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VOORYTOORD

Met een origineel georganiseerde Nieuwjaarscross zijn we L991
in ieder geval sterk begonnen en een dergelijke aanpak zullen
we ook in de rest van dit - voor de verenigr.ng kritische -
jaar hard nodig hebben. Zorgenkind is uiteraard de accommoda-
Éie die, op hei moment dat ik dit schrijf (24/L), ng9 steeds
keihard onLruind moet zijn per 1 maart. Hernieuwd uitstel is
natuurlijk nooit uit te sluiten, maar het zou illusoir zijn te
stellen, dat afstel zal volgen. I{e moeten de Doorniksestraat
verlaten en komen dan terecht oplin een tijdelijke lokatie.
Vele plekken passeren de revue in het overleg en worden door
de Diénst Stadsontwikkeling en anderen bekeken. Samen met de
sector Sport en Recreatie vornen zij ons gemeentelij_k aankno-
pingspunL. Onze voorkeur voor de kant van Den Haag die wij
irifÍen blijven bezetten met een clubgebouw, maakt het niet
makkelijkei en hetzelfde geldt voor de parkeer(over) Iast die
we meebren§ren op, met name, woensdagavond.
Over de loÈatie van de tijdelijke acconmodatie valt dus nog
steeds niets vaststaands te zeggen. Vast staat wel, dat we er
in ieder geval tijdelijk niet op vooruit zullen gaan en dat er
met kunst- en vliegrrrerk getracht zal moeten worden een noodon-
derkomen voor onze leden bruikbaar en acceptabel te maken. Dit
bovendien liefst zonder al te grote kosten, omdat we immers
tegelijk bezíg zijn met het zoeken van een plek ïIaar we kunnen
gaan bouwen aan een permanent clubhuis.

Door rnoeilijke tijden laverend, zalr deze springlevende club
echter beslist overleven, omdat inmers ook het hardlopen
steeds meer aanslaat in deze stad. Kijk alleen maar naar de
opkomst en het enthousiasme van de enorme CPC-groep van dit
jàar, !Íaar de trend zichtbaar wordt dat niet getrainde mensen
Zo verstandig zí)n om zich in meerderheid op de 10 kn in
plaats van op de 21 km te richten.
triest is voór hen wel dat ze zich - net als onze trainers! -
veel opoffering getroosten om zaterdagochtend paraat te staan
en de éerste drie keer precies bij aanvang van de training op
een verse regenbui worden onthaald.

Tot slot nog de constatering dat we binnen ons no§Í steeds
onvolledige bestuur meer zijn gaan werken aan onze contacten
naar buiÈen. De klacht was irnmers: rUullie doen veel, maar we
merken er !Íeinig van.. . rr Voorlopig hebben we Cynthia Boekkamp
gevraagd zich daarmee bezíq te gaan houden, waarbij we kijken
naar HRR zelf en naar alles daarbuiten wat voor ons van belang
is (pers, sponsors, enz.). Vanuit de TC komt daarbij ook een
aanzét via een speciale sociale trainingsbijeenkomst die
trainers, technische commissieleden en bestuursleden nader met
elkaar kennis zaL laten maken.

Gerrit van Pelt
(voorzitter)
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IIEDSTRIJDENI'USIE

In een op initiatief van het bestuur gehouden bijeenkomst van
betrokkenen bij de Babylonloop en The Hague Ten Miles, is op
woensdag 23 januari jI. besloten de beide wedstrijden te laten
fuseren tot één grotè internationale wegvedstrijd die zal
plaatsvinden op 3 november 1991 met Houtrrrst als decor. Omdat
àeze beslissing nogal ingrijpend is voor de club en haar
leden, denk ik dat het goed is de achtergrond van het een en
ander in korte bewoordingen te schetsetl.

Met de wedstrijden van de club is het eigenlijk net zo hard
gegaan aIs met de club zeJ.f. Zo hard, dat het nu nauwelijks te
ÉeÉeffen is hoe kort het nog maar geleden is, dat er van een
zuivere wegatletiekvereniging in Den Haag geen sprake was.
Nadat de club enigszins ingeburgerd was en stotmenderhand
groeide, leefde ei binnen de HRR een aanstekelijk enthousiasme
ónder de inniddels al weer oude getrouwen. Onder leiding van
rgrote roergangerr
Tón Vermolen róerde HRR zich op wedstrijdgebied. In dit ver-
band noem ik de strandloPèD, de Belgisch Parkloop, de Nationa-
le Broodloop.

Initiatiefrijk was de club bij de start van de 1 van de 4-
lopen en het openstellen van de eigen tine trials. Doorslagge-
vend en blijvend succes hadden achtereenvolgens de Babylon-
City-Den Haàg-loop over 10 k!! (eerste zondag in juni) en de
The Hague ten t'liles over 10 Engelse nijlen (eerste zondag in
novembèr). Het succes was zichtbaar op sponsorgebied, de
deelname van topatleten en kwan tot uiting in financieel
positieve resultaten die op zich een van de steunpilaren
vormen voor onze positie nu. WeI werd er gekreund bij de
mensenverslijtende voorbereiding en soms wefd het voor de
eenvoudige amateurs als wij zijn te veel. De budgetten stegen
en de werkdruk ook.
In tegenstelling tot andere lopen, bleef de echte lopers-
massa beperkt komen. De succesformule werkte echter jarenlang
en straalde af op de vereniging, ook nog toen de organisaties
zich in stichtingsvorur gingen presenteren, teneinde risico's
van de club af te wentelen.

Inniddels slopen de twijfels echter verder. Het enthousiasme
van de leden voor het organiseren van lopen Èaande en diverse
lopen werden onr die reden opgedoekt. Ook onze beide grote
wegvedstrijden bleken aan slijtage onderhevig en de toenemende
hoeveelheid werk in de organisatie vooraf, werd voelbaar te
veel.

Deze geluiden aanhorende, heeft het bestuur na een inventari-
satie en met het rapport van de beide organisaties in gedach-
ten, ingezien dat een wedstrijd zonder draagvlak niet levens-
vatbaar is. Een grote wedstrijd net een topbezetting en net
aanzien past daarentegen inmiddels wel degelijk bij de club!

7c Copyright HRR



Slaagden wij er inners niet ooit in binnen korte tijd dat te
realiseren íat twijfelende clubjes goedwillenden elders in het
land jarenlang niet gelulct uas? Natuurlijlc kunnen wij er met
vereende krachten in slagen zotrt wedstrijd voor de atletielcwe-
reld te presenteren, zeker als het ons lukt de sterke elemen-
ten die Éeide grote wedstrijden in zich hadden te verenigen.
lile denken dat Houtrust daarin uet zrn specifieke faciliteiten
voor de lopers en het publiek een zeeÍ sterk punt is, dat
maximaal benut moet gaan worden. Daarmee noeu ik tevens een
van de vragen op die in de komende tijd door het organisatie-
conité besÈudeerd zal gaan worden. Het spreekt overigens
vanzelf dat dit conité, staarvan ik Huib Izeboud noem als
aanspreekpunt, met open armen wacht op welwillenden die hun
steentje vooraf al willen bijdrageD: ÀIs je nog zat te wachten
om ietÉ voor de club te doen, dan ligt hier een kans voor open
doel. . . .

Gerrit van PeIt
(voorzitter)

Verkoop: Binckhorstlaan 17 4
Telefoon : 07G349.18.fi)
Servicecentrum: Junostraat 1 6,
TeleÍoon : 070-349.1 8.40
Rilswijk: min. Aalberselaan 41,
Telefoon: 07G349.1 8.01ffi ffi

Verkoop:
Mercuriusweg 14,
Telefoon: 070-349.1 8.70

Servicecentrum:
Junostraat 16,
Telefoon : 070-349.1 8.71

Verkoop:
Mercuriusweo 14.
Telefoon : 076349.1 8.00

Servicecentrum:
Junostraat 16,
Telefoon: 07G349.1 8.71
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HOtr CËUB INFO

Dat de vereniging per 1 maart 1991 het clubhuis aan de Door-
niksestraat dient te verlaten, lijkt definitief Èe zijn-
De accommodatieconrnissie overlegt ondertrijl dnrk met de ge-
meente over een alternatieve lokatie. De positieve opstelling
van de gemeente is daarbij het belangrijkste winstpunt-

De Algenene Ledenvergadering vindt plaats op L6 april a-s-
De vergadering begint om 19.30 uur.

De Babylonloop gaat in 1991 niet door. Deze bekende wedstrijd-
loop over 10 kn nist lokatie, sponsor en organisatiecomité,
zodat het bestuur de beslissing heeft moeten nemen deze loop
te laten vetryaIlen.

De CPC-aktie is ook dit Jaar weer een succes. Meer dan 20O
CPCters komen elke zaterdag naar het clubhuis voor de CPC-
training. Hieronder zijn opvallend veel lopers die zich voor-
bereiden voor de 1,0 kn.

De CPC-loop is dit jaar op zaterdaq 23 maart. Leden die niet
deelnemen èn het leuk vinden in de HRR-kraan nabij start en
finish te staan, kunnen zich opgeven bij
Àstrid Pieterse.

Lopers en niet-lopers, CPcrers en HRRrers kunnen zich na
af-loop van de CPC weer uitleven op het CPC-feest. De organisa-
tie staat borg voor spektakel en auusement-

Zoals eerder bericht,, is het nogefijk een triathlonlicentie
aan te vragen bij de ledenadninistratie. Het bestuur wil
nogrmaals bénadruÉken dat The Hague Road Runners niet van zins
is trainingen in deze sporttak aan te bieden en dat het aan-
bieden van een licentie een se!ívice is naar de leden toe.

De massagenogelijkheden ziJn uitgebreid. Ver:uoeide benen
kunnen op maandag, woensdag en donderdagavond gemasseerd
worden tégen een bijdrage van fl. 1Or-. Enthousiaste nieuwe
masseurs staan voor u klaar.

De redaktie van het clubblad zou graag meer adverteerders
willen verwelkomen. IÍellicht zijn er onder u aanstaande adver-
teerders te vinden. U brengt door uw advertentie. uw bedrijf
onder de aandacht van ca. 6OO huishoudens. Inlichtingen over
de tarieven e.d. zijn verkrijgbaar bij Loes Aarts-

Ook is de redaktie op zoek naar leden die overdag wat tijd
hebben om eens in de-twee à drie uaanden het clubblad in te
binden. Hienroor kunt u kontakt opnemen met Loes Àarts.

De barconmissie is op zoek naar gezelschapsspelletjes. Kijkt u
voor de aardigheid eens in de kast of op zolder en lever de
spelletjes in bij de bar.

Lo c CoPYriqht HRR



De bekende rode stoeltjes zíin aan de wandel gegaan en hebben
in grote getalen het clubhuis verlaten. De barcoumisie mist de
stoéttjes-node bij het organiseren van bljeenkomsten en fees-
ten.
Misschien kunt u ook eens in die kast of op zolder kijken of
zí) zich sons bij u schuilhouden. Zo )a, lever ze dan in bij
de rechtmatige eigenaar.

Op 13 april à.s. is er een veteranenatletiekdag 9p sportcen-
truJr Papendal. Ieder die wil neepraten en meedenken over de
veteranénatletiek is welkou. Inlichtingen zíin ver:krijgbaar
bij het secretariaat.

Het Haags Crosskarnpioenschap vindt plaats op 3 maart a.s. De
wedstrijden worden gelopen op het sportcomplex van
Te !Íenré in Rijswijk. Inschrijven via het wedstrijd- secreta-
riaat.
Voor fI. 35r- kunt u zich laten keuren. Alhoewe1 een sportkeu-
ring niet verplicht is, raadt het bestuur en de technische
cornmissie u aan u regeluatig te laten keuren. Dit geldt vooral
voor atleten van 40 jaar en ouder. U kunt zich inschrijven
voor de sportkeuring op het bestuursbord.

Uitverkoop. ook bij HRR is de uitverkoop begonnen
T-shirts, sweaters en andere sportkleding zijn tegen gUnstige
prijsjes verkrijgbaar. ríij wijzen u op de
f.lew-Bàlance windpakken net clublogo tegen de lage prijs van
fI. 11Or-. Laat zien lraar u voor loopt! De kleding is ver-
krijgbaar op naandag- en woensdagavond bij
Àstrid Pieterse.

Money makes the world go around, the world go around, the
world.. ...

The HagUe Road Runners is op zoek naar geld. I{e hebben we1 wat
geld, maar het is te weining. Veel te weinig. Geldt dat niet
voor iedereen? Nou ja, iedereen? Bijna ledereen. Jawel, maar
wij hebben nood. Hoge nood? !{oningnood.

Hoe kom je aan dat geld? Iíist ik het maar. Iíie het weet mag
het zeggen. ÍÍat zeg je? Een loterij? obligatieleningen? Spon-
sorloop? Hypotheek? Fancy Fair? Rommelmarkt? Veiling? Aande-
lenplan? Lobbyen? Lossmeken? Losweken?.

Tja, money makes the world go around, the world go around, the
WOfld, . . ...

Met andere woorden, wij zoeken mensen met ideeën, goede idee-
€r1r ideeën die getd opleveren en liefst veel ge1d. Dit ter
financiering van nieuwbouw. tíeten we dan al wat? Nee, we weten
nog niets. Jà, één ding weten we. I{e weten dat het geld gaat
kosten, veel geld.

c Copyright HRR tL



Mensen met ideeën, creatieve mensen. Prima. Maar ook mensen
die ideeën gaan uitwerken. Zijn dat dezelfde mensen? Fijn.
Maar dat hoeft niet persé.

waarom nu aI beginnen? Ifaarom niet? Alles kost tijd, veel
tijd. En hebben we nog tijd? Het is zo 1 maart. Dan zijn we
weg. Waarheen? líaarheen? Hoeveel?

Heb je ze? Die ideeën bedoel ik. I{il je? Ilelpen bedoel ik.
Helpen denken, helpen doen. Neem dan kontakt op met
ceriit van Pelt, Frank Thuys, Jacgues Beljon,
Astrid Pieterse, Miche1 Aarts, Loes Aarts.

Àlvast bedanlct.

Loes Àarts

AFSCIIEID

Àan a}le leden die Corrie Midde persoonlijlc kennen!

Aangezien ik op 21 december 1990 in l.IoogVliet gra uonen, ben ik
de Íaatste paai maanden helaas niet in de gelegenheid geweest
ia"ài ae arirfke werkzaamlreden in het nieuwe huis) om naar de
vereniging te komen-

Via het clubbLad, als is dat erg onPersoonlijk, wil ik toch
van ju11ie afscheid nemen en julLie het allerbeste toewensen
voor de toekonst.

ZeLf sluit ik ne aan bij de atletiekvereniging Sparlc te Spij-
kenisse. De atletielÖaan van deze vereniging ligt op zorn 500
,àtài-"an nijn nieuwe adres. Missshien dat we elkaar op een of
andere wedstrijd nog eens tegenkomen.

Met sportgroeten,

Corrie Midde

L2 c Copyright HRR
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NIEInIJÀÀR.SCROSS

In tegenstelling tot andere jaren, werd de Nieuwjaarscross
plus ieceptie gehouden op de eerste zondag in het nieuwe jaar
én niet oÉ 1 januari. De reden voor deze verandering tas, dat
op 1 januari er zoveel mensen waren die familie-verplichtingen
en aeigelijke bleken te hebben en zodoende niet konden komen.
Het is een groot succes geworden. Harm Hendriks had een esta-
fette cross bedacht. De groep bestond uit drie vrou{man die
om de beurt een rondje liepen van ongeveer 2r5 km. Je eindtijd
werd genoteerd, daarna moest je in het clubhuis nog een guiz
invullen. Oolc de vragen waren door Hatm samengesteld. Van te
voren had ik de vragen met Harm doorgenomen en vond ze eÍg
leuk. Ik denk dat, de meesten van ons er ook enthousiast over
lrtafgn.
Hierbij wordt de quiz in zijn geheel afgednrkt, maar dan met
de goede antwoorden.

Wat ne bij de correctle opviel, was dat vraag 1 door slechts
acht triors goed werd ingevuld. Ook de winnaars hadden deze
vraag fout beantwoord. De winnaars hlaren: GerriÈ van Pelt, Leo
Dommanschet en Kees Heuvelman. ZL) hadden 25 van de 30 vragen
goed beantwoord en kwamen als numner vier in tijd aa!. Nog-
rnaals gefeliciteerd! De nummers 28 en 6O waren zo slim geveest
om maai één zijde van de vragenlijst in te vullen. zí) zijn
dit zeker gewend, helaas!

Na dit sportieve eLement volgde de receptie. onder Robrs
bekwame leiding kuamen de bladen uet champagne ruimschoots
langs. ook de hartige happen waren niet te versmaden. De
receptie is voor enkelen van ons nog uren'doorgegaan-
Kortóm, groot succes en voor herhaling vatbaar.

Noortje

L4 c Copyright HRR



nr. men beweert goed fout

1

2

3

LL

I{edstrijdsport levert aanzienlijk
meer blessures op dan recreatiesport. X
Spierkramp treedt alleen oP bij
ongetrainde sportërs.
Bij een spierkneuzing is het rt beste
om zo snel nogelijk te zorgen
voor een vrij langdurige afkoeling
(wel 15 tot 20 roinut€D), bijv. met
koud, stromend water. X
Sportkeuring is nog steeds verplicht
vóor iedereen die aan sport wil doen.
Er blijkt een duidelijk verband te
bestaan tussen lenigheid en het
optreden van blessures aan Pezen: hoe
stijver iemand is, hoe groter de kans
op spier- en peesblessures. X
Na een blessure weer beginnen met
sporten doet altijd een beetje pijn,
maar daar moet je doorheen.
Bij rekoefeningen (stretching) noet je
nèt over de pijngrens gaan, anders
helpt het niet.
Èíassage is een goede verrranging van de
war"ming up.
Een begeleider: ttJe moet goed drinken
voor een inspannende wedstrijd of duur-
training: één of twee flesjes Spa-rood
naar behoefte, is prima.rr
De kans op ernstige sportblessures bij
kinderen tot + t2 jaar is behoorlijk
giroot.
Een begeleider zegt tegen een startend
triruclubje net deelnemers van uiteen-
lopende leeftijd: ttEen goede manier om
t,e weten of u uw grens voor te zware
inspanning niet overschrijdt is: een
polsslag van max. 25O, verminderd met
uw leeftijd.
Het is vanzelfsprekend dat vrouwen
tijdens de menstruatieperiode niet aan
sport doen.
Een hardloper koopt schoenen van
f. 279,- want dit noeten wel goede
schoenen zijn.
De pasvorm van een hardloopschoen is
niet goed als de schoen van de hiel
slipt bij wandelen of dribbelen als de
veters niet geregen zijn. x
Het is voor iedere marathonloper
verstandig on tijdens wedstrijden op
wedstrijdschoenen te lopen

x

x
4

5

x

x

x

x

x

6

7

I

9

10

L2

13

L4

15

x

x

x

x
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L7

L8

Àlleen hardlopers die onregelnatig
trainen, hebben een hoge kans oP het
oplopen van een blessure
Bij recreatieve hardlopers raakt één
op de vier jaarlijks geblesseerdi
gelukkig is dit getal bij wedstrijd-
Iopers lager
oudere hardlopers (> 29 jaar) hebben
een hogere kans op het oPloPen van
een blessure.
Stijfheid in de achillespezen hoort
erbij als je een lange duurloop hebt
gedaan.
De moderne schoenen corrigeren vaak
tegen toverpronatie. Deze aanpassing
in de schoen kan bij hardloPers
blessurès veroorzaken. X
AIs de koorts niet boven 38r5'C
uitstijgt, lnrn je tde koorts eruit
Iopen | .
De onderdelen van de zevenkamp dames
zijn: lOom horden, 2o0m, verspring€Ílr
hoogspringen, speerhrerpen, kogelstoten,
en 8OOm. X
Modehuis DIOR is ook bekend varu'rege
cosmetica-artikelen x
Bij sprintnunmers word je na een
tderder valse start van verdere
deelname uitgesloten.
De zeven dwergen uaren timmetman.
Zeekoeien zijn langzamer dan
zeepaarden.
Een tijger is groter dan een leeuw. X
Bij lcalfsvlees wordt bij voorkeur
witte wijn geschonlcen. X
Op 16 oktober 1990 telde de leden-
adninistratie van de Hagrue Road
Runners 567 dames en heren
Een vlo heeft twee vleugels

x

x

x

x
20

L9

2L

22
x

25
26

23

24

27
28

29

30

x
x

x

x
x

16 c Copyright HRR



Einduitslacr Nieuwj aarscross

Plaats startnr. tot. Plaats
punten

startnr. tot.
punten

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
L2

L4
L5
16
t7
t8
19
20
2L
22

L3

18
49
26
22
54
19
15
36
32
40
50
61
L7
30
LL/20
42
59
46
45
25
48
4L

2900
2780
2770
2730
2700
2620
2620
26LO
2590
2580
2570
2560
2550
2550
2530
2500
2460
2450
2440
2430
2430
2390

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ex37
38
39
40
41
42
43

38
43
53
57
64
58
L6
31
29
51
37
35
31
33
27
63
44
2L
34
60
28

2330
2320
23 10
23 10
2280
2250
2240
2240
2180
2L60
2160
2040
2040
2040
2020
L970
1820
1710
1400
1370
1110
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t9e [tAtUE MAR,ATH0N EGM0ND AAN ZEE
13 JANUARI I99I

zormensen, daar ben ik weer! Ter99 _van weggeweest., T3 de
ràiàtrró" in Rotterdau even een tijdje gestopt want ik moet ook
lnrnnen blijven fietsen, hoor!
Maar hardlópen is toch ook wel leuk, voorlopig geen. uarathon
;Eài voor uij , maar zo nu en dan een halve, dat -moet toch
kunnen! En waàrou dan niet het eens geprobeerd in Egruond, daar
i;- haa aitiia zo verschriktcelilk zeggen ze, koud en wind en
ààn narastií<ke omgeploegd strand, echt te gek. Maar nee hoor,

"ii= 
geen slecht ieàr ait.Jaar,,wel. vernelend dat voortdurende

=iíjgé" en dalen in de duinen als je Egmond eindelijt< uit
Ë;É; daar heb it< ne op vertceken, denk ik. Ik IieP -niet voor
àen t,ijd hoor, maar op het strand zag ik mrn chauffeur voor me

iàË""-é" bijnà had it< rm te p?lckel-, ga3t die ne toch ineens
velsnellëÍlr alsof-ie het voelde. Ik heb ru de hele tijd voor
me zien lopen, maar te pakken krijgen, lee, janroer genoeg nigt
eàf"iit Uii" erg hoor, i5 ben pas-weer begonnen.ne!-een beetje
É"ii"o= hard te-lopen. Ats ik íou maar een beetje blijf trai-
nen dan laat il< hei tijdens de CPC we1 een poepie rrriken, hij
ien ae rest van die gozers) zijn nog niet van me af!

Niks kwaads hoor, rt is een gezetlige gast en het was jofel
dat, ik rnet rm mocht neerijden. Geluk dat-ie had trouwens op de
,Àg i"rng toen we oP de sielweg langs een verdelct politiebusje
iéó"". Híj reed dan wel niet zo hard, uaar het had ru toch
mooi een ilinke prent kunnen opleveren!.
tlào-r"rr="t, dat ias het dan weér. Àfgezien van een beetje-

"tijr" fniàën voelde ik ne best lekker na die halve marathon.
!íaar om me nu neteen Ueer uit de naad te gaan lopen, welnee!
Ik doe nog wel'een of ander loopje voor de CPC, €D dan praten
we wel !Íeer verder. Doei!

R" R.
STRAND OPSTEIIEN IN STARTVAKKEN BEACH

DUINEN

3

1 StaítwedsuiidlooP Zl km

zSEÍt Prestateloop à km

3 SbrttimlooP
4 Naar starttnmloop
5 Naar start PreíatelooP 2l km

6 Naar stat wedstriidlooP 21km
7 Toegang toplopers naaí staÍt

-+ Looprichting ronde Egmond

t
4

A
I

7

6

{

1
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BRI'NCXI CROSS 20 JÀ}IUÀRI 1991

Op verzoek van de barconmissie werd het woord rPannekoekt
vénrangen door rBrunchr, hetgeen inhield dat de deelnemers
geen pànnekoeken voor hun inschrijfgeld kregen, maar een
uitgeUreide broodmaaltijd met alles erop en eraan. Hulde voor
de samenstellers!

!Íellicht geschrokken van het ene rondje zandtrappen vooraf-
gaande aan de Nieuwjaarsreceptie op zondaq 6 )anuari j1., trad
àitnaal een bescheiden gezelschap van circa
80 loopsters en lopers aan voor de respectievelijk twee en
vier rónden over de paardepaden van de Nieuwe Scheveningse
Bosj es.

IÍanneer je flink wat lichanelijke en geestelijke energie wilt
verbnrikàn, is de cross het aangewezen trainings-niddel. Het
werkt karakte6rormend, stinuleert het doorzettingsvermogÍen en
vormt een goede basis voor het wegwedstrijdenseizoen.
Helaas is èen groot aantal HRRters bang on pijn te voelen en
excuseert men zich vaak met zwakke enkels, enz. eÍ!z-
Teleurstellend is ook dat vele trainers de cross nauuelijks
stimuleren, maar een woord van hulde aan onder meer
I{im Paardekoper, Pierre van Leeuwen, Ton Toet,
George Jeremic en Hans Bongaertz, die evenals de groepsleden
van Àstrid Pieterse en Cor van Putten altijd acte de présence
geven.

Tachtig deelnemers op een ledenbestand van dik 600 leden en
notabene een HRR-wedstrijd is toch eigenlijk beschamend.
Iemand zei na afloop: rrÏÍat een slap zooitje! tt en naar nijn
nening niet ontereeht.

Harm Hendriks

Wii bedrukken T-shirts ffiet:
LOSSE LETTERS

LJw etgen idecëÍl

y(xrn Gekbe tehsten-Rugnumme6-Natnen,
Tea ms b irts- Rec lame sh ins -Ciifes.
9 Lenenypn en 9 kleuren.

laan van MeerdervooÍt 401.
2%3 tR l)en-Haag o7o - Y53216.
Tlzm 3 sbpt vur dc Danr. (Ilatt FahrcnHtstraat).
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UITSI,ÀG BRI'NCII CROSS IIRR - 20 JÀIIUÀRI 1991

(..) = Ieeftijd
Jeuqd 3,6 kn
1. Natalie Fransen (10)
2. Erik Koopnan (11)

1 ronde (ca. 18o0 n):
Dana Dijknans (9)

Dames vet. 3,6 km
1. Georgette Brugman (40)
2. Marja v. I{esterrroort (41)
3. Thea van Dijk (40)
4. Ria v.d. Berg (4O)
5. Charlotte Gordijn (42)
6. Mireille Fransen (46)

Dames sen. 3,6 km
1. Anneke Kloostra (321
2. Hellen Hauser (27]
3. Astrid Pieterse (321
4. Marian Koopman (371
5. Sandra v. Oorschot (271
6. Anita Keus (31)
7. Charlotte Hermans (25)
8. Cynthia BoekkanP (29)
9. Inge Grossener (30)

10. Jeanette Molhoek (38)

Heren vet. 50 iaar e.o. 3.6 km
1. Peter Grond (54)
2. Cor l,iliersma (50)
3. Jaap van Beek (57'l
4. Ab Dijkers (56)
5. Ton Klee (50)
6. C.l{. v.d. Berg (54)

Heren vet. 40-49 iaar 7,2 km
1. Ton Toet (41)
2. Hans Bongaertz (521*
3. Johan Knoester (45)
4. Ed zijl (44)
5. Dries v.d. Bos (43)
6. John Bakhuis (40)
7. Jan Nieuwenburg (49)
8. ceorge Eimerman (46)
9. Rens Fransen (46)

10. Henk Mollema (49)
Ll. Pieter de Graaf (47')
L2. Daan Verbaan (40)
13. Henk Hoogeveen (43)
L4. Nico v. Grieken (441

25.27
25.30

15.08

L6.37
18.21
19.45
23.L6
23.28
25.25

L6.L7
L7.55
18.38
18.41
18.44
18.46
18.48
18.50
2L.02
2L.54

L7.L7
L7.49
L8.22
L8.24
L9.27
L9 .44

27.55
29.36
29.57
31. 58
32,37
32 .47
33.L2
33 .42
33 .49
33.52
34.25
35.48
36.00
37.L6

c Copyright HRR 2L



15.
16.
L7.
18.
19.
20.

B. den Ambtman (48)
Anton Dijknans (40)
cor v. Putten (41)
Ben Hermans (591* "

Justus de Brrrin (44)
Frans Dutour (:ig) *

1. Wim PaardekooPer (251
2. Pierre van Leeuwen (31)
3. George Jeremic (35)
4. Bep lÍalburg (33)
5. Harmen den Blijker (221
6. André de Rond (33)
7. Theo Tirnmermans (28)
8. John Hartnan (31)
9. RoeI v.d. Eijnde (241

10. Martin Lansink (35)
11. Kooij (28)
L2. Karel Stolk (27,
13. Roelof Toering (261
L4. Ed Biersteker (30)
15. Maarten Scharroo (26)
16. Michiel Heijden (2o)
L7. Joop den Ouden (39)
18. l,Íichiel Blom (34)
19. Peter Magnee (31)
20. Leo Dommanschet (31)
2L. Koen Klijn (231
22. Felix Heijnen (37)
23. Jaap Koning (31)
24. Ad van onmen (321
25. Ronald BoekkauP (31)
26. Anne Geert Bosma (39)
27. Lion Perrenet (28)

38.01
38. 04
38.05
38.44
40. 59
43.02

*) op eigen verzoek in vet.klasse I gestart

Heren sen. 7 ,2 Wn
26.L6
27.02
27.34
27.50
29.45
30. 15
30.35
30.43
30.55
31. 02
31. 11
31. 56
32.L2
32.27
32.45
33.18
34.13
34.22
34.57
35.33
35.01
36.32
37.57
38.18
39.29
42.23
47.39
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rS DB TIJD VÀN SPIJNTERPÀRTIJEN VOORBIJ?

Zeg ik teveel als ik beweer dat de Haagse at,Ietiek-verenigin-
gen tot dusver tanelijk rgescheident -oPereren? lfe denken valt
àan het organiseren van (weg)wedstrijden, het gebnrik maken
van elkanders faciliteiten, enzovoorts. Goed, we hebben de 11

van de 4r en misschien nog wat zaken waarbij de Haagse atle-
tie]<verenigingen elkaar treffen, maar om nou te zeggen dat de
samenwerking echt overhoudt. . . . . .
trPrima, houden zo! rt hoor ik sonmigen aI zeggen. VoorEtelbaar,
want wat is er gezelliger dan een reigent vereniging met een
reigent gezicht. Anderen daarentegen staan echter meer samen-
werÉing Èussen de onderscheiden Haagse verenigingen voor.

Tot de laatste categorie behoren Maarten Wakelkamp en
Dick Passchier, twee zeet actieve leden van onze rconcurrentr
(sorry, rbroederr) V&LTC. Enkele maanden geleden sprak ik
Maarten tijdens de opening van de nieuwe kunststofbaan aan de
Laan van Poot. Hij toonde zich bij die gelegenheid een !'tarn
voorstander van het tfuserenr van de Haagse verenigingen. Zijn
uitspralcen leken nij voldoende aanleiding om eens een afspraak
te maken voor een tprikkelendr interrriew.

Maarten lÍakelkamp is geen onbekende in het Haagse loop-wereld-
je.
van oorsprong was hij meer een baanloper, maar op de uè9, rraar
hij desti.jds tvoor de lever rreslt liep, presteerde hij bepaald
niet onverdienstelijk. op zeker moment liep hij een halve
marathon in Utrecht in 1.10.14 en was toen de eerst aankomende
trimmer. Maarten weet zich nog te herinneren dat hij enige
tijd samen met het toenmalige kopstuk Cor Vriend opliep en dat
de-huidige topper Bert van Vlaanderen, toen nog een heel jong
broekje, vijfde trimmer werd.
Juist vanwege die resultaten heeft Maarten in 1985 besloten
zich aan te-sluiten bij het rweg-gebeurenr van de vereniging.
Sinds die tijd heeft hij nenige Haagse (duinen) loop op zijn
naam geschreven. De laatste tijd was er sprake van enige
stilstand vanwege een hardnekkige blessure, maar Maarten loopt
alweer, zí) het nog op een Iaag pitje.

Dick Passchier heeft Abraham reeds gezien, naar hij is bepaald
geen reminence grise!. l{et jongensachtig gl.an zet lij zich in
ioor tzijn. V&LiC, van welke vereniging hij maar liefst vijf-
tien jaai lid is. Evenals Maarten is hij geruime tijd gebles-
seerd'geweest en de artsen hadden eigenlijk aI de hoop opgege-
ven aat nij ooit nog een stap zou kunnen hardlopen. Maar Dick
is aI die Éijd een zeer actief lid van voornoemde vereniging
gebleven: als redactie-Iid, als speaker bij diverse Laan-van-
Éoot-activiteiten en a1s gastheer bij de Duindigt Cross-

Ondanks aIIe negatieve berichten lijkt het er sterk op dat de
knie van de slmpathieke veteraan, na een operatie, niet langer
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meer top slotr zit. Het afgelopen half jaar heeft Dick aI ver-
scheidene korte prestatielopen zonder noemenswaardige proble-
men volbracht.
Dick: rrlk zat destijds op de I'IUIP met een knaap, die in Sche-
veningen wel enige Éekendheid genoot. Gerrit Jol was ?\)n -
naam. Die knaap liep heel hard, zeker voor de toen geldende
maatstaven. fÈspreék nu over het eind van de jaren vijftig.
In de pauze liepen we met de jongens van school wel eens
rondjeÉ en ik wérd toen altijd tweede achter hem, zíi het dan
op réspectabele afstand. Maar ik ben aftijd verzot geweest op
sport. fk heb veel aan turnen gedaan, aan waterpolo, schaat-
sén, bowlen en roeien. Met bowlen heb ik nog in het Nederland-
se ieam gezeten en met roeien zat ik oolc in de tweede Neder-
Iandse pÍoeg. Lopen doe ik ook al heel lang, oorspronkelijk om

conditié te-lcwekén voor voetballen en tennis; dat heb ik ook
gedaan. Ik liep toendertijd altijd van huis tot even voorbij
àe pier en weei terug, ninstens een keer per week. I! Ij.ep een
keer te wandelen in de duinen, toen er een horde hardlopers
langszij kuam, aangevoerd door een jolige en luidruchtige
trainer: Ton cerritsen. Ik kreeg wel zin om een keer mee te
Iopeni zo gezegd, zo gedaan. Na enige tijd waagde ik nij aan
een prestaÉieloop; ik weet nog goed, het-was nijn eerste
offiaiële tien kiloneter en die liep ik in 49 minuten. fn L976
kwam l{im Hartnan bij de vereniging als trainer. -ïij was speci-
aal opgeleid voor de wegatletiek. Ik ben met zijn groep gaan
trainén op maandagavond. Die trainingen behelsden: in een
rustig teàpo van de Laan van Poot naar Ter Heyde en iets
sneller terug. Nou, het kwam in feite neer op snel heen en nog
sneller terug! Ik was overigens nog steeds geen lid geworden
van V&LTC. Dat gebeurde pas in L977.tt

tÍaarom ziin jullie eicrenliik zulke voorstanders van fuseren?

Maarten: trlaat ik duidelijk zijn: het gaat hier om een strikt
persoonlijke opvatting. En als ik het dan over fuseren heb,
noet je niet onniddellijk denken aan het volledig samengaan
van vérenigingen, neen. redere vereniging zou zijn eigen
identiteit kunnen behouden. Maar ik denk wel dat er iets voor
te zeggen zou zijn, indien verenigingen op een wat efficiënte-
re wijze zouden samenwerken.r'

Dick: ttDat fuseren is overigens iets dat bij onze vereniging
al daadwerkelijk speelt. Kijk, v6tLTc bestaat aI 78 jaar. Dat
is dus niet gering. oorspronkelijk was het een, wat ik maar
even genakshalve noem, tbaan-gerichtet atletielcvereniging. Met
anderè woorden: er werd, naast de technische nummers als ver-
en hoogspringen, speerwel?en enzovoort, uitsluitend aandacht
besteeà àan het lopen op de baan, met name de korte- en mid-
den-afstand. Daarnaast werd in 1948 Ollmpia r48 opgericht, een
afsplitsing van v&LTc, speciaal voor dames.rl
Maaiten: rtop dit ogenblik zíin er nog drie verschillende
besturen van drie verschillende vereniginsÍen, die in feite
heel veel net elkaar te maken hebben. fk heb het dan over
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Maarten in tt kielzog van Patrick Aris.

V&LTC, Ollmpia r48 en VOC. De trainer van deze verenigingen is
dezelfde èn dat geeft al de nodige verwarring. Er bestaat nu
een plan dat behelst, dat.er vier verschillende secties komen,
ieder met een eigen cönmisEie en een overkoepelend bestuur.
Er zou dan een sèctie komen voor de wegatletiek, een sectie
voor de baan, een voor de trinmers en een voor de jeugd. Dat
heeft zeker zijn voordelen; de mensen weten dan waar ze moeten
zijn. Bovendien is het uniek dat je als vereniging èn baan èn
wegatletiek kunt bedrijven. In de praktijk is dat al zot maar
heÉ heeft nog weinig structuur, vooral de weg-atletiek.rl

Dick: rtDat is zo. Toen in de jaren zestig die rloop-rager
vanuit Amerika lnram over:waaien, werden hier wel eens presta-
tieloopjes georganiseerd door Teljeur, ook op het strand-
Daaraan deden destijds nog enkele tientallen mensen mee. Het
was de t,ijd dat Je nog uitgejoeld werd wanneer je je hardlo-
pend op straat waagde. Maar in de jaren zeventig.zag je dat
Éteeds-meer mensen zich hardlopend voortbewogen in trainings-
outfit net aIIe gevolgen van dien. Er kwamen toen ook steeds
meer nensen bij V&LTC trainen, puur om het hardlopen op de
weg. Het bestuur heeft op die ontwikkeling wat lauwtjes gerea-
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geerd. Het werd nog erger toen Gerard Nijboer in 1980 zijn
Éefaande 2.Og liep-in de marathon van Amsterdam en niet lang
daarna tweede werd tijdens de Ollmpische Spe1en in Moskou,
vlak achter CzierpinsÉy. Toen kreeg je een ware rhausset in de
weg-atletiek. TocL hebÉen al die weg-atleten er bij.onze
veíeniging, naar nijn gevoel althans, een beetje rbijgehan-
qrent. Íot-op de dag van vandaag weet.men niet precies hoe daar
iu precies mee om te gaan. Goed, er is nu wel een plan, maar
daaiover moeten de leden zich nog uitspreken.rr
Maarten: rrWat dat betreft is het ontstaan van de Hague Road
Runners wel goed geweest om de mensen wakker te schudden. Je
zag gewoon dàt mensen bij onze.vereniging werden rweggeka?P!',
atfnàns roverliepenr naar jullie vereniging. Ga maar na, iij
bent er zeLf een van. Het ging om mensen die alleen maar
wilden lopen. Er waren ook heel talentvolle lopers bij, zoals
Ton Teepe. rr

Dick: ttÈet frappante was ook dat nota bene een Engelsuan,
Keith Deathridgà, marathonloper en oorspronkelijk V&LTC-lid,
op het idee kwàur om zich af te scheiden en een afzonderlijke
vèreniging, uitsluit,end gericht op weg-atletiek, in het leven
heeft geroepen. Dat is een schot in de roos gebleken-
Toch hèbUen wij ook heel aardige dingen meegemaakt. Zo heeft
Jacques Valentin destijds, in 1981, samen met de toenmalige
vrodwelijke marathon-aàs Marja lilokke, seminairs gelouden in
ons clubÉuis. Dat waren heel aardige en leerzane bijeenkom-
sten. Daarnaast heeft Jacques nog diverse malen gast-trainin-
gen bij ons gegeven. Ik kijk toch wel met enig genoegen op die
tijd terug.rr
Maàrten: ,iWij moeten ook niet vergeten dat de Laan van Poot,
althans in de Haagse regio, van oudsher de plaats was waar de
trinlopen werden gehouden. In de loop der tijd is er echter
veel néer concurrentie gekomen van andere lopen overal in den
Iande. rt

lÍa-r atrn rttr an Àri frrcararr t ia lzanan tfrra ziarn irrlf ia À:{.

in verband uet onze vereniaina?

Maarten: rrlk denk dat je van elkaars potentieel aan mankracht
gebruik zou kunnen uaken, bijvoorbeeld bij het organiseren van
grote Haagse !Íeguedstrijden. Ik kan nij voorstellen dat daar
bij de HRR op dit ogenblik geen behoefte aan bestaat. Maar op
heL uronent dàt het moeilijk gaat, 9d je toch verder kijken.
Persoonlijk vind ik de 1 van de 4-lopen een slechte ontwikke-
ling. Jé gaat dan tegen elkaar lopen in plaats van iets met
elkàar organiseren. Als je iets Eamen organiseert, een wed-
strijd die door meerdere atletielrverenigingen wordt gedragen,
zou het inhoudelijk ook meer kunnen betekenen, vooral ook naar
potentië1e sponsors toe. Dat geldt ook voor de 1 van de 4-
lopen en zotn l5-kilometer-Ioop bii V&LTC. Nu heb je de Laan-
van-Poot-lopen bij ons en de pannekoek-crossen bij jullie-
Leuk hoor, daar niet van, maar ik denk dat je over de grenzen
van de eigen vereniging moet durrren kijken. Een heel ander,
maar wel actueel voorbeeld: stel dat de Roadrunners geen
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accommodatie zouden kunnen krijgen, waarom dan geen gebruik
geuaakt van de faciliteiten aan de Laan van Poot?rr
óicr: trHet zou op zich wel aardíg zíjn, zorn fusie tussen
v&LTc en de Roadrunners! je hebt een prachtig trainings-
gebied, in casu het l{estduingebied, en : i.k noem maar even wat
- Houtnrst Sport a1s accommodatie. Dat is natuurlijk ook een
optie. rr

Màarten: rrllet zou toch te gek zijn wanneer jullie straks in
Houtnrst zouden zitten en wij in een splinternieuw clubhuis,
op een steenwor1l afstand van ell<aar?
góvendien hebben jul.lie momenteel acht geschoolde trainers,
wij drie à vier, dus dan heb je zotn twaalf trainers op.nL.-
veàu. Iedere trainer heeft eleer zijn of haar eigen specifieke
tcwaliteiten. Dus waarom niet samengaan? Nogrnaals, iedere
vereniging kan zijn eigen identiteit behouden, gaar het moeten
geen tgesÍotent verenigingen worden. In eerste instantie denk
ik aan-een organisatie die bestaat uit verscheidene geledingen
van Den llaag, die net een club-shirt naar buiten treedt. Dat
lijkt nij vooral van belang bij nationale uedstrijden.rr

Dick: rtTer profilering van de Haagse weg-atletiek, kortom. r

Maarten: ttDat geldt ook voor de baan-atleten. Ik vind het
zonde dat de afleten van Sparta en V&LTC niet bij één club
zitten. rr

Dick: trJe zou er in ieder geval over kunnen denken ou bepaalde
wedstrijden gezanenlijk te organiseren. Je moet elkaar als
atletiet«rereàigingen niet naar het leven staan maar, zo nodig,
elkaar de helpende hand bieden.It

Maarten: trlk vergelijk het maar een beetje net de politiek. In
een tijdsbestek dat Amerika en Rusland tot elkaar.zíin gekomen
en de Éerlijnse muur is geslecht, kun je het ook in kleiner
verband niet maken om rgeisoleerdt te opereren. De tijd van
splinterpartijtjes is voorbij; het wordt tijd voor grotere
samenuerkingsverbanden ! tr

Welaan, de twee Vee-en-El-heren, beiden redactieleden van het
clubblad van V&LTC, rTtreePlusr, hebben - misschien wel zonder
erg - toch wel een aardig knuppeltje in het hoenderhok ge;
goóia. ook aI zijn hun ideeën voor enkelen onder ons wellicht
éen nin of neer àpen deur, op zichzelf is er natuurlijk niets
op tegen om eens serieus te denken over een intensievere
sàmenwerking. Misschien blijft het dan niet bij louter gedach-
ten! Hoe een en ander verder ingevuld moet worden, zal dan in
de praktijlc wel blijken.
Geacht bestuur, raapt u de handschoen op.--?

Fred van der Gon N.
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DÀGBOEK VÀII EEN RECRE.àIIT

1991: en meteen weer een jaar ouder, en niet zo maar In jaar:
veteraan! Regelnatige bezoekers van het nog steeds bestaande
clubhuis aan de Doorniksestraat (ziet u het aI voor zich:
halvemege tijdens de drukte die de CPC-training nu eenmaal
met zich meebrengt, tverkassenr en dan het CPC-eindfeest, waar
te houdeÍI..?) hebben weer eens iemand -met enige nadlrrlc- met
de tr 4 o rr - clubrwisselrtnri zien rondlopen: wéér een vete-
raan rijker. Tussen haakjes: wordt het zo langzamerhand niet
tijd voór nog tn trui, voor het volgende rkroonjaaTr. -?
celukkig: tvèteraan-of-nietr, ik mag van de redactie deze
nrbriek-blijven voortzetten tussen alle zeeÍ nuttige voedings-
,loop- en andere tipsr eD naast de ongetwijfeld weer talrijke
wedsLrijdverslagen die we in 1991 weer tegemoet mogen zien!

Uit het inmiddels roude jaarr 1990 resten nog wat tloopfeitenl
(en ik neem de draad maar weer op waar ik tm in het laatste
nummer van 1990 heb laten vallen). December was relatiefrrrrstigr, hoewel, het halverwege de naand, om precies te zijn
op woensdag de twaalfde windkracht, L2 stotmde, wat een specta-
culair loopje langs de boulevard opleverde - met zo te zien
enkel schuim op de golven, en naar later bleek, één oor vol
met (fijn) zand - en een rvaartlekr-achtig (letterlijk!)
oromeÈje-via Houtrust en het Statenlcwartier (on die rbeulswindl
maar niet voortdurend aI te onbeschetmd tegemoet te moeten
lopen.. ) .

Na de Kerstdagen wetpt dan toch aI weer het nieuwe jaar net
zijn tvastet evenementen zijn schaduw vooruit (o.a.__'lgrmondt),
voldoende reden om met nijn beide rloopburent (gezellig, twee
deuren verder woont ook een duurloper, en geen slechte!, van
de tJust for Funr-stal van het clublid dat zo langzamerhand op
haar werk van lopen een Professie maakt..) een lange duurloop
(via Monster en het -harde- strand) van lu 45 uin te doen.
iHard strandr dat ik, geheel tegen uijn venrachting in, tlree
weken later op het strand van Bakkum naar Egrnond opnieuÍ, zal
aantreffen!

Het nieuwe jaar begint evenwel met een andere goede traditie,
een dit jaai we1 zeer geslaagde Nieuwjaarscross -dan blijkt
pas dat 18OO m over venijnige klinnetjes en door (ook-nogl)
loed beloopbaar (paarde)pad snel de bodem van de conditiekas
in zicht dóet kouènt Gelet op de vragen in de aansluitende
lnris (die volgens insiders niet echt goed beantwoord is; blijf
dus toch vooral de technische verhalen in de HRR lezen! ) hlaren
teams die een (jonge)dame in hun nidden hadden, in het voor-
deel. Overigens-waren èr (veel?) clubleden die (onder invloed
van de rijkèlijk vloeiende champagne?) zich afvroegen wat het
de voorziLter gekost heeft om de eerste priis te behalen.. Hij
is je gegund, Gerrit!
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Nog is het dan geen rEgmondt-time: daaraan vooraf gaat de
eeiste rechter training met de nieuwe Lichting CPC-ers. Aan-
vanketijk enige rtreurnisr bij de ontdekking door nijn t§ew

York-conrade t en ondergetekende dat wiJ I slechts I een 10 I<n-
groep te trainen krijgen, maar we maken van de nood een deugd,
ào bésluiten we: tna enige weken worden we gewoon een halve
marathon-groep.. I Dat za1 htel meevallen, maar de ktraliteit is
zo hoog, àat het ons niet zou verbazen als er inderdaad één of
zelfs meerdere rgroep-zesserst een (goede) rhalver zouden
lopen! Àls er tenminste na drie keer pittig trainen nog CPC-
erÉ overblijven in groep 6; hopelijk is de (gehalveerde)
opkonst bij de training van
26 januari geen teken aan de wand!

En dan: wat te zeggen van de rverrassingt die de halve mara-
thon van Egrmond dit jaar weer boodi geen greintje slecht weer,
allerlei discussies vooraf of er in rkortr of rlangr zou
worden gelopen (zoiets moest toch worden verboden in Egrmond. . )
en als je dit jaar een beetje te lang op het parcours bleef,
Iiep je kans rlekker bruin te worden ookr !
lk heb, zoals aangegeven, voornamelijk op hard zand gelopen
(dit in tegenspraak met wat ik van anderen, o.à. de HRR-voor-
zitter hoorde..) en ging in een tot tevredenheid stemmende
Èijd (1u 38 nini ondér Éet finishdoek door. Laat nou een
paèsagier van nij ( tR. R. t ) de hele afstand op het strald (7 ,5
fml eèn halve minuut achter me hebben gelopen en ni'et bij
machte om dat gaatje te dichten! Hij was op weg terug in de
auto wel opvallend stil; nijn andere passagier, buur:man Rinus
merkte dan ook op: ttls de radio soms uitgevallen. . rr

Het is plezierig om zo lekker ontspannen je eerste wedstrijd
als vetèraan te lopent ik probeer dat voorlopig maar vol te
houden: gewoon lopen en maar zien wat voor resultaten dat
oplevert! Drie keer per week afwisselend trainen: naandags een
behoorlijke duurloop richting Madestein ( rkortr of, ook wel
vaker nu, rlanÍrr - zorn
13,5 h) , woensdag bij HRR groep 3 (net "zo nu en dan die -
alleen in die vorm!- hoogst verrrelende sprintjes..) en op
zaterdag tenslotte met de snellè -oVèFllegend- jongens tvoor de
10 kmr.

Het wordt aI met al toch weer een gevarieerd sportief jaar,
1991: ik heb me alweer laten registreren voor de rVael Ouwer
en afgezien van de tnachtorièntatietochtt (ik vind dat toch
zotÍr mooi woord! ) wordt er dit jaar ook nog het een en ander
afgewandeld, uitlopend (det uoet nog worden bewezen!) op de
Nijrneegse Vierdaagse ( tgruwelijk, wat een mens zichzelf toch
kan aandoen..t) en dan ook nog een marathon in het voorjaar
(Utrecht)? Maar eerst:
a.s. zaterdag (2/21 de Mininarathon in Apeldoorn!
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DE IITTERVTEWER ONDER\IRÀÀGD

Voor veel leden van het eerste uur is Fred van der Gon IIet-
scher (42 jaarr L.77 ueter en stereÍÈeeld RaD) -geen orÈeken-
de. fij uas er tenslotte al bij toen de uanége in Díeyendel als
uitvalébasis voor de training uerd gebnrikt. Ook naalct hij a}
weer jaren deel uit van de redactie van Hot Road Revietr, het
clubblad van onze vereniging. IrIaar doordat Fred vansegre zijn
dnr*Ice serkzaamtreden vooi het Cormnissariaat voor de uedia in
Ililversum nauwelijks meer aan clubtrainingen toekout, is hij
voor de nieusere leden ienand die je af en toe eens oP een
woensdag haastig door de bar ziet snellen op ueg naar een
redactiévergadeiing. Tijd dus voor een nadere introductie öf
wellieÀt hernieuwde kennismaking.

Hoewel de Golfoorlog nog maar nauwelijk 24 uur geleden in alle
hevigheid is losgebàrsten, merk ik er op weg naar Fred weinig
van. De straten -ijn net zo drlk als op een gre!Íone vrijdag-
avond. Men is op wèg naar de kroeg., het theater, de bioscoop
of - in mijn geval - een interrriew.
ÀIs ik even later nijn auto wil parkeren in de nauhle Puttense-
straat, komt Fred al naar buiten gelopen. trlk dacht wel dat
jij het wasr €D omdat ik weet dat het hier noeilijk parkeren
is ...11
Het huis is klein, maar gezellig. Zijn vrouu Hanne kijkt op
Nederland 3 naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-
Oosten. Dochtertje Daphne van zes jaar ligt al te slapen. Voor
vre aan het vraaggesprek be4innen drinken we koffie in de
huiskamer. fnhaÉénd op de Èelevisiebeelden vertelt hij dat hij
vandaag bij een bezoek aan een cliënt grondiger dan normaal
werd gècontroleerd door de beveiligingsdienst. Daarmee doelt
Fred óp zijn uiterlijk: rrDe één houdt nij voor Arabisch,
nisschien Íel Palestijn, terwijl ik voor een ander overduide-
fijk Joods ben. Gek genoeg heb ik alleen wat voorrraderlijk
Itàliaans bloed in de aderen zitten. Zo zíe ie maar hoe je je
kunt verglissen. rr

Voor het intenriew besluiten we naar de keuken te verhuizen.
Aan een hoge tafel schrijf je nu eenuaal genakkelijker.

museuujeugd

Fred is een geboren Hagenaar. Sterker no§Í: hij is een telg uit
een eeu!íenoud geslacht van kunstschilders, Í/aarvan de naam van
één van zí1n voonraderen voortleeft in de naar hem genoemde
Netscherstraat, terug te vinden in - hoe kan het anders - de
Schilderswijk.
Hij eras maar nauwelijks drie jaar, toen zijn ouders tot de
slótsorn kwamen dat een voortzetting van hun huwelijk geen zin
meer had. Het gevolg voor Fred !Ías een verhuizing naar zijn
grootouders. Zo kwan hij te wonen in Museum Bredius, waar opa
een betrekking had a1s concièrge.
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Het museum was ondergebracht in een uonumentaal pand aan de
Prinsengracht, pal naast het gebouw van de Christelijke-Jonge-
mannen Íereniging, Y!{CÀ. (Voor de wat jeugdiger lezer: iets
verderop in hetzelfde huizenblok zetelt nu Het Paard.) Er
werden schilderijen van I7de-eeuwse meesters tentoongesteld,
waaronder één van de grootvader van Fredrs opa.
Fred: rrToen stond ik er natuurlijk niet bij stil, maar achter-
af bezien heb ik een heel bijzondere jeugd gehad. Ik groeide
op nèt en tussen de kunst.rr
I; 1959 was het afgelopen met het feest en werd er verhuisd
naar een normaal huis in het Statenl<wartier-

filn
Op de mulo behoorde Fred tot het tyPe luie leerlingen. Het lag
er maar aan of hij interesse had voor een vak. Een 4 voor
natuur-kunde ging heel goed samen met een 9 voor franse taal.
rtpa vond dan ook altijd dat ilc op mtn sodemieter moest hebben,
omdat ik niet genoeg nijn best deedrf, weet E'red no9: Tegen
aLle vemachtingen in behaalde hij zijn diploma. Hij besloot
geheel volgens de farnilietraditie naar de Kunstacademie te
gaan voor een studie illustratief tekenen. (Soms tekent Fred
íog we1 eens een cartoon voor het clubblad. Een voorbeeld vind
je bij dit artikel, PDí.)
óndat- zLln eerste baan op de grafische afdeling van.gen uitge-
verij hen onvoldoende bevrediging schonk, besloot hij het over
een geheel andere boeg te gooien: rechten. Na een half Jaar
kwam Fred er achter dat ook dlt het niet helemaal !ras. Een
nieuwe studie volgde: M0-§ederlands.
Inniddels had hij-een baan gekregen op het ministerie van
Cu}tuur, Recreatie en Maatschappelijlc uerk, CRM. Dit was ten
tijde van PPR-ninister Van Doorn, die toen deel uitmaakte van
hef, roemruchte kabinet Den UyI. Hij klram terecht op de filnaf-
deling. Daar uerd hij belast, net de subsidieaanvraag voor
kunstàinnige filus, afstudeerprojecten en proeffilns. Fred:
rTëgenwooràig heb je het Filn Produktiefonds onder leiding van
Jan Blokker, maar in nijn tijd besliste ik of nijn collegars
of de ideeën van René van Nie (de vader van Nada), Bert Haan-
stra, I{illeke van Ammelrooy of Dic}c Maas voor subsidie in
aanmerking l«ramen. Boeiend werk, want je was van het begin tot
het eind (de persvoorstelling) bij de produktie betrokk€Íl.rl
Tijdens Van der L,ouw (FrdA-ninister van CRIIí 1981-1982) veTan-
Aeiae het beleid. Ambtenaren mochten zich niet neer net filn
bemoeien. Onder opvolger Brinkman, toen het hele ministerie
werd gereorganiseérd Éot W\/C, verhuisde Fred naar de Direktie
radioftv/peís. In deze functie ging hij zich onder meer be?19
houden meL reclame-overtredingen. Tegenwoordig is hij beleids-
medewerker bij het Cornnissariaat voor de nedia. Vorig jaar nog
was hij betrokken bij de beoordeling of Veronigue, wat nu RTL
  heetl wel of geen Éuitenlandse zender was. Fred: trAfwisse-
Iing genoeg dus.tt
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diensttijd
Als puber was Fred een, zoals hij het zelf-plastisch weet te
onscÉrijven, dik en papperig jongetje. Fred, Iachend: rrlk was
de vleesgeworden a-sportiviteit; ik was stijf en had last van
hoogtevrées. En dat laatste is heel verrrelend wanneer je een
glmnastiekleraar hebt die je voortdurelg boven in palen,
tàaaers en touwen wil zien spartelen. Ik had steevast een 4

voor glmnastiek. rr

fn diénst bleek dat Fred niet helemaal verstoken was van
sportief talent: ttMet hardlopen kon ik tot nijn verbazing
aàrdig meekomen. Toen ik eenmaal de smaak te pakken had vl ogen
de lciÍots eraf. Vijftien kilo in achttien maanden! Het cliché
dat het leger een man van je naakt, ging voor mij dus wel op.tt
Na zijn legertijd, eind zestiger jaren, ging.Fred door met
hardlópen. Met Éet. strand als favoriet terrein kwan hij tot
een weèkgeniddelde'van 2okn. Fred: ItIk trainde altijd rs-
morgens vroeg voor ik naar niJn werk.ging. fk ben wat je noemt
een echte ocÉtendlopertr. Soms deed hij, in t-shirt en voetbal-
broek, mee aan één van de vele twildet wedstrijden. Fred: rrHet

loopwereldje was toen niet zo groot, dus )e zag.meestal de-
zelide Jongens aan de start verschijngn. Ik herinner nij_ 

_

kleurrijke tlpes a}s Louis Jansen, Frits v.d. Berg en Bill
Sirks. Nanen die nu niemand meer iets zullen zegg:en.rr

uarathon

Ondat hij iets gerichter wilde gaan trainen, besloot Fred
halvemege de jaren zeventig lid te worden van V&L/TC. nIk
begon na verloóp van tijd hèt verschil te merken. fn je_ eentje
aoé je niet aan intenraltraining en fartlek. Toch heb ik
nijzétf nooit meer gevoeld dan een modale^Ioper, die af en toe
zíin dag eens had.rr Waarna Fred trots begint te verhalen over
de-Anstérdam-marathon van mei 1980 die hij in 3.01.05 wist te
volbrenge.n en waarin Gerard Nij_boer met 2.09.01 een nog steeds
niet veibeterd nationaal recorà liep. Fred: rtDit was overigens
al niJn tweede marathon. Een half jaar daarnroor had ik meeÍÍe-
daan àan de Midwintemarathon in apeldoorn. De tijd is me nu
even ontschoten, ik weet alleen nog dat de regen met bakken
naar beneden kwamn. Nadat Fred ons van nieuwe koffie heeft
voorzien pakt hij enthousiast de draad van het gesprek weer
op. rt1{ist je trouwens dat ik ooit een wedstrijd §relronnen heb?
Eén ambtenàrenloop van lÍVC over 10kn in 38 minuten! rr

playboy

Toen in 1984 zijn vrouw Hanne van hun dochtertJe Daphne beviel
en zij daarop bèsloot voorloPig niet meer te gaan werken,
moest de broékriem worden aangèhaald. Fred; "Bij V&L had ik aI
eens iets gehoord over Keith Deathridgets CPC-traininqsgroep
en het, aaaiuit ontstane HagUe Road Runners. Nadere informatie
Iàerde rnij dat de kontributie een derde bedroeg van wat ik
gewend waÉ te betalen. Ilc hoefde dus niet lang na te denken
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over het wisselen van vereniging. rl

Voor zijn eerste training noest hij zich uelden in het restau
rant van de manége in Meyendel, dat in die tijd fungeerde als
alternatief llRR-clubhuis. ItIk ging er beschroomd naar toe,
maar iedereen deed meteen heel hartelijk. Iets wat ik nog
steeds heel kenmerkend voor deze club vind.tr
Hij bleek trouwens aI een prominent HRR-tid van gezicht te
kennen. Fred: trDat zaL zo: Toen ik bij V&L/TC trainde, viel
nij een nogal playboy-achtig tlpe op. Je kent dat wel, pràch-
tig gebnrind en goed in de kleren | . . .bleelc dat later Ton
Vermolen te zijn! rr

clubblad

In 1986 benaderde toenmalig hoofdredakteur Peter van Leeu!Íen
hem met het verzoek ou plaats te nemen in de redaktie van Hot
Road Review. trlk zal wel eens wat gezegd hebben over de dingen
die ik naast nijn geÍrrone werk deedrr, tracht Fred een reden te
vinden. rrop het, ministerie van CRIIí en later I{VC had Je het
personeelsblad Trefpunt, waalíroor ik diverse artikelen
lchreef. Zo intenriewde ik in het kader van Filn International
bijvoorbeeld filnregisseur Louis van Gasteren. Verder schreef
ik over kunst en astrologie. rr

Een verbaasde reactie nijnerzijds inzalce astrologie lokt, bij
Fred een enthousiast betoog uit. ondat ik a1s sterrenbeeld
Tweelingen heb, pakt hij uit een Ia de horoscoop die hij ooit
eens van een collega net hetzelfde sterrenbeeld heeft getrok-
lcen. Iemand die toevalligerwijs op vrijwel dezelfde daq jarig
is als ik. Na een snelle blik kan ik niet anders zeggen dan
dat de algemene karakterkenmerken aardig net nijn persoon
overeen komen. Trots betrekt Fred de actualiteit in het onder-
werp. msaddam Hussein heeft een gevaarlijk sterrenbeeld: Stier
met als ascendant Schorpioen. Die conbinatie duidt op een
persoonlijkheidsstructuur van iemand die geneigd is hlanneer
hij ten onder gaat, alIes mee te slepen in zijn val. Toeval of
niet, Daar Hitler had hetzelfde sterrenbeeld.rr

hobby I s

Fred onschrijf!' zícltzelf als een typisch jaren zestig-produkt.
rrlk mis de aurbitie om nijn werk tot hoofddoel te maken. Ik
vind rnijn hobbyrs minstens zo belanqrijk. Waarschijnlijk is de
schande om carrière te maken er in die tijd voor eeuwig inge-
hamerd. tr ED, venrolgt hij : ItHoewel ik er door nijn tegenwoor-
dige baan bij het Conmissariaat nauwelijks meer tijd voor heb,
blijft lopen heel belangrijk voor ne. Helaas werk ik in Hil-
versum, wat betekent iedere dag net de trein twee uur heen- en
twee uur terug te moeten reizen.It Zuchtend: rrOp zondag heb ik
daarom echt behoefte aan rustrt. En vetrrolgt hij : rrBovendien
ben ik aan de open Universiteit net een studie politicologie
begonnen. In de Doorniksestraat zie je ne dus niet vaak meer.
Toch houd ik contact met HRR door het redactiewerk en door zo
veel nogelijlc nee te doen aan clubwedstrijden. tr Gedecideerd:
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trWat ik nooit za1 overslaan is de CPC-Ioop. Ik heb ze vanaf
het begin in L977 bijna allemaal gelopen. Ik moet ergens nog
een zaÉ hebben met die tegeltjes die je tot een paar jaar
geleden als herinnering kreeg.
Ëen andere passie is muziek. Fred: rMijn smaak is vrij breed.
Ik houd van Led Zeppelin en Peter Gabriël, maar ook van Frank
Sinatra, Cuby and the Blizzards en iazz. Je kunt me dan ook
altijd tegenkomen op het North Sea Jazzfestival.tr Trots: rrlk
heb ielfs het idee dat ik voor uijn leeftijd taneliJk veel
naar concerten ga. Zo ben ik laatst rnet nijn dochtertJe naar
Madonna geweest. Maar ja, wat zeggen ze ook alweer, bij veer

tig begint je tweede jeugd. En het is waar, kan ik je verzeke-
reà. r Íenrolgend na een slok bier: rtToen ik dertig werd kreeg
ik steeds meèr het gevoel dat ik ne moest kleden naar nijn
leeftijdi nu trek ik ne daar niets meer van aan.rr Uijmerend
begint-hij ineens over het Kralingse popfestival, het Neder-
landse equivalent van !Íoodstock. ItToch leuk dat ik later aan
nijn dochter kan vertellen dat ik daarbij ben geweg?t-tt
AI; ik niet veel later huiswaarts wiL gaan en aI biJ de deur
sta, bekent hij een groot kookliefhebber te zijn:
trcoq-au-vin is nijn specialiteit. rr

Peter Magnée.
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De cruppo Sportivo is dood
trEen vereniging te veri

De Gruppo Sportivo, die enkele maanden geleden het hele trai-
ners-eslablishment aan zichzelf deed twijfelen, is niet meer.

De Gruppo is Exit, Gone, Verleden Tijd of voor WordPerfekt
adepten rFT rNrJr.

Een groep, die bij de IIRR de trainingsvoru tine-trial door
pure inzét van inhoud veranderde, heeft afscheid grenomen door
rniaaef van belangeloze zelfopheffing (hee1 tekenend voor haar
karakter). Om haar ontreddering te begrijpen dient u haar
filosofie te kennen.

Mede door de spontaan intuitieve trainingsopbouw van Frans
Perdijk vormde zich in de loop der jaren een harde kern van
bijzondere prestatielopers. Bijzonder, vanwege-niet.a1leen de
zeér verschillende loopstijlen waanroor Frans in zijn schemars
genakkelijk nrinte gaf, maar ook vanwege het hoge doel dat men
àicfr stelàe. Het was alles of niets in de Gntppo Sportivo:
Barcelona of v&L TC!
Àfvallers kwamen karakterrrol hun gelofte na, zeiden de Gruppo
vaanrel en werden lid van V&L TC.

Eten, slapen, werken, trainen en vrijen was voor een ieder
schematisch afgestemd op de Ollmpische spelen van Barcelona.
Het evenwicht in de fysieke en geestelijke belasting werd
gevonden door tijdefijk van het een meer te doen dan van het
ander en zo door te varièren vooruitgang te boeken.
Deze aanpak leverde naast goede prestaties een goed ogende,
pernanent vrolijke atleet oP, voor wie geen heuvel te veel
qras. Nijboer zou dit totale ni.veau nooit, halen.
Ten Cate kwan ooit in de buurt.
Hazeleger heeft het begrepen (die finisht dan ook Èwee keer in
een race).

Dit is tanelijk uniek in de atletiet<wereld, uaar men Iiever
lult over macaroni en melkzuur dan dat men de noodzaak van een
globale approach onderkent.
Neem nou de leden van onze toptrainingsgroepen.
Hongerig van uiterlijk, sociaal gedivergeerd van innerlijk en
hijgerig op jacht naar seconden stapt men in de pas van Hen-
driks rond, ter:wijl hardlopen zo leuk is.
Succes bleef niet uit net de Gaya-methode van Frans, welke
schema-verdwazing, KNAU-bolligheid en kiloueterdrift uitsluit.
De Gnrppo werd groter.
De Gaya-methode werd mode.

Er waren avonden dat meer dan veertig gelukzoekers achter onze
koploper aanliepen. De Gruppo Sportivo werd de eigenlijke HRR.
Met het stijgen van het kiloneternoyenne daalde echter het
spirituele niveau.
De Gaya-gedachte werd zwaar aangetast door de geringe mentale
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bagage van de yuppielopers, di?-de groep instroomden- op een
gegeven moment liep ook ïrerkefijk van alles mee: sub-subtop
pers, Dëo-vèteranen met nodieuze blessures en zelfs be.stuurs-
leden.
Als tlrpisch eigentijdse consumptiestappers dachten zij nu niet
alleen mode-k1eding, maar ook mode-schemars te kunnen aan-
schaffen. In hun verblinding zaqen zí) niet dat je met nieuue
schemars nog geen nieuwe loper maakt, zoals de geueente Den
Haag denkt net een nieuw stadhuis een nieuwe stad te hebben.
nnkélen hebben het woord Gaya zelfs nooit weten te schrijven.

Het ging de Gruppo inmer om het totaal, ninuer om de kleur van
de kÍeding (hoe vind je nijn nieuwe ASICs onderbroek?) of om
het schema omwille van het schema.
De nieuwe balans was de formule en niet New Balance-
Dit filosofische uitgangspunt is, door haar succes in verkeer-
de kringen, onder de voet gelopen.

Frans heeft nog geprobeerd net subtiele, haast onzichtbare
,iirigingen in-zÍiir aanpak de flanboyante en welbespraakte
menigte (ook zoiets) van modieuze trendstappers tot inkeer te
brengen, maar dat was onbegonnen verk-
of hij nou met of zonder aanpak werkte, het schema van Àb,
astrià of Hatm hanteerde, ter plekke verzon wat hij ging doen
of zelfs halvernrege de training van oefening veranderde, men
bleef blind, bfij en in aanbidding achter het nieuve geloof
aanlopen.
Gaya vinat je niet als het niet in je zit.
In de massa vind je het zeker niet,.
ÀIs mode is het verboden.

Het is jammer, tragisch en tekenend voor de ontwikkeling van
een veréniging als de HRR dat een groep, die het lopen tot een
haast filosofische ritnische aangelegenheid maakte, moet
wijlcen voor de fe} gekleurde massa van trendvolgende yuppie-
joggers (heb je nijn AEGONonics sokken.gezien?) -

f.tog-even en er Uas op de ledenvergadering.een clubhuisontwerp
van de wolkenkrabberbouwer Bovil in sternming gekomen.

Dit ging de founding fathers van de Gruppo Sportivo te ver.
oan Íiever gelroon dood of in een andere trainingsgroep.
opheffing is het enige ethische alternatief.

Zo verdwijnt een groep voor wie geen horizon te ver was.

Justus de Bruijn
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15e VAEIJ OUWE-f ietstocht

Regionale Toerfiets Club

op zaterdag 6 juli 1991 wordt voor de 15e keer de z.q.
iVÀEL OIrlfEi- fietstoctrt gehouden.

Deze prachtige tocht over de Veluwe, van 100 of 20O kilometer
naar keuze, voert je door bossen en over heidevelden.
Vorig jaar deed ook een grote groep van '!THE HÀGUE ROÀD RtN-
NERSI nee! ! !
De groeps.foto kun je nog bewonderen tegenover de bar.
De prachtige shirts die we daarop aanhebben, zijn gesponsord
door Àannemersbedrij f BoNcAERTz.
Hopelijk doet onze Teamcaptain Ben HenanE ook dit jaar weer
zíln best om voor alle ROAD RTNNERS die de 20O kiloneter
rijden (die meegaan en nog niet zotn shirt hebben) t zotn mooi
shirt te regelen.
Het uitreiken daarrran vindt dan, evenals vorig jaar, vlak voor
de start van de VAEL oUI{E-tocht in Dieren p}aats.
De starttijd van de 200 kn-groep is o8.3o uur.
vul deze voorkeursstarttijd dus in op Je inschrijffotmulier.
Kosten van de tocht zijn (voor 100 en 200 kn) f . 9 r-.
Heb je nog géén inschrijffornulier, dan kun je dit van nij
krijgen.
Stuur we1 ZO SNEL MOGELIJK je formulier in en maak het geld
over, daar het aantal deelneners geliniteerd is tot 4500
personen.
Je ontvangt goede verzorging ondertreg en na afloop een prach-
Èige nedaille.
Noodzaak is natuurlijk wèl, dat je bij de trainingstochtjes en
tijdens deze VÀEL OUI{E-tocht over goed nateriaal beschikt.
fk bedoel daaruree dat we niet op jou zullen wachten als je een
lekke band hebt en géén resenreband of plakspullen hebt meege-
nomen. of je banden zijn totaal verdroogd! ! !
Voor de start van de VÀEL OII{E zal de Teamcaptain je fiets en
reservespullen (2 resetrrebandjes, plakspullen, etc. ) inspecte-
ren en bepalen of er bij problemen op je wordt gewacht of
niet.
IiIe zullen kleine groepjes maken, die verschillende tempors
rijden.
Geef in ieder geval even op bij Ben Hermans of je ingeschreven
hebt en trainingstochten wil rijden.
Tot 6 juli dus????

Hans van der Vecht (groep Rob B1eijs)

Iryï/Íil\r''lfl\tr'í/#r
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De 75e VIERDAÀGSE VAN NIJ}IEGEN

Op zaterdag 20 oktober 1990 liep ik de 28,5 kn-Iange rrPEGÀ-

SuSn-mars, nijn éérste oefenmars voor de 75e VIERDÀÀGSE van
Nijmegen, welke van 16 tot 19 juli 1991 wordt gehouden.
tt-I{aÀ ècht even voorproeven, om de smaak van het wandelen
weer te pakken te kriigen!
Nou, dàt- is wel gelukt: een bebloede linkerrroet en een knol
van een blaar oP I0!n rechterhiel!
Desalniettemin was het een heerlijke wandeling in precies
4 uur zuivere looptijd. (inderdaad, ik heb aardig doorge-
stapt! ) .
Oof in onze vakantie op Madeira rond de Kerstdagen hebben Bea
en ilc lange wandeltochten langs trlevadarsrr gemaakt.
Ik heb er dus alueer ècht zin in! ! ! !

IÍE GAÀ}T NÀAR NIJI,ÍEGEN TOB !!!!!!!!

I{i] JIJ ook eens DE Vierdaagse lopen, dan is dit je kans! ! ! !
VeIe (toekomstiqe-) wandelaars in uijn omgeving (familie,
vrienden, The Hague Road Runners, mensen van het Min. van
Justitie en Min. van Binnenlandse Zaken en KNatres-leden)
hebben uitgekeken naar deze hele speciale Vierdaagse:
de 75e !!!
De l{IT geeft hiervoor zelfs op 9 juli è:s. een sPeciale 75
cent-zegel uit met het Vierdaagsè - motief ! ! !
Àfhankelijk van je leeftijd noet je 4 x 50 kiloneter per dag
(heren) of 4 x 40 kilometer per dag (danes) lopen-
Éinaer kan ook, maar dan ontvang je nalleen uaarrr een oorkonde
en niet DE wandel-medaille, welke een offÍciëIe Nederlandse
onderscheiding is rtvoor betoonde marsvaardigheidrr ! !
Te zijner tijà zullen we bekijken, welke afstand je precies
moet lopen vóor deze onderscheiding (ouderen behoeven minder
te lopen).
Natuurlijk......, je krijgt hern niet kado!
De slogan: rlJe moet er uel wat voor doen! ! ! lrr gaat hier zéRer
op.
vàn verschillende kanten (IlRRzKNatres/l'tin-v-Justitie-Biza) is
nij gevraagd om als een soort coördinator op te willen Èreden
en een trainingsschema te naken.
Dat wil ilc graag doen.
ED. . . . . ik heb meteen al enige tips en rrspelregels'r:

1. Iileet je nu al bijna zeker, dat je de Vierdaagse dit- jaq
gaat iopen, regel dan zo spoedig nogelijk.je qlaapplaats in
Íiineqent t (het lrordt vréselijk dnrk dit jaar! ! )
vià dé KNBIP is dit ook mogelijl(, als je in Nijnegen

niemand kent.
Je ontvangt in febnrari het inschrij fformulier van nij .
IIc kan je niet met een slaapplaats helpen!

2. Koop bij je éérste wandelmars een IÍAIIDELBOEK.IE als
je dit nog niet mocht bezitten.
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Kost f. 1r-. Hierin kun je elke mars laten afstempelen
alsmede Je belevenissen van de tocht opschrijven.
(Erg leuk, om later al je belevenissen nog eens te lezen! )

3. Inschrijven voor oefenmarsen alsmede voor de Vierdaagse
doe je íel.f, ter plaatse of bij voorinschrijving.

4. Verzamelen/starten doen we gezamenlijk.
Tijdens de mars zal de groep zich door verschillen in
tenpots in kleinere §Jroepjes opsplitsen.
Zoek daarom iemand (óf enkele mensen) in de groep, die jouw
tempo heeft (hebben) en je aardig vindt-
Dat maakt het wandeien op lange tochten stukken plezie-
riger!

Van nij kunnen jullie eind januari 1991, wanneer de nieuwe
wandellidsen er- zí)n, een schema van marsen in Zuid-Holland
vetÍIachten.
Dit schema start rnedio maart met marsen oP zondag, daar ik op
de zaterdagen nog CPC-hardlooptraining geef.
Vanaf april kun je meestal zaterdags (of zondags) wandelen.
l{ocht jé liever op andere dagen/plaatsen wandelen, haal dan
bij de KNBIO in I s-Gravenhage de IIÏ{AI'IDELIíIJZER L991rr (het
gfóene boekje), dan kun je zelf, enkele wandelingen uitzoeken.
We starten fustig net 15 of 20 kiloneter, daarna voeren we het
langzaam op naar 4O en 50 kn.
ZeLi zal. ik, op de ueeste marsen aanwezig zí1n en neelopen.
Er zullen er ÍeI enkele voor mij uitvallen i.v.m. diverse
oefeningen van het Korps Nationale Reselíve, nijn nilitaire
rhobbyn
IÍandelnarsen die zeker op het programma zullen staan zijn:

L3/L4
Medio
22/23

april * Duinenmars (25 kn. )juni * oriëntatie-(nacht)wandeling (ong. 30/35 km.)
juni * Nachtstrandwandeling H.v.HoIIand -> Scheveningen

(2s km. )

Internationale meerdaagse wandelmarsen :

2x4
2x4

(2x
(2xt

me
me

04/os
25/26

t * BIÀNKENBERGE, Belgiè
* DIEKIRCH, Luxemburg

24/
20/

2)
o)

Hierover hoor je t. z.l. nog het nodige.
Natuurlijts tcun je op de dag van de mars ook een andere afstand
(groter óf fteiner) kiezen, maar dan loop je tralleentt op die
afstand.
De door nij aange§[even opbouw is de rrideale lijntt, zullen we
maar zeggen.
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Mocht
adres

je nog vragen hebben of iets willen weten, nijn naam en
is:

Hans (J.J. ) van der Vecht
Anjelierstraat 30
2565 SZ rs-Gravenhage
Tel.: 070 - 363.42.L2 (Privé)

Zo spoedig nogrelijk opsturen of bij nij
Zie boven

Om enig inzicht te hebben in wie er allemaal meedoen en i?.tijdig'cle nodige info te verstrekkgr1r -verzoek ik je let bij-
gaànaà inschrijfformuliertje bij nij in te leveren of op te
sturen.
Bedankt en tot de eerste trainingsmars op 16 naart a.s ?

Hans van der Vecht

inleveren :

Na ontvangst van dit formulier stuur/geef ilc je Z.s.rl. een
trainingsschema en info over de buitenlandse marsen.
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Berichten van de Technisclre Cornrnissie

Technisctre CornmisEie

De technische commissie (TC) is een adviesconmissie van het
bestuur op (atletiek)technisch gebied. De TC adviseert niet
alleen naàr organiseert bijvoorbeeld ook wedstrijden en keu-
ringen, en voert daarnaast zelf een aantal zaken uit.

De Technische Conmissie bestaat uit:
Noortje Albers (para)nedische begeleiding, wed-

strijd-organisatie
Peter Grond indeling looPgroePen
Erik Huigen coördinatie, secretariaat, contact be-

stuur
Wim Paardekoper toPsPort
Frans Perdijk contact trainers, indeling 19op-

groepen, organisatie wedstrijden
Herman v.d. Stijl CPC-actie, wedstrijdorganisatie

a

a

Adviseur:. Ham Hendriks opleiding trainers, coaching
topsporters, sportzaal

Technisch Plan 1991

Duidelijkheid is van belang voor elke vereniging. Hierbij kan
gedacht worden aan duidelijkheid over wat men wil bereiken,
àuidelijkheid over de manier waarop zaken gerealiseerd moeten
worden en duidelijkheid over wie welke bijdrage levert. In het
technisch plan geeft de technische commissie aan wat zij in
L991 wil bereiken.

Het technisch plan besteedt aandacht aan:
. Trainers (taken, opleidingen etc. ). Trainingen (clulbtrainingen, cPc training)
. (Paramedische) verzorging (massage, fysiotherapie)
. Trainingsmateriaal (g1mzaal, hartslagrmeters, videacappa-

ratuur). Topsport. Financiën
Ííie meer wil weten over het technisch plan 1991 kan een exem-
plaar aanvragen bij het secretariaat van de vereniging (Àstrid
Pieterse) .
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Uassage

Eén van de eerste punten van het technisch plan da! werd
àangepakt, is de uitUreiding van de massagenggg_Iijkheden.
Vanít- 1 januari 1991 zijn meer Dasseurs beschilÖaar. IIRR leden
kunnen nu op maandag, wóensdag en donderdag gemasseerd worden.

Intekenen kan op de intekenlijsten in het rrlr[edisch Centnrn
I{esttt (d.w. z. blj de paramedische mimte) .

Sportkeuring

IIRR-leden die zich tegen een beperkte vergoeding (fl 15r-)
spàrtrneaisch wiIlen làten keureí, lnrnnen vanaf begin januari
tèrecht bij ... (zie volgende pagina).
Deze sportÉysiotherapeut neemt een volledige 

- 
sportmedischkeu-

ring ai. Geinteresseérden kunnen zich inschrijven op de inte-
fenÍijst die naast het uitslagenbord in het clubhuis hangÈ. 

_

foortje Albers neemt dan contact op over een afspraak voor de
keuring

Meer nieuws ....
Meer nieuvs volgt. Opruerkingen en Euggesties zijn welkon bij
de Technische Coumissie.

Erik Huigen

t,l

1sl f t /
f;", ,.o, 

"rronment 
toopschoenen en

b *n,ng o, Goretex runntngpants. Termoilct»r
|Gflil,'

\ 4

\
È

-
ondergoed en SpolÍteste/,s Neem p oude schoenen mee voor n

uilgebrede síabliletts- en voetanalvse en estloop (buÍen)
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?
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CATENDAR

(

I

I

CALENDAR

Istr't lt
abouttlme?

Isn't it
about time?

I{EDSTRIJDKÀI.EIIDER 199 1

*) = aanbeveling TC voor opname in Èrainingsschemars

*) 2 naart
*)9rr
*)16[
*)23,

30 'l31 ||

7 apr
13 !r

*) 2L rt

30 rt

*)30,

2 nei
*) 11 ,

L2 rr

*) 16 rr

*)25r
31 r

*

i1

Iangs de Gouwe loop - 10 Io
15-20 lo van Àlphen
1 van de 4: 5/10 kn
city-Pier-city - Lo/2L tu
Zilveren Molenloop
30lo (voorbereiding marathon Rtdan)

Golden Tulip loop - LO/2L W
Iilestland - I + hele marathon
Rotterdam - 15 km + hele marathon
[íesterhoutloop - 20 lo
Prestatielopen - 5/LO/LS l@

Laan van Pootloop - S/LO/LS fu
Lenteloop'- 10115 kn
tN - 10 kn/l + hele marathon
(ni.euw parcours)
Laan van Pootloop - 5/LO/L5 kn
Meryedeloop - LO.9/2L 16
Vierdorpenloop - 21 kn

IÍaddinxveen
Àlphen a/d Ryn
Den Haag V&LTC
Den Haag
Rijpwetering
Maassluis

Hoofddorp
Maassluis
Rotterdam
Bevemij k
[íassenaar/
Zoetermeer
Den Haag
Papendrecht
Utrecht

Den Haag
Sliedrecht
Oud-Beijerland

)

uni Elsenburgerbosloop - 5/Lo/L5 t@ Rijswijkrr Paleisloop - 20 kn Soestdijktr Grachtenloop - 5/9/Lg lon Amsterdam

4)
9
9
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gr
L3|l
L4 rr

15 rt

*)16ll
25 rr

*) 30 rr

25 aug.
*)31 [

skn ( rr

L/L,5-4O-10kn ( "
1-50-10 kn ( "

2 juli
4rt
6ll

Kopjesloop - 5/LO/L5 kn
Laan van PootlooP - 5/LO/L5 kn
Uurloop
Marathon
3 gNl/LO tu/+ + hele marathon
ElsenburgerboslooP - 5/LO/LS tu
Te lÍerrre prestatieloPen
ElsenburgerboslooP - S/LO/LS tu
Laan van PootlooP - 5/tO/L5 kn
Tlphoon - 10 EI.t

(F+L)
(z+F+L
("

Delft
Den Haag
Hilversum
Enschede
Leiden
Rij swijk
Rijswijk
Rijswijk
Den Haag
Gorinchem

Den Haag
Naaldwijk
Rotterdam
Leiden
Rij swij k
Woerden
Leiden
Delft
Maassluis

*)

I,TÀRÀTHONS

NÀTIONÀÀL (niet genoemd in wedstrijdkalender maart-juli)
25 nei Klazienaveen + I{ageningen
6 juli Noordseschut

L4 sept. Hilvarenbeek
2L sept. Leeuwarden
22 sept. Almere + Dordrecht

*) 13 okt. Eindhoven
26 okt. Etten-Leur (in voorbereiding 30 km Dordrecht 6/LO)

*) 10 nov. Amsterdan ( iden )

TNTERNÀTIONAÀL
5 mei Mtinchen

L0 mei Harnburg
29 sept. Berlijn
13 okt. Lissabon + Athene
27 okt. Frankfurt
3 nov. New York

L7 nov. Rome

Duathr/triathlons
(Z= zwernmen, P = fietsen, t = loPen)
*) L6/L7-3 Holland vierkamp F* schaatsen*Z+L

1 april Duathlon O,5/Lr1 - S/LO/LS tu (Z+L)
*) 25 rr Minitriathlon 1-45-10 kn (Z+F+L)

12 nei Duathlon 4O/2O /*) 15 juni Minirzkwart 1-45-1
29 rt rr 1-45-1
29 ll ll 1-45-1

3kn
km
kn

6/
0
L
0,

)
)
)
)
)

ll
ll

tloot:
Uiteraard zijn de belangrijkste en vaak dichtstbijzijnde
evenementen leselecteerà. Èen keuze is gemaakt uit wedstrijd-
kalenders KNÀU + trinloopboekje + next run 1991.
Op het moment van samenstellen waren de jaarlcalender van
Dirursport + rredstrijdboeken districten llest I en II nog niet
verschenen.
Àanvullingen in het volgende clubblad-

Samenstelling en inlichtingen: Harm Hendriks (teI. 070-3867679).
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Bar Bericht

Vanzelfsprekend staat je drankje klaar na de trainlng. En dat
broodje gezond. Dat dit al1es enige organisatie vereist moge

duidelijk zLjrt. Dat dit niet altijd tot elke runner doordringt is
evenzeer duidetijk. De drijvende kracht achter dit alles Ís de
Barcom-issie die op dit monent bestaaÈ uit:

!Íichel Aarts
Noortje Alberts
Rob Krahmer
Heidi van de Veer
I.IaLtraud Vingerhoed
Cees Vi.sser

Zonder de vrijwilllge lnzet van een aantal runners die op de
trainingsavonden bardienst draaien zou dat drankJe en broodje
echter niec aangereikt kunnen worden. Op dit tromenÈ beschikken we

over een enthousiaste ploeg waanran eenieder slechts één keer in
de zes a acht weken hoeft oP te draven. Dat zouden we Exaag zo
houden want uiteindelijk gaac het ons alIen om het hardlopen! Met
hec oog hierop nodig ik r':nners die nog niec zo'uet waren uic om

zich op te geven voor een bardienst. 0p die manier draag je een
belangrijke sceen bij ln het clubgebeuren en bovendien is het de
ideale manier on je mede-runners ook eens vanaf de andere kant
van de bar Ee leren kennen.

TOON JE SPORTIEVE I(AI.IT EN GEEF JE OP ! !

Inlichtlngen en aannelding bij Cees Visser, te]. 3445891
3465328

(werk)
( thuis )

,^<1t

c Copyright HRR
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BARROOSTER
THE HAGUE ROAD RUNNERS

HAGUE

I{AANDAG TJOENSDAG DOT{DERDAG ZOIiIDÀG

28 jart..
x/m

3 feb.

John ZuiJdwijk
Paula Cousijnse

Ton Toet
Jac§ van Tllborg
Karin DuvÍgneau

Paul Engelen Iíaltraud

4 feb.
t/m

10 feb.

Rlet van Putten
AnJa Langeveld

Peter Magnee
Joop den Ouden
Carla Velthulzen

Fellx HeiJnen

lL feb.
t/m

17 feb.

Ben Hermans
Anne Ííiersma

Ineke Vlsser
Ghr.den Hertog
Anneke Kloostra

NoortJe Alberts !íaltraud

18 feb.
x/m

24 feb.

Armln vd l'leulen
Fellx Heijnen

Ttrea van Dijk
Berry Kraoer
Bas Langerak

Paul Engelen ?

25 feb. !

t/m
3 mrt.

Paula CousiJnse
Carla Velthulzen

Lydia Blok
Mlldred vt Kruijs
Hans Zuurnond

Fellx Heljnen
Irna Vogels

?

4 urt.
t/s

10 nrt.

Jaap Bernhard
Daphny Kouer

Lynn Halluann
I::na Vogels
Cees Vlsser

Noortje Alberts

11 nrt.
E/m'

17 nrt.

Ruud v.Groeningen
Piet t{eijnders

Joop den Ouden
Chr.den Hertog
Els Kenpen

Paul Engelen 7

18 nrt.
t/a

24 mrt

Nico Tetteroo
Ria vd Berg

Ton Toet
Jac§ van Tilborg
Karin Duvigneau

Felix Heijnen 7

!íaltraud

?

Inlichtingen en aanmeldingen bij: cees vlsser, cel. 344589L (werk)
of 3465328 (thuis)
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Naam

ÀÀNI'ÍEL,DINGEN VÀlI NIEUIÍE LEDEI{ IN 1991

Y:i
Januari

John van Asten
Susan Ann Bacheller
Nico Dijkhuizen
Ferry Dutour
Jan Fehling
Germaine Hossfeld
Luit van Houten
Àllard Kappetein
Wa1ter Kosho
Àris oosterou
Barry Rutten
Ronald Seijsener
conny Snithuis-vàD Eersel
Tony lÍesseluan

John Bacheller
Egbert Darrinlcel
Enrin Dutour
Han Elkerhout
Theo Hodes
AniÈa van Houten
Lonneke IIus
Jacqueline Koestal
Paul Mertens
Don van Ruiten
Jose Rutten-van Rijmenam
Sinon Snithuis
Marcel Steeneke
Martha Willemsen

Àantal leden: 28 lleren: 19 Dames: 9

Welkom op de vereniging ! !

u\icrcnsetaan 47-4(l Den Haag ïel. 070-458ti55

a

ALLE
OP ATTEIIEKGEBTED

O

(t

t,

.f
J
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TECIINÏSCTIE ORGÀTIISÀTIE TÏIE HÀGT'E ROÀD RT'NilERS

De Technische Cornmissie bestaat momenteel uit:

Lopers: Noortje Alberts
Erik Huigen
I{im PaardekoPer

Trainers: Peter Grond
Frans Perdijk
Herman v.d. St,ijl

(tel. :
(tel.:
(tel. :

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

070-3s4069O)
o7o-3805161)
070-3472O5s)

o70-3544103 )
070-3472420'
070-3939485)

Zonodig aangevuld met Hatm Hendriks (trainers-begeleider) a1s
adviseur.

Paramedisch corPs

Fvsiotherapeut:

I'tasseurs:

Dannis v.d. Berg

maandagavond:
woensdagavond:
donderdagavond:

Lieske Mulder
cijs Kievith
Thea van Sante

Massage:

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak) na
2O.OO uur (zíe lijst op bord in kamer 'II{EDISCH CENTRIT}íI).
Kosten per behandeling f. 10r-.

Consultatie fysiotherapeut

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

Gebruik sportzaal (in overleg met Ham Hendriks)

overiqe activiteiten in sportzaal clubhuis

Yoga - dinsdagravond vanaf 19.0o uur
infomatie Noortje ÀIberts
(tel.: 070-3540690) .

Fitness - donderdagavond 19.00 - 2O.3O uur
informatie Hatm Hendriks.
(tel.: 070-38676791.
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Gerrit van PeIt,
(voorzitter)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr. )

Astrid Pieterse
(secretaris)

Loes Aarts
(2e secretaris)

Miche1 Àarts
(ledenadm. )

Frank Thuys
(penningrneester)

Het beStUUr VAN TIIE HÀGUE ROÀD RT,NNERS;

L,n.v.Meerdenroort 563 , 2563 AX Den Haag
teI. O7O-363452L

Regentesselaan 74, 228L vII Rijswijk
tel. 070-3999613, giro 56992L5 t.n.v.
wedstri j dsecretariaat

v. tumeystraat 52 , 258L XD Den lIaag
tel. 070-3502860

Tourmaliln 26, 2691 TR rs-Gravenzande
tel. OL748-L4549

Toumalijn 26, 2691 fR rs-Gravenzande
tel. OL748-t4549

Zeekant 1o4h, 2586 JJ Den Haag
tel. 070-3520540, giro 263695L t.n.v.
The Hague Road Runners

Redactie EOT ROÀD Rt\,ltEIÍ

Loes Aarts

Els Bloemen

zie boven.

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

Fred v.d. Gon Netscher Rrttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
tel. 070-3524715 (O35-72L75L, werk)

Ruud van Groeningen 2e Ant.Heinsiusstr. 84, 2582 VIí Den Haag
teI. 070-3544992 (07O-38432LO, werk)

Christiaan den Hertog C. Reinierszkade 133, 2593 HN Den Haag
tel. o70-3859720 (020-6491655, werk)

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

Renée van der Roest vermiljoenstraat 53 , 2284 Gv Rijswijk
tel. 070-3943193

Ger Snijkers

Nico Tetteroo

Clubhuis

Queridostraat 3,
tel. 070-3860544

2274 XC Voorburg
(070-369434L tst. 3306)

Nieuwediepstraat L4,
tel: 070-3238801

2547 TJ Den Haag

Doorniksestraat 30, 2587 XIÍ Den Haag
tel. 070-3504691
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Lichtdrukken

o Lichtdrukkerij / Lichtdrukmaterialen. Kopieerservice / Kopieermaterialen

: indien noodzakeliik klaar terwiil
u wacht en gratis gevouwen

Lichtdrukmaterialen : veelal uit voorraad leverbaar

Kopieerservice : voor grote en kleine oplagen
A4lAg ingebonden of niet, klaar
terwijl u wacht of volgens
afspraak

Plastificeren : Vm A3 klaar terwijl u wacht,
andere formaten op bestelling

Kopieerpapier : A4lA3 uit voorraad leverbaar
ook per pak (500 vel)

Loop eens langs of bel voor een afspraak!

Edisonstraat 15G - 2723 RS Zoetermeer - Tel. 079 - 426611 - ïelefa,x 079 - 312655

I ndustrietenein Zoeterhage
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