUSTE

SKIKLEDIilG
llTIEI IT IEDERIITD

AIfiUEt
ï0PilERlfi75
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HOE I,ÀNG IS VER GENOEG

Hans Tuyl, projektleider aan de Economische hogeschool
(Erasrous) te Rotterdan, heeft een ultra vagante hobby,
nanelijk meer dan een dubbele marathon, ofwel 1OO krn
wedstrijden.
Dit voor nij vreemde nétier, de marathon is echt het
uiterste, werd actueel toen Hans voor de nacht van Torhout
(even ten zuiden van Brugge in aetgiel een begeleider nodig
had voor een hernieuwde 100 kn escapade.

op mijn verzoek reisden hre op 23 juni jl. per trein af naar
het zonnige en warne Torhout.
Verbazingnrrekkend was in eerste instantie dat circa 1. OOO
deelnemers, hardlopers en wandelaars, voor dit evenement
hadden ingeschreven en bovendien heel lÍest-Vlaanderen in een
soort euforie van loopgenot terecht was gekomen.

In de traditionele loopbladen lees je betreld<elijk weinig
over deze ultralopers, maar een ieder moet wel eens de naam
hebben gehoord van ene Yiannis Kouros die diverse nalen de
Spartaclon (25O km) in Griekenland won en tevens de race
Sydney - I.íelbourne (500 ku) winnend afsloot. En wanneer dan
na afloop blijkt dat dezelfde Kouros niet verder reikte dan
de vierde plaats, dan krijgt men een indruk welke enorme
ultraknallers hier verzameld lrraren.

Tijd van de winnaar Jean PauI Praet (België) was 6 uur L5
minuten en 30 seconden. Dat wil zeggen een gemiddelde van
16 kn per uur! !
Nogrmaals, heel lilest-vlaanderen was in feeststeruning en onze
Hans met Harm op een geleende fiets terzijde, blieZen een
duidelijk partijtje mee. Het parcours strekte zich'uit via
die heerlijke plattelandsgemeenten, zoals Koekelare, Leke,
Wilskerke en langs de kust Middelkerke en $testende Bad,
enzovoort, enzovoort terug naar Torhout.
we liepen/fietsten door rijk gekroegde straten, sporthalren
met levende nuziek, kermissen op de boulevard, maar toen we
landinwaarts draaiden (na circa ?O km), ging letterlijk enfiguurlijk het licht uit.
Hans riep een voortrefferijk geniddelde van circa L3/L4 km
per uur, maar verspeelde zeker een half uur j.n totaal door de
vele sanitaire stops op de meest opvalrende praatsen in de
dorpskernen. Het grote probleem voor ultralopers is en zal-
altijd het soort voedsel blijven, dat in de laatste naartijd
voorafgaande aan de wedstrijd noet worden ingenomen. líit
brood (het stopt enigszins) rijkt het beste te bevarlen, maar
de darmen krijgen het zlraar te verduren wanneer men 6 tot 10
uur onderhreg is en ook gedurende deze tijd iets moet worden
ingenomen. voeg daarbij de nachterijke tenperatuursdaling en
het dilemna is conpleet.
Hoe vaak zeggen wij niet, het is gekkenwerk wat deze mannen
en ook vrouwen doen, maar het btijft indrukwekkend wat een
mens net een grote dosis wilskracht en doorzettingsvermogen
kan presteren.
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Bewondering voor Hans in de eindfase wanneer hij het, ondanks
grote.vermoeidheid nog kan opbrengen om zonder varse noot de
schlager ,Wij zLln er bijna (bis, bis)r voor te dragen.

Hans liep een zeer evenwichtig tempo, startte on g uur
's avonds rond de 75e plaats, haalde alleen maar in en
bereikte ars 3oste (in 8.07.58) rond 4 uur in de morgen het
marktplein van Torhout, waarvan gaarne acte.

Inniddels traint Hans wat meer op snelheid in groep I, maar
!'re zijn benieuwd wanneer ie weer voldoende geestetijfe
energie (opladen accu) heeft getankt voor een vorgende urtra-
inspanning.
Nogrmaals, het blijft indrul<wekkend dat een mens dit kan
opbrengen, puur uit sportieve overwegingen.

Harm H.

----

shoes for oll sports
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LOKEREN 1989 DUS...

Hoe valt 'Lokeren' te beschrijven?
rrEen heerlijk 'dagje uit' met verplicht 'een uurtje
Iopenr...rl
rrEen kermiskoers in de vorm van drie rondjes 'rond de kerk',
alleen niet voor tweewielers. . . tr

rrlilie het al eerder heeft meegemaakt, wil als het enigszins
kan, er opnieuw heen: Lokerenlrt en zo zou ik nog wel even
door kunnen gaan... Edoch, het is de bedoeling een enigszins
waarheidsgetrouw en attractief verslag van Lokeren '89 tedoen, vooruit dan maar!

Het was op 5 augustus weI even vroeg opstaan (8 uur vertrek!)
voor de Lokeren-gangers, maar hier deed zich meteen al de
harde hand van chef d,equipe Frank voeleni nog een paar
ninuutjes wachten en dan onverbiddelijk weg, richting België.
Vroeg hreg vanhrege een met de zusterclub afgesproken rondje
'Lokeren educaÈief' overhregend bestaande uit een bezoek aan
het plaatselijk museum, riant gelegen aan de Durme (N.8. een
goede quizvraag: rtaan welke rivier ligt Lokeren?rr). VeeI
potten en pannen, een uitdragerij bijna, en de verklaring
waarom hazen (of waren het nu toch l<onijnen?) in deze
omgeving aI sinds lang zijn uitgestorven: vanwege de unieke
plaatselijke nijverheid van de vervilterij.
De directeur/beheerder/archivaris was veruoedelijk blij deze
club weer redelijk snel kwijt te zijn (rrzo te zien niets
gebroken of vermistrt); vele HRR-ers lieten Lokeren verder
voor gezien bij het zien van zo ongeveer het eerste terras,
te meer daar zich hier al een bekende HRR-ster had
neergevleid...

Goed, de koers... Nadat enigen onzer (inclusief uw
verslaggever) zich in het clubhuis van AV.Lokeren te goed
hadden gedaan aan (veel) wafels en zelfs hier en daar al aan
een Rodenbachje, vond uiteindelijt( rond de klok van 3 uur een
opvallend infórrirele start plaats-(overigens niet dan nadat
'HRR' onder leiding van Georgette ten aanschouwen van gans
hardlopend Lokeren en omgeving gemeenschappelijk had ,gerekt
en gestrekt, ).
Er waren er, ook bij de HRR-(st)ers, die het net de warmte
als prirua voorhrendsel ( ik had het zelf kunnen bedenken. . . ) ,
na één ronde voor gezien hielden, anderen maakten ook de twee
resterende waarin het programna vootzag, vol en niet zonder
succes: Ine Valentin als winnares en Jan-Dirk Hazeleger als
5e (6e? ) aankonende bij de heren vedetten...
Hoe warm het was (hoewel volgens velen die dit festijn al
eerder meemaakten, niet te vergelijken net vorig jaar) bleek
ook uit het verval dat urí correspondent in het derde rondje
op1iep... Bepaald niet om over naar huis te schrijvent
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ook na de wedstrijd lieten de HRR-leden zich niet onbetuigd;
samen met vele andere dorstigen werd een geslaagde aanvar
gedaan op de gevarieerde voorraad bier in de clubkantine van
Àv Lokeren - wel iets anders dan de vanouds bij HRR bekende
'sortering' Heineken normaal, Amstel licht, Buókler (bijna)
niets een eenvoudig pirsener breek ar sner niet meer Éeverkrijgen! Een enkeling, zoars een arom bekend bestuursrid
van de stichting€D, wist zich nog goed te behelpen met een(ijskoude) pot Hoegaarden, maar toch, langzamerhand op naar
de douches (helaas voor de meesten van ons dit jaar een
herrnetisch gesloten zwembad... ) en het opnieuw (zo heb ik mij
althans laten vertellen) uitstekende avondmaal. $taarbij onze
gastheren ons ondanks een massaal bij de intrede gezongen
"Wij willen paardeworstrr op een smakelijke ragout met
'Belgische garnering, vergastten. Nog een uurtje kermis na
afloop, hetzij traditioneel (zoa1s ,kermis, jaren geleden in
Nederland ook placht te zijn, eenvoudig vermaak zonder
spectacuraire maar ook peperdure topattracties voor het ganse
gezin of nisschien om een vriendje of vriendinnetje op tè
doen... ), hetzij bijdetijds op een aangrenzend plein met een
(Nederlandse) beatband op het toneel en een pilsje
(Hoegaarden?) in de hand...
rrOp tijd terugrt, had de chef drequipe streng verordonneerd,
maar met als geraffineerde smoes t,Oh, we dachten dat we de
eersten warenri, kwam een koppel-voor-de-avond ( ? ) tien
ninuten na de aangekondigde absorute vertrektijd doodkalm
aanwandelen, net nadat Frank als professioneel reisleider een
ieder had verzocht zich ervan te vergewissen of zljn/h.aar
buurman/vrouw wer was gesignareerd. voor deze twee was ditbijna op een moeizame thuisreis per trein (of natuurlijk een
voortgezet. verblijf op de kernis) uitgedraaid. . .

Een reden om vroeg in Lokeren te zijn, is er bij een volgende
aflevering na de dit jaar opgedane ,cultuur lokaal, niet
meer; ik heb aI horen verLuiden dat dan naast/dankzij een waÈ
minder ontijdig vertrek in de ochtend het vertrek vanuit
Lokeren op een wat meer passend tijdstip ,s avonds zeer wel
tot de nogelijkheden behoort. De organisatie kan ook dan qreer
met een gerust hart aan Frank worden overgelaten. Namens de
Lokeren-gangers van dit jaar: bedankt Frank, ,t liep op
rollet,jes ! !

Niko Tetteroo
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Voedingssuppletie' de basis

I

.r

Sportieve prestaties reiken niet verder dan de biologische mogelijkheden. Met
voedingssuppletie haalt u het maximale rendement uit die mogeliikheden.

Prestaties op het vlak van duursport, krachtsport, behendigheidssport en combinaties
hiervan, zijn alle in meer of mindere mate afhankeliik van toereikende hoeveelheden
voedingsstotfen. Aangezien elke biochemische keten zo sterk is als de zwakste scha-
kel, kan een (top)sporter zich niet veroorloven een (relatieO voedingstekort op te lopen.
Voedingssuppletie voorkomt dit.

De orthomoleculaire voedingsleer stelt voorts stotfen ter beschikking die specifiek
inwerken op de voor (top)spgrters belangriike biochemische trajecten, zoals b.v. de
preparaten ter optimalisering van de vetzuuroxidatie en de A.T.P.-produktie, hetgeen

voor vele sportenr grensverleggende mogelijkheden biedt.

ADVIESBURO
ORTHOMOLECULAIRE

VOEDING bv

Antwerpsestraat 1.a
2587 AE Den Haag
Tel.: 070. 52.00.74
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T!{EE BEESTEN TN EEN GROEP

Op woensdagavond 20 septenber 1989 leek al1es zo gewoon te
beginnen. Maar wat is gewoon? titanneer je bij Gerrit traint,
weet je dat het spektakel niet wordt geschuwd.
Na de gebruikelijke onkreedritueren en de stoere verharen
over de zondag ervoor - Het was weer eens tuchten geweest! -
klonlc het bekende: trJa, hoogste tijd!" Nou ja, weinig hoogste
tijd. Eerst werd er gehuldigd, krachttraining geshowd en de
'GYU-INN' geopend.

h
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Maar daarna ging het richting duinen. Een groep van ruirn
20 m/v. Rustig inlopen, rekken en strekken. Op het programma
stond: Heuveltraining, 5 x 150 n en 7 km stevig. Niet dus!
Het werd: 9 x een heuveltje op en meer dan 10 kn in zéér
wisselend tempo.

Maar hoe kwam het nou dat die 7 stevige kmrs veranderden in
meer dan 10 km in zéér wisselend tenpo? In eerste instantie
eras er niet zoveel aan de hand. $le liepen door Díeyendel. De
sergeant, €h ... sorry, fazant van de week kwam ook weer
langs. Dus op zich niets bijzonders. Totdat plotseling een
enorne consternatie ontstond. lilant daar stond nidden op het
pad een enorm groot wit beest/dier. Met een grote kop/hoofd
en zeker wel vier poten/benen. Toen ons opperhoofd zachtjes
naderbij sloopr/ho1de, .b1eek het beest./díer ook nog een enorne
kont/biefstuk te hebben. Dus toen ging iedereen er achteraan,
want we houden toch allemaal van biefstuk?

d
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Na wat zacht gepraat en gefluit, werd aI gauw duidelijk dat
het grote witÈe beest,/dier tot de paardachtigen behoorde. Het
was een schinmel met zadel en aI. Àlleen Sinterklaas zat er
niet op. Dus iedereen zoeken of er ergens op de zijpaden een
zeer oude grijze man lag uret een mijter en staf. Niets van
dat.

Geruchten deden de ronde dat de eigenaar van dit paard -
Sinterklaas dus - doende was één van de HRR-trainingsgroepen
te trainen. trBen hele snelle! tr Bi j navraag bleek dat nen
alleen op het grLlze haar had gelet, maar niet op het
flitsende, baardloze jonge gedrag van deze niet al te piep
zijnde trainer. Maar ja, goede raad was duur. Àlhoewel de
slager in de groep - nee, niet de groenteboer - de
goedkoopste oplossing had. l{aar met een meerderheid van één
stem werd die oplossing verhrorpen. lilat doen we dan: trBrengen
we het paard naar Meyendel of naar De Witte Brug?tt Renlle werd
de twijiel enigszins noe. Met een kloeke sprong zat-í;
plotsklaps bovenop het paard. En als een lrare amazone reed ze
dan weer honderd meter richting !íeyendel en dan weer richting
De t{itte Brug. Totdat de groep koos voor Meyendel. Renée met
paard voorop en 20 m/v achter de kont van het paard aan, of
liepen we achter de ... . nou jat Het noet wel een §reereldiggevoel zijn geweest om dat hijgende voetvolk achter je aan te
hebben. Er is in ieder geval weer een nieuwe combi-sport
ontstaan, hardlopen-paardrijden.

Bij Meyendel werd geÍnformeerd waar het paard thuishoorde. De
berijder had zich al bij De líitte Brug gemeld en zou zijn
paard komen ophalen. Heerlijk trouwens die pannekoekenlucht
en dan die pilsjes op tafel bij het personeel.

Moe, maar met een voldaan ,padvindersgoededaadgevoelr, Iiepen
hre in de mooie schemeravond richting clubgebounr. De laatste
zonertijd-avondtraining van 1989 in de duinen. Het was weer
fantastisch geweest.

Even terug naar de titel hoor. Trrréé beesten? fk heb het toch
maar over één beest gehad? Die sergeant, sorry fazant, tellen
we niet mee. lfie is dan dat andere beest? Nou ja, ik weet er
wel een en als je dààr over gaat schrijven, dan hebben we een
heel boek nodig. En het is dan zo subjectief hè. Ííant wat is
nou een beest? Er zijn zelfs mensen die bijvoorbeeld een
paard a1 geen beest meer durven noemen. Nee, daar waag ik mij
niet aan. Kies je eigen tweede beest maar uit.

Ed
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De wedstrijden

KALENDER

THE HAGUE
ROAD RUI\ÍNERS

4/LL
5/LL

LL/LL
L2/LL

L8/LL
Le /LL
25/LL
26/LL
e/L2

LO/L2

L6/L2
3L/L2

Boskoop
Den Haag
Monster
Roosendaal
Rhenen
Dordrecht
Oosterhout
Gouda
Tilburg
Rotterdan
I{assenaar

Rhoon
Soest

Floracross
The Hague ten Miles
I narathon Ter Heijde
THOR cross
Grebbecross v.a.
lilantijparkloop 10 kn
lilarandecross 82OO /328Om
Gouda Cross 9000ur v.a.
lilarandeloop (div.afst. )
Kralingerhoutloop 15krn
Duindigtcross v.a.
I{CR Kerst}oop 15 kn
Sylvesterloop

14 . 00u.

1,2 . 00u.
11 . 00u.
14 . 30u.
13 . OOu.
14.15u.

14 . 00u.
10 . 30u.

14 . 00u.
v. à. 1,0 . 00u.

HRR
O11nnpus,70
THOR
Àrena
Parthenon
ATVScorpio
ÀV Gouda
Attila
Tenaco
v&LTC/
Ollnnpia'48
CAVEnergie
ÀV Pijnen-
burg

snelwandelen

Vrtannon

§,

Cross Baan

1O EM r'
t

Halve marathon

4

20 km
25 km

30 km

74

d
km10

15 km
ah\o
F.

-tr
+i.
§B
\i
(§
Èè\. l-..)

l-
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UITSIÀGEN

Kees Storm, ons clublid (categorie Veteranen II) deed op 4juni jI. mee aan de halve marathon van Vogelenzang,
georganiseerd door ÀV HÀÀRLEM. Zijn tijd was L.29.22.

voor grote en kleine bouwers
Bouwmotcriolenhondel H. dc \ítbordt uit Voorburg is ol

.ri, Só ioor olitieÍ. Onze kennis von zoken is dus 'goed.

onderbouwd", mog men wel zeggen' Zorel oonnemer ols

porticulier profiteren doorvon.
Gk ,*t Leukens, koíen, tegels eà open hoorden kunl u

bii ons terecht. Lid von ÀN.V.K. en HIBIN'
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*q,ti
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SÏ§TEEMI(trNTI. |I

a Eggcnmonn

Ell

b

')reíten en cemenlen o Wond'en
vlgsrrggets o Witte cemcnl
r Zonclbokkenzond

H. de Waardt VoorbuÍg B.V.
Nreuwc HavensrÍaat 5. VoorbuÍg 070'870606
, 
^ 
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HANI(XEROX
COPY-SEEVTCE

AIs u het Rank Xe.ro1 Copy Service Centrum btj u in de buun bezoekt, opent u de deur
naar een ongekend uitgebreide reek koaieer- en afwerkmogelijkheden. Of het nu ga,rt
om een enkel kopietje of een omvangrijk rapport, in avarrfiir.-op gekleurd papier öf
karton. Ingebonden of op transparanten voor presentatie. ' i

ZWART IWIT KOPIEËN

KLEIIRKOPIEËN

FORMULIEREN IAY.OUT

FAX.SERVICE

KANTOORBENODIGDHEDEN

RANK XEROX COPY SERVICE ABONNEMENT

Parktraa 35
LSl4 JD Den Hrug
Telefoon:070 - 924231
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HANI( XEROX KÀNfOORCENÍEAA
COPV-SEEV'CE
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VÀN HET BESTIT.URSFRONT

Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden on tijdens
trainingen en festiviteiten aan de Doorniksestraat de auto niet op
de oprit naar het clubhuis te parkeren. Het is in het belang van
een ieder dat hulpverlenende instanties, zoals brandweer en
ziekenvervoer, in geval van nood snel ter plekke zí)n en efficiënt
kunnen handelen.

Vanwege een geringe belangstelling zullen de strandlopen net ingang
van het volgend jaar komen te vervallen.

Nogrmaars maken wij iedereen erop attent, dat er nog steeds mooie
HRR clubkit singrets te koop zijn bij de bar. rnformeer gerust.

Onze bouwcommissie die tot taak heeft om ons clubhuis in goede
conditie te houden, heeft dringend behoefte aan mensen aiè ter zake
kundig en handig zíjn op het gebied van electra en/of centrale
verwarming. Neem eerst contact op met een van de bestuursleden.

Iedere woensdagavond kan men beschikken over nassage en
fysiotherapie faciliteiten in het clubhuis. Deze bevinden zich
achter in de gang rechts.
Men kan zich aanmelden via intekenlijsten die worden opgehangen
rechts van de wedstrijduitslagenlijsten. De kosten voor een massage
bedragen f. 10r-.
Een fysiotherapieconsurt kost f. 3r50 en een behandering (alreen
particuliere patiënten) f . 75,-. l{eer inforrnatie bij Louis Brugrman.

I Per 1 oktober jongstleden is het krachthonk in gebruik genomen.
Àlle trainers zí1n inniddets gelnstrueerd. Mede door deze nieuwe

r^ HRR aanwinst zijn wiJ in staat om ook op naandagavond een breed
f paklret ÈrainingsfaciliteiÈen en gezelrilneia acÉteraf aan te
- 

bieden. Dus ook op maandagavond is iedereen van harte welkon.

In de zomermaanden heeft het bestuur enkele nalen gepeild hoeveel
en welke leden ons clubhuis niet of nauwelijks bezoeken tijdens de
woensdagavondtraining. I'íiddels een enquète die aan aI deze HRR-
reden wordt toegezonden, wirlen wij de belangrijkste oorzaken
inventariseren en tevens de gang naar training èn clubhuis
stimuleren.
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Ton Vermolen

Gerrit van Pelt

Jacgues Beljon

Astrid Pieterse

Loes Ààrts

Michel Aarts

Frank Thuya

BESTUIIR VÀN lEE EÀGqE ROAD RTJNNERS

voorz it ter

vice - VoorzitteE

Penningrueester

secretar is

2e secretaris

comissaris
ledcnadninrtr.

connisEar ic
redstr iJdsecr.

Leeuweriklaan ll
2566 JA Den Eaag
070 - 642254

le Braaugtraat 9
2563 m Den Eaag
070 - 2587L2

Regentctaelaan Z{
2281 vE RiJsuiJk
070 - 999613

Glro :2636951 t.n.v. E.R.R.

v.Luaeystraat 52
2581 XD Den Eaag
070 -502860

ParkwcA 17 r
2585 JlÍ Den Eàag
070 - 502362

Parkueg 17 r
2585 JlÍ D.n Eaag
070 - 502362

Zcckant 10{ h
2586 JJ D.n Eaag
070 - 5205{0

Giro:5699215 t.n.v.
rcdstri Jdsecr.

Eavenkadc 5a
2586 TS Den Eaag
070 - s23868

Carel Rcinlerszkade 133
2593 EI Dcn Eaag
070 - 859720

Parsifalstraat 11
2555 !íG Den Haag
070 - 256882

VenuilJoenstraàË 53
2244 cv Rj.jswijk
070 - 943193

adres, zLe boven

!{olweversgaarde 417
2542 AR DGn Haag
070 - 297579

PuttensestraaÈ 37
2583 PA Den gaag
070 - 524715

Louis Brugnan couissaris

Christiaan de Errtog coulttarlg

REDACTIE HOT ROAD REVIEW

dW
I

Ig..?
Els Bloeaen

Renée van der RoeEt

Christiaan den. Hertog

eindredaeÈie/
disÈribut,ie

lay-out

tlpewerk

conÈacten advert.
" bestuur

Hans tlousuans uiÈslagen

,6.1

Fred v.d. Gon Netscher pr.rbltcist
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