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Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
Vzlol9Vz ton laadvermogen en
van 33 tot 46 m2.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal transport.

Personenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
Uno, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdewectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renault Clio/l9, Volkswagen GolÍ/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oÍ diesel.
g-peEoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel ](adett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's: 4-, $ en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein rijbewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelÍ verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens voor gnoot rijbewiis:
Mercedes-Benz 7O9, 914, 1114, 1413
14'17, 1617. Met hydraulische laadklep.
TÍ€kkeÍs met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A. N.
Í9361 FLS en 19362 FLS.

Aantrekkel ij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn

Ook uw adres voor LEASING
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vooRrooRD

Positieve en negatieve ontwikkelingen wisselen elkaar momenteelaf in het bestaan van onze crub. rÉ neu zelfs de neiging te
denken dat de negatieve ontwikkelingen aan de winnenàe Éand zí1n,
maar daar is de forse inbraak in oni clubhuis vooral debet aanl

Negatief leek ook de toekomst van The Hagrue Ten Miles nadat het
bestuur het tontslagbericht, van Huib rzeboud ontving. van hem
za:- op passelle yijze afscheid worden genomen. tn ieàer geval
bedank ik Huib hier alvast voor zijn giote inzet.In een open bijeenkonst van geïnteresèeerden verrees echter als
een Phoenix een nieuw organisatiecornité (tevens het Stichtingsbe-stuur). Met een enorn enthousiasme wordt inniddels gewerkt aàn
een nieuwe editie. rnnidders is er overreg geweest Éussen het!Íegcircuit, de KNÀu, het bestuur van de cÍuÉ en de Ten Mires-organisatie. Inzet was het behouden van de plaats in het circuit
van de zeven belangrijkste 1open van Nederlànd. op
12 maart a.s. dient ons comité net een plan te konen dat danbeoordeeld zar worden. vooralsnog rijkt de kans op sragen ruim-schoots aanwezig. Gezien de korte tijd waarin dezè menéen bezíg
hebben kunnen zijn, is dit alleen aI een groot compliment waarà.

srecht nieuws ontvingen we op donderdag 20 februari jl. van degemeente die een veto heeft gelegd op Éet opstellen ian ons nu inzwijndrecht opgeslagen clubgèbouÉ op-het pailceerterrein naastHoutrust. Ook aI omdat de kelder onder heL zwenbad De Blinkerd nainspectie voor ons geen goede lokatie bleek, staan we wederom envoor de zoveelste keer op nuJ. overbodig lijkt het te stellendat ons geduld nu ook het nulpunt nadert...
De opslag in zwijndrecht noet bovendien beëindigd worden in
verband net reorganisatie aldaar en we wegen nu de verschillende
opgllSn1aatsen in Den Haag zeJ.f tegen elkàar af.Wellich! fijl er ontwikkelingen na-dit moment van schrijven diede clubhuissituatie verbeterèn. slechter dan nu lijkt trét niet te
kunnen gaan.

Daarmee kon ik op de laatste ontwikkeling en die is van persoon-lijke aard met gevorgen voor nijn functià ars voorzitter. Met,ingang van het nieuwe cursusjaai veranderen nijn werkzaantreden opschool zodanig, dat ik deze niet ranger wil conbineren met hetvoorzitterschap. rngaande de voorjaaisvergadering van 12 mei a.s.leg ik de hamer dus neer. craag hàa ik dit gedaaí in een nieuwclubhuis op een fantastische lokatie. . . . . . . . . .
Gerrit van PeIt
(voorzitter)

5c C.tryyÍithtHRR
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EOT CIJUB TIttrO

op 12 nei van dit jaar vindt de voorjaarsvergadering plaats. Ditis een officiële algemene Ledenvergadering, waar o.a. de beleids-
voornemens van het bestuur en de diverse commissies worden
gepresenteerd. ÀlIe leden van de vereniging zijn van harte
welkom. Zet de datun alvast in de agenda en komt alIen.
De vereniging zit dringend verlegen om opslagruinte voor het
aangekochte clubgebouw. Dit grebouw, dat bestaat uit verschillende
grote en kleinere pakketten, moet veilig en het liefst binnen
worden opgeslagen. Het, gaat in het totaal om 135 m2, maar elke n2
die wordt aangeboden, is welkom. $lanneer je ruimte hebt of ruimte
weet, neem dan kontakt op met het secretariaat of de acconmoda-
tiecommissie.

op 14 maart hebben een tweetal leden het praktijkexamen trainer
loopgroepen gedaan. Het resurtaat was bij het ter perse gaan vandit blad nog niet bekend. I{ij hopen dat zowel Ton Èeerkens als
Willen Hoogstad het felbegeerde papiertje hebben behaald.

Het clubblad kan nog steeds adverteerders gebruiken. Wanneer jij
of je baas iets voelt voor een advertentie in dit blad, neen àan
kontakt op met Loes Àarts.

De The Hag'ue Ten Miles heeft een nieuw organisatiecomité. Het
bestuur hiervan bestaat uit Astrid pieterse (voorzitter),
Ronard Boekkanp (penningrmeesterl en cynthia Boekkamp (secreta-
ris). Het conité is vol enthousiasme begonnen aan de organisatie
van de wedstrijd. Het bestuur wenst hen daarbij veel succes toe.
De cPC trainingsgrroepen zijn de raatste trainingsdagen ingegaan.
Circa 160 lopers hebben aan de CPC-aktie deelgenomen en hebben
zich iedere zaterdag ondemorpen aan de straffe training van HRRtrainers en hun helpers. Àlle CPCrers wordt een geslaagde CpC-
loop toegewenst. Onze dank gaat uit naar de vele HRRrers die zich
ook dit jaar weer belangeloos voor de CPC-aktie hebben ingezet.

Ook de HRRters wordt vanaf deze plaats door het bestuur een
snelle CPC-loop toegewenst.

6 c Cqyrfht HRR
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De The Hagrue Ten Mires zat wat in het slop. Het hardwerkende
organisatieconité kreeg de begroting ternauwernood sluitend. De
deelnemers en pers uitten hun onrrrede, het wegcircuit was onte-
vreden en er bleef een nasmaak hangen van een wedstrijd die
alleen nog achteruit kon gaan. Daarbij kwam, dat van het oude
organisatieconité de sleutelfigruren té kennen gaven het comité tewillen verlaten.

Na naarstig overleg tussen bestuur, Ieden van het oude organisa-
tieconité en andere belangstellenden, werd besloten dat eèn nieuw
comité start met de organisatie van de The Hague'Ten Miles Lgg2.
uitgangspunt is dat er vóór 1 april vordoende zicht noet zijn op
het binnenkomen van het benodigde sponsorgeld. Wanneer dit luktl
wordt de wedstrijd georganiseerd a1s internationale wegrwedstrijd.
I{anneer dit niet lukt, worden andere alternatieven bekèken. zoàIshet er nu uit ziet, gaat dit lukken.

Het nieulre organisatieconité beEtaat uit: Astrid Pieterse (voor-zitter), Ronald Boekkamp (penningrneester) en
Cynthia Boekkamp (secretaris). Het nieuwe conité is enthousiast
aan de slag gegaan en ondervindt dat er voldoende animo is binnen
de vereniging en daar buiten om het evenement te doen slagen. Er
wordt onderhandeld met sponsors t èt worden contacten gelegd met
bekende Persoonlijkheden binnen de sport en atleten aangezocht.
De publiciteitsnachine is in volle gang.

ÀIle medewerkers aan vorige edities van de loop zijn aangeschre-
ven en oPgeroepen ook nu weer de handen uit de mouwen te steken.
Het kan zijn dat enkelen abusievelijk geen brief hebben ontvan-
9€D, nag dit stukje dan aangeven dat ook hun hulp gewenst is.
Leden die naar aanleiding van de brief of dit stufje hun medewer-
king willen aanbieden, kunnen zich aanmelden bij dà leden van het
organisatieconité.

Het conité is hard aan het werk, heeft vere plannen en probeert
taar te maken dat The Hague Road Runners nog steeds een aan-
sprekende wegrnedstrijd op topniveau kan organiseren. Maar zonder
hulp en steun van de reden van de vereniging kunnen ze niet.
De datum waarop de The Hague Ten Miles L99z plaatsvindt, is nu
nog niet precies bekend. De wedstrijd start ór op 1 november öf
op 13 december vanuit Houtrust sport. I{erke datum het wordt, is
ondermeer afhankelijk van de voorkeur van het wegcircuit en de
sponsors. De volgende zaken zijn zeker. Het is een loop over
10 Engelse nijren voor iedereen: topatreet, wedstrijdatreet en
recreant. De wedstrijd biedt een uitstekende accommodatie, een
sner parcours, een unieke finishlokatie op de indoorbaan van
Houtrust, goede verzorging en een adequate uitsragverwerking.
Deze loop noet slagen. tÍerk er aan nee!

Loes Àarts

7c CopyrighHnX



iIÀcQUB8 OVERGÀÀUr

De kriticL vaa de restaurateur van het scbilderij ,[bore afraidof red, yellou aad blue?' hebben geriJf. Eet hergtel had net zo
goed, of uigcehLen celfc betar door eea huisscbilder uitgevoerd
lrunaea wordon. De pcrfecte LaudidaaÈ zou daa Jacques ov€rgaauw,
hoofdpersooD vaa dLt iutervier, ztja gereest. f,aat zoats Èij zelÍ,
zegt: rfila boor cs, Lk bea aiet Eo laar wat aaa bet kliedereD. rk
niók iets. rr

Jacgues, geboren op 9 juri L945 aan de Haagse veenkade, woont metzijn vrggw cobie, dochter Myra, twee katten en een bouvier in,
zoars hij zerf zegt-, de mooiste straat van Den Haag. De vanInhoffstraat in het Bezuidenhout, grotendeels ontworpen door de
befaamde architect Berlage, is a1s door een wonder géspaard
gebleven tijdens het verwoestende bombardement van naait 1945.I{at je direct opvalt is de Engerse sfeer, veroorzaakt door detalloze kleine raampjes. Jacques: rHet is soms net arsof ik in
Londen woon. rl

veenkade 1948. Jacques, passie voor motoren wordt geboren.

Nog geen kironeter verder, tegenover pareis Huis ten Bosch,
bouwden Jacques' voorouders tweehonderd jaar geleden een boerde-rij met de naam De zuldwerÍ. rn die tijd- ragen de grenzen van de
hofstad nog ver-uègr ongeveer ter hoogte van de huidige Kunstaca-
demie. De ongevl.ng rras nog landerijk en idyrrisch. Jacques
enthousiast: ttMijn grootouders hadden op het erf ook eén theetuindie veer bezoekers trok. Meneer Krul, je weet wer van ,Gebak vanKrul', starde bij ons zijn paard en ging vervolgens jagen in de
ongeving. Koningin l{ilhelmina, onze overbuurvrouw, géUiuiXte ons
weiland voor haar schilderijen. Verzuchtend: trIVat eén tijd hè?rt
Heraas eiste de moderne maatschappij de grond op. rn 1908 eenklein stuk, toen de spoorlijn Rotterdan-Écheveningen, waarvan hettracé vlak langs De zuidwerf voerde, werd aangelegd. Jacques:rrl{aar nu de Landscheidingsweg roopt, reed tot 19s3 de trein. rl

Lachend: [café de Landbouw was ons opstap-punt.tt rn 1955 eiste de
gemeente Den Haag de rest op voor de aanleg van de wijk Mariahoe-
vg. ll

8 c Copyrighr HRR
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Jacques' moeder overreed toen hij vijf was. Reden waarom hij bij
zijn grootouders op de boerderij kwam te wonen. ,Mijn vader had
het veel te druk net zijn nelkzaak aan de Veenkade. officieel
heette het trouwens nelkinrichting De Zuidwerf. Eén keer raden
waar de nelk vandaan kwan. rr Overtuigd: rrVoor een kind bestaat er
niets mooiers dan opgroeien tussen de koeien. peinzend: ,Ja, ik
heb een bijzondere jeugd gehad. rl

Toen Jaques naar de lagere school moest, kwan hij weer bij zí)n
vader lronen. rfk zat bij de broeders in de Da Costastraat. Hàrde
jongens hoor. Maar het is wer de reden dat ik die kathorieke
humor van Fons Jansen zo kan waarderen.tf
Jacgues bekent een soort Pietje Be}l-jeugd te hebben gehad. rrVeel
kattekwaad en vechten. En lachen. Goh, wat nijn vader en ik soms
meemaakten. Je moet weten dat er ook wat, noen het maar a-sociale
gezinnen in de buurt woonden. Er was een fauilie bij, De Jansens,
die hadden zeven zonen. zÈlke (naakt weids gebaar) posturen!
Kwanen om 4.00 uur 's-nachts vorredig ran thuis. Moeder werd er
dan op uit gestuurd on bij ons bier te halen. Doet stem na inplat Haags: trOh, melkboer geef gauw wat, mrn jongens staan in
brand! rr Nagenietend: rrze vraten per week tweehonderd eieren. rl

Serieuzer: nZe zí)n geen van allen oud geworden. ÀIlemaal lever-aandoeningen.l '
Jacgues: rrJe had ook een familie Dat. Die hadden zes dochters,
Lraarvan er drie de hoer speelden. Nou wil het geval dat er ook
een kostganger woonde - dat ging zo in die tijd, het waren extra
inkomsten - die noemden we Nico de Bussenrichter. Die bijnaan
kreeg hij ondat hij het geld dat hij voor het Leger des neirs
bijeencollecteerde weer investeerde in die neiden,
Verderop bij ons op de kade was de slagerij van de vader van Eric
van der Loos gevestigd. we hebben zelfs nog even sanen bij de
broeders op school gezeten. rl

9c CAyÍthtHRX
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Tante Dor

Na de lagere school, waarop ook jeugdvriend en later Hlm-lid
charres Brussee zat, koos Jacgues voor een opleiding aan de
Àmbachtsschool op het Langroen. Hij kreeg daar een gedegen
opleiding tot huisschilder. Jacques: "Toen ik nijn diplóna haalde
kon ik kiezen uit drie door de school voor nij uitgezóchte banen.
Ik werd leerlingschilder in het Ziekenhuis De Zuidwal. Gelukkig
maar, want die andere twee bedrijven, waaronder pander, waren à1
snel failliet. rl

Jacgues, die het acht jaar in dienst van de gemeente zou uithou-
den, weet zich nog mooie verhalen voor de geest te halen. rrDe
zuidwal was een heel oud conprex met allerlei keldergangen. rn
één daarvan was de fietsenstalling voor het personeel gehuisvest.
rk zette daar artijd met de zenuwen in urn keer nijn bromfiets
neer, omdat in een hoek een grote verzegelde loden kist met eenIijk lag. Die wrouw was in de oorlog onder duistere omstandighe-
den omgebracht. ondat de zaak nog steeds niet was opgerost, mochtzí) niet begrraven worden. Jà, het klinkt zot, maar jà freeg er
goed de stuipen van. rk ben ook eens zo geschrokken toen iÉ in
het mortuariun een deur moest schilderen. Ze hadden me flink te
grazen, want toen ik op een gegeven moment een gordijn moest
wegtrekken, stond daar een lijk rechtop tegen de muur. Mijn hart
sloeg echt viJf slagen over. Ik heb die klus ook niet afgànaakt.
Maar ik heb daar veer gelachen hoor, vooral met die tlpes uit de
Schilderswijk die in de spoelkeuken de hele dag aardappelen aanhet schillen waren. Oh ja, ik vergeet Tante Ooi helenàat. Zo
(spant z,n aruen twee meter wijd) dik. Ze tag op de afdeling
verloskunde. Zegt ze tegen nij: Hier heb je twee tientjes, 9àe9!s 15 gebakjes halen in de Boekhorststraat. Het water liep roebij voorbaat al in de bek, want gebakJes waren in die tijd àuur,
dus die at je niet zo vaak. rr schaterend: rtKom ik terug, vreet zein tien minuten alles zelf op.
Je kent de fanilie Denie toch wel, hè. Die woonde aan de achter-
kant van het ziekenhuis op de Lange Beestenmarkt. Gekke rui. De
ene neek als ze geld hadden stond er een Àlfa Romeo voor de deur,
de volgende week ging de hele fauilie net zo makkerijk in een
Renaultje 4t,.

PaE-PaD

Nog tijdens zijn periode in De Zuidwal legt Jacques de basis voor
een eigen schildersbedrijf . Jacqrresi rrlk gaf aan iedereen,
artsen, chirurgen, verpleegsters, patienten, nijn zelfgedrukte
visitekaartjes. Bij een heleboer kon ik nu al mèer dan 25 jaar
over de vloer. Dat is nijn vaste bron van inkomsten. Ik moet het
hebben van mond op mond-reclane. tr

In L967 trourst Jacques net Hellas-handbalster Cobie. trDat was een
grote vereniging toen.i Trotsz aze heeft nog in het Nederlands
tean gespeeld.x
Glinlachend: trfk heb haar ontnoet in de Pam-pan. Dat zat toen
onder de bowlingbaan op het Gevers Deynootplein. We hebben daar

10 c CqyrlhtHnR



veel'gedanst. Er was altijd levende muziek. Vooral die dikke JohnffKingsizert Russer vergeet ik niet snel.rt vooroverbuigend: rrk
mocht daar eigenlijk helenaal niet komen, maar roijn vader dacht
dat ik in de soos van de kerk zat. I{as niks voor mij joh, veel te
braaf met aI die truttige jongens en rneisjes.tr
Jacques had veel voordeel van zijn schilderserk. trlk kwam veel in
oorden als tíassenaar. Lui, die tweede huisjes hadden aan de
Spaanse zuidkust. Dan was het: Jacques, als jij dat nu even voor
nij gaat opkappen, kun je er meteen een paar weken met je vrouw
en dochters vakantie houden.rl

ontspanniug

Ben Hermans heeft Jacgues op het spoor van het hardlopen gezet.
Ze kwamen elkaar veelrnrldig tegen bij de zwemvereniging zIÀN waar
hun dochters zwomnen. Jacgues: rBen wist dat ik niks aan sport
deed en vroeg of ik niet een keer zin had om de city-pier-éity
loop te gaan doen. Hij wist wer een reuke verenigring. rk geloóf
dat dat in 1986 was. Eerrijk: ,Het uas niet veer in het bégin.
Toen ik de eerste keer in zorn afgrijselijk oud groen Àdidàs-pakhet straTd.opginÍ, was ik al na 100 meter doodop. Maar gaandewég,
onder reiding van Hans Housnans, ging het betei. De eeiste cpcging nog in L.44., maar de tueede, in fgeZ al in 1.24. Ik vind
let janner dat Hans vertrokken is. Het was een pietlut, maar hij
deed er weL alles voor. rl

Jacgues vindt HRR, waar hij tegenwoordig ook trainer isr t1o9
steeds een gezellige boel. .we hebben leuke feesten, denk màar
aan die keer dat we een travestiet hadden. rk had in rret begin
echt niet door dat het een vent was. Toen Ben Hernans voor
Sinterklaas sPeelde heb ik ook gegierd.rr I'Íet pretoogjes: rrl{eet je
yaar ik altijd zo van geniet: de trainingsweeÉenden.-o, wat hebik gelachen toen in Duitsland. Jammer aaÉ je al die verhalen nietin het blad kunt zetten.
wat hardlopen betreft heb ik voorlopig één wens: een keer de
marathon van New York doen. Ik heb er veel over gehoord. Het moet
een berevenis zijn.tr Jacques brijkt nog andere hobbies te
hebben: rrFietsen, notorrijden en archeorógie. De dag kan niet
meer stuk als je begint net 20 kn lopen, àan een stuk fietsen,
vervolgens gas geven op rnijn Suzuki Intruder en daarna languit, op
de bank met een geschiedenisboek over de Griekse- of norneinse
cultuur. rl

Peter Magnée. Wij bedrukken T-shirts met:
LOSSE LETTERS

IJw et3cn id€eëÍl

vq)n Gehfu tekten-Rugnu mmets-Natnen,
Tea ms b i rts - Rec la me s h ins - C ijfen .

9Lettertwnmthleuren.

I:an van Meerdervoort 407.
2Í3 AR Den-Haag 07o - yj3ll6.
Tram 3 mpt vmr dc Danr. (IIah fafrcnhcltstma).

BIG
TOP
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HAAGSE IOPER, BINNENKORÏ HEB IE EEN HETEBOET
STEUN AAN DE SCHOENEN VAN RUNNERSWORID.
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Akttcvr Haagsc lopcrs vrndcn brnncnk.rrt ccn hclrb,rrl
stcun bj Runncrsworltl. Srcun van supcrrc!!c ,ch.,encn r,rn
Nike, Asrcs. Recbok. Krrhu. Adrdas.\cu B.rlrncccn Sruc.,nl

D rczclirle Haagrc I,,pcrr u ercn zrc h h, n n"n k.,.r t r,,u * .n,
ook gesteunJ rloor hcr advrcs lan Pctcr Janssr drc dc Haagrc
vcstrgrnF runt. Het advres vln mens"n ,lic :èlf lopcn.

Drc botcndicn gcbrurli maken van gtrvanccerdc apparr-
tuur:oals tcn loopbanJ cn ccn loctsprcgcl, uaarmcr hct nro'
gclilk rs om l,ruu manrcr vrn lopcn haarhln tt analvscren. Onr
een n.g bctcrc kcu;c tr maken urt dr helr rangc schocncn voor

ïr"
ÍunnrnF. vooÍ tndootsporten. voor !cnnrs

Dat alles vindlc brnnrnkorr rn Dtn
Br,1 Runnersworld. Loop 1e rven brnncn,

hrncss en trrrthlrrn
Hrag.

81 rankoop van ccn [rJar sporrschocnen krilg
je tor I juni 1992 ecn Runncrs*',rrlJ T-shrrt
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rI}íE TRIÀI. IN ERE EERSTBIJD

Naast de CPC-alctie is de tine trial (tijdloop) een clubtraditiedie stamt uit de beginjaren, toen er op zondàg nog getraind werd
vanaf de boerderij lrleijendet. lílel. zrn allen liepen we dan naar de
wassenaarse slag. Daar startte ieder on de 30 seconden en riepvia de Ganzenhoek arLeen terug naar de boerderij, waar de tijà
werd genoteerd en later in het clubblad gepubliceerd (net als eentijdrit bij wielrennen) .

Later toen hre naar de Doorniksestraat verhuisden, is er nos1 een
aantal tine trials geweest, maar van een echte clubtraditié kon
nauwerijks nog worden gesproken. Dat is janurer, want degenen die
zich nog de beginjaren kunnen herinneren, weten dat de tinetriars veer meer waren dan een wedstrijd, nanerijk een gezerlig
clubevenement waar praktisch iedereen aan meedeed.

Daaron wil de Technische Conmissie de oudervetse time trial weer
nieuw leven inblazen. En we1 a1s volgÈ:
- de eergtc tinr trial ia op roadag 12 aprLl or 11.00 uur;
- en vanaf ueL clIa 3e zoadag vaa Co naaaa ou 11.OO uuri
- eBD aiguu Parcoura net fLaieh btJ bet clubgebouu (waar dat ook

nag 2ija...... ); afgtaad 5 k[i
- uitelagea uordea gepuDlioeerd op het prikbord en iu bet club-

blad;
- vaD alle tinc trLale uordt cea toÈaal tlaegenent biJgehoudeanet iedera begte tiJdl;
- tiue trialg vorCea niet gebruikt ele geleatie criteriun voor

bijvoorbeeld Ce groepsinàeliag;
- €t zijn go.tr Logten aaa verboDden.

wij !9pen natuurrijk op een grote opkomst. Daarom doen in princi-
pe alre trainers nee en nemen zij de tine trials op in hun
schema's (dus geen (on)aangename verrassingen) .
Let wel ! : rr Vrijheid blijheidt.
Ieder loopt zo snel/langzaam als zí)l}rí1 wi1.
Het meedoen en het plezier staan voorop.

I{elkon op de eerEte tine trial op t2 april a.s. ! !
namens de T.C.

Peter van Leeuwen

Àndere data: 17 nei
2L
juI )

1
uni
,3 vakantie

16 augrustus
2O september
en dan gaan we seer crossen!
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EEN-VAII-DE-VIER-IJOOP! 25 ÀPRIL 1992 t

Leden opgelet! op 25 april è.s. wordt de laatste 1-van-de-4-loop
door The Hague Road Runners (Herman v.d. Stijl) georganiseerd.
Eenieder wordt verzocht deze datum \rrij te houden. Leden van HRR
laat je van je beste kant zien. Kom in grote getale. Doe nee of
kom aanmoedigen. Start en finish bij het clubhuis.

Na afloop prijsuitreiking van Haags kampioenschap 10 kn.

DANSLES

oo
foxtot - Eng. wals - Tango - Cha<ha
Rumba - Jive - Samöa - Rock'n Roll

i lcdcÍt dag lessen
* Gratls inhaallessqr

LEEF HET GEMAKKEUJK IN
DE GFOTE HAAGSE DANSSCHOOL

VId MEULEN.WESSELING
Laan van Meerdsryoort 50 . Dsn Haag
(trJss€n Merooole ooscoog en Anna Pa,rtornasma$
tl bcrak€n mctEam 3 . I - t0 en b§ 4 - 5 -7 - 13 - 2,

INSCHHTJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUAHT

$nót l9(§

o7(}-459494/i 453573
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EEr REIITEII EI{ ZEIITEN VÀlI DE ÀCCOUIíODÀAIECOUTíI88IE

De accommodatieconmissie bestaat sinds augustus 1991 uit
Ton Vermolen en ondergetekende (Jel}e van der Veen).

Laat ik nij eerst even voorstellen. Ton Vemolen is binnen de
vereniging aI zo bekend; die heeft geen introductie nodig. Sinds
een jaar of vier ben ik rid van de vereniging. Eerst liep ik (en
nog steeds!) in de groep van Rob Bleijs, welke nu getraind wordt
door Georgette Brugrman. van beroep ben ik architect bij een
bureau in Rotterdam en van het bouwjaar ,s4. Àrs advisérend lid
van de bouwcommissie ben ik aanwezig bij de bestuurs-vergaderin-
gen.

De accomnodatieconnissie zal een verslag trachten uit te brengen
van hun reilen en zeilen vanaf augustus 1991. veer is u ar terore gekomen via het goed functionerende infornele circuit in de
vereniging.

rn augrustus is-er overleg geweest net de gemeente. Hierin zijnverschillende lokaties aan de orde geweesÉ. Enkele lokaties íelkeserieus onderzocht zijn op hun nogetijrneden rraren o.a.:
- Bezuidenhoutseweg hoek Landscheidingsweg; een stuk weirand

naast een nog te bouwen bejaardenhuis. Hier uaren totaal geen
nuts- noch parkeervoorzieningen. Het parkeren vormde hetgrootste probleem.

- Theresiastraati een sportveld naast scholen met een oud club-huis van een korfbalvereniging. op het terrein kan men enkele(25) auto's parkeren. Daarbuiten is op de overvolle stratenbijna geen auto meer te parkeren. ooÈhier is het parkeren het,grote probleem.

- Verlaten NÀItÍ-lokatie tegen park Marlot aan. Redelijke mogelijk-
heden vgor Pèrkeren langs de openbare ueg. op het Éerrein, eénstuk weiland, is geen enkele vóorziening-aanwezig. Deze zullen
dan over een afstand van 120 neter moetàn worden aangelegd.
Later wordt dit voorstel door de dienst Groen-voorziénin! vande gemeente afgewezen.

- Leidsestraatweg, opsragterrein van Rijkswaterstaat. Dit ter-rein, in bezit van de Domeinen, wordt arreen tegen markt-prijzgn verhuurd of verkocht, is later gebreken] voor devereniging niet aan de orde.

- Kievietsbloeulaan Kijkduin; is een parkeerterrein bestaande uit
twee parkeerstroken van 1215 x 5o rnèter in een woonwijk,
omzoomd door grroen.

c Copyr[ht HnR. 15



- - Dit was de oogst van een -bespreking net de Dienst Ruintelijke en
Economische Ontwikkeling van de geneente in augustus 1991.
Door beide partijen zijn de verschillende terreinen onderzocht op
hun mogelijkheden, maar de geneente heeft a1s enig nogelijke
lokatie de KievietEbloenlaan overgelaten en alle overige inge-
trokken. Hier is later weer aan toegevoegd het parkeerterrein aan
het begin van de Wijndaelerweg (ook in Kijkduin) tegenover de
discotheek de '![arathon,. Een delegatie van het bestuur is ter
plekke gaan kijken. De lokatie is in verband met de verdekte
opstelling (terrein is door dicht struikgewas en hoge bomen
omgeven) en de ligging tegenover een disco (grote kans op vanda-
Iisme en inbraak) afgewezen.

De Kievietsbloemlaan was acceptabel. Het enige bezwaar rras, dat
het ten opzichte van onze huidige lokatie in een totaal andere
hoek van de stad is gelegen. Door de gemeente is toen een pro-
jectgroepje opgestart (begin oktober) om de uogelijkheden van de
lokatie te onderzoeken. De eindconclusie was dat het niet ge-
schikt is, omdat er niet genoeg parkeerruimte is voor de ruim 1Oo
auto's die er op de maandag- en woensdagtrainingen bij de club
geparkeerd worden.

De gemeente wees ons terug naar de Wijndaelenreg. Deze optie
hebben we pertinent geweigerd en gerrraagd de Kievietsbloenlaan
nader te onderzoeken. Sinds kort is bekend dat de gemeente
bour.rplannen heeft voor de Kievietsbloenlaan en er voor ons geen
ruimte meer iB.

In de tussentijd heeft de wethouder de optie geopperd om naast
Houtrust op een parkeerterrein aan de Laan van Poot onze reeds
aangrekochte gebouwen neer te zetten. Na veeL intern overleg
binnen de gemeente is er in februari bekend geworden, dat er door
uitbreidingen van Houtrust er ook hier geen plaats is voor ons
clubgebouw.

Tijdens de algemene ledenvergadering is ons ter ore gekomen, dat
er in het zwembad de Blinkerd mogelijk een ruimte vrij zou komen.
Na enige aandrang is het ons nogelijk gemaakt om de ruimte in het
zwembad te bekijken. De huidige huurder heeft de ruimte totaal
leeg geslooptr op de toiletgroepen na. De ruimte heeft een totaal
oppervlakte van 460 rn2i is volledig ondergronds en er komt geen
daglicht binnen. De entree is te bereiken via een brede buiten-
trap. Het bestuur heeft na lang wikken en wegen besloten on dit
voorstel af te wijzen. Bij de afweging hiervan woog het zwaarst,
dat het een kelderruimte is en er geen daglicht konti er geen
buitenruinte is, de totale vloeroppervlakte te krap is (ons
huidige clubgrebouw heeft een vloeroppervlakte van 700 n2); de
huidige huurder door de geneente via een uitzettingsprocedure er
nog uitgezet uoet worden en niet bekend is wanneer dat gebeurt.
Na dit alles te hebben gelezen, zult u zich wel afwragen wat er
nu nog is overgebleven van aIle uogelijkheden. Àls je alles bij
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elkaar optert, zijn we.na bijna een jaar druk overleg geen stapdichter bij een oplossing gekomen. Dé tijd begint te-diingen; àr
zal binnenkort een oplossing moeten komen. Dit sper kan niet
langer zo doorgaan.

Dit reraas besraat srechts een periode van 3/4 jaar; de voorgaan-
de jaren zijn nog buiten beschouwing gelaten.

namens de accommodatieconnissie

Jelle van der Veen

H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels eh Bouwmaterialen

't, 
-1,'

\,'

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5,2272 AD VoorburS, tel. O7O - gg7 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aan het Èijn-Scnlefanaal op het
terrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstijden:
Showroom: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
.d.onderclagavond koopavond 1 9.@-2 I .00, zaterdag 09.00- 1 3.00 u u r
ye$opp bouwmaterlalen: maandag t/m vrijdag óZ.SO - 16.30 uur.
Zaterdag gesloten.

n
Lt
G
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1. 16 maart

2. 30 naart

3. 1 april

4. 6 april

5. 13 april

6. 21 april

DB }TÀRÀTEONs VÀII EEIIX }TOLIJEIíÀ IN 1991
ElI f,ORTE IIPRE8SIE8 VÀIT DE RI'N TIN8CEOrEN

Mar?thon van Steinfurt, eindtijd 3.sz.sLSteinfurt ligt ongeveer 20 kn ten oosten van
Enschede, is erg poputair bij de Duitsers en wordt
goed georganiseerd. Ik was hier aI voor de 5e
keer. Veel deelnemers, mooi vlak parcours.

Marathon van Sint Jacoba parochi, eindtijd 4.oo.oo
Gelopen samen met Ànne Wiersma in haar geboorte-
streek in Friesland. Helaas konden we niet onder
de vier uur konen, zelfs niet 1/1OO seconde. Detijdregistratie in Friesland is helaas nog uit de
middeleeuwen.

Uarathon van Texel, eindtijd 3,43.54
In deze eerste marathon van Texel hebben we onge-
veer 20 kiloneter windkracht 6 à Z tegen gehad.
Parcours gaat over het strand en door de duinen,
natuurgebieden, etc. Echt iets voor de liefhebbersdie wat anders willen dan bijvoorbeeld Rotter-
dan/New York narathon. l{ordt weer i.n 1993 georga-
niseerd.

DÍarathon van Graauw, eindtijd 3.30.12
Deze narathon in Zeeuws-Vlaanderen wordt heel goed
en gezellig georganiseerdl is uiteraard vlak en
iedereen gaat met een nooie beker naar huis, net
zoals in de Marathon Noordseschut bij Hoogeveen in
Drente. fnschrijfgeld f. 7,SO!!

I{estland l{arathon, eindtijd 3 .28.L7
De bekende marathon bij ons in de buurt die echter
wel een liniettijd kent van 4 uur. Het was mooi
Ioopweer, een beetje warm, maar een goede opwar-
ning voor Londen. I{eI heb ik enkele ttnR-ers horen
klagen en zuchten onderweg over de warmte.

Londen Marathon, eindtijd 3.28.54
Met wat geluk was ik in het bezit gekonen van eenstartbewijs voor de grootste maratÉon ter wereld.Ik was van plan on deze marathon relaxt te gaan
lopen. Toen het startschot ging, werd ik zo meege-
trokken door de vele ,maffe, Engelse lopers, datik toch te snel finishter èD daàrdoor tè veinig
heb genoten van al die ,vreemde, Engelse deelné-ners, etc. Het iE een soort Elfstedentocht van
Engeland. Àlhoewel New york toch grrootser is, of
heb ik echt te snel gelopen in l,onden?

c C-opyrigbHnX. 19



7 12 mei' Utrecht Marathon, eindtijd 3 .37 . 40
Deze marathon heb ik de afgelopen jaren steeds
gelopen. Het was een gedeeÍteriir íernieuwd par-
cours, hetgeen ik niet als een verbetering zag.
Het was warm, naar wel weer uiterst gezellig
ondemeg met een paar bekende loopvrienden tijdens
en na afloop van de marathon.

Iríarathon Klazienaveen, eindtijd 3. 41.50
Een goed georganiseerde volksmarathon, die vanuit
het centrum van Klazienaveen wordt georganiseerd.
Tnee rondes van 21 km en het zit er weer op. Zo
gaat dat in Drente.

Enschede Marathon, eindtijd 3 .36.46
Dit was een marathon in de stromende regen. fne
Valentin werd in deze echte wedstrijdmarathon
tweede. fkzelf helemaal doorweekt vlug naar huis,
want morgen de eerste Marathon van Leiden.

Marathon van Leiden, eindtijd 3.54.54
Gisteren de hele dag regen en nu stralend mooi
ueer. Met aan de start vele HRR-ers op de halve en
hele narathon. Het ging wat minder snel dan giste-
ren, omdat ik geplaagd werd door een blaar en een
EHBO-post moest bezoeken. Toch gezellig gefinisht
met Wimpie Turntrout die ook Enschede had gelopèD,
en het vandaag wat moeilijker had.

Dordrecht Harathon, eindtijd 3 . 43 . L2
In 1991 toch weer naar Dordrecht, omdat het par-
cours en de rest nu heel goed zou zijn volgens de
organisatie. Het was wederom om te janken, dus in
L992 Daar niet meer naar Dordrecht.

Marathon van Praao, eindtijd 3.49.45
Een zeer hete dag net de start ,s norgtens om
8 uur. Het startschot werd gelost door de legenda-
rische hil Zatopek. Het parcours was zeer afwis-
selend net een gigantische afdaling in het begin,
waardoor velen de tol noesten betalen in latere
kilometers met opspelende bovenbeenspieren. Via de
rivier de Moldau en enkele buitenwijken naar de
finish midden in het uooie Praagse stads-centrum.
Even uitblazen en dan na afloop gezellig op het
terras net een paar pilsjes kijken naar degenen
die er nog langer over doen.

Monschau l{arathon, eindtijd 3 . 57. 08
Voor uij dé verrassing van 1991. Dit is naar nijn
mening misschien wel de zwaarste marathon van
Hrropa (wereld) , door de enome stijgingen en

8. 25 mei

e. 15 juni

10. 16 juni

11. 29 juni

L2. 7 juli

13. 11 aug.
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14. 18 aug.

15. 7 sept.

16. 2L sept.

afdalingen. HRR-ers die een echt marathonavontuur
willen beleven, kan ik de Monschau marathon zeker
aanbevelen. Je bent in ieder geval gewaarschuwd,
en dat was ik niet. Het parcours kent nauwelijks
asfalt, maar wel veel afwisselend natuurschoon en
een goede verzorging ondemeg en na af loop. Dus
een ultieme uitdaging op de marathonafstand.

Itlarathon van Middelkerke, eindtijd 3 .37.47
Middelkerke ligt aan de Belgische kust en is een
bekende badplaats. Het is een parcours van twee
omgangen, v1ak, snel, maar we1 wat eentonig.
Onderweg sappige Vlaamse aanmoedigingen en uiterst
wriendelijke rijkswachters, ook we1 hoeders van de
wet genoend. Geen officiëIe herinnering, maar welprijzen in natura, zelfs ik viel net nijn eindtijd
in de prijzen. De organisatie is een beetje romme-
lig, maar wel plezant, zoals dat in België gezegd
wordt.

De 100 km Run van Winschoten, eindtijd 11.s2.01
Ook dit jaar veer de 100 kilonetertjes van Win-
schoten op het progranma. De organisatie had
besloten om het parcours te veranderen van 5x20 km
naar 1Ox10 km, en de start niet meer ,s nachts om
4.0O uur, maar on 18.00 uur. Uijn doel was om deze
keer binnen de 10 uur te finishen (p.r. is 10.43).
90 van de 100 kn heb ik samen gelopen net
Robert Murkes (voor degenen die het niet weten,
ook een HRR-lid). Ook hebben hre samen gewandeld,
gerust, gedronken, 9e....., gÍe. ...., etc. Enfin,
in ieder geval hadden we allebei een off-night,
het ging in Winschoten dus voor geen (kilo)meter.
Àchteraf ben ik er overigens achtergekomen dat
Robert hoogstwaarschijnlijk de Run van Winschoten
gebruikt heeft als opwamertje voor de Àmsterdam
![arathon. Hij finishte een week later moeiteloos
in Àmsterdau in 3.04!
Àan de ondersteuning in tÍinschoten kan het in
ieder geval niet hebben gelegen. De estafette HRR-
ers - misschien wel enigszins beneveld door de
alcoholische versnaperingen na elke 10 kn- door-
komst in de gezellige sporthal - noedigden ons
uitbundig aan.
In september L992 ga ik weer proberen de 10 uren-
§Írens te doorbreken.

Leeuwarden Marathon, eindtijd 3.59. 01
Nu eindelijk de marathon van Leeuwarden eens
proberen. Start en finish in een winkelcentrum in
noord Leeuwarden. Het was mooi weer, maar wel wat
benauwd. Ook hier twee ronden door het vlakke

c CopyrightHRR 2L



L7. 26 okt.

Henk Mollema

.'Friese Landschap richting Stiens en terug. Bijna
iedereen klaagde over van alles en nog wàt, d.w.z.
vooral over het warme weer en het saaie parcours
bijna zonder enige publieke belangstelling. VoI-
gens latere infomatie was dit voorlopig de laat-
ste marathon van Leeuwarden.

Marathon van Etten-Leur, eindtijd 3.31
De laatste Nederlandse marathon op de kalender.
Maar wel een marathon die je niet genakkelijk
overslaat, zoal.s bijvoorbeeld de eerste marathon
van het jaar, de nidwintermarathon in Àpeldoorn.
Het was een perfect loopweertje tijdens deze
laatste marathon in 1991, waardoor ik lekker
ontspannen heb gelopen. Na afloop een beetje
doorgezakt in Den Haag en lekker gegeten.
En voor wat betreft de marathons de winterslaap
tegemoet.

o

lfr
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op zaterdag 1 februari jl. werd de !Íidwinter Marathon gehouden in
en rond Àpeldoorn. zoars innidders reeds jaren gewoonte is,
hielden wij (Hans Zuurmond, Nico Tetteroo, Uemàn BertelinÈ en
Hans van der vecht) met onze vrouwen (en in tvee gevallen met
kinderen: totaal vijf stuks) ons eigen ,trainingsr-weekend. ookdit jaar weer in twee huisjes van een prr-park in uddel (reuze
bedankt, Hans, voor het regelwerk!). Een prima uitvarsbasis voor
de Midwinter, wandeltochten, etc.

De voorbereidino
vanaf de grote vakantie 1991 ben ik in voorbereiding gegaan voor
deze marathon. ÀIs dolletje begonnen (Nico: nzeg Hans, zulren wein praats van de Mini (1816 kn) vorgend jaar eens de hele mara-
thon. ropen in Àpeldoorn?rt ftruurrijk, doen wer. ) , breek dat nijn
naatje Nico een maand voor de narathon door griep werd geverdl
Dit doorbrak zijn trainingsopbouw (wasrtie at uegonnen àan?l?lzot dat Nico besloot om dan maar de zg. Àsselronàe
(27 ,7 l<ml te lopen. Ik bleef volharden in het lopen van de
marathon.

De halve marathon van Egrnond aan zee in januari riep ik in een
zeer- benoedigende tijd! 1u.32min. en een handvol seéonden (hé
Beudeker, waarom kwam je niet langszij?). Maar er moest natuur-
rijk-ook.nog een range duurloop wórden gedaan. Dit werd op een
maandagrmiddag, twee weken voor Apeldoorn, na werktijd gedàan
d.m.v. een 'holletjer naar Hoek van Horland en terug: 35 km.
sanen met Hans zuurmond jr. (13 jaar) op de fiets als begereider(net rugzak en bidons) legde ik die afstand af in iets méer dan
3 uur, ondanks de felre tegenwind op de terugnrreg. Ttree dagenspierpijn, maar ja.
Erheen
Na een rustige rit naar Uddel net nijn \rrouw Bea, arriveerden wegelijktijdig met de fam. Zuurmond. Nà diverse werkzaamheden alskrat bier uitladen, bed opmaken, etc., zaten we een uur na
aankomst al aan een biertje. (Er zouden die avond nog diverse
volgen! )
Die avond kookten Hans (Zt en ik: we haalden Chinees in Garderen.Heerlijke bami en nihoen (koolhydraten stapelen!). rn de tussen-tijd hadden ook Herman en Nico àe weg naar het park gevonden.
Tegen de tijd dat wij twee bakjes koffie op hadàen eà uii de
buren inforneerden naar een bakje koffie, Échepten die net de
door Nico bereidde maartijd op. t{at rater op dé avond gezellig
samen (het kroost lag in bed) nog wat gepraat en gedronken. -

De dacr
's Morgens vertrokken we (4 mannen) naar Àperdoorn, rraar we deauto op het ons bekende prekje parkeerden. Het nas erg glad,
vooral de klinkers. Ruin op tijd arriveerden we in onàe-rkantine,
waar we nog een kopje koffie dronken. Na het vertrek van Herman
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en Hans (Z) op de -18,'6 km on half twaalf, gingen ook Nico en ik
(de Asselronde zou samen roet de hele marathon on 12 uur starten)
wat inlopen en rekken/strekken. Bij de start stonden we redelijk
vooraan en konden dan ook snel wegkomen. Na het 5 kn-punt
(2L'42n1 zat Nico nog in de buurt, Daar vlak daarna verloor ik
hern uit het oog. Het 10 krn-punt rondde ik ín 42r1or!, wat ik
eigenlijk wat te snel vond, dus nam ik vat gas terug. Na 13 kn
kwam ik nijn neef Ruud tegen die schrok nij te zien. rrVerrek, zo
langrzaam loop ik toch niet?'r moet hij gedacht hebben. Ik had er
plezier in en het lopen ging fantastisch. De afslag van de
Àsselronde (de marathon is één grote en een kleine ronde), kwam
ik in 2u.2min. voorbij, zo,n 13 rninuten sneller dan gedacht. Ook
Hans en Herman die nij voorbij wilden zien komen, waren dus te
Iaat en werden door Riet van Putten op de hoogte gesteld van nijn
voorbij-flitsen (nou ja). De 30 kn-tijd gaf nij stof tot rekenen
en tot nijn verbazing bleek, dat ik nijn p.r.-tijd
(3u.17nin.41sec.) nog kon verbeteren aLs ik het tempo vasthield!
Knokkend en rekenend liep ik de laatste kiloneters en net na het
40 kn-punt kwarn een enthousiaste Nico nij tegemoet hollen. [Het
zit erin, hoorlrt, riep hij. Dat, en het stukje banaan dat hij megaf, naakte dat ik de laatste kiloroeter nog wat kon aanzetten.
Vlak voor de finish schreeuwden bekenden nog aanmoedigingen en ik
kwam uitgeblust door de finish. EeD p.r. ia 3 uur 16 ninuten en
{8 secondenttt Verdwaasd zag ik Ànneke Kloostra bij de fuik, maar
ik was te 'dissy, om wat te zeggen. Met steun van Nico werd ik in
de kantine geparkeerd, waar ik na enkele minuten weer wat op adem
kwam. Na een bekertje warme thee en brood, rust en een biertje
met een patatje (lekker ongezond), strompelde ik rnet de anderen
(zí) liepen gewoon, hoor) naar de kazerne oD nijn nedaille op te
halen. Daar spraken we nog even net Riet van Putten.

Terug met de auto naar het huisje waar we eerst een heerlijk
biertje dronken en daarna (goede volgorde toch?) een uarne douche
namen.
De vrouwen met het kroost hadden ook hun dagje-uit gehad (Spee1-
goed museum in Deventer). Gezamenlijk vertrokken ue naar Elspeet
om pannekoeken te gaan eten. Na een heerlijke stamppot (hoezo,
pannekoeken?) weer naar Uddel en na de koffie snel naar bed.

De 'dav after,
Zondagrnorgen was ik alweer om 8 uur op en bracht de beide dames
thee op bed. Met Hans en Nico gingen ue om half negen aan onze
traditionele uitlopen c.g. daur*traploop beginnen. ÀIsof ik
stokken had in plaats van benen, vreselijk! Na een uurtje hollen
(voor nij stronpelen) door de bossen, kon ik eindelijk weer
zitten. Àan het ontbijt, wel te verstaan. Om daarna met zrn allen
een fijne (?!) wandeling te gaan maken. Na wat vondsten van
nilitaire aard als noodrantsoenen, kon ik bij terugkomst einde-
Iijk nog even op bed liggen. Maar.... na Bears tomatensoep kwam
onze niddaguandeling door de bossen er weer aan. Hans (Zl ver-
zorgde een heerlijke avondmaaltijd. Na de afwas en koffie alle
spullen ueer ingepakt en in de auto gezel--.
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Bijzonder tevreden'en voldaan reden we weer naar Den Haag terug.
Het was een heel leuk weekend met een fijne herinnering.
Volgend jaar teer de narathon???
Hans van der Vecht

AANSPRAKELIJKHEID

a

Dc lsetstc tijd krijgen we - mcdc i.v.m.
6cn eent8l ongclukjca - nogal.cns dc
vraag voorgclegd ho. hct nu zit mct dc
aansprakclijkhcicls- an ongcvellcnvczo.
karingen bï dc KMU; dc víatg spitst
2,9 dan mcostet toc op r*tuatiósbi1 trei-
ningcn, xrldstrijdcn cn trimlopcn.
ln principc hebbcn wc hicr tc makcn
mot twco ycrz.kcringsrormcn, n.l. dc
aansprakclijkhcirls. cn dc ongoallcnrrcr-
zckcring.
Dc KiIAU hceft ccn collcstiar aanspÍr-
kÉliikhcids\ronckcring dgcCot n, tdrwtll
da!Ínaast ds mogoliikhcid bcstast op
gunstigc conditics ccn ongwallcniniit-
trcndon cn/oí eon cloorlopcndr ongcval-
lcnvczckcring te sluitcn.
Hcr bliikt ook vaak det - i.v.m. do larncn-
loop van di\oÍsc (socialo) rlrzckcringcn
- hct wt.n niet duid.lijk is op wrlkc wí.
zckcring nu ccn borocp gocltln moct
wordcn.

Vbnrolgcnr kÍljgcn wt hct plelgc drt Cb
gerotbn tdoG,vrilctr oí dc oudcrs hbr.
van, rctriítclijk dcgcnc eansprekclijk
§t llcn dia hct ongcvd \oÍoorreatt
hcctt.
Dczc op zain bcuÍt gccít dit dor aen dc
sccÍ.tsÍi! vm zijn vrrcniging, dic op
zijnÀaer bcud hcl Bondsburcau van hct
ccn.n utdcÍ in kannb ích.
Dc men op hct Bondlburotu dic dczc
zaken bchendcn, is dc hccÍ thÍÍtcn. Hj
zoÍgÍt ook r/ooÍ hat bczondon yan aGn
rcfiadcÍormulicr, in«licn nodie. lte mt
vlngst ven hct ingouldc on oíidcÍtckcn
dc rcfiartc-aengiítcíormulicr zorgt hct
8orÉthrrcau voor doorrcnding nrer dc
ff..kcÍing!índolr!Í (0. Und Arcunn-
lic Grccp, tb Und 20, Portöut 2tS,
5(D0 AE Oast Íwijk) rlic vcnolgons dc
Dclrn Uoyd dr ransprakclijkhcidc-v.ízc
k.reÍ hat Íoímulbr toczcndt.

Zekeníondt

EÍ b.st tl nogel conr hct mincrstrÍid
drl ds hct ongcvel gcmcld is bij rh zick
tckctcnvcrrckcraar oí hct ZckónÍonds,
dd daaÍ dc kous mcc aí is. Ook elr or
ccn ongevallcnvczckcring loopq dankt
mon dat mclding bij óón wzckcraer vol
docndc is. Dt is volkomcn onluií. àtís
bij een gocdc ongevallenvcnckering -

waeöij bchoorlijkc bc<lragcn vcrzckríd
1111 È v. l. l(X).m,- bij orrcrlijdcn cn í.
m.m,. bij invalidlroir) - is hit noo<tza-
koliik dat ook d! aaNpÍekelijkhoidsrar-

I?k?ÍaEÍ (Dc[a Uoyrl) worctingolicht.
Hct ken n.l. vrak zo zijn dat do wnckor-
de beclragcn noor de ongovallenwrzckc-
Íing aan dc leor kant zijn (vaak í.
l0-(D,-bij olc.rlijdcn cn í.20.0,. bij in-
validitcit), tcÍwiit labr btijkr ctar hrt btbt
zo.crnstig is dat dc uitcindcliikc daim
vií o( zcs mad zo hoog ir ali hct wrrc-
koÍclc bcdÍrg op da ongevallcnvczcka
ring.
Ook spcch nog mcc dat dc zhklckoc-
icnwÍzckeraar vcóaal kan ncÍncn op
dc vcrooaakcr ym hct ongot d; alg clan
blijh dat clc echede nicr bÍ dc D.nr
Lloyd ia aangcmcld, kunncn d! gÍmf-
slc problcmcn ontstaan omdat ó echa-
dc nict tifdig is gomcld cn dc \r!Íootz!-
kcr dan hct risico loopt, dr schld. t/ooí
cigcn rckcning le mooten n!Íncn,AUetiekyekl

Etij ecn ongcval op hct a$€tichr.ld w!!Í
ocn atlccurtlrtc ctoor bij rroorbcclct ccn
discus gctÍorícn woÍctt, clicnt in ccÍrb in-
stantic cloor hct slactrtorÍcr ccn bcrocp
gcdaan tc woÍdcn op rh zbkickostcn.
vczckcring of hct zhkcníond§.
OaeÍntls dicnt dit ongcrral gcmcld tr
wordcn bij dc oogrydlcnvozckcraer,
t @í zoytí.aÍ ccn ongcvdlcnvczckcring
loopt, hctii .Ígoslotcn door rh oudon,-
hctzij rÍgoCotcn door ccn lctloolb.-
íuur oí cloor clc wÍcnigiítg wr!Í dc Í-
lccvrtlctc lid van ir.

Omdat hst cen vrij ingewikkcldc matc-
Íic is, gcoí ik dc bcsluurdcren in onr dig-
tÍict in ov.Íu,rging om - als zij worctcn
gaconíÍontcord mct.cn ongcval - hct
zckcíc vpoÍ hat mzakarc tc ncmcn cn
cÍvooÍ b zorg.n det d. hierbovcn door
mij gcscirctstc pÍoc.duÍc woídt go-
volgd, Vcrdcrc inbrmetic kunt u rorkrij-
gcn bij Dc Und Ass. Grocp, rmiil u oók
bij onclcrgetckcndc kunt unklopp.n cn
vooral in dic acvallcn w.eÍ pÍoblcm.n
zijn oí zijn tc YlÍwrdilcn bíi ch scàldc-
eíwikkcling.
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DÀGBOEX VÀII EEN RECREÀTIT

oude èn nieuwe agenda en veel koppen sterke koffie als inspira-
tiebron: laat ik maar weer van wal steken net nijn column, alweer
voor het derde jaar!

'De draad weer oppakkenr, dat was ook het uotto voor het nieuwe
Ten Miles-organisatiecomité, na de (door conmotie achteraf
veelbesproken) Ten Miles 1991. In nijn situatie: proberen goed de
winter door te komen (voor zover men daarvan in Nederland nog kan
spreken, afgezien van een toevallig deze richting afgedwaalde
sneeuwbui en een enkele natige'vriesnacht. Fotors van mensen op
natuurijs in de winter 9L192 worden ,collectors itemsr, 1et op
nijn woorden! ) en daarnaast (stilletjes?) hopen op een §[ure,ijzige Egmondse halve marathon.

Derhalve de aandacht bij de trainingsactiviteiten houden, met zo
nu en dan ineens nieuwe, maar toch zo vertrouwde gezichten op de
woensdagavond. Bijna gewoontegetrouw elke woensdag rond de gó
minuten ,uteg,. Inspannend, Daar tegelijk ontspannen (zoals hetschijnt te moeten zijn bij trainingen... ) Daarnaast meestal in of
rond het weekend het gebruikelijke 45 Din.-rplus, Ioopje met de
buurman als gelegenheid bij uitstek om de (Ioop)gebeurtenissen
van de voorbije week nog eens de rernre te laten passeren.
Dinsdag is officieel ,rustdagr, maar als ik zo door nijn agenda
brader, zíe ik dat ik dan vaak de gelegenheid te baat neem on de
spieren arvast te Laten wennen aan de inspanningen c.q. ,elrende,
van de woensdag. Een eigen ritme zal ik maar zeggen.

December is bij uitstek de maand voor het ,op peil houden van hetgewicht' om te voorkomen, dat je niet bij de eerste de beste(vedstrijd)test keihard door de mand valt. Met dat in gedachten
en alweer denkend aan Egmond, besloten de hardlopende buren uit
ons rijtje huizen, samen met een binnenkort weer a.s.-vader de
(vroeg) zaterdagrmiddag na Kerstmis te besteden aan de intussen
traditionele oefenrun 'fietspad richting Hoek van Horland - Ter
Heyde - Kijkduin - Kraayenstein (dit jaar voor het eerst op het
programma) - huis,. In totaal 1u.44min. in een riant stralend
zonnetje over een zacht verend strandje. I{ie kan zich beter
wensen!

Hoe bitter is het lot dan als je de dag voor Egrnond door griep
wordt geveld en in de loop van deze zaterdag de hoop op herstel
ziet vervliegen! Goed, ruim anderhalve week laterr Dà ook nog
eens een fikse keelpijn, was ik blij tijdens het eerste ,her-
stel'loopje na 35 uin. Drn voordeur weer te zien opdoenen. Dat
had geen 5 minuten langer moeten duren. Getukkig blijkt herstel
dan toch weer snel te gaan. De woensdag erna ueer behoorlijk
rustig meegelopen en een week later alweer ,als op vleugels,
gelopen tijdens een loopje ,IrÍadestein lang, (dit leg ik nog wel
eens uit, dan heb ik een volgend keer nog iets om over te schrij-
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a

ven, voor àet geva.l dat. . . ) . Dat herster was ook wer nodig, methet volgende evenement (l{idwinter Àpeldoorn: nini/rÀsselr/mara-
thon) aI weer duidelijk in zicht (1 februari)
Tussendoor deed een goedwillende invaller voor onze geblesseerde
trainer no!Í eenr.gelukkig niet-gesraagde, poging om àe zojuist te
boven gekomen griep/keelpijn weer ,nieuw leven in te brazénr. rkwir niet veel zeggen, uaar èn rekken/strekken open en broot op de
Bourevard bij (storm)wind, èn heuvertraining in onbeschut
(schevenings) terrein, is toch vragen om probremen! Edoch, de
opkomende ellende werd de avond daarop gelukkig bekwaam bestreden
met een enkel glaasje whishy. Eén van nijn ,companen' liep, in
weerwil van een plots opkomende verkoudheid (ooizaak?), i;
Àpeldoorn toch een goede ,Minir. Gelukkig maar!
De.'pan' tijdens de vorgende nidweekse training (resulterend indrie onwrijwillige 'weglopers,) deed één van hèn bezweren: rrgij
zien ze niet de komende weken...r Zou-ie eind februari weer teiug
zí)n?

Midwinter Àpeldoorn
Test voor uw ,chroniqueur, om te zien of de geleden
(conditie)schade alweer voldoende was hersteld. Er kont per slot
van rekening ook weer een Àlphen aan en niet te vergeten op
28 maart a.s. de magische klassieker cpc.. roet nieuw finishge-bied. onder deze (ziekte)omstandigheden een marathon lopen was
uiteraard uitgesloten, maar gelukkig biedt Apeldoorn sinds vorigjaar de mogelijkheid legaal uit de marathon Ée stappen en dit
beroond te zien net een (overigens nog te ontvangen) medailre, in
de vorm van de Asselronde (27,7 km over, de naan zegt het ar, de
Àsselse heide. Geen onbekend terrein voor de zomersè ,Vael Ouwer-fietsers onder ons).
I{el, ars een tevreden, maar wer t].eeg, Dens, ging ik onder het
finishdoek door: net hersteld van ,ziek zí}n, -een tijd van(precies!) 2u.10nin. neerzetten (p.r.) op àeze -incourante-afstand is niet slecht (en dankzij de luide aanmoedigingen in deraatste bocht. Bedankt, jongenst) prachtig roopweer Érouwens, net
de ideale omstandigheden: vriespunt, een àonneLie, te gek.

I{ie hier eveneens 'leeg' over de finish kwam, Daar evenzeer
vordaan, tras Hans v.: p.E. verbeterd op de marathon, en dat in
Aperdoorn! Grote krasse, Daar tegerijk: resurtaat van noestetrainingsarbeid. Dus wie wil.
Ook_Àpeldoorn als onderdeel van het jaarlijkse ,weekend-uit, was
opnieuw uiterst geslaagd. Ben weekenà vol laitnaat) 'spreekwoor-den en-gezegden'. Daarnaast o.a. Brabants en Belgisch Éieri detraditiongle pannekoek(en) heb ik niet rinks latén tiggen; degebruikelijke'zondagochtend-uitroop, van de drie rreà-overar (l)
boygl, op hier en daar bevroren ondergrond in een prachtig
berijpt bos. rk noem nog even de, traàitioneel met ropen én hetnuttigen van bier en frieten ars raatste eindigende, ex-HRRrer
(voor wat betreft het lopen net excuus dit jaar: blessure..).
Korton, rrij zien allen weer uit naar vorgenà jaar, en treffen
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hopelijt< dan 'ook'.-ueer daar'de al eerdergenoemde ,binnenkort weerà.s. vader' die bij de Midwinter op de íere kn een prima debuutIiet zien!
Àan al1es kont een eind. Binnenkort weer aan de wintertijd (weer
lekker in MeiJendel lopen) i aan de CPC-training die weer-in volle
gang schijnt te zijn (net nog een trainingsweeÉend op de veruwein het vooruitzicht. Er zijn er onder ons die dit jaar voor een
eigen trainingsweekend hebÉen gekozen); hopelijk héér sner aan de
blessure van de trainer!; en ook aan de (nega)aflevering van deze
loopkroniek.

Het voorjaarsweer van de afgelopen week biedt meteen alweer ruime
nogerijkheden voor 'in-de-pauze-trainen, (in het najaar misschien
zelfs we1 samen uet ,Just for Fun, - we zijn dan inrners buren
geworden) en recent Do9, voor deelname aan de laatste van drie
'zandhaas'-lopen bij de Marine: over de ,burten, van de lÍaarsdor-pervlakte, mooi, heel mooi (rtKijk on je heen, geniet van de
natuurtr), uaar wel zvaat, heel zvaar (ik ben duidelijk niet voor
'zandloper, in de wieg gelegd). Een signaal, dat zekèr: er noet
voor de CPC nog het nodige gebeuren. prima dus!
Àls echte 'afEruiter': gehoord van die loper uit het BR-team van
de Politie die ovemeegÈ naar vRou over te stappen om ook eens te
winnen in de Business Run van de Ten Díiles?

Loopdagboekanier

c.P.c. vERg.,E

De een loopt hard
de ander ietsje zachter
de een noemt zich ,n wegatleet
de ander kont vér daarachter
de een traint zich het apezuur en wil een nieuw p.r.
de ander sjokt zorn beetje voort Daar voelt zich-wel ,n ster.
En dan, oh jé, ,n pijntje hier
de benen voelen zwaar
de een gaat door tot aan de grens
de ander denkt bekijk ,t maar
de een passeert ,t finishdoek en is dan apetrots
de ander is al uitgestapt en drinkt ,n bier, klots, klots.
Dan nog een zware trainingsweek
en beiden zetten door
en kijk, de ander neent ,n sprint
en is de ene voor.

De ene heeft zrn reden klaar waarou ,t nu niet ging
en dat hij anders snell,er is .... dat is ,n zekèr àing.

Loes

I
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8IN[ÍE'8 EOEr'TE

sinds ik asielhond af ben en HRRrer ben geworden, is mrn hondere-
ven er echt een stuk leuker op geuorden. Er gebeurt nog ,ns wat
hè binnen zo'n crub. Jà, ik begin me ar een écht crubdLer te
voelen.
!{at n9 wer opvalt is, dat ars je je binnen het cluppie ,n beetjeraat horenr- je dan neteen voor van arres en nog waL gewraagd
wordt. Nou ben ik door het bestuur ge\rraagd me zelf àts waàtchondin te zetten en de nachten in het clubhuié door te bren!Íen.
Geheer wrijwillig natuurlijk. lroet ik nog es effe hard óver
nadenken.

Toch wel schokkend zo'n inbraak, maar ook wel weer spannend. zornhele club bestaat ook ineens uit speurhonden, die links en rechts
wat los speculeren over wie, waar en hoe binnengeslopen is en wat
daar aan te doen is. Laat ik jurrie ars enige echte nou ,ns
vertellen wat daar aan te doen is, niks. Àl1een maar opgeven aan
de verzekering, uithuilen en opnieuw beginnen.
En aI was ik daar toentertijd als waakhónd vrijwiUig in dienstgeweest, dan denk_je toch niet dat ik had aangèsrage;. Ben je
9ek, ik moet nog langer mee en daarbij ben ik-vorop in traiíing
voor de CPC en kan ik m'n warming-up toch niet zomàar verwaarló-
zen door er ars een rosgeslagen hond achter aan te rennen. zegnou zelf.
Trouwens om nog-eens effe terug te konen op dat gevraagd worden.
Dat is natuurlijk heel erg reuk en vleiend-en zo, maar er moet metoch nog iets van 't hondehart. Ik heb me ergens voor aangeboden.Ik dacht nanelijk het nuttige net het aangenàne te verenigen door
mezerf als cPC-trainer op te geven. rk vord dan wel niet gehin-
derd door enige kennis van de atretiek, maar ik kan wel ménsen
motiveren en heb als Schnauzer zijnde toch een zeker natuurlijkoverwicht. Kat in ,t bakkie! Niet dus.
Komt er zo,tr knakker van de TC naar me toe, dat ik ,t niet
geworden !9r, dat ze geen groep voor me hebben, dat er zo weinigcPC'ers zíjn. so what! Hoeven ze nij toch niet over te sraan. rk
Yraag nog of dat inhoudt, dat ik dan ook geen pak krijg. rnder-
daad- zeg ik nog dat ik ook best met ,n héer klein gróépje
cPc'ers de straat op wil. zegt die TCrer dat er al èpc-tiainers
1-op-1 werken en dat ze me echt niet nodig hebben. Je snapt nou
zeker wel dat ik over dat erebaantje als waakhond nog effè moet
nadenken. Voel me toch wel ietsje gepasseerd.

Maa5 goed ik richt me Daar weer op mrn eigen trainingsschema entrain lekker naar die cpc toe. Nog effe ,n trainingsíeekendje
neepikken en dan gaan. Een p.h.r.i wordt het in iéder gevar.

Sanne

* p.h.r. = pèrsoonlijk honds record.
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12 C ORIEI5TÀTTETIIIDEIJIf,G
vaD vrLjCag 26 op zaterdag 22 Juui L992

Ook dit jaar organiseert Hans van der Vecht (groep 4a, Georgette
Brugrnan) net zijn ex-KNatresmaten weer deze leuke wandeling.

Vorig jaar J.Lepen naar liefst negen groepen (waaronder zelfs drie
van de HRR!) in de nachtelijke uren over de Brabantse Drunense
Duinen en de Belgische Kalmtroutse heide. Het plezier en de
verwarring waren groot bij enkele groepen, toen ze verdwaalden in
de buurt van de Efteling. Maar zoekacties onzerzijds brachten
alle groepen weer boven water.

Inmiddels zijn wij (het organisatie-tean) alweer volop met de
voorbereiding gestart voor de twaalfde editie van de wandeling.
Het wandelgebied is, zoals e1k jaar, GEHEIU. Dus... paspoort mee,
want je weet nooit!
wil je nadere infomatie en/of inschrijfformulieren? Vraag deze
dan bij:

Hans van der Vecht (woensdagavond-training)

of bel even: 070-363.42.L2 (privé)
070-381.59.22 (werk, tel. èn faxnr.)

TOT VRIJDAGÀVOND 26 JT'NI DUS??
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* * ** ** BAR B ERI CHT*:r*** *

De barconrnissie nag zÍch verheugen over een toenemende
berangstelling. Na clmthia, die de vorÍge keer ÈoeÈrad, heefÈ Aad
overdevest deze keer te kennen gegeven zich aktiever, naast het
lopen, op te stellen voor het bargebeuren. Een goede zaak want in
L992 z'ul].en ríe die hulp goed kunnen gebruiken ars je kijkt naar de
hoeveerheid werk dÍe op ons afkont. Naast de organisatie van
evenementen voeren we slnds kort ook ons ook nog eens het financleel
beheer over de bar.
De barcommissie bestaat sinds de jongste uitbreiding uit:

NoortJe Alberts
Cynthia Boekkanp
Rob Kratrner
Aad Overdevest
Heidl van de Veer
llaltraud Vingerhoed
Cees Visser

Deze keer geen geweekraag over het gebrek aan enthousiasrne om
bardienst te draaien. Door de wervlngsakties uit het recenÈe
verreden verkeren we nog steeds in de ruxe omstandigheid daÈ de
mensen hooguit éérymaaL per twee maanden diensÈ hoeven te draaien.
Een prima zaakl Nieuwe vrijwilligers bliJven ulteraard van harte
welkom, al was het maar on het ::eser:roir van vrijwilrigers op peil
te houden!
Inlichtingen en aanmeldlngen bij Aad Overdevest,
tel. 0252L-L8250 (werk)

0252L-17950 (werk)
OL75L-L2466 (thuis)

Dan toch nog even een sclchteltJk woord. Namens de nedewerk(st)ers
achter de bar verzoek ik alle gebruikers van de bar zich ook na de
training sportief op te stellen als het aankomÈ op het gedrag in die
bar. Te vaak wordt na afloop de ronmel achtergelaÈen op ae tàfels
onder het mom 'daar loopt hier toch personeel voor,. Te weinig wordt
er oP dle manier begrip getoond voor heÈ vrlJwi)-llgerswerk vanachter
de bar, mensen die bereid bliJken hun ÈraÍning een keer te laten
schleten on jou van je natje en droogje te voorzien. Kortom, geef
het goede voorbeeld en rulm de ronnel aehter Je op ars je aflóop
opstapt. Nnmens alle baroedewerk(st)ers: BEDAI{KT!

De Barcomrnissle.
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EITITDE. . .EITLDE. . .EITLDE
Op 7-3-,92 hebben onze HRR-dames in ÀIphen a/d Rijn een groot
succes behaald.
Anne van Schuppen, Ine VaLentin en Ànnet Straver sleepten bij de
Dames Senioren de 2e prijs in de wacht.

Jeanette Molhoek, Corrie van Egrnond en Renée Reijnders haalden de
rC prijs bij de Dames Veteranen- binnen.

Senioren
Ànne 52t 59tt
Ine 55' 42tt
Ànnet 64t 24t'

Veteranen
Corrie 61,55rt
Renée 64,55x
Jeanet 68,10rr

EUITDE. . .EULDE. . .EUITDE

Àan de organisatoren van het CPC-weekend in Vierhouten....
(Een uitgebreid verslag volgt nog.)

EITLDB. . .EUIJDB. . .EITITDE
Op 5-3-t92 heeft het beschikbare deel van de rrHRR-rugtgegraatrl
de handen uit de mouwen gestoken en daarmee 4 vrachtwagens met
aanhanger, naarop ons tijdelijke clubhuis, gelost.
Dankzij een wriendelijke geste van PTT-TeIecom ligt ons clubhuis
nu veilig en droog in hun nagazijnen oBr.slagen.jà
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UIT§LAGEIY

Plaats Cat. Tijd las

Sprint Cross, Brcda, 5E0(h q 19101192
Strlver, A (ouintaÍÉ 4)
Labrie, Horard
Brtfnan, Georgette
Hauacr, Hclcn
uatburg, 3ep
Rocst, Rcncè van der
Scitzinger, Joop
Dulk, llarcet den
Brink, Frens ten
Schnitzlcr, Ineke
Btnk, Gineke
lli t leosen, uim
Jongcncct, Dorien
foct, Tm
Verhocvcn, Joop
Lceurcn, Peter van
(ooi j, llim
Scharroo, llaarten
IJepcloer, Leo
Xnocgtcr, Jo
Graaí, 9ittern de
Post, Steven
Lccrrrcn, Pierre van
Bicrstcker, Ed
ziit, Eddy
H!rt0an, Jón
Ycrrntcn, fm
Bcrg, nis ven de
Vtict, tlans van
llsinec, Pctcr
8os, Drics van de
Gon lctschcr, Frcd van de
Bcs, Bcn dc
Bongers. llana
Bcudeker, llans
8cck, Jaap van
loclfeeor, Rob
Roozenburg, llin
Groen, Pctcr
Lccuracrr, Hcnk van
lrasrdt, Jos de
Ordcn, Joop den
Konings, C.
Gestct, Orro van
Bokcrn, Richard

fT
I HVl
EDV
9D
lHS

IO DY2[s3[s2 xv'l
fiDV
120
3 lrv

130
4 flvl
4HS
5HSó[s
7HS
5HV
ó HVt6rs
9HS

10 [s
It [s
7 [Yl

12 [s
8 rvl

14 DV
t3 [s
14 [s
9 ilvl

15 rs
ló [s
17 [S
t0 [Yt
fi HVz
12 HV1

15 xvl
18 [s
14 xvl
15 HVI
tó fivl
t9 HS

20 lrs
2l [s

OaZ5::t0
Oz26zO2
Oz26z26
Oz26:28
Oz27:19
Oz27z22
0227226
0:27:31
0:27233
0z27zL6
Oz27z48
Oz27z49
0:27257
0:28:01
0:28:32
0:28:55
0:28:55
0:29:03
0229227
Oz29ztr4
0:30:05
0:30:05
0:30:3.6
0:30:36
0:30:37
0:30:44
0:31:07
0:31:21
0231222
0:ll:41
0:31 :42
0:31 :44
0:31:50
0:31:59
0232217
0232226
0:32:3ó
0:32:3E
0:33: t9
0:33:24
0:31:32
0:33:38
0:33:48
0:33:52
0:34:07

1D
100

0121223
O:22234

Lon+c,
v.tèírti

Icct. (XGni.)
n, lna

Frankfurt, marlthon q 20110191

Pteats Cat. Tijd X.u

IHS
2HS
3fis

21 lrs
1D

175 HS

571 HS

2746 HS

2:13245
2:15:11
2z16z1l
2224223
2:35: I I
2239221
2253207
3:28:12

Stcffny, H.
Jagcr, §.
lJechcnbnrrrcr, R.
llozetcgcr, Jan Dirk
lli lo, L.
Dulk, llrrccl dcn
Ovcrdcvcst, Aad
lllgrËe, Pctcr

Zeven Hcwetcn Loop, Xi jmgcn, 15 El q 17111191

Plèets Cet. Tijd X.rn

lHS
I HVÍ
1D
4D

128 HS

176 ns
70
lDV

539 fls
795 HS

260 Hvl
10 DV

951 ils
30D

492 lrvÍ
498 rv'l
532 xvl
33 DV

780 HVI
59 DV

937 HVt
916 ltvl
938 HVI
940 xvl

103ó Hvl
1080 [vt

0:44:08
0247256
0:48:45
0:53:02
0:53:05
0:54: 12
0:54:13
0:54:50
1:00:40
1:03:35
1:03:39
1:04:31
1205226
1:0ó:02
I :0E: t8
1 z08z27
1:09:04
1:lt:21
I : l4:51
1 :14:33
I :18:36
1 :1E:3ó
1: lE:37
t: lE:58
1zBz32
12?9229

Dirkr, forrric (AV Dc Xcicn)
Yught, Xltti dc (AvR 'ó9)Xristl.í!Gn, lnerid (Xoon cgcn)
Schtppcn, AnË Y.n
Sitvlur, Rochc
Korram, llans
Vrtcntin, Irr
Tinrrum, Gcrric (AV IsrYGt)
Schlrroo, llerrtcír
Xorving, Jcrocn
Bandcker, llrnr
derdijk, Francicn
8tok, Andrc
tci jndcre , tcrrc
Klt3burg, H.ns
loozcnburg, uin
Grbrct, Lex
Gca$ui:cn, Sophie van
Dijkmrt, Antdr
Xoognan-Zrcrur, llari arnc
loctofrcn, Rickie
Lccgstra, Pcter
YDrt, Eritc vrn dcr
Grcrgaat.r, Jaqcs
Gatjrerd, Iico
Bos, Dricr van dc

HRR Cross, Dèn Ha6g q 15112191 (veryotg)

Ptr.ts C!t. Tiid Xaett

HRR Cross, Dcír Haeg q 15112191 --öï-rd-Ë-;i""-
Pla.ts C8t. Íijd lrr

F!-?-t-l-9-"--clt----

22 ilVz
?5ils
t5D
?4 ils
17 r{vz
18 llvz
1óD
lfD
t8D
25 lrs
19 DV
19 [Y2
36 fis
27 ís
?8ilsnrs
50 [s

0:34:32
0234:44
0:}4:53
0:35:04
0:35:05
0:35:06
0:35:07
0:35: Í2
0:35:29
0:35:39
0:35:50
0:3ó:05
0:3ó:07
0:36:25
0:3ó:30
0:3ó:31
0:37:05

llcinders, Pieter
Xloot§, Ronatd
Xonines, Dina
Dcmnengchet, Leo
uicrsma, Cor
ucctbrock, Brar van
fcppcr, Lisa
Coorg§, Jos
Bilttc6d, Gcnnaine
Yalk, fon van der
Luttèrvctt, llie van
Dijkers, Ab
Bcrg, Eugcnc van de
Oosterhof, Stef
Bot, Cecs
Schaarman, Hans
Vroon. tJim

tDV
2D
3DV
4D
5DV
óD

0z23zté
0a24227
Oz24z%
0:24:51
0224254
0z25z?9

Et[otÉ, Conric ven
llrrtrn, Esthcr
llolhoek, Jcrncttc
liurctink, Smkia
Odcrdijk, fmrrcicn
Goene, ltr
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20 HVz
31 HS

21 [v
z0D

0:38:29
0:3E:44
0:41:03
0252:37

Roc8t, Jan vrn dct
Ottc3, Dqïris
Lca.ucn, Piat van
ui t lcrncn, llarjan

Ptaets C.t. Tiid leur

]lRR llieurjaarscross, Dcn llmg q 05101192

I lrs
30 lrs
70 HS

114 HS

t39 [s
222 [s
228 lrvl

1:07:50
1:16:38
1z20z29
1:23226
t:25:09
t:28:20
l:28:32

Uitt, R. v.d. (uoerden)
Dutk, llarcct den
Scitzinger, Joop
Bcrg, Paut van den
Yerhocvcn, Joop
llagÍrcc, Pctrr
fnocstrr, Jo

Plaets Cst. Iijd Xre

IHS
2HS
3HS
4 [Vt
5 l{s
óHS
7HS
8HS
9 HVl

11 HS

12 HVt
t3 HS

15 lrs
16 fls
17 nv2
18 lrvl
19 HS

20 Hvl
21 HVz
22 Hvl
23 HS

24 HvÍ
2' Hs

26 HS

27 ils
28 HVl
30 )w2
31 HVÍ
32 HS

33 [v2
*HS
37 HV2

38 HV1

39 xv?
40 [s
11 HVz

ID
2DV
3D
4DV
5DV
óDV

: Lcqrcn, Pierrc vln
: Lcc(rcn, Pctcr yln
3 Grref, t ittm dG
! Efcmncr, Jan
: Scharroo, llcer.tcn
: ErÉc, Roc[ vm dc
: Rond, Andrc dc
: Xooij, 9ir
: XrFcttcr, Jo
: 9ittcrcn,9in
! VcrDtcn, Tqt
: ll.rtln, Jón
: llanvrtrn, Ccce
: Rip, Ccce
: llottan, llcnk
: Gon lctrchcr, Frcd van dc
: Dmnncchct, Lco
: Lcqrcn, Hcnl vrn
: Grond, Pcter
: Irer, Scmy
! Bottcr, Ed,.rd
: Cebml, Lcx
: Pcrdijk, Frm§
: Xtoot3, tanatd
: Lgqrcn, Xerticn van
! ur.rdt, Jos dc
: 8cck, Jaap yan
: Oootcóof, Stcycn
: Yclk, ïqr vrn dcr
! Uicrar, Cor
: ZiJt, Fritr ven
: §torr, fooÍt
: llogrwccn, llcnl
: llcindcrs, Pi.t.r
: llutekq, Plcter
: llctrarE, Bcn

Zuidcrparktoop, Dcn Haag, 15 Xll op ?5101192

Ptaete Cat. Tijd laeín

lxs5[s
16 [s
2l HS

25 lrs
26 HS

?9wt
40 [Yl
50 [s
,4 ilvl

0249232
0252:26
0:55:08
0256249
0258224
0:58:2ó
0:58:44
1:01:49
1zO7z24
l:08:04

llottkerp. Rob (sp€rta)
Picpcr, Thqnas
Stijt, )lerman van de
Kooij, tlim
Tirr:rmans, Theo
Bcrg, Psul van den
Grcvartettc, Paut
Knocstcr, Jo
Ioutan, Luit Ysn
frrEr, Bcrry

Zuiderparkloop, 15 Xrl q 25101192 (vervotg)

Pteets crt. Tijd I.m
ID
20

71 [s

1:09:07
I :10:51
t: t6:2E

Aschman, Trurs (Haag Attetiek)
Burk, G.
OttGs, ocmi3

Eindrovcn, marethon og 13/10191

Pl!.ts C.t. ïiid laar

I
141
505

Is
Is
HS

2: 14:03
2:51:49
3216224

Xotov, Vtadinir (Sovjet Unie)
Scijaarr, Ronatd
Bcrg, Peut ven den

YCn Xcrsttoop, Rhoon q 21112191
llcLcish, Sandre
Egnoírd, Corric van
Xloo8tra, Arrrckc
Xoognn-Zrcrus, llrri arnc
loc8t, lcncc ven dcr
Binstcrd, Gcrruinc

Pt.ats Crt. Tiid llasr

BAV Vintèrclp 91-92, Atlol5ar, 15 Ílt

lxs
2ils
3ils

E00
143 ils
lnffi
220 [s
275 ilS
287 [vl
359 0v

Oz45z29
0:45:33
0:47:0E
0:53:45
0:5ó:58
0:56:49
1:00:12
1:03:00
l:03:3ó
t:07:(X

Vlaendcrcn, Bcrt vsn (Hellas)
Vcnneutc, John (Dynem 70)
líozelcacr, Jan Dirk
Schrppar, Arne van
llcijcr, Rcnc
Tirrrcmnns, Theo
lla rclnan, CGC§

llsrtnsn, John
BPCíÍÍEr, Jan
llothoek, Jcrnettc

Ptaats Cet. Tijd l.ut

I
5
I

HS

HS

D

0:45: l9
0:4ó:58
0:53:30

Stigtcr, Aart (AAV ,36)
llazctcacr, Jen Dirk
Schr.ppcn, Ama van

Xerst llatve llarathon AVI{, Leiden, 21 X}t op 22112/91

Ptaats C.t. Tijd lrm

Linschotcntoop, hclvc mrethqr op ?1t12t91
Is
TS
HVt

l:10:49
l:15:0E
l:1E:07

Yccr, Thco y.d. (AV Hottand)
Lcqrcn, Picrrc van
Dsi, Cor van (]lSL)

c Copyright HRR
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1219244
1z24z20
1224236
1;24258
1t32226
1:37:00

I Hl/5
I HVz

26 rs
t0 ltvl
lDV

44 HS

41 HVI
47 r{vl
3 Hy5

l:44: 18
1:55:54
1:51:54

lJarendeloop, ïi lburg q 24111191

Plaats Cst. Tijd lrs

TD
120

36 c CryrifLtHRR

lavansbcrgcn, uin (Bataven)
lle!8, Lco (Fortue)

Dykc, Serry
Egnold, Corric vrn
Blot, Andrc
Brango, llcnk
Stoil, Xccg
PctcrS, Jrlp

0:13:47 Orr , gilm van (Haag Att.)
0:14:4f, Y.tGírtin, Inc

De hardloper
Het waait hard; maar je gaat er
toch op uit, omdat het de laatste
dag van je vakantie is. Je neemt de
weg vlak langs de kust. Die is het
mooist. Links van je spat het water
op. Het is heel wit met daarondcr
dé donkere rotsen. Aan de andere
kant van de baai zijn dc bergen in
een lichte nevel gehuld.
Het pad is grillig gevormd. Het
heeft lange rechte stukken. Soms
verandert het in grote rotsblokken.
Je springt van het ene op het ande-
re. lneens wordt het pad zo smal
datje nog netje evenwicht kan be-
Wafen. É

Je bent een uur alleen. Er hoeft
verder niets te gcbeuren, dit is ge-
noeg. Dan zie je dat een paar vrou-
wen dezelfde wandeling maken.
Eerst zijn ze nog een eind van je
af, witte figuurtjes met opwaaien-
de jurken. Je hebt geen behocfte
aan gezelschap, je wilt liever nie-
mand zien, maar je zult ze toch
vmrbij moeten gaan.
Misséhien komt het door hun
scho€nen, maaÍ ze hebben nog

veel meer moeitc met het pad.dan
jij.7-e zwaaien met een arm of
zoekèn met hun vingertoppen
steun op cen anderc schouder.
Soms lopen ze heel dicht bij el-
kaar, cvcn later raakt er een
achterop.
Je houdt je pas in. Je hebt geen
zin in cen gesprek, zelfs niet in
'gocde moryen' of 'waar ga je
heen', ze spreken vast ook nog een
vrccmde taal. En toch wil je die
bergen in de verte vanochtend nog
berciken.
Dan zetje het op een lopen. Een
slip van een jurk waait tegen je
knie, een arm schampt langs je
heup, de middelste vrouw roept
iets. Je weet niet of het voor jou of
v@r e€n van haar vriendinnen be-
stemd is.
Je rent maar door, je hebt vleugels
gekregen. Het pad daalt en stijgt,
maar zelfs bij de scherpste rots-
blokken val je niet.
Eindelijk ziin ze ver achter je.

K. SCHIPPERS

Jecques-H.nrl Lartlguo; Blbl, lrèn€, AÍlclto, Canner, 1029
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,Yrouwen
i

r eYen rap
Los Angeles - Vrouwen kun_
nen zich in de niet al te verre
toekomst op de meeste looo_
n_u-mmers in de atletiek, van de
200 meter tot de maratÍr.", ;;
voet van gelijkwaardigheid iné-
ten met hun mannelijke colle_
ga's. Dat is althans de uitkomst
van een onderzoek van de Uni-
versiteit van Californië. De stu_
ctente.n vergeleken daartoe de
ontwikkeling van de prestaties

ïif' B"iff ,";,'i:i'i:ï *ïi$:
[jke - lopers zich gemiddeld
twee keer zo snel verbeteren als
mannen.
De onderzoekers berekenden
dat, als de progressie aoorgàài,
een wouw nog deze eeuw, in
199ö om precies te zijn, de snel-
§!e kq! zijn in de marathon van
NewYork. 1n2020 kan een aile-te op de 1500 meter de beste
nlan inha.len en in 2050 kan oo
zuu.meter de sextest achterwe_
g-e blijven.. In de paard"rpó.t
ovengens is het prestatiever_
mogen van merries en hens-
sten volstrekt vergelijkbaar. D-e

, ttJreraars geven toe dat hun on_
. Serzpe{ ook zwakke punten
; 199,1 Zo hebben ze 6iJvoor_, !:gtd absoluut- geen rekéning

gehoude:{r. met fysieke aspecteà
en m_ogelijke grenzen aari licha-
metuke prestaties. Dus: Als eenvrouw over 60 jaar weneldkam_
proen wil worden op de 200 me_rel _yoor gemengde sprinters,
moet ze wel l-ruizen in een per_
tect mElnnenlichaam.
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-Hct §.3, gradcn en terwijl ik
voortslof mct meeÍ één gédachte
ln mun.Dqrtd: ccn groot glas co
la, word ik links cn-rechtí inee-
haald -door hardlopcn. ?* heL
ocn gtimmcnde atlctcnklcrcn aan
mct cnormc zwcctplckkcn crin.
Bo. rstcn,.buikcn en' billcn puilen
uit cn schuddcn op cn ncci of
neen en wee-r met het gcbrck aan
vacrKracht dat kenmcrkend is

;tríiïï:'if"ï,T:'i;;ï,Tri,*
sen op dc burk. Zclfs als dc
hardlopcn nicr dik zijn cn cr
gcen sprakc is van uiipuilendc
vcttcn, d8n nog zic jcïc wcerzin
van oc.spicrcn_tcgen hun eigcn
Pgwcpirycn.- Hier wordt gclcdcn,
ntcr necrst dc gecst ovcr hct li-
chaam, en cigcnlijk zou ik bui-
gend mijn zonncEcp mocten af-
ncmcn, maar ik vocl allccn maar
minachtinq.
Hoor ik-hc-t w@rd .fitness', 

dan
schcnk ik mezctf ccn dubÉtèJi-
nevcr in. Fitncss is icts anders'
dur sport. Bij sport kan ik me
nog vct rcts voorstcllcn. Achtcr
ecn bal aanrenncn om hcm tus-
scn twec palen te krijgcn, ovcr
ecn zo hoog mogclijkc lat hcen-
spnngen, ccn bal in ccn nctje
pooien, om het hardst tcgcn ccn
hrg. op ficrscn,-hct ziln ïiidsUc-
srcdingcn waar ik wciàie iffini-
tcit mec hcb, maar dat lcldt
v_oor wcl mccr achtcnswaardigs.
lilat v.oor sport plcit is dat hcï-
om wlnncn gaat en winnen gecft
plczicr, d wordt cr om nog zÈ
icts onbcnulligs gcsrrcdcn:Z€lfs
wlnncn brJ mcns.crgcr-ic-nict
vind ik nor wcl leu[. '
Maarellciwat met fitncss hccft
tc makcn is vln ccn dodclijkc
saaiheid Hcg is alccn masr Bè
zsocS cn gchijg. Hct is hctzËlf-
dc rls vrocgcr op school de
grondocfeningcn (cn hup, twcc,
9flc, cn hup, twcc, dric - hur-
rlcn plat op dc grond ja! kniccn
gcstrckt!) dic doorgciorstcld
mocstcn wordcn. voordat hct ba
gccrde spcllctjc kastie kon bc-
gnngn. Mct ecn slaghout tcgcn
o9n mt mcppen cn dan mct z'n
allcn joclenl{ aan zo'n paat han-
gcn, dat had toch wcl ica. Il
hcb nooit zovccl vcrschil kunncn
ontdcttcn tusscn dc ochtcnd-
Sypnastict-voor vrouwcn op dc
radio (mct Joop Stoktcrmaas
aan dc piano) èn zo'n gcliktc
cursus aclobics, bchalvc dat zc
bij acrobics diecomuzick draaien

38

Dic joggcn zijn zo burg voor dc
dood det zc t*lfs hct hCdcn cr-
aaJr-opo[crcn. 7* pijnigen dch-
zcll om lsngcr-tc kunncn lcvcn,
mur zc bcscffcn niet dat oudci-
dom 4tijd onaangcnamer ir dan-
wat d!!Í!!n voorrf ging. Het ic
dc mocite nict waard de cllcndc
van dc oudcrdom mct ccn jaar of
sat tc vcrlcnren.
It zic dc$g[cr weSrrnnen vqn
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Dleer informatie op blz.13

TEE EÀGUE ROÀD RT'IINERS

De Technische Conrnissie bestaat momenteel uit:
Ronald Boekkanp
(tel.: 070-3973281)

voorzitter, contactpersoon bestuur,
contactpersoon trainers (voor afnelding en zaken
van niet-technische aard) en financiën
secretariaatErik Huigen

(tel.: 070-3805161)
Noortje ÀIberts
(tel.: 070-3540690)
Peter van Leeuwen
(tel.: 070-3472673)

Herman v.d. StijL
(teI.: 070-3939485)
Frans Perdijk
(tel.: 070-34724201
Peter Grond
(tel.: 070-3544103)

Paramedisch corps

Fvsiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Masseurs:
maandagavond:
woensdagavond:
donderdagavond:

(

(para) medische begeleiding,
wedstrijdorganisatie
CPC-actie, beheer sportzaal, beheer
materiaal, topsporters en trainers-
begeleiding (technische uitvoering)
CPC-actie, wedstrijdorganisatie en
topsporters
indeling loopgroepen en coördinatie
resultaten-registratie
indeling loopgroepèD, public relations
en trainersbegeleiding

teI.: O7O-3644358 (rs avonds)

Truus Kalisvaart/Trudy de Lange
cijs Kievith

Massaqe:

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak)
20.00 uur. Zie lijst op bord in kamer lÍedisch Centrum.
Kosten per behandeling f 10,-/30nin., f 7,50/20nin.

Consultatie fvsiotherapeut

federe woensdagavond na 20.00 uur.
Kosten per consult f. 3r5O.

Gebruik sportzaal (in overleg net Technische Cornrnissie)

overige activiteiten in snortzaal clubhuis
Yoga Voorlopig gestopt.

c e-;ogyright HRR.
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Profs in kopiëren!

Den Haag Parkstraat 35 070 - 3609955
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Het bestuur van

Gerrit van Pelt,
(voorzitter)

Jacques Beljon
(wedstrijdsecr. )

Astrid Pieterse
(secretaris)

Loes Àarts
(2e secretaris)

Frank Thuys
(penningrmeester)

Cynthia Boekkamp
(comrnissaris)

THE HÀGUE ROÀD RT'NNERS
Doorniksestraat 30, 2587 XM Den Haag
TeI.070-3504691

Ln.v.Meerdervoort 553, 2563 ÀX Den Haag
tel.070-3634521

Regentesselaan 74, 228L VII Rijswijk
tel. 070-3999613, giro 5699215 t.n.v.
wedstri j dsecretar iaat
Goudenregenstraat 3, 2565 EXrÍ Den Haag
tel. 070-3616073

Touruali)n 26, 2691 TR ,s-Gravenzande
tel. 01748-14549

ViJverhof 18-À, 227L GP Voorburg
tel. 070-33869064, giro 263695L t.n.v.
The Hagiue Road Runners

Dr. J. Presserstraat L45, 2552 LS
Den Haag, tel. 070-397328L

)

Charlotte Hermans
Ledenadrninistratie

Esdoornstraat 109, 2565 HP Den Haag

t

Redactie HOT ROÀD REVIEW

Loes Àarts

EIs Bloemen

Fred v.d. Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Peter Magnee

Renée van der Roest

Nico Tetteroo

Tourmalijn 26, 2691 TR ,s-Gravenzande
tel.01748-14549

Parsifalstraat 11, 2555 I{G Den Haag
teI.070-3255882

Puttensestraat 37, 2583 PA Den Haag
tel. 07O-35247L5 (035-721751, werk)

2e Ànt. Heinsiusstraat 84,
2582 VI{ Den Haag
tel. 070-3544992 (01793-1940, werk)

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

Vemiljoenstraat 53, 2284 GV Rijswijk
teI.070-3943193

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