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vooRwooRD

THE IIAGUE TEN I'{II,ES
op het moment dat ik dit voor:voord schrijf, aan de vooravond
van de najaarsvergadering, woeden de emoties rond de laatste
versie van de Hagfue Ten Miles nog na. Merlcwaardigemijs was
dit een wedstrijd waar de meningen erg over uiteenliepen.
De tijdens de dag tatrijke actieve clubleden keken rs avonds
bij het eten en het feest tevreden terug. Goed, €r $raren
dingen niet gegaan zoals ze hoorden, maar de sfeer was goed
geweest en er lras weer goed en intensief samengewerkt.

ï{at een domper litanneer de volgende dag nieuwsgierig de Haag-
sche Courant werd opengeslagen. rrOntevreden atletenrr, meldde
de vette kop boven een kritisch artikel. De AW (het bondsor-
gaan van de KNAU) deed het in dezelfde strekking enige weken
later nog eens dunnetjes over en zelfs een trimmer die teleur-
gesteld tlas, kreeg ruimte toebemeten bij de ingezonden brieven
van de HC.

Deugde er dan niets van? Integendeel, degene die twee weken
Iater de Zeven Heuvelenloop in Uijnegen bekeek, concludeerde
dat de magere ambiance aldaar in de verste verten niet met
Houtrust vergeleken mag worden. Bovendien is er geen publici-
taire ruimte voor de zwijgende meerderheid die met aanhang,
genoten heeft van een niddag uit. Gelopen van en naar herken-
bare lokaties en onder applaus finishend oP een warme indoor-
baan..., wat wil je nog meer?
om misverstanden te vermijden; het bestuur is trots op haar
leden en dankt eenieder voor haar/zí)n inzet!

Iets heel anders is, dat er kritisch naar deze en toekomstige
wedst,rijden gekeken moet worden. Is het inderdaad niet zo dat
de 10 EM door het ontberen van een forse sponsor te groot is
voor het senret, maar te klein voor een tafellaken? I{ordt er
met een dergelijk inschrijfbedrag van trimmers niet te veel
gevraagd? !íoet je volgend jaar, wanneer niet tijdig een geld-
schieter wordt gevonden, maar weer hopen op een verlossende
subsidie van de Gemeente Den Haag?

Meestal worden voorsoorden in clubbladen van niet meer inhoud
dan die van een lege huls voorzien. In dit voonvoord wil ik
echter aandacht vragen voor de discussie die de hele vereni-
ging aangaat: moet de Hague Ten Miles doorgaan op de manier
waarop het nu gaat? uijn standpunt is - het schijnt overigens
antiek te zijn - dat wanneer het opnieuw aan inkomsten gaat
ontbreken, de tering van de wedstrijd naar de nering gezel-
moet worden. Desnoods dan maar geen toppers en wellicht ook
geen Houtrust. Een aantrekkelijk prijzenbedrag uitloven en
maar zien wie er komt. De overheadkosten laag houden en als
het kan de opbrengst voor de vereniging groot.
Dit zou natuurlijk jammer zijn voor onze, met veel moeite
verhrorirren plaats in het wegcircuit, dat overigens van onze
nationale rtoppersr wel eens wat meer krediet zou mogen krij-
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gen. Realiseren zí) zíc}r eigenlijk wat er in Nederland op
wegatletiekgebied resteert als dit circuit eraan gaat?
voór de club is het te hopen dat de wedstrijd volgend jaar
beter wordt en dus een grotere lraardering krijgt.
Hoge bomen vangen immers veel wind en als je pretendeert een
weàstrijd voor een nationaal circuit te kunnen organiseren,
moet je ook de toets der kritiek kunnen en willen doorstaan.

ACCODíI.ÍODÀTrE
Aan het niet eindigende venrolgrerhaal van ons clubhuis dient
weer een nieuw hoofdstuk te worden toegevoegd. De ver:sikkelin-
gen van het laatste halfjaar laten zich als volgt kort samen-
vatten. Nadat het parkeerterrein van De Bataaf door de uit-
breiding van Madurodam a1s lokatie was komen te vervallen,
zijn de onderhandelingen over een tijdelijke plaats - voor het
aI door ons aangeschafte clubhuis - met de dienst Ruimtelijke
en Econornische Ontwikkeling (R8O) henrat. Meer dan tien ver-
schillende plaatsen aan alle kanten van de stad zí)n onder-
zocht, met a1s laatste twee overgeblevenen een voormalige NÀ}í-
lokatie in Marlot en een parkeerterrein aan de Kievietsbloem-
Iaan in Kijkduin.

Vanwege de grote aanlegkosten van de nutsvoorzieningen (argu-
ment HRR) in Marlot en een veto van de Dienst Groen-
voorzieningen (argnrment Gemeente) bleef de Kievietsbloemlaan
als laatstè over. Na beraad heeft het bestuur zich hierover
positief opgesteld en werd zelfs een afwikkeling binnen 1991
VeftlaCht.
IJdeIe hoop, zo bleek aI snel. De dienst Verkeersonderzoek
dwarsboomt nanelijk het plaatsen van het HRR-clubhuis op deze
plek in verband met de te verwachten parkeeroverlast. Hier is
èchter het laatste woord nog niet over gezegd...

Ondertussen is ons het parkeerterrein tegenover de discotheek
De Marathon aangeboden. Het bestuur heeft hierop gereageerd
met een definitieve afwijzing. Persoonlijk initiatief van
wethouder Dijkhuízen, na The Hague Ten Mi1es, heeft het par-
keerterrein naast Houtrust weer als mogelijkheid in beeld
gebracht. De laatstgenoemde lokaties worden momenteel verder
ónderzocht door de Gemeente, daarbij nauwlettend gevolgd door
de HRR. Jelle v.d. Veen (van beroep architect) is enige tijd
geleden gevraagd deze zaak namens het bestuur te volgen. Jelle
ías al lid van-de acconmodatiecommissie en draait voorlopig in
de bestuursvergaderingen mee. Met zekerheid iets zeggen over
een nieuwe lokatie kan dus nog steeds niet. I{el heeft wethou-
der Dijkhuizen bevestigd, dat The Hagrue Road Runners de Door-
niksestraat niet hoeft te verlaten voordat er een aanvaardbare
nieuwe vestigingsplaats is gevonden.

Gerrit van PeIt
(voorzitter)

6 c copyright 1991 llRR



EOT CLI'B TIIFO

Jelle van der Veen is door het bestuur uitgenodigd de
bestuursvergaderingen bij te wonen als aspirant-bestuurslid.
De bedoeling is dat Jelle t.z.t. de portefeuille bouw en
onderhoud accommodatie krijgt.
lÍoensdag 11 decenber is de tweede B.C.O vergadering. De let-
ters B.è.O. staan voor bestuur conmissie overleg. Op deze
vergadering wisselen bestuur en leden van de diverse
connissies uit wat er speelt binnen de vereniging. De notulen
worden gepubliceerd op het nededelingenbord, zodat ieder lid
kennis kan nemen van wat er besproken wordt.

Loes Àarts en Àstrid Pieter§e willen graag in kontakt komen
met enthousiaste leden n/v die nee willen doen en denken in
een aktiviteitencommissie.

De The Hague Ten Miles $ras een sportief en financieel succes.
Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die aan de loop hebben
meegewerkt.

Ton Heerkens en Tom Hofman volgen de cursus Trainer Loop-
groepen, die deze keer bij Sparta wordt gege{9n. In het
voorJaar kan de vereniging weer twee gekwalificeerde trainers
begroeten.

Cor van Putten heeft besloten per 1 januari L992 de vereniging
als trainer en lid te verlaten. Cor, ooit binnen gekomen als
deelnemer aan een CPC aktie, 9af tot voor kort training op
maandag- en donderdagavond. Hij wist daarbij een zeer
enthouéiaste en trouwe groep om zich heen te verzamelen. Bij
deze bedanken wij Cor voor zijn inzet.

De CPC aktie start begin januari Lggz. Nieuw dit jaar zijn de
5 kn groepen. De oude gretrouwe 10 en 21 kn groepen zijn
natuurlijk blijvertjes. Op het mededelingenbord hangt een
lijst waàrop téden àie ae nieuwe lichting willen begeleiden
zich kunnen inschrijven.

Het CPC weekend vindt plaats van 13 t/m L4 maart in
Vierhouten. Op verzoek van de trainers is het weekend wat
Iater dan tot nu toe gebruikelijk htas.

De nieuwjaarscross is op zondag 4 januari a.s. om 15.O0 uur.
Na het crossen is de nieuwjaarsborrel. Alle leden en hun
fanilieleden zijn van harte welkom. Gelegenheid om het crossen
te oefenen, is er op 15 decenber bij de clubcross.

De nieuwe collectie winterkleding met clublogo is gearriveerd
en te bestellen bij Àstrid Pieterse.

7
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Verslag van de discussieavond vaa donderdag 31 oktober jI.
trGaat clubliefde betaald wordeD?tr.

Op donderdagavond 31 oktober jI. waren ca. 30 leden in de
fitness-ruimte aanwezig om te discussiëren n.a.v. bovenstaande
veel discussie oproepende vraag.
De aanleiding tot het organiseren van deze avond was een
verzoek van de leden aan het bestuur op de algemene ledenver-
gadering om eens te praten over het vele vrijwilligerswerk dat
gedaan wordt en het eventuele vergoeden van deze diensten.

Àchter de tafel zaten Ronald Boekkamp, t.c.-lid en voorzitter
van de discussieavond, de heer Ke1der, projectleider stichting
Provincial.e sportraad en de heer Schikhof, penningrmeester van
het gewest en lid van de Leidse Road Runners. Jamner genoeg
kon de derde uitgenodigde spreker niet aanwezig zijn. Deze
heer, van de Nederlandse Federatie Werkers in de Sport, een
organisatie voor trainers van sportclubs, had echter wel een
stencil net stellingen opgestuurd.

De heer Kelder hield een zakelijk verhaal over de financiëIe
consequenties van het betaald in dienst nemen van vrijwilli-
gers.
I{anneer er sprake is van een echt dienstverband, moet de
werkgever premies afdragen en belasting betalen, wat een
ingewikkelde loonadministratie betekent. Een reëIe onkosten-
vergoeding betalen aan vrijwilligers kan, zonder dat bedrijfs-
vereniging en belasting in actie komen.

De heer Schikhof vertelde een boeiend verhaal over het ont-
staan van de Leidse Road Runners, waarin veel leden hun eigen
errraringen herkenden. Hij stelde dat de noodzaak tot betalen
bij een wesÍatletiekvereniging niet zo groot is als bij een
atletiekvereniging met ook technische nummers. Bij gehlone
atletielcverenigingen is het sinds jaar en dag gebruikelijk dat
trainers betaald worden en anderen dan trainers niet worden
betaald, hoogstens een onkostenvergoeding krijgen. Deze tradi-
tie bestaat bij een wegatletiekvereniging niet' Hier vindt men
soms wel een betaalde trainingscoördinator.
De heer Schikhof die beide werelden kent, vertelde verder dat
de ondelinge solidarideit en saamtrorigheid bij een wegatle-
tiekvereniging veel groter is dan in een gewone atletielcrrer-
eniging. Hierdoor zijn wegatleten meer bereid vrijwillig tijd
in de club te steken.
Betalen of niet is volgens Schikhof niet het hoofdthema.
Belangrijk is om eerst duidelijk te hebben wat je als vereni-
ging wilt bereiken en langs welke-weg. Àfhankelijk van de
keuzes kan hier betalen van trainers of anderen bij horen.
De NFI{S stuurde een stencil net enige belangrwekkende opmerkin-
gen.
Deze werden door Ronald onder woorden gebracht in voor- en
nadelen van betalingen. Voordelen zijn dat vrijwilligers goed
gemotiveerd zí)n, dat werken met vrijwilligers geen lastige
werkgevers-verantwoordelijkheden oplevert, dat de kosten van
betalingen niet drukken op de jaarcontributie en dat de

c Copyright 1991 llRR
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vrijwilliger zelf binnen de sport een mogelijkheid vindt zich
te ontwikkelen.
Nadelen zijn dat deskundig kader scholing en bijscholing moet
volgen en dat dit voor vrijwilligers een grote belasting is en
dat de kwaliteit van de sportbegeleiding achterblijft, ondat
betaalde professionele krachten niet ingeschakeld worden.

Na deze inleidingen volgde een levendige discussie tussen de
aanwezigen. Sonmigen noemden het werken met vrijwilligers de
charme van de verenigi.g, anderen pleitten voor een professio-
nele benadering oro kwaliteit te garanderen en daarom voor het
betalen van b.v. trainers
De kern van de discussie, waarin ieder zich in meer of mindere
mate kon vinden, was dat de vereniging moet professionalise-
ren, dat daar een goed beJ.eidsplan bij hoort, dat er lmali-
teitseisen aan vrijwilligers gesteld moeten worden en dat er
functie-onschrijvingen moeten worden gemaakt. De vereniging is
na de onstuinige groei en alle problenen die daar bij hoorden
nu een gevestigde vereniging geworden, waatíran de organisatie
duidelijk en goed op poten moet worden gezet en waarvan de
communicatie-J.ijnen noeten worden geoptimaliseerd.

Het was een constructieve avond, waarin open is gepraat over
wat de vereniging bezighoudt.
De sprekers en voorzitter werden bedankt net bloemen en wijn,
hraarna de deelnemers nog uitvoerig napraatten in de bar.

Loes Aarts

10 c Copyright 1991 llRR
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trORT VER8I..AG VÀ}T DE ÀI.GEUENE IJEDEIÍVERGÀDERTNG
vnN 26 NO\rEUEER 1991

De vergadering werd geopend door onze voorzitter Gerrit van
Pelt. Er hlaren circa 30 leden aanwezig.
Het doel van de vergadering was het voorleggen van de begro-
ting L992 aan de leden en daaruit voortvloeiend het vaststel-
len van de contributie voor het volgend jaar.
op de vergadering kwam ook het accoumodat5.eprobleem aan de
orde.

om met het laatste te beginnen, voorzitter Gerrit van PeIt
schetste een beeld van de onderhandelingen met de gemeente en
van de nogelijke lokaties die zí1n onderzocht. Goed nieuws is
er jammer genoeg niet. De Bataaf is afgevallen doordat Maduro-
dam dwars ging liggen. De Kievitsbloemlaan is onzeker geworden
doordat een gemeentelijke dienst protesteerde i.v.D. het
parkeerprobleem.
Ían wethouder Nico Dijkhuizen hebben lre de verzekering gekre-
gen te kunnen blijven tot er een goed alternatief is en de-
zelfde wethouder droeg als mogelijkheid een plaats op het
terrein van Houtrust Sport aan. ÀIIe nogelijkheden worden
onderzocht door de accommodatiecommissie.

In verband met bovenstaande werd ook de opslag van het door
ons aangekochte clubgebouw aangekaart. De opslag op het ter-
rein van de verkoper kost ons fI 700r- per maand en dat vanaf
juli jI. Het gebouw is daar blijven liggen, omdat er een paar
keer uitzicht lÍas op het snel vinden van een pJ.aats om het
neer te zetten. Dit mede i.v.m. de hoge transportkosten.

Nadat de aanwezíge leden geinfotmeerd waren over de accommoda-
tie-problenatiek, Iichtte Ronald Boekkamp het technisch plan
L992 toe. Hij noemde als hoofddoelen van het plan voor L992
het verbéteren van de cornmunicatie tussen T.C. en trainers,
bestuur en leden; het geven van meer steun en begeleiding aan
de trainers en het maken van duidetiJke afspraken met trainers
over wat van elkaar vemacht kan worden.

De begroting werd toegelicht door penningrneester Frank Thuys.
De duidelijke presentatie van de cijfers gaf niet veel aanlei-
ding tot vragen, zodat snel kon worden overgegaan tot het in
stenming brengen van het contributievoorstel van het bestuur.
Het voorstel om de contributie voor L992 te handhaven op fI.
140, - werd aangrenonen.

In de rondvraag werd nog vrij uitgebreid ingegaan op de uit-
slagrvemerking en de prijsuitreiking van de Hagrue Ten Miles
die door een aantal aanwezigen als gebrekkig werd ervaren. Het
organisatiecomité van de wedstrijd is zich bewust van de
kritiek op deze en andere onderdelen van de wedstrijd en zal
zich deze zeker aantrekken.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten door de voorzít-
ter. Loes Aarts
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Georgete Brugrman: Nederlands Kanpioen paarrijden 1965-1966.
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IOI,I8 eN GBORGETTE

ucorrie troaiugs had aog een oogje op heultt, rijst Georgette
Brugrnan trots lacbend op ecbtgenoot Louis tiJdens het vraagge-
spràf dat vij, Fred Y.d. Gon Netscber eu Peter líagnrée, uet
haar en haar nan àadden ia àua prachttge apparteuent aaa de
Scbeveningse EaVeukade. Eea foto, oorzaak van bovenstaande
bekentenis, tooat ola Georgettc ea de blonde zangeres vaa bet
levenslied zonaebadend aan öe rand varl eon zwenbad iu Torremo-
linos. Op dat nonent hebbeD re oDEe vragenlijst al afgeuerkt
eu zija ve bezl.g net bet sortereu vaa de Laboud val eeD aantal
vuiluiszakken net fotorgr op zoel Daar bnrilsDare €aeaplaren
ter illugtratie van de navolgeade tekst.

Tervijl de ene redacteur (Fred) precies op de afgesproken tijd
arriveert bij Huize Brugrman, is de ander (Peter) op dat moment
nog bezig in het clubhuis zijn schoenen middels koffie van een
andere kleur te voorzien.
Vanavond zijn we te gast bij een echtpaar dat zijn sporen
binnen de vereniging aI ruimschoots verdiend heeft. Louis (43
jaar, 64 kilogran, boogschutter) is de zoon van een HTM-
conducteur en geboren en getogen aan de Haagse Noordpolderka-
de. Hij maakte vrijwel vanaf de oprichting van HRR als wed-
strijdcommissaris deel uit van het bestuur. I{ederhelft Georg-
ette (Calandplein, 1950, sterrenbeeld stier) is nomenteel
trainster van groep 4 en maakte zich in het verleden onder
meer verdienstelijk door tijdens evenementen als de Babylon-
loop en The Hague Ten Miles aerobicshows te verzorgen.
nr zijn twee zaken die ons bij binnenkomst in de huiskamer
meteen overdonderen. De schitterende open keuken die een hele
Iengtemuur bestrijkt en een foto op schilderijformaat !'raaroP
Geoigette vanaf een berg een deel van het Amerikaanse YeIIow-
stone National Park overziet.
Georgette trots kijkend naar de keuken: rrMooi hè. Hij is
aangelegd door de jongens uit Louis zrn groep. Ton Toet heeft
de kasten en het aanrecht gebouwd en Frans ten Brink heeft
aIIe leidingen aangelegd.tr trEn die foto!rr, vraagt Fred. trDie
is vorig jaar genomen tijdens onze vakantie. AIs ik dàt zie
zou ik zo weer terug willen. Die stilte, de ruimtè.....het is
zo gigantisch. . . rr, dagdroomt Georgette hardop.

smeuÍg

vijftien minuten later dan gepland bijt Fred wat lacherig het
spi,ts van het intenriew af. rtlouis, ik heb enkele jaren ge1e-
dàn een vrij uitgebreid intenriew met jou gelezen in een krant
die ter gelegenheid van de city-Pier-city loop werd uitge-
bracht. Daaruit kwam naar voren dat je vroeger een nogal gezet
figuur was en dat je leven - zo begreep ik van dat verhaal
uit een variant op het klassieke rsex, drugs en rockrnrrollr-
thema bestond: een neutje, een vrouwtje en lekker eten.rl
Louis, op de van hen bekende reLativerende toon: rtNou dàt is
wat lichtelijk overdreven. Ik rookte en hield wel van een
glaasje, dat ontken ik niet.rr rrBn je had een te hoge bloeddruk
en een te hoog cholesterolgehaltett, vult Georgette aan.

c Copyright 199Í ilnn
15



Louis, grijnzend: rrÀchr....ik wilde a1leen het verhaal wat
smeuiger maken. rr Verlrolgens overstent ons gelach voor even de
achtergrondmuziek. Fred: rrl{anneer ben je met hardlopen begon-
nen.fr Louisz ttZotn jaar of acht geleden. Een collega van nrij
op Rijkswaterstaat, die wist dat ik wel eens meedeed aan een
prestatieloopje, had een advertentie in de Haagsche Courant
gezien van ene Keith Deathridge (de oprichter van HRR, F/P) .
Hij riep daarin mensen op om zich onder zijn'begeleiding voor
te bereiden op de CPC-Ioop. Ik dacht onniddellijk: rrDat is
iets voor nij! En dat bLeek ook wel te kloppen.t' Georgette:ItZijn stijl sprak jou wel aan, hè.rt Louis: trZeker, Keith was
het tlpe van Iniet lullen, maar poetsen. I of-ie nou altijd
precies werkte volgens de richtlijnen aan welke tegenwoordige
trainers moeten voldoen, is weer iets anders. Zo liep hij meer
voor zichzelf en lette soms helemaal niet op wat er achter hem
gebeurde. rWie mij lief heeft, volge nij t, dat idee. Toch had
het wel iets.rl
dissideut

Peter: rrHerinner je je nog mensen van het eerste uur?rr Louis:
trEens kijken..., je had Jacques Beljon, Ton Vermo1en, Hans
Korremans en Jan van Egrnond die de ledenadministratie deed.
Fred3 ItJe bent nu een hele snelle veteraan die met gemak 1.15
Ioopt op de halve marathon, maar wat waren destijds je ver-
wachtingen? Louis (tertirijl Georgette ons opnieuw van koffie
voorziet): ItDie had ik niet. Ik ben voornamelijk uit gezond-
heidsovermegingen met hardlopen begonnen. WeI moet ik zeggen
dat ik nu veel bewuster leef dan destijds.rr Lacht. rtWat klinkt
dat zweverig, hè.tt Serieus: [Je hebt meer oog voor de natuur
gekregen, je Leeft en eet verstandiger. Mager vlees, meer
fruit, verse groenteren dat soort dingen.tr Peter: trHoe ver-
klaar je je progressie. rr t'Tja, ik weet het niet. Ik heb altijd
een beetje op gevoel getraind en heb nij nooit zo laten leiden
door trainingsschemars e.d. Dat is ook de reden geweest van
onze aanvaring net Harm Hendriks (voomalig hoofdtrainer,
F/Pr. HiJ vond dat wij, Ton Toet, iloop Seitzinger, enfin de
bekende Írroep, niet serieus genoeg trainden voor het niveau
van groep 1. We zijn er toen uitgegooid en voor onszelf begon-
nen. Het beroemde dissidentenclubje. Het eigenaardige is
alleen dat sindsdien, onder begeleiding van onze trainer
Marcel den [lu1k het ene na het andere P.R. gesneuveld is in
onze glroep. rl

zrartc Jcanne

Tot dan had Georgette rustig meegeluisterd naar het verhaal
van Louis. Vanaf het moment echter dat wij gaan inforrreren
naar haar verleden, is ze niet meer te houden en doet haar
illustere naamgenoot al,Ie eer aan.
rrVan niJn vijfde tot nijn twaalfde jaar heb ik aan klassiek
ballet gedaan. Daarna ben ik met kunst(rol-)schaatsen begon-
nen. In 1965 en 1966 ben ik tweemaal Nederlands kanpioen
paarrijden geweest. Dat was op de rolschaats. Op het ijs
werden we tweede. Fred: rrsamen'net lcuis?tt De aangesprokene:
rrNee jèh, ik kon pas veel later om de hoek kijken! tr Fred:
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rrWas dat niet in de tijd van Sjoukje Dijkstra en Joan Haanap-
pel.tt Georgette: rUa. Vooral kunstschaatsen was ontzettend
populair. Jammer genoeg moest ik er nee stoppen op nijn zeven-
tiende. Ik was op een keer tijdens een training nogal hard op
roijn rrrg terecht gekomen. Ik heb drie maanden in een gipskor-
set gelopen. Toch kwam ik door leden van nijn vereniging in
iets totaal anders terecht: het studentencabaret.il Gaat er
eens goed voor zitten. Met glinsterogen: rrDat was een leuke
tijd. Het waE niet politiek of zo. Het ging meer van: (zingt,
geaffecteerd op een Jasperina de Jong-achtige
manier) rtIK BEN ZWÀRTE JEANNE, EEN BERUCHTE KLEPTOI,ÍANE.....rr Ik
heb opgetreden in Theater In De Steeg, Pepijn....en (kijkt
naar l.ouis) tijdens een voorstelling in Naaldwijk hen (knikt)
leren kennen. Negentien was iktt, weet ze nog pertinent. Peter:
rrLiefde op het eerste gezicht? Georgette: Ja! wij zíjn mis-
schien wel wat oudemets (kijkt uitdagend), maar we waren
vorige maand wel mooi twintig Jaar getrouwd! . tr Fred: ItDat hoor
je niet veel meer vandaag de dag.rr rrPrecies.!r Venrolgens pakt
ze uit een van de KOMO-zakken vol rBrugrmanverledenr een aan-
lcondiging van de finale van een Posthoorn-talentenjacht. rtDat
was in 1971. Ik deed mee met een one-woman-show. Dat was toen
nog vrij ongebnrikelijk. tr Vemonderd kijken wij naar het
programmaboekje. over Georgette Parlevliet (haar ureisjesnaam,
E/Pl staat geschreven: rWat dit neisje net haar niniek weet te
doen, grenst bijna aan het ongelooflijket. Bij de overige
deelnemers lezen wij de namen van Tineke Schouten en Robert
PauI. Het geheel werd gepresenteerd door Jos Brink en uitge-
zonden door de TROS.

uorsy

ondertussen heeft Louis zijn vrouu er aI een aantal keren
fsamenzweerderig porrend' oP gehlezen dat alles wat zíi zegt.,
gepubliceerd wordt en dat wij wel vreselijk nieuwsgierig zijn.
Georgette, inniddels niet meer te stuiten, vertelt ons dat ze
verrrolgrens deel ging uitmaken van Theatergroep Marionet, die
donicilie hield aan het Zieken. zíit trDat was een periode van
zingen en dansen. Dat heeft geduurd van 1971 tot L982. We
deden heeL uiteenlopende dingen: showballetten bij het tv-
programma van Chiel Montagne rop Volle Toerenr, een kerstmusi-
èaL net Flairck en Theater De Àppe1 en we zijn naar Spanje
geweest met de Àndré van Duin Show. Louis ging heel vaak mee
naar onze optredens. omdat hiJ geen zin had in de rol van
passieve toeschouwer, werd hij min of meer onze vaste licht-
en geluidsman.tt Schaterlachend: rrlk geloof niet (wijzend op
haar man) dat htj het ooit erg gevonden heeft, want we waren
met veertig ueiden, dus hij vond het wel gezellig denk ik.rr
Louis lacht de lach der ingewijden. Georgette doorgaand: rruijn
Iaatste wapenfeit in de showbízz was het winnen van Hennie
Huismanrs Playbackshow in tggS. Een uit de hand gelopen act
voor een personeelsavond. samen met een vriendin deed ik toen
Liza Minelli en Joel Grey uit de filn Cabaret na. Wè zongen
rMoney, money, moneyrrt. Enthousiast: trHebben Jullie die filn
wel eens gezien.rr Zingend en ondertussen denkbeeldig net geld
rammelend: IIUONEY !,IAKES THE IÍORLD GO ROIND, THE WORLD GO

RotND, TIIE woRLD Go RoIrND.....'wij bewonderend: trNouhoulx
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ItOp volle toeren. .. . rl
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Hetgeen Georgette doet besluiten ogenblilckelijk op zoek te
gaan naar het op video vastgelegde bewijsnateriaal.

gemeeDscbappeltJk bed

Louis was inmiddels, eind jaren zeventig, coach geworden van
het Haagse zaalvoetbalteam FC Snoekie. Zijn broer was er aI
bestuurder en ook zijn vrouw belandde al spoedig in het ver-
enigingswerk. ttGeorgette: trEigenliJk een zelfde soort cluble-
ven als bij HRR. VeeI feesten en reisjes en zol't Haalt ter
bevestiging een foto te voorschijn die ons Louis in kozakken-
pak toont, zingend en dansend in de weer met een Russisch
volkslied.
rrDaar ben ik trouwens begonnen net nijn eerste aerobic- en
)azzballet-lessen. Later heb ik nog mijn eigen dansschooltje
gehad. Georgetters Dance Centre aan de Erasmusweg. Toen ik
door Louis werd aangestoken met het loopvirus heb ik de zaak
op,gedoekt. tr

Àan Louis - die ondertussen nog steeds vindt dat wij ons
schuldig maken aan J.aaghartige uithoorpraktijken - de vraag of
hij zich nog een leven zonder hardlopen kan voorstellen.Ituoeilijkr ik ga nog steeds vooruit, .... train in een leuk
vriendengroepje. (Zoekt naar woorden) En neem nou de woensdag,
dan gaan Georgette en ik ruitr kun je wel zeggen. Eerst trai-
nen en dan naar het caférr.
Fred: trHebben ju1lie nog tijd voor andere hobbies?rt Louis:
rrUit eten gaan, theater en vooral reizen. tl

Peter: rrGeorgette, op jullie laatste trip hebben jullie toch
nog iets leuks beleefd?rrt'Jè, (lacht) we waren bezig met een overlevingstocht in de
oostenrijkse Alpen. Moesten ue een keer de nacht doorbrengen
in een hut met een gemeenschappelijk bed waar zeker twintig
personen in konden. IÍat prompt ook gebeurde. Gelukkig tag ik
aan de muurkant, maar Louis trof het niet ! Temij I er genoeg
mooie dames aanwezig rraren, noest hiJ naast een stinkende vent
slapen. Van ellende kroop hij heel dicht tegen nij aan, zodat
ik nauwelijks ruinte had om te ademen. rl

Juatitle
Georgette, is door haar baan bij het ninisterie van justitie
weer temggekeerd op de plek waar ze is opgegroeid. Àls doch-
ter van een bakker, die zijn winkel in de Maasstraat had,
bracht ze vaak bestellingen rond in de buurt van de Schedel-
doekshaven.
Voor haar functie houdt ze zíc}r, zoals zí) zeJ-f zegt vrijwel
uitsluitend bezig ruet rLeuke dingent. ItIk ben coördinatrice
van de personeelsvereniging. Dat is grööt hoori 24OO leden. Ik
organiseer van alles: uitstapjes, personeelsavonden, excur-
sies, sportevenementen, nou ja, het is te veeL om op te noe-
men. Z'o geef ik aerobic-Ies voor de liefhebbers en ga ik een
paar keer per week net een groepJe tussen de niddag hardlopen.
Ik hoef ne echt niet te vetlrelenrr.
Peter: rtVind je het dan niet bezwaarlijk on ook nog clubtrain-
ster te zijn?tr Louis, (Georgette driftig aanstotend) : rrKljk
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uit hoor, zè schrijven alles opltt Zíjz rfk heb er nog geen
moment spijt van dat ik er aan begonnen benlrr Waarvan akte.
Na drie uur brugrmonologen en 135 minuten tape vinden wij het
welletjes gegreest. Gewapend met een video stappen we in Pe-
terts Horizon en houden op de maat van de RoIIing Stonest
(f know) Itrs OnIy RockrnrRoll (But f Like It) een kort werk-
overleg.

Peter Magnée &

Fred van der Gon Netscher.

H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels e-n Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat S.

Fzuïltfu iilï:ï:Ïiítf fl Y"ïro"ï'§'i'rb"'í3-;H'"'T,T"'
Openinostiiden:
Showroómjmaandag Vm vrijdag O9.OO - Í7.00 uur
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ItOp karakter tont bet aanrr

Het frisse gelaat, dat u vanaf
'deze bladzijde toelacht, behoort
toe aan Michael Boogerd.
Zo zag ltí) er in ieder geval niet
uit op die gedenkwaardige zondag
3 november omstreeks 14.55 uur,
toen hij uitgeput als eerste heer
bij de prestatielopers de finish
van de Hague Ten Miles passeerde.

rfk was echt even van de wereldrl
zei de jeugdige sportman, die nij
in zijn ouderlijk huis aan de
Obrechtstraat ontving.
Michael Boogerd is, ofschoon pas
negentien jaren jong, een doorge-
winterde sportman. Hij heeft net
name al het nodige gepresteerd op
het gebied van wielrennen, waar-
van zijn in neerdere opzichten
imponerende prijzenkast getuigt.
Minstens honderd bekers, plakken
en andersoortige trofeeën stonden
daarin keurig gerangschikt. ttlilel
Ieuk, hè?x merkte Michael nuchter
op. ilMaar dàt vind ik eigenlijk
nog mooiertt en hlj wees,'op een ".:."

paar gigantische bokalen die de grond van zijn kamer sierden.
Een echte wielrenner dus;',:It[aar het lopen gaat ook bepaald niet
slecht, getuige zijn aaribprekende prestatie tijdens de laatste
Hague Ten Miles.
rrDat klopttr beaamt Michael. [Toch loop ik heel weinig, alhoe-
wel in de winter iets meer omdat het fietsen dan op een lager
pitje staat. Ik fiets op top-niveau, dus ik periodiseer nijn
trainingen duidelijk.ts-Winters is in feite de rustperiode. Gedurende die tijd loop
ik een paar keer per veek, fiets ik op nijn mountain-bike en
doe ik twee keer per week aan krachttrainS.ng, dat.yril zeggen
fitness-training in een zaaL. Vanaf januari werk lk naar een
piek toe. Dan ga ik meer trainen in de zin van: fietsen. Dan
ben ik vier uur per dag bezig, zeven dagen in de lÍeek. rr

op nijn vraag hoelang hij aI met topsport bezíg is, antwoordt
Michael: ItVanaf nijn achtste doe ik in feite al aan wielren-
nen. Ik uerkte toen aI dat ik een bepaalde aanleg had, want ik
won meteen nijn eerste wedstrijd! Toch ben ik nij pas veel
later, zo rond nijn veertiende, serieus op wedstrijdsport gaan
toeleggen. rl

Waarom zo laat? Michael: tt!íijn broer Rini was destijds eigen-
lijk de wielrenner hier in huis. Hij was een nationale topper,
maar op een bepaald moment kon hij zich door persoonlijke
omstandigheden niet meer voor de volle 100 t inzetten voor
zijn sport. Dat is toch een absolute vootivaarde, a1s je ten-
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minste op dat allerhoogste niveau wil blijven meedraaien.
Enfin, toen heb ik hen eigenlijk a.h.w. opgevolgd. tt

Het gaat in ieder geval goed net de sport. Michael zit nu in
de nationale selectie voor de Ollmpische Spe1en, nadat hij al
zí)n sporen had verdiend bij de nationale junioren-selectie.
trDat was een Leuke tijdrt herinnert Michael zich. "wij gingen
toen met ztn achten, allemaal jongens van tus'sen de 16 en 18
jaar, de hele wereLd door. Zo zí)n we in Moskou geweest,
Canada, België, Frankrijk, Italië en Tsjecho-Slowakije. In
Moskou waren wij er al twee weken van tevoren om te acclimati-
seren en te trainen.rr
Er was dus nog wel wat tijal om een paar indrukken van het land
op te doen. xQua gezelligheid was het heel leuktr aldus Mi-
chael, rralleen was het eten heel slecht, om van de hygiène
maar te zwiJgen. w.c. rs die niet doortrekken en dergelijke.
Dat was trouwens ook aI zo in Tsjecho-Slowakije. En de bevol-
king van Moskou was tuk op dollars. Je moet je voorstellen: in
twee weken tijd heb ik slechts fI. 2O,- opgemaakt. Zo heb ik
een keer 12 flessen linonade voor FI. Lt25 gekocht. Je gaf dan
een bankbiljetje en zei: rtLaat maar zittenlrr Die mensen waren
er heel geJ,ukkig mee.
Maar de errraringen waren niet onverdeeld plezierig. Zo hebben
vrij vorig Jaar in Engeland slecht gepresteerd. Een andere
jongen van onze ploeg en ikzelf zijn toen gevallen. De moraal
was toen helemaal weg. Aan de andere kant zijn er ook wel
leuke herinneringen. In ftalië werd ik steeds eerste Nederlan-
der en één keer tweede.

Nog grote toekomstplannen?
Michael! ItDaar ontbreekt het niet aan! Zo zít- ik met nog vier
jongens in de ollmpische selectie. AIs we gaan, want dat is
nog maar de vraag, maak ik wel een redelijk goede kans out
uitgekozen te worden. Bij de pre-ollmpische spelen in septem-
ber zat ik nanelijk steeds in de kopgroep.
Tja, en a1s alles goed blijft gaan wil ik over zotn drie jaar

'prof worden. Dat klinkt anbitieus, ik weet het, maar er is wel
enige aanleidingt voor. Ik nag nijzelf tot de Nederlandse top
rekenen en tot de sub-top van de wereld. Dit jaar heb ik al
een keer meegedraaid met een prof-wedstrijd, de Ronde van
Luxemburg. Ik serd toen tweede uet de Nederlandse ploeg. rl

Heb je al met al nog het idee dat je jouw lidnaatschap van de
HRR gaat gebruiken?
rrHet is we1 de bedoeling dat ik af en toe kom meetrainen.
Roché Silvius is een goede vriend van nij, dus dan loop ik met
hem op. Ik heb hardLopen trouwens altijd aI een te gekke sport
gevonàen, evenals fietsen en de triathlon. Het gaat bij al die
éporten om aanleg en karakter. Daarbij kun je lekker ttafzien.rl
Ik hou daarrran, on nij voor de volle honderd procent te geven.
Dat is op 3 novenber ook gebleken, ik ging toen gelijk van
nijn stokje. Ik nis natuurlijk wel de snelheid on met de top
neé te dràaien; dat merkte ik vooral oP de stukken met wind
mee. Crossen vind ik trouwens ook heel leuk. De Duindigt-
cross heb ik ook een keer gelopen, ik werd toen achtste bij de
prestatieloop en Roché werd tweede. ook heb ik twee keer
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meegedaan aan die pannekoek-crossen die jullie organiseerden.
Ik won toen in nijn categorie. Het is ook we1 leuk om nog even
te vertellen van die ene keer dat ik aan een Hague Ten Miles
meedeed en dat ik een doos New Balance-schoenen, precies in
nijn maat, in nijn handen gedrukt kreeg. Ik weet nog niet
taarom, want ik was toen zeker niet één van de snelsten! Het
waren echte wedstrijdschoenen, dus daar heb ik nog we1 profijt
van gehad.
Maar het fietsen blijft op dit moment uiteraard hoofdzaak!tl

wij zullen Michael ongetwijfeld nog wel eens zien op een
woensdagavond-training of, a1s het een beetje meezit, binnen
afzienbare tijd op de buis!

Fred van der Gon Netscher

I'ZER§TERI(E §PORTBRIL

IrtET KUlltTSïOFGLÀ5 OP ÍTERI(TE ?o?+/-ó
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DIGBOEX VAII EEN RECREÀITT

De laatste aflevering alweer van de tweede jaargang trDag-
boek...rri de tijd holt voorbij t zo lijkt het wel! Buiten waait
het op dit nonent op vo1le kracht, met zo nu en dan een (for-
se) bui regen; de ware loper laat zich hierdoor echter niet
afschrikken, want... ook een wedstrijd gaat imners door als
het weer zich niet van zijn beste kant laat zien! Maar voorlo-
pig zit ik hier nu wel lekker binnen!

IÍaar had ik U de vorige keer ook alweer achtergelaten? Voor de
vakantie t zo herinner ik ne vaaÍr, en dat temijl het bewuste
nummer van de HRR (waanran die N. Tetteroo weer zo nodig een
groot deel moest volschrijven) pas ver in het najaar uit-
krram.. De vakantie was goed, dank U, ik hoop dat dat voor U
ook zo gold, en behalve dat je er lekker uitgerust van raakt
(als het goed is..), moet je daarna toch uaar weer eens aan
hardlopen of tenninste wandelen gaan denken. Stilzitten is per
slot van rekening ook niet alles en bij ongewijzigde eet- en
drinkgewoonten heb je er zo teen paar kilors extra aan zittent
en om die dan weer l$ijt te raken.. . (ga je er gehtoon hreer
enthousiast tegenaan! ) .

Echt rserieust begon het in de nazomer met 25 kn Àirborne-
mars in Oosterbeek en in de weken erna nóg een landschappelijk
mooie mars in Ede (rPegasust), met a1s bijzonderheid rvervoer-
terug naar de startplaatsr met oude legenroertuigen van tKeep
them rollingr (aan te bevelen!).
Dit alles met als resultaat dat ik op minder dan 25 km van de
begeerde r1000r sta, maar vanwege het zo nu en dan, zeker voor
wandelen, beroerde weer en de altijd terugkerende bezigheden
in en om het huis dit fraaie tronde aantalr nu (half november)
nog steeds moet vol.maken. Dan maar tijdens één van de vele
sint-Nicolaasmarsen die in deze tijd van het jaar op het
programma staan!

De wekelijkse training op noensdag eindigt, zo lang het nog
zonertijd is, steevast met rdat stuk Van Alkemadelaanr ( tga
maar zo hard je kunt/wiltt) en als er dan ook nog een nieuwe
(jonge)dame in de groep meeloopt, dan wil je toch wel even je
beste beentJe voorzetten... i ruet elke week rgrondoefeningen-
na-afloopr die weer nopen tot een verklaring achteraf twaarom
de achterkant van dat loopshirt toch zo zwart is geworden... I

Spannend, nietwaar?

Van alJ.es maak je rnee: op vrijdag na de borrel op kantoor
mstig inlopen voor de lange duurloop op zondag, waar het dan
toch teer niet van komt. Bij een bardienst eens in de zoveel
weken (heeft U zich tussen haakjes aL opgegeven bij de Barcom-
missie -zíe elders in dit nummer- om op één van de wekeJ.ijkse
trainingsavonden uee te helpen dit nuttige instituut in stand
te houden? Doen hoor!) vooraf lekker een uurtje Meijendel in
om rinterrralr te trainen, tussendoor naar het rbestuursrhu-
welijlc van het jaar, etc.
En dan, twee dagen voor de eerste wedstriJd van het naJaar
(Dam-naar-Dan) plotsklaps als Je even niet oplet, de eerste
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rsmakker everri dat viel (!) gelukkig mee, maar je kijkt er
toch even raar van op! Niets ernstigs gelukkigr èD geen voor-
tijdig einde van iets waar je toch naar toe leeft.. rcespon-
sordr (Business-Run! ) van Àmsterdam naar Zaandam lopen met als
resultaat een niet aI te slechte tijd en met het idee de
krachten goed verdeeld te hebben. Een leuke loop: mooi Par-
koers door landelijk Amsterdam-noord en Waterland, veel en-
thousiast publiek langs de route en (dit jaar) ruim gezegend
met promo-materiaal van een rgrootgrutter uit de regiot zoals
petten en haarbanden: rt loopt lekker met.. I

Voor herhaling vatbaar en aanbevelenswaardig voor wie na de
vakantie hreer aan het wedstrijdritne moet wennen!

Desondanks afscheid van een voornemen: een marathon zat er
niet meer in dit najaar, en dat dat een goede beslissing lías,
bleek toen Uw rrecreantr verrrolgens voor enige tijd half door
het najaarsgriepvirrrs van lopen werd afgehouden. Voor de
training voor de volgende llijrneegse Vierdaagse begint, doe ik
(wanneer heb ik dat eerder gehoord..) er nog wel één!
De verrrolgens-toch-maar-!Íeer opgenomen training (bij lopen kun
je het bezwaarlijk hebben over tter hand nement..), wekelijks
op woensdag op de kop af zo rond de 80 minuten (toch wel knap
van zorn trainster, of niet) , zou dan in de rhalver van Etten-
Leur tot resultaat (wat dan ook..) moeten leiden.

Wel, dat deed het ook, niet alleen bij Loopdagboekanier, maar
bij veel anderen: onder uitzonderlijk goede lreersomstandighe-
den hebben velen hier een prima tijd gescoordi en als volgend
jaar iedereen zich eens houdt aan de aangegeven richttijden
bij de start of wedstrijd- en prestatielopers hier nu einde-
Iijk eens worden gescheiden, dan kan het ook in West-Brabant
nog tot tgoede tijdenr (hoewel, van tmatiget, dan wel rslech-
ter lopers?) komen...

voor een goede vriend die zijn tslechtste tijd ooitt op deze
rniddag royaal verbeterde, is het wellicht verstandig zich weer
eens bij een club voor wegatletiek (HRR?) aan te melden, dit
net het oog op wat meer regelmaat in de trainingsarbeid...
Hoewel, ook hem smaakte na afloop het Bokbier ruit de tapt
voortreffelijk!
En dan was er ook nog iemand die het aantal minuten dat hiJ
onder een vooraf vastgestelde tijd zou Lopen, in Witbier
uitbetaald zou krijgen: niet dus, zo b1eek..

vernrolgens beleefden wij (ter:wijl opnieuw een aantal respecta-
bele leden de HRR-eer hoog hielden bij het door de New York
Road Runners CIub georganiseerde levenement-zonder-weergar aan
de overzijde van de Atlantische Oceaan..) de tweede editie van
de The Hague Ten Miles vanuit Houtrust: in veler ogen geslaagd
ondanks wat zurig cornmentaar in een lokale krant; de hal
blijft een volslagen unieke finishlokatie, zo was ook de
mening van de ve1e, vele deelnemers aan de Business-Run dit
jaar; onnodig te zeggen dat het niJ deugd deed dat de Busi-
ness-Runners van het team waativan ik deel uitmaakte bij de Van
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Darn tot Dam-loop het karwei bij de rTen Milest Business-Run
onberispelij k afmaakten !

Op naar alweer een voJ.gend jaar, met voor HRR de nodige onze-
kàrheden (hoewel die bij het verschijnen van dit nummer hope-
Iijk -voorlopig- zijn opgelost); in een nieuwe accommodatie
zaJ. er nog wel eens iemand terrrgdenken aan de rrDoornikse-
straatrr en de hier -ik epreek nog maar even in rtegenwoordige
tijdr- gevierde feesteni zo leek het slotfeest van de rTen
Miles 91r soms Deer op een tsingles Nightr dan op wat anders
en wat ons nog te wachten staat: het allerlaatste Eindfeest,
voordat we
rde tentt (na afloop, collectief?) afbreken?!

IOOPDAGBOEKN{IER wenst U allen een (loop)voorspoedig L992 ! !
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RInt r 91
Winschoten, zaterdag 7 septenber 1991

Wat je ver haa1t, is lekker.

l{et pijn en moeite, hangen en wurgen, is het gelukt om een
HRR-clubteam af te vaardigen naar de RUN!91, een estafettewed-
strijd van 10 maal 10 kiloneter, die 7 septenber jI. in het
Noordoostelijke stukje Nederland werd gehouden.

Gezien de omstandigheden alleszins bevredigend, presteerde het
HRR-team aIs vol.gÈ.

naam tiid
Ànne van Eeuwijk
Aad Overdevest I
Dennis Ottes
Theo Tirnmetmans I
Rabin Raghosingh
Àad Overdevest II
Andrez Calistro
Felix Heijnen
Theo Timmermans II
Marcel Steeneke

48.00
41.00
54. O0
37.30
41. 00
43.00
46.00
48.00
40. 00
40.30

mLn.
mLn.
ml,n.
mLn.
ml,n.
mLn.
m1n.
m1n.
mx.n.
m1n.

Eindrijd HRR Tuur en 19 min.

Met deze tijd eindigden wij in het niddenveld. Voor de goede
orde zí) gemeld, dat de start om 19.00 uur was en onze laatste
loper dus pas om lcwart over twee rs nachts finishte.
Zo rond middernacht was ik, teamcaptain Felix (per slot van
rekening presteert een team het best onder een bezielende
leiding) , zeJ,f aan de beurt on nijn aandeel in de strijd te
Ieveren. Nu wil het geval dat ik diezelfde avond nogal zwaar
getafeld had in Winsehoten. Volledig in strijd met de techni-
sche en tactische tips en praktische wenken die wij de donder-
dag-
avond daarrroor nog mochten ontvangen van de juist van tijde-
lijke schorsing teruggekeerde vootmalig hoofdtrainer van de
Hagrue Road Runners, HarD Hendriks. Ten behoeve van aI die HRR-
leden die Harm nog niet of niet meer kennen/herkennen of
erkennen, wijs ik er wellicht ten overrrloede op, dat hij het
is die, mede gezien zijn gevorderde leeftijd, een bijzonder
fysiek uitstraalt, gekoppeld aan een tomeloze inzet. Die een
hoog ontwikkelde technische kennis heeft van atletiek in het
algemeen en wegatletiek in het bijzonder en die zich daarenbo-
ven, omfloerst door een bijna priljeugdige clubliefde, met
daad en raad inzet voor de Hague Road Runners.

En ook bier gedronken zaterdagavond. ![et of zonder alcohol,
dat kon ik niet zo snel uit het plaatselijke dialect distille-
ren. hrs toen ik eindelijk op het parcours liep in de diepdon-
kere nacht en nij mengde in het gezelschap van de echte ultra-
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lopers, die toen al
de eerste strompel-
tekenen begonnen te
voor dat ik utij bij
vroeg: Itl,ilaar ben ik

j
)

zotn zes uur achter hun kiezen hadden en

vertonen, kwan het mijzelf niet vreemd
het monotoon verstrijken der met,ers af-
mee bezig. IÍinschoten, waarom?tl

I{at je ver haalt, is lekker. Nou is het inderdaad zo, dat de
RIlNtgl een uiterst goed georganiseerd evenement is, waarbij
meer dan 200 vrijwilligers van zaterdagnniddag tot zondermorgen
vroeg in touw zijn om hun evenement te doen slagen. Zonder
vloek of traan. Ook waren er zoveel sponsors en business-
teams, dat ik een enkele maal het p}ezier dat van de gezichten
van de organisatoren en medewerkers afstraalde, meende te
moeten toeschrijven aan een aannerkelijk, nader te verdelen,
financieel overschot.

In Winschoten vormde de Hague Road Runners een hecht team.
Mede daardoor wuifde de speaker ons zo vaak zoveel lof toe,
dat je voor de start al verkleurd was door het schaamrood.
Misschien dachten die lÍinschotenaren ook wel: ttlíat je van ver
haa1t, is lekker.tt Àfgezien van wat schalkse opmerkingen over
de inhoud van mijn zwembroek, heb ik daar overigens geen
verdere bewijzen kunnen ontdekken.
Rabin Raghosing weet ook wat lelcker is. Hij vond zrn nieuwe,
uit Praag afkomstige, vriendin klaarblijkelijR zo lekker, dat
hij dat arme meisje helemaal meezeulde naar IÍinschoteni moe-
derziel alleen liet in de plaatselijke disco en vervolgens
zijn tien kiloneters in recordtijd afraffelde, omdat hij
helenaal niet zo zeker was van de internationale gedrags- en
omgangsvormen van de lokale burgerij. Uiteindelijk telt alleen
het resultaat.

Je kon ook douchen daar. Maar dan zonder de angst dat er na
afloop zoveel verfbladders in je haar zitten, dat je omgeving
e beschuldigt van een dermate ernstige roosaandoening, dat ze
e onder collectieve dwang laten nillineteren.

Winschoten, ook omdat een 600 leden teLlende wegatletiek-
vereniging toch met mininaal een team moet kunnen deelnemen
aan zorn prachtig evenement. En dan de beloning achteraf. Niet
een schamel ÀA-tje met oud brood dat door een verveeld gezicht
over de bar wordt geschoven, maar een keur aan goed geoutil-
leerde distributiepunten voor Food & Beverages. Eerlijke waar
voor een eerlijke prijs. I{eer dichtte ik de glinlacht van de
barjuffrouw toe an de vermeende winstdeling op zondagrmorgen.

Maar hoofdzakelijk doe je het toch allemaal voor jezelf. oD
gezond te worden, zí1n en blijven en on je vriendin met een
open vizier tegemoet te kunnen treden. trZie je wel, ik heb
echt tien kiloneter hard gelopen. Ik heb dus toch nog iets in
mln mars.ll

Uakkelijker had ik nog 5o kiloneter mee kunnen gaan met de
ultralopers, maar helaas noest ik overgeven. Dat wiL zeggen,
na onder luid gejuich door de finish te zijn geqraan, moest ik
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overgeven aan Theo Tinmetmans die volgens het wedstrijdplan de
taak had om onze ploeg weer terug aan de top te brengen.

AIIeen het resultaat telt en dat was bier en authentieke HRR-
appeltaart. Wij van Winschoten hadden het voor mekaar. Geza-
nenlijk veerden wij oP, iedere keer als de HRR-ultralopers
Henk lIollema en Rob Murkes doorktfamen. 'tZeE tm op. Het nieuwe
bestuur schorst niemand. Tien bier! ! ! tt

Ook aan dit sprookje lcwam een eind. We moesten nog terug naar
de Doorniksestraat. En als je de gezichten van het stel zo
rond zondagrmorgen 07.00 uur zag, wist je dat we ons afvroegen:
ttwaarom kan het hier nou nooit zo lekker zí)n, want l{inschoten
is wel erg ver. rl

Fe1ix Heijnen

PÀRI8 (FRÀ!ICE)

Mes Àmis, cette histoire est ecri par treize personnes. om
half tien op twaalf tien, 13 Road Runners + één vie:rroeter met
de Etoile du Nord naar het zuiden. Zeven dames en zes heren,
net één doel: het hebben van een heerlijk weekend in Parijs.
Met de trein, trein, trein ... kwamen we aan bij het hotel Le
Versailles in Versailles, naar het gelijknaruige paleis van een
bekende Fransman, inniddels overleden. De eerste indruk was
en bleef goed gedurende ons verblijf.
Gelukkig is rcentre viller maar 20 ninuten met de metro, dus
om half zeven in een trein terug naar farijs gestapt en om I
uur gearriveerd bij een eettentje. Na tbrochettest, bier en
wijn op weg naar het bruisende nachtleven van Versailles, in
een typisch bruin café.

13-10-91, de grote dag voor de lopers. Na het inschrijven,
zí1n we een stevige broodmaaltijd gaan nuttigen, voor Bas rn
stokbrood net pure chocola! Daar komen we later nog oP terug.
Voor de start is de hele groep gefilnd door een Parijse vari-
ant van Lokatel en tevens geintenriewd door fvs, die alleen
Sanne, de hond van Àstrid, goed genoeg vonden om rs avonds uit
te zenden (Àstrid haar polsen hlaren ook even in beeld). Met
ruin 3O.0O0 andere lopers onder de Eifeltoren van start gegaan
voor 20 warme, slopende, steigende en dalende kilorneters voor
1 uur 47 en
langer
beetje

Bas wordt tijdens het lopen na 10 kn een

urisselijk door het nuttigen van een paar stukjes sinaasappel
en moet helaas wat gas terug nemen, maar finisht uiteindelijk,
nisselijk en wel. Na een paar slokjes koolzuurhoudend mine-
raal-water rreinigtt hij even de innerlijke mens, hij laat het
stokbrood met chocola onder de Eifeltoren achter, voor de
eerlijke vinder...
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Nadat Irene de finish heeft bereikt, begeeft zí) zich naar rde
verzamelplaatsr en komt er na een half uur achter, dat de plek
waar zij zich bevindt niet door de rest van de groep als
verzamelplaats wordt gebruikt. Ze ziet de anderen aI heerlijk
op een terras zitten zonder haar en stapt ten einde raad naar
de Gendarmes, die haar enge).s en haar nederlands niet ver-
staan. De rest van de groep, niet op het terras maar ongerust
zoekende, vindt lrene in de armen van één van de gendames.

Met zrn allen terug naar Versailles met de trein, trein,
trein ... , snel onder de douche of in bad en hleer tenrg naar
Parijs met de trein, trein, trein ..., want daar wacht het
nachtleven op ons. Heerlijk gegeten en gedronken en toen op
zoek naar het al eerder genoemde nachtleven. Eerst de Chanps-
Elysee biJ nacht. Met gevaar voor eigen leven wagen we de
oversteek naar de Àrc de Triomphe. Toen russisch roulette weer
terug. Weer de metro in'. Volgens Han zijn er veel leuke ter-
rasjes op de Place de }a Concorde. Een mooi plein, ook rs
nachts, maar terrasjes ... ? Verder met de metro !? Rien de
metro. In Parijs gaat dus niet alles de hele nacht door. Dan
maar net de taxi.
Irlaandag zeer cultureel bezig geweest; Notre Dame, hotel de
ville, Centre Pompidou, Place du Tetre, Sacre Coeur, en maar
geld wisselen! Na een laatste gezonde hap bij mcDonald naar
èare du Nord. Het heerliJke weekend met het meest fantastische
lreer dat je je maar kunt voorstellen, Ioopt op ztn eind.
AlLeen de terugreis rest ons nog, met veel drank en stokbrood

Irene, Bas, Getmaine, Eugène, Àstrid, Don,
Charlot, Koen, DÍarga, Han, Loes.

Clznthia, Ronald,
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NEf YORX I(ÀRÀTEON 1991, ee! reisverslag

Na 13 weken voorbereiding, d.w.z. 13 weken van 5 maal trainen,
is het 30 oktober eindelijk zover.
Big Apple, here I come (net blauwe pet! ) .
Vlucht 643 Àmsterdam - New York. Deze keer gelukkig een geldig
paspoort. Na enige turbulentie tijdens de vlucht een behouden
aankomst op J.F.K. airport (iets groter dan Schiphol!). Met de
bus naar het hotel in de 46th Street (in Manhattan). Gelukkig
had de buschauffeur ons tevoren ingelicht over de slechte
toestand van het wegdek, zodat we ons konden vasthouden. Dit
om een lancering door de bus te voorkomen.
Bij aankomst op de hotelkamer: paniek! Het cijferslot op de
koffer werkte niet. Gevolg: de koffer ging niet open. Terug
naar de receptie en daar lukte het met een schaar om de koffer
open te breken. Einde eerste dag.

2e dag
ons eerste Àmerikaanse ontbijt viel tegen. Niet qua smaak,
maar erg weinig voor veel geld. Een les voor de next morning.
Daarna naar het Colosseum om in de rij te staan voor de start-
bewij zen. Dit verliep prima. Een organisatie om een puntje aan
te zuigen. Bepakt en bezakt net allerlei inforaatie en recla-
memateriaal (waaronder zeep, zeep, tandpasta, waspoeder en
scheercrène) terug per yetlow cab (taxi) naar het hoteI. rs
Middags wat verkennen (lees: winkelen) en rs avonds naar The
Museum of Modern Àrt.

3e dag
Stadsrondrit per bus met een oude, onverstaanbare New Yorker
als gids. In bliksemvaart alle bezienswaardigheden langs
getoerd: China Town, the Vi11à9€r WaII Street, etc. etc.ts Middags een rondje gelopen in het Central Parc en rondgeke-
ken bij het finishgebied. ts Àvonds de stad bekeken vanaf het
EMPTRE STÀTE BUILDING.

4e dag
Op naar het gebouu van de Verenigde Naties voor de Breakfast
Run. Geluisterd naar wat toespraken en toen 3 kn rennen naar
het Central Park om te gaan ontbijten. Zelfs nog een paar
HRRunners tegengekomen.

En weer een perfecte organisatie. Vriendelijke mensen en
genoeg te eten voor iedereen. Tevens konden !Íe weer een T-
shirt in ontvangst nemen (het tweede).
Na afloop nijn rvan-Dam-tot-Dant shirt geruild met een Brazi-
Iiaan voor een T-shirt van zijn universiteit.
Die niddag hleer enige toeristische attracties taangedaanr:
Statue of Liberty en Ellis Island. Nu zag ik dat grote beeld
in werkelijkheid i.p.v. in het aardrijkskundeboek. Een rare
etlraring.
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ts Àvonds aantreden voor de pasta party in het Central Parc.
De Àmerikaanse organisatie houdt je we1 bezig hoor. Is het
niet met lopen, dan wel met eten!
En ja hoor, het nordt eentonig, maar hleer aardige, behulpzame
mensen en lekker (maar vooral veel) eten.
En dan breekt de laatste nacht vóór de marathon aan!

5e dag, III,ARÀTHONDÀY! ! !
AI vroeg veel lawaai in de straat. VeeI bussen die ons zullen
brengen naar het startgebied bij de Verazanobridge. op naar de
LIBRÀRY uaar we moeten opstaPPen. Een leuk gezicht om uit alle
straten honderden mensen te zien konen met allernaa1 hetzelfde
doel voor ogen: de marathon!
De start zaJ- om 10.50 uur zijn. Dus we moeten een paar uur
overbnrg§ren. Dit doen we met koffie drinken, nog een laatste
banaantje en toiletteren. En dan klinkt eindelijk het verlos-
sende schot!

Gedachten/indruklcen tijdens het lopen:
-duizenden enthousiaste mensen langs de kant met tissues,
snoepjes, kauwgum, water, juice, keukenrol;
-cheerleadersi
-orkestjes in allerlei genres;
-armoede in Harlem en the Bronxi
-een lange First Àvenuei
-Queensborough Bridge: een hlare narteling;
-ze roepen rrshortyrt, dat is vast voor nij.
En na de laatste kiloneter, door Central Parc
rennen, omdat iedereen juicht, is daar de fin
Toch weer sneller dan in Rotterdam. Hoera!

waar je blijft
sh: 4.08.59!!!!

,
I

Je lcrijgt de begeerde medaille, een roos, watmttoudfolie en,
indien nodig, is er zelfs psychiatrische hu1p. Typisch Àneri-
kaans!

op de afgesproken plek tref ik aI wat andere groepsgenoten en
ieder vertelt over zí1n enraringen. Iedereen is tevreden, want
in New York is de tijd niet belangrijk, wel de sfeer en het
uitlopen.
ts Àvonds eindelijk weer rnormaalr gegeten, d.w.z. géén
tars en de disco bezocht. Hier draaide nen al een video

pas-
van de

marathon waar je jezelf kon zien. Er hingen ook al onofficiële
uitslagenlij sten.

6e dag
Om de spieren wat rust te grunnen (tenslotte zaten er een paar
bnrggen in! ) , hebben we een boottocht van drie uur gemaalct . Zo
zage\ we de City eens van de andere kant. Verder wat gewinkeld
(lees: geJ.d uitgegeven) en St. Patrickrs Cathedral bezocht.

7e dag
Een cultureel laatste dagje. Met de subway naar de Metropoli-
tan Museum of Art. Dit I.íOET je gezien hebben, althans trachten
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er twat van te doenr. Het is groot en je hebt, minstens een
week nodig om alles te zien.ts Avonds met de I(L 644 terug naar Àmsterdam.

8e dag
10.30 uur aankomst op Schiphol. Fanilie, bloemen, slaap!

À1 net aI een marathon om nooit te vergeten en our beslist nog
eens te doen!

Ria van den Berg
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rEE EÀGIIE rEN UIÍ,E8, 3 NOVEUBER 1991

De happening op 3 november is weer voorbij. De lunchpakketten
zijn op. De T-shirts verdeeld, de problemen weer opgelost.
ÀIleen zí1n er enkele mokken over die hun bestemming nog wel
zullen vinden.

Zaterdagavond 2 november waren er al heel wat medewerkers
bezig met de opbouw van o.a. de kleedkamers, het finishgebied,
de dranlcvoorziening, enz. fijn dat er dan toch weer zoveel
medewerkerE zijn die hun zaterdagavond willen besteden aan
allerlei activiteiten rondom het evenement.
Ille schrokken ons wild toen we binnenkwamen. In de atletiekhal
stonden zorn 250 stoelen en tafels en dan nog maar gezlilegen
over het afval dat er tussen Lag.
Gelukkig waren er Jonge kerels die hebben geholpen het groot-
ste gedeelte af te voellen.

Toen ik zondagrmorgen 3 november om 6.30 uur wakker werd en uit
het raan keek, zeí ik tegen mrn vrouw: rrMet het water stroomt
ook een deel van het inschrijfgeld !Íeg.rr I{at denk je dat de
vrouw van een tzwevendet prestatieloper zegt als Zèt zoals op
die zondagrmor§ten, de regen op de ramen hoort kletteren. nÀI-
fred Jodocus, je bent toch niet gek hè om in dit weer te gaan
lopen?tr En Àlfred zegt niets, maar nestelt zich weer achter de
warne batterij.
Het aantal deelnemers is gelukkig nogal meegevallen, want
bedroeg dit in 1990 nog L752, dit jaar namen er 1950 lopers en
Ioopsters deel aan de 10 EM. ook het aantal teams van de
business run iE ftink gestegeni waren er vorig jaar slechts
acht bedriJfsteamsr rru waren er Daar liefst 18 deelnemende
bedrijven. Nico en Hans hebben reedE toegezegd om volgend jaar
nog mèer teams op de been te brengen dan nu het geval was i dus
dat belooft wat.

Diverse ).opers hebben hun positieve enraringen oatrent de
aankomst in de atletiekhal wijd en zijd verspreid en dat is
een goede reclame voor L992.

llat ook opviel, was dat velen ergens in de breedte-sporthal. of
op de triÈune van de atletiekhal een plekje hadden gevonden orn

zLch te verkleden. Het gaf weJ. een sfeer van zich thuis te
voelen of was het omdat de kleedgelegenheid te klein was of de
kleedlokalen op de eerste etage gesloten waren.

Ik veronderstel dat, na aIIe veryikkelingen die er geweest
zijn rond de Babylon-loop en the Hagrue Ten Miles er - ondanks
de-kritiek die er óók was - een goede basis is gelegd om The
Hagrue Ten Miles verder tot ontwikkeling en groei te laten
komen, niet in de laatste plaats omdat het aantal deelnemers
is toegenomen. Bovendien is zotn evenement goed voor- de ver-
eniginó wat betreft d€ ,ir.rn..no naar buiten. De verenigi_ng .k9.t
fanóefíjk in de publiciËèïU"èÏr verkrijgt daarmee bekendheid.
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Last but not least, hartelijk dank aan aI die medewerkers die
hun tijd, inzet en energie hebben gegeven om The Hague Ten
Miles te doen slagen. Jullie ltaren onmisbaar. Laten we hopen
dat we volgend jaar wederom zorn groot aantal dames en heren
mogen verwelkomen. Onze dank gaat eveneens uit aan de spon-
sors. Dankzij hun financiële dan wel materièIe en immateriële
bijdragen kunnen wij terugzien op een geslaagd evenement.

GEVONDEN VOORT{ERPEN (in de Houtrusthal na afloop van The Hague
Ten Miles):

-enkele T-shirtsreen trainingsJackreen quartz herenhorloge.

Te bevragen bij Huib Izeboud.
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Lichtdrukken

o Lichtdrukkerij / Lichtdrukmaterialen
o Kopieerservice / Kopieermaterialen

: indien noodzakelijk klaar terwijl
u wacht en gratis gevouwen

Lichtdrukmaterialen : veelal uit voorraad leverbaar

Kopieerservice : voor grote en kleine oplagen
A4lA3 ingebonden of niet, klaar
terwijl u wacht of volgens
afspraak

Plastificeren : Vm 43 klaar terwijl u wacht,
andere formaten op bestelling

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

Loop eens langs of bel voor een afspraak!

Edisonstraat 15G - 2723 RS Zoetermeer - ïel. 079 - 426611 - Telefax 079 - 312655

I ndustrietenein Zoeterh age



TEVREDEN EN OITTE\TREDEN GEZICETEN
ItÀ TEE EAGUE TEN !íIIJES

Nog nooit zag ik Jacques Beljon zó gelukkig en ontspannen als
op die derde november tijdens de naaltijd in het clubhuis.
Weat mij betreft, zijn dit de beste Hague Ten Miles tot nu toe
geweesttt, glunderde hij .
In schril contrast hiermee stond het artikel dat de volgende
dag in de Haagsche Courant verscheen en voorzien was van de
vette kop: rrOntevreden atleten bij finish Hague Ten Milestr.
Wie heeft er nu eigenlijk gelijk?

Of we het nu leuk vinden of niet: het artikel bevatte kritiek
die wij ons, als organisatie-conité, hebben moeten aantrekken.
Dit nog afgezien van het feit, dat de kritiek van een aantal
atleten de toonzetting van het gehele artikel heeft bepaald.
of dat geheel terecht is, kun je je afvragen. Na de race
kregen wij, d.w.z. de diverse leden van het organisatie-
comité, naast zinnige kritiek, overríegend positieve reacties.
Er is echter geen enkele aanleiding om te zwelgen in veronge-
lijkheid of zelfgenoegzaamlreid. Tijdens de onlangs gehouden
evaluatie-
vergadering bleek dat ook wel. Er zí1n de nodige vingers op
zete plekken gelegd, hetgeen uiteraard even slikken was voor
sommige vrijwilligers die veel (vrije) tijd en energie hebben
moeten investeren en het nodige improvisatietalent aan de dag
hebben noeten leggen om binnen krappe tijd- en geldmarges hun
bijdrage te leveren aan de race. Anderzijds was de kritiek
uiteraard bedoeld rter leringh en de vermaeck (nou ja..).
Een dag later is van de hand van dezelfde journalist een
aanzienlijk genuanceerder stuk in de Haagsche Courant versche-
nen, waarin de problematiek van sponsor:werrring bij wegatle-
tiek-
evenementen uiteengezet is. De voornaamste kritiek op The
Hagrue Ten Miles had betrekking op het feit dat door gebrek aan
sponsorgelden eigenlijk de basis ontbrak om een race van dit
(internationale) kaliber op te zetten. Bovendien was met name
Àart Stigter nogal verbolgen over het feit dat hij, als natio-
nale topper, niet was uitgenodigd voor de wedstrijd, maar dat
aan internationale grootheden prioriteit was verleend. En dat
voor een wedstrijd die needraait in het nationale wegcircuit!

Hans Beudeker die dit jaar - alweer - over een zeer bescheiden
budget kon beschikken, kon toch - ook alweer - een bepaald
indrulnrvekkend veld ttopperst aan de start krijgen. Hij vat de
inhoud van voornoend krantenartikel kernachtig als volgt
samen: [In dat artikel staat nijn bijdrage aan de evaluatie.
Met andere rroorden, er moet volgend jaar beslist meer getd
bij, willen wij op nationaal niveau een echt goede loop kunnen
organiseren en (sub)toppers niet net - bij wijze van spreken -
een paar tientjes hoeven af te schepen. Het is ongezouten

kritiek. Ik kan wel zeggenrr t zo vetrrolgt Hans Beudeker zijn
verhaal, rtdat ik liever Deer over de wedstrijd zèIf iets had
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gelezen, maar daar ben je er niet mee. I{e moeten de kritiek
serieus nemenrr.rrEigenlijk ben ik blij volwassen te worden behandeld. Alleen:
het aanblazen van animositeit (of tegenstellingen) tussen
organisatoren en atleten doet de wedstrijdatletiek geen goed.
Zíj hebben elkaar ook nodig om goede wedstrijdgt te maken. En
daàr zí|. 1e dan met een dilenma als je te weinig geld hebt.
Àan de ene kant uoet je - als je een goede wedstrijd wilt
maken - onze nationale atleten een redelijke startvergoeding
geven. Àan de andere kant moet je - ook volgens de-reglenenten
van het Pickwick Circuit - voor voldoende internationale
conpetitie zorgen. NU, die was er: voor ongeveer hetzelfde
bedrag dat
Aart Stigter ontving, hlas men hier en daar bereid om half
Europa door te reizen.
BegriJp me goed: ilc vind ook dat klasse-atleten als Àart een
reÉle-Étartvergoeding verdienen. !íaar sraar niet is, daar niet
kan.

Een simpele oplossing, waar ik graag aan mee wil werken, lijktnij om het volgend jaar de verplichting op te nemen on bij-
voorbeeLd de eerste tien atleten van het algemeen klassement
uit te nodigen. Tegen een min of meer tvastet vergoeding per
atleet/atlete. Nogrmaals: laten we blij zLin als volwassen loop
te worden beschouwd die dan ook volwassen kritiek krijgt. Er
zijn nog wel meer zaken die beter kunnen, denk ik. Maar daar-
over maar weer eens een andere keerrr, a1dUs Hans BeUdeker

Een aantal van jullie zal zich afvragen: rrWaarom in henelsnaam
zo hoog van de toren geblazen als blijkt dat er niet genoeg
geld is?rl
Éet lijkt ons zinvol om hierop enige toelichting te geven-
Huib lieboud, de volijverige voorzitter/coötdinator van het
organisatie-comité heeft, zoals jutJ.ie ook elders hebben
kunnen leZen, al maanden van tevoren zorn 250 sponsors bena-
derd. Van de neesten kreeg hij het antwoord: geen geld meer,
ons budget is aI vastgesteld, etc. Niettemin heeft hij, dank-
zí) zí1n inspanningen, een aardig (zíi het onvoldoende) bedrag
bijeen weten te schraPen.
Halvemege het jaar, toen er nog steeds geen uitzicht was op
aanzienlijf neer sponsorgelden, heeft het organistie-conité
zich beraàen op welke manier aan de Hague Ten Miles 1991
invulling gegeven zou moeten worden, ook al omdat het bestuur
van de HRR-hét comité fijntjes had herinnerd aan het financi-
ele tekort.
Aangezien wij ons echter al vergaand hadden gecomnitteerd met
het nationale wegcLrcuit, heeft het comité besloten de gok te
wagen en toch te-streven naar een rvolwassent (internationale)
Uagrue Ten Miles, compleet met rtoppersr. In feite dus een
continuering van het beleid van vorige jaren. De Gerneente Den
Haag fungeeide toen - tot onze grote opluchting - afs rredden-
de éngeli door een srÈsidie te verlenen, waarmee met name de
hoge huur van Houtrust Sport gedekt kon worden.
feielijkertijd kregen de- leden van het organisatie-comité de
stiengé instmctie ou zich strikt binnen de aan hen ter be-

42 c coPyrlght 1991 xRR



schikking gestelde - beperkte - budgetten te houden. Dat zulks
niet een in ieder opzicht positief effect heeft gehad op een
aantal deelgebieden (zoals publiciteit), behoeft nauwelijks
betoog. Dat het invloed heeft gehad op het humeur van bepaalde
topatleten is aI eerder in dit stukje betoogd.

Hoe nu verder?
Dit jaar is een overeenkomst voor drie jaar gesloten tussen de
KNÀU, sponsor Douwe Egberts (Pickwick) en de zeven aangesloten
wedstrijdorganisaties, IÍaaronder The Hague Ten Miles. Uit-
gangspunt voor het volgend jaar is dus sowieso het organiseren
van een wedstrijdloop op topniveau. Dat betekent dat er een
aanzienlijk ruiner budget moet komen! Lukt dat niet, dan
zullen wij ons medio L992 alsnog moeten beraden op wat ons
verder te doen staat.
op het moment dat jullie deze tekst onder ogen krijgen, zijn
aI enkele sponsorbureaus benaderd. Aan hen is de vraag voorge-
legd een offerte te leveren voor het bemiddelen en aantrekken
van goede sponsors.
Wij zu1len jullie van verdere ontwikkelingen op de hoogte
blijven houden.

Fred van der Gon Netscher

§latlonswsg 36.í0
Den Haag

ADRES.!
NIEUW

RIJWIELEN
1500 m2 SHOWROOM
* 5000 gebruikte Íietsen
* Nieuwe Íietsen
* ATB/IíTB Íietsen
O 3 maanden Um 10 jaar garantie
O Diefstalvezekering mogelijk '.

O Fietsbanden (100 soorten)
O 99.999 onderdelen en accessoires

Bebnk nou'ns'n ffeh(ondarful)
die tlanmet nht heelit

070 - 3gg gg 64

Al[[l@ET

O Shimanodealer
O Reparatie snelseruice
O Fietsenverhuur
O lnrui! mogelijk
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rEE EÀGUE TEN UItES 1992

I{isten jullie dat we op zoek zijn naar een groot aantal func-
tionarissen en groepsleiders/-leidsters die bereid zijn van
meet af aan mee te denken en mee te doen aan het opzetten van
een goede organisatie van de negende editie van dit evenement.
caarne willen wij enkele vacante functies vermelden.

- secretaris
- penningrmeester
- groepsleider nevenactiviteiten
- groepsleider op- en afbouw Eponsormateriaal
- groepsleider na-inschrijving
- een tweede groepsleider logistiek. Dit onderdeel zal worden

gesplitst in ventoer van materiaal en vervoer van personen.

Verder willen wij aan de groepsleiders die op 3 novernber jI.
hebben meegedaan, het verzoek doen om ook in L992 acte de
présence te geven.

Mocht iemand een bepaalde functie arnbiëren, welke hierboven
niet staat vermeld, geef even een seintje aan ondergetekende
of bel me op. Àlvast bedankt.

Huib Izeboud Karperdaal L23 2553 PD Den Haag tel. O7ï-3977OO2

DANSLES

oo
fuxtot - Eng. waAs - Tango - Cha<ha
Rumba - Jive - Samöa - Rock'n Roll

* lGd.Í! dag lcesan
* Gratls inhaallsasgr

LEEF HET GEMAKKEUJK IN
DE GFOTE HAAGSE DANSSCHOOL

vld MEULEN-TYESSEUNG
Laan van Meardcryoort 50 . Dcn Haag
(rJsn€ít M€ropolc otoscoog en Anna Paulctíírasrad
rc beÍqken md ram 3 . I - l0 cn U§ 4 - S. 7 . 13 - 2,

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUAFI

srnó! 198!i

ozo -4594941 4535 73
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EET TTIID ZOITDER VERLEDEN

Er leefde heel heel lang geleden eens een kind dat haar verle-
den niet kende. Iedereen in het stadje waar ze woonde, kende
het meisje en bewonderde haar schoonheid en haar lieve karak-
ter. En hoewel ze geen thuis had en geen ouders, broertjes of
zusjes, nee zelfs geen verre familie, werd ze door de inwoners
van het stadje als hun eigen kind beschouwd. Àan onderdak,
eten en een aai over haar goudblonde haar had ze geen gebrek.
Iedere deur stond voor haar open, aftijd was er een stoel
vrij, een bord gevuld en een bedje opgemaakt. Toch was ze niet
gelukkig.

op een mors1en was ze het kerkje op het plein binnengelopen en
had aan meneer pastoor gevraagd of hij iets wist over haar
verleden. Ze vertelde hem dat iedereen in het stadje lief voor
haar rías, maar dat ze zich voelde als een poesje dat op een
ochtend was aangelopen en nadat het een schoteltje nelk had
gekregen en een plaatsje om te slapen, niet meer vreg hlas
ge§Jaan.
ttEen poesje, meneer pastoorrr, zeí ze "is blij en vrolijk
wanneer het zo iets overkomt, maar ik ben een meisje en ik wil
weten waar ik vandaan komrr.
De pastoor wist het niet. Nienand in het stadje wist het,
nienand vroeg het zich af, behalve het meisje zer.f.

De lente kwam eraan, dè vogeltjes keerden terug van hun reis
naar het zuiden, het lentezonnetje brak door en het meisje
werd steeds rustelozer. Ze besloot het stadje te verlaten en
op zoek te gaan naar haar verleden.
Eerst liep ze naar het noorden. overal hlaar ze het vroeg,
zeiden de mensen: ttHet zuiden, je noet naar het zuiden, net je
fijne postuur en lieflijk gelaat kom je vast uit het zuidenrr.
In het zuiden zeiden ze: rrHet noorden, je noet naar het noor-
den. Je hebt de blanke teint en het goudblonde haar van een
kind uit het noordenrt. Heen en weer liep ze, kriskras door het
land, en op en nee{,._.?e. werd niets wijzer over haar afkomst.

Soms dacht ze, dat ze een prinsesje was, te vondeling gelegd
door een boze stiefmoeder. Dan dacht ze weer een zigeunermeis-
je te zi,jn of de dochter van een arne schoenmaker. rIk- wil mtn
verleden kennentt, ddcht zerttik wil het, ik wil hetrt.
ondertussen was de lente overgegaan in de zomer en de herfst
had plaatsgemaakt voor de winter" Het was Kerstavond en het
was bitter koud geworden.
Het meisje begreep dat het tijd werd een verblijfplaats te
zoeken en dat het geen zin had in. de snijdende kou en de
gestaag vallende sneeuw verder te gaan.
Ze hield stil bij een oud huisje op een eenzame plaats in bos,
verzamelde al haar moed en klopte op de deur. Een zeer oude
vrouhr deed open en noodde het meisje binnen. De tafel ltas voor
twee gedekt. Er stonden twee kroesjes melk en op elk bordje
Iag een dikke boerenboterham'met boter. In In hoek stond een
kleine eenvoudige kerstboom net linten.
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Tijdens het eten vertelde het neisje de oude vrouw wat haar
tot haar zoektocht had gebracht en dat haar reis tot nu toe
vergeefs was geweest. Ze kende haar verleden nog niet.
De oude vrouhr hoorde het droevige verhaal aan en zei: rfk ben
een zeer oude vrouw die veel heeft meegemaakt, een }ang verle-
den heeft en nog Daar weinig toekomst. ÀIs je wilt, kan ik je
helpen jouw verleden te leren kennenfr.
Het neisje kon de opwinding die zich van haar meester maakte
niet bedwingen. rrNatuurlijk wil ik dat, ik wil niets lieverrl
riep ze luid.
trom je verleden te leren kennentr, zeí de oude, rrmoet je het
achteruit tegenoet lopen. I{anneer je dat doet, zal- alles je
onthul.d worden, maar pas op, voorzichtig aan. I{ant ourdat je
het niet gewend bent, raak Je snel vetmoeid en zou je van
uitputting kunnen neervallen voordat je iets te weten bent
gekomenrr.
Het meisje hield het niet meer uit van spanning t zè stond op
van tafel, ging naar buiten en begon hard achteruit te lopen.
De fijne sneeuw stoof rondom haar op.
Hoe harder ik loop, hoe sneller ik nijn verleden leer kennen,
dacht ze. Harder liep ze en harder en harder. Haar beentjes
gingen zeer doen en haar hartje uaakte te veel slagen en haar
adem kon het niet meer ààtt.
Toen ze haar oogjes opende, keek ze recht in die van de oude
vrourr. ttRustig aanrt , zeí de oude tertrijl ze het neisje haar
huisje binnen droeg, ttrustig aan beginnen, nu zal je lang
moeten nrsten voordat je het opnieuw kunt proberentt.

De oude verzorgde het neisje als haar eigen kind en toen ze
voldoende hersteld was, ging het meisje weer lopen. Rustig
liep ze haar rondjes en ze leerde haar hele verleden kennen.
ook toen ze haar verleden kende, liep het meisje nog wel eens.
Gewoon omdat ze et plezier in had. Soms vooruit, soms achter-
uit, maar ze begon altijd rustig aan.

Loes Aarts
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gÀNNE8 EOEKJE

HaIIo, Dè9 ik nij even voorstellen? Ik ben Sanne, een grijs-
grauhre Schnauzer met stamboom en nukkige trekjes. Ik train
momenteel voor de CPC. Omdat ik als hond geen lid kon worden,
ben ik nu donateur, maar ik train toch lekker mee in een
groep. Hondsbrutaal hè?
russèn twee haakjes, ik zoek sponsors, want ik wil lopen voor
mrn vrienden in het asiel die een echt hondeleven hebben. Kun
je je voorstellen de hele dag in zorn hondehok en heel soms
effe rennen op rn lappie grond ter grootte van een postzeger.?
Daar wil ik dus geld voor inzameJ.en, zodat ze rt beter krij-
gen. HeIp je ne?

Affijn, nij is door de redactie gevraagd een column te schrij-
ven in het clubblad en de gang van zaken, het reilen en zeilen
Ins te belichten uit het oogpunt van mrn trouwe hondeogen. Nou
ik zie dingen, daar lusten de honden geen brood van.
Neem nou die bar. De barcommissie was aI tn tijdje boos, omdat
ze lteen hond voor achter die bar konden vinden op donderdag-
avond. Dus ze gooien de boel p1at. Niks te krijgen, zelfs geen
bakkie water voor de hond. Gingen er een paar over de rooie,
schelden mekaar uit voor rotte vis, vechten a1s kat en hond.
Grote rel.
Wat bleek achteraf. Het lag aan de communicatie. De een wilde
wel, maar de ander had tu niet gevraagd. En deze of gene had
wel gevraagd moeten worden, maar dat was niet doorgegeven. En
zí) had niet begrepen wat de bedoeling hlas, etc. etc.

Nu ben ik nog Daar kort donateur, maar ik heb wel begrepen dat
comnunicatie een belangrijk woord is binnen de vereniging. Er
wordt wat afgeluld over de communicatie. Ik heb rt woord nog
effe opgezocht.

Nog zo iets, B.C.O. Weet jij wat het is? Nou snuffel ik altijd
die mededelingenborden af voor de coumunicatie, zíe ik daar
ineens de notulen hangen van het B.C.O. Staat daar bij punt L,
ingesteld ter verbetering van de comnrunicatie. Interessant,
weet jij wat tt is? B.C.o.????

Dan is er weer een discussieavond, over betalen. Betalen zou
de lcwaliteit verbeteren, hoorde ik iernand zeggen. Nou trord je
maar afgescheept met een fooi, zoals ik een hondekaakie krijg
van turn baas als ik fijn heb meegerend met jullie. Zít ik op
te wachten, zotn kaakie! Maar ja, beter dan een paar centen,
want daar ga ik echt niet harder door lopen. Dan liever een
kaakie! Hap, slik, yé9, maar toch een fijne smaak in mtn bek
en een aai over nrn kop toe.
Maar het ging eigenlijk niet over betalen die avond, maar over
conmunicatie. Tenminste, dat werd gezegd,r 'want het ging eigen-
Iijk over pro.., pro.., professionalisering en dat is bijna
hetzelfde als coununicatie. Uet overlegstructuren, communica-
tielijnen en zo. Jà, )a, connunicatie. Maar dat die communica-
tie heel belangrljk is, daar ben ik van overtuigd.
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Weet je wat ik ook zo fijn vind, dat er altijd iemand wat zegi.-
voor je gaat lopen. Eerder ga ik echt niet ríeg. I{at er gezegd
wordt, doet er niet toe. Maar dat er effe wat gezegd wordt,
dat is fijn. En dan dat ltprettige J.ooprr, dat klinkt zo aardig,
dat die Leden niet altijd honds tegen elkaar doen t zo gerust-
stellend!

Trouwens, kan die Deneer die 250 sponsors heeft benaderd effe
contact net nij opnemen. Zo iemand zoek ilc namelijk nog voor
nijn campagne voor het asiel.
Sanne

ïECrilISCltE (ncilrs TlE rlE [AtrE ROfl' nflrERS

De Technische Ccnrnissie bcstaat iunenteet uit!

Lopers: Ronctd BoekkerP (tct.: 07lt-3973281,
IoortjcAlberts (tct.: 070-3540ó90)

Erik lluigcn (tct.: 070'38051ó1)
Petcr vln Lccr.ucn (tct.: 07l)'3T26'Rt

Trairrcrs: Petcr Grond (tct.: 070-5544103)
Frens Pcrdijk (tct.z 070'34724201
tlernan v.d. stijt (tct.: 070'3939485)

Paraopdiech coroe

FvsiothcrrDcut:

!bg§@: mrndagavond:

Dcmis v.d. BerE

Thca Yan Sante
rocnsdagavond:
dondcrdagavond:

ttt.:070-3ó44358
( ts avonds)

Gijs xievith
Anton lJs

lle§§esg:

lrlaandag-, roerrdag- cn dondcrdagavond (votgens afspraak) na 20.00 rrur. Zie tijst oP bord in kemr
tlediech Centrun.
Xostcn per behandcting f. 10,'.

Coírsut tat i e fvr iothcraoeut

tcdcrc rccnedagavond na 20.00 wr.
KoBtcíl pcr coneutt f. 3,50.

cebruik sportzltt (in ovcrtcg net Technische Ccrmissic)

Overioe cctivitciten in soortzaat clubltuis

- dlnsdagavond venrf 19.@ ur
informtic lloortjc Atbcrtg
( tct . : 07!-3540ó90) .
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BÀRBERTCET
*******************

Nieure baruedewerkerg gezocht en oevouden!
Enke1e wenringsakties hebben ertoe geleid dat het aantal
medewerkers gf/Vl achter de bar zodanig is, dat we op dit
moment slechts één keer per 2 maanden een beroep hoeven te
doen op die personen. Een goede zaak, vinden wij. Dit lijkt
ook een prima moment on je naam toch maar eens door te geven
aan een lid van de Barcommissie. Want a1s we die luxe willen
behouden, dan is het zaak dat de af en toe uitstappende mede-
werkers (verhuizi.g, grote privé-drukte) worden aangevuld met
nieuwe mensen.
versterkiaq Barcouuissie
De Barcomnissie is sinds kort versterkt net een nieuw lid:
cynthia Boekkamp. Zíj zal niet alleen een verbindingsschakel
naar het bestuur gaan vormen maar is daarnaast van plan aktief
bij te dragen aan het werk van de barcomnissie. Daar zullen we
haar aan houden! Het sextet dat nu verantwoordelijk is voor
het reilen en zeilen achter de bar staat hierrree klaar voor de
aktiviteiten van 1992 en bestaat nu dus uit Noortje Àlberts,
cynthia Boekkamp, Rob Krahmer, Heidi van der Veer, Waltraud
Vingerhoed en Cees Visser.

Bnrnch Cross op 15 decenDer
Voor we het nieuwe jaar in hollen vindt er vanuit de club op
zondag 15 decenber een Brunch cross plaats. Alsof die cross op
zíc}l,zeLf aI niet genoeg reden is om die zondagochtend op de
club te verschijnen, bieden rre je na afloop een uitgebreide
broodmaaltijd aan waar smulpaap en gezondheidsfreak aan hun
trekken zullen komen. De prijs voor dit alles bedraagt slechts
f 7,5o. Dames hollen 3 ronden (5,4 h), de heren doen er
eentje extra (7,2 km). AIs klap op de vuurpijl vindt er verlo-
ting op startnummer plaats waar enkele hele leuke prijzen te
winnen te zijn. Het enige dat je op dit monrent niet moet
vergeten is dat VOORfNSCIÍRIWING VERPLICHT is. Dus: noteer je

'naam op het daarrroor bestemde inschrijfformulier in het club-
huis en kom op 15 decenber!

Nieuwlaars Crosg ot 5 {anuari
En dan zitten we al in het nieuwe jaar. op zondag 5 januari
vindt de traditionele HRR Nieuwjaars Cross plaats vanuit het
clubhuis. Àansluitend volgt dan de

NTEINÍiTÀÀRARECEPTIE
!'raar we je namens de club een glaasje chanpagne en een hapje
mogen aanbieden. Reden genoeg om om die zondag even aan te
wippen, Iijkt ons. Zelfs als je die dag, bijvoorbeeld in
verband met de gevolgen van overnatige oliebollenconsumptie,
afziet van deelname aan de cross.

Bar qeslotea tildens feestCagen
Op woensdag 25 en donderdag 26 december, alsmede op rroensdag 1
januari zullen vrijwel aIle clubleden in de een of andere vorm
inhoud geven aan kerstmis en nieuwjaarsdag. Reden lraarom lre op
die dagen de bar gesloten zullen houden.

c coPyright 1991 llRR
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T. C. NIET'I[8

Misschien heeft u het al gemerkt en anders zat.. dat nu gebeu-
ren. De Technische Conmissie tirnmert aan de weg onder de
bezielende leiding van onze nieuwe en eerste officièIe voor-
zitter
Ronald Boekkamp. HiJ houdt ons aardig aan het werk, aI was het
maar door steeds zo snel nogelijk verslag te doen van alle
vergaderingen en ook nog tijdig klaar te zijn met de nieuwe
agendats voor de volgende ronde. Prima Ronald!

voor de goede orde, elke eerste maandag van de maand vergadert
de T.C. Heeft u iets voor de agenda, schroom dan niet om het
kenbaar te maken. I{ij zijn er voor het algemeen belang, maar
ook uw persoonliJke belangen willen we, waar nogelijk, in ons
beleid opnemen.

Hieronder treft u de lijst met namen van de T.C.-leden en hun
werkzaamtreden aan.

Ronald Boekkamp voorzitter, contactpersoon bestuur,
contactpersoon trainers (voor afmelding en

zaken van niet-
technische aard) en financiën

Erik Huigen

Noortje Àlbers

Peter van L,eeuhlen

Herman v.d. StijI

Frans Perdijk

Peter Grond

secretariaat

(para)medische begeleiding, wedstrijdorga-
nisatie
CPC-actie, beheer sportzaal, beheer mate-
riaal, topsporters en trainersbegeleiding
(technische uitvoering)

CPC-actie, wedstrijdorganisatie en top-
sporters

indeling loopgroepen en coördinatie resul-
taten-registratie
indeling loopgroepèÍlr public relations en
trainersbegeleiding

ÀIs laatste wil ik de Brunchcross op 15 decenber a.s. en de
Nieuwjaarscross op 5 januari L992 onder uw aandacht brengen.
Beide- crossen op ons mooie HRR-parcours, aan de overzijde van
het clubhuis. De cross op 15 decenber wordt onder leiding van
Herman V.d. Stijl georganiseerd. De Nieuwjaarscross in handen
van Àstrid Pieterse. Laat uw belangstelling bliJken door in
grote getalen mee te doen, of uw mede-clubgenoten aan te
noedigen.

Ook in de maanden februari en maart is een cross gepland. Data
waren biJ het ter perse gaan nog niet bekend.

Peter Grond (namens de T.C.)

50 c Copyright 1991 llRR



f-,TESI-.à.GEI\T

Goss, Uden, 1,6 H op 0310219L Vredespaleisloop, l0 Kl op 2S|0U9L (vervolg)

Plaats cat. Iijd llaarPlaats cat. Tijd xaar

Brielse llaasloop, Eielle, 25 El op 01/06/91

I IE 0:16:16 Kolk, ïvonne v.d. (ÀïB)

5 N 0:17:08 Yalentin, Irc
Reijnders, Renee

Bacheller, $su Ànn

Vet, Robert de

Krarer, Berry
Gerzitsra, llenno

fitrer, Prits
lagebeel, Paul
[atsburg, [ans
Bacheller, John

§eidel, Jelle
Inger, [eo

Ouadflieg, Paul
Dei$ton, RobeÉ
niike, rans de

[oogeveen, lluianne
Àgplen, [enk van

§challnijk, Brigitte
Iiettra, Cor

Koolra, Jan

Vewoort, [ees
Roest, Jan van der
Bee[, Jaap var
Beetsra, Ed

Bo1, Cees

Eeijnen, Felix
Dutour, Fpin
Engelm, Paul
Eoef&aad, .Iohan

Veen, Iàeo van

leldenan, lellen
Verbagen, Iitrs
Blok, [ydia
Sc,hitz, Earold
Ieegtra, Peter
§eeve, Loes

0ttes, Dennis

[ruysen, Ino
Galjaard, Iíico
Boora, lnne Geert
RieI, Xans vur
Brugran, Georgette
Iuivestijn, Ioek
lrul, Ron

[ulskarp, Pieter
Bo1, Paul vau de

Boelofsen, lidde
lsten, John van

Ihminlel, E$eÉ
Kelpen, John van

§cbreiDer, Silvia

331 D 0:12:31
351 D 0:{2:53
376 [Itl 0:13:10
381 [Vl 0:13:15
396 [S 0:13:21
397 [S 0:13:21
399 [S 0zl3t22
106 [Vl 0:13:29
109 [S 0:13:31
119 EVI 0:13:38
l{5 EUI 0:{l:16
513 [Vl 0:15:{{
516 [Vl 0:{5:{6
575 EVl 0:16:00
586 D 0:16:08
615 [S 0:16:31
618 D 0:16:57
652 [Y2 0:{6:58
657 tS 0:t7:01
663 [V2 0:17:10
672 EV2 0:17:18
671 EV2 0:17:19
6?5 X§i 0:{7:20
689 ES 0tl7z32
7L2 [S 0:18:13
723 ES 0:18:20
737 EVI 0:18:31
7ll EV2 0:18:38
719 [Vl 0:18:{2
759 D 0:18:51
769 [Vl 0:18:56
773 D 0:19:05
818 [S 0:19:12
811 EVI 0:19158

857 D 0:50:21
887 IS 0:50:57
898 D 0:51:0{
911 [ttl 0:51:19
919 ES 0tSLt22
933 [Vl 0:51:37
937 DV 0:51:t0
9ll ES 0:51:50
975 ES 0t52225

1003 [S 0:52:59
1005 ES 0:53:07
1011 ml 0:53:ll
1010 tS 0:53111

l08l [Yl 0155:01
f090 EVI 0:55:25
1162 D 1:0h09

Plaats Cat. Iijd Xaar

1$
1D

16 [S
21 [S
30 ES

lt$

L:23t26
1:33:51
1:35:58
1:10:17
1:{3:26
1:56:2O

ttaat, lticbel de ([oÉnna)
Valentin, Ine
f,orremns, f,ans

Verhoeven, Joop

flillersen, Iir
f,ewehaa, Cees

Vredespaleisloop, Den [aag, 10 §l op 2Sl0ll9l

Plaats cat. fijd llaar

1$
11 $
27 ES

39 EVl

{8 [S
50$
51 D

5{$
55 ES

57 [S
61 ES

6[S
85 [S
8l [s

106 [S
L26 [S
129 EVI

128 DV

135 [S
136 EVI

1t0 $
1{5 [s
158 [§
L72 [§
L97 XS

2L7 E§

23t [S
258 EVl

291 [S
319 ES

330 EVl

0227t18
0:31:50
0:3{:28
0:35:01
0:35:19
0:35:23
0:35:27
0:35:35
0:35: 11

0:35:51
0:36:06
0:36:32
0237229

0:37:31
0:38:05
0:38: 17

0:38:19
0:38:19
0:38:55
0:38:56
0:39:01
0:39:10
0:39:26
0:39:{1
0!t0:11
0:CI:29
0:11:09
0:11:30
0:12:03
0tl2t23
0:12:33

Jonloan, llichel (R.R.C.I. )

Paardekooper, lir
flalDurg, Bep

Fehling, Jan

srid, DerX Jan

Silvirs, Roc,he

Duyn, Begina var (Bataven)

Veràoevel, iloop

Kraats, Jack var der
[ertog, Gistiaan den

Rond, Àndre de

llaneuiil, Ron van

lilteobos, erus
Bongers, [ans
[artran, John

Schijrdel, Eric van

Boo, Dries van de

Ílee, lon
§charroo, lharten
Brener, ilan
Roo, Charles de

6oen, Peter
Blok, ÀuLe
Bip, Cees

Korving, Jeroo
§temeke, llaroel
Diero, Peter var
loelfsera, Bob

Koops, Ben

litr:, Ilals
Tetteroo, Xico

5l



Singelloop, foerden, 10 U 0p f5/08/91

Plaats cat. Tijd Xaar

I ES 0:8:ll Stigter, Àart (ÀÀV '36)
2 ES 0:30:25 [azeleger, Jan Dirlr

lotel Bor Stratenloop, 9,9 ru op 2510?l9L

Plaats Cat. Tijd Xaar

I [.9 0:32:08 Jatrsen, Peter (Sprint)
I EIi 0:32:16 Paardekooper, Iir

Instuif ÀÀC/ÀDÀ, Ooloéer, ÀBterdar, 3 ffi op 02lNl9L

Plaats cat. Iijd Xaar

I [S 0:08:13 Kuller, [an (Bataven)

I $ 0:08:18 [areleger, ,Ian Dirk

Jnbileunedstrijd Suori, 3 trl op 25l0Sl9L

Plaats cat. Iijd Xaar

I $ 0:08:29 Vessies, Xice (DB{)

{ $ 0:08:32 [areleger, Jan Dirk

Singelloop, Goda op L3l0.9lgt

Plaats Cat. lilt Xaar

[arersloop op 19/10/9f

Plaats Cat. Iijd lhar

0 $ l:35:12 Kok, [ouis

Rabo/llora-cross, Boslroop, 9 El op 02/If/91

Plaats Cat. Iiid Xaar

I $ 0126r,32 [orevaar, Jan (Àvantri)
I EUI 0:28:36 [oppendraaier, Bert (Gouda)

0 ml 0:31:ll lijl, ErHy

0 ES 0:36:06 Biersteker, Ed

Àlpben Xoord Goes, Àlpben, 9 Rl op 26110/91

Plaats Cat. Tijd Xaar

EVI 0:8:07 filö, Iien v.d. (Clytonas)
ml 0:36:ff 8ijl, Eddy

§ta&Ioop, laastricht op 2910919L

Plaats Cat. liid laar

0:57:05 Àqilar, À. (Ctili)
lt07tl2 Xazeleger, Ja[ Dirk
1:22rO5 §nijkers, Ger

0rloop (7e), lbordnifierDout, $ H op 05/10/91

Plaats cat. Iijd Iail

1 E§ 0:50:39 Ealrel, Ilennis van (À.À.C.)

6 [S 0:52:36 §eijsener, Ronald

CIV Energie, Bu€o&echt, 10 El op t2ll0l9t

Plaats Cat. lijd Xaar

1 E§ 0:51:09 lhat, lliöel de (forhma)

Singelloop, Ereda, 21 il op 0611019l

Plaats Cat. liil mrr

1:02:16 [ate, lhrti ten (fortis)
1:05:56 [areleger, ,Ian Dirlr
l:11r37 hll, llaroel den

l:ll:19 GehrcÈte, thrtirc v.d. (Belgie)

I
15

1$
6ES

9? [§

1 EVl

I[s
5$
7ES

19 ES

1D
3t [§
62 [§
6{ [S
5D

66 tS

0:30:51
0:30:56
0:33:18
0:33:22
0:31:19
0:35:03
0:36:26
0:10:15
0:11:21
0:13r06
0:13:07

rild, Rio v.d. (Cfytoneus)

Oorlam, hnd (Ilion)
§ilvius, toche
IItlI, ltaroel der
8ridr, Itau ten
Schppen, Ànne van

§tiil, [elril van de

[orving, Jeroo
Perdijk, Ilano
Gener, ïvolDe
ltrrys, frail

[oogndiikfoop, 13e, 10 Kl op 1ll09/91

Plaats cat. liid xaar

r[§
19 [S
72,6
1D

1[s
19 [S

0:31:57 [ijngrrden, Itail van (n.1.À.)
0:36:18 [ok, Louis

51



Singlloop, Breda, 21 Kl op 06/10/91 (venrolg)

Plaats cat. Iijd taar

3ll-lhratàon, IÉiden, 12 H op 16/06/91 (vervolg)

Plaats Cat. Iijd llaar

15{ ES

232 [S
305 [S
361 [Vl
179 nll
fiz W2

1:17:51
1:18:07
1:18: {2
1:19:3{
LzZLz2l
L:26tll

{D
1DV

L23 [S
136 [S
168 EVl

219 [S
zIL ES

16 DV

l$
8[S

16 [§
52 EVl

181 [§

Valatin, Ine
[irpt, Petra van (Prins [euLi[)
Overdevet, Àa«l

lleer, Xico van de

Ioet, Ton

fillesen, fir
Blok, Àndre

Gordijn, Charlotte

3:13:11
3z2L:52

3:29:29

3:3{:34
3:50:32
3:5{:5{

htt, Kees

llagnee, Peter
Eeuvehan, Cees

Katsbrug, Eans

Àren&en, Pred

llollera, [enk
1:28:10
1:58:30

nesttard llaratlon, llaassluis, 12 Kl op Lll}UgL

Plaats Cat. Tijd [aar

I [§ 2:15:33 VanderheÉen, B. (Belgie)
119 ES 2:58:51 lleer, tico van de

flestland llaratàon, llaassluis, 21 Íll op l3l0ll9l

Plaats cat. Iijd llaar

1:01:38 Burra, Jobn (Tanzania)

1:06:19 Eazeleger, Jan Dirk
1:11:16 Pieper, IXoras

flasaloop, Zaandar, 30 Sl op 03/03/91

Plaats Cat. fijd llaar

1:19:23 [ouing, Jolanda (DÀ)
1:50:36 Schrypen, Ànne van

[angs de Goweloop, taddinrvea, 10 Fl op 02103191

Plaats cat. lijd llaar

I ES 0:29:56 Eazeleger, Jal Dirlr
I EVI 0:32:08 Kopppendraaier, Bert (Gouda)

6 EVI 0:31:50 Bn$atr, Iouis

3ll-llaratàon, l€iden, 12 H op L6l06l9L

Plaats Cat. Iiid xaar

3lFlhrattron, I€iden, 21 [tl op f6l06/91

Plaats cat. Iiid xaar

1:12:01 Jones Barron, RaFond (Enqeland)

1:11:3{ Pieper, Ihoras
Lz2}tlL 0verdevest, Àad

1:23:07 Ioet, lon
l:31:00 &oo, Peter

3ll-tarattron, Iéider, 10 H op 26106191

Plaats cat. Íijd llaar

0:29:53 lerket, Jo
0:3{:22 Iinerrans, lteo

Run 91, §inschto, f00 H op 0710919L

Plaats cat. Tiid llaar

1 [§ 5t22tlL [eo, Roelof
6l EVl 11:52:01 lttkes, Robert
67 [S 11:52:01 llollera, Eenk

[.S.K., Goningen, 5 $ op tt9lfi6l9l

Plaats cat. Iijd xaar

I $ 0:1{:31 Berger, Bertbold (Start '78)
2 [§ 0:1{:31 Eazeleger, Jan Dirk

Instuifceètrijd Xaag Àtletielr, Den [aag, 3 Ol op

06.1fi let

Plaats cat. liid Xaar

1 ES 0:0:19 L,eetmJ, ilos van (Spafta)
lt tS 0:09:10 Dul[, liarcel den

15 Wl 0!09!16 loet, Toa

2l E§ 0:10:11 §cbaap, Zier

1ts
22 ES

1$
37 [§
69 [S

1D
2D

lffi
2XS

19 [§
u6 EVI

L29 EVl

Ztfrz13
2z2lt(fi
2tl5t52
3:08:00
3:09:57

kagt, [uub (Sparta)
[areleger, Jan Dirk
Verboeven, ,Ioop

ïaardt, Joo de

Dune, Paul van

§3

(



Goteborg Varvet, Goteborg, 21 trl op ?510519L

P1aats cat. Tijd xaar

I gS 1:0{:38 Àndrea, Xarh (fanzania)
1 D 1:12:30 Kristiansen, InEid (XoonEen)

18 DV 1:35:09 Bloeren, Els
32fi [V2 l:38:01 Gïoeningen, Rrnrd van

Prestatieloop ÀV flaterreg, 30 Kl op 31/03/91

Plaats cat. Tijd llaar

l:53:10 lagerrerf, [ees (ÀV faterreg)
1:58:20 lleer, Xioo van de

2:09:35 Eerg, Paul van den

2tL0tl2 [noeter, Jo

2tl5z29 Enning, Eert

flatenEloop (2e), 10 El{ op nl06l9L

Plaats Cat. tijd l{aar

0:51:17 ttreuissen, Eric (0lyrpus '70)
1:02:59 lleer, llico van de

Florarun, Boskoop, 10 H op 15/06/91

Plaats Cat. Tiid llaar

I ES 0:19:51 f,orevaar, Jan (Àvantri)
5 ES 0:52:3O Paanlekooper, lir

Eaagse Beerdealoop, Breda, 15 ru 0p 05/05/9f

Plaats cat. Iijd xaar

0:16:ll Teijers, t. (ÀvX)

0:53:05 §tiphorrt, À. van (!fl))
0:51:08 Valentin, Ine
0:51:17 f,orrerans, Eans

fle [ague Ien lliles, Den [aag, 10 Bl op 03/11/91

Plaats Cat. Tijd laar

Ihe [aEe ïen lliles, Deu Eaag op 03/11/91 (vervo]g)

Plaats cat. Iijd xaar

1[s
5ES

31 ES

3t EVI

{8 W2

Iootell, Peter (Enqeland)

Ditt8, lod (De [eien)
Iarko, Gyorgy (nooenie)
lareleger, ,Ia[ Ditlt
VrSt, llatti de (À.V.8. '69)
Paanhkooper, fir

Prins, Àart
Ioonstra, Càristien (À.D.À. )
llilo, Linda (Belgie)
Barrs, Carliar ([aag Àtletiek)
§chppen, Ànne van

fahrg, Bep

§nijkers, Ger

Beethuizan, Àlbert
BaI, Rob

[orrenans, Bans

lhrchant, linna (Brgeland, ST)
Valertin, Irc
Brfuk, frans ten
§ilvirs, Boche

loff, Jeroen vur der
Kok, Louis
Bnrgn, Iouis
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lantijparkloop, Dordrecht, 10 m op 16/11/91

Plaats cat. Iijd tlaar

EVI 0:31:27 ïilt, Riur v.d. (Clytoneu)
EVl 0:33:58 labrie, [orard

[erfst llarathon, Etten lcur, 21 ffi op 26lL0l9L

Plaats cat. Iijd llaar

Rtten lcu, 21 H op 2611019l (vervolg)

Plaats Cat. Iijd Xaar
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[raayeveld, C. (À.V. 3{)
Eest, À. van (I.R.R.)
Barerans, J. (À.V. Àchiltes)
Rqt, ll. de (trirster)
BIok, [ydia
rillersen, fir
[euvehar, Cees

Bip, Cees

Xiewoburg, Jan

Bee*Èuizen, Ubert
Vedt, [ans van der
Gaag, lbr van de

Vliet, [ans van

Ietteroo, Xico
landen, [ans van der

flissen, George van

latsburg, Eans

Goelans, ltelalie
Gorp, llargo van

Ilrit, t{ichiel
RooaoÈurg, Tir
Ston, Toon

ílestbroek, Brar van

DouanscDet, leo
Rorani, Àlbert
Iodder, Johnny

[oogrod, fred
Dijkers, ÀD

[oogeveen, [enk
BiIt, Rob van de

leeuren, [eDk van

Tolido, Gerard

Gort, noel
flillosen, larjan
tnglen, PauI

Dtruif, Rodi

Duinor, Gerard van

Verhagen, Iitts

I

Hef bestqr van IHE HAGI'E ROAD RUIITENS

Doorniksestraat 30, 2587 xx Den Haag

Ict.0Zl-3504ó91

Gerrit von Pctt,
t6v521

Ln.v.tlerdervoort 563, 25ó3 Ax Dcn Haag (voorzitter) tet. 070-

Jacqucs Betjon Regent$sQtean 74, 2?81 VH Riisrijk
(nedstrijdeccr.) tct. 070'5999615, giro 5699215 t.n-v.

rcdstri jdsccretarimt

Astrid Pietcree
(sccrct8ris) tct. 07lr-3ó1ó073

Gordenregenstraat 3, 2565 Ell Den Haag

Locs Alrts Iornnatijn ?6, 2691 TR ts'Gravenzrnde
(2c sccrcteris) tct. 01748-14549

Frank Thuys Vijwrhof 18'A, 2271 GP Voorburg
(pcírrlqmcstcr) tct. 0il1-538ó90ó4, giro 2636íË1 t-n.v.

Thc llcgnr tord lurere

chrtottc llcrm,B
(tcdcnadn.) 2565 HP Dcn llaag

Cytthie Boekkarp
(ccnmissarie) Dcn Hcag

m.i.v. 1-,1-1992 Esdoornstrsat 109,

Dr.J.Presserstraat 145, 2552 LS

tet. 070-398281
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