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V@RrcORD

wij zí)n maar als de bladeren in de wind
ritselend langs de zoom van oude wouden
en alles is onzeker, en hoe zouden
srij weten wat alleen de wind weet, l<ind

En laten wij orndat wij eenzaam zijn
nu onze hoofden bij elkander neigen,
en wijl wij sanen in 't oude zwijgen
binnen een laatste droom gemeenzaan zijn.

(Uit het gedicht 'Zwerversliefde' van À. Roland Ho1st. )

Voor de verandering een deel van een gedicht bij de opening
van het c1ubblad. I{e starten immers met de jaren negentig
en dat geeft de wat oubollige Lrens dat het voor iedereen
maar een 'snel' jaar mag worden, tenslotte wat extra
cachet.
Bovendien zí)n deze regels van de prins der dichters met
enige fantasie nog wel van toepassing op de club ook.
Voor wat het clubgebouw betreft, kent inderdaad alleen de
wind de toekomst. Informatie uit de Haagsche Courant leert
dat er een 'zorgcentrum' gepland staat rond ons domein,
waarmee al snel een begin zou worden gemaakt. Àan de andere
kant i's er gesproken over een nieuw te verri izen
sportaccommodatie. I{ellicht zou daar voor ons makkelijk een
plaatsje te reserveren zijn.
À1 nret aI geen reden tot zorgeLoze tevredenheid en
uiteraard zijn we vastbesloten de vinger aan de
gemeentelijke pols te houden. Daarbij wordt de HRR
vertegenwoordigd door een gerevitaliseerde
accommodatiecornmi ss ie .
Juist de vorming van die ÀC en de snelle manier waarop zij
nu inspeelt op de ontwikkelingen, geeft goede moed.
Regelnatig vroegen wij ons in het bestuur namelijk af hoe
wij nieuwe mensen zouden kunnen betrekken bij de diverse
verenigingsactiviteiten. Het aantal leden van de aI
overbezette vaste kern was te klein en steeds doken
dezelfde namen op als het ging om uit te voeren taken.
De laatste ledenvergadering maakte echter duidelijk, dat er
wel degelijk bereidwillige nieuwkomers en positief
kritische meedenkers zL1n. Dat geeft de vereniging de
impuls die we in deze tijd nodig hebben, zodat we naast de
vele positieve ontwikkelingen (groeiend ledenaantal, de
goed lopende CPC-actie, het aanzien van onze grote
wedstrijden), ook de randvoorwaarden in de gaten kunnen
houden.

En was het niet Churchill die de strijd met Hitler-
Duitsland om het naakte bestaan al kenschetste als de
periode die de Britse geschiedenis in zou gaan a1s rrtheir
finest hourrt
Het wordt dus gehroon een prima jaar!

Gerrit van PeIt
( vice-voorzitter )
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Per L januari L990 verlaten twee bestuursleden het bestuur,
Louis Brugman en Christiaan den Hertog.
Louis heeft deel uitgemaakt van het bestuur vanaf de
oprichting van de vereniging. In het bestuur heeft hij de
functie bekleed van wedstrijdcommissaris" Na 5 jaar
bestuurswerk heeft hij deze taak overgedragen aan Frank
Thuys, die sinds april l-989 deel uitrnaakt van het bestuur.
Christiaan heeft minder lang deel uitgemaakt van het
bestuur, maar is door zí1n drukke werkzaamheden gedwongen
zijn functie ter beschikking te stellen. Zijn functie,
contactpersoon voor de redactiecommissie, wordt overgenomen
door Loes Àarts.
Het bestuur wordt versterkt door de komst van Peter Oomens,
die zitting heeft genomen in de accommodatiecommissie.

De vereniging groeit nog steeds. Per 3L-L2-1989 bestaat de
vereniging uit 517 leden. In het jaar 1989 hebben zich maar
liefst l,60 enthousiaste hardlopers m,/v aangemeld als lid
van de vereniging"

De ledengroei is te danken aan de goede naam die de
vereniging in haar vijfjarig bestaan heeft opgebouwd. zL)
staat te boek als een gezellige vereniging met een
overvloed aan activiteiten, waar zowel de beginnende als de
gevorderde loper terecht kan. Dit laatste is grotendeels te
danken aan de inzet en het, enthousiasme van de trainers.

Een aantal trainers en aspirant trainers volgt momenteel de
cursus Trainer Loopgroepen en zí) hopen deze in het
voorjaar af te sluiten met een officieel diploma.

Vanaf begin december jI. biedt de vereniging een groep
Iopers de nogelijkheid zich onder deskundige begeleiding
van HRR voor te bereiden voor de marathon van Rotterdam.
Vanaf 6-1-1990 is deze groep uitgebreid met de nieuwe
lichting cPc'ers. Zí) trainen op zaterdagochtend vanuit het
clubhuis.

Wie is nog niet in Medisch Centrum !{est geweest? Een van de
kamers van het clubhuis is door Jan van der Roest
omgetoverd tot een heus medisch centrum. Hier bevindt zich
de consultatieruirnte van de fysiotherapeut Dannis van de
Berg en de massagreruimte van masseur Cor MoI. In deze luxe
omgeving vindt de getergde loper een luisterend oor en een
goed advies.

Massage is trouwens nu ook mogelijk op maandagavond. Onze
nieuwe masseuse Thea van Santen geeft u een massage voor
fl. 10r-. Denk niet dat massage alleen voor de cracks is,
want ook de gewone huis-tuin-en-kamer atleet heeft er baat
bij. Laat u dat maar eens haarfijn uitleggen door Cor MoI
of Thea van Santen.
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Over crac]<s gesproken. Jan-Dirk Hazeleger krijgt geduchte
concurrentie. Let u maar eens op runner-ups Willen
Paardekoper en Roche Silvius.

De Pannekoekcrosses zijn weer een groot succes. De eerste
editie trok maar lieft 150 deelnemers. Daar was bijna niet
tegen op te bakken. Het schijnt dat nu ook andere
verenigingen hebben ontdekt dat je bij deze cross waar voor
je geld krijgt. Een goede cross, pannekoeken en consunptie
voor fI. 7,5O.
De cross wordt nog gehouden op 21 januari en 18 februari.
Nu maar hopen dat het een lekkere natte winter wordt.

De vereniging heeft aan de buurtbewoners een kerstroos met
kaars aangeboden a1s dank voor het begrip dat men toont
voor de parkeeroverlast die wij op trainingsdagen
veroorzaken. De kerstroos werd in dank ontvangen.
Het feit blijft dat wij de parkeeroverlast die wij
veroorzaken natuurlijk niet, op deze manier kunnen afkopen.
Het groeiend ledental gaat gepaard met een groeiend aantal
geparkeerde auto's. Toch is het met een beetje goede wil
mogelijk die groeiende stroom auto's in te dammen. Pak eens
de fiets of het openbaar vervoer of spreek eens met
groepsleden af wie wie ophaalt.

Is het u al opgevallen dat, er weer zeer trendy clubkledinq
te koop is in alle nieuwe modekleuren? Astrid Pieterse
adviseert u graag bij uw aankopen. Zij verkoopt de kledinq
op de woensdagavond na de training. Laat zien waar je hart
ligt, bij HRR.
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Overzicht van commissies.

Barcommisie.
De barcomnissie draagt zorg voor de bardiensten op
maandagavond, woensdagavond en zondagochtend. Tevens
verzorgL zíj de bardienst bij clubfeesten en andere
gelegenheden, Zíj is verantwoordelijk voor de diversiteit
en de kwalititeit van het aangeboden assortiment, het
werven en begeleiden van vrijwilligers voor de bardienst en
andere zaken die betrekking hebben op de bar.
Zí) bestaat uit:
Michel Àarts, tevens contactpersoon namens het bestuur
Rob Krahmer,
Hans Zuurmond,
Hans van der Vecht,
Nico Tetteroo.

Feestcommissie.
De feestcommissie organiseert de clubfeesten. De
feestcommissie bestaat momenteel uit een 1id, namelijk
Rabin Raghosing. Deze conmissie dient dringend versterkt te
worden, orodat nu veel feestconmissiewerk neerkont op de
schouders van de barcommissie.

Onderhouds /verbouwingscornmi ss ie .
De twee noeste werkers in het clubhuis Harm Hendriks en Jan
van der Roest hebben deze taak op zich genomen, maar voelen
zich geen commissie. Jacques Beljon is als contactpersoon
van het bestuur op zoek naar handige commissieleden, die
verstand hebben van electra, metselen, stucadoren, timmeren
etc.

De redactiecommissie"
De redactie van het clubblad Hot Road Review bestaat
momenteel uit:
EIs Bloemen,
Renée van der Roest,
Fred van de Gon Netscher,
Christiaan den Hertog,
Peter Magnee,
Loes Àarts, contactpersoon namens het bestuur.

De functie van eindredacteur is nog vacant evenals de
functie van verantwoordelijke voor de distributie.
De redactie van het clubblad wordt spoedig uitgebreid.

I
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De accommodaÈieconmissie.
De taak van deze commissie is zich in te zetten voor het
behoud van de huidige accommodatie en alternatieven voor de
huidige accommodatie te inventariseren en een financieel
onderbouwd plan op te stellen m.b.t. eventuele toekomstige
herhuisvesting van de vereniging.
De commissie heeft een nieuwe samenstelling en bestaat uit:
Peter Oomens, contactpersoon namens het bestuur,
Felix Heijnen,
John Machie1s,
Dick Schoof.

De technische commissie"
De T.C. begeleidt alle trainingsaangelegenheden en
initieert en ondersteunt zonodig initiatieven ter verhoging
van de kwaliteit van de trainingen die HRR verzorgt.
Zíi bestaat uit:
Gerrit van Pelt, contactpersoon namens het, bestuur,
Harm Hendriks, adviseur,
Frans Perdijk,
Francien Onderdijk.
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BAR\'RUmLLIGEnS, BEDÀIIKT!

Op woensdagavond 20 december jI. organiseerde de
barcommissie een gezellige avond om aIle barvrijwilligers
te bedanken die vanaf 1 januari 1989 tot het nieuwe
rooster (gestart op 4 december L989) werkzaam waren achter
de bar (exclusief bijzondere feesten enzovoort).

vijfentwintig personen ontvingen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.

Vanaf 20.30 uur werd iedereen ontvangen met een kopje
koffie en cake in de 'GYI{-INN', waar op de stoelen reeds
voor ieder een kleine attentie lag: een heerlijke
kerstkrans !

Toen om + 21.00 uur iedereen binnen was (iammer dat je
verhinderd was Karin! ) hield Michel Àarts, barcommissielid
en tevens bestuurslid van de vereniging, een praatje over
de verwachtingen van het bestuur van de afgelopen periode.

De bestuursprognoses lagen duidelijk lager dan door de
barcommissieleden en barvrijwilligers gerealiseerd!
De door Michel genoemde omzetcijfers tonen aan, daÈ de bar
een duidelijke en sterke groei vertoont, volgens I'íichel
door de nu aI weer ruim één jaar functionerende
barcommissie (onder de bezielende leiding van Rob
Krahmer! ) die goed draaiÈ.
Zijdeting stipte Michel nog even aan, dat de ontvangen
roomboter kerstkrans bekostigd is uit de fooienpot.
Michel sprak de hoop uit dat iedereen zijn of haar werk
als barvrijwilliger óök in 1990 zal willen continueren en
wenste iedereen prettige dagen toe.

op de vraag (de rondvraag?!?) van een van de niet nader
genoemde aanwezigen (bedankt, Ton! ) of er nog nieuwe
apparatuur, zoals magnetron o.d" wordt aangeschaft in
1990, antwoordt Michel, dat het door het bestuur
beschikbaar gestelde budget van 1.500 gulden voor het
afgelopen jaar ruin is overschreden door aanschaf van een
nieuw koffiezetapparaat en een vrieskist, zodat voor het
jaar L990 minder te besteden zal- zijn.
Voorts heeft de barcommissie zich hierop nog niet beraden,
maar we zullen de suggestie (magnetron) zeker op zijn nut
bezien.

Na Michel kwam Nico Tetteroo aan het woord.
Voorzichtig stipte Nico aan dat hij de barcomrnissie zaJ-
gaan verlaten orn elders binnen de club activiteiten t,e
gaan ontplooien (redactiecommissie clubblad) .
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Hij bedankte nogmaals iedereen voor zijn of haar inzet in
het afgelopen jaar. WeI vroeg hij aandacht voor avonden
en/of ochtenden die nog wat, nadere invulling vereisen of
wat versterking kunnen gebruiken, zoals de zondagochtend
en de maandagavond. À1s men nog ienand weet, graag even
opgeven bij de bar.commissie!

Maar . met name wilde Nico twee dames bedanken, die
zich het afgelopen jaar wel bijzonder ingezet hebben,
nameli jk:

CORRIE MTDDE EN VíÀLTRÀUD VTNGERHOED

!{aLtraud heeft het barwerk van Corrie overgenomen en doet
dit, evenals Corrie in het verleden, uitmuntend! wij zijn
er a1s barcommissie dan ook bijzonder blij mee, aldus
Nico. Dit werd door aIIe aanwezigen met een applaus
onderstreept.

Tja, als Nico eenmaal aan het woord is....
Wel, ook iemand van de barcomnissie wilde hij eens even
naar voren ha1en, omdat die persoon er duidelijk
uitspringt:

ROB KRÀHMER

Verlegen met zoveel aandacht en speurend naar de
schuldigen van dit 'grapje', kwam Rob naar voren en kreeg
óók een kerstkrans aangereikt. Rob bedankte 'namens vrouw
en kind' voor de gulle gave.

Hierna besloot Nico het 'formele' gedeelte en werden er
door de barcommissieleden, die met schorten voor de
bediening voor hun rekening namen, drankjes en hapjes
geserveerd. Gezellig babbelde iedereen nog na tot + 22.OO
uur, waarna alles weer werd opgeruimd. J€t, er werd
zelfs ( ! ) gestofzuigd (net, een echte stofzuiger), zodat
de krachthonkgebruikers niet tussen de prikkers en de
worstvelletjes hoeven te liggen!

Wel, naar ons (barcornmissie) idee een geslaagde avond.
Natuurlijk willen hre ook nog even Harm Hendriks bedanken
voor het beschikbaar stellen van 'zíjn' GYM-INN voor dit
evenement. (ÍÍaren alle traj.ners nou we1 op de hoogte,
Harm? ! ? )

13
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VÀCÀTURES BARCOMUÏSSIE

Àansluitend op dit verhaal het volgende, wat óók net de
bar te maken heeft.
In het voorgaande stuk
Tetteroo de barcommiss

j
i
e heb je al kunnen lezen dat Nico
e gaat, verlaten. Maar ook ik (Hans

van der Vecht) wil stoppen met nijn barconmissie
lidrnaatschap. Niet omdat het geen leuk werk of ongezellig
is, int,egendeel, maar ondat ook ik een andere functie
binnen het 'clubgebeuren' heb gekregen: penningmeester van
zowel de 'Babylonloop' als 'The Hague Ten Miles'. Een
f,unctie die ik per april 1989 van Àad Overdevest heb
overgenomen. Vooral vergadertechnisch neemt de functie
veel tijd in beslag, buiten alle tijd thuis!

Daarom zoeken wij met spoed één of liever zelfs twee heren
of dames die ons werk in de barcommissie willen overnemen
om samen met de overgebleven barcommissieleden, te weten
Rob Krahmer, Michel Àarts en Hans Zuurmond de 'zaak' tewillen voortzetten.
trTjan, denk je nu misschien, rrik wil best wat doen voor de
c1ub, maar wat houdt het eigenlijk in? Hoeveel tijd gaat
er in zitten? Ben ik er wel geschilct voor?rr

Daarom zal ik proberen een rulre schets te geven van ons
werk en enkele uitgangspunten.
Àllereerst moet je iernand zijn die regelnatig komt traj.nen
op één (of meerdere) avond(-en). Daarnaast moet je bereid
zijn om eens achter de bar te springen als er hulp nodig
is. Samenwerking net de andere leden is nodig om diverse
punten te verbeteren of uit te diepen. Dit gebeurt in een
barcommissie-vergadering, welke eens per zes tot acht
weken wordt gehouden (of eerder, indien nodig).

verder bestaat er reeds een 'vaste' taakverdeling:

- Rob Krahmer doet bestellingen bij !{ildenberg/VEN en
coördineert inkoop en keuken.

- Michel Àarts verwerkt de opbrengsten van de bar en
sluist de gelden door naar de penninqmeester van de
club.

- Hans Zuurmond verzorgt de barschema's en draagt zorg
voor verspreiding hiervan.

Nico Tetteroo en ik hebben geen vaste taak, maar springen
in als een van de anderen het te druk heeft. Zo zLln
bijvoorbeeld de laatste barschema's van mijn hand, ondat
Hans Zuurmond het te druk met zL)n werk had op dat moment.
Verder kun je natuurlijk zelf een en ander nader invullen
als je leuke ideeën hebt!
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Kortom, lijkt het je wat of wil je nog wat meer of andere
informatie, vraag het aan een van ons en je krijgt alle
steun van ons.

Reageer snel, wé hebben je hulp hard nodig on op de
ingeslagen h,eg te blijven voortgaan! DOEN DUS! ! ! ! !

Hans van der Vecht

D
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nIE IS NTE?

Toegegeven: het is altijd nogal
'gemakkeli jk' otn naamgrapjes te maken.
NieÈtemin is het notto 'rust roest' op het
Iijf geschreven van Jan van der Roest.
Geboren onder het teken Ram, bruist hij nog
steeds van energie. Jan is verleden jaar toÈ
Iid van verdienste van onze vereniging
uitgeroepen. Een goede reden om eens met hem
te gaan praten, leek mij zo. t{as deze
'onderscheiding' een verrassing voor hen?

ttleder jaar wordt degene die zich dat jaar het meest
verdienstetijk heeft gemaakt voor de vereniging,
uitgeroepen tot lid van verdj.enste. Tja, ik kan nu wel heel
bescheiden gaan doen, maar eerlijk gezegd, had ik wel het
idee dat ik een kansje zou maken!
Er zijn natuurlijk meer mensen die zich met hart en ziel
inzetten voor de vereniging. Ik denk dan zel-f niet in de
laatste plaats aan onze voorzitter, maar die za:..
waarschijnlijk nooit in aanmerking komen.rr

lilat heb je zoal gedaan?
Tezamen met Erik van der Loos, later ook met Harm Hendriks,
ben ik drie, soms vier dagen per week in de weer geweest.
l{ij hebben de fitnessruimte gebouwd, de douchevertrekken,
de kamer voor de fysiotherapeut en de masseur verbouwd en
ingericht, en zo zijn er nog we1 een paar dingen te
bedenken. Daarnaast loop ik uiteraard veel en ben ik
trainer van
groep 10.

!{elke ziin jouw dri'ifveren? Vind je het gewoonweg leuk of
heb ie een overschot aan energie?
Àch, weet je, ik ben er zo geleidelijk ingerold.
Twaalf jaar geleden zaÈ mijn vrouw Renée op volIeybaI. Zí)
wilde ook iets aan conditietraining doen. Zíj is toen
iedere donderdagavond op landgoed Te !{erve bij de
atletiekvereniging aldaar gaan joggen onder leiding van een
gyronastiekleraar. Nou )a, joggen, het waren veel oefeningen
en iets minder hardlopen, maar goed. Renée haalde mij over
eens mee te gaan en ik vond dat eigenlijk best leuk.
Eenmaal bij die vereniging b1eek, dat er van alles moet
gebeuren. zo L,aren er tijdklokken nodig. Àan nij is
gevraagd of ik iets zou kunnen verzinnen. Samen met een
collega van nij en een ingenieur, ZLjn wij aan de slag
gegaan met het ontwerpen en bouwen van zo'n klok. !Íelnu: Te
l{erve heeft er tot op de dag van vandaag profijt van! Met
diezelfde collega heb ik ook een polsstokhooginstallatie
gebouwd.
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op een gegeven moment wilde ik toch proberen wat sneller te
gaan lopen en ben lid van de HRR geworden. Later is op Te
!Íerve ook een lange afstand trainingsgroep opgezet. Ik heb
echter een vrij hardnekkige blessure gekregen door zowel op
dinsdag- a1s op woensdagavond te trainen en hras enige
maanden uitgeschakeld. Renée loopt nu nog steeds op
dinsdagavond bi j Te lilerve.

omdat men wist dat ik voor Te lilerve het een en ander gedaan
had en er zo ontzettend veel te doen was bij de HRR, hebben
ze mij gevraagd een handje te helpen. Nou ja, ik heb gezegd
dat ik we1 iets wilde doen. Maar je weet hoe dat gaat bij
de Roadrunners, als je één vinger geeft, pakken ze niet
alleen allebei je handen, maar ook nog eens je hele
lichaarn; bij wijze van spreken dan!
Daar komt ook nog bij, dat ik een technische opleiding heb
gehad en daardoor zowel CV a1s electra kan aanleggen en
bovendien heb ik nogal wat ervaring in de bouw. Eigenlijk
ben ik een all-round mannetje en dat is voor onze club
ideaal, dat is logisch.
ook had ik er 1o1 in om bij iedereen al1es zo goedkoop
mogelijk te krijgen. Zo heb ik van Jos de Waardt tegels en
Iijm voor de doucheruimte gekregen. Voor niets! Van Henk
van Leeuhren o.a. gipsblokken en van Ben Hermans heel veel
materiaal. ÀIs je zo'n instelling hebt, kijk je wel eens
vreemd op als je zíeE dat er - ik noem maar even een
voorbeeld dat mij nu te binnen schiet - wel een
electronische regeling op de CV-installatie wordt
gemonteerd, maar dat er op dat moment niet eens een
eenvoudige, maar oh zo belangrijke, ontluchting lras.
Toch denk ik we1 eens: wij hebben nu bijna 500 leden; wie
wil er iets van mij overnernen? Opstellen in rijen van tien!
Ik heb in de bouwcommissie gezeten, maar heb inniddels
bedankt.

t{erd je dat te druk?
Nou, daÈ niet eens. Het bestuur had destijds een
bouwcommissie ingesteld die in technische zin zou moeten
adviseren bij verbouwingszaken. In de praktijk is echter
gebleken, dat het bestuur beslissingen nam zonder dè
commissie te horen. Tja, dat is hun goed recht natuurlijk,
maar je kunt je we1 afvragen wat, voor zin het heeft om dan
nog deel uit te maken van zo'n commissie. Dit zeg ik
overigens zonder 'hard feelings', hoor!

Ben je overicens noq sneller geworden bij de HRR?
Jà, althans: zes jaar geleden liep ik op de halve marathon
van Etten-Leur exact dezelfde tijd als vorig jaar. En dat
terwijl ik al bij de Veteranen III hoor!
Naarmate je ouder wordt, neemt de snelheid duidelijk af.
Maar op de een of andere wijze heb ik het niveau van zes
jaar geleden kunnen handhaven. ïk wijt dat Èoch aan de
trainingen.
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Ik train nu zelf ook een groep. Daarvoor werd ik door Harm
Hendriks benaderd en tras daar eerst wat aarzelend over,
omdat ik vi'nd dat een trainer eigenlijk sneller moet kunnen
lopen dan zijn groep, à1 was het maar om snel van de kop
naar de staart te kunnen gaan en vice versa. Maar Harm
Hendriks wist mij toch over te halen om trainer te worden.

Trouwens, zelf loop ik ook regelmatig met Harm een langere
duurloop, Dat is heel leuk, temeer omdat, Harm heel veel
weet van de loopsport en tijdens het lopen de nodige kennis
aan mij kan overdragen.
Voorlopig ga ik nij weer iets meer op het lopen toeleggen.
Maar, zoals gezegd, als er mensen zijn binnen de vereniging
die ook eens iets wi1len doen aan het clubhuis, laten zí)
zich gerust nelden!

Fred

JOOST M. BAKKER
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HilIJO, l{AG IK HB E\rEIt V@RSTEI,LEII?

Ha11o, rà9 ik me even voorstellen? Ik heet Roel. Nou vraag
je je zeker af, wie is Roel. Dan moeÈ je zaterdagochtend om
10 uur bij de marathongroep vragen naar rnijn naam. Je vindt
me daar tussen de andere groepsleden. l{ij leek het leuk om
over de maraÈhongroep te schrijven, dus dacht ik: pak de
pen en begin maar.
Net als andere gekken, besloot ik om de marathon van
Rotterdam te lopen, maar om dat te doen, heb ik wel bij
mezelf gedacht, dat doe ik onder begeleiding van ervaren
trainers. Nu heb ik vorig jaar met de CPC-groep van HRR
getraind voor de CPC, dus dacht ik meÈeen aan deze
mogelijkheid, èr die was er.

Ik moet zeggen, tot nu toe (3 weken) heb ik geen spijt.
onder leiding van vier ervaren trainers gaat de groep zich
voorbereiden op de marathon. Zij doen heel goede dingen; er
worden schema's gemaakt (tijden) en trainingsmethoden zoals
duurlopen, interval, fartlek of heuveltraining, die erg
belangrijk zijn voor de conditie. Met deze trainingen heb
je tenminste niet het gevoel dat je verkeerd bezig bent.
!{at, van de HRR club ook opvalt, is het sociale contact
onderling. Je praat met de andere club- of groepsleden over
de training en/of gebeurtenissen van de wereld.

Graag wil ik een pluim geven aan de trainers Rinus (lekker
hè), Ton, Piet en supervisor Harm. Zi) zullen er bij mij en
de andere groepsLeden zeker toe bijdragen dat wij de
marathon zullen halen!

RoeI
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DÀenocET xuut{ER. 5. tErE[-r,Bt R

De onverlaat die verantwoordelijk is voor het veranderen
van de vertrektijd van de bus van 09.00 uur in 09.30 uur,
dient, zich goed te realiseren, dat door zijn 'grap' 50
mensen die zich intensief hadden voorbereid op de hele of
halve marathon van Etten-Leur, aIlemaal te laat en niet
opgerrarmd van start gingen.

Het is jammer dat de dader, zoals vaker bij dit soort
ongein, op het kerkhof ligt en niet verantwoordelijk kan
worden gesteld voor zijn misselijke gedrag.

Na bovengenoemd incident, gingen wij vrolijk en welgemoed
op weg. Deskundigen wisten ons te verzekeren dat het
Iatere vertrek geen probleem zou zijn, totdat wij bij de
Van Brienenoordbrug in een zes kilometer lange file kwamen
te staan. Dankzij onze chauffeur en de wegenneÈkennis van
onze reisleider, arriveerden wij om 11.30 uur op het
Marktplein te Etten-Leur. Precies op tijd om het
startschot te horen vallen. lÍat hierna volgde, is bijna
niet te beschrijven en geleek het meest op een aflevering
van de Comedy Capers.

Volgens de supporters gebeurde het volgende.trTientallen atletes en atleten tuimelen uit een
touringcar, die nidden in het centrum van Etten-Leur is
gestopt. Iedereen grijpt de tas uit de bagageruimte en
begint zich spontaan te ontkleden op het Marktplein voor
de ogen van vele enthousiaste toeschouwers. Daarna wordt
de sportkleding aangetrokken en begeeft men zich
druppelsgewijs naar de start, waar het inrniddels een chaos
is van wandelende mensen. Dankzij de lolbroek hoeft
niemand op het startschot te wachÈen en kan men dus direct
beginnen met holIenrr.

Ondanks de late start waren er na afloop toch nog mensen
die een P.R. claimen. Met algemene stemmen worden deze
niet erkend.

Op het Marktplein waar de toeschouwers zich inmiddels
hebben verspreid, blijft een chaos achter van tassen en
neergegooide kleding. Onze supporters (hulde) pakken alles
zoveel rnogelijk bij elkaar en ruimen dit op in de bus. De
chauffeur wordt vriendelijk verzocht een en ander af te
leveren bij de brandweerkazerne. Hierna gaan de supporters
koffie drinken en ontmoeten in het restaurant supporters
van andere verenigingen. Een algemene verbroedering vo1gt.

{
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Na afloop van de race op naar de brandweerkazerne. Hier
worden hre opgevangen met warme koffie, warme douches en
warme gastvrijheid (echt Brabants). Bedankt, brandweer van
Etten-Leur! ! ! Na de koffie, cake van Gerrit en een pilsje
gingen wij naar Zevenbergsche Hoek. Borreltje in de Hof
van Holland, een perfect diner en daarna feest.
Dansen, hossen en dolle pret tot 21.00 uur. Om 21.45 uur
Idaren we rreer terug in de Doorniksestraat, waar ieder weer
zijn eigen weg ging. Het was een prima dag en voor
herhaling vatbaar.
Bedankt Gerrit! ! ! ! ! ! ! !

een meeloper
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OIÍZE EERSTB EÀL\IB IíARA:Urctt

Het kwam allemaal door Jan (van der Roest, we1 te
verstaan).

Na slechts vijf maanden Èe zijn afgebeuld, door ï^reer en
wind (... lekker veel zuurstof, hè Jan??! ), werden we
klaargestoomd voor de rnagische 21 kilometer in Etten-Leur.

We gingen stipt om 9 uur - of was het half L0? - uit, Den
Haag hreg. Janmer dat die nieuwe Van Brienenoordbrug er nog
niet lag; in zijn verticale stand hadden wij er niets aan.
Het leek wel een volksverhuizing richting Etten-Leur.
(Leuk joh, zo'n file! ! ) Het idee werd geboren om alvast
warm te gaan lopen richting parcours. Daar we het toch aI
hrarm hadden (hoge bloeddruk), werd dit idee van de hand
gedaan. Fijn Gerrit, die 'snelle' route! ! De chauffeur
deed zijn best on zo snel mogelijk richt,ing Etten-Leur te
komen - en dat lukte aardig - totdat we achter een Èractor
kwamen te zitten die van geen wijken wist. Zuchtend en
kreunend vlogen wij om
3 rninuten voor half twaalf voor de start de bus uit voor
een massale verkleed- en piespartij. Nienand was verlegen.
Comedy Capers was er niets bij. Dat ook de man die voor
startbewijzen zou zorgen in de file had gezeten, drong op
dat moment nog nieÈ tot ons door. Wij begonnen onze eerste
halve marathon met 'zwart' Iopen en 12 minuten
achterstand.

onder de bezielende, kakelende, maar deskundige leiding
van ene Ton 'Snor' haalden hle na 5 kilometer de
laatstlopende al in. Dat gaf ons een kick en wij liepen in
gestrekte galop naar de 10 kilometer. De helft zat er op.

En toen... blik op oneindig en verstand op nuI
niet pratend over tthoe gaat het met je knie?rt )
langs de binnenlanden van Etten-Leur...

(en vooral
sjeesden we

Het begon zachtjes te 'sauzen' (of was het de veel-
zuurstof-houdende bui hraar Jan het steeds over had?). Nu
nog maar 5 kilorneteri het leken er wel 2O!! Vooral die
laatste. Het meesÈ frustrerende vonden wij die 'rot'bocht;
dacht je dat je er was, moest je nog linksaf! Maar door
het aanmoedigen van het publiek dachten wij er Èoch een
kleine versnelling in te gooien... of leek dat, maar zo?
Het moet gezegd worden: de laatste kilorneter liepen wij
echt op karakter.

... Bn dat lsrar alleraal door Jan.

24
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iEEIT DRooll BETAAREBIDi: DE IÍART.IEOTÍ VÀIÍ TET YORK!

. . . start spreading the nevrs

...I'm leaving today
MARATH

November

HaIf september vond ik, bij terugkeer van vakantie, een
kaart je van Harm Hendriks, a1s rrNYM-coördinatorrt, in de bus
met als boodschap rut gaat doorrr, niets vermoedend van de
cornmotie die zich intussen had afgespeeld wat tenslotte
resulteerde in rrslechts 7 gelukkigen van de 23 gegadigdenrr.
En dan (later) te horen krijgen dat je er nog bi1 zí|' ook!
Oef !

Het begin van een enerverende periode, in recordtijd (zes
weken) jezelf klaarstomen voor de 'Marathon der Marathons'
met a1s resultaat: op 6 november in het Central Park aan de
finish je nedaille orngehangen krijgeni het is gelukt!

Dan vergeet je de kleine en grote ergernj.ssen in de
kontakten met het"reisbureau: na afloop krijg je 'fo1ie'
omgehangen en met twee van je 1ot- en reisgenoten 'hengel'je langdurig naar een taxi die je - na enige moeite -
heerlijk relaxt terugbrengt naar het hotel, hraar een tarm
bad wacht, en vervolgens een koel biertje; wat kan je dan
nog gebeuren?
Het tfeest' dat New York heet, kan dan losbarsten: meteen
dezelfde avond aI staan er op een dansvloertje in een
(Iers! ) restaurant aan Seventh Àvenue zes gouden medailles
te swin«ien alsof er geen inspanning van formaat is
geleverd! Het zou me niets verbaasd hebben a1s enigen van
de verder aanhrezigen zich naar aanleiding hiervan hebben
afgevraagd 'waar je toch - in 1989 - rnedailles van de NYM
kunt kopen'!

'Feest' b/as het de dagen ervoor en ook - zeker! - erna; dat
begon aI op Schiphol met het inslaan van whiskies 'voor
rrranneer die naar van pas zouden komenr (dat zijn ze
inderdaad geweest, na de NYU! ) en met de klemmende vraag
voor Frank Thuys en mij of wij onze onbekende 'slapie's. Bourne al op Schiphol zouden ontmoeten. Dat gebeurde
niet (hij was er wel degelijk in het hotel in ltv!); weI was
daar al meteen 'Boppe' Jan (vonk) als Fries
vertegenwoordiger in de marathoni Lre zijn hem verder in
New York vrijwel niet meer kwijtgeraakt waarheen we ook de
schreden richtten... Hij bleek overigens slechts één van de
'verloren schapen' die we in New York voor een tijdje
'adopteerden'i de ander was !Íillern 'de Mokumer' - groot was
onze (stilIe) hilariteit dat zí1n consequent afweren van
elke druppel alcohol vóór de Grote Dag toch niet tot het
beoogde resultaat (een tijd onder de 3 uur) Ieidde...
Een machine heeft toch brandstof nodig!
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Negen Haagse (HR)Roadrunners gingen uiteindelijk naar New
yoik; naast Frank, Yvonne, Noortje, EIs Kempen, Melanie,
Erik en uh, auteur waren van de partij, via een
concurrerende, betere (maar ook: duurdere)
reisorganisatie, Els Flowers - Bloemen en Ruud van
Groeningen...
Ruud was de enige die de opdracht (ttLoop deze 26 nijl en
nog wat uittr) helaas niet heeft kunnen volbrengen; EIs
Bloemen - rras de snelste (veruiÈ!) van het hele stel (3 uur
6 nin. - een prina prestatie op dit toch zo heuvelachtige
parkoers! ), en de rest finishte 'bij elkaar in de buurt';
tussen 3 uur 38 min. (Noortje! ) en de 3 uur 56 min. die
Melanie als de tweede debutante in ons gezelschap, samen
met Erik neerzette!
Hoe is het om in New York te lopen? Heuve1s, heuvels,
heuvels zou ik bijna willen zeggeni waar je het het minst
verwacht, in de marathon van de 'citiest of cities' zijn de
bruggen (vijf in totaal, meen ik rne te herinneren... ) en
het 'vals plat' van First Àvenue (km 20 tot + km 27,5) van
een niveau waar 'Apeldoorn' zich niet voor hoeft te
schamen...
De laatste stijgende en dalende 4r5 km door Central Park
zijn dan niet eens meer zo erg; je voelt daar 'dat je
stijgt en daalt' en het publiek (hier vele rijen dik! )

'schreeuwt je wel verder'i hoe 'gesloopt' en moe je je ook
voelt, het enige wat ze je toeschreeuwen is: rrYou're
lookin'good...!rr
Publiek is er in zeer grote mate aanwezigi de schatting
voor dit jaar was 2 toÈ 2l miljoen; compleet met
doedelzak- en andere showbands, majorettenkorpsen (het oog
wil ook wat, onderweg! ) en wat al niet meer... Frappant is
het verschil in enthousiasme tussen het 'zwarte' Brooklyn
en het orthodox-joodse gedeelte van dezelfde 'wijk' (de
eerste van de in totaal vijf die de marathon aandoet) i en
in de South Bronx waar de reguliere toerist maar aI te
graag wegblijft, za7- ongetwijfeld rnenig
gedrogeerd sinaasappelpartje ziln uitgereikt. . .

Wat verder nog te noemeni de puike organisatie met als
element,en: de start die is verdeeld over drie afzonderlijke
gedeelten van de Verrazano Narrows Bridge (Staten Island)
zodat je (tot mijn verbazing! ) na een minuut aI over de
(blauwe) startstreep gaati de aanblik van een sÈartterrein
waarvan de randen (en bornen! ) onmiddellijk vóór de start
bezaaid zijn met weggeqrorpen kledij (waar hleer andere New
Yorkers van profiteren... ) en wachttijden voor de in grote
batterijen aanwezige PortaLoos die niet veel afweken van de
tijd waarin Marti ten Kate 'thuis' in Den Haag (op
hetzelfde moment! ) de Ten Miles won!
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Daarnaast: van belang voor degenen die zich interesseren
voor de 'warming up': aerobic voor honderden tegelijk vanaf
het dak van een vrachtwagen van de New York RoadRunners. De
voorzitter bleek later vanuit dezelfde riante positie
persoonlijk de laatste manoeuvres onmiddellijk vóór de
start te dirigeren; iet,s voor onze eigen voorziÈter bij de
volgende Babylonloop??

Beperking is nodig on dit niet tot een te lang verhaal te
laten uitdijen; ik wil nog noemen de ultra-wachttijden
(queuen is een geliefde amerikaanse 'sport' veel meer nog
dan het in Engeland ooit zal worden... ) bij het afhalen van
het startbewijs - wij deden er 'slechts' anderhalf uur
over... - en niet te vergeten de Breakfastloop op
zaterdagmorgen, hraar heÈ hollandse contingent weer eens
duidelijk kon laten (en liet,! ) zien waarin een klein land
groot kan zijn en beperkte delegaties van grote landen
(zoa1s Zimbabwe) terwille, door ook zo nu en dan een
dergelijke naam luid over Sixth Àvenue te laten schaIIen...
Het is veel te veel om op dit alles nog uitgebreider in te
gaan!

En dan 'erna': met een in aantal sterk verminderd
gezelschap (waarin zich ook nog verrassende ontwikkelingen
bleken voor te doen... - voor nadere details: wellicht één
van de komende afleveringen van de weer in ere herstelde
rubriek '!{ist-u-dat', 'under old management'... ) de bekende
'sights' in Manhattan gaan zien - helder-spectaculair vanaf
het 'Empire State Building' en matig-bewolkt vanaf de 'TwinTowers' - €D een schier onafzienbare reeks bezoeken aan
allerlei kleding-, schoenen- en andere zaken (o.a. ten
behoeve van het thuisfront)...
Ik ga u daar niet mee vermoeieni de vermoeidheid kwam pas
echt voor de vijf rnet reisbureau (piep. piep. piep) in zee
gegane marathonners toen de terugreis - behalve de
verwachte stop in Boston - ook nog een niet-verwachte
tussenlanding in London bleek te bevatten. Deze vijf
lichten u graag in met welke reisorganisaÈie u zeker niet
naar de New Yorkse marathon moet gaan... Het' lopen van deze
marathon is daarentegen een belevenis die ik iedereen van
harte kan aanbevelen!

New York, New York... net dank aan Frank (Sinatra) !
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STÀIIIXrI,L, EEf,r EEREALIITG rÀÀRD!

In L990 gaan we (a11emaa1??) (weet Àstrid dat a1??) weer
naar Stadtkyll in de Eife1 (Duitsland), op 9, 10 en L1
februari mee met, het

CPC-TRAININGSWEEKEND

Bij velen ligt de herinnering aan 'Stadtkyll 1988' nog vers
in het geheugen:
- de leuke huisjes;
- het prima ontbijtpakket (ditrnaal met luchtverfrisser?);
- de 'Killertbergi
- de hoeveelheid (soms diepe) sneeurr;
- het heerlijke zwembad;
- de sauna (... );
- de prima sfeer;
- de russische chocola bij de bakker;

enz. , enz.

Zwaar was het voor velen wel, twee keer per dag hollen
tegen al die heuvelsr/bergen op en door de sneeuw!
Met a1s troost na afloop: Iekker douchen en daarna een
wí1nt1e/biertje! !
Vraag: rrZou de 'ghetto-blaster' van vorig jaar nog
langskomen?rr En: bakt onze kleine-maar-dappere Ria weer van
die heerlijke taart?

líederom zullen 'wij' diÈ weekeinde (begin februari) weer
van de partij zijn (de welbekende 'vier serieuze lui') om
(nog één rnaal? - de rubriek 'I{ist-u-dat' schijnt weer vast
in HRReview te gaan verschijnen, geschreven door de
deskundige hand van voorheen... ) de rubriek 'Roddel en
achterklap' te verzorgen. Kijkt (ernaar) uit derhalve!
Daarbij kornt: drie van de vier 'serieuzen' zijn diÈ jaar
zelfs opgenomen in de rijen van (hulp-)trainers!

Voor HRR-leden van'na - nedio - 1988', die'niet weten wat
gaat komen: zoek even in je archief de Hot Road Review van
mei 1988 opr aI was het alleen maar on je gedachten even op
te frissen!
Voor onze (beroeps)fotografen nog even een tip: houd in de
eersÈe plaats het hoofd koel en het toestel .recht; dia's'of
kleurenfoto's kan ook, maar zwart-wit is nog steeds
verkrijgbaar (al is het met moeite... ) en geeft voor in de
HRReview de beste resultaten!

O )a, vergeet je sauna-spullen niet! ! (!{at heb je daar dan
ook aI hreer voor nodig?!?) Een eventuele sauna-gang wel
eerst even melden bij onze saunadeskundige Ben H.; en zorg
vóóral op tijd te komen (een raad die hij je ongetwijfefd
ook zal geven... ).

ï
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WeI, wel, het lijkt er waarachtig op dat wij er weer
bijzonder veel zin in hebben!
Jij gaat toch ook mee diÈ jaar?!?
Niet?! Daar krijq je beslist spijt van! ! !

Was getekend: de vier 'serieuze' Iui
(oftewel: de 'Hanzen')

llcr\l tt\
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PAIIilEKOEKEXT

Het wegseizoen wordt binnenkort weer geopend en tot
overmaat van plezier komt er eveneens een trainingsweekend
aan, meer dan voldoende reden dus om HRReview te verrijken
met een pannekoekrecept!

Het bakken van pannekoeken is niet echt moeilijk, zelfs de
meest verstokte huisvader (als die nog bestaan... " ) doet
het 'op z'n slofjes'.
Voordelen van eigenhandig gebakken pannekoeken: ze smaken
nóg een graadje lekkerder, en de huisgenoten hebben eens
'vri)af'. (t{ie dan vervolgens wat doet aan een naar
pannekoek geurende keuken, eventueel huis en de
beslagresten, valt buiten het bestek van dit artikel... )

Ik begin dit recept graag op z'n Belgisch.
Men neme twee pilsjes (waarvan één - grotendeels - voor
het
beslag) en twee- dan wel viergranenmix voor pannekoeken
(o.a. verkrijgbaar bij 's lands grootste grutter) naast
ingrediënten als nelk, eieren, zout enzovoort. Verder wat
muës1i ('paardevoer' ), zemelen, ontbijtspek, plakjes kaas,
schijfjes banaan, appel, eventueel rozijnen.

De pannekoekmixverpakking geeft de bereidingswi)zei voeg
als extra's aan het beslag toe: muësli, zemelen en af en
toe een scheut bier (een bierglas ernaast zorgt er we1
voor dat er niet te veel bier in het beslag verdwijnt... ).
Een niet te dik beslag is de basis voor een stapel stevige
pannekoeken!

Bij het bakken kan men kiezen tussen enkel- of meerlaags-
pannekoeken. Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste: een
schep beslag in de pàDr daarop vulling (kaas/spek,
kaas/appe1) en hierop een tweede schep beslag.
Een dubbellagige pannekoek vraagt wel enige vaardigheid in
het faneuze 'omgooien'; na enige oefening vliegt het
beslag beslist niet meer alle kanten op....
Bakken bij voorkeur in zonnebloemolie (on het, geheel niet
al te vet te laten worden) en: het tweede, eventueel derde
pilsje veraangenaarnt een lange baktijd bij veel beslag!

Succesr €r1 let op de resultaten die dit met zich
meebrengt.

De 'kokebak'

ï
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TBCETTTSCEB ORG;AilTSÀTIB lEB EÀGI'B RON) RT'IIXER.S;

TECHNISCHE COMMISSIE:

- voorzitter (tevens vice-voorzitter bestuur)
GerriÈ van PeIt (t,eI. : O7O-363452L)

- overige leden:
Francien onderdijk (tel. : 070-3653613)
Frans Perdijk (tel.: 070-3472420)
Harm Hendriks (trainings-coördinator)

Trainerscorps (per L-L-L990)

Groep Harm Hendriks
Peter van Leeuvren
Pieter de Graaf
Rob B1eys
Gerrit v.d. Veer
Frans Perdijk
Cor van Putten
Àb Dijkers
Jan v.d. Roest
Àstrid Pieterse
Peter Grond
Heidi v.d. Veer

Paramedisch corps

Fysiotherapeut: Dannis v.d. Berg

Masseurs: Cor MoI

lhea van Santen

Trainingsorganisatie (per 1-1-L990)

groep niveau 5 km
min. /sec.

trainingsti jden
naandaq woensdag zaterdag/zondag

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L0.
11.
12.

tel. :
tel. :
tel. :
tel. :
tel. :
tel. :
teI. :
tel. :
tel. :
teI. :
teI. :
teI. :

070-3867679
070-3472673
07L-768370
070-325L479
070-390L597
070-3472420
070-3635989
070-3675084
070-3943193
070-3502860
070-3544103
070-390t597

tel. z 070-3644358
('s avonds)
teI.: 0L5-136026
(praktijk De1ft)
tel.: 070-355L574

1
2
3
4
5
6
7
I
9

10
Lt
L2'tc

14.30-16.30
16.30-18. 30
18.30-20.30
idern
20.30-22.30
idem
idem
22.30-24.30
idem
24.30-26.30
iden

18.30u.
18 . 30u.
18 . 30u.
18 . 30u.
18.30u.
18.30u.
L8.30u.
18 . 30u.
19 . 00u.
19 . 00u.
19 . OOu.
L8.30u.

18.30u.
18 . 30u.
18 . 30u.
18.30u.
18 . 30u.
18 . 30u.
18.30u.
18 . 30u.
18 . 30u.
18.30u.
18 . 30u.
18 . 30u.

afspraak in
groepsverband
vanaf 09.00u.

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

*) instroomgroep nieuwe leden zonder loopervaring.
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Massaqe:

Maandag- en woensdagavond (volgens afspraak) na 20.00 uur
(zíe lijst op bord 'BESTUURSMEDEDELINGEN'.
Kosten per behandeling f1. 10r-. ..

Consultatie fysiotherapeut

Iedere woensdagavond'na 20. O0 uur.
Kosten per consult fI. 3,50"

Gebruik sportzaal (aIIeen onder begeleiding)

Zie rooster rechts van ingang zaal, einde lange gang links.

Overige activit,eiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagavond vanaf 19.00 uur
., informatie Noortje Àlberts
.. {tëI. 3 070-3540690).
à:.1' Ji

,, '.i. :

Fitness (combinatie warming-up buiten L5-2O min. en
zaaltràining èa; één uur)

: donderdagavond L9.30 2L.00 uur'

.,}
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ttÀLvE HÀRAiHON EITEN LEUR (28 oktober 1989)

PlaeCs Naan

2e XOlly.AR OOSTERHOII Op ROTTEFJAIí, lol:lí (15 oktober 1989)

laaÈs

1

Lb
1
1

37
l.
1

1.4

t27
1ó0

74

32e NATTONALE GOUDA CR.OSS, 9OOO X (25 nov:obcr 1989)

Plaatr Nten Cat TiJd

C8t,

HS

HVI
HV2
DV
D

Hrr3
HS

DV
HS

lív1
HV1
HS

HS

HS

HS

HS

HV1
r{v1
DV
HV1
HS

D

HS

HS

D

lív1
!Ív1
xv1
xvl
HS

HVl
HS

D

HS

HV1
HS

HS

t{v2
rív1
HS

t{vl
lN1
HVt
HV3
lív1
HV2
DV

DV
D

HV1
HS

HS

lív1
HS

DV

lív2
HS

HS

D

D

HV1
HS

HV2
DV

D

Hvl

Cet

lÍv1
HS

HS
HS

HS

D

HS

HS

l{v1
D

HVI

l:t:. . .
1:06:00
1:1Od.z
1: 14:00
1:14:20
I :17:40
l. : 23 :40
L:24:20
1:26:00
l:27;20
1:2E:00
1:29:00
l:29:20
1:32:40
1:35:00
1:33:00
l:35;20
1:35:40
l:35:40
1:36:40
l:36:40
l:36:40
1 : 3E:00
1:38:00
1:38:40
1:39:00
1:39:40
1 :40 :00
1:ó1.:00
1 ;41 :00
1:41:00
1:ó1:20
I :41 :40
I :42 :00
1:42:00
Lt42:2O
L:42:20
L:lt?:20
1:62:40
1:43:30
I :63 :40
1:46:00
1:À4:00
1:44:20
1 :44 :40
1 :46 :40
1 :49 :00
1:49:20
1 :49 :40
1:50:00
1:50:20
I :50:20
1:50:20
1:52:20
L:52:20
l:52:(0
1:52:40
1:53:40
1:55:00
1 :57:20
l:5E:20
1:58:20
1:5E:20
2 :01 :40
2:02:00
2:0!:20
2:09;20

P Naara Cat

HS

HS

HV1
D

HS

D

DV
tív1
HS
HS

lí1r1

;;'
HS

HS

HS

HS
HS

HS

HS

rÍJ d
1
1-
1
1
1

I
236

5
290
102
116
332
368
ó05
406
tL2
186
187

23
193
420

3t.
437
440

35
211
2L4
220
22L
459
222
464
40

t166

231
q69

470
46

246
480
2t9
231
255

8
26t

58
47
1.8

54
267
492
(93
270
497

55
59

t99
501

60
61

278
506

62
69
65

2E3

Vcraeulen,J.
SrrÍk,R.
Hc lJ dens , A.
TÍmeraans, G.
Hoabergen,l{.
Gueren,G. van
KarÍs,ulu
Bl ocnen, Els
Greaf.llllleu de
Vccr.GerrÍt van de
Grref,PÍetar de
Zrndcn,Hene van der
Hofnrn, C.9.
l.ttcroo i Nlco
Grocn,PrCrr
Per,Jeck
Bcrgcn,Ed ven den
Eorstlep,Hrnt
GcenhuÍzcn,Sophlc van
Katsburg, Hens
ZÍJ1,FrÍts vsn
ReiJnders,Rencc
Hooguoud, Fred
Ttruys, Frank
Gerner , Yvonne
Fl Ínk , Ben
líetJer,Fllp
Re lJ nrJ es , PÍu
RonanÍ,Albert
Soffener, Ien
Bons , G€rt
Oruen,Ad ven
Vogelr.Ina
PouuanscheÈ, L.
Xock,Rccs
!íaesl and, IJl11cn
Rip, Cees
GroenÍngen,Ruud van
Zuurarond, John
RUkr,Hens de
Folkertsna,Anne
To1 ldo , Gererd
S torn , ïoon
Roest,Jan van der
Ve!hagGn, Tltus
ButÈer,Atd
Bert,Rla v.n dG
Graaf,Lll.Írn dc
illborg,Jrcky van
Oudenhovcn,iRuud van de
Oudenhovcn,Davld van den
UÍ ttenbogaard , HarrÍc
IJÍ ersr!! , Cor
DiJknans,Anton
Xoopoan- Zue rus , Harlrnnc
DlJkcrs,Ab
Gaesbeek,lJÍ1leo van
BosE!.Ann€ Gèett
Schle,J. van
Blok , Lydtr
Puttcn,Cor van
Gort , RoGl
Dulnan.Gerard van
lllcrsua,Anne
Duvlgnaau, Karln
lJs.rdt,Jos de

Dy'nano .70
BAv Berrn
Achl I 1es
Hanrcl
DAI(
Vcc. Ned.

Xete,Hartt ten
Hazelagcr,Jan DÍrk
Vonck, Plèt
Col lerd , Vcronl quc
Hakkaart,Jeap
Schuppen,Anne van
Egoond,CorrÍc van
Groot,lJÍa dc
Hool'oans , Leo
Gaeg,Too van dc
XeÈsburg. Hans

hngcleen,Rces
Hrzclcgcr,Jan Dlrk
Peerdekoopcr , IJln
Sllvlus,Renc
Rotgans,Kees Jan
HerÈot,CrÍstÍaan den
Brlnk,Frane ten
Dulk,líarcal den

Fort 1s

Rru{AV
Be lglc

;,;
0:3
0:3
0:34:
0:36:
0: 36:
0:39:
0:40:
,0:41 :

0: lt2:
O:44:.

41.

28
48
14
24
I5
37
51

1
4
9

27
48
75
92

109

0:28:54
0:29 :LL
0:29:35
0:30:49
0:31:46
0:33:16
0: 34:00
0:35:04

;
0
0
0
0

20
22
23
21
25
26

I
1
2
3
5
6

AV40

liÀLvE HÀRAlïON TER HEIJDE (11 noveober 1989)

Plaats Nar!

1 VAI{ DE 4.I!OP DELFI, 10 KH (2 decaobcr 1989)

Plaatr Nean

Xoplopers

Olyapus 70
voc

voc

1 vAN DE.t:rcOP DELFT, 5 Xl{ (2 decembcr 1989)
.t

PleeÉr tÍrea :

ltlsscn,
'Ende,Hcloe v.n,d.r
Pl.È€rsc,Astrld
HerDans , Cherlotte
l,arsen, L.
Cous lJ nse , Paula

011:rpus 70

1 Vcroaas,Jan
LZ Soid,Derk Jen
1 BronsuíJk,H,
I Xooy,Hans v.d.

29 Po1r.RÍnur
39 SnlJkcrr.Gcr
41. GrcvcnsÈcttc,Paul
1.5 VltaÈ,Hane van
1 Aencn,l{leke

55 Eol,PeuI van dc
56 Hulgcn,E.
59 OoEGna,Peter
1 lllddc,Corry

15 Roozenburg,llÍn
17 Vecr,Gerrlt van de
20 Hooguoud,Frcd
2L Bcrgen,Ed van den
22 l{etJcr,Fltp
69 PcrdiJk,Frans
3 Gccnhulzen,SophÍe van

7L Soffcnet,Ien
21 RonanÍ,Albcrt
7 Satd,C.

CaÈ

HS

HS

l{v1
t{\,2
HS

HS

HS

HS
D

HS

HS

HS

DV
l{v1
rív1
Hvl
tív1
lívl
HS

DV
HS
HV1
D

:::
E

l1l:...
0:32:09
0: 33 :44
0: 33 :47
0:35:32
0:36:17
0:37:13
0:17 :25
0:37:31
0:38:51
O:39:2tt
0:t9:32
0:39:52
0 :40: 37
0: 00: 39
0:41:14
0:42:17
O:43:26
0:43:37
0 :43 : 41.

0:43:43
0:44:17
0:44 : 39
0:45:18

49
59
49
49
15
19rrJ d

TiJ d

I
1

34
61
65

1

91
98
60

5
68

Sparrcbooo , Ull
Teunlsscn, Erlc
Pols , Rlnus
SEld,DGrk Jàn
S.ltzlnter,Joop
SchÍlt. Esthcr
GrevensÈctte, paul
Ouden,Joop dcn
Grleken,Nlco vrn
Seld-van Bochova,C
Vc rhagen , Tt tus

PAC
oL70

1:12:03
I :13:28
1:24:03
1:28:39
1:29:17
1:30:06
l:38:22
1:40:33
L:.42;42
1:lt7:!5
1:59:48

PAC
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I
THE IIAGUE 10 I{ILES (5 noveubel 1989)

Plaate Nsa.E

THE IIAGUE 10 I{ILES (5 novembeq l9B9) vervolg

PlsaÈ3 Naau

237
17

242
230

86
88
15

256
l8
91

238
8

2L
94
4

100
28

104
105
27t
108
113
114

31
13

119
14
33
15
3ó
36

29t
2L
b3
30

298
t2

ZlJl,FrÍts vEn
RelJnders,Rencc
Gaag,Ton van de
Lecutren,Hcnk van
Breugoo, Henk
XsÈsburt,Hans
Grond, Peter
Dooranschet , Leo
Heroans , Ben
lacn, RoeI
Tult,!í1chlc1
Gccnhulzcn,SophÍe van
SaÍd, Core
Roon, Xees
Roest,Jan van der
GrÍcken,Nlco van
Beek, J. van
Habraken,Hans
LÍe fr Ínk , Henk
NÍeuuenhuls , Hans
Oudenhoven,Ruud van de
Veen,Theo van
Roelfseoa,Rob
Bunk,Glneke
DlJk,Thea van
Klee,Ton
Koopnan - Zuerus , Harianne
Heruans , CharloÈte
Vlsser, Ineke
Pietcrse,Astrld
Pronk,ArJ a
Honing, Dick
Verstcr, Elslc
Habrakcn, Sylvle
Stnrtan,Pault ven
Lar:en, E.
GordÍJn. Cherlotte

I
Cat TiJd

;;' i:ii:l
HS 1: 11:31
HS l.:12:45

#i i:ii:l
HS 1:13:52

iï' iiltil
D 1:15:21

*i liiiiil
HVl 1:18:41

ml i:iiil
Hv1 l:20:10
HVl 1:20:10

fu, i:it:1
DV 1: zr:13
D L:23:42

I' i.íi:il
HS l:27:29
DV 1:28: L1

iï i:ií:il
Dv 1:44:30

I

1
1

l8
1

36
39
55
I
7
9
3

13
76
16
84

1
102

5
110
117

1
123

3
30
4

134
138
1(1
1411

38
lt7
167
168
183

4E
1.9

51
51.

2
t94
L96
197
201
208
2t6

69
22?

71
72

aa,

226
7',
80

233

l(atc,l{artl tcn
Hota,Rosa
Paardekooper , !Jla
Sperreboon, W11
Teepe,Tou
Raghos lng, Rabln
St lvÍus,Rochc
Ravensbergen , lJÍo
Rotgans,Kces Jao
EaIlcoan, PÍe lcr
Schuppen,Ànnc vrn
Dykc , Barqy
EeI,Rob
Brugaan,Ioule
Suld,Derk Jan
XoolJ, Hans van der
Pols , Rlnus
VaIentln, Inc
Hakkaart,Jaap
BrÍnk,Frans ten
Velzen,Clska van
Graaf,lJilleu de
Evers,Joop
Vernolen, Ton
Beek,Jaap van
Verhocven,Joop
Prlns,Arrt
Stolk, Xerel,
Brecht,John van
Heerkens,Ton
Golnga,Jeroen
RÍp , Cecs
SnÍJ kcrs , Ger
Grcvenstette, PauI
llaerdÈ,Jos de
Bos,Drles van dc
Berg,Aad van de
RlJn,Piet van
Brugnen, Geortette
Hartnan, John
lí8gnee, PeÈer
Verbaan,Jaap
Hooynans, L.
Tle lenan, Adrl
PerdIJk, Henny
Dunne,Paul van
Hulgen , E.
líelnders, Pleter
Arendsen, Fred
Groen, ] eler
Hendriks , Dennis
S I ÍJ pen , Paul
Zsager , Hans
Oomen

AC Fortls
Portugal

PAC

AV Batavcn

V&LTC

IlÍon

Tl tË

!7 i46
52:.4O

:57:41

CaÈ

HS

D

HS

lív1
HS

HS

HS

lN3
lNl
HVl
D

lív1
HS

ltvl
HS

rÍv2
HS

D

HS

HS

DV

HS

HV2
tÍv1
HV2
HS

HS

HS

HS

HV1
HS

HS

HS

HS

Hvl
HV1
tív1
t{v1
DV

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HVl.
HS

Hvi
HVt
HS

HS

H\:1
HVt
HS

52:51
52:55
55 :08
55:16
56:15
57 :09

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0:58:05
0:58:14
0:58:25
0:58:33
0:58:53
0: 59 :02
0:59:08
1:00:12
1 :00: 28
l:00:33
1:01:09
l:0I:41
1:01:45
1:01:59
1 :02:04
1:02:34
1:02:35
1:02:43
1:03:OE
1:03:30
1:03:34
1:04:00
1:04:52
1:05:02
1:05:56
l:06:00
1:06:01
1:06:17
1:06:35
1:06:59
1 :07:23
1:07:30
1:07:38
1:07:51
1:08:01
1:08:44
1 :09:13
1:09:31
1:09:35
1 :09:36
1 :09 :42
1:09:5E
1:10:35
I : I0:57
1:10:59
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DUTNDTGT CROSS (TNTERNATTONAÀI) ].O KM 10 DECn{BER 1989

t.
2.
3.

L6.
20.
57.

l_1 5.
LL7.
t_34.
L40.
147.
L57.
L62.
L67.
L82.
183.
L98.
2L3.
2L5.

Marcel Versteeg (V&LTC)
Herman Hofstee (DOS D)
Rene Godlieb (ÀAC)
Jan Dirk Hazeleger
Ialim Paardekoper
Roche Silvius
Pierre van Leeuwen
Christiaan den Hertog
Frans ten Brink
!{iIlem de Graaf
Ed Hartman
Jeroen Goinga
John Machiels
John van Brecht
PauI GrevensteÈte
Hans Bongers
Peter Magnee
Berend van Zetten
Leo Dommanschet

30.43
30.55
30. 59
32.25
32.5L
34.50
37.01_
37.05
37.45
37 "57
38"17
38"38
38.44
38.59
39.55
39.59
4L.25
45 "28
46.28

2L9 deelnemers totaal

DUINDIGT CROSS (DÀI{ES TNTERNÀT.) 3L KM 10 DECE},IBER 1-989

l

L
2
3
6
I
9
4

Marjan Freriks (Daventria)
Jolanda Homminga (ÀDÀ)
Leatitia Vriesde (À\lR.)
Ine Valentin
Ànne van Schuppen
Regina van D.r1m (Ho1land L)
Maartje van Àtter

L2.O7
12 .30
L2 .4t
13.06
13"15
L3"19
15.54

38 deelneemsters totaal

DUINDÏGT CROSS (DÀIVÍES \ETERANEN) 3à KM ].0 DECEI\,IBER 1989

1. EIs Raap (Sagitta)
4. Corry Midde
5. Els Bloemen

l_3.55
L4.52
14.53

7 deelneemsters totaal

DUTNDIGT CROSS (ImREN \IETERÀNEN) 8KM 10 DECm{BER 1989

l-. Steef Kijne (AVR)
2. Frits Boudewijn (V&mC)
3. Peter Vlaarkamp (ÀV Castricum)
7. Kees Jan Rotgans

22. Louis Bnrgman
23. Pieter Bolleman
42. Johan lQnoester
5L. Fred v.d. Gon Netscher
53. Nicolaus Wareman
59. Peter Groen
65. Jaap Verbaan
69. Paul van Drnne
70. Hans Zwaget

28.30
28.36
28.40
29.5L
31.43
31.49
33 "25
34.L4
34 .43
35.28
36.00
36.45
37 .00

81 deelnerners totaal

(vet2 )
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KERST %MARÀTTíON ZOETERI^IOUDE 21.1 KM L7 DECM,IBER 1989

L.
2.
3.

L4.
28.
40.
57.
72.

LO2.
l_06.
LO1.
1L3.
LL7.
118.
L25.
L28.
1_3 L.
134.
1_36.
1 39.
148.
1s3.
154.
r-56.
r.58.
l_60.
1,64.

l-65 deelnemers totaal

Huub Pragt (V&LTC)
Jan Dirk Hazeleger
Theo van der Veer (ÀV Holland)
Henk Sirnonis (?)
Wim Ravensbergen (Bataven)
Dirk Jan Smid
Ciska van Velzen (Ilion)
Ton Heerkens
Pim Reijntjens
Co Rip
Tom v.d. Gaag
Piet Meinders
Renee Reinders
Peter Groen
Henk Brelikom
Toon Storm
Sophie van Geenhuizen
!,IiIfried Hoogmroud
Flip Meyer
Ben Flink
Henk van Leeuwen
Kees van Roon
Henk Willems
Ria v.d. Berg
Jaequeline van Ti1
Rob BiIt
Ànna Wiersma

t.o9.22
L.Og.42
1. l-L. 54
L. 16. 19
t .19.40
L.2t.40
1.25.47
t.28.23
L.33.45
L.34.29
t-. 34 . 5L
L.36.12
1.36.31
L:36.44
L. 38. L7
L"38.52
1.39.t9
l_.40. 10
L.40. 38
L,4L.L2
1.44. 38
L. 50. 21
L.53. 31
L.56.47
r-.58. LL
L.58.29
2 .05. 1r-

vetl)
vet3 )
sen)
dam)
vetL)
sen)
sen)
sen)
sen)
dam)
sen)
sen)
sen)
dam)
vetl-)
sen)
vetl)
sen)
vetL)
vetl)
dam)
dam)
sen)
dam)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(

(
(
(
(
(
(
(
(

Le
Le

29e
Le

2Oe
62e
64e
65e
68e

5e
7Le
77e
80e

9e
37e
83e
39e
90e
45e
46e
10e
LLe
92e
13e

DUTNZTGT CROSS (CLINGENDÀEL) 8KM 26 DECB{BER 1989

l-. Hans Ooster:r^iijk (Ilion)
2. Frits Boudewijn (v&LÍrc)
3. Roche Silvius
5. Ton Toet
6. Jeroen Goinga
9. Joop Seizinger

32. Henk Mollena
35. Cor van der Harst
36. Esther Hartman
46. Cor Tekelenburg
58. Jan van der Roest
73. Ànne Geert, Bosma
79. Gerard van Duinen

87 deelnemers totaal (82 gefinished)

26.43
26.55
28.09
30. 14
30.58
32.07
35.L2
35.26
35.29
37. L1
38 .37
42.04
46.L2

1e
1e
2e
2e
4e
5e
9e

L0e
Le

26e
24e
38e
33e

sen)
vet)
sen)
vet)
sen)
sen)
vet)
vet)
dan)
sen)
vet)
sen)
vet)

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
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Het bestuur van THE HÀGUE ROÀD RUNNERS

Ton Vermolen,
(voorzitter)

Gerrit van PeIt,
( vice-voorzitter )

Jacques BeIjon
( penningrmeester )

Àstrid Pieterse
( secretaris )

Michel Àarts
( Iedenadm. )

Frank Thuys
(wedstrijdsecr. )

Loes Àarts
(2e secretaris)

Peter Oomens
( commissaris )

Leeuweriklaan 11, 2566 JÀ Den Haag
tel. 070-3642254

Ln.v.Meerdervoort 563, 2563 ÀX Den Haag
tel. O7O-363452t

Regentesselaan 74, 228L VH Rijswijk
ÈeI. O7CI-39996L3

v. Luneystraat 52, 2581 XD Den Haag
tel. 070-3502860

Parkweg L7-w, 2585 JH Den Haag
tel. 070-3502362

Zeekant 104h, 2586 JJ Den Haag
tel. 070-3520540

Parkweg L7-w, 2585 JH Den Haag
tel. 070-3502362

Margarethaland 269, 259L VA Den Haag
te1. 070-3477584

Redactie HOT ROAD REVTE!{

Loes Aarts

Els Bloemen

Fred vd Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Christiaan den Hertog

Peter Magnee

Renée van der Roest

Ger Snijkers

Nico Tetteroo

John Zuydwijk en
Petra Zuydwijk

Parkweg l7-ur, 2585 JH Den Haag
tel. 070-3502362

Parsifalstraat 11, 2555 WG Den Haag
tel. 070-3256882

Puttensestraat 37, 2583 PÀ Den Haag
tel. 070-3524715 (035-72175L, werk)

2e Ànt.Heinsiusstr. 84 , 2582 Wil Den Haag
teI. 070-3544992 (070-3843210, werk)

C. Reinierszkade 133, 2593 HN Den Haag
te1. O7O-385972O (O2O-649L655, werk)

Uilebomen 92, 25LL CS Den Haag
tel. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

Verniljoenstraat 53, 2284 cv Rijswijk
teI. 070-3943193

QueridostraaL 47, 2274 XC Voorburg
te1. 070-3860544
(070-3694341, tst. 3306, werk)

Nieuwediepstraat 14, 254? TJ Den Haag
Èel. 070-3238801

Tanboerijnlaan 2O5, 2287 TH Rijswijk
teI. 07O-394L684
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THE HAGUE ROAD RUNNERS

HEE IIÀAR HIREETàIJ OP 9 - 10 - 11 - L2 FEtsRUARI 1990

VERTREK OP 9 FEBRUÀRI OM 13.00 uuT DOORNIKSESTRÀÀT

PRrJS p. p.
+

I.{ET DE BUS p.p.

f . 70,-

f . 75,-

BETÀLEN: CONTÀNT of GIROBETÀÀLKÀÀRIT V(DR 1 FEBRUÀR 1990

aan: Heidi of Gerrit v.d. Veer. tel.: O7O-3gOl'-5g7

De prijs per persoon is gebaseerd op 6 personen per huisje.

>1s-

Ik ga mee en betaal voor huisje
met bus

f.
f.

TotaaI f

4.

5.

6.

Vertrek uit Wirfttal op 12 februari 1990 on 10.00 uur.

Inlichtingen:
bij Heidi of Gerrit v.d. veer. TeI. 070-3901597.
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RANKXEROX
COPY-SERVICE

Parkstraat 35
251 4JD DEN HAAG
Tel.070-3924231

ZWART IWff KOPIEËN

KLEURKOPIEEN

DESK TOP PUBUSHING

COPY SERYICE ABONNEMENT

FAX.SERVICE

I<ANTOORBENODIGHEDEN

Als u het Rank Xerox Copy Service Centrum bii u in de
buurt bezoekt, opent u de deur naar een ongekend
uitgebreide reeks kopieer- en afwerkmogelijkheden. Of
het nu gaat om een enkel kopietje of een omvangrijk
rapport, in zwart / wit, op gekleurd papier of karton.
lngebonden of op transparanten Voor presentatie.............*.

'Xerox. Rank Xerox en Telecopier zijn geregistreerde warenmerken en handelsnamen van Rank Xerox Ltd
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EàRIT'S @R}TER

Een eigen rubriek voor de trainingscoördinator,
wat een luxe zeg! De populaire, grappige jongen
uithangen? Daar voel ik niets voor en evenmin
om in het kader van mijn trainingstechnische
werkzaamheden trainers en pupillen te over-
stelpen net dure, vaak onleesbare artikelen uit
binnen- en buitenland. Zonder wetenschappelijke
begeleiding waren we nooit zo ver gekomen in onze
dierbare loopsport als waar we nu zí1n, maar
trainingsescapades baseren op puur wetenschappelijke
onderzoekingen, is een farce! ttThe proof of the
pudding is in the eatingrr, zegt de Engelsman of
-vrouhr (je noet tegenwoordig zo oppassen!) en dat geldt ook
in het sportbedrijf.
hletenschap heeft pas zin wanneer het aan de praktijk wordt
getoetst en daar mankeert wel eens wat aan! Bovendien
spreken de geleerden elkaar vaak tegen en dan rest er voor
het trainerszieltje niets anders dan zeLf uitproberen. Het
kan goed gaan, maar ook heel erg fout en bij het laatste
denke men bijvoorbeeld aan ene Jos Hermens, die overigens
nog steeds zeer sterke wereldrecords (20 kn en één uur
hardlopen op de baan) in zijn bezit heeft, maar door
overbelasting op vrij jonge leeftijd rnoest afhaken met
twee versleten achillespezen. Tragisch voor Jos, maar het
heeft ons onder andere geleerd, dat je niet ongelimiteerd
op een sintelbaan en zeker niet op een kunststofbaan kunt
trainen. Eenmaal per week is voldoende en de enorme hausse
aan atletiekblessures op de baan is deels te wijten aan de
toegenomen omvang van de belasting, maar hoofdzakelijk aan
het meer dan éénmaa1 trainen op kunststof.

Maar nu ter zake en even uitleggen wat ik zoal in deze
rubriek wil stoppen. líel, in eerste instantie de praktische
uitvoering van trainingsbouwstenen zoals duurloop, interval
duurloop enzovoort, op een simpele manier, hraar zowel
trainers a1s pupillen iets aan hebben. Op de schematische
tekening van ons geliefde Oostduinenparcours riehting
Meyendel-Katwijk-Noordwijk zal ik aangeven hoe een trainer
met haar/zí1n groep een duurloop dient uit te voeren,
waarbij iedereen op haar/zí1n eigen niveau loopt en de
groep toch bij elkaar wordt gehouden.
Maar voordat we daaraan beginnen, eerst een aantal kant-
tekeningen of observaties ían nij.
- Een trainer leidt de warming-up en cooling-down, maar

begeleidt de kerntraining en loopt dus niet vooraan de
meute tijdens de uitvoering van de duurloop.

- Een trainer stelt zich in dienst van de groep en traint
niet mee om haar/zíjn eigen conditie op peil te houden.

L5



Een trainer verzamelt bij haar/zíjn groepsleden gegevens
over de rustpols (aantal hartslagen over een vo11e
minuut direct na het ontwaken) en stelt aan de hand
daarvan globaal de intensieve (korte snelle) en
extensieve (lange rustige) duurloophartslag (per minuut)
vast.
Voorbeeld: een persoon van 35 jaar heeft als maximum-
hartslag 220 35 = HF L85, de rustpols ('s morgens) is
50, berekening met een duurloopbelasting van 70/752.
HF = 50 + 7OZ (185-50) = 50 + 95 = HF L45) duurloop
HF = 50 + 752 (L85-50) = 50 + LOL = HF 15L) 1 2 uur

Deze berekening kan worden toegepast bij dames en heren met
een redelijk tot goed duurvermogen (duurloopcapaciteit
mininaal L\ uur) en is bruikbaar tot en met groep 7/9(?).
Daarna, vooral met echte beginners, letterlijk en
figuurlijk vinger aan de pols! Bij deze mensen ligt
namelijk de verzuringsgrens veel lager en zal men soms van
50 tot 608 noeten uitgaan bij de uitvoering van de duur-
loop. Het kan eenvoudig door de trainer worden vastgesteld,
öf ourdat pupillen reeds in een vroeg stadiurn afhaken
(verzuring), öf door niddel van hartslagcontrole tijdens de
duurloop, waarbij blijkt dat de betreffende persoon niet op
60, maar op 908 ronddoolt! ! En denk eraan, beste mensen,
dat dat laatste in beginnersgroepen heel veel voorkomt!
Beginners denken vaak dat de 'bij' moeten blijven en een
trainer moet ze erop wijzen, dat ze hun eigen tempo moeten
aanhouden onder het rnotto |tmaak je geen zorgren, degene die
nu voorop loopt, liep in het verleden ook achteraan. Het
is geen schande om aan de staart te lopen. Heb geduld, bouw
het rustig op, train regelmatig en over een aantal weken/
maanden loop je in de middenmoot! It

HOE GAÀN WE MET DE GROEP OP STÀP?
Uitgaande van het schenatische parcours doen we de warming-
up tussen clubhuis (1) en watertoren (3).
De trainer informeert de groep over het te lopen parcours,
hoe lang er wordt gelopen, hoe het, drinken is verzorgd
(geen mogelijkheden om te drinken onderweg, dan zit er
niets anders op dat de trainer met de fiets meegaat, of een
assistent vraagt om op vaste punten de drankjes uit te
reiken), en hraar de snellere lopers/loopsters een extra lus
Iopen of wanneer wordt gestofzuigd door de kopgroep (terug
gaan tot de laatste loper).

opdrachten tot het lopen van een extra lus worden ook
onderweg gegeven om de groep bij elkaar te houden.
Àfhankelijk van de onderlinge verschillen kunnen in een
Ius, bijvoorbeeld Meyendel, de snellere lopers linksom

L6



Iopen en de langzamere lopers rechtsom. Krijgen ze elkaar
in het zicht, of komen ze elkaar tegen, dan draaien de
Iangzamere lopers weer om en gaan we weer verder richting
!{assenaar.

En waarom lopen we met de trainer voorop 'blik op oneindig
en verstand op nul' richting boulevard Katwijk zonder één
keer te stofzuigen en de achterblijvers op te halen. Het
uitgangspunt is toch niet Katwijk halen, nee de
doelstelling is L\ tot 2 uur duurlopen op je eigen niveau
en toch iedereen het gevoel geven dat ie er bij hoort!
Juist wanneer iemand de indruk heeft dat zí1/hLj niet wordt
opgehaald (aan haar/zí1n lot wordt overgelaten), dan
probeert men bij te blijven en loopt men zich over de kop.

Extreem gesteld, moeten trainers zich ook niet in de nesten
werken om iemand van groep L1 met groep 1 mee te kunnen
Iaten doen, maar ook binnen een groep van 20 tot 3O mensen
is het vorenstaande van toepassing.
Ik neem aan dat een trainer haar/zí1n groep kent en
derhalve van tevoren een insehatting kan maken van de sub-
groepjes. De groepsleden kunnen een trainer het nodige werk
(berekening hartfrequenties) uit handen nemen en ook zelf
tijdens een duurloop hun hartfrequentie controleren (pols
of hals); LO/LS seconden en vermenigvuldigen met 6/4. Het
is wat globaler dan een hartslagmeter (PE 30O zonder
geheugen ongeveer f. 400r-; PE 3000 net geheugen ongeveer
f. 650,-), maar het werkt we1 als je direct na inspanning
(binnen vijf seconden) begint net tellen!
Trainers en pupillen, doe je voordeel met het vorenstaande
proza. De eerste categorie, loop alsjeblieft niet voorop te
stieren zonder je om de rest te bekommeren, maar geef
iedereen het volle pond en de overtuiging dat ze echt bij
de groep horen. En is het verschil te groot (te snel of te
langzaam), praat de mensen dan naar een hogere of lagere
groep, want ook daar is het net zo gezeJ-lig.
De tweede categorie, maak van de training geen wedstrijd.
Denk eraan dat de meeste leden van de groep zich voor-
bereiden op een wedstrijd. Met andere woorden, een training
betekent een inspanning van 708 (duurloop) Eot 85/9OZ
(intensieve tempoloop) en geen wedstrijd (1008) t I t t

Een volgende keer praten hre over het doel, de inhoud en de
uitvoering van de intervalduurloop. Ju1lie weten wel, die
minutenloopjes net gelijke of kortere pauzes die vooral in
het begin als intensieve tempolopen worden uitgevoerd; in
de pauzes niet voldoende wordt hersteld en het tempo na
enkele herhalingen danig afzakt of men zelfs afhaakt!
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\M,IENDEN EN VRIENDINNEN, ZELF TRÀINEN OF TRÀINING GEVEN, IS
GEEN PT'UR LICHÀI{ELIJKE ÀCTIVITEIT MÀÀR OOK HET KOPPIE
GEBRUIKEN! ! !

En het blijft rne pijn doen als ik een Hague Road Runner, €Íl
dan een afgehaakte, net rode bietenkop en pijnlijke benen
amechtig en verloren in het duingebied zie ronddolen.
De zaterdag- of zondagmorgentraining (net uit bed,
nietwaar) is bij voorkeur een rustige duurbelasting en dus
genieten van zon, regen, storm en het strand- en duin-
landschap om ons heen. Een heerlijke douche (wat is heet,
Frans?), een kopje koffie of een pilsje na afloop, zalíg
toch? En als je wat langer blijft napraten, eet dan een
paar bruine broodjes met kaas. Dat is toch echt nuttiger
dan een X aantal pijppies bier. Sorry hoor barcornmissie,
staat de Bokma al koud?

Ham Hendriks
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Een verslag van een onderzoek dat gehouden is aan de
Rijksuniversiteit van Limburg door mevrouw Dr. D. van DaIe.

Sporten helpt bij afvallen en op den duur heeft sporten een
positief effect op het behoud van het verkregen lichaams-
gewicht.

Lijnen, vermageren, op dieet zíjn: voor veel mensen is het
een bepaalde vorm van leven geworden. In Engeland is 652
van de vrouhren en 358 van de mannen op dieet of op dieet
geweest. In Nederland zal dit niet veel anders zijn!
Voor het onderzoek van mevrouw Van Dale werden uit 600
mensen 58 geselecteerd. Deze mensen kampten met een
duidelijk overgewichti de Quetelet Index was gemiddeld 33.
Quetelet Index (Of) is de verhouding tussen lengte en
lichaamsgewicht.
lengte x lengte = .. : gewicht = QI
QI t 1 20 te mager
QI z 20-25 -+ gezond gewicht
QI r 25-30 -+ te hoog gewicht, risico voor de

gezondheid
QI : 7 30 -> duidelijk verhoogd risico op ziekte.

RUSTSTOFWTSSELTNG (RS)
Het onderzoek moest uitwijzen of sporten op den duur een
daling van de RS tot gevolg heeft. ÀIs men door minder t,e
eten gewicht verliest, past het lichaam zich aan de
verminderde hoeveelheid voeding aan. Met name de RS kan
da1en. Het wordt dan steeds moeilijker om af te valIen. Men
moet dan steeds minder gaan eten, niet alleen tijdens de
periode dat men het dieet volgt, maar ook erna. Sporten
verhoogt de RS.

Bij het onderzoek van mevrouw Van DaIe is gekeken of mensen
die een energiebeperkt dieet volgen en daarnaast ook
sporten, niet de nadelige gevolgen van het dieet zouden
ondervinden en uiteindelijk meer gewicht verliezen dan
mensen die niet sporten.

De deelnemers aan het onderzoek werden onderverdeeld in een
dieetgroep en een dieet-sportgroep.
Het dieet bestond voor beide groepen uit eoo-800 kcal. per
dag. De eerste zes weken was dit alleen maar vloeibare,
eiwitrijke voeding. De tweede zes weken mocht dit aangevuld
worden met normale voedingsmiddelen.
De dieet-sportgroep deed 4-6 maal per week aan sport, te
weten: aerobics, hardlopen, fitness of zwenmen. Bij deze
groep was er meer gewichts- en vetverlies, maar de
verschillen waren niet erg groot. Het leek erop dat de
sport de nadelige effecten van het energiebeperkt dieet
voorkwam.
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De daling in de RS was kleiner voor de dieet-sportgroep dan
voor de dieetgroep. Dat er we1 degelijk flinke verschillen
tussen de groepen rdaren, werd duidelijk toen de resultaten
van aIle personen werden samengevoegd.

HET SPORTEN VEROORZAÀKTE MEER VET- EN GE!{ICHTSVERLIES.

Na drie jaar waren de meeste mensen (7OZ) uit de dieet-
sportgroep gestopt met sporten. Slechts 9 van de 36
personen waren blijven sporten en zi) bleven goed op hun
lage gewichÈ. De niet-meer sporters en de niet-sporters
waren al hun gewichtsverlies weer bijgekoruen.

De RS van de mensen die waren blijven sporten, hras hoger
dan van degenen die ermee waren gestopt. Uit dit onderzoek
is gebleken, dat sporten een duidelijk bevorderende factor
is om de daling van de RS te verminderen. Ook het behoud
van het gewichtsverlies is deels toe te schrijven aan het
beoefenen van sport. De doorzett,ers zí1n godd gemotiveerd
en beschikken over discipline, welke zí) ook op kunnen
brengen om minder te eten

Bij één groep is tijdens de onderzoeksperiode ook gekeken
of de dagelijkse activiteiten mogelijk veranderden, met
name gingen zi) het dieet en het sporten compenseren door
overdag rust,iger aan te doen. Het tegengestelde bleekz zí)
werden juist actiever!

De meest geschikte sporten bleken: aerobics, zwemmen en
fietsen. Joggen is niets voor obesen (= dikke mensen); zí)
hebben teveel last van hun gewicht en krijgen daardoor
sneller kans op blessures.

Bij het onderzoek viel fietsen af. Je kunt het mensen
namelijk niet aandoen om thuis kilometers op een
hometrainer te gaan fietsen. Het moet ook nog leuk blijven
om het voI te kunnen houden. Het sporten had niet tot
gevolg dat de deelnemers aan het onderzoek meer gingen
eten. Intensief, kortdurende sporten geven wel een
hongergevoel. Matige sportbeoefening gedurende een langere
tijd heeft dat effect niet.
JOJO-EFFECT
8Ot van de deelnemers uras aI eens op dieet geweest. ÀIlen
hadden dezelfde ervaring: optimistisch beginnen, niet
volhouden, hreer beginnen, enzovoort. Àfvallen - aankomen -afvallen.
In het onderzoek werd geen verschil aangetoond tussenjojoërs en niet-jojoërs. De deelnemers aan het onderzoek
kregen een streng dieet hregens de controle en omdat de
onderzoekster snel resultaat, wilde zien.
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In eerste instantie is er de beloning van de weegschaal,
maar die is van korte duur. De eerste maanden is men nog
weI gemotiveerd, maar daarna niet meer. Gedragsverandering
is een betere remedie dan een strikt dieet.
In de tweede fase van het onderzoek mochten de deelnemers
ook gewone voedingsmiddelen gebruiken. Deze fase was
moeilijker. Men vond het in het algemeen makkelijker om
niets te eten dan iet,s. Maar het, is belanqrijk dat men zLcn-
bewust wordt van wat men eet. Veel mensen weten niet wót ze
eten. Àls je ze wijst op 'verborgen vetten' in de voeding,
kijken ze verbaasd. Naast het bewust maken, proberen veel
diëtisten ook het, eetgedrag te veranderen.

Voorbeeld: als iemand verslaafd is aan chocolade, moet je
in het dieet géén chocolade verbieden. Je moet het gebruik
van chocolade (in mindere mate) we1 toestaan en eventueel
andere dingen uit de voeding weglaten. ïets totaal
verbieden, werkt niet.
Meer bewegen, is ook een gedragsverandering, maar dan helpt
het ook niet a1s je één uurtje per week sport en de rest
van de week overal de auto voor pakt. Veel lopen en
fietsen, heefÈ meer effect; dat is uit het onderzoek wel
gebleken. Echter, 7OZ van de deelnemers is weer terug op
het oude gewicht; dit komt omdat er te weinig nadruk is
gelegd op de gedragsverandering.

Uit: proefschrift 'Diet and excercise in the treatment of
obesity' door Dr. D. van Dale. Voor u gelezen door
Ria van den Berg, diëtist c.d.
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BI,BSiST'RE-BEHAIIDELING-PRE\IEIITI E

Àls fysiotherapeut van de club wil ik jullie informatie
aanbieden ter preventie van blessures of klachten. Het is
de bedoeling dat ik de komende maanden verschillende hard-
loopblessures in het clubblad behandel.

INLEIDING
De meeste mensen die aan sport doen, zíjn wel eens licht of
zwaarder geblesseerd geweest. Bij een optredende blessure
kun je jezelf het volgende afvragen: tr!Íat voor soort
blessure heb ik? [Íat is er beschadigd? Had ik eerder moeten
stoppen, en kon ik er zelf aI wat aan doen? Daarom is het
van belang inzicht te krijgen in de structuren van het
nenselijk lichaam die we eventueel kunnen beschadigëD, en
de manier waarop we zelf al hulp kunnen toepassen bij
blessures.

We spreken van een blessure, tanneer we nieÈ meer kunnen
functioneren zoals we graag zouden willen. Een verkeerd
gebruik van het, houdings- en/of bewegingsapparaat in een
werk- of sportsituatie kan leiden tot klachten. Vroegtijdig
(her)kennen van een blessure is van groot belang. Het acute
stadium is het meest geschikt voor behandeling. Een
ongeschreven regel is, dat de genezing van een blessure
tweemaal zoveel tijd vergt a1s de t,ijd dat een blessure
bestaat.

PREVENTÏE
Preventie betekent letterlijk voorkomen, in dit geval het
voorkomen van blessures. Er zijn drie vormen van preventie.

Primaire preventie: het geven van voorlichting aan de
sporter voor wat betreft:* training: opbouw, intensiteit, duur, enzovoort;* schoeisel: eisen, aanpassingen, enzovoort;
't warming:up en cooling-down;* adviezen ten aanzien van blessures: zelfherkenning,

oorzaken wat te doen.

Secundaire preventie: het behandelen van de aanwezige
blessure.

Tertiaire preventie: dit omvat de nazorg van de
blessure. Het accent ligt hierbij op het belastings-
progranma om de sporter op een verantwoorde manier op
het, oude niveau terug te krijgen, zodat er geen
recidieven ontstaan.
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Het is de bedoeling dat de volgende blessures en klachten
in de komende maanden in het clubblad besproken worden.

peesletsel,
verstuiking,
ontwrj-chting,
spierkramp,
steken in de zi),
huidverwondingen,
shinsplints,
achi I Iespeesontsteking,
hielspoorsyndroom,
chondromalacie.

SPIERBLESSURES
De spier bestaat uit een spierlichaam die is opgebouwd uit
spiervezels. De spier hecht aan een bot door middel van een
pees, ën heeft als specialiteit het vermogen om samen te
trekken om ieder deel van het lichaam in beweging te kunnen
zetten. Voor het tot stand brengen van een beweging wordt
elke spier korter en ontstaat er een trekkracht op pezen en
aanhechtingen, welke ervoor zorgen dat de botten bewegen.
Wordt een spier, op het moment dat hij zich aanspant, të
zwaar belast, dan kan er een scheur in de spier ontstaan.
Verschillende delen van de spier kunnen geblesseerd raken.
In veel gevallen is er sprake van een scheuring van het
spierlichaam. Soms is de overgang tussen spierlichaam en
pees gescheurd. Bovendien kan de spier aan zí1n aanhechting
op het bot scheuren.

De ernst van een blessure is afhankelijk van de kracht die
in de spier wordt opgewekt. Men maakt onderscheid in een
partiële verrekking, waarbij slechts enkele spiervezels
overrekt zí1nr €D een totale scheuring, waarbij 50-L00? van
de spiervezels gescheurd zí1n. Een plotselinge scheur in
een spier wordt ook wel 'zweepslag' genoemd.

Het is gebleken dat er bepaalde factoren zí1n, die het
risico op spierblessures verhogen.

Plotseling optredende verandering in spierspanning
gedurende een korte tijd (onverwachte krachtsexplosie).
Abnormale spanning in spiergroepen die de normale
beweging in het spier-peesgebied beperken.
Incorrecte of onvolledige rekkingen en warming-up.
Spiervermoeidheid aIs gevolg van te zqrare belasting.
Langdurige blootstelling aan koude.
Plotseling belasten van littekenweefsel.
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Een spierblessure geeft de volgende verschijnselen te zien.
Een stekende, acute pijn op de plaats van de scheuring
op het moment van het letsel.
Een niet meer kunnen aanspannen van de spier als gevolg
van een totale ruptuur of vanwege de pijn.
Het ontstaan van een bloeding en/of zwelling.
Een lokale, pijnlijke oneffenheid is voelbaar.

Elke wóensdagavond vanaf 20.00 uur houd ik spreekuur.
Klachten kun je dan laten onderzoeken.

Dannis van den Berg

.\

Srel\-

25



N

^\

CPC FEBST 31 IíAART 1990

Na afloop van de City-Pier-City
Ioop is het weer ba1 op de club.
Op zaterdagavond 31 maart 1990
vindt het grootse CPC-feest
plaats net lekker eten en
swingende nuziek. Dit feest is
voor iedereen, HRR'er, CPC'er,
supporter, aanhang, loper en
niet-Ioper. Doe je te goed aan het
diner, laaf je dorst met een
exotj.sche cocktail, gooi de
beentjes los op de dansvloer,
vertel elkaar je sterke verhalen.

Het feest wordt ditmaaL opgeluisterd door de swingende
rhythn & bluesband 'No Doubt Gang', die het clubhuis op de
grondvesten zal doen trillen met een mix van hart-
verscheurende 'deep south' bluesballads en stevige
Texaanse gitaarblues.
Voordat de band losbarst, kun je deelnemen aan een
overheerlijke pastamaaltijd. Dat wordt smullen van de
specialiteiten van onze chef-kok.
Àan de bar zijn diverse bieren verkrijgbaar en de
liefhebber lcan zijn keuze maken uit verscheidene kleurrijke
en smakelijke cocktails.
De kosten zijn gering in vergelijking roet het gebodene.
Diner + feest kosten je fI.2O.-, alleen toegang tot het
feest (dus zonder naaltijd) kost fI. 10.-.
lilanneer je aI dit .noois niet aan je voorbij wilt laten
gaan, schrijf je dan in door middel van de inschrijfstrook
achterin dit clubblad.
De inschrijfstrook moet je uiterlijk 17 naart inleveren bij
Astrid Pieterse. Contante betaling vooraf.
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Het CPC-feest van 31 maart wordt opgeluisterd door een
heuse Rhythm & Bluesband. Deze band speelt stevig swingende
bluesmuziek, afgewisseld met doorleefde bluesballads en
heet 'The No Doubt Gang'. De Rhythm & Blues band 'Ehe No
Doubt cang' is in april L987 op,gericht. De bandleden hebben
zowel in Engeland a1s in Nederland in verschillende bands
gespeeld en zijn bij elkaar gekomen door hun liefde voor de
bluesmuziek. Blues kent vele stijleni 'The No Doubt Gang'
pikt datgene eruit waarbij het gevoel voorop staat. Bronnen
zijn o.a. Muddy lilaters, Bi9 Mama Thornton, Eric Clapton en
Robert Cray. De band wordt op het feest versterkt door
'special gruest,' Saxy Ed.

Jacqueline:
Jan :
Ben :

zang
toetsen en zang
gitaar

Dave
Kees

bas en zanq
drums 27



I

t

M* bopschoencn en
kteding van Zier Running,
sponsor yan alle grote in- en
outdoor baan- en
wegwedstijden. ook in
Den Haag : atletiektad van
de tockomst!

a

Ko^ eew kijken naar
de derde kunxxof-
rondbaan van Den Haag
en t€st bovendien
jouw ideale loopschoen
buiten op de
langste Laan.

Qo "rnron 
van één e.r.

van de:e advenenie
kriis je op oËe aan-
biedingen nog'€eut

\

F5,-

150 mdcUn volgew
öt ptit iW.

BIJ ZIÉR
LOOPT
ALLES

LEKKERI

extra koning

28

I

BMIBilEflERgT

zm

IAAN

-,

ëtG>< IP
,recÉ I(MHU

Bqrfu' irrclq"t

5,tè*tr' ,IUE YA

L,aan van Maídefl@n 650, 2564 AK Oen Haeg febt@n ffi612 11

D

i._

Nu al vaaaf f lES,-
tot Í i29,-

I
I



rÍIB IS ErB?

Jan en Renée, Ruud en EIs,
Cor en Riet, Loes en Michel:
slechts een losse greep uit
de vele'hardloopsÈeIlen'
dj.e onze vereniging rijk
is. gilat Heidi van der Veer,
de wederhelft van Gerrit
betreft, zouden dat er nog
veel meer mogen worden!
Heidi traint groep 12.
À1 worden de deelnemers
niet geacht om binnen de kortste keren een Hazeleger of een
Paardekoper te verslaan, de groep j.s er niet ongezelliger
om.

Hoe is Heidi trainster geworden?
rrTja hoe ben ik dat zo gehrorden. ... Het laatste jaar dat
Keith Deathridge CPC-groepen trainde, heb ik nij net Gerrit
aangesloten bij zo'n groep. Eerlijk gezegd, heb ik dat
hardlopen nooit zo leuk gevonden. Maar Gerrit liep al een
aantal jaren en hij had zelfs aI marathons gelopen voordat
hij lid van de HRR r,rerd. Hij was het ook die nij heeft
overgehaald mee te doen. Ik moet je zeggen dat ik er nog
nooit een ninuut spijt van gehad heb; ik ben hardlopen echt
heel leuk gaan vinden!
Enfin, op een bepaald moment had men geen trainer voor
groep 12. t{ij j.s toen gevraagd die kar te gaan trekken. Dat
vond ilc wel leuk voor een jaartje; het lijkt nij echter ook
wel eens leuk om te zijner tijd. in de gelegenheid te worden
gesteld een groepje te traj.nen dat weer iets sneller loopt.
Hoe groot is de groep?
Groep 12 varieert van 8 tot 20 man/vtourí. Het aantal
deelnemers schommelt dus nogal. Ik denk dat het ermee te
maken heeft, dat sommigen heel enthousiast beginnen en na
een paar weken weer afhaken.

En dan zijn er natuurlijk nog die doorstromen naar een
hogere groep....
Nou, dat zí1n er maar een paar. Vergeet niet, groep 12
bestaat voor het merendeel uit dames en/of  O-plussers, die
nog nooit hebben gelopen. Zíj halen bij wijze van spreken
amper het Hubertus-viaductl Zo dragen sornmigen ook gewone
glmpies die ze bij de HEI{À of zo gekocht hebben. Dat is we1
leuk natuurlijk: de mensen uit nijn groep willen gehroontegr
iets aan hun conditie doen en hebben geen overspannen
anbities. Dat hoeft ook niet! Er lopen er we1 een paar bij
die ook met een CPC-groep meetrainen.
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Heb je een trainerscursus gevolgd?
Ik ben er nu mee bezig! Harm geeft samen net l{ugo (van de
KNÀU) een cursus. fk moet zeggen dat het heel leerzaam is.
Op de zíjn bekende enthousiaste manier draagt Harm heel wat,
van zijn grote ervaring en kennis aan ons overi
bijvoorbeeld over hoe de verhouding tussen belast,ing en
herstel moet zijn, dè manier waarop je rek- en
strekoefeningen moet uitvoeren, loopscholing; wij krijgen
ook allerlei opdrachten. Zo'n trainerscursus is heel
zj,nvol, ook voor iemand zoals ik, die de langzaamste groep
train. Je steekt er altijd wat van op! Op dit moment is
zo'n 758 van de trainers bij de HRR gediplomeerd. Naar
verluidt, is dat bij andere verenigingen wel eens anders!
Een paar jaar ging het er bij onze trainingen - door de
bank genomen - ook minder professioneel aan toe.

Heb iii noq bepaalde opvattingen over hoe je jouw mensen
traint?
Ik breng wat ik geleerd heb uiteraard wel in de praktijk,
maar alles op een speelse, ontspannen manier. Een training
zíet- er meestal a1s volgt uit: eerst lopen wij rustig in,
daarna gaan we een paar oefeningen doen. Vervolgens doen
hrij de ene keer wat heuveltraining, de andere keer teer
tempolopen en loopscholing, rek- en strekoefeningen. Àch,
ik probeer de mensen op een gezellige manier enthousiast te
maken. Degenen die blijven, vinden het wel leuk, geloof ik.
Wij hebben een gezellige groep en we maken ook veel 1oI.
Het sociale aspect is wel van belang, vind ik. !Íanneer
mensen voor het eerst bij de vereniging komen, zitten zíj
er soms wat verloren bij. Niet zo vreemd natuurlijk, want
binnen de vereniging hebben zich hreer kleinere clubjes
gevormd t zo gaat dat nu eenmaal. En iedereen praat maar
over één ding: lopen! ÀIs nieuweling wordt je daardoor niet
vanzelfsprekend in één van die min of meer gesloten clubjes
opgenomen. Dat is dan ook de reden dat ik altijd probeer ze
er een beetje bij te betrekken. Niet iedereen heeft immers
de flair om gemakkelijk contacten te leggen, terwijl er
nogal wat mensen zí1n die niet alleen 1id zijn geworden om
het lopen, maar juist ook om contacten t,e maken.

Er zi in nrr inmiddalc, macr rilan 5OO lcdan: mi i drrnkt riat hpt
altijd wel moet, lukken om contacten te legoen!
Zeker, maar sommigen moeten even over de streep getrokken
worden. En dan heb ik nog iets op mijn hart, beschouw het
maar a1s een oproep. Ik zou het leuk vinden als er zich
meer echtgenotes van de mannelijke clubleden bij de
vereniging zouden aansluiten. Ik weet uit ervaring dat er
nogal wat vrouwen zijn die een hekel hebben aan lopen , of,
als dat niet het geval is, bang zijn dat ze niet goed
genoeg kunnen lopen. Welnu: je hoeft absoluut niet goed te
kunnen lopen a1s je lid wilt, worden! Ik vergelijk het maar
met tennis: iedereen kan gaan tennissen, geoefend of niet.
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Je hoeft niet allernaal Boris Becker te zí1n, zèg ik maar.
En je hoeft lopen ook niet leuk Èe vinden, want vrijwel
iedereen dj.e eenmaal wat regelmatiger Ioopt, gaat het leuk
vinden, dat staat vast!
Bovendien denk ik, dat wanneer man en vrouhr samen lopen, €r
op dat punt meer wederzijds begrip ontstaat; dat is
natuurlijk nooit weg!

Fred

voor grote en kleine bouwers
Bouwmotorhhnhondcl H. dr l/\íoor,dt uit Vootàury is ol
ruim 50 ioor olitief. Onze kennis von zoken is duJ'goed
onderbouwd', mog men wcl z€ggen. Zorel oonncmer ols
porïiculier profiteren doorvon.
Ook voor keukens, ko$en, tegcls cà opcn hoorden kunt u
biflons terecht. Lid von ÀN.V.f cn HEIN.
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nIST U DAT

onze sterke dames Ànne en Ine in Japan een estafette en
een marathon hebben gelopen;

onze trainer Pieter de Graaf niet van jojo's houdt;

onze trainer Frans Perdijk op de woensdagavond een heel
grote groep heeft (heeft, hij iedereen omgekocht of komen
er zoveel te laat?);
er een trainster is die regelnatig overwerkende
ambtenaren wakker schudt door op hun werkplek
rekoefeningen uiÈ te voereni

in groep 4 een surfer loopt die denkt dat elke training
een wedstrijd is;
de HRR z'n eígen Medisch Centrum West heeft. Wat speelt
er zich achter die deur werkelijk af?

de CPC-actie wederom een groot succes is;
Stadtkyll ruw uit de winterslaap is ontwaakt, doordat
een groot contingent HRR'ers en CPC'ers door, in en rond
het dorp renden;

menig huisje de horecawet weer aan de laars lapte;

het begrip verstekeling in Stadtkyll een heel nieuwe
inhoud heeft gekregen;

niemand nog een Buckler durft de bestellen aan de bari

onze hoofdtrainer op Nieuwjaarsdag wel bij de
KÀTER(1oop) in Voorburg gesignaleerd is;
parkeren bij HRR zowel op maandag als op woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag een probleem is;
de HRR de gemeent,e Den Haag een zotg is, maar dat er wel
een zorgcentrum op onze plek moet komeni

de HRR wel een haagse club is, maar toch zeer verknocht
aan de zee en Scheveningen;

er niet eens een feest was tijdens het trainingsweekend
in Stadtkyll op zondagavond: wat zijn die'Haagse
Roadrunners toch serieuze 1ui geworden!
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die direkteur van een c.v.-bedrijf nog wat gemerkt heeft
van de produkten van onze 'kokebak'i
gingen bij u toen ook de klokken spontaan beieren?

het toppunt van bescheidenheid is: drie
(Schweine)medaillons consumeren bij het diner op
zondagavond en dan de trainer om een medaille vragen..

heeft u nog last gehad van het 'razende huisspook' van
de buren?

sommigen de (nieuwe) penningmeester van de Stichtingen
tijdens zijn ultra-(oriëntatie?. . )duurloop op
zaterdagrmiddag nog tegengekomen zijn;
onze 'feestenspecialist' op zondagavond in de kou op
zoek was naar een feest..
de sauna dit jaar niet eens gratis was!

in Stadtkyll nog 'verdachte' blessures opgevallen zijn
(omdat 'mannetje' dan wel 'vrouwtje' er ook last van
had) i

de New '(Bus)' Line van de HTM-er in ons gezelschap te
bewonderen valt;

die 'solo'-loper(s) soms ongezellig kunnen zijn;
de lange duurlopen die langs Bundesstrassen uitkomen,
ontegenzeqlijk als voordeel hebben, dat a1s je tijd 'om,is, je eenvoudig een lift naar huis kunt nemeni

het 'n goed idee rras, nietwaar, on een friseend mee te
nemeni de onze was bijna ontvoerd door een tot over zijn
oren gelukkig jongrmens. .

\R \Mrfttal
Stadt§ll/Eifel
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Nauwelijks heb
nummer van het
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nijn stukjes voor het eerstvolgende
ubblad ingeleverd of......

PÀTS

daar ligt het januari-nunmer aI! ! ! In het Oostblok gaan
ontwikkelingen snel, maar óók bij de HRR.
Na opmerkingen op de laatste Algemene Ledenvergadering over
het clubblad (onder andere de verschijningsfrequentie),
zí1n ook de ontwikkelingen binnen de redactieconmissie snel
gegaan. Daarom... hulde voor deze goede start in 1990 aan
de vernieuwde redactiecomrnissie!

Ik wens ze veel sterkte toe en hoop dat de leden voldoende
stukjes aanleveren om het clubblad voortaan

NÀTDEIiIJTS

te laten verschijnen! En... het januari-nummer bracht al
ècht nieuws ( ! ): de wijziging van de vaste clubtrainers hras
zelfs bij soryrlige trainers nog niet bekend. Dus zo zíe je;
lees je clubblad en je blijft op de hoogte van het ,HOT-
HRR-NEIiIS' !

Tevens wil ik onze voorzitter, Ton Vermolen, langs deze weg
véél sterkte en beterschap toewensen.

Hans van der Vecht
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SOCIAÀL GEDRAG IIT DE GRO@

Elke trainer van een groep heeft over die groep de leiding,
dat zaL een ieder duidelijk zí1n. Maar dat niet aIIeen, hij
draagt ook de verantwoording van de groep op zijn
schouders !
Ook is er een aantal ongeschreven regels, htaar de meesten
van ons zich uiteraard aan houden. Doch, het blijkt vaak
dat men, öf de regels niet kent, öf ze wel kent, maar zich
er bewust niet, aan houdt. Met name dat laatste is zowel
voor de trainer als voor de mede-hardlopers soms een bron
van ergernis. Daarom dan maar eens de 'spelregels' op
papier.

1. De trainer heeft gefiuende de gehele trainirry de
leiding.
Hí1/zíj bepaalt zelf (autoritair) of in overleg
(democratisch) wat de groep doet of juist niet doet.
Iedereen dient daarom de 'opdrachten' van de trainer op
te volgen, zoals: waar en vooral wanneer steken we de
straat overi wanneer gaan hre links/rechtsaf of
rechtdoor. Enzovoort, enzovoort.

2. Tijdens in- en uitlopen loopÈ nierand vóór de trainer.
Àan dit punt maken velen zich schuldig door dit juist
wèI te doen. Bijzonder irritant en volstrekt onnodig.
ÀIs je snel wilt gaan, doe dat dan in de tempo's.
Grappig is te constateren dat de mensen die bij in- en
uitlopen voorop lopen, juist met die tempo's veel moeite
hebben. Hooguit het eerste en/of laatste tempo bevinden
ze zich in de voorste regionen. Het zich willen bewij-
zen, speelt dan waarschijnlijk een grote ro1. ook
hebben juist deze mensen moeite met 'rustige' tempo's,
want... ze moeten zo nodig snel gaan. Voor deze mensen
is dus elke training een wedstrijd! Fout, dit dus
besl'ist nieÈ doen zo!

3. reId Je af biJ je t:ainer a1s Je eerd,er tertrgr gaat of
achtertliJft, o selke reden ook.
Regelmatig blijken er tijdens de trainingen mensen te
'verdwijnen'. Niet dat ze worden opgegeten door
kannibalen onderweg, maar ze gaan bijvoorbeeld eerder
terug doordat ze (vul maar in). Sommige trainers
tellen het aantal lopers ï^raarmee ze vertrekken van de
c1ub, zodat ze tussendoor kunnen checken of iedereen er
nog is. Desondanks blijken er altijd nensen te zijn die
tijdens een rust een sanitaire stop inlassen en denken:rrlk haal ze zo wel hreer intt. Àls de groep dan ineens
ergens afslaat, tja... dgn loop je dus ineens helemaal
alleen !
Daarom, wat je ook gaat doen , zqt het tegen de trainer!
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specialisme van de HRR, maar gelden voor elke atletiek-
vereniging.
Twee regels over het veranderen van groep waren onderwerp
van gesprek op de laatste trainersvergadering (3O/L) enzijn derhalve uit dit artiket verwijderd. Het volgende werd
overeengekomen.
Geen enkele trainer accepteert meer dat iemand op eigeninitiatief van groep verandert. Het is absolute ónzin aat
iemand (licht geblesseerd) met een lagere groep meegaat. Je
kunt altijd de warrning-up rnet je eigen groep meedoen en het
kernprogramma wat rustiger uitvoeren, bijvoorbeeld door
middel van een rustige duurloop in dezelide omgeving.
lnze trainingsstructuur is gebaseerd op gelijkwaardige (dat
lukt nooit helemaal) groepen en de trainers Èeslissen
onderling wie er wel of niet in een groep thuishoren. Àlsje lid van een groep bent, heb je een scÉema en weet je wat
er.getraind wordt! À1s je het programna te zwaar vind, aanbrijf je naar weg en vraag ie íieÉ aan diverse trainers watzij -gaan doen. Van nu af aan verstrekken trainers geen
inlichtingen over hun progrramma aan reden die niet-bij hen
-zijl ingedeeld. Àls we dat niet doen, wordt het een giote
bende!
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ITAAR EEXT ÀIfDEN. CLT'BEUIS
(een beschouwinq)

Onlangs heeft elk lid van de Hague Road Runners een
schrijven ontvangen waarin het wegvallen van twee kostbare
goeden is aangekondigd, namelijk de voorzitter, Ton
Vermolen en tot overmaat van ramp, ook nog het clubhuis.

De vereniging echter, heeft aI eerder crises succesvol
bestreden en in de lijn der traditie is ook nu weer
krachtdadig opgetreden. Een accommodatiecommissie,
bestaande uit inmiddels vijf man, is druk bezig ervoor te
zorgen dat tijdig een nieuw clubhuis in elkaar wordt
getimmerd. Zo zou het mij niet verbazen, indien de HRR
tevens een commissie in het leven roept die ervoor moet
zorgren, dat er een nieuwe voorzitter in elkaar wordt
getirnmerd.
Maar nu terug naar het clubhuis, voordat het echt weg is.
De accommodatiecornmissie heeft van het bestuur van de HRR
een uitdagende taakstelling ontvangen. Deze is: ttZorg voor
een ander clubhuistt.
Terwijl de andere accommodatieleden (verder voor het gemak
afgekort tot acccommldn. ) van de ene alternatieve
huisvesting naar de andere rennen, hevig zweten op het
ontwerp van een droomhome of met een begerige btik achter
de daarvoor het meest in aanmerking komende politici en
andere hoge heren lopen, zaJ- ik proberen aan te geven dat
het regelen van een ander clubhuis makkelijker gezegd dan
gedaan is.
De acccommldn. (voor het gemak voluit geschreven tot
accomrnodatiecommissieleden) moeten een vergeli jkbaar proces
doormaken als een jong stel, dat op zoek is naar een huis,
omdat ze na enige tijd inwonen bij pa en ma opeens door de
betreffende toekomstig ex-schoonouders op straat worden
gezet: ItDe oudjes willen nu eindelijk ook eens iets voor
zichzelf tr.
Dat proces nu laat zich enigszins schematisch weergeven
door rniddel van de navolgende kernachtige, paniekgevoelens
oproepende vraagpunten. !íIE, I{ÀT, lilÀÀROIt{, lilAAR, HOE,
WANNEER en a1s niet uit te vlakken sluitstuk HoE DUUR?

Elk van deze deelvragen bevat vervolgens, hoe kan het ook
anders, subvragen en die op hun beurt óók hreer subvragen,
subsubdeelvragen dus. En dÍe vragen moeten de acccommldn.
adequaat beantwoorden. Kijken jullie even naar
Een tipje van de grauwsluier wordÈ opgelicht.
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kernvraag:
subvraag:
subsubdeelvraag:

kernvraag:
subvraag:
subsubdeelvraag:

kernvraag:
subvraag:
subsubdeelvraag:

Dit was zomaar een
accomrnodati ecornrni ss
mocht onthouden.

TÍAT
SANITÀIR
moeten er ook hrarme douches komen of
zijn we inniddels emotioneel gehecht
aan koude?

I{AÀR
INFRÀSTRUCTU['R
bereikbaarheid met openbaar vervoer. Is
dit echt nodig of is het criterium
Ioopafstand toereikend?

T{IE
HOEVEEL LEDEN
piekbelasting Èijdens training. Mogen
we leden die nu in verband net drukte
in het clubhuis nieÈ naar de training
komen, ook de toegang tot het nieuwe
clubhuis ontzeggen?

greep uit het ruj.me assortinent van de
,ie. Een greep echter die ik jullie niet

Het is ook nijn stellige voornemen jullie vaker te
informeren ovér de werÉzaanheden vai de acccommldÍI., maar
voor nu is het welletjes.
Mocht iemand van jullie echt onder de indruk zijn van de
onvemijdelijke herhuisvestingsproblenatiek, wees dan
gesterkt door de wetenschap dat:
'Problemen de neiging hebben zi.chzelf op te lossenr.

Felix Heijnen
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oRlEilfÀri[tB-milDEGIrrc 1990
(Hobby van een hardloper)

Van vrijdag 22 op zaterdag 23 juni 1990
organiseren Àad van Grevenbroek en
Hans van der Vecht (nee hè, toch niet wéér
een van die 'Hanzen'?! ) ook dit jaar weer de
zogeheten'oriëntatie-wandeling' .

Nu zul je je uisschien afvragen: ttlilat is dàt
nu weer? !{at houdt dat in? Wat kost het?
lilaar is het? Hoe lang is het wandelen? Zou
het ècht leukl zijn?rr

I{eI, op die vragen ga ik je een antwoord geven, maar eerst
even een stukje geschiedenis.

Een jaar of negen geleden wilde de personeelsvereniging van
een bejaardentehuis in Hoek van HoIIand, Lraarvan
Aad van Grevenbroek directeur is, eens 'iets leuks' organi-
seren voor het personeel. Gedacht werd aan een 'wandeling-plus'. Iets dat tussen een gewone wandeltocht en een
overlevingstocht in zou zitten.
!ÍeI, Àad is lid van het Korps Nationale Reserve, een vrij-
willig legeronderdeel (waar ook ik lid van ben; op
16 oktober 1990 zelfs 10 jaar! ) en had daarom natuurfijk
kennis van kompasstanden, kaartlezen, oleaatjes, radio-
telefonie-procedures, enzovoort. Gegevens werden uitgewerkt
€r1r zoals je begrijpt, de eerste tocht werd een groot
succes.

In de loop der jaren groeide het aantal deelnemers gestaag
en ogk personeelsleden van andere bejaardentehuizen en
trensen van buiten dit circuit gingen meedoen.
Door onze gezamenlijke 'NÀTREs'-hobby leerde ik Àad kennen
en sedert 1988 vorn ik samen met hem het organisatieteam.
rrWat is dàt nu weer?ll
De wandeltocht, elk jaar weer in een ander gedeelte van
Nederland, wordt door ons door niddeL van een kaartstudie
voorbereid. Daarna lopen we de uitgezette route overdag
voor de eerste keer voor. Thuis wordt een en ander bijge-
steld en aangepast aan de gevonden omstandj.gheden.
om een voorbeeld te noemen, een brandtoren die op de kaart
staat, btijkt in werkelijkheid verdwenen te zijn, of dat
meertje wat uidden op een niet aangegeven vliegveld blijkt
te liggen!
Dan offeren we er weer een weekend aan op en lopen de bij-
gestelde route 's nachts, dus onder de omstandigheden
waarin de deelnemers ook lopen. Na afloop volgt een
evaluatie en samen maken we de laatste correcties. ook de
opdrachten voor de groepen worden dan definitief
uitgewerkt.
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rrWat houdt he! in?!1
Inmiddels zijn dan a1le deelnemers bekend. Deze worden in
groepjes van acht personen ingedeeld. De groepjes kunnen
bestaan uit mannen, vrouwen of (wat bijna altijd het geval
is, voor de gezelligheid! ) uit een genengde groep. EIke
groep krijgt een busje (net een chauffeur) toegewezen. Deze
busjes, noodzakelijk voor transport en begeleiding, worden
door ons uiteraard gehuurd en je begrijpt, dat dit het
kostbaarste onderdeel is.
Vanaf Rotterdam, het verzamel- en vertrekpunt, alsmede het
eindpunt van onze tocht, brengen deze busjes de groepen
naar het startpunt van de wandeling en ook weer terug.
De door ons gevormde groepjes (voor zover geen voorkeur
opgegeven wordt) krijgen e1k een door ons aangewezen
groepsleider (-ster) en een plaatsvervangend groeps-
leider(-ster). Deze krijgen van ons extra informatie over:

hoe lees je konpas?
wat is een strippenkaart (nee, niet die voor bus en
tran);
hoe ga je om met een oleaat?
hoe zoek je een coördinaat op?
radio-telefonie procedures, enzovoort.

Deze info willen hre graag zo vroeg mogelijk verstrekken,
zodat iedereen ruim de tijd heeft om dit ,boekwerkje' door
te nemen. Ondanks dat de groepsleider en plaatsvervanger
rnéér informatie krijgen, is het de bedoeling dat a1le
groepsleden gezamenlijk de opdrachten uitwerken. In de
praktijk werkt dit goed, is onze ervaring. Maar... bij
twijfel: rtGaan we links of gaan we rechts?tti neemt de
groepsleider de beslissing.
llHoe lano i s wandelen?rr
De totale lengte van deze nacht- (en gedeeltelijk dag-)
wandeling is + 30-35 kilometer. l,[aar... a1s je fout loopt,
wordt dit natuurlijk méér (noet kunnen! ). Zeg nu niet met-
een: rrPfff , dat haal ik nóóit,ltr Onze ervaring is, dat
iedereen die meegaat, hoe slecht getraind/voorbereid ook,
de eindstreep haalt. Zèlfs mensen die nog nooit aan wandel-
tochten hebben meegedaan. En trouwens, de route is in
stukken gedeeld. Bij e1k punt hraar je de volgende opdracht
krijgt, komt een van de busjes voor eventuele hulp en ver-
zorgíng. Mocht je ècht niet meer kunnen, dan kun je dus
altijd instappen. Onze ervaring is, dat niet of nauwelijks
van deze nrogelijkheid gebruik wordt gemaakt. .
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ItWaar is het?tt
De wandeltocht, zelf voert je door bos en hei, met soms een
zandvlakte.gf een heuvel. Vorig jaar werd de tocht op en
bij de Kalrffioutse heide gehoudéní in de buurt van oorschot,
onder Breda. Er zí1n door mij foto's gemaakt en
geinteresseerden kunnen die gerust zien.
lilaar we dit jaar precies heen gaan , )a dàt is -zoals elkjaar- geheim en blijft geheim totdat je in Rotterdam op
22 juni in het busje stapt met de groep, Ílà het uitwerken
van de eerste opdracht: verplaats je naar
Wij lopen uiteraard de gehele tocht mee en begeleiden het
geheel. Informatie van ons t,ijdens de tocht zu1 je niet
krijgen! Loop je verkeerd, $rij lopen dan rustig mee de
verkeerde kant op. Twee jaar geleden dacht een groep waar
Àad bij liep: 'rÀIs we fout gaan, zegt Àad wel wat.rt
We moesten ze toen met een busje ophalen ( ! ! ! ) , zo ver weg
waren ze! Door middel van portofoons houden we contact met
de groepen, zodat we altijd (bijna aftijd) weten riraar
iedereen (ongeveer) zit.
rrZou het ècht leuk ziin?rr
Vraag het eens aan de volgende HRR-leden die in 1988 en/of
L989 aI eens aan de oriëntatie-wandeling deelnamen:

Hans Zuurmond (chauffeur in L988/1989)
Jelle van der Veen (groepsleider in 1988)
Ria van de Berg
Henk van Leeuwen
Herman Bertelink
Joop den Ouden
He11en Hauser
Harbert van de Steeg
Hans van der Vecht (Iid organisatieteam)

ItÍr{at t het?rl
De kosten bedragen f. 45r- p€f, persoon. Zoals a1 eerder
gezegd, het grootste deel van dit bedrag wordt besteed aan
het vervoer (huur busjes).
Wil je mee en kan je voor een groepje een busje regelen
(zonder kosten en op zéker! ), dan drukt dit natuurlijk
aanmerkelijk de kosten. Neem dan zo spoedig mogelijk
contact met ons op.
Je kunt gespreid betalen als je dat gernakkelijk vindt.

vóór1aprilL990 f.25,-
vóór 1 mei 1990 2o,-

of: vóór 1 mei L990 totaal f. 45,-

Betaling op giro 4182699 t.n.v. À.J. van Grevenbroek te
Rotterdam.
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trHoe cÍeef ik me op?rr
Stuur zo snel nogelijk, maar uiÈerlijk vóór 1 april 1990 de
strook achterin dit clubblad (ingevuld) op aan:

À.J. van Grevenbroek
Pirandellostraat 25
3076 KW Rotterdam

wil je nog nadere informatie of iets vragen, schiet me dan
op de club even aan of bel:

Hans van der Vecht
teI. 070-3634212

TOT 22 JUNT 1990 DUS!

Het organisatieteam,

Àad van Grevenbroek Hans van der Vecht
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rex»D - 14 JÀl{UÀRr 1990

Sommige sportieve evenementen spreken tot de
verbeelding. Eén daarvan is de halve marathon
van Egrmond. !{aarom? Vanwege de massale deelname.
Vanwege het zware parcours, het zand, de duinen
en de smalle paden. Vanwegte het seizoen.
En vooral: vanlrege de verhalen van hen die er
geweest zijn. Het hoort in Egrmond te vriezen en
te sneeu$ren, of op zijn nj.nst héé1 erg hard te
regenen. Í{ankelend vechten de lopers zich de
Iaatste kilometers over het strand. De noordwester storm
zweept de golven op tot hoog onder de duinrand. Een smal
lint van lopers in klapperende regenkleding ptoegt zich een
weg door het rnulle zand. Marti ten Kate wordt door de wind
gegrepen en vijfhonderd meter teruggeworpen. Carla
Beurskens heeft het strand niet gehaald. Àlleen de
zwaargewichten blijven op de been. Zo hoort het, anders is
Egrmond Egrmond niet. Zegt. men.

Dit jaar ben ik er ook geweest. Iíelaass geen striemende
hagelbuien, geen beijsde snorren en baarden, geen storm op
het strand, zelfs geen hoognrater. Geen stof voor een
bloedstollend verhaal dus. Handsehoenen, hoofdband en extra
kleren had ik we1 thuis kunnen laten. Het is een beetje
nistig, èr is weinig wind en het ijs blijft beperkt tot
hier en daar een licht aangevroren graspolletje. Het is
gewoon goed weer om te Iopen. Ik heb een vergelijkbaar
parcours een paar keer gelopen als training en ben er niet
bang voor. Een tijd rond de L.35 moet haalbaar zijn.
De massa's mensen zijn er trouwens wèl. Hoeveel mensen er
zijn, besef je pas als je in de sporthal staat dj.e voor één
dag geheel in gebruik is als kleedkamer. Het wordt nog
duidelijker als je naar de start gaat en ziet daÈ alle
straten vol zí1n met mensen die allenaal één kant oplopen:
naar de start. Rinus de Roos (buurman van Nico), die we op
het laatste moment overhaalden om het toch ook maar te
proberen, moet helaas achterin starten. Dat za1 hem zeker
een kwartier extra kosten. Nico Tetteroo,
Hans van der Vecht en ik hebben als 'wedstrijdloper' het
voorrecht voorin te mogen starten. Dat we in het
wedstrijdvak toch nog achterin staan, vind ik niet erg. Ik
heb geen zin om anderhalf uur lang als een speer voorbij Èe
worden gelopen. Daar zal il< later nog spijt van krijgen.
Hans zijn we bij de start intussen ook al ui.t het oog
verloren. ÀIs het schot dan valt, is alles vlot in
beweging, maar het blijkt niet mee te vallen om het tempo
te lopen dat ik maken wil: je noet voortdurend van links
naar reehts 'weven' om mensen in te halen. Het plan om bij
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Nico te blijven tot het strand, geef ik na vijf kilometer
op. Het kost te veel moeite en tijd. Op de vijf kiloureter
korn ik op 23 minuten door, ër moet meer inzitten. De tweede
vijf kilometer versnel ik. Het gaat lekker, maar het
verrast me dat ik zoveel mensen moet inhalen. Toch 9a ik
naar nijn gevoel niet te hard. Àf en toe kan ik even
stayeren achter iemand met hetzelfde tempo. Ik uoet
voortdurend zoeken naar gaatjes en heel geconcentreerd
lopen om tempo te houden. IIet gevolg is, dat ik van de
omgeving en van de kilorneterborden verder niet veel meer
zie. Àls we van het verharde fietspad overgaan op
onverharde (en nog smallere) wandelpaden, begint het
verwachte Egrmond-gevoel een beetje te komen. Er zitten nu
echt leuke klimmetjes in. Hier hou ik me in: straks komt er
nog zeven kilometer strand.

Het strand begint meteen goed. Het is laaguater, maar
evengoed mul en zwaar. DiÈ is nenens. Na een paar honderd
meter kan ik kj.ezen: links een harde zandplaat op (die kan
eindigren in een diepe geul) of rechts langs het zachte
strand. Ik gok en kies voor de plaat.
Tsja, ëD zo wordt Egrmond dan toch nog echt EGUOND: de geul
is welisuraar niet diep, maar net genoeg om tot je enkels
doorheen te gaan. Voeten zeiknat dus. Àan de andere kant is
het strand nog steeds zacht. Ik ben niet moe, maar ook niet
vrolijk neer. Het verstand gaat nu op nul, de blik op
oneindig. Gelukkig wordt heÈ strand steviger en kan ik m'n
passen verlengen. Ik loop nog steeds veel mensen voorbij,
hoewel ik nu ook zelf wordt ingehaald.

Op 18 kiloneter staat de laatste drinkpost. Daar wordt het
echt z\taar. Hier heb ik me op geprepareerd. Ik moet mijn
passen inkorten en ga voor het laatste stuk naar een hoger
ademhalingstempo. Een klein kwartiertje nog. Het wordt een
heel lang kwartiertje. Op de laatste neters van het strand
gaat de kaars definitief uit. Ik loop door', zo zwaar heb ik
het niet vaak gehad. Dan omhoog de boulevard op. Ik dwing
me om het rustig te doen. Nu wordt ik zelf voorbijgelopen.
Het maakt me niet uit. Ik wÍ1 doorlopen, niet moeten
wandelen. Nu geen kranp krijgen. Ik twijfel boven of dat
lukt: mijn hele benen doen nu pijn. Een nieuwe ervaring.
De souplesse is geheel weg, maar ik zé1 doorlopen. Het
Iaatste stuk gaat snel. De finish. En de tijd; ik heb er
het laatste stuk niet meer aan gedacht. Eén uur zesendertig
minuten en zes seconden. Het had niet sneller gekund.
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!{at moet je over Egrmond nog meer zeggen? Bij normaal weer
is Egrmond een normale, maar we1 zware halve marathon. Je
moet er een paar minuten extra voor rekenen. Voora1 de
tempowisselingen op het strand en in de duinen zLln lastig.
Er zijn heel veel mensen, ook aan de kant. Er is sfeer. De
race is goed georganiseerd en de start is met een kleine
wandeling goed bereikbaar. De badplaats Egrmond vangt de
drukte graag en makkelijk op.
Dit jaar hraren er '8.000 deelnemers.
Een aanrader!

Jaap Bernhard

autoverhuur
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DB 'TEEEIIIISEf,I' VÀil DB CFC-GROBP

In dit blad doet Heidi van der veer een oproep aan de
echtgenotes van HRR-mannen om zich aan te sluiten bij de
vereniging (oh jee, heren...Controle! ). Die oproep is in
ieder geval niet meer bestemd voor de twee dames die ik
onlangs sprak in verband met hun 'bar-activiteiten' tijdens
de trainingsdagen van de CPC-groepen. Het gaat, om Pau1a
Cousijnse en Riet van Putten, de wederhelften van wel heel
enthousiaster oil niet te zeggen fanatieke, HRR-Ieden, Piet
Roestenburg en Cor van Putten.

Wanneer ziin jullie Iid van de HRR geworden en waarom?
Riet: trlk ben nu ruim twee jaar bij de vereniging. Cor was
aI langer 1id; hij liep aanvankelijk bij een CPC-
trainingsgroepr €r van het een kwam het ander. Waarom ik
ben gaan lopen? Laat ik er maar niet omheen draaien: de
drijfveer om lid van de HRR te worden was simpelweg:
jaloezie. Cor had het hier duidelijk erg naar zijn zíni hij
kwam altijd thuis met zeer enthousiaste verhalen en hij was
ook erg veel bij de club.

Mijn man heeft een vriendin; zij heet: 'hardlopen'...
Inderdaad. Ik vond dat natuurlijk heel leuk voor hem, maar
toch begon ik mij op den duur enigszins buitengesloten te
voelen. Toen had ik iets van: ik word ook lid! En dat
terwijl ik lopen niet ècht leuk vond; bovendien voelde ik
nij de eerste keren dat ik op een trainingsavond kwam niet
erg op mijn gemak. Iedereen kende Cor en groette hem, maar
ik voelde ruij aanvankelijk een beetje als een kat in een
vreemd pakhuis; aI die mensen die alleen maar over lopen
konden praten! Tja, het heeft we1 even geduurd voor ik
aansluiting kon vinden. Maar nu is dat uiteraard geen
probleem meer, à1 moet ik je zeggen, dat ik er wel een half
jaar over heb gedaan om hardlopen echt leuk te vinden. Nu
wil ik bijna niets anders neer.rt

Paula: rrPiet was ook altijd aan het trainen. Toch heeft hij
mij nooit 'gepushedf om bij de vereniging te komen: hij
liet het aan rnij over. Ik ben ongeveer drie jaar geleden
Iid geworden, omdat ik lopen toch aI leuk vond en omdat ik
iets aan mijn lijn en conditie wilde doen. Vroeger heb ik
wel wat aan volksdansen gedaan, maar nadat ik daarmee
gestopt ben, kwamen de pondjes er snel bij! Ik hou nu
eenmaal van lekker eten. Nu ben ik aI tien kilo lichter
geworden in vergelijking rnet het moment dat ik bij de club
kwam. Bovendien vind ik het hier erg gezellig.rt

Riet beaamt dat vohnondig. ttNiet om het een of ander, maar
ik durf te beweren, dat wij de leukste groep hebben. Dat is
niet in de laatste plaats te danken aan Àstrid, onze
trainster. Zo hebben wij gezarnenlijk Sinterklaas gevierd,
hebben een keer bij haar gegeten, zijn naar de disco
geweest, enzovoort. Wij hebben een heel sociale groep.tt
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Jullie zijn nogal actieve clubleden. literken jullie overdag
nog?
Paula: rrZeker. fk werk op de adrninistratie van het Centraal
Station. Sinds kort coördineer ik daar de verhuur van
zalen. Een leuke job, hoor!tt Met enige zelfspot voegt ze
hieraan toe: ItIk heb zelfs onlangs een sjiek
attachékoffertje gekocht; dat past goed bij mijn huidige
status ! rr

Riet: ttlk werk aI sinds jaar en dag in de gezinsverzorging.
Dat is heel dankbaar werk. Er zijn wel eens momenten dat ik
iets anders zou willen, maar als je tegen de veertig loopt
en je hebt nooit iets anders gedaan, wordt het toch wel
moeilijk. Daarnaast hebben wij natuurlijk nog ons gezin.
Maar onze kinderen zL)n aI groot en kunnen zich goed zelf
redden als wij bij de club zí1n. Het feit dat wij twee
avonden en de zondagi'morgen altijd weg zí1n is zelfs
bevorderlijk voor hun zelfstandigheid! Zij moeten nu ook
soms voor zíc}azeJ-f koken e.d. De oudste loopt trouwens
inniddels bi j een CPC-groep. rl

Jullie staan nu achter de bar wanneer de CPC-g]:oepen
trainen. Beva1t dat een beetje?
Paula: rrZeker, vooral als de trainer ook nog meehelpt. Zí)
worden trouwens geacht mee te helpen! Laatst was er een
trainer die zich afvroeg of hij wel verplicht was om achter
de bar te staan. Wij hebben hem snel uit de droom geholpen
en aan het werk gezet! Dat was wel lachenrr.

Riet: ItJe ziet mensen waarvan je niet zou ver!Íachten dat
die ooit nog eens een tien kilometer of een halve marathon
zullen uitlopen. De leeftijd van de deelnemers varieert van
zestien tot zestig jaar. Er lopen jongens bij met zo'n
ringetje in hun oor en oudere heren. Ook zijn er nogal wat
mensen bij die nog nooit gelopen hebben. !{at mij trouwens
opgevallen is, dat de meesten stevig eten en drinken
voordat ze gaan trainen. Vooral veel koffie! Dat verschilt
nogal met de woensdagavond, hranneer wij komen trainen. Er
is dan niets te happen. It

Paula: rrEr zijn momenteel negen CPC-groep€D, inclusief de
marathongroep. Iedere zaterdagrnorgen om L0.00 uur gaan die
groepen trainen. Om 9.00 uur zijn de meeste deelnemers aI
binnen en dan begint het consumeren aI. líaar ook a1s ze
terugkomen, slaan ze behoorlijk wat naar binnen: koffie,
limonade, soms een biertje. Prima natuurlijk, want op die
manier wordt de clubkas aardig gespekt!tt

Rietz ttZe nemen nauwelijks de tijd om te douchen. Ik denk
dat de meesten het prettiger vinden om dat Èhuis te doen.
En nu je ons toch interviewt, maak ik maar meteen van de
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gelegenheid gebruik om naar voren te brengen, dat er betere
dames dan heren bij de HRR lopen! Dat mag best wel eens
hardop gezegd worden! Denk maar aan Ine Valentin, Anne van
Schuppen, Corrie Midde, Els Bloemen.... Stuk voor stuk heel
sterke loopsters. rr

Tja, heren, daar hebben wij niet van terug.... Ten tijde
van het verschijnen van dit blad is Anne van Schuppen
waarschijnlijk aI weer uit Japan teruggrekeerd, waar zij als
een van Neerlands topdames in een narathon heeft
meegelopen. Zo mogelijk zullen wij daaraan in het volgende
nummer de nodige aandacht besteden...

Fred

JOOST M. BAKKER
s c hil der\rye rk e n

gauesttgd slnds LgoT

-0r0 +61281 +sssa+

vAN SPEYKSTRMT 187 - 191
2518 6A 'g.GRAVEN HAGE
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BIIIDDOEL: RCTEIERDÀIT

À1 heel wat jaren traint HRR recreanten voor de 10 en 2L
kilometer van de City-Pier-City loop. De vereniging streeft
hiermee een tweeledig doel nEl, nanelijk zowel het tegemoet
komen aan het oorspronkelijke karakter van de club: het
opleiden voor de CPC, als het werven van nieuwe leden. Dat
gaat nog steeds goed.
Toch zocht het bestuur van HRR een nieuwe uiÈdaging en
richtte de ogen op de marathon van Rotterdam. Eind vorig
jaar werd daarom niet alleen geadverteerd voor een nieuwe
lichting CPC-ers, maar tevens voor aspirant-marathonlopers.
De coördinatie van beide groepen zou in handen komen van
Harm Hendriks. Voor het veldwerk werden Pieter de Graaf,
trainer van groep 3, Rinus Innemee en Ton Heerkens (beiden
uit groep 2) aangezocht. Nog voor de jaarwisseling ging het
marathonproject van start.
$laarom is de marathontrainingsgroep opgericht?
Harm: Dat !Ías een idee van het bestuur. Ikzelf was daar

niet direct een voorstander van, want ik heb het
al heel druk met de trainingscursus en de
begeleiding van de CPC-groepen. Uiteindelijk heb
ik toch toegestemd met als voorwaarde, dat we aI
heel vroeg met de trainingen zouden starten. Een
marathon vereist per slot een heel andere
voorbereiding dan de CPc. Daarom ziln we al in
december met de training begonnen. Àchteraf vind
ik het geen onverstandig idee van het bestuur
geweest. Het is leuk om met zo'tt groep te werken.
Ze zi1n zeer enthousiast en gedisciplineerd.

Hoe ziin iullie aan deze sroep qekomen?
Harm: Iíe hebben tegelijkertijd een oproep gedaan voor

CPC-lopers en marathonlopers. Na een kleine
schifting hadden we meteen aI 20 mensen.
Inmiddels is de groep uitgebreid tot 25 mensen.

Ton: We hebben meteen een testloop georganiseerd. Een
aantal mensen hebben we toen naar de CPC-groepen
doorverwezen. ons advies aan hen was om eerst te
proberen een goede halve marathon te lopen en dan
verder te kijken.

Waarom zijn er vier trainers aangesteld?
Harm: Dat is heel nuttig, want niet iedereen kan altijd

aanwezig zijn. Er gaan tijdens elke training
minimaal twee trainers mee. ZeLf train ik niet
zoveel mee. Ik ben een soort supervisor, dat
betekent dat ik de schema's maak, wedstrijden
uitzoek en af en toe een praatje met de groep
maak.
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Pieter: Eén persoon leidt de training, één blijft in het
rnidden van de groep en de derde vangt het
achterste deel op.

op welke tijden trainen jullie en waar?
Ton: Elke zaterdag om 10.00 uur vanaf de club. I{e

kunnen dan een tempo-duurloop gaan doen tussen De
lilatertoren en Katwijk, trappenlopen in de duinen
voorbij het Zwarte Pad öf een rondje Bataaf; de
bekende dingen dus. Testlopen doen hle op het oude
time trial parcours rond Klein Zwitserland.

Wie heeft de trainingsrnethodiek bedacht en wat is het doel
ervan?
Harm: I{e volgen een 'normaal' marathonprogramma. De

meesten weten wel wat duurlopen is, maar niet wat
tempolopen inhoudt. 508 van de groep doet voor het
eerst een marathon, voor hen is uitlopen de
doelstelling. De andere 508 wil zíjn tijd
verbeteren.

Pieter: Ik sta voor 1OO? achter het schema van Harm. Ik
doe het zelf ook zo met groep 3.

Rinus: Het blijkt ook wel dat we goed bezig zL)n, want
tijdens onze tot nu toe langste duurloop van
afgelopen zaterdag, konden ze na L\ uur (ongeveer
17 km) nog lachen om een mop van rnij Nou wàs
dat ook we1 een heel geslaagde.

líat vinden ze van jullie trainingen?
Ton: Ze vinden dat ze veel profijt van onze trainingen

hebben, vooral van de tempotrainingen. De opzet
van de training is leuk en er is goede begeleiding
van zohrel de snelle als langzamere lopers.
Verder zí)n ze erg positief over de c1ub. Vooral
over het clubhuis. Ze vinden het heel jamrner dat
hre er weg moeten. Somnrigen hebben al sfeer
geproefd in de groep van Pieter de Graaf en vonden
dat ze er snel geaccepteerd werden.

Rinus: Men is zeer te spreken over onze aanpak, vooral
ook over onze begeleiding tijdens het lopen.
Zaterdag bijvoorbeeld, reed ik, omdat ik zeLf
geblesseerd ben, op de fiets mee en deed ik de
drankvoorziening; vonden ze prachtig.
In ieder geval is iedereen vol vertrouhren in de
afloop van de Rotterdam-marathon; er is niemand
die noemenswaardige blessures heeft.
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Wat, vinden iullie er zelf van?
Ton: Ik vind het heel boeiend om te doen. !Íat ik

tijdens de training van groep 2 van mijn trainer,
Peter van Leeuhren leer, kan ik weer overdragen op
de marathongroep. Ik had trouwens al wat trainers-
ervaring. Ik ben ooit bij Frank Thuys begonnen en
nam toen tijdens zíjn afwezigheid we1 eens een
training over. Later deed ik dat ook bij de groep
van Piet Roestenburg, de huidige groep 2. rk vind
het trouwens een voordeel voor een trainer om met
z'n groep mee te kunnen komen.

Pieter: Je merkt dat ze veel voor zichzelf gelopen hebben.
Het zijn gemotiveerde jongens die echt naar de
marathon toeleven. Er lopen er momenteel ook een
paar bij mij in de groep.
Ik vind het wel jammer dat ze niet wat meer
wedstrijden kunnen lopen. He1aas is het bestuur
daar tegen, die wil ze via de zaterdagtrainingen
juist aan de club binden.

Rinus: Ik besteed er m'n halve zaterdag aan, dat, zegt
genoeg, lijkt me.

Levert deze groep HRR nogr iemand van het niveau Hazeleger
op?
Rinus: Ik denk dat er een aantal jongens bijloopt die zo

mee zouden kunnen komen met groep 2.

Harm: Nog niet, maar dat soort talent onder je leden is
toch meer een zaak van puur geluk. lilat dat
betreft, hebben we het laatste half jaar niet te
klagen gehad met jongens als Ííim Paardekopéf,,
Rogier Silvius en Jeroen van 't Hof.

Irlaren er afvallers?
Ton: Tot nu toe is er niemand mee gestopt. Maar hre

hebben natuurlijk ook goed geselecteerd in het
begin. Deze groep heeft een enorme inzet. Geen
hreersomstandigheid weerhoudt ze om te trainen.

Wat gaat er na Rotterdam met deze groep gebeuren?
Ton: Iedereen moest lid worden van HRR om deel te

kunnen nemen aan de wedstrijd. Ze kunnen na de
marathon dus gewoon op de club komen trainen.

lilat voor tvpes lopen er nou in zo'n marathongroep?
Rinus: Ik zal- je wat voorbeelden geven. De oudste is

52 jaar, Frans Hagen, woont in Scheveningen en is
een gepensioneerd piloot van de marine
vliegdienst.
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De jongste, Nico van der Meer, is 22 jaar en komt
uit Wat,eringen. Een echte Westlander dus. Ik denk
dat hij de marathon binnen de 3 uur kan Iopen. Dan
hebben we nog Roel Zwier, bijgenaamd Roel de
Prater, dat is de grappenmaker van de groep. lile
hebben zelfs een verpleger in de zwakzinnigenzorg!

Is het experinent voor herhaling vatbaar?
Harm: Dat hangt voor een groot deel af van de nieuwe

accommodatie.

Rinus: Àls ik ervoor gevraagd wordt, zou ik het
onmiddellijk weer doen. Bovendien denk ik, dat het
verstandig zou zí1n om de volgende keer nog een
paar Èrainers erbij te nemen.

Kunnen jullie schatten hoe de groep gaat presteren op 22
april?
Ton: Mijn voorspelling is L08 rond de 3 uur, 3Ot rond

3.15 en 60Z rond 3.30.

Rinus: Qua trainingsarbeid en de snelheid die ze nu aI
hebben, zor) het me niet verbazen als er een paar
binnen of rond de 3 uur zullen lopen. De rest
schat ik tussen de 3.15 en 3.30.

Harm: Iile gaan ervan uit dat ze altemaal binnen de 4 uur
lopen. I{aar een reëIe verhrachting kun je pas
hebben na de 20 km van A1phen en de 30 km van
Tilburg. Ik denk ze7.f dat er wel een paar onder de
3 uur zullen duiken.

Iilelke tijd gaan jullie zelf neerzetten tijdens de kornende
marathons?

Ton (41): Ik loop in Rotterdam. Dit jaar probeer ik
tussen de 2.5O en 2.55 te finishen. In 1988
liep ik in 2.58, in ,89 2.56, dus taarom
niet, zou ik zo zeggen.

Rinus (42) z AIs de blessure het toelaat, loop ik
Rotterdam om te kijken wat ik nog rrraard ben.
Maar ik ga op zeker naar Berlijn of Etten-
Leur in het najaar. Proberen of ik nog een
keer onder 2.58 kan komen. Kan ik me van de
zomer heerlijk op voorbereiden op de
camping.

54



Het wordt dan wel de laatste marathon die ik
Ioop, daarna ga ik me meer toeleggen op
fietsen, met misschien af en toe een kwart-
triathlon. Ik blijf natuurlijk wel gewoon
neetrainen met de gezelligste groep van de
club

Pieter (45): Ik doe Rotterdam. Ik ga weg op een tijd
tussen de 3.15 en 3.2O.

Harm (59): Ik heb een weddenschap lopen, dat ik vóór
mijn zestigste nog eens onder de 3 uur zou
lopen. Nou word ik op 30 juni 60 jaar, dus
dat wordt wat later. Ik denk dan aan New
York of Àmsterdam. $lat trainen betreft, komt
dat ook mooi uit, want eigenlijk ben ik een
mooi-weer-toper. Train ook het liefst in de
zomer. onder ons gezegd, ik ben van nature
helemaal geen marathonloper. Ik hield meer
van de afstanden tot maximaal 30 km. Uijn
beste marathon heb ik ook pas gelopen toen
ik aI veteraan rrras. Dat was in l97O in
Essen. Daar liep ik een tijd van 2.36.

Na deze, hopelijk verhelderende antwoorden, rest mij niets
anders dan nog even Harm's uitsmijter te vermelden. Hij zei
letterlijk: ttuijn zestigste verjaardag vier ik hier in het
clubhuis. oaarnà mag waÈ mij beireft de brand erinlrt
We zí)n dus alvast van een 'hete' zomer verzekerd.

Peter Magnee
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DAGBOBK VAIT EEIT RECRBÀT|T

1990: een nieuw jaar, met nieuwe voornemens (waaronder in
elk geval weer sneller, maar vooral net zo gezellig te
lopen als in voorgaande jaren! ). Waarom zou ik niet, zo
bedacht ik nog voor de maand januari voorbij was (de meeste
goede voornemens vergetend, zoals het de Nederlander
vergaat.. ), dit jaar eens een poging qragen tot het
bijhouden van een (tweemaandelijks) verslag van
loopwederwaardigheden onder bovenstaande, misschien wat
weidse titel?
[Íeliswaar behoor ik tot de categorie lopers die 'hun eigen
plan trekken' (en om die reden minder goed passen in de wat
meer collektief ingestelde groepen; 'de groep vooruit?'),
maar zo door het jaar heen, zíjn er allerlei 'Iopen' en
'loopjes' die je graag opnieuw loopt!

Het lopen in november en december hras voornamelijk
freewheelend geweest (hetgeen voor een hregatleet
merkwaardig genoemd moet worden.. ); zogezegd in een 'NevrYork state of nind' maar wel met een startbewijs voor de
Rotterdam L990-marathon op zak, dus aI te lang
'vrijfietsen' kon nu ook weer niet.. Een duurloop richting
Terheijde (terug over het strand naar het havenhoofd in
Scheveningen) net een aantal makkers als 'generale' voor
Egrmond, sloot het jaar L989 voorbeeldig af ..
Januari

De Nieuwjaarscross van HRR sla ik traditiegetroulr, overt ik
vind het wel erg veel gevraagd op m,n verjaardag ook nog te
moeten hardlopen (stom, stom, nu weet iedereen meteen wie
ik ben.. ) - maar we1 uiteraard de Nieuwjaarsreceptie
'gedaan'i erg leuk om van veel mensen twee keer de hand
geschud te krijgen, soms met een flinke tijd ertussen..

Voorlopig twee keer in de week ,vast, lopen, op de woensdag
en met ingang van de eerste zaterdag in januari, cPc-
(co)trainer. De voorlaatste halve marathon-groep, niet met
de 'hoofd Sportivo' zoals aanvankelijk het plan hras, maar
met Àb Dijkers...Prima! Hoeveel nieuwe HRR-ers komen
erbi j?
Een testloop op de eerste zaterdag, dus ontspannen met-een-
vlag-in-de-hand het parcours aangeven; wat wil ik nog meer
na een gezellig verjaardagsfeestje...
Op dinsdagavond loop ik vaak een ,rondje Madestein, met
mijn buurman Rinus, 45 à 46 rninuten meestal, en een goede
gelegenheid om de loopweek even door te nemen. Hij ,doet,
ook Egrmond (zijn eerste), een goede reden natuurlijk on de
meest verschrikkelijke verhalen over deze ktassieker te
vertellen..
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'Gecontroleerd lopen' vertellen Àb en ik aan onze CPC-ersi
dat is waar ik mezelf ook vooral op ga richtenr op weg naar
'Rotterdam'i ne niet gek laten maken door m'n loopmaten
(vooral Hans v.d. v. is niet te houden, niet tijdens de
training, maar ook niet in Egrmond. . . ), vlak proberen te
lopen!

Ik heb m'n nieuw verworven (bijna 'standaard-HRR' te
noemen) loophorloge al redelijk onder de knie, van missers
leer je zoals altijd snel, dus: met vertrouwen naar Egmond!

Teleurstelling? Egrmond blijkt opnieuw een'voorjaarsloop'
met laag water en een strand ïrraar prirna op te lopen blijkt;
de halve van Egrmond gaat via een schitterend parcours, maar
wel nauw hoor, aI die duinpaden! voor de niet-
wedstrijdloper draait het dan meestal ook uit op wandeleni
ach, daar is zo'n duingebied eigenlijk ook voor bedoeld...
Àfgezien van een geul zo nu en dan langs de vloedlijn (en
de bijbehorende zeer natte voeten.. ), is het allemaal best
te doeni nog een sprintje de wal uleer op, en een tevreden
gevoel als resultaat: ontspannen gelopen, alleen janmer dat
ik die HRR-ster ui-t groep 3 (nee, niet EIs Bloemen!) op de
streep net niet te pakken kreeg!

Het einde van januari laat een intensivering zien; niet
alleen de 'super' duurlopen als de invaltrainer het weer
eens van Rob moet overnemen (zo nu en dan moet de groep
weer eens met 1-08 worden uitgedund; laat dat maar aan onzetco' over! ), maar ook tijdens de CPc-training. Na 50
minuten pyramide-lopen is een kwartiertje strand toch het
minste wat je doet!

Na afloop omkleden en richting Be1gië i nazorg van de 'Neur
York Five' (plus aanhang) door niddel van een gezellig
weekend in Molenheide (dit is natuurlijk een gefingeerde
naam.. ): Belgische biertjes en Monopoly (dat de uit
Groningen afkomstige HRR-ster net 'Groningen' hron, was
natuurlijk niet meer dan toeval; maar we hebben het
geweten! ). En: dankzij of ondanks de 'bieren' op
zondagochtend een lekker loopje langs aI die zo schattig
met coniferen omzoomde boerderijen. .

Na de lol back to business: op de woensdag erna een goed
vlak gelopen 4 x L000m bij Kz
Hanja'); op zaterdag loopschol
met de CPC-groep; wat was dat
tijdens de orkaan, twee dagen
gelegd!

(
I
in de 'achtertuin van
ng in Clingendael voor en

een joekel van een boom die
ervoor, het loodje had
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Tijd voor het 'eigen' trainingsweekend!
Vier heren (met huisgenoten) maken sinds jaar en dag van
'Àpeldoorn' (mini-marathon) een uitje: een weekend wegt
waarbij de heren de mini lopen en de huisgenoten samen
elders de dag gezellig doorbrengen (aIs het weer dat
tenminste een beetje toestaat.. ). Àan te bevelen!
Slecht, slecht weer tijdens de loop; toch goed vlak gelopen
hoewel traag; iets aan m'n snelheid gaan doen in de komende
maanden! Eén van ons viertal kwam geheel 'uitgewoond'binneni maar )a, a1s je zo weinig bij de Sportivo's
kunt/kont Iopen, moet je bijna wel naar Astrid's groep!
Lekker uitlopen op zondagochtend-niet-zo-hee1-vroeg:
bospaden, tussen struik-en-bos, over'zandhazenterrein' en
door het hoge (hei)grasi onze vierde man was er helaas niet
bij !

Deze eerste episode (we zí3n intussen ruim in februari
beland) za1 ik maar afsluiten met Stadtkyll; dan zijn ruijn
mede-redactiegenoten ook tevreden dat ik mijn stukje hreer
op tijd heb ingeleverd en blijft er een volgend keer ook
nog wat te schrijven!

Stadtkyll, een terechte herhaling van twee jaar geleden;
maar wat zí1n die HRR-ers bedaagd geworden! Op tijd naar
bed, en geen feest; misschien omdat er zo weinig CPC-ers
zí)n meegegaan..
De sneeuw ontbrak toch niet helemaali en de angstig
Iijkende afdaling op maanda§[morgen bleek mee te vallen: een
kwestie van goede banden! Over het weekend kan ik kort
zljni onze 'weetjes'-rubriek geeft daar een meer dan
uitstekend overzicht vani velen zullen met mij zeggen:
stevig, maar heel plezierig gelopen. Een compliment aan de
organisatie (bedankt Gerrit en Heidi!) rnag niet onvermeld
blijven, a1leen: met een plattegrond hadden we dat feest
misschien toch nog gevonden op zondagavond!

Een 'super-duurloop' op de zaterdagrmiddag voor groep 2, en
ondanks m'n twee T-shirtjes (zag u iedereen daar ook zo met
afgrijzen naar kijken?) lekker gelopen (Èweeëneenhalf uur,
inclusief inlopen) en 'geen centje pijn, na afloop..
Kortom, een prima weekend, ook dankzij de huisgenoten
('Hanzen' en Henk a1s vaste kern en Gert en Daan als
'aanvullers'); waren die Erdntisse niet heerlijk wtirzig,
Henk?

LOOPDÀGBOEKÀNIER
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ÀAXTÍEf,,DITGETT VilT IIIET'T'E I,E['EII IIÍ 1990

NaamNaam

Januari

K1ara Addicks
Ruud van den Berg
Àrthur Boxman
Emma van der Burg
Cees de Graaf
Esther Hartman
Ton Hofman
Stephanie Jakel
Louis Kok
Ben Koops
Hans Nieuwkerk
Nico Nipa
Martien Pas
Àrja Pronk
Pieter Rustenburg
Harro Spoelstra
Roel Zwier

Februari

Robbert Beumer
Jean-Louis Chardac
Ko Faassen
Marion van Maanen
Helene Rapailles

Paul van den Berg
Àrie-Jan van der Bijl
Ton Braun
Rob van der Burg
Robert Hanja
Cees Heuvelman
Max Hubner
Paula Kames
Marion Kolster
Rene Lamping
Ruud Nijst
Jaap Paardekooper
Carol Prinz
Irene Redjopawiro
Eric van Schijndel
Roy van der Ven

Henk Boon
Edmond Dekkers
Marianne van Grieken
!ÍiIIem van Maanen

Àanta1 ledenz 42 Heren: 30 Dames: L2

lilelkom op de vereniging ! !
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J.V.ltot-amt HO tr'ND NIERtt{TIOlrl/t

Amsterdam, 22 januari 1990

Geachtc mevÍouw, EleageÍ,

De prijs voor de snelste man en w(ruV vot. onze groep

Ïjdcas de Fun after the Run Par§ is aangekondigd dat de Marathon-organisatie
bestaaade uit uw Marathon Travel Centre, de Yolkskrant en KLM een prijs zat uitreiken
aan de snelste man en dc snelstc vrodw yan onze groep.
Het b_leek onmogelijk om de defiaitiive winnaarstireèt na afloop vàn.de marathon vast
tc stellca. Daarom hebben we de officiële looptijdenlijst afgewacht waarna.we de
dcfinitievc winnaars aan u bekend kunnen maken.

De prijs is een vliegtickct naar de New York City Marathon 1990 + hotelaccomodatie!

Oc prrjs voor de snetste man t9t9 eaat Daar

Daam: Joosl van Galen uit Amsterdant
2.37.34 wr

... en voor de snelste vrouw 1989 naar:

naam: Els Bloemen uit Den Haag
3.0E.10 uur

Namcns alte sponsors : van harte gefeticiteerd!

Voor 1990 kunnen wij u alvast verklappen dat wij twec reizen zullen vertoten onder
allc finishen!
De prijswinnaars zulten tijdens de Fun after the Run Party 1990 bekendgemaakt
worden.

Hct programma van de NYC Marathon 1990 verschijnt eind januari aanstaandc.
IJ oatvangt als ex-deelnemer als ecrste de nicuwe iaformatie in dupto. Mocht u vrienden
eln/of kennissen hebben dic gcbruik willen maken van dczelfde voorkeunbchandelini, ---

geef hun adres aan ons door en wij stuÍen hen de informatie metecn op.

Tot ziens!

Yriendclijke groeten,
uit naam van alle sponsoÍs,

t
tijd:

tijd

u§en
Promotion & Public Relations
de Yolkskrant

.%
Holland International
Marathon Travel Centre

I
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Dahr frschrijving

@
Àanranq verEdqhq Inlichtingen

03-03-90

03-03-90

0{-0340

0{-0340

0{-03-90

10-0340

1i-03-90

17-03-90

17-03-90

i7-0340

2{-03-90

2{-03-90

31-03-90

u-03-90

07-0{-90

22-0{40

29-0{-90

06-05-m

13-0540

19-05-m

19-05-90

laive llarathon

Pharua Congres

llk veldloop vet

30 lo llualmp
15 h ïeqredstsijd
20 h ÀlSar
tisbosrros
20 h regudstrijd
20 h Giessenlmp

15 h Plassoioop

1 van de { lmp
[ilveren líolaloop
City Pier City Lmp

Pasta CPC avond

ll[ Ilestland llaratlon

Rotterdartarathon

Iltrec[t-Iaratbn

Vredespaieisloop

hsterdarl{arathon
erq bt Berq

Earrich reekend

Dor&echt

Dea [aag

Gouda

laanda

henond
Àl$en a.d. Rijn
ttten leur
Àpeieorn

Slie&echt
Resrijk
Dar flaag

t€ideo

Deu [aag

Ouiluis ERR

PIaats

Iíaasiuis

httadar
Utsecht

Den [aag

Àrterdu
faq$ingsr
Eanicà (rq)

Brielle
hn [aag

Oud Beyerland

DeIft
Zoetermde

llevershmf

Àpldoorn

Àrnher

hrfrecht
Berlijn
Àlsterdil

tindhovsl

Ettmleu

Den flaag

Gouda

lilhrq

1{:30

12:00

Hercules 078-i7{6{3

Phana Supprt 070-3107685/1617543

ÀV.couda

ÀV [aaniand

Srift
ÀÀï'36 Àl$m 01720-93639

mhiiles
ÀV Velure

Sl. sprt
sc ne$rijktItut frans Perdijk

Àf De Bataven 071-177656

St.[aags touis
EAR [ichel /Àstsid

Àv.Oiy4us'70 017{0-28817

St.tut.Iarathon 0i0-{172886

fleIlas 03103-99377

1{:00

1{:00

18:30

1{:00

13:00

12:30

12:00

13:00

12:30

l{:00
02-06-90

03-06-90

15-0640

17-06-90

17-06-90

r6-0940

23-09-m

30-0940

30-09-m

fiq.vPt
Àtc

MR

r.flogudijk 070-3877650

VW À'dar

0{-08-90 llurial P.v.Àlphenioop

18-0840 10 hgeise líijlor

25 h Brielse Uaaslmp

Babyiorcity-Den [aag

15/30 h
Ehioop ÀtI'40

2e [a]ve l{arathon

hidge to Bridge

llarathon

Buiijn-lluathon
Dar tot Oar

10!30

12:00

16:00

16:00

Johan [noester

SC Vmrne 01810-15723

mx 070-39{3193

Àv,{0 015-617270

P.V. Scottie 071-310093

De Èoote vliet 02288-1{91

ÀÍ Velwe 055-667450

13-10-90

t{-1040
2hr0-90

ll[ 25 h reg

tk Vet líarathon

V2+ llarathon

0{-1140 lte [ague lgr [iis
2{4140 Goudaaoss

25-11-90 fuandaloop

09-1240 hindigtaoss

14:00 mA
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VAIT ETf TEDSIRIJDSBCREIÀRIAÀT

Ik heb geconstateerd, dat er nog een aantal misverstanden
bestaat rondom het wedstrijdsecretariaat. Een aantal veel
gehoorde zal ik in deze rubriek vermelden. Mochten er dan
nog vragen zíjn, spreek mij gerust aan op de trainingen of
bel mij 's avonds.

1. nedstrijdsaldo
Nog steeds verkijken leden zich op de traagheid van de
giro en/of de termijn waarop de inschrijving voor een
wedstrijd sluit. Op het moment dat ik het zogeheten
A-formulier invuI, moet je voldoende saldo hebben,
anders wordt je nieË ingeschreven.

2. faarschuringsli jst redst-ri jdsaldo
Op het, mededelingenbord hangt een lijst die aangeeft
welke leden een wedstrijdsaldo hebben dat kleiner is dan
f. 2O,-. LEf OP: leden met een wedstrijdsaldo gelijk aan
f. 0,- worden hier nieÈ op verneld!

3. Ben ik uel, ingeschreven?
op het mededelingenbord hangen lijsten die vermelden wie
voor een bepaalde wedstrijd zijn ingeschreven en voor
welke afstand. Staat jouw naam er niet bij, dan ben je
dus niet ingeschreven.

1. I'ieedoeu aan uedstrijden
Een groot misverstand is, daÈ veel leden denken dat je
a1leen maar kan inschrijven voor wedstrijden, welke op
het mededelingenbord hangen. Dit is dus niet zo! Het is
namelijk ondoenlijk om alle wedstrijden van Nederland op
te hangen. WiI je aan een wedstrijd meedoen, welke niet
op het mededelingenbord hangt, bel nij dan. even en zeg
aan welke wedstrijd je mee wilt doen. noud\ echter
rekening met de inschrijftermijn!

Tot zover een aantal zaken, welke opheldering behoefden.
Zijn er leden die vinden dat het wedstrijdsecretariaat
bureaucratisch werkt, bedenk dan dat wij een vereniging
zijn met zo'n 500 leden. WiI je de zaak in de hand houden,
dan zíjn er nu eenmaal regeltjes nodig.

Frank Thuys
litedstri jdsecretaris HRR
Giroz 56992L5
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RANKXEROX
COPY-SERVICE

Parkstraat 35
2514 JD DEN HAAG
Tel.070 - 3 924231

ZWART I WIT KOPIEËN

KLËURKOPIEEN

DESK TOP PUBUSHING

COPY SERY/CE ABONNEMENT

FAX-SERVICE

I<ANTOORBENODIGHEDEN

Als u het Rank Xerox Copy Service Centrum bii u in de
buurt bezoekt, opent u de deur naar een ongekend
uitgebreide reeks kopieer- en afwerkmogelilkheden. Of
het nu gaat om een enkel kopietje of een omvangrijk
rapport, in zwart / wit, op gekleurd papier of karton.
lngebonden of op transparanten voor presentatie.........

"Xerox. Rank Xerox en Telecopier zijn geregistreerde warenmerken en handelsnamen van Rank Xerox Ltd.



INSCHRIJFFORMULIEREN

hierlangs afknippen

Mevr . /Dhr
Àdres
Postcode
Telefoon

woonplaats

geeft zich op voor de oriëntatie-wandeling van
22 op 23 juni L990.
Ik heb op f. 25,-/f. 45,- overgemaakt.

Wil graag in de groep met:
1_.

2.
3.
4.

5.

Ik wil mee als wandelaar/chauffeur.
(Voor chauffeurs: neem éérst contact met ons op over de
mogel i jkheid/kosten ) .

hierlangs afknippen

Ik neem deel aan diner + feest en betaal f. 2O,- p.p. 0

Ik neem alleen deel aan het feest en betaal f. 10r- p.p. 0

Naam : ... . CPC 0

HRR O

Àantal personen: ... Bedrag: fI .. t-

( juiste rondje zwart maken)

Aanvang diner: 19.00 uur. Àanvang feest z 2L.00 uur

6
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Het bestuur van THE HÀGUE ROÀD RUNNERS

Gerrit van Pelt,
( vice-voorz itter )

Jacques Beljon
( penningruneester )

Àstrid Pieterse
( secretaris )

Miche1 Aarts
( ledenadm. )

Frank Thuys
(wedstrijdsecr. )

Loes Aarts
(2e secretaris)

Peter Oomens
( conmissaris )

Ln.v.Meerdervoort 563, 2563 ÀX Den Haag
te1. 07O-363452L

Regentesselaan 74, 228L VH Rijswijk
tel. O7O-39996L3, giro 263695L

v. Lumeystraat 52, 2581- XD Den Haag
tel. 070-3502860

Parkweg L7-w, 2585 JH Den Haag
tel. 070-3502362

Zeekant 104h, 2586 JJ Den Haag
teI. O7O-352O540, giro 56992Ls

Parkweg L7-w, 2585 JH Den Haag
tel. 070-3502362

Margarethaland 269, 259L VÀ Den Haag
tel. 070-3477584

Redactie HOT ROAD REVfEW

Loes Aarts

E1s Bloemen

Fred v.d. Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Christiaan den Hertog

Peter Magnee

Renée van der Roest

Ger Snijkers

Nico Tetteroo

Parkweg L7-w, 2585 JH Den Haag
ÈeI. 070-3502362

Parsifalstraat 11, 2555 WG Den Haag
tel. 070-3256882

Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
tel. 070-35247L5 (035-72L75L, werk)

2e Ànt.Heinsiusstr. 84 , 2582 V!{ Den Haag
tel. 070-3544992 (070-384321-0, werk)

C. Reinierszkade 133, 2593 HN Den Haag
tel. O7O-385972O (020-6491655, werk)

Uilebonen 92, 253-L CS Den Haag
teI. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

Verniljoenstraat 53, 2284 cV Rijswijk
te1.070-3943193

Queridostraat 47, 2274 XC Voorburg
tel. 070-3860544 (070-369434L tst. 3306)

Nieuwediepstraat, L4, 2547 TJ Den Haag
teI. 070-3238801

Tamboerijnlaan 2O5, 2287 TH Rijswijk
te1. O7O-394t684

Petra en John Zuydwijk
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