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vooRtÍooRn

Met de deadline van het clubblad voor ogen, zl)n de gemoederen
momenteel nog hevig in beroering naar aanleiding van het
artikel in de Haagsche Courant van dinsdag 28 augustus jI.
Met name mijn slotuit,spraal<, waarin ik als een anarchistische
kraker met gerechtelijke uiÈzettings- procedures dreig, is
niet in a1le anbtelijke kringen even goed geval1en. of het
eigenlijk wel of niet een slot- uiÈspraak van rni.j is geweest,
doet er dan al niet meer toe. Ook binnen de IIRR ware[ sommigEn
er niet al te gelukkig mee. Feit blijft weI dat we natuurlijk
niet veel te verliezen hebben en na wat telefonische uitleg
zijn de betreffende arnbtenaren inniddels al weer niLder
gestemd. ool< is de brief van Stadsontwikkeling Grondzaken,
waarin staat dat we tot 1 december a.s. mogen blijven zitten,
nu eindelijk blnnen.
De andere publicitej.tsacties leken minder geruchtmakend.

Op het intenriew dat woensdag 29 augustus jI. op radio Lokatel
is uitgezonden, heb ik geen reacties gehad en bij het bezoek
aan de ambtswoning van de heer lÍavermans schitterden alle
kranten die hadden toegrezegd te komen, door afwezigheid. DaÈ
de burgenrader er niet r/as, l<wam ons nog aardig uit, gezien de
slmboliel< van het kloppen op de dichte deur. I{aar we door
werden verrast, Iías mevrouw Havemans. Ze bekende ons goed in
te gaten te hebben gehouden, aangezien ze zel.f regeluratig liep
en weleens had overÍrogen zich bij een groep aan te sluiten.
Helaas leken a1le groepen haar te snel en had ze het niet
gewaagd. Met de overhandiging van ons smeekschrift leek de
actie daarna tot een niet zo succesvol einde te komen.
Onze petitie verdween echter niet in de prullebak, maar is
iruniddels via haar nan bij de dienst Jeugd, Sport en Recreatie
beland, net daarbij wat vragen in de kantlijn.
Van die kant ontving ik inniddels een uitnodiging tot een
gesprek dat als doel heeft de relatie tussen HRR en Gemeente
te verbeteren....
De verwikkelingen krijgen dus een verí/olg en wellicht dat het
zoeken van de publiciteit niet zorn slechte ze|' is geweest.

Daarnaast speelt, dan nog het overleg net de trainers, het,
praten met de twee wedstrijdstichtingen en het presenteren van
het beleidsplan met daarin de grotere rol van de Technische
Comni.ssie.

Het zaL dus nog wel een tijdje duren voordat we in rustiger
vaarwater komen

Gerrit van Pelt
(voorzitter)
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Het bezoek aan de fanilie Haveraans heeft ons een slmpathieke
steunbetuiging opgeleverd van mevrouw Greetje Havermans. zi)
is zelf een enthousiaste hardloopster.
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HOT CLUB INFO

Goed nieuws is dat so/cz ons uitsteL heeft gegeven en dat wij
het huidige clubhuis niet per 1 septenber, maar per 1 december
a.s. moeten verlaten.

Vragen omtrent de nieuwe accommodatie liggen op ieders lippen.
Momenteel onderzoekt het bestuur de uogelijkheid om op het
sportcomplex Houtrust een nieuw te bouwen accomqodatie te
betrekken onder de hoofdtribune van de atletiekbaan.
onderhandelingen met de gemeente omtrent financiëIe en andere
consequentj.es, zí1n in vol1e gang.
Ook worden de nogelijkheden onderzocht van Klein Zwitserland,
!íaar de gemeentel«rekerij verhuisplannen heeft. De vrij te
komen grond kan een sportbesternming krijgen.

Het clubevenement voor dit jaar is de Singelloop in Breda.
Deze vindt plaats op 7 oktober a.s. Bij voldoende
belangstelling rijdt een bus naar Breda. Enthousiaste
clubleden, en dit, zullen er vele zijn, kunnen zj.ch spoedig
opgeven. Informatie hierontrent volgt.
20 november a.s. is de zogenoemde naJaarsvergadering, de
algemene ledenvergadering over financiële zaken. Tevens is
voor deze avond de infomatieavond gepland, taarover eerder
bericht is in dit b1ad. Schrijf deze datum in de agenda.

Nog steeds moeten er vele crubbladen verzonden worden, omdat
leden niet op de training komen of vergeten een clubblad uree
Èe nemen. De kosten van verzenden, zL)n erg hoog. Help ons de
verzendkosten laag te houden door in ieder geval een blad meete nemen, wanneer u op de training bent.

Bij de ledenadninistratj.e is door de verhuizing van Michel
Àarts enige achterstand onstaan bij de ververking van de
lidnaatschapaanvragen. ttoperijk heeft u er begrip voor dat de
ver:werkj.ng van u!, aanvraag wat meer tijd in beslag neemt dangebruikelijk.
Het nieuwe adres van Michel Aarts is: Tourmaliln 26, 2691 TR!s Gravenzande. Het telefoonnummer is: 0L748 L4549.

GEZOCHT met SPOED

Een clublid.die contact persoon wi1 zijn voor de sponsors vande BÀBYLON loop l_99L
Een clubrid die de advertentie campagne wi1 verzorgen voor deBÀBYLON loop 1991.

Ïnformatie bij:Peter oomens te1.:o7o-3477sa4 of Àstrid pieterse.
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HRR in opwachting voor de anbtswoningr.

Mevrouw Havermrans neemt Ben Hermans op de korrel.
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ATIEETVÉNKOOP VÀN BE,\OTTO & P,4NASONIC

F'E7SEfl VOOE VOOEBUBG

Race ServÍce
Gazelle fietsen

Alleeruerkoop van Gazetle- en Locomotief-
fietsen voor Voorburg

RAGE
Panasonic

Benotto
Gàrelle

Gazelle Superiar Sp€oal

Gazelle maakt fietsen leuker

PELLEI{ FIETSEN
ATB. EN RACESPECIALTST STNDS í936

vAN DE WATERINGELAAN 20G - 216, TELEFOON: 38363s9, vooRBUHG
Openingstiiden: Dinsdag t/m vri jdag van 8.30-13.00 en van i4.00-18.00 u. Za terdag van 8.30.'t6.00 u.

ATB. EN RACE.DEALEH VAN DE TOPMEHKEN:
PANASONIC, GAZELLE, DAWES, BENOTTO en SCOTT
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EVEN VOORSTELITEN: GERRIT Vel{ PELI, ONZE NIEII!ÍE
VOORZITTER

Nou ja, nieuw. .. Ilet is alweer enkele maanden geledenr orn
precies te zí1n: 16 mei 1990, dat de Algemene Ledenvergadering
hem - a1s opvolger van Ton Vermolen - tot voorzitter
bonbardeerde.
En alhoewel de meesten van ons de rij zíge Noord-Hollander met
de nobele gelaatstrekken weI zullen kennen, leek het de
redactie van IIot Road Review toch niet zotn slecht idee om
eens een gesprek met, hem te hebben.
Gerrit ontving jullie verslaggever in zLTn nieuwe woning aan
de Laan van Meerderrroort: een riant herenhuis waarvan hij de
ramen en de diverse kamers in smaa]<voIle, vrolijke tinten,
overÍregend geel en blauw, geschilderd heeft. Het was een
zwoele zomeravond, dus Gerrit stelde voor om in de tuin te
gaan zitten.
GerriÈ Johannes van
Pelt werd op 29 naart
L957 inderdaad,
onder het sterrenbeeld
Ram - geboren te
Heemskerk.
Na de HÀVO studeerde
hij aan de Nieuwe
Lerarenopleiding te
Àmsterdam. Na zorn 88
( ! ) vergeefse
sollicitaties kon hij
een betrekking krijgen
aIs docent, eerst op
een school in
Naaldwijk en
vernrolgens - via een
tip - op een
Scheveningse school.
Dat was voor hem en
zijn vrouw José
aanleiding om in
augustus 1983 naar
Scheveningen t,e
verhuizen. Momenteel
is hij docent
Àardrijkskunde,
Geschiedenis en
Maatschappij-1eer aan
de Christelijke
Scholengemeenschap De
Populier (MÀvO-HÀvO-
VI{O) , alwaar hij
t,evens voor 208 van de
tijd decaan is.
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Hoe is een full-time baan als onder:vri.i zer nu te combineren met
het voorzitterschap van een verenioincr als de onze?

Tja, laat ik het zo zeggen: ik heb niet de ambitie om net
andere zaken actief te zí)n dan die de HRR direct aangaan.
Ton, uijn voorgangètt was naast zijn drukke baan overdag ook
nog eens een uitzonderlijk actief voorzitter. Hij was ten
nauwste betrolcken.bij de organisat,ie van de Babylonloop en The
Hague Ten ltiles en a1le overige deelactiviteiten van de HRR.
Tevens was hij actief in het KNAU-wegcircuit en dergelijke.
Daarnaast hield hij voortdurend voeling rnet alles wat er
gebeurde binnen de vereniging. Men zei wel: ttTon Vermolen is
in feite de HRRrr. En zo was het ook eigenlijk wel. Ik heb
eerder de neiging om nijn taken duidetijk af te bakenen, kan
nisschien iets makkelijker tneer verkopen.

IIoe zie ii'i iouw voorzitterschap?

Laat ik beginnen met te zeggen dat er niemand binnen het
bestuur uas die echt zat te springen om voorzitter te worden.
Men wist zotn beetje wat het inhield. Maar men vond het ook
niet zorn goed idee om ieuand van buj.ten de vereniging aan te
trekken. Je weet irnmers maar nooit well<e stappen een dergelijk
persoon zal gaan nemen. Men ging toen het rijtje maar af.
Àangezien ik eerste kandidaat was en a1s vice-voorzitter ook
als een tlogischr opvolger van Ton beschouwd werd, heb ik nij
bereid verklaard de kar te gaan trel<ken.
om nu op j ouw vraag tentg t,e komen: Hoe zíe ik het
voorzitterschap? Ik denk daÈ ik nij niet teveel uret aller1ei
zaken moet bemoeien waar anderen binnen de vereniging nee
bezig zijn. Je kunt als voorzitter niet overal de vinger aan
de pols houden! Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid.
De mensen van het eerste uur deden alIes. Dat kan nu niet meer
in een vereniging net nrin 500 leden!
Er zijn nu binnen de vereniging diverse cornqi.ssies waarin
mensen zitten die allenaal iets willen doen. Denk maar aan de
redactie van het clubblad, de barcommissie, de technische
commissie, enzovoort. Die mensen zitten echt niet te wachten
op bestuursleden dj.e ze voortdurend op de vingers kijken!
Wel heeft ieder bestuurslid zitt,ing in diverse conmissies:
zodoende wordt toch voeling gehouden met wat er zoal gebeurd.
Verder houd ik niet zo van vergaderen, zeker als dat, niet
strikt noodzakelijk is. Liever probeer ik niddels informele
contacten dingen te regeJ.en. En als er vergaderd moet worden,
probeer ik het kort en zakelijk te houden. In dat opzicht ben
it< wel iets anders dan Ton: die is in feite veel vriendelijker
dan ik ben. Ik ben nog we1 eens geneigd on iemand af te kappen
a1s het allemaal t,e lang gaat duren.

Je hebt natuufliik aI een behoorliike erryaring opaedaan in
iourrr hoedanioheid van vice -\t.,t1??.itter^ IrÍoe hen 'ic dal-
<reworden?

In 1986 lcwan ik in het bestuur. Ik
cornmissaris. Op een gegeven moment

volgde Barry Dyke op als
trad Yvonne Gerner af a1s
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vice-voorzitter. Enfin, Ton Vermolen en ik hadden altijd aI
veel contact met elkaar en hij polsde nij op de hem zo
kenmerkende rnanier of ik er iets voor voelde de vacante
functie te vervrrllen: rrAh joh, het stelt echt, niets voor:
gezellig, een beetje kletsen en zot doe het nou maarrr. Nou ja,
je voelt wel... Zo is het, gekomen.

I{anneer en hoe }«ram i ii voor het eerst bii de vereniaina?

wij woonden al genrine tijd, vanaf augustus 1983, in
Scheveningen en wij kenden vrijwel nieuand. Ik voelde er toen
wel voor om weer tietsr aan sport Èe gaan doen. !Íaar welke
sport? Nu heb ik altijd al een behoorlijke condit,ie gehad. Zo
heb ik op een redelijk niveau gevoetbald en heb zelfs een keer
een proeftraining bij AZ '67 mogen doen. Ik oriènteerde nij
dus eerst bij een Scheveningse voetbalclub, maar de sfeer
sprak roij daar, zacht uitgednrkt, niet zo aan. Enfin, tíij
liepen op een keer - het was inroiddels 1985 - door de
Badhuisstraat en daar stond een stel enthousiastelingen, naar
later bleek rHagrue Road Runnersr, stencils uit te delen. Ik
weet nog goed dat een van hen, Hans Korremans, ons uitnodigde
om eens te komen kijken. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste keer
kwamen we bij een training in Meyendel. Een mooie ernraring!
wij naarstig op zoek naar een bestuurslid of Èrainer die ons
iets zou Inrnnen vertellen over de vereniging of ons zou kunnen
introduceren bij de anderen, [aar nee. I{ie wij we1 zagen, rras
een oudere man in trainings-outfit (George Hansbergen) en een
figruur die uit, de auto sprong rnet de uj.troep: rrlk ga vandaag
drie uurlrr Inderdaad, dat, was Rinus Innemee.
Enfin, de trainers bleken bij de 4 X L5 kn in Utrecht te zí1n
en ene Joop Evers zei ons toen! rrGa naar met ons mee, wij gaan
vandaag heel rrrstigrt. Dat hebben wij geweten! Hard dat het
ging, hard! Na 200 meter ging José mopperend in het gras
zitten en is daar gebleven Èotdat wij na anderhalf uur
t,errrgl«ramen, op ons tandvlees. Tja, zo ging dat in die tijd.
Het waren eerder wedstrijden dan trainingen. Zeg maar gewoon
pure sJ.achtpartijen! Ergens heb ik dat altijd weI leuk
gevonden. Vanuit het oogpunt van trainingsopbouw waren die
trainingen misschien niet zo verstandig, maar ze waren wel
goed voor de conditie. Dat woeste lopen door de duinen, heÈ
had iets ruigs, iets elementairs.

IIeb ie zelf nooit trai,ner willen worden?

Nee, dank je feestelijk! Ik loop letterlijk de hele week
schoolmeester te spelen. Dat wi1 ik rE avonds niet, ook nog
eens doen!

Heb ie overicrens iets aan iouw enrarincr als schoolmeester-
decaan in iouw hoedaniqheid als voorzitter?

Mj.sschien dat ik niet snel net rnijn nond vol tanden sta!
fk heb jaren op een Schevenj.ngse niddelbare school gewerkt en
als je je daar kunt handhaven, kun je ook zeggen dat je je aanje omgeving kunt aanpassen. Bovendien ben je als ondervijzer
gewend om grote groepen toe te spreken. Dat kont mij hier ook
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goed van pas.
Verder heb je zowel op school a1s op de vereniging met heel
uiteenlopende mensen te maken. Het tlpische is, dat de
verschillen niet zo opvallen als je aan het hardlopen bent.
Directeur of glazenwasser, links of rechts, de gesprekken gaan
vrijwel altijd over lopen. Daarbij hebben mannen in meerdere
mate nog dan vrouwen de neiging om op schoenen Èe letten en
daarover te praten. Pas als het gesprek op andere zaken dan
lopen komt, merk Je dat de verschilLen in levensbeschouwing
é.d. de kop gaan opsteken.

Er is wel eens creooperd dat de IIRR een elj.taire club zou zijn.
Jà, dat heb lk altijd heel merl<waardig gevonden. Het is ool<
bezijden de waarheid! ooit is er eens een artikel over onze
vereniging gepubliceerd, waarbij een uitspraak van Ruud uit
zijn verband is getrokken en dat venrolgens een heel eigen
Ieven is gaan leiden. Het tlpische is dat die indruk ook bij
andere verenigingen schiJnt t,e leven. Maar nee, er heerst hierjuist een heel joviale, open sfeer. fk ben wel bang dat dat in
de toekomst misschj.en nog eens gaat veranderen. Er komen
steeds meer leden bij en dat zou nog wel eens ten koste kunnen
gaan van t de lntiroiteit t .

Kun iq iets vertellen over iouw leukste en over iouw slechtste
enrarinq bii de verenicrinq?

Ik sprak zoëven aI over nijn leul<ste enraring: nijn eerste
training bij de vereniging, in Meyendel.
Slechtste errraring? Daar hoef ik ook niet lang over na te
denlcen: de laatste ledenvergadering. Ik ben werkelijk
geschrokken van de negatieve energie die bij die gelegenheid
bij diverse mensen is losgekomen. Kijk, je kunt en hoef,t het
nu eenmaal niet met alles en iedereen eens zijn, uaar de zadr
is toen naar nijn gevoel behoorlijk geëscaleerd. Er is toen
zelfs een vergelijking gemaakt Èussen het bestuur en de
securitate. Jà, waar ben je dan nee bezig?
Aan de andere kant ben ik ook weer blij dat een aantal
personen naderhand weer zijn tbijgedraaidt.

The Hacrue Road Runners. je zei het al, bestaan uit mensen van

bestuur?

Het bestuur wil best iets doen voor de top in de zin van het
tegemoetkomen in noodzakelijke kosten, zoals inschrijfgelden,
reisl<osten, massage e.d.
Voor heÈ overige zijn wij nogal tenrghoudend; je hebt irnners
ook met individuele sponsors te naken. Bovendien zijn wij voor
808 een gezelligheidsvereniging. Het merendeel van onze leden
komt hier om gezellig te traj.nen en na afloop gezellig te
kletsen.
over begeleiding gesproken: er is een naam die in dit verband
wel even genoemd mag srorden, nanelijk die van
Cor van Putten. Zoals hij met beginners omgaat! fk was er bij
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toen hij tot zí1n groep zei dat ze a1lemaal waren ingeschreven
voor de Laan van Poot-Ioop.

Er loopt ook iemand in zí1n groep die de 5 km net onder de 36
minuten kan lopen. Je had moeten zien hoe hij haar aanmoedigde
tijdens de laatste meters! Ik neem er nijn petje voor af.gr zit ook wel een keerzijde aan het gezelligheidslopen,
vooral bij herindeling van trainingsgroepen. Ve1en lopen niet
bij een groep ondat ze voldoen aan een bepaald Iniveaut, maar
omdat ze de trainer/trainster zo'n toffe peer of aardj,ge griet
vinden of omdat ze rgehecht, zi)n geraakt aan anderen binnen
hun groep. Dan krijg je het vreemde nechanisme dat nensen die
eigenlijk in groep 10 thuishoren, bij groep 6 gaan trainen, ik
noem maar een voorbeeld.

Je bent zelf toch ook een verdiensteliik hardlooer?

Nou ja, ik ben we1 geen topper, maar slecht lopen, doe ik ook
nj.et. l{ijn beste marathontijd liep ik twee jaar geleden in
Rotterdam (2.50.15). I'tijn snelste 10 kiloneter liep ik
verleden jaar in Heerhugowaard in 34.05 (geen KNÀU-wedstrijd,
dus officieuze tijd) en in datzelfde jaar rnijn beste 3 en 5
kiloueter, respectievelijk in Den llaag (bij Sparta) en in
Utrecht in 9.43 en 16.39.
Jà, dan heb ik nog 1.L1.53 staan op de 20 kiloneter van Àlphen
(dat was in L988) en in L987 liep ik 1.16.11 tijdens de CpC.
Door persoonlijke omstandigheden, met name de verhuizing en
alle werkzaanïreden die dat met zich meebrengÈ, is het lopen de
laatste tijd iets ninder geworden. In 1986 Isram ik bij groep
L, maar in januari van dit jaar ben ik naar groep 2 gegaan.

Tot slot nocr deze vraaq: hoe zie iii op korte ter:ni.in de
toekomst van de verenicÍinq Èeoemoet?

llet gaat nog steeds goed net de vereni.ging. I{lj mogen ons
verheugen op een nog steeds groeiend aantal leden. Heel aardig
vind ik het initiatief van de VOliltÍAC-jongens in onze club om
eens in de zoveel Èijd een tJunior Meetingt te houden voor de
nieuwe leden. wij hebben het net voor de tweede keer gedaan.
Aan de nieuwe leden wordt dan een barbecue. aangeboden. Onder
het genot van een stukje stokbrood en een glaasje wijn kunnen
zí) dan een aantal sprekers aanhoren die ieder iets vertellen
over de vereniging: de trainingscoórdinator die iets vertelt
over traj.ningsprincipes, bestuursleden die vertellen over
andere activiÈeiten enzovoort. Voor ons, a1s bestuur, is het
ook wel aardig om te weten wat voor vlees je in de kuip hebt,
wat mensen in het dagelijks leven doen. t{ie weet kun je daar
als vereniging ooit nog eens profijt van trekken.
zo zoeken wij nog een sportarts en ienand die verstand heeft
van C.V. -installaties.
Tja, en natuurlijk zijn wij nog druk doende een goed
onderkomen voor onze vereniging te zoeken. víij zi.ngen het ditjaar nog wel uit, maar daarna !{ij hebben in ieder geval
al de nodige ijzers in het vuur!
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t{ie weet is er bij het verschijnen van dit clubblad al iets
neer bekend over onze Èoekomstige accornmodatie. Wie za1 het
zeggen?

Van Gerrit zullen j
genoeg te horen kri
dan toch we1 via zí
blad!

ullie in de toekomst in ieder geval nog
jgen, is het niet op de trainings-avonden,
jn steeds tenrgkerende voor*roord in dit

Fred
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DÀGBOEX VÀII EEN RECREI,I{T

Heeft u ook zo genoten van u!Í zomerÍ/akantie? tNiks hardlopent,
alleen maar leuke dingen die, a1s je serieus Èraint, niet of
maar in bescheiden mate mogen.. Ileerlijk!
En dat tervijl ik nog minder aan rsportr (recreatie?) heb
gedaan dan ik ten tijde van het voorgaande nrrmmer van HRR van
plan rras. Niet alleen de 'Vael Ouwet ging voor mij (gepland?)
niet door, ook van het voornemen aan een vanuit nijn rwerkr
georganiseerde 1501<n fietstocht deel te nemen zag ik nin of
meer ter plekke (maar wel met iets van spijt..) af (vanwege
ronderhoudswerkzaamlred,en aan mtn huist i een goede reden,
nietwaar?).
Ik hoorde overigens dat de sfeer er goed inzat bij de rVael
OurÍer, en dit ondanks (of juist dankzij?) het feit dat er ditjaar niet alleen continu veel regen op tde dapperent (waarbij
diÈ naal veel IIRR-ers: hulde! ) neer]<wam, maar dat de weergoden
dit jaar de renners ook nog op een flinke portie wind hebben
getracteerd. ceen absolute garantie dat het volgend jaar weer
goed, zonnig fietsweer zal. zí1n, maar toch, statistisch
grezien, is er een goede kans aanuezig.. .
voor een aantal onder ons zaL het, een goede warming-up geweest
zijn voor de Vierdaagse van Nijnegen, wat later in juli 1991..

I{at nog we1 is doorgegaan: de tnachtwandelingr/
oriëntatietochtr van Van der Vecht & Co., een doorslaand
succes, nj.et in het ninst omdat, een compleet uit, IIRR-ers
bestaand team (aangevuld net een ex-CPC-er) onder leiding van
twee der tHanzent op een fraaie derde plaats in de ingestelde
eindklassering beslag wist te leggen!
Nico Tetteroo doet elders in deze HRR hienran uitgebreid
verslag; hier volstaat de nededeling dat d,e in het team
aanwezige IIRR-sters zich kranig geweerd hebben!

Daarna was het al heel snel vakantietijd (techte vakant,iel
zoals hienroor al aangegeven); drie, vier weken nijn
trainings-Asicjes louter voor wandelactiviteiten gebruikt (ze
hebben ook in diÈ opzicht prina voldaan!) en dan ontstaat er
na de vakantie al snel het gevoel thoe zou het aan de
Doorniksestraat zijn (zou er tiberhaupt nog we1 eenfDoorniksestraat' zí)n..)t. Nu, ik ben de eerste twee weken
net louter dienstverlening bezig geweest, bardienst, uitreiken
van clubbladen, €.d. Wel al meteen drie keer per week gaan
lopen, maar wat, niet lukte: met, de tposj.t,ivorsr mee te gaan..
!íant: rLokerent in het vooruitzicht en een beetje, hoe weinig
ook, ingelopen mag je daar toch wel voor zijn. Voora1 aIs ër,
zoals dit jaar, zo weinig mensen meegaan! Dat het ook anders
kan, laat de foto (van vorig jaar) in de barruinte
overduidelijk zien

Het was srarm, heel erg srarm de eerste dagen van augrustus.. Op
1-8 liep ik alleen richting Meijendel, deed mijn rek- en
strekoefeningen op het reerste weitje rechtsaf' voorbij de
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afslag richting strand (eenj,eder weet uiteraard meteen traar
dit is) en hoorde plas- en spattergeluj.den in het duinmeertje
achter het bordje tverboden toegangr. Groot was op dat moment
de verleiding het lopen rmaar het lopen te Latenr en zeLf ook
het meertje in Èe duiken in plaats van (nog) een half uur in
die hitte (natig) hard te lopen. Het lopen ging overigens op
die woensdag al weer veel beter dan de week enioor: als het
(na een rrrstperiode) even wat ninder makkelijk gaat, krijg ik
altijd visioenen voor de geest van heerlijk nrstige sporten
als dammen of schaken..

Lokeren '90: hardlopen bij dergelijke teuperaturen: veel
drinken en zo weinig nogelijk ('niets omr?) aan het lijf, zo
deden ze het in de Oudheid toch ook (aI viel dj.e boodschapper
dj.e van Marathon was komen hoIlen, na het overbrengen van zijn
boodschap, wel dood neer..). Ook van Lokeren r90 treft u (van
de hand van Hans van Thuijl) een verslag in dit nunmer van de
IIRR aani de wegnredstrijd aldaar was dit jaar alleen
'internationaalt dankzij de 16 (L7?) tÍRR-deelnemers.

De temperatuur was niet eens theetr meer, gewoonereg
verschrikkelijk! Dat was ook te merken aan het ontbreken van
een aantal deelnemers di,e per eigen vervoer zouden komen,
waarschijnlijk eerder rechtsaf richting Zeeuwse ]§rst geslagen,
zo viel in de bus te beluisteren. Geef ze eens ongelijk!
Gelukkig in Lokeren langs het, parcours veel rsponzenr en.niet
eens zo veel (drink)water merl<raardig genoeg. Misschien
volgend jaar! Lokeren is nu echt een kemiskoers geworden met
de start op en driemaal een rdoorkomstr (a1s je tenninste drie
rondjes Ioopt. . ) over de Markt; met, a1s bijkomend voordeel datje bij de start niet meer aan het asfalt blijft plakken vóór
de atletiekbaan van AV Lokeren, zoals voorgaande jaren wel
eens gebeurd schijnt te zl1n. En a1s het dan wat warrn is
onder*reg, is er altijd nog het vooruitzicht van tpaardeworstr
als eten (wéer niet dit jaar, zoals er ook wéér niet kon
worden gezwommen..). Ai.s het zo hrarn blijft tijdens dejaarlijkse internationale wegnredstrijd in het rLokerser zou
het overweging verdienen plastic wedstrijdnr:mners uit te
reiken: de (papieren) nummers van dit jaar waren uj,terst
slecht bestand tegen het vele sponswater en aangezien ik
daarnaast ook nog het speciale twedstri,jdlopersstrookjet (urooi
woord! ) ergens langs de route krijtraakte, werd ik na twee
ronden onverbiddelijk de atletie]öaan opgermarshalledf ( rweer
zorn veteraan.. t). Nu, echt spijt had i]< er niet, van: bij een
dergrelijke temperatuur over een afstand van
t 9 km een tijd van 42 nin. 38 sec. neerzetten, is niet echt
gek, maar dan nog zorn 4 kn te moeten gaan.. Ik had nu
tenminste nog iets aan de kemis I s avonds !
De maandag erop (bij het eigen duurloopje) ging het lekker
ontspannen en regelrnatig; ik moest evenwel tijdens de eerste
keer rregulj.err bij Rob'Bleys na de vakantie alle zeilen
bijzetten bij de laatste van de 15 x 2 urin. 'iets sneller dan
duurlooptempot; maar ja, er zat dan ook een rondje
rGanzenhoekr bij !

En dan overkornt je iets waÈ rnij nog niet eerder is gebeurd: je
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kleedt je de woensdag daarop ontspannen om, vroeg aanwezig,
dus alle tijd ervoor en nog rustig ook in de kleedkamer. Je
komt tot de ontdekking: geen loopsokken bij ner dan maar van
iemand anders sokken lenen of desnoods je Inetter sokken maar
aan, t,otdat de rranp' tot je doordringt: IIÀRDLOOPSCHOENEN
VERGETEN! Me venrolgens maar weer rnett aangekleed en één van
de tbroodversierdersr gelukkig genaakt: trGa maar hardlopen..rr
Men vond het a1s suoes wel een beetje doorzichtig (t'Je hebt ze
natuurlijk net opzet in de auto laten liggen...u), ook al
omdat t,oevallig op deze (eindelijk weer eens regenachtige)
woensdag achteraf bleek, dat de training neer dan twee uur
duurde. Een dergelijke rranpt za:.. me evenwel NOOIT meer
overkomen !
Een tgeluk bij dit ongelukr: ik heb voor eens en voor altijd
van l{altraud doordringend voorgedaan gekregen hoe de te sueren
broodjes moeten liggen!

LOOPDÀGBOEKÀNTER

JOOST NÍ" BAKKER

schilderwe rken
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MetTielsa

,id...
Een l<waliteitsproduf én het

vakmanschap wn de T'ielsa4ealer.

H. de Waardt Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5, Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(grens Vooóurg-Leidschendam, aen het Riin-Schiekanaal bij
betonmoÍtelcantrale Mebin B.V.)
Openingstiiden:
Showroom: maandag Vm vrijdag 09.00 - 17.00 uur
donderdag koopavond 19.00 - 2l.0ouur,zaterdag 09.00- 13.00 uur
Ycfioop bouwÍtrt.Íl.hn: maandag Vm vriiclag 07.30 - 16.30 uur.
Zaterdag gerloten.
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ÀIr ORIENEEREND...

22 JUNï 1990: Ina het werkt even snel eten, spullen bij elkaar
zoeJ<en (ben ik niets vergeten: p.s.ll.*r nu met extra sokken,
t-shirtje e.d.?) en dan op weg. Il< weet rwaar het allemaal
begintr en tbij leven en welzijnr ook weer zal eindigen
(ergens in Rotterdam-zuj.d), maar verder.. Gelukkig heeft ntn
passagier zich al eens eerder rgeoriënteerdr, dus op het,
beginpunt arriveren, Ievert nij niet al te grote problemen op.
Anderen waren, enigszins voorbarig, a1 richting Ridderkerk
geraakt voordat ze de juiste plek vonden (bovendien, gingen we
we1 zuidwaarts..?)

De fhopmanr en zijn rakela, zí)n, op de plaats van besternming,
perfect aan hun passende tenue t,e herkennen en na de eerste
raadsels te hebben opgelost - er zouden er nog vele volgen! -
mogen we op weg met onze reigenr bus-met-chauffeur. Richting
Noorden des lands, dus maar goed dat de dames uit onze groep 5
met de fraaie roepnaam rEchor niet definitief naar heÈ zuiden
waren afgereisd. Een groep bestaande uit louter IIRR-ers en -sters en, op diens verzoek toegevoegd, een ex-CPC-er!

Op de ple}< van bestenrming aangekomen, voorlopj.g dan, hier
blijven zou ook niet veel zoden aan de dijk zetten, eras er nog
tijd voor een kopje koffie (het was nog niet helemaal
donker..) venrolgens vertrek, zelf de route op de eigen kaart
overzetten en op stap, de donkere nacht in..
Perfecte weersomstandigheden en je merkt dat je aI snel aan
het duister went; bovendien net behulp van (wat je denkt dat)
de Poolster (is) en thet steelpannetjer kou je, a1s het niet
bewolkt is, een heel eind..
En anders is er altijd nog het kornpas, de zaklamp en de
routelcaart.
Zes personen telt rEchor, twee hebben op het laatste noment
verstek laten gaan, ondat bij nader inzien rde stadse
geneugtenr Èoch meer trokken. I{ij vinden, in de eerste etappe
à1, dat ze ongelijk hebben maar ach.. (Neer w€ noemen zoalsgebnrikelijk géén nanen! ) . Hans beschikte aIs teamleider over
de portofoon (trPapa Zulu, waar bent u?tt) i er deden daanraast,
in dit rgrote radj.ospelt, onder andere, nog een tllotelt en eenrRomeot meei zí)n tJuliat was er ook, onder haar eigen naam.

uit de schrijftrant tot zover mag overigens zeker niet worden
opgemaakt dat ik (en net nij nijn rbentgenoten! en r-genotes')
de oriëntatietocht niet met veel plezier gelopen zouden
hebben. fntegendeel! Het heeft elk van ons behoorlijk veel
energie gekost (maar wat wil je: t 40 km lopen en dan nog ZO
]m fietsëD), maar ook heel veel plezier opgeleverd! Dat vond
de takelat kennèIijk ook; vandaar dat wij de eer hadden bij de
overtocht over rhet zandr hem als tneeloperr bij ons te hebben
(hetgeen tEchor een aantal fraaie fotots heefÈ opgeleverdt).
om half vijf in de ochtend rontbijtt (zorn broodje met soep enkoffie smaken dan voortreffelijkl ) en wat is het goed dat je
nog geen weet hebt hoe ver je nog noet gaan! Zoals ook nog
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altijd redelijk vroeg in de ochtend bij de volgende
pleisterplaats (wij hadden toen al één van de groepsleden, Dè
gedane arbej.d, t€ slapen gelegd, bij - niet onder! - een
hunebed, exact: in één van de busjes); wisten wij veel dat die
tocht per ponytram naar wéér een wandeling-met-opdrachten zou
leiden! Je leert zo overigens je clubgenoten pas echt kennen:
één van onze tdamesr blijkt een rasechte voortrekster te zijn!
Na het fietsen over de Drruingeloose Heide (want daar waren Íre
inrniddels vanuit de Friese Iilouden - Àppelscha terecht,
gekomen), werd met een ijsje op de Brink, heerlijk
achteroverleunend in het reigen busjet het roperationele deelr
beëindigd; de Oriènteringstocht, de tiende alweer, werd
venrolgens afgesloten met een democratische prijsuitreiking:
voor iedereen, uitgezonderd de winnaars (die een tkleine plakr
voor-op-het-nachtkastje kregen), een vaantje; en met een
verrassende derde plaats (van in totaal acht groepen) voor het
rlÍRRr-team! Rest me op te merken dat de weg terug voor enig
t inhaalslapen I werd gebntikt i en dat, onze teanleider s j.nds
deze tocht weet hoe rstraattegelzwaarr een autoradio is! I{ij
wet,en sinds
22 juni wat deze voortreffelijk door rVan der Vecht & Cor
georganiseerde tocht inhoudt; volgend Jaar graag weer!
Een welgemeend woord van dank aan rHans V. t en aan zijn makker
Àad !

Nico Tetteroo

*)
ui

voor wie dit begrip (nog) niet kent: persoonlijke standaard
tnrsting

'tr.
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JOGGING TOKERSE FEESEE'T

U HEEF! GMI
TOMBOI,AIB,IJS'

VOI§B.IDE KEER
MEB GEIUK !

nurnner' qxtra tor:rbola
EEII DAGTE I.OKEREII

,5 69=
Met een bijna halfvolle bus, waarí/an zorn 458 van de mensen
uit de groep van Frans, gingen we zaterdagr 4 augustus jl. met
een iets te hoge tenperatuur (t 35'c) richting België (daar
ligt dus Lokeren) voor een 10km race. Gelukklg werkte de airco
prina en dat was voor sonmigen een goede gelegenheid om nog
een beetje te slapen. om ongeveer half twee lcwamen we in
Lokeren aan uaar de voorbereidingen nog in volle gang waren.
Er was ueteen Belgisch nieuws: DE 10KU BESTOND UIT 12500
METER! Dat naakte voor de meesten toch niet veel meer uit,
want die hadden al lang besloten (verstandig! ) om - vanwege de
wamte - Daar één of twee ronden te lopen in plaats van drie.
Toen iedereen om 15.00 uur klaarstond op de Sportlaan werden
we onder begeleiding van de plaatselijke drunband naar de
markt verplaatst waar de start om 15.15 uur was. Van de
schadus hoefde je niet te schrj.kken, de rkoperen ploertt stond
paI boven je hoofd en bestrafte onverbiddelijl< ell<e loper die
t,e hard wegging. Gelukl<lg waren er net zoveel sponzen a1s bij
de Rotterdam marathon, dus er was voldoende verlcoeling en
water aanwezig.

Toen ondergetekende door de latere winnaar werd ingehaald,
merkte ik op dat de radiowagen (natuurlijk van de plaatselijke
ouroep) de nummer één l$rijt was. Gelulckig waren er
goedwillende Lokerse bewoners die de man waarschuwden, zodat
hij de loper alsnog kon inhalen. Deze heeft de 12500 meter dan
ook in 41 uinuten afgeraffeld. Nadat je bij de laatste ronde
de toeschouwers opzij moest duwen (of waren het mensen die de
ketmis bezochten) , !'raren de laatste 400 meter op een
sintelbaan een leulce errrarlng en nog meer het, lootje wat je in
Je handen geduwd kreeg voor de tonbola. Zonder te spelen hadje al een T-shirt gewonnen.

Toen na afloop de dorst was gelest (uiteraard net Belgisch
bier) I<nan de organisatie aI net een uitslagenlijst langs en
daanrit bleek dat Theo Tiqmermans met drie rondJes van 17
uinuten de eer van de IÍRR heeft hooggehouden. Een prina
prestatie. Verder heeft Anne een looptenue gerronnen. Zelf was
ik bij de eerste fOO geèindigd en dat was me t,ot nu toe alleen
biJ de OranJeloop in Kwintsheul gelulct. Blijven volhouden dus.

Nadat het gerstenat op was en de uitslagenfijst doorgenomen,
stond er namens de Belgische vrienden een prina koud buffeÈ
klaar. Toen dat ververkt was, $raren we aan koffie toe. Deze
vonden we op een terrasje bij de gezellige kermis en terurijl
de meesten de koffie nuttigden, verraadde Felix zijn
commandoverleden bij de schiettent. Later op de avond !Íaren er
zelf,s nog optredens van diverse muziekbands. Het was er dan
ook uitstekend vertoeven en voordat we het wisten, noesten we
tenrg naar de bus richting Holland.
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Op de terugreis lagen of zaten de meesten lekl<er rrrstig,
behalve ondergetekende, want die had toch nog wel wat last van
de uitspatting op de mechanische stier. À1 rnet aI was het een
gezellige dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ilans van Thuij 1
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8E KOOP

Nog enkele EJ.eiE maten IIBÀBYIJOII-CIIY-DEN EÀÀCtr-
loop L990 T-shirts.
Kosten f 5. - per stuk.
Beschikbaar in de maten: 38, 40 eír 42.
Te bevragen bij: Hans van der Vecht.

GEZOCEE
!Íie van de clubleden wil het penningmeesterschap van de
'rBabylon City-Den llaag't-1oop peE-.heslCg (10 sept 1990)
overnemen van llans van der Vecht?

Daar de continue belasting (hij is behalve penningrneester van
de Babylonloop ook penningrneester van de rrThe Hague Ten
Milesrr) het heLe jaar door te veel is, wil hij graag de
Babylonloop overdragen aan iemand anders.
I{at houdt, dlt in?* IIet opstellen van de begroting.* Bewaken van het kostenplaatje.* Betalen van rekeni.ngen en decLaraties.* Na de loop een voorlopig financieel overzicht uaken voor
het bestuur.* Àan het eind van het boekjaar (eind december) binnen drie
maanden eeen Jaarrrerslag overleggen aan het bestuur
(verantvoording gevoerd financieel beleid) .
Zie 1e deze taak wel zitten (vee1 thuiswerk) en beschil< je
over een conputer met een tekstvertrerkingsprolrràmrna (WP,
o.i.d.), neem dan contact op met:
Ilans van der Vecht
Groep 4, Rob bteijs
of bel O7O-36342L2 (prive)

P.S. Hans zal tevens begin 1991 geen tijd hebben voor de
Babylonloop i.v.m. ziJn voorbereiding voor de
7Sste 4-Daaasche Niime<ren.

DANSLES.

oa
fuxtot - Eng. wals - Tango ' Cha<ha
Rumba - Jive. SamÖa 'Rock'n Roll

* ledere dag lessen
* Gntis inhaallessen

LEEF HET GEMAKKEUJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

VId MEULEN.WESSELING
Laan van Meerdervoort 50 . Den Haag
(tussen Mefiopole bioscoop en Anna Paulownasfaat)
ie bereiken m6ttram 3 - I - 10 en bus 4 - S'7' 13' 2,

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUARI

sinds 1935

o70-45949+1 45 3573128
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Business-Run
I novenDer 1990

I{erk je bij een groot bedrijf?
En zijn er, behalve jij, nog meer hardlopers op de zaalr.?
Dan kan er vasÈ wel een team van minimaal 5 - maximaal 10
hardlopers samengesteld worden.
En als jouw baas dan f 1.000,- wil betalen voor dit team, dan
kun je deelnemen aan de

Business-Run
van de

rrTHE HÀGUE TEN I.{ILES 1990rr
Voor die f 1.000r- krijgt je baas een groot promotie-pakket
met o.a.:
-Gratis promotie via borden en vlaggen in start-/finish-
gebied.
-Promotie via geluidsbandje.
-Bedrijfslogo in programmaboekje en uitslagenboekje.
-etc., etc.
denk je daÈ jij je baas kunt verlei.den tot deelname aan de
Business-Run, vraag dan aan:
Nico Tetteroo of Hans ven der Vecht de officiele uitnodiging
net het totale prornotie-overzicht.
Tot 4 november a.s. i.n een Business-tean?

P. S.
-Er wordÈ een apart klessement opgemaakt en er zijn aparteprijzen voor Business-teams!
-En eJ.k 2, 3, etc.-team kost slechts f 500.-

ZONDAG 4 NO\TEMBER 1990
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TUE EÀGUE TEN UIIJES

Het za1 menigeen wellicht enigszins zijn ontgaan, maar achter
de schermen gonst het van bedrijvigheid in verband met de
voorbereidingen van de komende The llague Ten Miles.
Zoveel is aI duidelijk dat start en finish dituraal niet -
zoals gebnrikelijk was - plaats zullen vinden op de boulevard
maar voor, resp. in Houtrust Sport. Deze lokatie biedt, optima-
Ie faciliteiten voor zowel lopers als toeschouwers : aanwezig
zijn nrine parkeergelegenheid, kleed- en douehenrimte, publj.e-
ke tribunes, restauratievoorziening enz.
!Íedstrijdatleten, prestatielopers en business-ruÍrÍtèrs, voor
hen allen eindigt (als het goed is tenminste) de race op de
indooratletj.ekbaan. Deze baan nag zonder overdrijving tot de
mooiste van Europa gerelcend worden, zo deze a1 niet de mooiste
is!
Uiteraard zijn er voorafgaande aa de 10 E.IiÍ. weer de gebruike-
lijke kortere prestatielopenr ën wel de L E.!{. voor de jeugd
Èrln 10 jaar en de 3 en 6 E.I'Í. voor aIIe leeftijden.
Voor Deer gedetailleerde informatie vemij s ik naar de hand-
outs en de posters, die binnen zeeÍ afzienbare tijd verspreid
zullen worden.

Fred.

*********************************************::**

RECTIFTCÀTTE
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Hans Beudeker wees nij er op dat in het vorige nr.rmmer van |tHot
Road Reviewrr een foutje is geslopen in de tekst van het ver-
slag van de Babylonloop. Daarin werd onder meer vermeld dat
een van de blokhoofden op de wedstrijddag Gerrit van PeIÈ was.
Alhoewel deze Gerrit in het verleden inderdaad veel heeft
betelcend voor de door de IIRR georganiseerde wegnredstrijden,
werd in het verband van voornoemd verslag onmiskenbaar gedoeld
op GerriÈ van de Veer. Deze Gerrit vormt (net zijn team),
zoals vrijwel iedereen bekend is, sinds jaren de steun en toe-

verlaat van ieder organisatieconite voor de opbouw van het
start- en finishgebied.

Fred,
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ÀaaneldiDg€D van nieuwe leöen ia 1990

NaamNaam

Juli - augustus

Diana Balentien
Pia Henkes-Kooijnan
Jos Ouborg-Coorens
Hans van ThuiJl
Charles !Íiersma

John Martin Conlin
Pauline de Haas-Rotteveel
Hellen Heldeman
Adrienne Schouw
Leo Springer

Saskia Bregten
ceorge Jeremic
Ruud Ter Snitte
José Vende1
Clarisse v/d Zanden

Jan Ewijk van Ewijk
Bart Hebing
Rene Jeremic
Claire Springer

Àanta1 leden:19 Heren: 9 Darnes: 10

l{elkon op de vereniging ! !

spplrthuis

LLES
OP ATTETIEKGEBTED

o a
-

a

!,

oce t

Oiercngclaan 47.4§l Dcn Haeg ïel. 070-458555
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shoes for oll sports
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van sporlscho€Ílan, waarbij con

profcssionclc bogclciding wordi go(,clrcn
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Don Haag: Kortr poton 42, O7O€4t324
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aannemingsbedrijÍ

BONGAEWbv
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t.a
2

o nlour{borrw
o Énovatlc
o vorbouw

o sanitain lnstallatlcs
o E.velrclniEing
o tlmmoríabrlck

wAALstrc,rpEFrLAAN ?ac oIIN ItAs\G
rlo3Í:Ar at wlsstt.lrtt
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TECEIÍISCHE ORGA}IISÀTTE TEE EÀGUE ROAD RUNNERS

voorzitter
Erik Hui.gen (tel.: 070-3805161)
overiqe leden:
Francien Onderdijk (tel. : 070-3653613)
Frans Perdijk (tel. z o7o-347242o)
Ham Hendriks (trainings-coördinator)

Paramedisch corps

Fvsiotherapeut: Dannis v.d. Berg

Masseurs: Cor MoI

Gijs Kievith

Massacre:

tel.: 070-3644358
( rs avonds)
tel.: 015-136026
(praktijk Detft)
teI.: 070-39900L6

Maandag- en woensdagavond (volgens afspraak) na 20.00 uur (zíe
lijst op bord'BESTUURS!,ÍEDEDELINGENT .
Kosten per behandeling f. 10r-.

Consultatie fvsiotherapeut

Iedere woensdagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3150.

Gebruj.k sportzaal (alleen onder begeleiding)

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

Overioe activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagavond vanaf 19.00 uur
infomatie Noortj e Àlberts
(te1.: 070-3540690) .

Fitness (cornbinatie warming-up buiten L5-20 rnin. en
zaaltraining ca. één uur)

- donderdagavond 19.30 21.00 uur
o.1.v. Harm Hendriks.
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W,I KOPIEËREN . VERENIGINGSDRUKWERK VOOR ZOWEL yERENIGINGEN, KANT2REN , EEDRIIyEN EN PARTIiIJLIEREN. UITERAARD MET

ZEER SNELLE LEVERÍIJDEN , 8,V, CLUBBLAOEN / STROOIFOLDERS ECT. C:C'. OU'O'O''SCH GEVOUWEN EN GENIET I VER,AARO / GEEOORD I

OMPLAKT/GELUMÍ/OPGEKLEURDPAPIERIVERKLEINOIVERGROOïiOPA.3IA.4 IA.5 EN A.6 FORMAAT.KOM EENS LANGS EN KITK

HOE WIJ VAN UWCOPYB'INADRUKWERKKWALITEIT MAKEN.U BEffT 8'! ONS VAN HARIE WELKOM ! ! !
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COPY.SERVICE
Parkstraat 35 teleloon O7O- 3924231
DenHaag telelar 070-3468921
. rwuAwfi . com?utat output . gtoaa íomaaan
o klout o ír,tl,ollcc o nabowotklng

RANKXEROX

-I.iTrim;
CAI'AC11'EI'I':
5520 Kopieën per uur
- hechten
- sorteren
-44

CAI'ACI1'E11':
7200 Kopieèn per uur
- sortefen
-44
-45

rr1'/-l '

CAPACITEIT:
3720 Kopieën per uur
- hechten
- sorteren
-43
.44
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Eveaemeate! 1990

.tamrq ïerctugtry li:iicaqxenlau hscui;vr.rg

m§ @r Gffi:u t h
l2e tiao eogudrjilmp
vconicaiop O il
cqer Sirqliloog
ilrttuinlq 15 h
ri4 b Bri4
reqndstrijd U h
8r V2 hrath
kËËo
S'aL!r4l€p l0 h
lanËm, !/2lltt. €8.
Balijn lEratlo
0a! tot 0u

h cooEAioP i0, sts.
6r Oioop t5 lc
mtiolir 30 h iq
[ 15lq q
i0 il rcEijdloq
H.[aryioosdapa
lI Vct IanËo
20 h Parijs
?5 h inp
15e Dijtlmg

01-09-9{l

08-{9-90

C8.09'90

u-09-90

t5-09{t
t6-09-90

22'09.90

22-09-90

zl-09{0
23-0F90

z3-09{0
30-09.90
r^ o9-90

06-10-90

0hr,o-90

07.10.90

ll-t0-90
l3't0'90
t3-10{0
t{-t 0-90

l{-10-90
L{-t0{)
20-i0-90

?!urs

Gorimho

Iaardiaqa
ffiÉit
Cedr

0ro Er4
lldt
uiddEg
laBiji
ffirtr
Soetltrc
Mrctt
Eeriija
Àrstgdil

ffiirv.o
ilocfrijlcËnl
mËU

8araffit
!issr
8i!Ösva
Puijs
futtlgÍ,ar
Sdmbvo

GÀYty@ 01830-21181

À9 torEra 010't7{{969

0trtÀÍ Ecola 078-!62907

Àr cf,ö 01820.32263

etllt-0lyeia

ÀvolE 01110-36226

ÀtRijnsooc 01718-28059

h GqnrEel 017?7-13073

§t 02523-75668

mM 078'i81t06

il:00
15t00

ll: l0
L9:10

ll:30

l{:00
11:00

t{:30

l{:00
i2:00

l{:00
tt:00

t3:30 tIVllio 079-117037

L2:00 [tÀ[ Ecele! 078-l{]696

u
l{

PÀC00

§

OV h:rqir
h SFta.!

Àraltri

010{806{27

071-891685

010{676311

01823-2250

OI SEP
30 SEP
30 SEP
30 SEP
30 SEP
0 ocTr ogr
r ogr
14 oCT
14 ocT
21 oc'l
a0cÏ
28 oCT
28 ogf
04 Nov
18 NOV
18 NOV
25 NOV
2s NOV
02 DEC
09 DEC
31 DEC

Associatton of Intemational Marathons and Road Races

AIMS catendar lsso
GDR
sco
FHC
usA
BEL
ITA
ABG
IIAL
AUS
CHN
YUG
POR
FRG
usA
USA
JAP
!TA
JAP
THA
JAP
usA
BRA

Crocróodra HrlÍ ilenthon Borilh
Grr t Scotdsh Run - Gt.rgou 2Sk
Bcdln Mrrailron
Fodmd tlerfion
8rusrds Marathon
\bnbc Maathon
Adldrc Ma;atlron Hcpóbllca Argcnilnt
iler tanrthon Pcnang
BudE.t ilclboumc Marethon
Bcillng Marathon
Spllt ilerathon
Lisàon Menthon
Fankturt O8.llaathon
Old Styl. Chicago trlarathon
Ncv \6rk Cls Marathon
Tolryo Woman's Maathon
M.tatone dl Romacapitalc
lakc l(avaguchl Marathon
Bengkok Marethon
Fukuoka llaathon
Honolulu il.Ethon
Seo Paulo Sllvcstn Road Bace

21
23
I
21

23
29
31

31
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35
39
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41
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47
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STUD EER H BO-Verpteegkunde

rclg cca oplddiEg EÉc
' pz§tgcricht oEdcssËr§

' lrrircnh.{.O SEagEgt cca stuacogricaaa* Lrn-qr
' dBa&crtcidvaaecabran

Mcld.je aaa of bel voor inforuatie:
07u36929m

KIES MENSENWEFK

IN DEN HAAG

TNVOLTUD OF DEELTEDI

IIBO-V, s€cttr Gaadhcidszorg
Laaq'rag Mccrdcnrcort 2ll
25Cl AA Dco llaag
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Verkoop: Binckhorstlaan 17 4
Telefoon : 070-349.18.00

Servicecentrum: Junostraat 1 6,
Telefoon: 070-349.1 8.40
Rijswijk: min. Aalberselaan 41,
TeleÍoon: 070-349.1 8.01

Verkoop:
Mercuriusweo 14.
Telefoon: 07ö-349.1 8.70

Servicecentrum:
Junostraat 16,
Telefoon: 070-349.1 8.71ffi

Verkoop:
Mercuriusweg 14,
Telefoon : 070-349.1 8.00

Servicecentrum:
Junostraat 16,
Telefoon : 070.349.1 8.71
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Gerrit van Pelt,
(voorzitter)
Peter Oomens
(vice-voorzitter)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr. )

Àstrid Pieterse
(secretaris)

Michel Aarts
(ledenadm. )

Frank Thuys
(penningnmeester)

Loes Àarts
(2e secretaris)

Eet bestuu! vaD TBE EÀGUE ROAD RUNNERS

Ln.v.Meerdenroort 563, 2563 ÀX Den Haag
teI. 070-363452L

Margarethaland 269, 259L VÀ Den Haag
tel. 07O-3477584

Regentesselaan 74, 228L VII Rijswijk
tel. 070-39996L3, giro 5699215 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

v. Lumeystraat 52, 258L XD Den llaag
tel. 070-3502860

Tourrraliln 26, 2691 TR ts Gravenzande
teI. 01748-14549

Zeekant L04h, 2586 JJ Den Haag
te1. 070-352054O, giro 263695L

Toumali1n 26, 259L TR rs Gravenzande
Èe1. OL748-L4549

Redactie EOI ROÀD REVIEIÍ

Loes Àarts Toutmaliln 26, 2691 TR rs Gravenzande
tel; OL748-L4549

Els Bloemen Parsifalstraat 11, 2555 !{G Den Haag
teI. 070-3256882

Fred v.d. Gon Netscher Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
tel. 070-35247t5 (035-72L75L, werk)

Ruud van Groenj.ngen

Christiaan den Hertog

Peter Magnee

Renée van der Roest

Ger Snijkers

Nico Tetteroo

2e Ànt.Heinsiusstr.84, 2582 V![ Den Haag
tel. 070-3544992 (070-3843210, werk)

C. Reinierszkade 133, 259i HN Den Haag
tel. O7O-385972O (020-6491655, werk)

Uilebone\ 92, 25l.L CS Den Haag
tel. 070-3638140 (O7O-352254L, werk)

Vermiljoenstraat 53, 2284 GV Rijswijk
tel.070-3943193

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

Nieuwediepstraat L4, 2547 TJ Den Haag
te1. 070-323880L

Petra en John Zuydwijk Tarnboerijnlaan 2O5, 2287 TH Rijswijk
tel. 07O-3941684
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