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I§ieuwe atletiekclub:
The Htgue Road Runners

groep zecr regelmeiig ui 
"1'kaar komt voor SroePstral'

ninsen. Seeretaresse Jolien
Pasi,.Het voornaamste doel
van de club is om na:rst Pres'
tatielopen ook aan wedstrij-
den dèel te nemen. De con-
tributie houden wij met oP-
zet laac en zal vooinamelijk
wordei besteed aan de wed'
striid-licentie, die nodig is
voor deelname aan KNAU'
wedstrijden""

,,Op dit moment hebben we
nog geen behoefte aan een
atletiek-accommodatie. Le-
den. waarvan zou blijken dat
zij meer willen, verwijzen
we door een vereniging, die
over een baan beschikt".

Den Haag - Op I mei
wordt de achtste Ilaagse
atletiekvcreniging ofÍi'
cieel bii de atlctiekbond
inseschreven. De nieuwe
veíeniging heet The Ha'
gue Bóad Runners (HRB)
én bestaet grotendeels uit
leden van de zogenaamde
Deathridgegroep, ge'
noemd naar de Engelsman
van V en LTC, die door
middel van onize krant
trainingsbegeleiding voor
de CPC'loop gal.
Bij de grote groep niet-club-
gebonden joggers, trimmers
èn hardlopers bestond de be-
hoefte om in georganiseerd
verband bezig te zijn. Het
ligt in de bedoeling dat de

De HRB heeft d ruim vijftig
leden. Belangstellenden
kunnen zich als lid oPgeven
bij Corrie van Egmond,
Sèhoolstraat 22. Wassenaar,
tel. 01751-17996.
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Op 2 september aanstaande vieren wij het eerste lustrum van
onze vereniging.
In de afgelopen vijf jaren is de vereniging tot grote bloei
gekomen. Natuurlijk in de eerste plaat,s door de inzet, het,
enthousiasme en de inventiviteit van de leden die bereid
waren een kaderfunctie te bezetten.

Wanneer de situatie van nu vergeleken wordt met die uit de
beginperiode, valt op dat het concept van de club hetzelfde
is gebleven: het bedrijven van wegatletiek en in het
bijzonder het trainen in kleine groepen van eigen niveau
onder deskundige leiding. Dat daarnaast structuur in de
vereniging is aangebracht; we gehuisvest zí1n in een riante
vleugel van een inmiddels gesloopt verzorgingstehuisi de
wedstrijden zijn uitgebouwd tot grote internationale
evenementeni de sociale aspecten binnen de vereniging ruime
aandacht krijgen; de leden kennis hebben kunnen maken met
aerobics, yoga en krachttraining - de nieuwe ruimte zal ook
op 2 september aanstaande officieel worden geopend - en dat
de CPC-trainingsgroepen ieder jaar een succes zí1n, hras in de
beginfase niet te voorzien en wellicht ook niet het
uitgezette beleid van heÈ bestuur van het eerste uur.

Sornmige zaken hebben nu eenmaal een automatische gang en
groei t zo ook bijvoorbeeld het aantal in de beginjaren door
de vereniging georganiseerde evenementen, waarin het bestuur
later drastisch heeft moeten snijden.

Door de jaren heen heeft de vereniging vele successen van
haar topdanes en -heren kunnen begroeten, terwijl door de
jarenlange consJ.stente Èrainingsopzet en -begeleiding de
prestati.es in de breedte belangrijk verbeterd zijn.
De vereniging is binnen vijf jaren van veertig naar krap
vijfhonderd leden gegroeid. Het vijfhonderdste. Iid kunnen wij
waarschijnlijk dit jaar nog verwel]<omen.

Om al deze leden vast te houden en aIle activiteiten,
inclusief de organisatie van de wedstrijden te kunnen blijven
verrichten, is het van het grootste belang dat wij van de
huidige clubaccornrnodatie gebruik kunnen blijven maken, dan
wel dat passende vervangende ruirnte gevonden za! kunnen
worden. Het bestuur is zich daarvan terdege bewust en zat.
zich in haar handelen nu en in de nabije toekomst hierop
richten. Gehoopt wordt in dit verband op de zo noodzakelijke
hulp van de gemeente 's-Gravenhage.

Verder ziet de toekomst van onze vereniging er florissant
uit. Nieuwe ideeën gaan eind van dit jaar en begin volgendjaar uitgevoerd worden. Voor de geprolongeerde activiteiten
hoopt het bestuur weer een beroep te mogen doen op het vaste
kader en op de nieuwe leden van de vereniging, want een
bloeiende verenj.ging staat en valt immers met de bereidheid
van de leden om een deel van hun vrije tijd aan de club te
besteden.

{
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In het lust,rumjaar kunnen wij net z'n allen tevreden en trots
terugkijken op de laatste vijf clubjaren en met een gezond
optinisme de volgende vijf J.ngaan.

À1le leden: van harte gefeliciteerd met het vijfjarig bestaan
van onze vereniging THE HÀGUE ROÀD RUNNERS.

Vernolen

oorzitter

I.
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5 JAAR CLUBGESCHIEDENIS IN FOTO'S:

Behalve een overzichtstentoonstelling van 5 jaar Hague Road
Runners (met foto's, kranteknipsels, eerste ledenlijsten, e.d. )

tiidens het grote lustrumfeest op 2 september à.s., leek het
ons een goed idee om hier ook in het clubblad wat aandacht aan
te besteden.
Ton Vermolen en Ruud van Groeningen stelden ons in de gelegen-
heid gebruik te maken van hun foto-archief.
Verder willen wij iedereen die z:-ch heeft ingezet om het eerste
lustrum op 'gepaste wijze' te vieren, vanaf deze plaats bedanken.

De Lustrumcommissie.
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DE EI,IBRYONALE FASE

-:.1'.:§&.

Strandt-raining. (1983)
l{e herkennen o.a. Jo Taylor,
Hans l(orremans en Tlon Ver-
molen.
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eelopem meË
Keath in de CPC

Haagsche Courant
dinsdag
22 novemàer lS3

..;..

Precies sen iaar geleden meld-
da ene Keath Deathridge zich
.bii de redactie van dezó krant

, met e€n vreemd vezoek: ,,Het
..lijkt me zo aardig om m€nseni
;"Cie nog nooit s€rieus aan hard-
i:lopen hebben g€daan, in onge-
;g,e6r tien weken klaar la sio-
;j4qen voor het volbrengen van

een halve marathon. Dan kun-
nen zij nog net meedogn aan
.de Cl§-Pier-City-loop, de be-

. {angrijkste wedstrtjd van Den
, Haag, die in samenwerking

met de Haagsche Courant in 't
::y-roeSg voorjaar wordt gehou-''den. Oaarvoor heb ik w€l ds':hulp nodig van de Haagsche
Courant".
De Engelsman, zelf sen v€r-
diensteliik lange aÍstandetoper,

:lcreeg h6t voordesl van d6 twii--Íà1. ln deoernber verscheen eeh
oproep voor 'aankomende at-
leten'. Het aantal aanmeldiil-
.gen overtroí de stoutsto v€t-
,{uachtingen, sn het was 619
moeilijk daaruit een noodzake-
liik6 selectie t6 maken van 16
mannen en vrouw6n, Die groep
kwam iedere zondagmórgen

-biieen in hotet Àflaniti in KÏjk-
]Juin en nam dan met Keath d€
:.trainingsschema's door"
.Aankomend journalist Alex van
Kalk€n, opg€nomen in de Dea-

-thíidge-gro€p bracht al dle we-
-_ken in deze krant verslag uit,yan de goede vorderingan van
_§e nieuwe atleten, in le€ftiid
variörend van lp tot 50 jaar.
Hot wekte daarom nauur€liiks

, verbazing, dat biina alle led-en
.van cte trainingsgroep do CPC-
-Ígop tot een goed Binde brach-
ten. De harde kern van de 16
.!ing door, liep in Parijs voor'het eerst een h6la marathon en:kwam ook twec weken gel€den
aan ds start in een marathon
rond ds Slotervaarl in Amster-

,-dam. Corrie van Egmond werd
''daar zelís de winnende vrouw
'ln 3 uur en 6 minuten en mag
.-zlch r€kenen tot de besle twin-
-tlg Nederlandse dames op de
,tlassleks aÍstand. Van ds
mannen kwam€n in Amstsr-
dam vooral Jacques Beljon
(2.41) en Ton Vermoten (2.48)
tot aansprekende grestaties.
Kealh zelÍ won daar overigens

. de halve maralhon.
Geïnspireerd door dat succes
.wil de Engelsman, werkzaam.
. bij Aramco in Den Haag, de
zaken nu nog groler aanpak- 

1ken. ... - .- --i .a

,,Tien weken b toch iets te korlom nagenoeg ongotrainde
menson klaar ta stomen voor-een halve maÍathon (ruim 21
kilomater). lk zou nu graag halt'oocemD€r al willen beginnen

'€n met gen zo groot moàelijke.groep. De b€ter6 loperÉ iiln
bereld me daarbíj te assistà-

-ren. Wellicht kunnen we na 6on
, paar weken een sclectie ma-
ken en ds groep gglitssn,', al-

;dus de enthousiaste Deathrid-
ge.
Wie wil meclopen m€t Keath
.moet zich voor 1 december
:schriÍteliik metden bti de sPort-
_iedactie yan de Haagsche
.Courant posrbus 16050,2500
AA Den Haag. ln h€t bri€íia
íno€t in ieder gcval wordenfyermeld: naarn, adres, leofilid,
l€ngte, gewicht. b€ro€p bn
sportervaring. De declnemers
zullen dan worden uitg€nodigd
voor een kennigmakings.avond
in de tweede.wcek vaà docem-
-ber in trotet Atlahtic

ot
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I{armlcpen rrcor de CPC. (1983)
Jacques Beljon geeft het tenr'
po aan.

l.

De Keitlr DeatLrridge Group
(het huidige H.R.R.) voor
de Ergelse anbassade. (1993)
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De CPC-groep van 1984.
Ooggetuigen wisten te verte
Ien dat er een tafel sneu/e
de bij deze opnane.

Bestuursraergadering bij Keith
Deathridge. (1984)
Iton, KeltLr, Jo Taylor, José
Bltter, Jaccpes, Louis en
Jolien Pas.



duinen bij de Ganzenl:oek.
I{eith en Íton doen de ganzenpas
\ioor. (1984)

boerderiJ [EYerrdel. (1984)

IGith, Ton, Hans, Jan van Eg-
npnd en Jolien Pas. 1t
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NOG ZONDER CLUBTIUIS. . .

Het trainen gebeurt. nog zonder
het qemak van een clubhuj-s.
(lbyendel 1984)
Anton Porcu heeft nog een snor.

ol
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Kijkduin
Ook Hans
snor.

nirgsgroep l9B5 Ín

Zwager heeft nog een

I
I
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CPC_TRAI N I NGSWEEKENDS
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Ardennen. (1984)
Uiterst recLrts oP de foto
Sjnpn nrytlt).

Hei_lbach. (1986)
CeorEette Brrrcgnan, Astrid
Pieterse en Loes Aa.lts. ef

Heilbach. (1986)
Ceorge Hansbergerrïir, ..r, nerk-
waardige vernxonming.
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I'íi}liagen. (1985)
Jaclues en Ton i-n "irultige"
cnrlrelzing.

.l

16

Heilbach. (1986)



PROMOTIONELE ACTIVITE]TE\]

Infestand H.R.R. tijdens de
CIrC van 1987.
Astxid, Tton en Hilda de Haan.
Chr,s D.;.1 ck ,i,l rry'I i

l.

Het pronotieteam voor de Baby-
lon-loop van 1987.
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H.R.R. goes Profot,tijdens
de CPC van 1986. el
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T]IDSTRIJDEI\]

Vooral sportief zijn de acti-
viteiten, waannee door de
scholieren wordt ingehaakt
op de actie Schoolslag.
Sponsorlopen scoren hoog
en leveren nog een aardig
centje op ook, als bijdrage in

r de bouw voor het oefeabad
van het honderdjarige Juli-
ana Kinderziekenhuis.

Gisteren om twaalÍ uur is op de
atletiekbaan aan de Laan van
Pmt wel de meest fantastische
loop van start gegaan 15 mara-
tàonlopers van de jonge atletiek-
vcreniging The Hague Road
Bunners (HRB) zijq begonnen
aan een Nederlands record esta-
fettclopenr vier dagen en vier
nachtert el'ltnar steeds aÍwisse
lend, honderd uur actrtereen lo-
pen- Steeds is er én man in de
running. Verdeeld in drie ple
gen lopen zij 'in rustig tempo'
hardoverdebaan van {00 meter;
iedere ploeg van vijf gaat twaalÍ
uur opr zer uur af. Alle honderd
te lopen uren zijn à 250 guld€n
IEr uur gesponsord door bedrij-
ven of partsUeren. Of liever,
109 uur zijn er d 'verkocht'. Er
wordt op de eeste plaats gelopeÍt
voor het Juliana kinderzieken-
hu§ nevendoet is een verurel-
ding in de Nederlandse uitgave
van het Guiness Book of Records
Daadn staat nu een Nederlands
record van twaalf uur, in lgÍlil ge
vestigd door vier hardlopers. Ze-
ker weten, dat de vijftien van
HRR hier ruimschmts boven zul-
len komen Heuse waarnemer:
houden het rroor Guiness in de
gaten Voor het breken van het
Australische wereldrecord - bdna
,1{ dagen lopen met 20 man -
denkt het jonge, ambitieuze HRB

over een jaar oÍ twee riip t€ ziÍr
Daarvoor: is dit een aaiiug aó-
loopje..

Gravan
Tïjrtensde zcs uurnrst kunnen de
dertien lopende Ínannen.en twee '

vrouwen slapen in een caravarl
Zj volgen op hun
van ruim vier etmal,en een door
de. atleet Bram Wasseàaar,uitge-
kiend dféet Drie dagen vooraf
was dat d toolhvdraten staoe-
l,en' en tiideÍs de imp komt het
vooral neer op licht verrcràaar
voedsel ab spaghe@ macaroni,
aardappelen en verse boon§ec
En bruin brcod, nanlrrlijk Leu-
nieen Nel, de zussen van HBR.er
Frank Hoogendijk vcrzorgen de
maaltiiten- FraÍÈ zelf is ook een.
van de vijftien hardlopers op de.
baan" R€eds eerder liep §. zich
het vuur uit de sloffeh.om deze
lfi)-uur estaÍette te organiseren-
Op de Uchamelijke geteldheid
van de deelnemers wordt voort-
durend toegezien door het Regio,
naal Massage Team lVesq terwiil
ook dokter Stuur van het SpoÉ
Medisch Advies'Centngn, een
ervanen rccordnakijker, zicà re-
gelmatig laat zien
De honderd uurlopen op de atl+
tiekbaan Laan van Poot, tot en
met zondag 16 uur, wordt omlijst
met tal van spelcakels. Vrijdag

doorr,Mieke Peperkamp

o Jl(Zdlrecteur Schimmel (rilzi-
ge gestalte links) heeft het
startschot gelosl. Nog kakelÍris
zet de eerste marathonloper de
par erin voor zijn aandeel ln
vier dagen en nachten lopen.

om 18.30 uur luidt een optreden
van The Hague Highlanders de
prestatielopen in van V&LTC
over 2, 5; 10 en 15 kilometer (voor
2 kurartjes extra). Zaterdag om
11.30 uur begint er een voetbal-
wedstrilt tussen personeel van
het Jr.rliana Kindeniekenhuis en
een sten€nteam van oud-Hol-
land Sporter+ -Ado en -FC Den
Ilaag. Mannen als Aad de Mos,
I*x'Schoenmaker, Aad Mans-

'veld, Joop Korevaa4 Aad KiIa,
.Theo v.d. Burgh, Martin van Via;
'nen, AndrÉ Wètzel en lVoody
Louwerens gaan sportief aan de
bal voor Schoolslag. Van 13 tot l7
uur is er 800 meter trardlopen
voor scho[eren tot 17 jaar. Die
dag om 15 urr volgt een estafette
brandcarddragen voor verpl,e-
gend personeel" De laatste dag,
zondag, rÍordt om 1l uur ingezet
meteen stsrtschötvan de hardlo-
pende wethouder Bert Bruning
voor de 800 meter yoorbasisscho-
liere+ om l5 unr. gevolgd door
4fl) meter 2laklopen voorleraren.
Na een opoeden van het dnuÍr-
corps Scheveningen lct wethou-
der Crerard van Otterloo dan om
16 uur het Íinishschot voor de es-
taÍettelopera Scholieren die nog
mee willen rennen, knnnen zich
melden op de numrners 5471M oÍ
543202 in Theater aan de lilaven,
waar het Schoolslag organiseren-
de bureau Peter Pan Produkties
kantoorhoudt
Zlevorn ecn verhaal over het
ccuvÍeest vao bet dekeahuts
Dadsa2L
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100-uurs .V.
Juliana KinderziekerÈruis .
( leqs)

Anne, Hans, Cees Duyndam, Aad
en HerrJ< van Wijk.

'§f^§?§^a
o

o

,,Wel vermoeid, die bovenbe-
nen vóel je wel, maar het
moreel is hoog", zo beschrijft
marathonloopster Melanie de
situatie bij de groep van vijf:
tien Hague Road Runners,
die op dit moment op de atle-
tiekbaan Laan van Poot een
Nederlands reeord estafette-
lopen (honderd uur) lopen te
vestrgen.
Een gesponsorde activiteit in het
kader van de Actie Schoolslag
voor het Juliana Kindesieken-
huir De z\raarste nacht is achter
de rug. Nu nog maar één nachtje
lopen. Volgens planning zal mor-
gen om 16 uur het doel bereikt
zijn, als door wetàouder Van Ot-
terloo het finish-schot wordt ge-
lost Na vier inspannende etma-
len eh vier uur, waarin iedere lo-
per steeds twaalÍ uur achtereen
aan de baan wasom acht à negen
keer vijf mnd§ (van 400 meter)
te draaien; met ettssendoor tel-
kens ruimeen uur nrsÈ Gelu.kkig
ii er voorÍdur:nd sen maseur
aanwezig. Die hoeft zich bepaald
nietteve$eleÍL
,,De eerste nacht zijn we met lo-
pen heel snel geweest Nu doen
we het wat rustiger aart. Het ge-
middelde li6 op l4 kilometer per
uur. Dat is bóven jogtempo", al-
dus Melanie. De §ote rust'voor
iedere renner komt na de nvadf
uun een periode van zes uur.
,,Dat is aan de korte kant Ver-
minderd met de tijd voor dou-
chen en eten heb je dan vijf uur
om te slapen".
Om die rusttijd optimaal te be-

nutt€n worden licËte slaapablet-
ten gebruikl Aad Overdevest die
gistermorgen dacht dat zijn beurt
erop zat, narn er twee in orll v€r-
zekerd te zijn een ongestoorde
slaap. Dat hij toen toch eerder
bleek te moet€n lopen, kwam als
een onaangename verrassing. De
laaste ronde legde hij zwalkend
af en met een flauw lachje ten aÍ-
scheid, viel Aad nog op de sintel-
baan in slaap. Hrj werd gestrett
af gevoerd naar'de caravan
Voor hapjes tussendoor staat in
de caravan een kast vol met
bncod, krentenbollen eD crac-
kers Regelmatig kleine beeties
eten" En drinken, vooral vèel
drinken. De warrne maaltiif
wordt thuis klaargemaalrt en
warm aangevoerd in dekeÍrs.
$/as Melanie de eerste estaÍette-
nacht blij dat een goede sponsor
voor windpakken had Eezorgd
('nognl koud, een hele mistlaag
over het veld'), de tweede nacht
liepen ze gewoon in t-shirt en
short, ddus renner Rob. ,,[Iet was
goed warm. 's Nachts is het een
heel gezellig gebeuren, met een
leuke belangstelling van allerlei
mensen. De laatste ging 's mor-
gets om vijf uur pas rieg. En
soms komen clubgenoten een
paar rondjes meelopen".

20
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FakJcelloop. (1985)
Iroto qenaakt racor het Haagse
stadhuis.

Lokeren. (1987)
Herman v/d Stijl houdt het
h-ever dr@q. 21



HET CLUBHUIS

Feesteli jke ingebnrikrrerning
van het ctulchuis: Pieter de
ffaaf , Ceorge en Ann Hansber-
gien, Hans Korrennns, Ton en
Keith. (eind 1985)

22



IGith Deathridge onthult het
naanbord. Zo te zien is het
nogal koud. (1987)

23
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FEESTE}]

Tijdens welk feest deze foto
is genomen viel niet
neer tijcfig te aclrterhalen.
In ieder geval rrcor 1987, want
Ànton heeft nog een snor.

of

Rock'nrroll feest, nei 1987.
Icto,r"Tt{EKtNG"
M , a -,t.-i À.t ttc a
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RONDO}4 DE BAB\]],ON-LOOP
EN THE HAGT]E TEN NllLES

Ioes Aarts heeft honger.
Ton heeft zorgen.
(Hague Ten I'{iles, nov 1987)

SpreeJcstalneester bij de
wedstrijden van H.R.R. Kees
Bos. Robln lVilliarns doet her-rm niet na.

z)
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Babylon-Ioop 1987.
s:màn myc?àn vr'ii oe anrh i:e-
studeren C;erard NijberGn
KLoers LoK

ol

Babylon-Ioop 1987.
Anne van Schuppen lijdt,
Cees Duimdam ki jkt. b@s.

26
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I Kiikauin Dat *erke
I gritse atleten niet attijd
- een hoofdrol spelen, bleëk

- 
gisteren in Kijkduin. De

! Engelsen konden gisteren
! alleen in het prille begin

van de race over tien En-

Haagsche Courant
maandag

4 november 1985

I
T

I
- 

onderwes olaatste en waarrnee
f frij ae vöàretteujt lopende en
! '-tt"1s maar.-eeiats én terrier

rgkomende Aris, tenslott€
uoch definitief op de knieen
dwong.
,,Ik heb de winst bepaald niet ià-
deau gekregen", ddus de Belg na
alloop. ,,Van een baanloper, dip
snelle tillen aflevert, is immers
alles te venrrachten. Ik moest zijn
conditie met vele demarragestes-
ten, anders had ik hem nooit in
de vernieling gekregen".

Waegemanen
Aris zorgen
YOOrVUUrWerk

boulevard op bijna lukte. Door
een fout van de keerpuntrom-
missaris, die de Belg te ver door-
shrurde, kon Aris de vijfen-
twintig meter achterstand ecgter
weergoedmaken.
De tien kilometer ging in 30 mi-
nuten en 15 seconden Bij de pas-
sage van de thuishaven van Aris,
het q»rtpark aan de Laan van
Pmt leek de V en LTC'er beter
t€ gàan draaien. Maar na l5 kilo-
meten in 46 minuten en l0 secon-
dËn, Saf lÀIaegeman vol-gas en
won de race vóór Aris met 10 se-
conden verschil

mijn contacten met Ttre Hague
Road Runners wist ik ook dat
Waegeman één van mijn grooste
concurrenten zou kunnen zijn.
Dat ik de Belg niet kon houden is
geen schande, daarwoor zijn de
verschillen op welke alstanden
wij ons specialiseren te groor Na
zo'n 140 kilometer per week ge-
traind t€ hebben, heb ik het de
laaBte dagen wat rustiger aan ge.
daa[ En nu? Op naar een gede-
gen voorbereiding voor het Ne.
derlands kampioenschap veld-
loop".
De Britse eer werd hooggehou-
den door Lomas, die net voor
Sparta-atleet John van de Wan-
sem eindigde.
Beste Nederlandse vet€raan was
Piet van Alphen. De 55-jarige
AAC'er, met de rnarathon van
Chicago (227.54) nog in de benen,
had 53.08 nodig en alleen de
Westduitser Gunther Mielke was
hem in zijn klasse voor.
Suctcs was er tenslotte nog voor
het organisercnde The Hague
Road Runnerg dankzij Ine Va-
lentin die de vrouwenrace won
in 1.00.13. Net voor dubgenote
AnnevanSchuppen.

. De start vÍrn de Tien Engelse
Millen in Kiikduin.

gelse mijlen (16 kilometer
en 90 meter) naar Scheve-
ningen en terug een vuist
maken, daarna waren het
de Belg Luc Waegeman
en Patrick Aris van het
Haagse V en LTC die de
dienst uitmaakten.
Dat marathonloper llVaegeman
in 49 minuten en 15 seconden
won, was in hoge mate te danken
aan de vele tussensprints die hij

Onmiddellijk na het startschot
van wethouder Piet Vink namde
Brit Kevin Lomas de leiding,
maar nog vór de Laan van Poot
had het duo \flaegeman-Aris

door Joop Kant

Vanaf

o

:o
o
C)

datpunttrachttel{aegemanArÈ Aris was na aÍloop dlesbehalrre
ai lc te lopen, he4;een bij de teleurgesteld. Hijl ,,Ik ben wel blij
draai voorb§ de Visal§agweg de met deze trveede plaats Door
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HULDIGINGE}i

{uldigingen na aflooP van
he Hague lbn l4i1es:
Gittr Deathridge, Ine Valentin
:n l4arti ten Kate.
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Corrlz, Ànne, EIs en Ine rarj.:r-
naars tijdens het officier:s
nederlands kanpioensctrap 4 x
fs-km estafette. (UtrecËt,
1987)

p

ï{uldiging v7'h damestearn
na het wÍnnen van de 4 x 15
estaffette in UtrecLrt.
Els neerrt de Bloenen 1n ont-
vangst. (okt. 1987)
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Henrikiörgensen en Carla
Beurskens in de bloemen
gezet na de Hague Ten
l'liles van 1987.
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Huldiging van Anneke Kloostra
aan boord van de Pri.::ses Bea-
trix. Zij was de snelste
dame tijdens de halve
marat--hon in Harwich.
(nrei 1984 )
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Brussel. ( 1985 )

UITSTAPJES

Leicester. ( I987 )

Goeie omzet voor Keith
Deathridge.

I{euveltraining in Vaals.
( 1987 )
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Ilarrrich. (I9BB)
I,let nr. 70 en kraaiend
van pret organisator
Johan Knoester.

t
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l..ri"r,. (1e88)
Vlak voor de start. Piet

J=::;l?:íï.'" 
oPPerste
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De Elarwich-gangers.
(1e88 )
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Parijs, P1ace de la Con-
corde. (okt. 1988)
Stefan, Jan, Hellen,
Joop en Peter.

TRAINERS
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IHarm Herdriks illustere voor-

ganger Rob Helvrig.
Vreende foto.

{
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Ton Vermolen

Gerrit van Pelt

Jacgues Beljon

Astrid Pieterse

Loes AartE

Michel Aarts

Frank Thuys

BESTUUR VAN TIIE EÀGUE ROAD RUN}IERS

voorz it ter

vice - Voorzitter

Penningmeester

secretar is

2e secretaris

cormissaris
Iedenadninstr.

conmissar is
sedstr ijdsecr.

Leeueeriklaan ll
2566 JA Den Eaag
070 - 642254

le Braamstraàt 9
2563 m Den Eaag
070 - 2587L2

Reg€ntesEelaan 74
2281 rrE Ri jswi jk
070 - 999613

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

v.LuneystraaÈ 52
258I XD Den Eaag
070 -502860

Parkweg 17 w

2585 JW Den Eaag
070 - 502362

Parkweg 17 w

2585 JI{ Den Eaag
070 - 502362

Zeekant 104 h
2586 JJ Den Eaag
070 - 520540

Giro :5699215 t.n.v.
wedst ri jdsecr .

Eavenkade 5a
2586 TS Den Eaag
070 - 523868

Carel Reinierszkade 133
2593 EN Den Eaag
070 - 859720

Louis Brugnan conoissaris

Christiaan de Eertog conrolesaris
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