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VOORIYOORD

op de eerste plaats past in dit voorwoord een groot cornpri-
ment aan arre actieve clubleden die de Babylonloop ook ditjaar weer nogetijk hebben gemaakt! Felicitàties oók voor het
nieuwe organisatieconité dat zich geconfronteerd zag met
aanzienlijke probremen in de voorbereiding. Ga er màar eens
aan staan: een roop organiseren en in een zeet laat stadium
op last van de gemeente nog eens een week moeten opschuiven.
Naast ontbrekende toppers bovendien nog eens vier Àfrikaanse
atleten wegens ontbrekende papieren het land pas op de
ochtend van de race het rand in kunnen krijgen. Het doorzet-
tingsvermogen van de organisatoren bleek -- gekopperd aan d,einzet van velen op de dag ze]-f - toch nog gàranL-te staan
voor een race die spannend was met een velà van niveau. Metdit alles een evenement om a1s HRR trots op te zijn.
Laten we hopen dat het organisat,ieconité bereid is ook
volgend jaar de boel op touu te zetten.

Ten tweede kort iets over de argenene redenvergadering. van
bestuurszijde niet overal even gelukkig aangepàkt en netuitlatingen van leden die - zo heb ik begreÈ"" - Iater
betreurd werden. Laten we er in ieder gevar van overtuigdzijn dat wij allen het beste willen voór de HRR.

À1s bestuur zijn we bezig onze toekonstvisie in samenwerking
met de Technische commissie op papier te zetten, waarna het
een en ander besproken kan worden. ondertussen is vrijwel
arles weer bijgeregd en het verheugt me te constateren datdit heeft geresulteerd in een goede samenlrerking.

Dat laatste is zeker nodig voor nijn derde en raatste onder-
yerp in dit vootsroord. Het betreft het blijvende zorgenkind-
)_et genaamd accomrnodatie. De geneente heefl ook gecoistateerd.
dat het tot nu toe aangebodene ons gÍeen perspectief bood.
onze actieve accomnodat,ieconmissie is aÀf in onderhand,eling.
Het betreft hier diverse instanties, gevarieerde beslissingé-
niveaurs en verschillende lokaties. Tijdens de gesprekken
tikt de klok echter door en met de snel naderenàe àatum van L
septenber kan het nog een spannende zomer worden...

Gerrit van Pelt
(voorzitter)
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EOI CI,UB INFO

De vereniging heeft een roerige algemene ledenvergadering
achter de rug. Een kort verslag hierrran vindt u in dit b1ad.
Op de algemene ledenvergadering is Gerrit van Pelt tot de
nieuwe voorzitter van The Hagrue Road Runners grekozen.
Àfscheid is genomen van oud-voorzitter Ton Vermolen, oud-
wedstrijdsecretaris Louis Brugman en oud-coumissaris Christi-
aan den Hertog.
Het bestuur is versterkt door Peter Oomens. Peter is op de
algemene ledenvergadering gekozen tot bestuurslid en vervult
de functie van vice-voorzitter binnen het bestuur.
Een belangrijke verandering voor aktieve wedstrijdlopers is,
dat Jacques Beljon het wedstrijdsecretariaat heeft overgeno-
Den van Frank Thuys. Frank en Jacques hebben, oneerbiedig
gezeqd, stuivertje gewisseldi frank is namelijk de nieuwe
penningrmeester van de vereniging.

Onder meer naar aanleiding van de laatste algemene leden-
vergadering heeft het, bestuur besloten een informatieavond te
organiseren voor aIle leden van de vereniging. Deze avond
gaat begin septenber plaatsvinden en wordt gewijd aan een
open discussie over het verenigingsbeleid. Gedetailleerde
informatie hieromtrent volgt zo spoedig nogelijk.
Met het verschijnen van dit blad is de Babylon-City-Den Haag
al weer enige tijd achter de rug. De loop was een groot
succes. I{innaar Tonni Dirks was een van de 20 atleten die
binnen de 30 min. is gefinished, zodat met, recht gesproken
kan worden van een wedstrijd op topniveau. Bij de dames won
de Belgische toploopster Véronique- Collard.
De vele leden die als vrijwilliger hebben treegewerkt aan de
Babylonloop kunnnen terrrgkijken op een geslaagde dag.

Het bestuur is erin geslaagd een goede velí/anger te vinden
voor Thea van Sante. De vermoeide benen kunnen op naandag-
avond gemasseerd worden door Dasseur Gijs Kievit. U kunt zich
inschrijven op het bord achterin de serre.

In het najaar wordt gestart met een nieuwe cursus Trainer
loopgroepen. Geinteresseerde leden kunnen zich hienroor
opgeven bij het secretariaat.
Noteert u de datum 4 augustus in uw agenda. Op deze datum is
wederom een sportief reisje naar onze zustenrereniging
A.V. Lokeren gepland. Bij onze zuiderburen te Lokeren kunt u
deelnemen aan een L2 km wedstrijd en de Lokerse feesten
bezoeken. De Lokerse feesten is een festijn net kermis, eten,
drinlcen en levende muziek.

De K.N.À.u. is ontevreden over het aantal abonnementen op het
bondsorgaan rÀtletiel<wereldr. Een abonnement op dit blad is
zeet aantrekkelijk gemaakÈ. I{anneer u zich via het secretari-
aat opgeeft voor een abonnement, kunt u kiezen uit: 7
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f. 2O,- korting (een jaar f. 4O,- in plaaÈs van
f. 60r-), èf een gratis running set (winkelwaarde f. 50r-).
De vereniging houdt er per abonnement een waardebon van
f. 15r- aan over. Doen!

De redactiecornmissie onderzoekt de nogelijkheid tot het laten
drukken van dit clubblad tegen een lagere prijs. De oplage
neemt nog steeds toe (een luxe probleem daÈ de K.N.A.U. graag
zou wi1len hebben), waardoor de kosten navenant stijgen.
Leden met contacten in de drukkerswereld worden verzocht
kontakt op te nemen met Loes Aarts.

W DLERE
ol

A tlaten kiezen v0 0 r A t/atie,(wereld
Als je nu via je vereniging een jaarabonnement op de atletiekwereld neemt
(normaal f. 60,-) dan kun je een keuze maken uit één van de volgende
tildelijke aanbiedingen.

* Een gratis Runningset

* Een gratís hardloopbrochure en een graÍÍs logboek
* í. 20,- korting op het jaarabonnement

ledere nieuwe abonnee levert de vereniging f. 15,- aan waardebonnen voor
atletiekmaterialen op.
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Race ServÍce
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r
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Um van 8.30.13.00 en van 14.00.19 00 u. Zaterdag van 8.3G16.00 u.
ATB. EN HACE.DEALER VAN DE TOPMERK EN:
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EET NIEITWE BESTUUR STEÍJT ZICE VOOR . .. .. ...

Gerrit van Pelt is de opvolger van Ton
Vermolen als voorzitter van The Hague Road
Runners. Hij !Ías daarí/oor a]<tief in de
vereniging als vice-voorzitter en a1s lid van
de technische conmissie. Gerrit van Pelt is
tevens actief wedstrijdloper en traint in
groep Íg

Peter Oomens is een hieuw bestuurslid. Hij is
op de laatste algemene ledenvergadering geko-
zen en heeft binnen het bestuur de functie van
vice-voorzitter gekregen. Peter heeft ook
zitting in de accommodatiecommissie. De be-
langrijkste taak van Peter is, te zamen uet de
andere comnissieleden, een goed alternatief te
vinden voor de huidige, per 1 september te
verlaten, clubaccornmodatie. Tevens onderhoudt
Peter de contacten met de nedische commissie.
Peter is recentelijk toegetreden tot rGruppo Sportivot en
traint onder de bezielende leiding van Frans Perdijk.

Frank Thuys, penningrmeester. Frank Thuys heeft
het penningrmeesterschap op zich genomen en
heeft zijn oude taak overgedragen aan Jacgues
Beljon. Frank, afkonstig uit de derde lichting
CPC-groepèÍr, traint in de groep van
Rob Bleys en loopt rnet plezier een, liefst
buitenlandse, marathon.

Astrid Pieterse, secretaris. Astrid runt het
secretariaat van de club. Dit is in een ver-
eniging als de onze een omvangrijke taak, die
zí) aI enige jaren met enthousiasme en accura-
tesse vervult.
Haar bekendheid bij de leden heeft zí) vooral
te danken aan het coördineren van de CPC-actie
en haar trainerschap.

a,l
{-,L
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Michel Àarts, ledenadninistratie. Michel Àarts
is degene die de aanmeldingen van nieuwe leden
ver:verkt en de acceptgiro t s op de deurmat doet,
belanden.
Michel is eveneens een van de stuwende krach-
ten in de barcommissie en urede-organisator van
clubfeesten, waaronder het afgelopen rBlues-
feestr na afloop van de laatste CPC.
Door drukke werl<zaanheden voor werk en club
schj.et het trainen er de laatste tijd bij in.

Jacqrres Beljon, wedstrijdsecretaris. Jacques
heeft de financiën overgedragen aan Frank en
het wedstrijdsecretariaat op zich genomen. Hij
verzorgt vanaf nu de inschrijvingen van leden
voor de wegrwedstrijden.
Jacques is een van de initiatiefnemers tot
oprichten van de vereniging en sindsdien be-
stuurslid van HRR. Behalve wedstrijdsecretaris
is hij contactpersoon van het bestuur met de
onderhouds/verbouwingscommi ss ie .

Loes Àarts, 2ë secretaris. Loes ondersteunt
Àstrid Pieterse in haar taken, notuleert be-
stuurs- en algemene leden-vergadering€D, stelt
het jaanrerslag op enz. Daarbij heefÈ zí)
zitting in de redactie van het clubblad en
verzorgt de publikaties vanuit het bestuur in
dit orgaan.
Zí) behoort tot een van de eerste actieve
leden van de vereniging en is o.a. enkele
jaren actief geweest a1s trainer. Het zeLf

actief aan atletielc doen, is wat op de achtergrond geraakt
door studie en moederschap. ZL) traint momenteel in de groep
van Astrid Pieterse.

èLL\)

Nomaal gesproken, kan hij meekomen in de groep van Rob
Bleys.



KORT VERSI.ÀG ÀLGEI,IENE LEDEIMERGÀDERING - 16 }íEI 1990

Ton Verrolen is op de vergadering officieel afgetreden als
voorzitter van de vereniging. Op voordracht van het bestuur
is hij door de vergadering benoemd tot erelld van The Hague
Road Runners, waarbij hij als afscheidscadeau een gouden
dasspeld net het logo van de vereniging in ontvangst nam. Ton
zeí in zijn danl<woord, dat hij in de naaste toekomst toch wel
weer een aktieve rol in de verenJ.ging wil gaan spelen.
Afscheid werd ook genomen van de aftredende bestuursleden
Louis Brugrnan en Christiaan den Hertog. Janmer genoeg konden
zí) bij de vergadering niet aanwezig zijn.
De voorzitter van de vergadering, Gerrit van PeIt liet a1s
belangrijkste nededeLing de leden weten, dat het contract met
trainingscoördj.nator Harm Hendriks in 1991 niet verlengd zal
worden. Hij motiveerde dit door te zeggen, dat de visie van
Harm Hendriks op de koers dle de vereniging moet inslaan,
niet overeenkomt met de doelstellingen van het bestuur ten
aanzien van de vereniging.

De secretaris riep de leden naar aanleidin§t van het jaar-
verslag op om uitslagen van wedstrijden en tijden, door leden
van HRR gelopen, zoveel nogelijk door te geven aan het
secretariaat, zodat clubstatisticus Ger Snijkers zijn bestand
up-to-date kan houden.

Een belangrijk deel van de vergadering werd gewijd aan de
verkiezing van de bestuursleden. Enkele leden vonden het
onjuj.st dat het bestuur vooraf met een nogelijke tegen-
kandidaat voor een in te vullen bestuursfunctie had gespro-
ken, waarop deze kandidaat besLoten heeft zich niet kandidaat
te stelIen. Voorzitter Gerrit van Pelt benadrrrkte dat het
gesprek op verzoek van de mogelijke tegenkandidaat heeft
plaatsgevonden.
Peter Oomens, bestuurskandidaat, werd gekozen tot bestuurslid
en gaat de functie van vice-voorzitter verrnrllen. Gerrit van
Pelt werd gekozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging.
Jacques Beljon en Michel Aarts werden herkozen tot bestuurs-
1id.

Na de verkiezing van de bestuursleden werden de wisselbekers
uitgereikt. De prestatiewisselbeker heren ging naar
Jan Dirk Hazeleger. Bij de dames ging de beker naar
Els Bloemen. De aanmoedigingsprijs heren werd uitgereikt aan
de verdienstelijke veteraan Barry Dyke. Deze prijs ging bij
de dames naar Georgette Brugman. De Simon Tuyt wisselbeker
van verdienste klran bi
vele werk dat hij verr
den.

Ruud van Groeningen terecht voor het
cht heeft voor clubblad en wedstrij-)i

L2



De accornmodatiecommissie bracht bij monde van Peter Oomens
verslag uit van haar werkzaamheden. De aanbiedingen van de
gemeenter Madestein en Buurtweg, zíjn als onhaalbaar afgrewe-
zen.
In onderzoek zijn: nieuwbouw op lokatie Doorniksestraat,
nieuwbouw op lokatie Bataaf, lokatie Houtrust en het kazerne-
complex van Àlkemadelaan.

Naar aanleiding van het verslag van de T.C. sprak de vergade-
ring de wens uit een informatieavond te houden, waarbij
bestuur en leden elkaar kunnen informeren over wensen en
voorneuens t.à.v. het toekomstige beleid van de vereniging.

Miche1 Àarts lichtte op een vraag het beleid van de bar ten
aanzien van de prijzen toe en deelde mee dat uit praktische
overvegingen is besloten alleen de prijzen van broodjes en
repen te verhogen en zo de prijstijging van 5,1 te realiseren.
De barcommissie wordt uitgebreid net Heidi van der Veer en
I{altraud Vingerhoed. Àfscheid werd genomen van lÍans van der
Vecht en Nj.co Tetteroo. Zí) blijven beiden aktief. Hans als
penningmeester van de sticÉtingén en Nico als redaktielid.
Aan de penningrrneester werd décharge verLeend en het finan-
cieel verslag over 1989 werd goed bevonden. Na de rondvraag
werd de vergadering gesloten.

Naar aanleiding van de ledenvergadering heeft, het bestuur
besloten begin september een informatieavond te houden. Leden
van de vereniging kunnen deze avond informatie uitwisselen
net de bestuursleden ten aanzien van heÈ reilen en zeilen van
The Hague Road Runners. Nadere informatie over deze avond
volgt.

Namens het bestuur,

Loes Aarts.

13



VÀ}I DE ÀCCOU!.IODÀTIECOUUISSIE

Op de Algemene ledenvergadering heb ik, namens de Àccommoda-
tiecornmissie, toegezegd een stukje te schrijven over de
erensen die HRR heeft ten aanzien van het nieuwe clubhuis. De
navolgende Èekst is ontleend aan een (concept-) brief die
naar de I{ethouder van JSR verstuurd zal worden.
Daar staat eigenliJk al1es wel in.
De eisen waaraan de toekornstige lokatie van de IIRR moet
voldoen, worden als het ware gedicteerd door drie groepen
faktoren. Dat zijn achtereenvolgens de trainings-nogelijkhe-
den, de stedelijke spreiding van de leden van HRR en omge-
vingsfaktoren, zoals bereikbaarheid met openbaar venroer,
(vrouw-)veiligheid (de Buurtwegr e.o. voldoet op dat punt niet
zo best) en lokaties van gelijksoortige verenigingen.

De trainingen op winteravonden worden vaak gehouden op de
boulevard van Scheveningen en in en rondon de (verlichte)
stadsparken, zoals de Scheveningse Bosjes. Overdag en op
zomeravonden wordt veel gebruik gemaakt van het strand en de
duinen bij Scheveningen. Veel van de leden van HRR wgnen ook
in deze omgeving. Stadsdelen waarin flinke aantallen HRR-I-
eden wonen zijn: Scheveningen, Statenlcwartier, Benoordenhout,
Bezuidenhout en Mariahoeve. Deze twee faktoren pleiten enroor
de toekomstige accommodatie van HRR in mj.n of meer dezelfde
omgeving te situeren als thans heÈ geval is. HRR heeft dan
ook een duidelijke voorkeur voor het Noordwestelijk deel van
de gemeente. Dit is een gebied waanran de as wordt gevor"md
door de Zwolsestraat en de Van Alkemadelaan. De Scheveningse
Bosjes, het !íestbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het
Hubertuspark, de kazernes, park Clingendael en omstreken en
het Haagse Bos bepalen de (stedelijke) omgeving waarin HRR
traint en ook zijn nieuwe accommodaÈie wenst. Een accommoda-
tie in of nabij het aangegeven gebied voldoet aan de gestelde
eisen.

De gemeente heeft HRR een nieuwbouwlokatie voorgesteld in
Madestein. Dat aanbod menen wij te moeten afwijzen. Dit
gebeurt onder andere, omdat er al verschillende grote concur-
rerende at,letielverenigingen in het Zuidwestelijk deel van de
gemeente en in het nabijgelegen I{estland te vinden zijn.
Spreiding van sportverenigingen lijkt ons een goede zaak;
conpetitie in sportieve zin is zeker gewensti concurrentie om
leden en lokaties evenwel niet. En zeker niet zolang andere
delen van de stad niet over vergelijkbare (atletiek-)voorz-
ieningen kunnen beschikken.

Een atletielcrrereniging met neer dan vij fhonderd leden heeft
een flinke accommodatie nodig. Op basis van KNÀU-rapporten
terzake en bouwkundige handboeken heeft een architect (Iid
van de vereniging) een ontwerp gemaakt voor een accommodatie

74



die circa 250 personen tegelijkertijd kan herbergen. De
totaal benodigde opper:vrlakte daanroor is gecalculeerd op
circa 750 m2. Dit is a1s volgt te verdelen: 160 m2 kleed-
ruimte voor dames en heren; 100 n2 douches iden;
100 n2 fitness, yoga en krachttraining; 200 n2 ontmoetings-
nrinte; 35 m2 bar en opslagi 24 m2 EHBO, massage en fysio-
therapiei 30 m2 bestuurskameri en ruin 100 n2 overige nrimten
zoals toiletten, C.V., warnwatenroorziening, gangen, enz.
De accommodatiecornrnissie van HRR onderzoekt alternatieve
accommodatj.es. Thans wordt gesproken over:
1. Kazernes. Op de kazerneterreinen aan de Van Àlkemade-

laan staan verscheidene gebouwen leeg. De accommodatie-
conmissie onderzoekt de mogelijkheden van gebruik van
zotn barak door HRR.

2. Bataaf. Thans is een inventariserend overlegr gaande met
vertegenwoordigers van de dienst Groenvoorziening en
Milieu-educatie over een bouwlokatie nabij de Bataaf(nabij Kon. Julianakade) .

3. Doorniksestraat. In het boulrrplan voor het verzorgings-
tehuis dat aan de Doorniksestraat gebouwd gaat wordèn,
kan wellicht rekening gehouden worden met een accommo-
datie van IÍRR. Daarover werd contact opgenomen met een
vertegenwoordiger van dat tehuls. Naar het zich thans
laat aanzien, zí)n er geen nogelijkheden voor nieuwbouw
of aanbouw van HRR ter plekke.

4. Lege schoolgebouwen. JSR deed de suggesti.e dat een leeg
schoolgebouw a1s toekonstige acconmodatie kan dienen.
Leegstaande schoolgebouwen werden tot nu toe, ofwel
onmiddellijk verhuurd aan bedrijven, ofwel gesloopt, om
aldaar wonj.ngbouw te plegen. Blijkens elders bij de
secretarie ingewonnen inforrratie, is het maar de vraag
of schoolgebouwen in aanmerking komen voor verhuur aan
sportverenigingen.

5. I{aalsdorperlaan, naast restaurant Duynzigt. rn behande-
ling bij de dienst SocZ die uitgifte van bouwgrond
regelt. Hier zou in sanenwerking met de gemeente een
clubgebou!í van HRR geplaatst kunnen !Íorden.

6. Houtrust. Àansluitinq bij het complex Houtrust is een
nogelijkheid die ondérzoéht wordt-. Nadeel is de nabij-
heid van andere atletiekverenigingen.

Bij bestuur en acconmodatiecornrnissie bestaat een lichte
voorkeur voor de omgeving van de Bataaf als lokatie voor
nieuwbouw van een geschikte accommodatie. De lokatie daanranis bijzonder geschikt waar het de trainingsmogelijkheden,
centrale ligging, bereikbaarheid met openbaar velí/oer, de(vrouw-)veiligheid, parkeemogelijkheden, enz. betreft.
Tot zover een deer van de brief die naar de wethouder gaat.
voor de duidelijkheid is ook een prattegrond van het sèhets-
ontwerp voor een nieuwe accomnodatie opgenomen.

Peter Oomens
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DE TECEIIISCEE COUUTSSIE TN GESPREX I,TET FRÀ!ÍS PERDIiIX

Na de accommodatie- en barcommissie is de schijnrrerper in
deze editie van het clubblad gericht op de Èechnische commis-
sie. Een commissie die op initiatief van de toenmalige
trainingscoördinator Rob llelwig en oud-voorzitter
Ton Vermolen in 1986 werd geinstalleerd met a1s doel HRR
trainingstechnisch op een hoger plan te brengen.
Ondergetekende is het gesprek aangegaan met conrnissielid en
trainer Frans Perdijk, die alle wisselingen in samenstelling
heeft overleefd en op dit moment te zamen met Francien
onderdijk, llarm llendriks en Erik Huigen de technj.sche cornmis-
sie vormt. Erik Huigen heeft recent de plaats ingenomen van
Gerrit van Pelt.

trrans, rat zija zoal de rerkzaauhedea vaa 6c t.C.?
De belangriJkste taak is de indeling van de groepen. Er moet
een logische opbouw naar niveau zijn in de vereniging, zodat
de leden in de Juiste groep kunnen traj.nen en zo nodig
gemakkelijk kunnen doorstromen naar een hogere groep.

Die groepsladellng ls toch uog steeds cen zorgeakLudJe?

Dat hoeft het niet te zijn. Er is een duidelijke structuur
binnen de vereniging met lagere, nidden- en hogere groepen,
zodat ieder lid in principe een groep op zíjn/haar niveau
moet kunnen vinden. fn de praktijk levert dat nog wel eens
problemen op.

Daat wordea ook de testlope! voor gebrulkt?

De testlopen moet je eerder zien als een graadmeter voor de
conditie van de individuele loper, dan a1s een niddel om
mensen keihard in een groep in te delen. Vroeger hadden we
een crub time-triaI. De tirne-triar was een initiaÈief van
Keith Deathridge dat door de T.c. is overgenomen. onder Harr
Hendriks zijn de testlopen hierrroor in de plaats gekomen, ook
ondat breek dat de tine-trials door de leden werden geboycot,
oudat ze bang waren hierop ingedeeld te worden.

D€ T.c. troudt zicb oot bezig met bet traiaersbcstàDd....
Jà, de T.C. streeft ernaar dat alle trainers een trainers-
cursus volgen. Dat doer is nu bijna bereikt. verder probeert
de T.C. in samenspraak met de t,rainers en trainersveigadering
de juiste trainer bij de juiste groep te vinden en zonodig
nieuwe t,rainers aan te zoeken. Een probleem hierbij blijfÉ ontrainers voor de lagere groepen te vinden. Een en ànder-heeft
kortgeleden geresulteerd in een gedeeltelijk nieuwe indering
van trainers en groepen.

L7



lat doet de T.C. uog E€er?

De T.C. heeft o.è. ook het initiatief genomen tot het creëren
van een nogelijkheid tot krachttraining. Dat heeft geresul-
teerd in het krachthonk. Hienran kunnen a1le trainers en
groepen gebnrik maken om krachtraining te doen. Het kracht-
honk zou trouwens best intensiever gebruikt kunnen worden dan
nu het geval is.
Verder heeft de T.C. zich tot taak gesteld te bemiddelen bij
conflicten en problenen op te lossen die zich voordoen in
trainingsgroepen. Iíat dat betreft zou het prettig zijn
wanneer leden bij de Í.C. wat vaker nelding zouden maken van
wat er leeft binnen de groepen.

Í,igt bet zvaartepuat vaa bet I.C. rertr biJ prestatie of
racreatiesport?

De E.C. houdt zich ook bezig net de begeleiding van toppers
en het signaleren van talent binnen de vereniging. De T.C. is
echter in de eerste plaats een commissie die zj.ch met trai-
ningstechnische zaken in de breedte bezighoudt. I{ij kennen de
klacht dat er weinig aandacht is voor de lagere groepen
vanuit de T.c.

Uaar er is oolr aieaand uit die lagere groepea vertesÍeDroor-
digd La de l[.c.

Dat klopt. De T.C. wil dan ook het liefst zo snel rnogelijk
komen tot een evenwichtiger vertegenwoordiging binnen de
commj.ssie en beter de gehele vereniging vertegenwoordigen dan
nu het geval is. Zeker nu de T.C. in de toekomst een uitbrei-
ding van taken te wachten staat, is uitbreiding en liefst
vanuit een wat lagere groep welkom.

In hoeverrs r€rlct de !.C. [ss aa! de orgaaisatle varl red-
strlJden?

In het verleden is er een open tine-trial geweest, !Íaa!í\ran ik
in belangrijke mate de organisatie deed. De open time-trial
is georganiseerd net als doel leden van andere verenigingen
en rlosset trimmers te interesseren bij ons op zondagochtend
een wedstrijdje te lopen. Dit zou tegelijkertijd goed zijn
voor de baromzet'. Die open tine-trial is nooit een succes
geworden en een doodgeboren kindje gebleken.
Iíel organiseert de T.C. de L-van-de-4-1oop. De 1-van-de-4-
lopen zijn een initiatief geweest van Rob He1wig; onze
vereniging organiseerde samen met drie andere clubs elk een
10 km loop sraarvan een gezanenlijk klassement werd opgemaakt.
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De 1-van-de-4-Iopen bestaan nog steeds, maar krijgen een
andere opzet, zodat het voor de ninder snelle lopers interes-
santer wordt mee te doen.
Met de door de stichtingen georganiseerde wegwedstrijden
heeft de T.C. geen bemoeienis.

f,ua Je vat vcrtcllen ov€r dc aLeurc traLuLDgsopzst cn de
doelgtelliagea daarachter?

Ja dat zít- zo, de T.C. ontving geregeld klachten van leden
over de dnrkte op de woensdagavond. Vooral in de kleedkamers
is er op uoensdag vaak geen doorkomen aan. De T.C. heeft dit
signaal opgepakt en is gaan nadenken over een mogelijke
oplossing.
De T.C. gaat er vanuit dat op de trainingsavonden zoveel
nogelijk een dwarsdoorsnede van niveaurs aangeboden moet
uorden, zodat een splitsing in de vereniging tussen toppers
en trirnmers voorkomen wordt. Er is daarou besloten om per
1 september met, de donderdagavond te starten en op deze avond
vier groepen aan te gaan bieden, waaronder een snelle, twee
niddenmoot en een langzamere. .IIet is trouwens niet de bedoeling dat de leden op woensdag èn
donderdag komen trainen, het wordt of en niet en. Leden
kunnen kiezen tussen de maandag en de woensdag, of de maandag
en de donderdag.
We hopen op deze manier ook de rslapender leden wakker te
maken. Daarbij kont dat een nieuwe clubaccommodatie kleiner
kan zijn dan de huidige. Spreiding is zo wie zo noodzakelijk.
Àlles is erop gericht om van de donderdagavond net zotn
succes te maken als de maandagavond.

Íat l,s trouweag dc ueaing vau dc l[.C. ovet het bestuursbe-
sluit Eam Eeadriks h 1991 geen aLeuu contract aan te
biedea?

De T.C. begrijpt die beslissing wel. IÍarm is een man die heel
wat voor de club kan betekenen. Hij heeft een grote kennis op
het gebied van atletiek. Het probleem is, dat Harm de neiging
heeft allerlei wilde ideeèn te lanceren die bij andere
belanghebbenden als een verrassing overkomen. Hij veroorzaakt
daardoor chaos binnen de vereniging.
Daarbij moet iI< opmerken, dat Harm door zrn gedrag a1lerlei
fundanentele vra!Íen aan de orde stelt, die wij als vereniging
tot nu toe niet beantwoord hebben. Een vraag a1s, nat wil1en
we eigenlijk: alleen breedte-atletiek of een combinatie van
breedte-atletiek en topsport?
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Dat is bij uitstek een vraag yaar met Drne de T.C. eeD
antroord op zou uoeteD g€veD ......
Dat klopt. wij zijn dan ook begonnen net het opstellen van
een beleidsplan voor 1990 en 1991. Hierin willen we aandacht
besteden aan alle gesignaleerde problemen op trainingstech-
nisch gebied. Het trainingstechnisch beLeid maakt tot nu toe
een rommelige indnrk. Het belangrijkste is dan ook dat er een
lijn uitgezet wordt waar een ieder zich aan houdt, zodat
zowel trainers a1s leden weten waar ze aan toe zijn. op die
manier kun je ook allerlei wilde genrchten indanmen, zoals
dat er een ledenstop zou zijn.
Dat Lg nlet zo?

Nee,

Fraas, bedaakt.

Loes Àarts
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GROEPSI}IDEIJING PER 1 JULI 1990
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groep

1À

1B

2

3À

3B*

3C

4À*

5À

5B

6A

6B

7À

7Bt

Opm.: *1 training vanaf 1-9-1990

Trainen op zowel de woensdag a1s de donderdag is NIEtr toegestaan.

09.00

09.00

*

09. 00

09.00

trainer skm tijd

Ito do za

den

ma zo

Herman v.d. StijI
Peter v. Leeuwen

Pieter de Graaf

Rob Bleys

Piet Roestenburg

Gerrit v.d. Veer

Frans Perdijk

Joop Evers

Henk Hoogeveen

Àb Dijkers

Àstrid Pieterse

Peter Grond

Heidi v.d. veei

Ria v.d. Berg

Cor van Putten

L7 .30-19.00

19.00-21.00

L9.OO-21.00

19 . 00-2 1. 00

2L.OO-22.30

2L.OO-22.30

22.30-24.OO

22.30-24.OO

24 . 00-26. 00

24.00-26.00

26.00-28.00

>26. OO

>28.00

18.30

18.30

18.30

18.45

*

18.30

18.30

*

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

*

18.30 18.30

*

*

*

*

*

*

18.30

(18.30)

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

(18.30)

18.30

(r.8.30)

18.30

09.00
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TECENTSCEE ORGÀITISÀTIE TEE E,AGUE ROÀD RUNNERS

Paramedisch corps

Fysiotherapeut: Dannis v.d. Berg

Masseurs: Cor !ÍoI

cijs Kievith
Massacre:

TECIINISCHE COMMTSSTE :

- voorzitter
Erik lluigen (teI.: 070-3805161)

- overiae leden:
Francien Onderdijk (tel. : 070-3653613)
Frans Perdijk (teI.: 070-3472420)
Ilarm Hendriks (trainings-coördinator)

tel.: 070-3644358
(rs avonds)
tel.: 015-136026
(praktijk Delft)
tel.: 070-3990016

Maandag- en woensdagavond (volgens afspraak) na 20.00 uur (zíe
lijst op bord TBESTT URSMEDEDELINGENT .
Kosten per behandeling f. 10r-.

Consultatie fvsiotherapeut

Iedere woensdagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3,50.

Geb:nrik sportzaal (alleen onder begeleiding)

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

Overige activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagavond vanaf 19.00 uur
informatie Noortje Alberts
(tel.: 070-3540690) .

Fitness (conbinatie warming-up buiten 15-20 min. en
zaaltraining ca. één uur)

- donderdagavond 19.30 21.00 uur
o . I . v. Harm Hendriks .

.f
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Í.
De trappen van het stadhuis aan het Burgemeester de Monchy-plein zLln woensdagavond 6 juni korte tijd bezet door 1edén
van The Hague Road Runners. Ze vestigden met deze ludieke
actie de aandacht op Babylon-City-Den Haag-loop van 10 juni
j .1.
ook werd aandacht gevraagd voor ons nijpende accommodatie-
probleem. Jammer genoeg regeert Koning Voetbal de pers,
waardoor deze foto en een bijbehorend persbericht in deplaatselijke kranten niet werd geplaatst.
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EÀRUI g HOEILTE

Mijn hoekje in het vorige clubblad heeft enig stof doen
opwaaien en derhalve heb ik het nog eens tiennaal nagelezen
en doorgesproken met vele lIRR-notabelen. Ik was terecht blij
net uj.tspraken zoals trik had daar absoluut geen moeite
mee...rri rer stond een hoop waars in...rti rrtopsport is niet
ongezellig, er bestaan slechts gezellige en ongezellige
mensen. . . rt i trhet naximun ledental is nu weI bereikt. . . rr i rhet
i.s onzin om het voortbestaan van de IIRR alLeen aan de CPC-
acties op te hangen! rl

Voor de goede verstaanders: ik ben absoluut geen tegenstander
van de traditionele zondagrmorgentrainj.ng, mits er rustig
wordt getraind en wanneer er stevig wordt getraind, bijvoor-
beeld een lange duurloop van twee uur of Deer, dat men dan
minstens twee uur van tevoren opstaat, een behoorlj.jk ontbijt
nuttigt met ruine vochtopname om aldus in optinale conditie
aan een rzwarer inspanning te kunnen beginnen. Na de laatst-
genoeude training is het tevens noodzakelijk om van de
volgende (naandag)training een hersteltraining te maken.
IÍie zich niet aan deze regels houdt, pleegt roofbouw! Ik zeg
deze dingen niet om mensen (trainers en pupillen) dwars Èe
zitten, maar vanuit nijn verantwoordelijkheid a1s KNÀU-
docent en trainingscoördinator van de IÍRR en daarmee basta!

Rekening houdend neÈ het vorenstaande en gezi.en het feit dat
er veel belangstellig is voor de Berlijn-marathon (helaas is
de inschrijving al gesloten) op zondag
30 september a.s., stel ik voor dat de marathonlopers en
-Ioopsters van onze club wat meer samenwerken, zeker voor wat
betreft de lange duurlopen en dat de niveaugroepen qua
training niet aI te zeer worden verstoord. Binnenkort is er
een traj.nersvergadering waarop het een en ander zal worden
besproken en uiÈgewerkt.
In dat verband goed nieuws voor de zondagsmensen. De Berlijn-
marathon start op de vroege zondagrmorgen en de aspirant-
deelnemers zullen er dus een moeten wennen (aanpassing
biologisch en prestatieritne) om de duurtraining vanaf
09.00/09.30 uur te laten plaatsvinden met aIIe eerdergenoemde
consequenties.

In de Runnerrs lÍorld (voor zover niet bekend), een Àmerikaans
maandblad voor loop- en triathlonliefhebbers, uitgave juni
1990, staat een reeks interessante artikelen over de ontwik-
keling van de vrouwenloopsport in Àmerika. Men is er we1 wat
verder uret de ontwikkeling van specifie]< vrouwelijke deelname
aan wegatletielcwedstrijden. Voor de liefhebsters heb ik een
aantal copieën gemaakt. opvallend in Àmerika is het grote
aantal vrouwelijke race-directors en een ge!Íeldige kalender
met wedstriid./fun runs uitsluitend voor dames!

.I
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Ik zie reikhalzend uit naar het moment dat meer dames zitting
nemen in de organisatiecomités van Babylon en 10 EM en/of dat
bijvoorbeeld de 10 EM gewij zígd wordt in een specifieke
topwedstrijd annex fun mn voor dames over 10 kilometer. Niet
zenuwachtig worden mensen, het zijn maar suggesties hoor, of
nadenkertjes t zo u wilt!
Ons erelid Ton Vermolen had nij uitgedaagd voor de 1O kilome-
ter rond Babylon, maar rond het crrrciale moment stond hij
zich te verlekkeren aan nijn lijden op de 5 kiloneter om
venrolgens onder te duiken in een volgauto van de 10 kn. Het
bloed kruipt altijd waar het niet gaan kan, zeg ik dan maar,
om vervolgens te constateren dat het troetelkind van Ton c.s.
toch wel een fantastische gebeurtenis is geworden en hopelijk
zal blijven. Plaats, tiJdstip, deelname van kruk tot krak,
enfin de totale anbiance en inzet van de organisatie is
hartvemarmend, om niet te spreken van het slotfeest in de
diverse appartementen van het clubhuis

Naar nijn bescheiden (?) mening lnrnnen wij (alle leden van de
IIRR! ) veel spanning bij het organisatieconité wegnemen door
tenminste éénmaal per jaar, en dat is echt niet veel, nee te
helpen bij de organisatie en wel op de volgende basis.
wij splitsen de trainin§sgroepen in twee delen, de onderste
helft: van niddennoter tot en met beginner, helpt bij de
Babylon en de bovenste helft: van snel tot rniddenmoter zel-
zich in voor de 10 EI.{ in november.
Pessimisten zeggen onmiddellijk rrdat lukt nooitt, maar ík zeqjuIIie, dat dit systeem tijdens nijn zevenjarig dienstverband
bij Hellas/Utrecht uitstekend werkte. Veel hangt daarbij af
van de wijze waarop de betreffende groepstrainer zí)n/baar
pupillen weet Èe stimuleren c.![. te notiveren! Een boute
uitspraak: een goede trainer krijgt dit voor elkaar, en
gelukkig bezitten wij er velen!

Opgelet! In de periode rnedio juli tot en met augustus a.s.
gaan vele trainers met vakantie. Het zal zeker weI eens
voorkomen, dat een groep op een bepaarde avond rtrainerroosr
is, maar houdt dan wel de vinger aan de pols. Overj.gens, alsje ook op vakantie gaat, doe tenminste iedere twee of drie
dagen een duurloop(je) van circa een uur.

Ham Hendriks
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MetTielsa
koWt u dubbele

zekerheid...
Een l«waliteitsprodud én het

vahmanschap van de Tiels4ealer.

H. de Waardt V rg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5, Voorburg, tel. 070 - 397 06 06
(grens Voorburg-l lidschendam, aan het Rijn-Schiekanaal bij
betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstijden:
Showroom: maandag Vm vrijdag 09.00 - 17.00 uur
d-onderdag koopavon_d 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 09.00 - 13.00 uur
lerfoop bouwmaterlalen: maandag t/m vrijdagóZ.gO - 16.30 uur.
Zalerdag gesloten.
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EEN IIBIJUESYTI OPTICIEN TN EÀRDLOOPLA}TD

MeÈ de constaÈering dat de leden van HRR niet allemaal uit
Den Haag afkomstig zí1n, trap ik uiteraard een wijd open-
staande deur in. Zo staan er Engelsen, Limburgers, Friezen,
Noren en Amsterdanners in het computerbestand van
Michel Aarts.
Toch kan het uitheemser, want de hoofdpersoon uit het
nu volgende artikel is Rob Krahmer, een Nederlandse Belg (öf
wellicht een Belgische Nederlander) uit, Indonesië.
Ruin een maand geleden ging ondergetekende bij hem op bezoek
voor het houden van een kort interrriew. Ik was de menj,ng
toegedaan - en geluklcig de rest van de redactie
ook - dat Rob wel eens nader belicht nocht worden, gelet op
het vele werk dat hij voor de club verricht. Zo zit hij in de
barconmissie, vertimnert hij nog wel eens het een en ander
aan het clubhuis en organiseert hij uet grote regelmaat
grandioze clubfeesten. (Wie herinnert zich niet het Caribi-
sche lustnrmfeest en de meer recente Bluesavond.) Voordat we
met het eigenlijke werk beginnen, nemen we even
zijn platen- en CD-collectie en de door nij meegebrachte
koffer net LPrs door. Een klein uur, 1 LP (Portrait In Blues,
voI. 1 van Snooksr Eaglin) en 2 kopjes koffie later kan ik de
eerste informatie noteren.

opticlen
rCome On Baby, Letrs Do The Twist, I is het verzoek van Hank
Ballard & The Midnighters aan een hun bekende dame als Rob
mij de mededeling doet in 1950 in de Vlaamse kustplaats
Oostende te zijn geboren
Hoewel zijn Belgische moeder en Nederlandse vader in Indone-
siè (waar pa Krahner koffieboer was) woonden, vonden ze het
met rt oogr op de medj.sche omstandigheden raadzaam tijdelijk
naar Europa uit te wijken voor de bevalling.
In 1959 besloten zijn ouders definitief naar Holland terug te
keren, om zich te vestigen in Den Haag, waar zijn vader een
baan a1s boekhouder bij een loodgietersbedrijf vond. Voor
Rob was het een hele omschakeling, gewend a1s hij was aan de
rrrimte, het klinaat en het oer:woud van Indonesië. Het was
hier koud en bovendien veel te georganiseerd. popperige
huisjes met keurige tuintjes en kaarsrechte straten, waar je
alleen op de stoep nocht spelen, waren te veel voor zíjn tere
kinderziel. Reden waarom hij al sneL op een internaat voor
noeillJk opvoedbare kinderen in Oudenbosch belandde.
Na 5 jaar liep Rob voldoende in het gareel om het weer in
Den Haag''te gaan proberen. He1aas! Tijdens de eindexamens
werd hij van de ltffS ver*rijderd na een conflict net, zí1n
Ieraar Duits, die hij met een lichtbesnorde ex-dictator had
dunren vergelijken. rrÀch ja, we hadden een klein communica-
tie-probleempje, tr aldus Rob over deze affaire.
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Veel tijd om te treuren was er niet, want het vaderland moest
worden verdedigd. In dienst deed hij mee aan een beroepskeu-
zetest die verstrekkende gevolgen had. I{ant wat bleek bij
uitkonst: geschikt voor de wegenwacht, als gevangenbewaarder,
Landmgtgr en . o....... opticien.
De keuze was uiteindelijk niet zo moeilijk. Het eerste
oriëntatiegesprek voerde naar een brillenzaak, waar een toch
wel zeer aantrekkelijke assistente rondliep. En dit was pas
het eerste adres!
Nu, twintig jaar later, heeft Rob uet een compagnon een eigen
zaak in brillen en contactlenzen: rDuo-optiekt aan de Haagse
Thomsomlaan.

jazz-rock

Inniddels beheerst Dr. John net zijn funky rRight Place Wrong
Tinet het geluid in huize Krahner. De Limburgse firma Brand
neemt het bier voor zí)n rekening. frFantàstiseh hè, die
ventft , zegt Rob op de van hem bekende vriendelijke, doch geen
weenÍoord vemachtende wijze. Mijnerend verrrolgt hij: rt!{eet
je dat ik hen nog een keer op het North Sea Jazz Festival aan
het werk heb gezien compleet met voodoojact? Nog neer van die
grote jongens trouwens hoor. Ik heb meegeuaakt dat Chuck
Berry, tríuddy líaters, B.B. King en John Lee Hooker om twee uurts nachts een jam-session hielden in die grote tent achter
het Congresgebourr. Machtig was dat! rr

Rob, die aI sinds het begin in L976 een trouw bezoeker van
dit festijn is, komt overigens niet alleen voor de blues. Hij
is ook een ferrrent jazz-rock liefhebber. l{etende dat ik dat
vreselijke muziek vind, probeert hij me te bekeren met een CD
van ene Thom Rotella. Ik reageer laurr. Ook de bekende David
Sandborn doet nijn bloed niet harder stromen. TeleurgesÈe1d
over zoveel onbegrip zet hij maar een CD van John Mayall op.
l{ijn waarderende blik gooit nog wat extra zout op de wonde.

passie

Het nag ondertussen duidelijk zijn geworden dat de muziek een
belangrijke plaats in Robts leven inneemt. ZeLt zegt hij met
stelligheid niet zonder te kunnen functioneren. Toch blijkt
hij bij navraag nog meer passies te hebben: uitgaan, Iekker
eten en vooral filu. Zí3n grootste favorieten zijn rone FIew
Over The Cuckoors Nestr, 'À11 That Jazz I van choreograaf Bob
Fosse (rrschltterend, hoe die vent zijn eigen dood wist te
verbeelden.tr) en rCament net Laura del Sol (rrPràchtig
wij f r') .

n
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Dat in de laatstgenoemde filns vooral het dansen centraal
staat, is niet t,oevallig. BalleÈ en dans zijn hem door zí1n
vrouw Gerrie, een ex-conserrratoriumleerlinge, uret wie hij
overigens al Èwaa1f-en-een-halfjaar getrouwd is, met de
paplepel ingegoten.

overbelastLag

Ilet is ver na eLven als John
!Íomant zingt en we eindeli
hardlopen. Zoontje Mark (v

Mayall het bekende rOh Pretty
zijn aanbeland bij het onderwerp

er jaar) heeft al die tijd braaf
k)i

tr

door de therriet heengeslapen.
Rob blijkt via een CPC-trainingsgroep bij de vereniging te
zijn gekomen. Hij liep a1 jaren trouw zijn rondjes in het -vlakbij zijn huis gelegen - Zuiderpark, toen hij eind 1984 op
een advertentie in de Haagsche Courant stuitte waarin door
Keith Deathridge (een van de oprichters van IIRR) een aanbod
werd gedaan om onder deskundige leiding binnen een paar
maanden klaargestoomd te worden voor de CiÈy-Pier-City 1oop.
Voor*raarden waren onder neer3 niet roken en ninimaal vier
maal in de week trainen.
Het leek Rob wel wat. Per slot van rekening had hij als kind
visioenen gehad over het behalen van gouden medailles op de
Ollmpische Spelen.
Tot, een week voor de CPC was alles, door de uitstekende
begeleiding van trainer Jan van Egrmond, vlekkeloos verlopen.
Toen kreeg Rob last van een overbelaste knie, hetgeen eenjaar gedwongen stilstand tot gevolg had. Het weerhield hem er
niet van lid te worden van HRR, dat tijdens zí)n absentie
stilletjes haar ttijdelijke' intrek nam in éen afgedankte
vleugel van een verlleeghuis in Scheveningen.
Begin 1986 l<wam de herkansing in de groep van Àstrid pieter-
se. Rob liep daarop de CPC in een zodanige tijd, dat hij het
behalen van de NOC-liniet van zich afzette.
Later heeft hij nog getraind onder Gerrit van der Veer,
Jan van der Roest en Cor van Putten. trDie gek (doelend op
Cor) heeft me besmet met het narathonvirus. Dat is een heel
ernstige ziekte waar ik gelukkig weer vanaf gekomen ben.
Het slokt zoveel van je vrije tijd op. Zelfs in je slaap benje nog aan heÈ hardlopen.tt Toch resulteerde de straffe hand
van Cor uiteindelijk in de uitstekende tijd van 4 uur en 6
minuten.

ergerais

Tenrijl tswamp Queenr Katie I{ebster de nacht inluidt, deelt
Rob me mee via Eric van der Loos in het barcommissiewerk
verzeild te zijn geraakt. rrHet is een behoorlijke taak, waarje nieÈ te licht over moet denken. Gelukkig hebben we een
goed ingewerkt team net Michel Aarts, Hans Zuurmond, Heidi
van der Veer, Noortje Àlbers en ons geheime wapen I{altraud. rt
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Clubklusje
Ook dat hoort bij de taken van de barcoumissie.

Rob sings the Blues.
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Rob is trots op de bereikte resulÈaten. ftMaar we bieden dan
ook een goed produkt aan. Denk eens aan a1 die feesten en
onze uitstékende barrtr duldt hij geen tegenspraak. rfk denk
dat dat toch ook een belangrijke reden voor veel mensen is om
lid te worden of te blijveà vàn HRR. Nu we het toch over
sfeer hebben, noet mij toch nog iets van het hart. Ik heb rnij
tijdens de laatste jaanrergadering ontzèttend geërgerd aan
het gekanker op onze bestuursleden. Het lijkt we1 of dat de
laatste mode is. Het werkt erg demotiverend. De leden zouden
zich eens wat neer moeten realiseren dat iedereen, die zich
op wat voor manier dan ook voor de'club inzet, dat op geheel
vrijwillige basis doet. tt

voorstel

AIs Elvis Presleyrs grote voorbeeld Àrthur tBig Boyt Cnrdup
de laatste gespreksronde klagend inzet met een lled over een
dame die hen verlaten heeft, kont Rob met een verrassend
voorstel voor de dag. xrk heb gehoord dat ze de verschillende
trainingsgroepen, door de grote aanwas van leden, met ingang
van september verspreid over de week willen.laten trainen. Ik
ben daar sÍeen voorstander van, omdat ik bang ben dat het ten
koste gaat van de sociale contacten tussen de leden; toch het
fundament van deze vereniging. Daaron had ik het volgende
gedacht: I{aarom laten we de mensen die a11een voor het lopen
komen niet voortaan op dinsdag en donderdag trainen als de
bar toch niet open gaat. rr

Tevreden lachend over deze laatste ingeving beent hij naar de
keuken om nog wat te drinken te ha1en.

plaanen

Cruduprs rThatrs Àllright Mamat kleurt het geluid in de
huiskamer, a1s Rob bij terugkomst verklaart nog wel iets
lcrrijt te willen over de voorlopige plannen van de barcommis-
sie voor de zomer.
rrEind juni organiseren we een welkomstavond voor de nieuwe
leden en er staat nog een barbecue op stapel voor iedereen
die zich dit jaar op de een of andere manier verdienstelijk
heeft gemaakt voor de club. rt

Na deze belofte zakt Rob ondenrit op zrn stoel. t{ijn korte
intenriew had kennerijk zijn tor geèist. Niet veer later stapik op de tonen van Gary Moorefs rstill Got The Blues! het
Haagse duister in.

Peter Magnée
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IíIiIN EERSTE KEER

In dit verhaal. ga ik niet te veel uit de school klappen, maar
vertellen over nijn eerste marathon. Een belevenis die ik
niet snel zal vergeten.

Toen ik in noveuber weer eens besloot om wat aan nijn overge-
wicht en conditie te gaan doen, l«ran ik in de groep van Cor
terecht. Maar na twee trainingen ben ik daarmee gestopt, want
ik kon ts morgens mrn bed niet meer uit- I(omen. Daarna ben ik
in de groep van llenk gaan 1open, dat beviel veel betert ik
kon gewoon meekomen zonder heLenaal kapot in het clubhuis
tenrg te komen.

Maar ja, in de fanilie waar Cor ook deel van uitmaakt, werd
alleen maar over de uarathon gesproken, zodat ik nezelf toch
maar liet paaien om weer in zijn groep te komen trainen.
trlemand die zoveel aan sport heeft gedaan, kan dan makke-
lijk. tt fk hoor het hen nog zeggen.

Dus daar ging ik in januari, vier keer in de week met
groep 7 mee. lÍat hebben die op uij moeten wachten. §omsdurfde ik niet naar huis voordat er weer wat lcLeur op nijn
gezicht tenrg was. Maar het ging steeds beter; alleen de
lange duurlopen heb ik door zj.ekte en het slechte weer niet
kunnen uiÈIopen.
ou over de CPC maar te zwijgen. Àlles liep in mij, behalve
ikzelf. Resultaat? Wassen en naar huis.

22 Àpril Ïnram steeds dichterbij. Ik begon aan mezelf te
twijfelen. Maar na een paar keer te zijn toegesproken door de
trainers en groepsgenoten, heb ik de knoop doorgehakt: ik
loop Rotterdan!
Vrijdag startnummers halen in Rotterdam. Wat een organj.satie,
niet te geloven.
Zaterdag een vrije dag (on uit te nrsten). Nou, rust had ik
niet. De zenuwen begonnen me aardig te pesten. Iloofdpijn,
koud, buikpijn. rtHeb je zenuwen, Ton?tr rrlk? Ííelnee! tt

Ik had geen vingernagel neer over.
Zondagochtend geen centje pijn. Hoofdpijn, buikpijn, allemaal
we!Í. Toen we in de trein zaten, kwam het langzaam !Íeer terug,
naar bij het inlopen verdween het gelukkig.

Bij de start drie l<wartier wachten als haringen in een ton.
Om 13.00 uur een oolí/erdovende knal. Gejuich en keiharde
marsmuziek. Ik voelde me net een gladiator op hreg naar de
arena. Ik liep samen op met Jaap Koning, maar die moest
jarnmer sÍenoeg, na vijf kiloneter afhaken, omdat de koorts die
hij ts morgens had, niet van de Spanning, maar van de griep
rtas.
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Van de 5e tot en uet de 25ste kiloneter en bij het halve
marathonpunt was ik nog precies op schema. Ik ging wè9, zoals
dat heet, op een schema van 3.48; dan had ik nog elf minuten
speling om binnen de 4.00 uur te eindigen.. Maar bij het 25 kn
punt zat ik helemaal stuk. Ik kon niet meer" Pijn in de
benen. I{andelen dan maar. Ik zag alles en iedereen aan nij
voorbij flitsen en tevergeefs probeerde ik steeds mee te
gaan. Tot het 29 km punt. Toen ging het weer een beetje.

fk wist dat nijn ouders op het 30 kn punt zouden staan. Dus
dan maar ueer rennen en wondertrelr [à veel pijn en bananen,
ging het weer. Bij 33 km stonden ze weer met veel IIRRters mij
aan te uoedigen. Het ging stukken beter.
Later vertelde mrn vader dan ik er aanvankelijk uitzag als
een lijk.
Tot 39 kn ging het prima, maar toen was de kaars weer uit.
Een stukje wandelen, rennen, wandelen, rennen. Proberen bij
Bas te blijven, maar die ging ook te hard. Totdat Jan bij me
}nyam lopen. Met hem ben ik door de finish gekomen.

Aangemoedigd door duizenden mensen, ongelofelijk! Vooral als
bekenden je naam roepen en je over de finish heen schreeuwen.
En a1s je dan na 4.41 uur over die streep kont, gaat er van
a11es door je heen. Een rilling van kou, bloedheet met
kippevel.
En als dan op de finish je ouders en fanilie, met tranen in
hun ogen, staan; dan is a1 die inspanning van training en de
wedstrijd niet voor niets geweest.
Een te gek gevoel en na Èien minuten helemaal niet moe meer.
Fantastisch! ! !

Ook fantastisch zí)n de aanmoedigingen die je van de mensen
langs de route krijgt. Hartelijk dank daanroor. Vooral mensen
uit mrn groep die op drie, vier punten stonden te schreeuwen.
De dames en heer uit de groep van Àstrid, Astrid zelf. Reuze
bedankt,! À1leen janmer dat soumige mensen uit hogere groepen
het te nin vinden om mensen uit lagere groepen aan te rnoedi-
gen.
Díaar... dat kan het fantastische gevoel uat ik heb overgehou-
den van Rotterdam niet beinvloeden en ik ga zeker op voor een
volgende marathon!

Ton Hofman
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DE I.T,ARÀTEON VÀil ROTTERDÀ}T 1990

Lang heb ik geroepen! rrVeel te druk joh, die Rotterdam-
marathon! Nee, niks voor miju.
Maar ja.. ...., er is niets zo veranderlijk als een rnens! ! !

Nadat ik in 1989 al was gaan kijken naar diverse club-Ieden,
die er hun prestatie leverden, begon nijn mening langzaam te
veranderen. Toen ik ook nog eens hoorde, dat de halve club in
Rotterdam de Marathon zou gaan lopen, was dat voor nij
aanleiding om me in te schrijven voor Rotterdam.
Rob (Bleijs), die zelf ook zou lopen, verstrekte aan zijn
groep een trainingsschema voor Rotterdan.

Zotn drie maanden voor 22 april zag alles er nog goed uit: in
Leimuiden liep ik (21-O1-r90) op de halve een P.R.:
1 uur 28 nin. (45 sec. ) Ook de 20 km van Alphen (laatste keer
als Senior!) ging erg goed, ondanks de wind: 1 uur 24 min.
Daarna volgde er een 30 km-Ioop in Tilburg: door de warmte
een uarteling en bereikte ik de finish meer dood dan levend!
Nog bedankt, Ham, voor je geweldige opvangl ! !
Ook de CPC ging slecht door maagkrampen en het nooie weer.

Op zaterdag 21 april bij Rob mrn startnummer opgehaald en
trof daar ook Georgette en Louis, die hetzelfde deden. Toen
bleek dat Georgette in een apart vak zou starten, voorin,
grapte ik tegen haar: "Ach joh, ik haal je wel ïdeer in!r,.
Maar de dag zeJ.f zou een totaal ander beeld opleveren!
rs Morgens naar vrienden in Rotterdam-Zuid gereden net Bea
(nijn vrouw) r oB van daaruit neÈ openbaar vetí/oer naar de
start te gaan. Ook Nico (Tetteroo) en zijn vriendin Rineke
zouden daar komen. we arriveerden gelijktijdig. Na een
laaÈste kop koffie zijn Nico en ik naar de bus gelopen on
daarna op het Zuidplein in de Metro te stappen. Grappig was
dat je veel mensen naar ons zag kijken met een blik van!trPfff , die zí1n ook niet wijs!rr. (Achteraf hadden ze gelijk!)
Nadat we de Metro verlieten, liepen we naar het Akragon-
gebouw, waar Íre ons zouden omkleden. In de hal leverde ik
nijn sponsorgelden voor het Familiehuis van de Dr. DaniëI den
Hoed Kliniek in: f. 357,5O en ontving daanroor a1s dank een
leuk T-shirt. In het gebouw zelf moesten we vele trappen op
oro uiteindelijk op de derde verdieping naar binnen te mogen.
Na in wedstrijdtenue te zijn omgekleed, weer naar benedenr orr
daar onder leiding van OIga Commandeur wat warming-up te
doen. (Leuk hè, Bas.) Nadat Nico nog wat water haö getapt,
naar de Start gelopen, waar we om L2.ZO in de rij wachtenden
aansloten.
Om 13.00 uur klonk het kanonschot ten teken van de start.
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Na zorn 1 minuut 23 sec. gingen wij (Nico en ik) onder de
startstreep door. Van trje eigen tempo lopentr kram de eerste
kilometers nog niets terecht door de gigantische mensenmassa.
Het eerste HRR-clublid, die een aannoediging schreeuwde was
Astrid, die ook met de videocamera opnamen maakte van dit
spektakel. (Leuke beelden, Astrid!) Vele aanmoedigingen van
HRR-clubleden zouden nog volgen gedurende de Marathon.
Iets, wat rnij bijzonder gesterkt heeft gedurende de loop.
(À1len langs deze weg bijzonder bedankt voor de steun!!)

Na de eerste kiloneters werd het nij al duidelijk: te warm
voor nijn streeftijd van 3 uur 15, uaar een tijd van 3 uur 30
zou toch wel haalbaar moeten zí)n.
Bij de drinkposten werd door iedereen veel water gedronken en
gebruikt voor koeling van warme hoofden. De tijd op het 10 kn
punt miste ik, roaar bij de 15 km zat ik aI op 1 uur 11 min.

Daar krram ook Roel voorbij in een nrstig, maar iets sneller
tenpo dan ik. op zijn achterhoofd had hij, heel origineel,
een hardloper uitgeschoren! Probeer aan te pikken maar nee,
het gaat toch te snel. Dag Roel. op het 21 kn punt heb ik
1 uur 41 min., snel rekenen en ilc trek de conclusie, dat
3 uur 30 er ook a1 niet meer inzit. Nou ja, uit,Iopen wil ik
deze Marathon beslist! Daarna let ik niet meer zo op de
tijden bij elk 5 km-punt, maar ben meer net mezelf bezig. fk
ben verbaasd als i]< Paul van Dunne inhaal en Fred Arendsen
achter nij ontwaar, die mij eerder zo soepel voorbijging.
Voetproblemen, vertelde hij later. Op zotn
28-29 km staan nijn vrienden met Bea en Rineke met stukjes
sinaasappel. Àad heeft het doosje met partjes nog niet open
of allerlei lopers stoppen ook en vragen een stukje. SneI
vertellen ze, dat Díarti ten Kate en John Vemeule eruit zijn
gestapt! Na twee stukjes, verder uaar weer. AIIes gaat nu
zeet doen. Mrn lichaam schreeuwt: rrstop, stop, gd wandelenlrr
Ik verzet nij tot de verfrissingsposten, waar ik rustig
wandelend wat drink en op adem kom, on enige teIlen later
weer te gaan rhollent. Gelukkig loop ik nu samen net Fred
Àrendsen, die evenals ik de eindstreep wil halen, hoe dan
ook. Bij zorn 33 km zie ik Aad weer, die nij nog een partje
sinaasappel in de hand drukt. Eerder strompelend dan rhardr-
lopend gaan Fred en ik richting I{illensbruggen. Met name in
deze fase doen de aanmoedigingen van HRR-clubleden ons goed.
Fred en ik verbazen ons over het feit, dat iedereen "hup
Hansrr roept en we besluiten dan ook dat Fred voor vandaag ook
maar Hans heett (nog meer rHanzenr?) ook Rob Krahmer zien we
diverse malen, hij moedigÈ ons luid aan, maar later zei Nico
dat dat l<tram, ondat wij allebei een bril van Duo-optiek
dragen!
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fn mezelf mopperend waar die rotbruggen nou blijven, zwoegen
we door. I{e lopen nog twee HRR-lopers achterop en Rinus
Innemee, die net de fotocarnera ter plekke is, maakt snel een
foto. Àls dank gooit een van ons net een spons bijna ztn
camera uit ztn hand! Na even een viertal te zijn geweest,
lopen we even later toch weer met zrn tweetjes. Zwoegend gaan
we verder en zien even later DE bnrggen. Hierop is een heel
leger HRR-clubleden in verspreide formatie (sorry, leger-
tem!) aanwezig om ons over de bnrg te schreeuwen. Nog 15OO
metèr. De urensen staan rijen dik en af en toe hoor ik nogt'hup Hanstr roepen.
Ik denk maar aan een ding: IfÀÀR fS DfE FINfSfi ?????
Fred en ik hadden besloten om de Marathon nrstig uit te
lopen, naar bij het SOO-meterpunt kornt Jaap Verbaan ons
voorbij snellen. Dat is te 9ek, Fred en ik kijken elkaar aan
en ik roep: rtKom op Fred, Gaaaaaan! tr IiIe persen nog alles uit
onze vermoeide lichamen. Fred finishte nrim voor mij in 3 uur
38 min. en 51 sec. en ik kwam binnen in 3 uur 39 min en 03
sec., gelijk met Jaap Verbaan, bleek in de uitslagenlijst.
He1euaal óp sta ik even zomaar te staan. Uijn gezicht wordt
beneveld met een spuitbus water en ik pak een stuk aluminiun-
folie aan. Jaap zegt, dat ik ntn medaille vergeten ben te
halen. fk kon weer bij mtn positieven en haal bij een van die
charmante dames nijn plak-aan-lint op.

Verderop krijgen we een bidon Isostar, die ik gelijk maar
leegdrink. Een schijfje sinaasappel gaat er ook nog wel in.
Nog even praat ik met Marian den DuIk, nrÍr buunrrouw uit de
straat, die aan de andere kant van het hek staat. Haar man
Marcel heeft 3 uur 01 roin. gelopen, ongelofelijk, onder deze
omstandigheden! Strompelend tracht, ik nij in de richting van
het Àkragon-gebouw te begeven en zie enorm op tegen aI die
trappen. Maar aan de andere kant, uitlopen zit er vandaag
niet in, dus nisschien zí1n die trappen juist wel goed.
Eindelijk boven op de derde plof ik neer op een bank. Lang-
zaam druppelen er meer HRR-lopers binnen. Bossen uitvallers
en nornaliter snellere lopers, dj.e nu ineens achter nij zijn
geëindigd! Georgette, hoe verbazingnrekkend, heeft een tijd-
van 3 uur 19 min. gelopen! Ik begin steeds meer bewondering
voor rdat kleine beestt te krijgent (Nee, Louj.s, niks aan de
hand hoor! ! ! ) Op nijn vraag of de douches !íarn zijn, wordt ik
vernietigend aangekeken. NEE DUS! ! Dan maar even wat droogs
aantrekken.

Ook Nico komt binnenzeilen. Zijn tijd.... ik kijk er echt van
op: 4 uur en 2 min. Meestal zit hij dichter achÈer nij. Nadat
ook hij wat droogs heeft aangetrokken en wat gegeten en
gedronken heeft, gaan we !Íeer net de Metro en bus naar
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Rotterdan-Zuid. In de bus wil een dame meteen voor ons
opstaan, Nou, dat hoeft niet hoor! (Hoewel??) Tijdens de rit,
wordt er gekeken naar en gesproken met ons over de Marathon.

Bij Aad en Denia drinken we dat heerlijke biertje, waar we
tijdens de Marathon aan hebben lopen denken! ! ! !
Nico en Rineke vertrekken weer snel om in Den Haag met de
groep van Rob Bleijs bij Sarinah te gaan eten. wij blijven
bij Àad en Denia eten, ze hebben er helemaal op gerekend.
De hachee gaat er wel in en ook de pudding legt het loodje.
Na een heerlijke douche drinken we nog koffie en vertrekken
weer naar huis, waar ik doodnoe in bed vaI.
De volgende dag denk 1k alweer aan 30 septenber ! !

DE I{ARÀITHON VÀI{ BERLUN !!!!!!!!

Graag wil ik langs deze weg een aantal mensen bedanken.
Àllereerst Fred Arendsen, die voor Dij, vooral in het laatste
stuk van Marathon, de grote steun is geweest.
ook Rob Bleijs bedankt voor aI zí1n inspanning en trainingen.
EÍr...... natuurlijk die vele IIRR-leden, waatíran velen zich
met de Metro van punt naar punt reptenr oD ons treer op een
andere plek langs de route aan te noedigen! ! !

ALLE!,TA'ÀL BEDAI{ICI! ! ! ! !

Hans van der Vecht

DANSLES

o o
Foxtrot - Eng. wals - Tango - Cha-cha
Rumba - Jive - Samöa - Rock'n Roll

* ledere dag lessen
* Gratis inhaallessen

LEEH HET GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V / d M E U LEN- T/YESS E LI N G
Laan van Meerdervoort 50 - Den Haag

sinds 1935 (tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraa0
te bereiken mettram 3 - 8 - 10 en bus 4 - 5 - 7 - 13 - 2.

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUARI
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OP IÍEG }IÀÀR ROÍTTERDÀI,T

Aan het begin van de voorbereidingen naar de marathon van
Rotterdam raakte ik geblesseerd aan nj.jn knie. Dit was
halverwege februari. Het zag er niet aI te best uit. Maar na
drie weken fysiotherapie en twee weken absolute rust, kon ik
een week voor de CPC weer beginnen met duurtraining. De CPC
zorJ zo de eerste proef worden of ik niet teveel had moeten
inleveren.

op de dag van de CPC voelde ik ne prina, èr had een eindtijd
van L:25 in gedachte. Sarnen net trainingsmaat ltillen de Graaf
ging ik van start. Na ongeveer 4 kiloneter l<wamen we Ton
Heerkens bij. Nu lopen we alledrie tijdens de trainingen
ongeveer even snel, èD we besloten bij elkaar te blijven en
van de CPC een pittige trainingsloop te uaken. De eerste 5
kilometer liepen we in ongeveer 18:30 minuten. Dat was
aanzienlijk sneller dan ik van plan was om te lopen, maar
alles ging heel soepel. En geen last van mijn knie. onderveg
werden we regelnatig aangemoedigd door onze coach Peter van
Leeuwen, die ons op zijn fiets volgde. Hij hield ons op de
hoogrte van het verloop van de wedstrijd. Hij vroeg ook
regelmatig hoe het ons ging, maar meteen daarna zei hij:trNiet kletsen, maar lopen. spaar je krachten. rr Dat viel niet
mee, want het gingt zo ontspannen dat we eerder het idee
hadden dat we een beetje liepen te free-wheelen dan dat we
een wedstrijd liepen. Ton had een collega gecharterd die een
foto zou maken bij het heuveltje naar de boulevard, Íraanan
je het resultaat bij dit verhaal kunt zien:
I{illem de Graaf (496), Ton Heerkens (828), Ger Snijkers
(545).
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I{e lopen nog steeds, zeer ontspannen, samen. Op de boulevard
staat de (inmiddels) ex-voorzitter van de club 'I'on Vermolen,
die ons toeschreeuwt waarom we samen lopen. De 15 kilometer
passeren rre in 0257t57. Dat belooft dus een mooie tijd te
worden. Maar nu nog het laatster ëD verlrelende stuk terug
naar het centrun. Op de 20 kiloneter worden we weer aangemoe-
digd door Peter en blijkt dat een ej.ndtijd van 1:22 haalbaar
is. Uiteindelijk komen we uit op 1t2L245, een pr voor ons
alle drie. !íijn tweede CPC was een groot succes. Nu verder op
weg naar Rotterdam.

Een week later liepen we in de Iíestland Marathon
30 kiloneter. Ook dit ging goed: een eindtijd van 2:05. En
nijn knie hield het nog steeds. De tweede proef werd ook goed
doorstaan.

De laatste trainigsweek was nu aangebroken, en werd afgeslo-
ten met een 5 kiloneter test rond de Bataaf. Op grond van
deze test zou Peter ons een advies geven over de geniddelde
kilometertijd die we zouden Inrnnen lopen in Rotterdam.

Het resultaat van de test was !'reer een pr: L7 t24, met het
advies laag in de 4 ninuten te lopen in Rotterdam. De derde
proef had ik ook goed doorstaan. Ik was klaar voor Rotterdam
en een tijd onder de 3 uur leek haalbaar.

Op de vrijdag voorafgaande aan de marathon gingen !íillem en
ik het startnummer halen in Rotterdan. Het was druk en koud.
I{at zou dat moeten worden zondag, net het weer. Maar zaterdag
werd het al iets beter, en zondag was het zelfs warm. Peter
en enige jongens van de de groep zouden onder:weg voor de
aannoedigingen en de extra verzorging zorgen.

Zo stonden l{i1lem en ik dan op zondagrmiddag L2245 uur in het
vak klaar voor de start. Ton, die ook ergens stond, hadden we
niet meer gezien. I{e gringen weg op een schema van 4:06 per
kilometer. Àanvanlcelijk liepen we iets te snel, met op de 5
kilometer 19:3O, en op de 10 40:00. Voor de 15 kilometer
kreeg ik last van lichte steken in uijn zij en moest ik
Wi1lem laten gaan. Peter was echter weer paraat om nij over
het verloop van de wedstrijd in te lichten en zo bleek dat ik
niet aI te veel tijd op Wi1lem verloor. De halve marathon
liep ik in Lt26. De pijn in de zí) was ik toen l«rijt, zodat
ik weer ontspannen verder kon lopen.
Ondertussen had ik van Peter vernomen dat ook Ton niet meer
ver voor nij uit liep. Op de 25 kilometer haalde ik fon in.
Hij was helemaal uitgeblust, en op het 30 kilometerpunt zou
hij uitstappen; (In Amsterdam nan hij echter revanche met een
wereldtijd van 2t54.) fk liep nog steeds op schema. Op de 30
kiloureter kreeg ik IÍillem weer in het vizier.
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Van Peter hoorde ik dat hij het zuaar had. Ik besloot achter
hem te blijven tot na de 35, om zo ook zelf nog wat krachten
te sparen. Na de 35 ging ik l{i1lem voorbij, in een tijd van
2225. Daarna werd ik flink aangemoedigd door Peter. Dat was
ook wel nodig want dat laatste stuk duurde lang. rtlÍaar blijft
die 40 nourt, dacht iJ< maar. Zo vroeg ik aan Peter waar ue
ergens zaten, met als antwoord: rrNiet lullen, Daar doorlo-
pen.tt Daar moest ik het dan maar mee doen. DÍe 40 kwam toch
Ln 2.47, samen met Willem. Hij had weer wat kracht henronden
en zich bij nij gevoegd. Nu op naar de finish, een tijd onder
de drie uur was nog steeds haalbaar. Uiteindelijk liep l{illen
volgrens de officiëIe uitslag 2256249 (358) en ik _2:56:50(359), met een geniddelde tijd van 4:10 per kj.lometer. Ons
doel, in onze eerste marathon, was bereiktt

cer snijkers
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EÀRIÍICE ROÀD RT'NNERS S BESCEEIDEII SEGENPOOIJ VÀ}Í DE ERR

Voor de vierde naal in HRRrs bestaan stak een select gezel-
schap feestvierders, bunkeraars en prijzen)agers de Noordzee
over voor de jaarlijkse verbroedering met de Harwi.ch Road
Runners. Deze puur Engelse club met dezelfde initialen aIs de
onze kent een aantal karakteristieke figruren zials Thomas
Russell, van beroep schilder, die vorig jaar de naturaprijs
van Ànne van Schuppen verzorgde, race-director zjohn Gibson,
Peter Clarck, John Gooding, de jarige Joyce Mower en last but
not least de gitaarspeler-entertainer Bob Harrison, dj.e
overigens geen fulltiner is op dit terrein, maar zich als
officer bezighoudt net enigration problems.

Organisator-animator van dit vaar- en loopfestijn, zoals
altijd boordwerktuigkundige Johannes Knoester van de Stena
Liner èD het hoeft geen betoog dat de HRR-afvaardiging
gebeiteld zat voor wat betreft eten, drinken, rusten en alles
wat zich nog verder afspeelt aan boord van een zeevaarder
tijdens een zeven uur durende reis tussen Hoek van Holland -
Har*rich v.v.
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Doken wij voorheen in een plaatselijk hotelletje aan de
winderige kust ten noordoosten van Londen, thans werden wij
op basis van een weekend-arrangement ondergebracht in Dover-
court Bay, een van de vermaarde Engelse holiday camps, dat
ook nog model heeft gestaan voor een Nederlands TV-programmarHai die hai' (Friese spelling!).
In de zonernaanden bivakkeren hier zotn kleine 2.000 vakan-
tiegangers met volledige verzorging van opstaan tot slapen
gaan, dus eenieder begrijpt wel dat wij deze hele kemis met
gemengde gevoelens tegemoet traden.
Het ijs waÉi echter snel gebroken toen wij het zelfbedieni.ngs-
restaurant hadden uitgeprobeerd en op voorstel van de groot-
ste bunl<eraar Jan Dirk Hazelegètt a1s het maar gratis is hè,
werd onze naam oruniddellijk aangepast into Hague Restaurant
Runnersr €n terecht!

De dames uaren zeer actief in het avondprogramma middels een
stoelendans met opdrachten in de vorn van het verzamelen van
pikante herenkledingstukken. IÍie het laatste aanl<yam, viel af
en zo waar sloot Riet van Putten dit onkiese variéténummer
wj.nnend af. Het is overigens bekend dat zij haar man regelna-
tig uitkleedt en ook ditnaal was Cor het slachtoffer.
Onbegrijpelijk maar waar, het nerendeel van het 2O-koppige
gezelschap ging nu op de serieuze toer. Met andere woorden,
maffen in de nini-bungalows in parade-opstelling vanwege de
1015 km en halve marathon op zondagrmorgen, aanvang
10.30 uur.
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Achteraf was het begrijpelijk dat de prijzentafel wat be-
scheidener was uitgevoerd dan bij de vorige edities, want de
HRR toonde zich andemaal zeer inhalig. Een leukerd stelde
voor om in 1991 de prijzen op te sturen naar Den Haag en de
uitslag te baseren op de geniddelde wedstrijd-resultaten van
de betreffende deelnemers. Het voorstel werd niet aangenomen,
want zeker in 1991 willen wij gaarne met minstens 50 personen
in llaryich aanwezíg zijn om actief het lo-jarig bestaan van
de club nee te vieren.

Voor onze coryfeeën Jan Dirk llazeleger en Els Bloemen was er
weinig tegenstand en zelfs Lenie en Harm uonnen de veteràDéÍr-
prijzen bij de 10,5 Xn. De start/finish bij de strandhuisjes
aan de kust heeft j.ets charmants en de mogelijkheid on je
herinneringsmedaille te Laten graferen na afloop, is zeer
ludiek.

Rob Mouton, aI heel lang geblesseerd, probeerde het weer eens
over één ronde van 1015 km, maar had het noeilijk wegens een
ninimale conditie. Rob liet op zrn medaille de zeer originele
tekst graveren rklote wedstrijdt.
Henny en Àat Butter f,otografeerden alles naar hartelust, maar
het is neit verantwoord om deze shots in het clubblad over te
nemen. Een uitzondering naken we voor de groeps-foto, gemaakt
bij het aan boord gaan van de rst. Nicholast op de terugreis.

Het aftrainen gebeurde op zondagavond in een aparte VIP-
zaal, speciaal ingericht voor polskrachttrainitg, met de
bekende riedels van Bob Harrison en onderbroken door zijn
humoristische provocaties waar wij, wellicht in ons voordeel,
de helft niet van snapten.

ondanks alle A-atletische escapades, konden wij het niet
laten om de volgende morgen door niddel van een loopje de
ontbijtlust op te wekken, want... het was onze enige en
laatste kans om een echt Engels ontbijt met bacon en eggs te
verorberen. Iíe weten dat het slecht is, maar het schijnt toch
goed te zijn voor het stinuleren van de vetverbranding!?!?

Namens de hele ploeg Johan l(noester, bedankt voor je enthou-
siaste organisatie en bij leven en welzijn geven we in 1991
(weer) acte de presence. Ineke mag ook weer mee als ze onze
tickets niet verstopt. (Een fLauw geintje zegl)

Harm Hendriks
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EET EXÀI,ÍEN

Dit epistel wil ik in de eerste plaats gebruiken om eenieder
te bedanken dj.e zo vriendelijk is geweest om nijn stages Èe
beoordelen. Verder dank aan de groep lopers die hun medewer-
king hebben verleend aan de examendag.
Deze met veel spanning, maar vol goede moed tegemoet geziene
examendag voor het praktijkexanen looptrainer(ster), is voor
veel Densen van IÍRR een teleurstellende dag geworden. Nienand
was echt bang voor de praktijk. I{ant er was goed gestudeerd
op de opdrachten. En ze zouden toch yel wàt begrip tonen voor
de spanning die er echt weI was. Nu, dat laatste was wel héél
optinistisch gredacht.

rExtensieve intenraltrainingr was voor ondergetekende de
opdracht. Na vijf uur wachten (in een heerlijk zonnetje) en
de vaste overtuiging dat ik het er goed van afgebracht had,
kreeg ik samen met een lotgenote te horen. trTjar €E ls we1
goed gewerkt, maar u komt een half puntje te kort. tt Dank u
wel, alstublieft.
De notivatie waar dat half puntje in school, was na de
diplona-uitreiking te bevragen bij de examinatoren. Zeker te
weinig om op papier te zetten. Het minste wat de KNÀU, en
voor deze dus de examinatoren, had kunnen doen, was m.i.
schriftelijk motiveren wat of waar het fout ging. Maar als
examinatoren onderling aI discussies hebben over wat precies
extensieve intenral is, hoe kan ik het dan goed doen? Maar,
er is één troost; we mogen het overdoen! !

Het feit dat de reacties van pupillen en stage-beoordelaars
heel wat positiever is, geeft me het plezier om door te gaan.
Sorry voor de nensen die de zondag erna zijn meegegaan meÈ
een duurloopje. De meesten hebben een persoonlijk record
gelopen. Maandag was er dan ook een (lichte) teruggang in
opkomst voor vat betreft de duurlopers. Maar de trainer was
zí1n frustraties weer lffijt. t{at is lopen dan heerlijk.
Een, nog béétje teleurgestelde, papierloze trainer,

Peter Grond

if\
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rIE I8 WIE?

Hij treedt niet altijd zo nadnrkkelijk op de voorgrond, maar
toch is Rob B1eijs sinds jaar en dag een onnisbare schakel
binnen de organisatie van zowel de Babylon-loop als de iThe
Hague Ten Uiles I . Hij functioneert daarin als rmotormuis I en
verzorgË in die hoedanigheid het rechtstreekse westrijdver-
slag. Daarnaast, of eigenlijk moet ik zeggen vooral, is hij
trainer van groep 4.
Ik had een nogal lbrokkeligr interrriew net Rob in een vrijwel
geheel ontkleedde bestuurskamer. Op het moment dat wij met
elkaar spraken, werd deze echter weer ingericht met tafels en
stoelen, omdat het organisatieconité van de Haagse tien nijl
dringend moest vergaderen.
Niettenin kon ik naderhand vla een telefoontje het abrupt
afgebroken intenriew afronden.

Een oblioate vraag, maar ik stel hern toch: sinds wanneer benje Iid van de verenioino?

Al vanaf de oprichting, dat is - laat eens kijken - sinds
1984. fk naakte destijds deel uit van de allereerste CPC-
groep, die onder leiding van Keith Deathridge stond.

Noem noo eens een paar namen van het eerste uur?

Op het gevaar af dat ik een paar vergeet: Els Bloemen, Ruud
van Groeningen, Jacques Beljon, Ton Vermolen, Hans Korremans,
Louis Brugrman, Loes Aarts Het zijn echt de mensen
waarín7an de meesten ook nu nog tot de iharde kernr van de

ol

verenig
bestuur

ing
,i,

gerekend kunnen worden en actief zijn in het
n de redactie of anderszins. Samen met een aantal

van hen heb ik nog aan de wieg gestaan van ons clubblad rHot
Road Revievr.

En nu ben je aI een oaar iaar trainer van een groep. Heb je
daar een cursus voor qevolcrd?

Nou nee, ik ben een van de weinige trainers die daanroor geen
opleiding hebben gevolgd. Dat is zuiver een l<nestie van
tijdgebrek. Ik heb overdag een nogal dnrkke baan (Rob houdt
zich bezig net het opsporen van verzekeringsfraudeurs via
geautomatiseerde bestanden - red.) en daarnaast doe ik
rechten bij de Open Universiteit. Daar gaat domweg veel tijd
in zitten.
Dat trainersschap van nij is eigenlijk in de praktijk ge-
groeid. Het is automatisch gegaan. Eerst was Michel Aarts
trainer, venrolgens Frank Thuys. Maar ook zij hadden het weer
te dnrk met andere dingen. Àangezien ik toch bij iedere
clubtraining aanwezig ben en verder niemand beschikbaar was,
wilde i]< die kar wel trekken.
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Je maakt 'ie trainincrsschemars dus naar eicren inzicht?

Ja en nee. Ik heb een tijd bij Hans Housmans getraind, en die
had nog Èrainingsschemars liggen. Mede aan de hand daanran
heb ik een trainingsschema opgesteld en na een rcheckr,
uitgevoerd door Rob He1wig, heb ik dat schema ringrevoerdr in
de P.C. Zo sinpel is dat! Het is eigenlijk wel zo gemakke-
lijk, want de trainingen en traj.ningsopbouw komen ieder jaar
toch zo'n beetje op hetzelfde neer en zodoende gebruik ik
steeds dat standaardschema. fk pas
dat uiteraard hier en daar wel aan als dat nodig is. Punt is
ook, dat groep 4 niet zo prestatiegericht bezig is. Gezellig-
heid staat voorop. I{ij zijn tijdens de trainingen echt wel
serieus bezíg, maar veel progressie maken de meesten niet
meer.
On die reden is het ook een vrij homogene groep. Een enkele
maal stroomt er wel ienand door naar een hogere groep, maar
dan gaat het meestal om nieuwelingen die net onze groep
meetrainen en na verloop van tijd meer in hun mars blijken te
hebben.
Ik maak ook altijd een schema voor vijf dagen, rraaraan men
zich wat nij betreft niet hoeft te houden. Je hebt irnmers met
zoveel verschillende mensen en dito omstandigheden te maken!
Zotn schema is een richtlijn, meer niet, en iedereen moet
zijn of haar trainingen maar enigszins naar eigen nogelijkhe-
den in zíjn/haar dagschema zien in te passen.

Je verschilt hierin dus we1 van trainers van de hoqere
crroepen. die tot op zekere hooqte eisen aan thun mensenr
stellen
Jawel, maar dat is ook logisch. Naarmate je op een hoger
niveau traint ziÈ er meer rsturm und Drangt achter. Je
probeert er dan als loper en ook als trainer uit te halen wat
er in zíl-.

Iets anders: ie kunt zonder meer één van de trouwste leden
van de verenigincr qenoetnd rrorden. wat vind iii het leukste
van een verenicrinq als de onze?

De ongedwongen sfeer buiten het lopen om. fk ben niet iemand
die dag en nacht met de club of met nijn groep bezig is.
Maar die feestavonden en de uitstapjes die zo nu en dan
georganiseerd worden, dat vind ik toch wel leuk. En dan heb
ik het nog niet eens over de speciale evenenenten.
Maar nogrmaals: de sfeer is voor nij heel belangrijk. Vooral
in het begin is wel eens door deze en gene beweerd dat The
Hagrue Road Runners een relitairer club zou ai.jn. Nu vind ik
dat we1 neevallen, maar feit is, dat het toch de mensen zijn
die de sfeer bepalen. Echt grote problenen zijn hier naar
nijn weten ook nooit voorgekomen.
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Je had het net over speciale evenementen. [íaar doel ie dan
op?

Ik ben gel< op evenementen die enigszins afwijken van de norm.
Ik denk dan met name aan een Ve1uweloop, een 12-uurs-estafet-
te aan de laan van Poot en de 100-uurs-estafette. Daarover
weet ik trouwens nog een mooi verhaal. Tijdens die laatste
estafette liepen wij in drie ploegen van vijf man. Om de
twaalf uur had een ploeg zea uur rrrst,. Het klram erop neer dat
overdag igepitr moest worden. Àad Overdevest kon echter
overdag niet in slaap komen en om die reden is hij slaappil-
len gaan slikken. Op een bepaald moment had hij die pillen
echter te vroeg ingenomen. Halvemege de daaropvolgende
sessie zagen wij hem opeens zwalkend over de baan gaan en
tien ueter vóór de wissel ter aarde storten. IIij sliep als
een blok! wij hebben hem toen over de wissel getild en in een
tentje geschoven. IIij kon zich achteraf het hele voornral niet
meer herinneren. I{eI dat hij heerlijk geslapen had!

Tiidens andere evenementen fungeer ie toch zotn beetie als
motormuis?

Jà, dat wil zeggen: ik zit achter op de motor en iemand van
de llaagse politie zit aan het stuur. !{ijn taak is dan om het
verloop van de wedstrijd live te verslaan voor het publiek en
de mensen van de organisatie die bij het start-finishgebied
staan.
Ik vind het wel leuk om te doen. Hoe dat zo gekomen is? In
een grijs verleden was ik D.J. in Scheveningen. Iemand wist
dat, en toen nen bij een van de lopen onhoog zat, is aan nij
gevraagd om a1s speaker te fungeren. Ik heb gezegd dat ik het
wel wilde proberen. Het gevolg is we1 dat, ik ook bij de
ÍÍestland-narathon als rverslaggever-speakerr ben opgetreden.

Soms gaat er ook wel eens iets mis. Bij de laatste Hague Ten
Miles zat Radio Scheveningen er op de een of andere manier
tussen, zodat de mensen bij het start-finishgebied voor het
Iive-verslag aangewezen saren op Radio West.

Nee hoor, ik heb niet zoveel problenen. ÀlhoeweI, misschien
één ding: ik vind dat er over het al.gemeen veel te lang
vergaderd wordt. Of dat nu een trainersvergadering is of een
andere bijeenkomst, het zijn dik!Íijls tijdrovende sessies. Ik
kan nij niet voorstellen dat iedereen dat even leuk vind. Je
legt toch beslag op de (vrije) tijd van mensen, noch afgezien
van het feit dat het de efficiency van wat je wilt bespreken
niet altijd ten goede komt. Ik zou dus willen pleiten voor
een korte en zakelijke aanpak bij vergaderingen. Fred
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in ide Rotterdamr Louis opeens Louise is geworden door met
een danesstartnummer te lopen;

(te) veel trainen niet wil zeggen dat Je de marathon van
Rotterdan uitloopt;
alleen Barry Dike en Georgette Brugrman,
omstandlgheden in Rotterdam, een wereldt,
zet;

ge
ij

let op de
d hebben neerge-
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de advertentie van Rob Krahmer zo onleesbaai is, dat je
wel een leesbril biJ hem nóet kopen;

een aantal clubleden het strandpavilJoen tÀphroditet als
clubhuis hebben uitgeprobeerd;

het strandpaviljoen meer geschikt is voor het vieren van
een 4O-jarig bestaan van een nanneJ.iJk HRR-lidi

de club een trofee heeft voor degene die 40 jaar wordt,
een echte wisseltrofee tnri;
IIaHe zegt, dat hij goed contact heeft met de fanilie
Àarts. Toch knap van Paultje (9 naanden) dat hij HaHe kan
volgen i

Kin Reynierse dezelfde gedachte heeft als menig HRRrer,
rrmensen die in groep 1 lopen, hebben al meer faciliteiten
dan sloebers als iktr;

de HRR officieel een club is om te hardlopen, maar dat
zovel het bestuur als een deel van de leden veel tijd aan
vergaderen besteden, doch dat bij lange na nj,et zo goed
doen als hardlopen;

een weekend naar Haryich veel leuker is dan een Àlgeuene
Ledenvergadering;

mensen tijdens zotn weekend gewoon aardig doen tegen
elkaar en bezig zLTn net hardlopeni

slechts 20 runners van de HRR dit snappeni

onze snelste man sindE kort Djen Durk Hazelgear heet;

het zo langzamerhand pijnlijk wordt voor de Engelsen dat
we bijna a1le prijzen in de wacht slepen;

het toch heel gezellig kan zijn in een hotelkarner van
2\ x 2\ neter;

t
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trainer Cor zich en plein publique geheel uitkleedt voor
een fles champagne;

zijn eerste wedstrijd na de bekendmaking van zijn tenrg-
treden de trainingscoórdinator een eerste prijs heeft
opgeleverd;

diezelfde grijze man na dit succes overtreegt zich weer te
laten trainen bij IIRR, zodat hij als hardloper nog meer
prijzen kan binnenslepeni

de Haagsche Courant nisschien wel b
geweest, janmer dat alleen over de
ten Kate is geschreveni

de Babylon-loop is
et-aanwezíge Marti

ij
nt

Radio !Íest, I-okatel en AVRO-Sportpanorama de Babylon-Ioop
in ieder geval hebben bezocht.

J
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DAGBOEK VÀII EEN RECREA}IT

Àan het begin van het l{K-voetbaltoernooi een terugblik naar
de Rotterdan-marathoni er lijkt een wereld van verschil
tussen te liggen... Hoewel, ook tijdens het I{K zal er geleden
worden en zal het op sonmige momenten zeker zo warm zijn als
op 22 april...
De uitvallers (was het niet één op de vijf marathonlopers in
Rotterdan?) bevonden zich in goed gezelschap: Ten Kate,
Vemeule, B1eys; niets minder dan een rslachtingt zo leek het
Irel ...
Soms zit bij een loop al1es mee (weersomstandigheden, vorn,tje dag hebbent) en zet je als recreant een ttoptijdt neeri
op een ander moment zit evenwel ra1les tegrent en gaat het
gewoon niet... Dat kan gebeuren!

Voor nij werd het al na 25 km trustig ultlopent; en zelfs dat
ging niet altijd even genakkelijk - aI die bekenden langs de
route (vrienden en kennissen, zelfs mrn buren waren enroor
naar de havenstad gekomen en niet te vergeten dat clubje
enthousiaste HRR-ers en -sters!) waren met hun aanmoedigingen
vooral in Rotterdau-Zuid néér een steun in de nrg dan sornmi-
gen vermoed zullen hebbeÍI... Ook Hans van der Vecht noeut ze
terecht in zijn verslag van tRotterdamr elders in deze Hot
Road Review!

Zoals Noor en Els die net camera rhet leed op de voet volg-
denr (per fiets we1iswaar... ) , zoals Rob Krahmer, op
2 lotr voor de finish: rrnog even een stukkie doorbijten,
jochj.etr, want zeker in Rotterdam geldt: niet opgeven in het
zicht van de haven (zo bedacht ik ergens langs de Brielse-
laan...).
Dóórlopen leverde me op de Coolsingel de tRotterdam-lOt
nedaille op (net lint!) en een tijd (4u 2nin ren nog wat')
die ik naar weer snel zal vergeten.,. Uithuilen en opnieuw
beginneni gewoon met ingang van half augrustus weer gaan
opbouwen naar de najaarsmarathon!

De maandag erna en nog een keer die week rustig uitgelopen:tt ging nog! Venrolgens wat minder lopeni en tijdens de
Vredespaleisloop, op die warme zondag enige weken later, ging
het aI weer heel lekker: 43 nin rrondr op de 10 kn! Daarnaast
is er wat tijd om weer eens op de semi-snelle fiets te
stappen voor een rrondje Hoek van llollandr als alternatief
voor de trechtet fiets (bedankt voor de uitdnrkking, Jaap!).
rBinnenkort in dit theaterr: een pelotonsfietstocht van
150 kn (er zijn er onder ons die daar rhun hand nieÈ voor
omdraaienri ik vind het toch wer wat...) en de oriëntatieroop
van Van der Vecht & Co.
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En dan - vanwege vakantie - voor een tijdje: tover en slui-
tenr !
Een prettige (loop)vakantie is het minste wat ik u kan
toewensen, en sterkte bij de training voor hen die eind
septenber al teer in de rBerlijn Unitedr-marathon optreden!

Ï,OOPDÀGBOEKÀNTER

J
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UIT DE KEUKEN GEKI/ÀPT!

In plaats van de overheerlijke broodjes en
drankjes die l{altraud ons voorzeB, nu eens wat
dranken en een gerecht die voor de extra vocht-
voorziening en koolhydraten zorgen.
Bi.nnenkort aan de bar????

Ria van den Berg
(diètist)
Recepten uit: tEten en drinken voor duurspor-
ters I

I,ÍÀCÀRONIPÀP

Ingrediënten
6 eetlepels macaroni
4 glazen halfvolle melk
6 eetlepels rozijnen
2 eetlepels custardpoeder
3 eetlepels suiker

Bereiding
Brengr de macaroni meÈ ruim water aan de kook en spel ze
daarna direkt met koud water af.
Breng het grootste deel van de nelk tegen de kook aan en
roer de macaroni erdoor.
Kook de nacaronipap op een laag vuur in ca. 30 minuÈen
gaar.
Kook de laatste 10 minuten de gelrassen rozí1nen mee.
Maak de cust,ard met de suiker en de achÈergehouden melk
aan tot een glad papje.
Giet het papje al roerende bij de macaronipap en laat de
pap even doorkoken tot hij gaat binden.
Verdeel de pap over 4 schaalÈjes.

Bewaarmogelijkheden
Laat, de pap afkoelen. Goed afgesloten in de koelkast z
dagen houdbaar.

Hoeveelheid 4 porties
Bereidingstijd 45 ninuten
Voedingswaarde per portie kJ 840/kcal 2OO
Vocht 100 nl
Te gebruiken 2l uur voor of een harf uur na het sporten, voor
aanvulling van de energie in de vorn van koolhydràten, en van
het vocht.

t
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YOGEURTSEÀKE

Ingrediënten
1 banaan
1 glas magere yoghurt
1 klein glas sinaasappelsap
t eetlepeL basterdsuiker

Bereiding
Prak de banaan met een vork fijn.
Voeg de yoghurt langzaam toe en nlx het geheel met de
mixer goed door elkaar.
Voeg het sinaasappelsap en de basterdsuiker aan het
mengseJ. toe.
Verdeel de drank over 2 glazen.

Bewaarmogel i j kheden
Goed afgesloten in de koelkast 2 dagen houdbaar.

Iloeveelheid 2 porties
Bereidingstijd 10 uinuten
Voedingswaarde per portie kT 615/kca1 145
Vocht 11o nI
Te gebruiken 2à uur voor of een half uur na het sporten, voor
aanvulling van de energie in de vorn van koolhydraten en van
heÈ vocht.

S INÀÀSÀPPEt- YOGEURÍSEÀKE

fngrediënten
1 glas sinaasappelsap (of andere vrrrchtesap)
1 glas magere yoghurt
1 eetlepel basterdsuiker

Bereiding
Roer het sinaasappelsap door de yoghurt en voeg de suiker
hieraan toe.
Klop het geheel met de mixer goed door.
Verdeel de drank over 2 glazen.

Bewaarmogel i j ktreden
Goed afgesloten in de koelkast 2 dagen houdbaar.

Hoeveelheid 2 porties
Bereidingstijd 10 minuten
Voedingswaarde per portie kJ 315lkcal 75
Vocht 135 nI

Te gebnriken vanaf een half uur na het sporten, voor aanvul-
ling van de energie in de vorm van koolhydraten, en van het
vocht.

J
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Binnenkort zaL er de nogelijkheid bestaan om tegen een kleine
vergoeding een huidplooidikteneting te laten doen. Aan de
hand van de huidplooidikte wordt het vetpercentage
van het lichaan bepaald. Het is voor sporters van (groot)
belang om het vetpercentage van het lichaan te weten.
Bij een te hoog vetpercentage kan het nauelijk nodig zijn de
voeding aan te passen c.g. een dieet te gaan volgen om wat
gewicht te verliezen.
Een goed gewicht - betere prestaties? I{ie zallkan het zeggen.

Heb Je interesse in zotn neting èf in een persoonlijk afge-
steud dieetadvies, zeg het ondergetekende.

Ria van den Berg
(diètist)

t

I

59



DN
II&TG

BÀBYLONLOOP 1990: EEN TERUGBIJIK

Zondag 10 juni 1990. Bewo1kt, redelijk zacht. De zon liet
weliswaar verstek gaan, maar regenen deed het niet, dat was
al heel wat. Goed loopweertje voor al degenen die voorrBabylonr gekozen hadden, hetzij als deelnemer, hetzij als
toeschouwer.

Uw verslaggever, een van die zondaren die, ondanks weinig
aansprekende prestaties, toch hadden ingeschreven voor de 10
kilometer, was redelijk vroeg-present in zijn burgerkloffie
en vergezeld van vrouw, kind en sporttas. Eerst even de
kleedkamer opgezocht. Dat bleek gewoon een kwestie van de
piJlen volgen. Ik daalde de trap af naar de catacomben van
het Babylon-complex oftewel de parkeergarage, waar op impro-
visorische wijze gedeelten waren afgescheiden voor de heren
en de dames. Naar ik later van Hans Beudeker vernam, was deze
kleednrinte ruit nood geborenr, omdat de overige ruinten in
Babylon niet beschikbaar waren. Het enige probleem was dat
men daar niet zonder risico persoonlijke eigendommen zoals
kleding, tas en dergelijke, kon achterlaten. Misschj,en een
idee om daar een volgende keer iemand permanent neer te
zetten rals bewakingt, aI geef ik grif toe dat er leukere
baantjes te bedenken zijn!
!{eer buiten gekomen, stond het grote aerobic-team rsplashl
zíclt op enthousiaste wijze uit de naad te werken onder de
opzuepende klanken van Fleetwood Mac. Gezegd moet worden dattde kleintjesr, in casu de deelnemers aan de 1 km. rfun runr,
zich niet onbetuigd lieten. Dat was laÈer wel anders bij de
10 kn. lopers, die er kennelijk de voorkeur aan gaven om bij
wijze van opwarming rondjes om de hertenkamp te draaien, aI
dan niet in het kielzog van Gerard Nijboer en John Vermeule.
Àngst om voor gek te staan? I{ie zal het zeggen.

Gemeenteraadslid Pieter den Dulk loste het startschot van de
sterk bezette fun run over een kilometer. Grappig was het te
zien hoe clown Joppie nenig lcindergezichtje in de meest bonte
kleuren had bewerkt. Ook hadden een paar vrouwelijke cluble-
den zich niet onbetuigd gelaten; geheel in de sfeer van het
WK-voetballen vertegenwoordigden zij het nationale gevoel
doordat zíj hun gelaten respectievelijk in de Nederlandse
driekleur en fel-oranje hadden laten schninken. Nee, ik noem
geen namen, maar het waren Paula en Riet!
De kinderhanden werden achteraf gevuld met een zogehetenlRuppier - €€n pootloos Aegon-monstertjè - èn €ëÍr ijsje, aI
was het hen daar uiteraard niet in eerste instantie om t,e
doen geweest.

J
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Na de twee-en-een-half en de vijf kilometer, die gewonnen
werd door een nijnheer die nij sterk aan Ju1io Iglesias deed
denken, werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het
hoogtepunt van de dag, de tien kiloneter.
De gebnrikelijke taferelen voor de start: zich verdringende
wedstrijd- en prestatielopers, die ieder voor zich een zo
gunstig nogelijke ultgangspositie trachtten te vinden.
Toen: het startschot. Letterlijk van meet af aan vormde zich
een hechte kopgro€p, aangevoerd door Tonni Dirks.
Tenrijl aartsrivaal Marti ten Kate elders op de aardkloot
zijn tengere lichaarn koesterde in de zon, zag de inmer
breedlachende atleet uit Zeeland (nee, niet de provincie,
maar een plaats in Brabant) nu ziJn kans schoon en versnelde
tegen het eind van de race. ZLjn achtenrolgers hadden daar
niet van terrrg.
In de uitstekende tijd van 28.37 gíng Dirks over de eind-
streep. De Belg Ivo Claes en de Engelsman Àndy Green streden,pal achter Dirks, verbeten om de tweede plaats, welk duel
werd beslecht in het voordeel van onze zuiderbuur. De Duitser
Kurt Stenzel en de Tanzaniaan Suleiman Nyaubui werden vierde
en vijfde, waarmee vijf landen de eerste vijf plaatsen van
deze editie van de Babylon-Ioop voor zich opeisten.

I{aar liefst 23 lopers wisten onder het half uur te blijven,
waaronder ook eerste Hagenaar Patrick Aris. Jan Dirk lukte
het nog net niet, maar hij was met 30.55 wel eerste Hague
Roadrunner, een feit dat niet al te veel verbazing zal-
oproepen.
Bij de veteranen was steef Kijne de snelste heer, en van onze
vereniging bleken Cees Jan Rotgans en pieter Bolleman de
rapste 4O-plussers.
De Bergische veronique corlard bleek met haar 32.28, evenars
vorig jaar, de snelste dame die nenige nannelijke sub-topper
de loef afstak, terwijl ook ronzer Ànne en fne zeet keurige
tijden wisten neer te zetten. Ditnaar breek Anne met 35.0s
veertien seconden sneller dan Ine. ftreede en derde dame
werden overigens de Engelse Alison Gooderham en Jolanda
Honminga. Bij de dames-veteranen breek de eveneens Engerse
Bronwen Cardy-I{ise de snelste.

!{eer was een gesraagde Babylon-roop achter de rug. Even een
openstaande deur opentrappen: er waren aan dit evenement
uiteraard weer de nodige voorbereidingen voorafgegaan. Het is
misschien we1 aardig om hier even bij stil te sÈaàn, niet, in
de laatste plaats omdat Ton Vermolen zich om gezondheidsrede-
nen genoodzaakt zag de organisatie van dit evenement over te
dragen.
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Verrrolgens is er een team samengesteld dat de organisatie van
de Babylon-Ioop 1990 op zich heeft lJenomen. In dit team zaten
Cees Visser, Hans Beudeker, Ànne Geert Bosma, Justus de
Bnrijn, Ànneke Kloostra, Gerard van Duinen en Paul Engelen,
Hans van der Vecht, Frank Thuijs en Fe1ix Heijnen. Zí) hebben
de iBabylon-karr getrokken. Dit afgezien van vaste blokhoof-
den op de dag zelf, zoals Ruud van Groeningen, Gerrit van
Pelt en uiteraard nog vele andere hardwerkende leden.
Kort voor de J,oop had il< een gesprek met Cees Visser over
zijn wedemaardigheden tijdens de organisatie.

Cees: nEen aantal van ons, waaronder ikzelf, had geen erva-
ring net het organiseren van een dergelijk evenement. Omdat
rrij ons dat terdege realiseerden en het gevaar ou het wiel
opnieuw te gaan uitvinden niet denkbeeldig was, hebben wij
regelmatig Ton om advies gevraagd. Hoe je het ook wendt of
keert, die man heeft natuurlijk een enorne rknow-ho!Ír.
Wlj hebben steeds als team gewerkt. Er was dus niet zoiets
als een rbovenbaast i wel had iedereen een speciale taak
binnen de organisatie te vervullen. Zo benaderde Felix de
sponaors, Ilans de atleten en ikzelf de pers.
Het heeft er trouwens nog even om gespannen of de Babylon-
loop dit jaar wel door zou gaan. Medio april hoorden wij dat
de pol.itie geen vergrunning zou geven voor
3 juni. De reden was dat het in het Pinksternreekend zou
vallen en de politie dan karnpt uet personeelsgebrek: vrije
dagen en zo.

Wij zaten toen echt even met de handen in het haar. Op dat
moment is de vraag of de Babylon-loop wel of geen doorgang
moest vinden heel duidelijk aan de orde geweest. I{ij zijn
venrolgens met het bestuur rond de tafel gaan zitten en bij
die gelegenheid is ons op het hart gedrukt alles op al1es te
zetten om een en ander tot een goed einde t,e brengen. I{ant
ja, hoe je het ook bekijkt, het is en blijft een gezichtsbe-
palende loop voor onze vereni.ging. Het heeft nog heel wat
voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het gelukt het
geheel een week uit Èe stellen.
Door at die consternatie is de business-run er dit jaar een
beetje bij ingeschoten. Dat wil zeggen, èr waren we1 bedrij-
ven die deelnamen, maar eigenlijk hadden het er meer moeten
zí)n, vind ik. Maar ja, wij moesten prioriteiten stellen, en
die waren in dit geval: zorgen dat alles zo goed nogelijk
geregeld werd voor 10 juni: advertentieteksten en posters
uoesten gewijzígd worden, kranten moesten van het uitstel op
de hoogte gebracht worden, enzovoort. Bovendien bleek het dit
jaar wat moeizaam om de winkeliers van Babylon over de brug
te laten komen. Op zich wel enigszins begrijpelijk, wantiBabylont is een overkoepelend begrip. Reclame voor dat
complex

J
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betekent dus niet direkt reclame voor de daar gevestige
bedrijven. Bovendien is de loop voor de winkeliers iets
minder interessant, omdat de loop op zondag gehouden wordt en
dan zijn de winkels dicht. Ànderzijds hebben wij diÈ jaar
Aegon als co-sponsor weten te interesseren. De Raad van
Bestuur van Aegon opteert voor een sportief imago. De voor-
zitter, Kees Stom, is trouwens zeJ-f een ferrrent marathonlo-
per. tt

Een week na de wedstrijd sprak il< net een ander lid van het
organisatie-comité, Hans Beudeker. Hans is geen groentje meer
op het gebied van het organiseren van wedstrijden. Meni.grnaal
was hij als rRace-day-directorr (zoals dat in goed Nederlands
heet) betrokken bij de Babylon-loop en The Hagrue Ten Miles.
Zo niet dit Jaar, waarin hij zich rgeworpent heeft op het
hrenen van atleten. Dat heeft hij geweten! Hierbil zí1n
relaas:
rrlk was bijna ful1-tine bezig met deze klus, niet alleen
overdag op nijn werk, maar ook rs avonds. Ik was soms tot
diep in de nacht aan het telefoneren. Overigens !Ías er op
nijn werl< best begrip voor het feit dat ik af en toe iets in
het kader van de organisatie van de Babylon-loop moest
regelen. Het werven van atleten gaat niet alt,ijd even gemak-
kelijk. Het blijft rmaatlyerkr. Je gaat uj.t van een lijstje
met rqewenster atleten. Soms wordt je zeJ.f benaderd, nou, dat
is dus mooi meegenomen. Meestal echter moet je de atleten
persoonlijk benaderen of via een coach of wedstrijdbegelei-
der. Bekende namen zí1n bijvoorbeeld Bob Bovernan, de natio-
nale bondscoach van de marathonselectie, en Has van Cuijk,
coach van de baan-atleten en zel<er ook l{im Verhoorn en Michel
Lukkien. Verder lraren er contacten nret Engeland, met name
Tony Keller die ook voor de Iíorld Runners beniddelde, en metrmakelaarsr in België en Duitsland. Via een Duitse makelaar
zijn wij ook aan die Tanzaniaanse atleten gekomen.
Dan waren er nog enkele toppers van de hoofdsponsor van onze
loop, Asics, die uit dien hoofde meededen.
De meeste tijd gaat zitten in het onderhouden van die contac-
ten en onderhandelingen. Je moet daarbij bijvoorbeeld goed
uitkijken dat er niet te grote verschillen gaan ontstaan in
wat atleten aan startgelden en overige faciliteiten krijgen.
Je kunt als organisatie ook voor ninder aangename verrassin-
gen komen te staan. Zo bleek Ten Kate op 10 juni helaas met
vakantie te zi.jn. Carla Beurskens zou meedoen nadat wij
hadden toegezegd dat de prijzen tussen mannen en vrouwen iets
meer gelijkgetrokken zouden worden. Naderhand bleek zij toch
de voorkeur aan een familiefeest te geven.
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wij respecteren haar keuze liever dan haar op een afspraak
vast te pinnen; wanneer wij dat zouden hebben gedaan, hadden
rrij als organisatie geen rgood-willr gekweekt en per slot van
rekening willen wij de volgende keer toch graag met haar in
zee.
Maar al met al kunnen wij tenrgkijken op een sterke loop met,
een ijzersterk veld. ltlj wezen al op 23 lopers onder de
dertig minuten en daar komen nog eens 37 lopers bij die onder
de 31 minuten zijn gebleven. Dat zíe 1e bijna nergens in
Nederland! Dat was ook ons streven: het aan de start kriJgen
van !Íemotiveerde atleten. Met enige onbescheidenheid kan ik
zeggen dat dat ons gelukt is, uede op basis van de behande-
ling die zí) genoten hebben. I{ij hadden een uitgebreidrhospitality-progrrammar, waarbij inbegrepen: start- en
reiskostenvergoeding, hotelovernachting, pre-race en after-
race-dinner, vervoer in de stad en uiteraard een goed georga-
niseerde wedstrijd.

l{at wij helaas niet helemaal in de hand hebben gehad, was het
grens-incident net de Tanzanianen. Het vreemdelingenbeleid in
Nederland is de laatste jaren we1 iets strenger geworden.
lÍelnu, dat hebben onze Àfrikaanse vrienden geweten! De
marechaussees bij de grenspost zagen een auto met vier
donkere jongens erin en vroegen naar hun papieren. Iíelnu, hun
reisdocumenten bleken niet meer geldig te zijn. Men had
nanelijk verzuimd om tijdig visa aan te vragen. ZLj hadden
wel een door nij getekende brief bij zich. Venrolgens ben ik
opgebeld, maar men nam niet direkt genoegen net rnijn bezwe-
ring dat het allemaal wel goed zat.
Gelukkig ken ik het hoofd van de Directie Vreemdelingen-
zaken vàn het ninisterie van Justitie persoonlijk. Nà enige
omwegen heb ik hen kunnen bereiken en om beniddeLing ge-
vraagd. Om een lang verhaal kort te maken: rond niddernacht
werd toestenrning verkregen om de grens te passeren. De
Tanzanianen hebben in een hotel aan de andere kant van de
grens moeten overnachten! De volgende morgen om half acht
wisten ze pas zeker dat ze die niddag zouden lopen.

Tot slot nog dit: het is ons weer gelukt om een geslaagde
Babylon-loop op poten te zetten. Het noet nij wel van het
hart dat het niet meevalt om voldoende leden bereid te vinden
hand- en spandiensten op de dag zeLf te verrichten. In feite
kunnen en mogen wij dat de leden niet l«ralijk nemen. Niet
alleen bij nij zelf is de vraag gerezen of onze vereni.ging rnet
betrekking tot het organiseren van grote wedstrijden niet
enige 'organisatie-moeheidt begint te vertonen. Zelf ben ik
voorstander om de aanwezige energie, krachten en l<raliteiten
te bundelen ten behoeve van één heel goede wegnrredstrijd per
jaar. Dat heeft allerlei voordelen, zoals het feit dat op die
manier geen roofbouw

ï
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meer gepleegd wordt op onze meewerkende leden, zoals behoud
van een natuurlijke rfrisheidr om een wedstrijd te organise-
ren en zoals concentratj,e op de nogelijkheid tot het aantrek-
ken van grote sponsors in plaats van de markt afromen met dejacht op meer sponsors.
Uiteraard zie ik ook we1 enige nadelen, zoals een stukjerkapitaalvernietigingt, rraar in de loop der Jaren rond beide
lopen toch een reputatie is opgebouwd en het verrrallen van
conbinatie-afspraken rnet lopers, sponsors en business-teams
ten aanzlen van beide lopen.

Niettenin denk ik dat we op dit monent een iets te grote
broek hebben aangetrokken. Het wordt tijd om hem rreer lekker
passend te maken door hier en daar een coupe-naadje in te
zetten of de taille wat in te nemen!
Dit net het oog op het kunnen blijven leveren van een l«rali-
teitsprodukt, het behoud van het plezier in het organiseren
hienran en het behoud van het plezier van het lidmaatschap
van een bloeiende vereniging. "

Fred
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Op zaterdag 23 juni en zondaq 24 juni vonden in Brugge de
17de J aarlijkse internationale veteranenkampioenschappen
plaats, met deelnemers uit 14 verschilLende landen.
IIet prosÍramma voor zaterdagnras als volgt:
14.00 uur: Start 10kn niet veteranen dames en heren
15.30 uur: Start 10l<m veteranen alle categorieën - dames en
heren.

Dames lleren
35-39 jaar!{0

w1
w2
w3

40-44
45-49
50-54

j
j
j

j
j
j
j

aar
aar
aar

Lil 40-44
18 45-49
2A 50-54
28 55-59

aar
aar
aar
aar

ï

.l

etc. etc.
Voor iedere categorie waren drie'ereprijzen beschi]öaar.
De enige 8O-jarige bij de 10kn was dus al verzekerd van een
prijs , wanneer hij de wedstrijd uitliep.
Op zaterdag deden er t heren en 3 dames van boven de 70 jaar
mee.
Zondag stond de 25km, alleen voor veteranen, op het program-
trrè. De start was al om 10.15 uur op de Markt te Brugge.
DiÈ vroege tijdstip viel biJ één persoon niet zo erg in de
smaak vooral niet toen ergens in Brugge de wekker al om
6.30 uur afliep en een zenu!Íachtige veterane ijlings uit haar
bed sprong om venrolgens haar spulletjes luidruchtig bijeen
te rapen.
Dit luidruchtige bijeenrapen werd begeleid door een nog
luidruchtiger gesnurk, dat ergens vanuit een bed weerklonk.
Maar ja, oro knart over tien starten betekent om kwart over
zeven ontbijten. of niet? Helemaal niet vond de snurker.
Het openen van de gordijnen, waardoor de kamer plotseling in
het licht baadde, in conbinatie met het aflopen van een
tweede wekker, had echter het gewenste resultaat.
Om half acht (toch wel laat! ) zaten IÍ3 en 28 aan het, ontbijt.
Om kwart over 9 vertokken er bussen vanaf het Ollmpiastadion,
waar de ]cleedkamers waren, naar de Markt in Brugge.
Daar kon je je kledingtas afgeven, on deze naderhand bij de
finish weer op te halen.Het hlas een drukte van belang op de
Markt. Daar stonden ze dan: de moeders, vaders, omars, opars,
overgrootmoeders en overgrootvaders. Klaar voor de start ?
Nee, nog net even tijd on bij te praten.
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om l<wart over 10 was het dan zover , Emil Zatopek, voor urenig
Ioper een bekende naam, loste het startschot en de meute van
zotn 500 lopers zette zich in beweging.
Degenen die het te zuaar vonden, Iconden altiJd nog bij het 5
km punt vlakbij het stadion of het 10 lo punt in het stadion
uitstappen. Na de 10 kn kwamen er nog 2 rondes van 7r5 km. De
finish was in het ollmpiastadion.
De eerste heer, de 41 jarige Brit Ànthony Sinmons kwam na
1.19.27 binnen, gevolgd door de Belgen Chislam Urbain in
L.22.34, Jos v.d. IÍater in 1.22.35, Jean Pierre Eudier in
L.23.L7 en de Nederlander Harrie Pollen in L.23.23 . Àllen
zaten in de categorie 1À. De eerste dame, de 37 jarige Britse
Diane Undertrood finishte in 1.35.54 , gevolgd door de Belgi-
sche Lisette de Vooght (1e in de categorie w1). De Belgische
Denise Alfvoet is nog Eteeds een klasse apart. Onlangs liep
ze op 54 jarige leeftijd de zware Rotterdam marathon in 3.O2
. Nu liep ze de 25 km in 1.43.08 en werd 3e dame , 1€ in de
categorie I{3, op de voet gevolgd door Els Bloemen , 4è dame
(2e in categorie l{3) die L.43.28 liep. De 5e dame werd de
Nederlandse NeL Peursum (2e in de categorie I{O) in t.44.10
Na 2.57.O2 kwam de 64 Jarige Japanner Teija lÍatanabe als
laatste loper binnen. Ook voor hen lag er nog een lunchpakket
klaar, dat de andere lopers al vanaf 12 uur afgehaald hadden.
Om 3 uur was er een tombola met vele prij zen. !{at zou je
denken van een vliegend tapijt voor de war langzamere lopers?
Ik ken iemand die er een won.
Om 4 uur was de prijsuitreiking, die zeer vlot verliep.
federeen kreeg zijn of haar diplona en een volledige uitsla-
genlij st.
Het is beslist de moeite waard om eens naar Brugge te gaan;
ook voor de nietlopers is het leuk om daar eens rond t,e
kijken. Iets voor volgend jaar rnisschien?
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Naam

April
Ilans Grij zen
John van Kempen
Pollie Martin
Paul Snit
John van l{ensveen

Mei

John Agterof
Harmen den Blijker
Sanne de Bnein
Martina Eberl
Paul Hagebeek
Martin Hoevenagel
I{illen Hoogstad
Ben van Kan
Ron Krtrl
Paul Quadflieg
Carla Velthuizen
Hilda van IÍeide

Juni

Germaine Binstead
l{irjam Fransen
Huug van rt Hooft

ÀÀIII.ÍEÍJDINCEN VEf, NIEI'WE IJEDEN XIT 1990

I:ii
IÍans Hoff
Anita Keus
Kees Put
Roelof Toering

Eugene van de Berg
Tonia Boon
Saskia van Dijk
fngrid Hagebeek
Johan Hoefdraad
IIarry Hofkens
fneke lloogstad-Kieft
Koen Klijn
Erik van Leeuwen
fngrid van der Veer
Rein de IÍaaI

Peter Blair
Ton van Haren

ï

J
Aanta1 ledenz 37 Heren:' 24 Dames: 13

Welkom op de vereni,ging ! !
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DE TOEI.EVERTNG VÀIT UITSI.ÀGEN
(Berichten van de clubstatisticus)

Laat ik ure eerst even voorstellen. t{ijn naam is
Ger Snijkersr èrr sinds oktober 1988 lid van de HRR. Ik ben
begonnen in de groep van Gerrit van de Veer. Na enige maanden
ben ik overgestapt naar de groep van Rob Bleys. I{at loop-
prestaties betreft, heb ik sinds die tijd een behoorlijke
progressie doorgemaakt, en train nu, sinds augustus 1989, in
de groep van Peter van Leeuwen. Op naandag (tenzij we op
maandag op de baan trainen) en op woensdag ben ik op de c1ub.

Maar nu het verhaal van de clubstatisticus.
Halvemege 1989 ben ik door Jacques Be1jon benaderd om de
vacant geworden plaats van clubstatisticus op te vullen. Ik
heb daar toen ja op gezegd, omdat ik naast het trainen (wat
overigens de hoofdactiviteit binnen de club blijft) best
actief wilde worden in het verenigingsleven. Nu ben je als
cl.ubstatisticus vaak alleen bezLg uet de verrerking van de
§[egevens, toch is er contact met andere actieve leden in de
redactiecounissie van het clubblad en het bestuur van de
vereniging. Echter, de contacten van de clubstatisticus gaan
verder: om het bestand van uitslagen zo compleet nogelijk te
krijgen, is medewerking van elk lid van de vereniging dat wel
eens een wedstrijd loopt, gewenst.

De toezending van wedstrijduitslagen door de organiserende
verenigingen aan het secretariaat van de HRR (Astrid Pieter-
se) laat vaak nogal wat te wensen over: of we krijgen hele-
maal geen uiÈsIagen, of de uitslagen worden alleen naar de
deelnemers gestuurd. En bij dit laatste punt vraag ik jullie
nedewerking. ÀIs jullie je eigen uitslagen in het clublad
vermeld willen zien en in het clubarchief opgenomen willen
hebben, geef dan de uitslagen aan nij door.

Voor een correcte vertrerking van de uitslagen heb ik een
aantal gegevens van elke (ook niet-KNAU) wedstrijd nodig.
Deze zl)ntt 1) de
2) de
3) de
4) de
5) le
6) de

naam van de wedstrijd,
datum naarop de wedstrijd geweest is,
gemeente waar de wedstrijd georganiseerd is,
afstand,
eigen naam (achternaam en roepnaam),
wedstriidcategorie waarin je loopt, te weten:

HS:
IÍVl:
IÍV2:
IÍV3:
D:
DV:

heren
heren
heren
heren
dames,
dames

senioren,
veteranen L,
veteranen 2,
veteranen 3,

veteranen,
7) de tiid die je gelopen hebt,
8) het plaatsnummer binnen je eigen categorie, op de uit

slagenlij st,
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9) de naam van de nunmer 1 in desbetreffende categorie,
10) de vereniging waar die loper/Ioopster lid van is,
11) de tijd van die snelste loper/loopster,
L2) het aantal deelnemers (finishers) in jouw categorie aan

de wedstrijd.

Zo heb ik bijvoorbeeld de CPC gelopen. IIet lijstje ziet er
dan als vol.gt uit:
1) wedstriJd: cPC
2) datum: 31 naart 1990
3) gemeente: Den Haag
4) afstand: halve marathon
5) naam: Ger Snijkers
6) categorie: IIS
7l tijd: 1:21:45
8) plaatsz L74
9) numer 1 (IIS) : Marti ten Kate
10) verenJ,ging: Fortis
lX) tijd nr.1 (HS) : LzO2:24
Lzl aantal deelnemers HSz 478

l[at moet je doen om de uitslagen in het clubblad geplaatst te
krijgen:
1) Je lnrnt het origineel van de uitslagenlijst aan nij (of
Astrid) geven, of in de groene brievenbus in het clubhuis
deponeren. Echter, aangezien ik van alle wedstrijden een
archief bijhoud, krijg je die uitslagen niet temg. Je kunt
ook een copie van de uitslagenlijst maken (of van de pagina
!'raar jouw tijd op staaÈ). Teken op deze lijst je naam aan. En
zorg dat alle bovengenoemde gegevens correct vermeld zijn.
Soms kriJg ik officiëIe uitslagen waarop datum, §remeente of
zelfs de afstand ontbreken, of waarop foutieve gegevens staan
(zo wordt de naam nogal eens verkeerd gespeld, of wordt een
verkeerde categorie vermeld) .

2l of, maak een lijstje zoals hierboven is aangegeven, en
deponeer dit in de groene brievenbus in het clubhuis. In e1k
komend clubblad zal op een van de laatste bladzijden een
aantal van deze lijstjes worden opgenomen die je voor dit
doel kunt gebmiken. Momenteel roep ik jullie op om van de
volgende wedstrijden de uitslagenlijst van IIRR-leden compleet
te krijgen:
- I{estland Marathon (Maassluis),
- Rotterdam Marathon,
- Utrecht Marathon, en
- Àmsterdam Marathon.

Met jullie uedewerki.ng kan ik het lIRR-uitslagenbestand
compleet krijgenr èD jultie zien de uitslagen terug in het
clubbrad' 

cer snijkers.
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Voor de uitslagenverÍrerking, t.a.v. Ger Snijkers of Astrid Pieterse
(deponeren in de groene brj.evenbus in het clubhuis):

1) wedstrijd:
2) datum:
3) gemeente:
4) afstand*:

5) naam (roep- en achternaam):
6) categorie*:
7) rijd:
8) plaats:
9) naam nummer 1 (cat.):

10) vereniging nr.1:
11) tijd nr.1 (cat. ) :
L2) aantal deelnemers (cat. ) :

* omcirkel de juiste categorie

-19

5 tu / 10 kn,/ LS tu / LO em / 20 l@ /
halve narathon / 25 b / 30 ku / 35 l@ /
marathon ,/ anders:

Hs / rrvl / ffv2 / rrv3 / D / Dv
aa
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lenelemen i990

:* y-'j:'I
0{-0h90

0{-08-90

l8-0840
I8-08-90

25-08-90

lloriai P.v.Ài$alooP

Àl$enioop Belgie

l0 hgeise lijlut
luathon Imkou

l/2 [antion Eaarstede

Duars dmr ftrcur t h
l2e lino Eoogesdijklop

veronicalmp l0 il
couG€ Sioq€Uoo!

restduinloop 15 b
BrÍ@ to BrióF
re$eetrijd 25 h
8e 1/2 lhratbm

llarathon

stiGhrtloq I0 b
trantlot, V2 hrt. sts.

Berlijrhrath
Oal tot 0u

2e Ce,rmplop 10, etc.

6e fiioq 15 h
lrtimrle 30 h Iq
X[15hrq
10 il ftetsijdiop
Xd.h4ioenschaPut
fi vet knËm
20 b Puijs
25 h lmp
15e Dijilmp

Plaats

fevershoof

loleren
Àpeld6nt

lloslou

Iiuikze€

Gorindo
vlaadirp
Dortecht
God!
DeB 8.q
EITE
liöeiEq
[atrijl
ffir
loeterrs
hE&dt
Buiija
ÀËtidil

Hdiureo
llorftijker[ot
br&edt

ElÉ[fidt
Lise
8höovro
Puijs
mËerdil
Schnbven

il:00
t5:00

1{:30

19:30

1l:30

0v lïpi0! 01830-21t81

ÀV Pctra 010'{7{{969

DltÀÍ Eerula 078'162907

Àv Coudr 01820'32263

t,tl.It-0ly4ia

Àanvang Verenigulg lniichtlnsen

16:00 De Croot vliet 02288'l{9i

ÀtI t teren

16:00 Àv tlelwe 055'667{50

12:00 Delta Sprt 0tU2't780

0149-90

0h09-90

08-0h90

r{-09-90

15-09-90

t6-09-90

22-0940

22-09-90

23-09-90

234h90
23-09-90

30-0F90

i0-0940

0640-90

06-10-90

07-10-90

It-t040
r3-10-90

13-10-90

1{-t0-90

l{-1040
t{4040
20-10-90

l{:00
11:00

ÀV DFe 01,t80-36226

Àï Rijnsoevcr 01718-28059

ÀXÍ llion 079'517037

O[Ur EeEoIc 078't{3696

DcGourcffi 01727'i3073

x$ 02523-75668

Putlemn 078481{06

13:30

12:00

l{:30
t{:00

12:00

t{:00
1{:00

i3:00 PAC

1l:15 Àraltri

eÀv hagie
h Spataat

010-{806{27

071-891685

0I0-{676311

0r823-2250

Associ ation of Intemattonal Marathons and Road RaJ
AIMS cabndar rsso I

01 SEP
30 SEP
30 SEP
30 SEP
30 SEP
07 ocT
07 ocr
07 ocT
14 ocT
14 oCT
21 ocT
21 ocT
28 oCT
28 oCT
04 NOV
18 NOV
18 NOV
25 NOV
25 NOV
02 DEC
09 DEC
31 DEC

Croas.bordcr HalÍ ilarathon Berllh
Great Scottlsh Run - Glasgow 25k
Bcrlln Marathon
Portlmd ilarathon
Brusc€lg Marathon
\bnbe líarathon
Adldac Marathon RcpÉbllca Argentina
ilaa lraÍathm Pcnang
Budget Mclbournc Marathon
Bc$ng Maathon
Spllt Marathon
Lisbon Marathon
Frankfurt DB-Marathon
Old S§le Chicago lUlarathon
New \örk Ci§ ilarathon
Tokyo Woman's Maathon
ilaratona dl Romacapitala
lake lGuraguchl Marathon
Bengkok ilaÍathon
Fukuoka llarathon
Honolulu ilarathon
Sao Paulo Sllvestrc Road Race

J21
25
2l
21

25
29
31

3Í

35
3:l
37
35
39
/f5

41
tl3
47
45
47

GDB
sco
FBG
USA
BEL
!TA
ARG
MAL
AUS
CHN
YUG
POR
FRG
usA
USA
JAP
ITA
JAP
THA
JAP
usA
BRA
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Het bestuur van THE HÀGUE ROÀD RITNNERS

Gerrit van PeIt,
(voorzitter)

Peter Oomens
(vice-voorzitter)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr. )

Astrid Pieterse
(secretaris)

Michel Aarts
( ledenadm. )

Ln.v.Meerdernroort 563, 2563 AX Den Haag
'tel. 070-363452L

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

Regentesselaan 74, 228L VII Rijswijk
tel. 070-3999613, giro 263695L

v. Lumeystraat 52, 258L XD Den Haag
teI. 070-3502860

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

Zeekant 1O4h, 2586 JJ Den Haag
tel. 070-3520540, giro 5699215 t.Ít.v.
wedstriJ dsecretariaat

Parkweg L7-Y, 2585 JH Den Haag
tel. 07O-3502362

Loes Aarts
(2e secretaris)

b

REdActie HOT ROÀD REVIEI{

Loes Aarts

EIs 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 JII Den Haag
tel. 07g-3502362

Parsifalstraat 11, 2555 I{G Den Haag
tel. 070-3256882

Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
teI. 07O-35247L5 (O35-72175L, werk)

2e Ànt.Heinsiusstr. 84 , 2582 VIí Den Haag
tel. 070-3544992 (070-38432LO, werk)

C. Reinierszkade 133, 2593 HN Den Haag
tel. 070-3859720 (020-6491655, werk)

Uilebomen 92, 2511 CS Den Haag
teI. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

Vermiljoenstraat 53 , 2284 GV Rijswijk
tel. 070-3943193

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

Nieuwediepstraat L4, 2547 TJ Den Haag
tel. 070-3238801
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Petra en John Zuydwijk Tamboerijnlaan 2OS, Z2A7 TH Rijswijk
tel. 070-3941684
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Frank Thuys
(penningrneester)
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