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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 3,3 tot 46 mz.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal transport.

Personenwagens: Audi 80, Fiat panda/
U no, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetWectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renault Clio/19, Volkswagen GolÍ/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oí diesel.
g-persoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 40S,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein rilbewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelÍ verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens vooÍ groot rijbewijs:
Mercedes-Benz 709,914, 1114, 1413
'1417, 1617. Mel hydraulische laadklep.
Trekkers met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A. N.
19361 FLS en 19362 FLS.

Aant rekkel ij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn

Ook uw adres voor LEASING.
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VOORWOORD I

Àangezien ik .rnijn functie als voorzitter tijdens de Àlgemene
Ledenvergadering heb overgedragen, wordt dit een voorwoord van
een in clubopzicht anbteloze road runner. De overdracht markeert
voor mij persoonrijk het eind van een periode van zes jaar HRR-
bestuurr.waarvan de laaÈste twee jaar als voorzitter. De periode
kende zijn woelige momenten en geeft bij terugblik afwisÉelende
indrukken van enerzijds saamhorigheid en teamgeest dank
medebestuursreden! en anderzijds gebeurtenissen die wat mijbetreft anders hadden gemogen.

Onder interin-voorzitterschap van Ton Vermolen en metJelle van der Veen als vice-voorzitter gaat het bestuur in de
nieuwe samenstelling in ieder gevar niét direct in rustiger
vaarwater komen. op aandrang/onder dwang van de gemeente moet èr,het liefst direct, een beslissing ovei de accómmodatie wordengeforceerd. HRR zet zijn kaarten op de lokatie
De Rijsrag, maar moet daarbij lastige krippen omzeiren. Het
veldwerk wordÈ intensief gedaan, omdat we beseffen dat een goedelokatie voor het clubhuis van levensbelang is voor de toeÉornst
van de club. Laten we hopen dat er bij het verschijnen van dit
blad aan alle onzekerheid een einde is gekomen.

Tot ons grote genoegen konden we op de laatste ÀLV een bijzonderfeit vieren. Het was immers twee dagen nadat
Ànne van schuppen in utrecht kans had gezien onder de door het
Noc .gestelde marathon-riniet van 2.34 te brijven. Met een
formidabel PR hield ze 2o seconden over en presteeide datgene wat
voor een Hague Road Runner een utopie leek: kwalificatie voor de
ollznpische Spelen! Gezien haar verrichtingen (ze won im'ners aldit jaar de CPC in een PR en werd eerste in tret'wegcircuit) vondhet bestuur dat ze hiermee een lid van grote verdienste was voorde club. Daarom kreeg ze een fraai ingerijste uitvergrotefinishfoto en werd haar
HET ERELIDI'IÀÀTSCHÀP VÀN THE HÀGUE ROÀD RITNNERS toegekend. Het
deed me genoegen dit voor de crub sportieve hoogtepunt nog netals voorzitter mee te maken. Laten we hopen daÈ z,1) indeidaadword! uitgezonden en zo de vereniging verder van positievepubliciteit kan voorzien.

Gerrit van Pelt
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vooRrooRD rI
De a.lgemene redenvergadering van Lz mei jr., de zogenaamdevoorjaarsvergadering, ademde een buitengewóon'positieíe sfeeruit.
Het bestuur en commissies hadden uitstekend voorbereidend werkverricht, hetgeen geresulteerd heeft in een zeer representatiefjaarverslag. Hoogtepunt van de vergadering was zorid"r meer de
benoeming van Ànne vam schuppen tot ere-rid van de vereniging.
Haar uitstekende loopprestaties gekoppeld aan haar clubhait én
daarmee haar betekenis voor de club- waren de basis voor devoordracht en de vergadering bekrachtigde het ere-lidmaatschap
van Ànne met algenene en grote instenming.
Toen log leek het of de besrissing van het Noc om Ànne een
olYmpisch ticket te verschaffen een automatische was. Haar snelletijden, ere- en eerste praatsen, zomede de gehaarde A-rirniet
zouden deelname aan de Ollmpische Spelen nin of meer garanderen.
Pa! d9 t+jd gelopen was buiten de limietperiode zou èen formele
hobber zí)n, maar te nemen t zo dacht nen. Een misvatting dus eneen grote teleurstelling voor Anne. Een uiterst aanvàchtbarebeslissing van de NOC-keuzeheren, waar de KI.IAU toch aanrnrllende
zekerheden met betrekking tot vornbehoud van Ànne e.d. had
ingebouwd. Tot op dit monent is het niet zeker hoe het Noc op hetberoep van de KNAU heeft gereageerd. wij duimen voor Ànne. zeheeft er recht op.

De opgetreden problematiek ten aanzien van het voorzitterschap
zar aan veel leden voorbij gegaan zijn. Er is naarstig binnen dàvereniging gespeurd naar kandidatén voor de r.fel begeerdettpositie. rn eerste aanleg iemand gevonden, afgehaakt, nieuwekandidaten-gepolst. Resultaat: geen íoorzitter. óe thans gekozen
oplossing is niet de meest ideale, maar wel het meest haàIbare.
ondergetekende zal. proberen de vereniging met haar grootste
probleem, een geschikte locatie, of lieve} hét ontbreken Éiervan,
laar veiliger oorden te loodsen en dat zal er toe noeten leiden,dat we onze gebouwen op een goede prek in Den Haag neer kunnen
zetten.

Hiervoor is aIIe steun van de mede-bestuursleden, corumissies enoverige leden van de vereniging onontbeerlijk. niet alleen in hetoverleg net de Gemeente Oen Xaàg, maar teveís in alle voorberei-
dende en uitvoerende werkzaantreden met betrekking tot de hopelijksnel te plaatsen gebouwen. Nadere berichten hierover volgén
spoedig.

Vanaf deze plaats past een woord van grote dank aan Gerrit vanPert, die indertijd met gepaste tegenzin het voorzitterschap, minof meer noodgedwongen, van ondergeÈekende overnam. Gerrit diaaidezotn 2r5 jaar terug ar enige jaren in het bestuur mee en heefthet voorzitterschap een eigen dinensie gegeven. No-nonsense
aanpak, strakke leiding, veel delegeren, zo kennen lre Gerrit. Hetheeft de vereniging in arre stormen overeind gehouden.
Namens alle leden, Gerrit: Bedankt! t

Een voorzitter ad interin wordt geacht slechts op de winkel te
passen om een volgende voorzitter niet met ongewenst nieuw beleidte confronteren. De huidige situatie en met name de crubhuis-
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problematiek laat een dergelijke houding niet toe. Het bestuurvertrouwt' erop dat zij met medewerking van al haar commissies en
Ieden het huidige beleid kan uitvoeren en daarnaast nieuwe zaken
kan aanpakken, zodat de reden ook daadwerkerijk zien dat er geenpas op de plaats genaakt wordt. Basis hiervoor is veer inàet,maar vooral enthousiasme. Met een positieve, enthousiasteinstelling en inzet is immers geen zee te hoog.

En dat laatste geldt zeker voor ons accommodatieprobleem. Hetoverleg met diverse Gemeenterijke Diensten rljkt op eenhaat/liefde verhouding. op dit moment zijn we tot elkaar
veroordeerd en neesttijds wordt innig samengèwerkt, zí) het dat
de stekers van gemeentewege zo nu en dan uitstaan. op de-argemene
ledenvergadering is een en ander uitvoerig uit de dóeken gédaan.
Het bestuur zar blijven knokken voor een goede rocatie. -

Het is nu wer zeker, dat er dit jaar, vermoederijk begin
september, gebouwd zal. gaan worden aan de DoorniksesCraat. De
Gemeente Den H_aag heeft de ontruiningsprocedure aI geïnitieerd.Er is tot op dit uronent kans op een goede rocatie, naar dat is
meer geweest. De druk van de Gemeente wordt zwaarder en zwaarder
om ons te doen besluiten te verhuizen naar een voor ons beslistniet geschikte accommodatie of locatie.
De Gemeente Den Haag heeft zonder twijfer grote belangen.I{ijbrijven vechten voor het HRR-belang èn dus voor een goedélocatie, waarbij wij natuurlijk het Ëelang van de Gemeent,e Den
Haag onderkennen en arle medewerking geven, zef.f oprossingen
aandragen en eventuere voorstellen van de Gemeente open enpositief tegemoet te treden. Met een acceptabele locatiË en/of
accommodatie is het voortbestaan van de veleniging gemoeid.

Is het (te)
vragen?

veel gevraagd om respect voor dit standpunt te

Ton Vermolen (voorzitter a.i.)
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EOT CTJUB IIÍFO

op de algemene.ledenvergadering hebben wij afscheid genomen
van onze voorzitter Gerrit van pelt. Gerrit was een rlitste-
kende voorzitter, waarnee de andere bestuursreden artijdprettig hebben samengeríerkt. Hij heeft veel tijd en enérgie
gestoken in het met, raad en daad terzijde st,aan van de aécour-
modatiecomrnissie en het is spijtig vooi hem en voor de andere
verenigingsleden dat ondanks al het werk tot op dit moment de
nieuwe accomnodatie nog niet gerealiseerd is.Gerrit bedankt en veel succes in je nieuwe werkkring.
op dezelfde vergaderils werd Ton vermolen gekozen tot zí}nopvolger, zí) het ad interim voor een perióde van 6 maanden.Jelle van der veen werd gekozen als bestuurslid en gaat binnenhet bestuur de functie van vice- voorzitter verrnrllén. JeIIeblijft zich als lid van de accommodatiecommissie intensiefinzetten voor het reariseren van een nieuwe accommodatie.

Ànne van schuppen werd vanrrege haar aansprekende resurtaten,
waaronder recentelijk het halen van de ollmpische liniet op de
marathon, benoemd tot ere- lid van de vereniging.
Alne van schuppen wist op 28 naart bij de dames de city pier
city Loop op haar naam te schrijven. ze finishte op 2g maart
op een winderig en.koud parcours in een nieuw persóonrijk
record. (1.13.2O1.2í) uas eveneens de winnares van het pickwick
Circuit.
Deze schitterende prestaties werden gevorgd door een noggroter succes, doordat Ànne de marathon van utrecht op Àaar
naam wist te schrijven (2.33.40) en daarbij binnen de ollmrpi-
sche liniet voor Barcelona bleef.
Het aangekochte crubgebguw rigt veirig en droog opgesragen op
een terrein van de PTT in de Marnixstraat. DanÉzij-een attenLe
Ben Hermans en de inzet van enkele reden is de verhuizing vanhet gebouw in een zeer korte tijd gereariseerd. uensen, É"-
dankt.

Ben Hermans coördineert de bouw van het nieuwe clubhuis op een
nieuwe locatie. De tijd gaat nu dringen en de gemeente ront
onder grote druk te staan om een oplossing voor ons te vinden.
Ben roept daarom ieder lid dat de handen uit de mouwen wi1
steken bij de bouw op zich bij hen te melden. Er is vooral
behoefte aan vakrui, die deze enorne krus tot een goed einde
wilren_brengen. ook minder handige reden kunnen ziótr uii Ben
aanmerden. Merd bij aanmerding even wat je kan en wanneàr je
beschikbaar bent. Ben is telefonisch UeràifUaar onder nummer
070- 3473873. Je kunt je ook aanmerden op een crubavond.

De datum van de Fit Ten Miles is definitief vastgesteld op 20
december. De loop is, evenars de The Hague Ten Mires vorigjaar, onderdeel ían De pickwick Run Claésics.

De eerste time trial na enige onderbreking vond plaats op
zondag L2 april. Er namen 65 Road Runners deel op een niéuw
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parcours van exact 5 kn. rond het clubhuis. De snelste tijdwerd gelopen door Thomas pieper (16.09).

Je kunt op herharing gaan op 21 juni, 16 augustus en 20 novem-ber. De start is om 11.00 uur.

25 apfil j.r. werd de 1 van de 4 loop georganiseerd door onzevereniging. Dit was tevens het Haags-rànpióenschap. Jan ver-
maas won de loop en werd daardoor tevens-Haags xaipioen.ons rid l{il1em paardekoper was de winnaar van het àlgeureenklassement dat werd opgemaakt over alle lopen

{ghr Àgterhof heeft de functie van penningureester van hetdistrict west rr op zich genomen. Door aii, aistrict van de
KNAU wordt onze vereniging vertegeilroordigd.
Dannis van de Berg heeft praats genonen ií ae medische commis-sie van het district.
Georgette Brugrman is jamnergenoeg nog steeds geblesseerd. zí)heeft een ververende blessuie onàer àe voet díe een langduriiherster vergt. Georgette, die wij kennen als een enthouéiastéen ambitieuze trainer, za]^ hierdóor voor langere tijd nietkunnen hardropen. van deze praats wensen wij-haar sÉerkte eneen voorspoedig herstel toe. Georgette, kop op!
De training wordt zo rang overgenómen door-,roóp den ouden.

De t.c. verzoekt de reden om de atletiekbladen die in hetclubhuis ter inzage liggen niet Dee naar huis te nemen, maaralleen in het clubhuis te lezen.

Tot onze spijt is onder het artiker over aansprakerijkheid,dat in het laatste crubblad verscheen, de naai van dé scrrríj-ver niet vermerd. Het artikel is geschreven door dhr. H.J.Koehorst. Bij deze de excuses van de redaktie voor deze nara-tigheid.

Wij bedrukken T-shirts met:
LOSSE LETTERS

LJw etgen id€eëÍl

vurn Gehhe tekten-Rugnu mmers-Namen,
Teamsb irts - Rec lame sb ins -Cijfer.
9 Leuenypn en t hleuren.

l:an van Meerdervoon 407.
2%3 AR Den-Haag o7o - y53216.
Trzm 3 soptrtwdc Danr. (IIeltE Fahrcnhcfwaa).
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

a

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havenstraat 5,2272 AD Voorburg, tel. 070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aan het Rijn-Schiekanaal op het
terrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstijden:
Showroom: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.00-21.00, zaterdag 09.0G'1 3.00 uur
Verkoop bouwmaterlalen: maandag t/m vrijdag 07.30 - 16.30 uur.
Zalerdag gesloten.
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Kort versrag van de argeueue ledeavergadering vaD 12 mei Lgg2.

De vergadering werd door ca. 60 reden bijgewoond en verriep in
een goede sfeer.

?g'n voorjaarsvergadering kenmerkt zich voorar door praatjeshier en praatjes daar en vele huldigingèn, maar deze vergàde-ring stond natuurlijk vooral in het teÉen van het aftredén vanGerrit van Pert en de verkiezing van een nieuhre voorzitter.
Jelle van der veen hield een presentatie over het werk van de
accommodat,iecommissie. Hij vertelde dat de gemeente een sterke
voorkeur heeft voor de Theresiastraat als nieuwe locatie endat ook de Brinkerd door de gemeente wordt aangeprezen. Deze
twee locaties zijn, met goede argumenten, echtér-door hetbestuur in een eerder stadium afgewezen. Het bestuur zíe1- veel
meer heil in de locatie Rijsrag, een terrein hraar ooit eenschool heeft gestaan dat zich achter het Johan de Witt Collegebevindt. Een probreer hierbij is dat dat stukje grond onderonderwijs valt en niet onder Welzijn. Zeer Uinneikort moet eendefinitieve beslissing worden genomen.

ook de andere.commissies presenteerden hun verslag waarvan eenweerslag te vinden is in het jaarversrag. Een commissie laatik echter niet onvermeld, dat is het orlanisatieconité van deFit Ten Miles. Àlina Leidekker hierd namens het comité eenzeer helder verhaal over de werkzaamheden van de medewerkers
eT riep de leden nogrmaars op hun medewerking aan de organisa-tie te verlenen. Dit kan freèt goed worden.

Hgt.prettigste onderdeel van de voorjaarsvergadering zijnartijd.de huldigingen. Ten eerste weia Ànne ían schíppengehuldigd voor haar fornidabele prestatie in utrecht,-waar zí)
onder de Olympische limiet dook en uitzending naar Barcelonaverdiende (ar is dit door allerrei Boboos nog niet helemaalzeker). Deze prestatie is natuurrijk de verdienste van Anne
maar toch straart ook een beetje van deze glans op alle 1edenvan de vereniging. Anne werd onder ruid appraus géteticiteerd
door het, bestuur en benoemd tot ere-rid vàí de véreniging.
De sinon Tuyt wisselbeker van verdienste ging naar Herman vander stijl, huiskok, trainer, t.c.rid , organisator en vereni-gingsdier pursang. Hij was blij verrast.
Toen was de t.c. aan de beurt voor de prestat,ieprijzen. Àrrer-eerst werd Georgette Brugman in de broemetjes gézet en betoon-de op deze wijze de t.c. nedereven net het bleésurereed vanGeorgette. Georgette is gerukkig aan de betere hand en zal.-zeker in de nabije toekomst de loopschoenen rreer aantrekken.
De prestatieprijs ging bij de heren naar Marcer den Durk enbij de dames naar Ers Bloémen. Bij dit raatste vermerd ik dat
zower Ànne van schuppen ars rne vàrentin op eigen verzoekbuiten mededinging hraren, wat niets afdoet aan de prestaties
van EIs.

11



De.aanmoedigingsprijzen gingen naar Jacques overgauw, voorzijn enthousiaste arbeid ars trainer en Ers Àbspóer, een riddat om.gezondheidsredenen met het hardropen begón en in eenjaar tijd een geweldige progressie naakté door-van 45 nin.naar 28 min. op de 5 kn te gaan.

Na deze persoonlijke huldigingen werden aIIe trainers bedankt.z+i kregen als dank voor hun inzet een trainingsset bestaandeuit een sweater, t-shirt en tight.
De bestuursverkiezing was het laaÈste iten van de agenda. Ton
vermoren werd gekozen tot voorzitÈer, èd interim, vóor eenperiode van 6 maanden en Jelle van der veen werd gekozen totbestuurslid. Àstrid pieterse werd herkozen.

Na de verkiezing werd op passende wijze afscheid genomen van
de vertrekkende voorzitter Gerrit van pelt. Gerrit kreeg ars
afscheidscadeau een reproduktie van de Bourevard of BroÈen
Dreams. Loes Àarts menoreerde in haar afscheidswoord de ver-dienste van Gerrit voor de vereniging, waaronder het inzetten
van een bereid van gedeelde verantwoordelijkheid en het ver-zelfstandigen van de conrnissies.

Ton Vermolen nan hierna de voorzittershamer van Gerrit over ensloot de vergadering na de rondvraag.

oa
fuxtot - Eng. wals - Tutgo - Cha<ha
Rumba - Jive - Samöa - Rock'n Roll

* lcdcrc dag lcssen
* Gratls inhaallessan

LEEF HET GEMAKKEUJK IN
DE GFOTE HAAGSE OANSSCHOOL

v|d MEULEN-IyESSELING
Laan van Meerdervoort 50 . Dcn Haag
(ï.§s€n Meropote Doscoop en Anna Pa*cwnasraa0
te ö€rorken mdram 3 . I - lO en öt§ 4 - S - Z - 13. Z,

INSCHHIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPT. EN JANUAFT

índs 1935

o70 -4594-9414535 73
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FfT Ten Uiles 20 december 1992

The Hague Ten Miles heeft een nieulre naam, nieuwe datum en een
nieuw organisatie-conj.té.
De naam van deze wedstrijd is veranderd, ondat wij een hoofd-
sponsor vor de komende drie jaren hebben gevonden. Deze spon-sor is de reisorganisatie Frr vriegvakanties. De afspraak met
de hoofdsponsor is dat zí) hun naam aan de roop mogen geven.
over de datum van de wedstrijd is wat onduiderijkheid geweest.
Dit heeft tot gevolg gehad dat er T-shirts in onroop ziin
gebracht met een foutieve datum. onder druk van het s.w.A.N.(stichting wegcircuit Àtretiek Nederrand) is besroten dewedstrijd op 20 december te laten plaatsvinden. Dit i.v.m. een
betere spreiding van de wegwedstrijden in het pickwick Run
Classics circuit.
Het, nieulre organisatie-comité bestaat uit de vorgende perso-
nen:
Voorzitter : Àstrid pieterse
Penningrmeester : Ronald Boekkanp
Secretaris : Cynthia Boekkamp(Zí) vormen het dagetijks bestuur), en de 1eden

Aliena Leidekker
Patricia van Schijndel
René Meijer

op 6 nei vindt er een gesprek praats met het bestuur van de
H.R.R. waarin de huidige stand van zaken van de wedstrijd
wordt besproken.

Er is door ons gekozen voor een gedecentraliseerde organisa-tie-structuur, d.w.z. veel mensen met een eigen takenlakket enverantwoording. om dit te bereiken hebben wij 16 conmissies
gevormd. Deze conmissies zijn: Financiën, sponsoring, pubric
ne|1t1ongr Toppers, Medische verzorging, próninenteíioop,
vrijwilrigers, Deelnemers, Materiaal, v.r.p. rs, Nevenaclivi-teiten, Business Run, Loopgroep€D, parcours, Feestavond en
Àrgemeen. De reden van het organisatie-coroité zijn tevens de
contactpersonen van de commissies.

van een aantal commissies vorgt hieronder een korte toelich-ting.
Financiën
Deze cornrnissie bestaat, uit drie man, een administrateur, een
budgetbewaker en.de penningrneester. Er is een minimum begro-ting opgesteld die nu al bijna sluitend is.
Sponsorinq
Naast de hoofdsponsor Frr vlieg"vakanties, zlln ook al Lifoka
Groep Drukwerk, studio de l{it, New Balance, Extran, Bongaertz
en Runnersworrd Nederland ars sponsor gevonden. Er zijn-alveel contacten met kleine sponsors waarvan wij vervacÉten dag
?í) binnenkort in contracten omgezet kunnen wórden. voor
1ag"ïl en suggesties gaarne contact opnemen met René Meijer ofÀstrid Pieterse.
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P. R.
Er is een ruim.budget gpgenomen in de begrotj.ng voor de p.R.
van de wedstrijd. Dit is o.a. zichtbaar in de íorn van hand-outs (flyers) en het promotean. Àrs je zin hebt, Dà deername
aan een wedstrijd, folders van de Frr ren Mires uit te delen,
neem dan contact op met het Àliena Leidekker (o7o-381s7g7).

ook kunnen bij Àliena forders verkregen worden voor versprei-d+rg op het werk (b.v. personeelsverénigingen), sportveràni-gingen, etc.

Tonners
rn samenwerking net I{lin verhoorn wordt er geprobeerd een zobreed nogerijk toppersverd aan de start te-xlijgen. verderwordt er gestreefd naar meer aandacht voor ae àànes toppers.
Deelnemers
Dit_jaar zal voor heÈ eerst voor de recreanten een uitsrag
worden verzorgd. Voor de scholierenloop over 1 Elrí zul1en àt:.ebasisscholen in Den Haag worden aangesèhreven.

Materiaal
voor deze commissie zoeken wij nog een ,sterkerr man of vrouw,die er voor zorgt. g+! ag juisÉe nàterialen op de juiste praais
en op het juiste tijdstip aanwezig zijn.
Nevenactiviteiten
Loes Àarts en Rob Krahmer hebben de supervisie over dezecommissie. rn de breedtesporthar, direÍ<t naast de atretiek-baan, wordt een kerst- en sportmarkt georganiseerd.

Business-Run
zoals al vele jaren verzorgen Hans v.d. vecht en Nico Tetteroode organisatie van de Business Run. Zíj streven naar mininaal30 teams. De informatie- en inschrijffornulieren zijn bij henverkrijgbaar.

LooDqroepen
Àfhankelijk van de beschikbaarheid van trainers en barbezet-ting is het plan in septenber op zaterdagochtend met roopgroe-pen te starten.

Parcours
Het parcours is gewijzigd om tegemoet te komen aan de wensen
van de topatreten, poritie en H.T.u. De boulevard is uit hetparcours geschrlnt. rn praats hiervan gaat een gedeelte doorhet statenkwartier en wordt het parcouis richting Kijkduinverlengd. De 6 Etí is veranderd in Gr2 EX.t (:10 kn) om de fer-vente 10 kiloneterlopers tegemoet te komen.

vÍij wirren alle leden oproepen hun opmerkingen en suggesties
aan het.organisatie-comité door te gèven. zóars bij iéaerewedstrijd zijn er veel vrijwirligerÀ nodig. wij kuinen nu aIhurp gebruikànr.bv. bij de bezetÉing van Éet píomotearn, de
advertentiewerving voor het infoboekje en het uitslagenboekje
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en het aanschrijven van de basisscholen (aannelden
Boekkanp 070 - 397328L).

Wij hopen dat het een goede wedstrijd wordt,
niet zonder de steun van de H.R.R.-1eden!

_ bij Cynthia

dit kan echter

Namens het organisatie-comité,
Patricia van Schijndel

!* W§' :Ï

Aktievc Haagse lopcrs vinden binncnkort een hcleboel
steun bij Runnersworld. Stcun van supeneure schoenen van
Nike, Asics, Reebok, Karhu, Adidas, Ne w Bal ance en Saucony

Drczclfde Haagse lopcrs weren zich bi nncnko,t r,ou*.n,
ook gcstcund door het advies van Peter Jansse die de Haagse
vestigitrg runr. Het advies van mcnsen dic zèlf lopen.

Dic bovendien gebruik makcn van geavanccerdc appara.
tuur zoals een loopband en cen voetspiegel, waarmee het mo-
gclijk is om jouw manier van lopen haarfijn te analyseren. Om
een nog bctcre kcuzc te maken uit dc hele range schoenen voor

en triathlon

Bij Runncrsworld. Loop je evcn brnnen?
Bij aankoop van ccn paar sportschoenen krijg
je tot I
r.w,v. f

junr t992 een Runnersworld T-shirt
24,95gratis'. Grl,.knr<r"pranbrrdrnscn

SAUCONY FREËDOM IOOO NIKE AIR
PEGASUS .öf, r'-'" U,

aÍ''
KARHU SYNCHRON asrcs r20 §ri

Àrtr,rrEÀfltrrtltl Àw
Schoolstraat 35, 2511 AW Den Haag

' Runnersqrrkl rind 1e in: Alkmaar. Amerslirorr, Amstcrdam,
Anruerpcn. Apeklmrn. Arnhen, Breda, Brulge. Erndhoven. Enschcdc.
Haarlem, Den Bosch, Nrymegen, Rotterdam.Tilburp Utr«hr en Z*rrll.

SPECIAATZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

nÉ
STE

HAAGSE LOPE& BINNENKORI HEB IE EEN HETEBOET
UN AAN DE SCHOENEN YAN RUNNERSITORT,D.

au
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Fff Vliemralranties

Nu het zeker is dat FIT vliegvakanties a1s hoofdsponsor van de
'The Hagrue/Frr ren Mires' gaat opÈreden, wil ik giaag van degeregenheid gebruik maken om Frr aan jurlie voor te éterren.
FIT maakt onderdeel uit van de grote reisorganisatie HoIIandInternational, die op vrijwel aIle terreinen van de reiswereldaktief is met ruim 100 eigen reisburors, een divisie rnkomend
Toerisme in Àmsterdan (o.a. rondvaartbot,en) en een divisieTouroperating. Holland rnternational brengt progranmars op demarkt naar vele bestenmingen en met vele vervoerssoorten óndereigen naam, maar ook onder andere merknamen. Frr is zorn merk-
naam, maar tegerijkertijd meer dan dat. I{ant samen metTunesië-specialist Eurojet vornt Frr een eigen produktgroep
binnen Holrand rnternationar; ars het ware éen ictein uéarijt
binnen het grote Horrand rnternationar concern met, zrn onzét
van ruim anderhalf niljard grulden.

FIT brengt een winter- en zonerbrochure uit net vliegvakanties
naar de popuraire.vriegcharterbestemmingen, zoars de spaansecosta's, de canarische eilanden, een aantai Grj.ekse eiianààn,Turkije, Portugal en ook naar Florida. De formure van Frr is-sinpel en gebaseeld op no-nonsense vakanties: goede kwariteittegen een lage prijs. I{einig poespas en blabra, maar waar voorje geld.

Frr is ook zeer aktief op de zogenoemde last-minute markt,waarbij.getracht wordt om tot het raatste moment tegen eenlage prijs reizen te brijven aanbieden. Een kreine én flexibe-re organisatie is daartoe vaak beter in staat dan een grotere.
Je kunt Frr dan ook regelnatig tegenkomen op de aanbieàingen-
borden van de reisburo,s en op tv via de aanuiedingen van D-reizen in het progranma ,De Vàkantieman, op RTL4.

Dat de formule van Frr aansraat, is innidders bewezen, want inde zomer van L992 maakt Frr een groei van bijna loot door enzal het ruim 25.000 vakantiegangers bedienen. om nog verder te
kunnen groeien, za]- er echter gebouwd moeten worden aan naams-
bekendheid. sport- en evenementensponsoring renen zich hier
goed voor. Bovendien raat de naam Frr zich natuurrijk uitste-
kend associëren met sport en passen de drie retters goed opshirts en andere reclame-dragers.

De Frr ren Mires vormen een soort pirot-projekt voor de
naamsbekendheids-campagne van FrT en betekenen voor ons eeneerste kennismaking met het fenomeen sportsponsoring. we
hebben er echter het volste vertrouwen in aàt net hét aanwezi-ge enthousiasme aan beide kanten dit experiment en daarnee het
evenement een groot succes wordt.

Steven van der Heijden
produktgroep managér Eurojet & FIT
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DE XI'NsT I,ïÀII EET VTJIEGEREN,
eeD gesPrek Est Berry NraEer

Dat creativiteit en inpulsief gedrag twee loteu aan dezelfde
stan zija beuijst de lr-jarige boofdpersooD van dit interview
keer op keer.
Eij-begon als-verkoper hereunode. Daarna volgde een langeperiode vaa uiteeulopeade betrekkiagen ars hulp in een snack-bar, klokkeaverkoper, galerie-houder, ober en verkoper/ontwer-per van vliegers. Tocb wist hlj ia elke fuactie, boé kort ookuitgeoefend, zijn sporen achter te laten.
vliegers overheersen in de frat van Berry Kramer aan de nijs-
wijkse.cravecimbellaan. Àan de muur, op àe grond, op fotoré enars object. verder kun je onmogerijx zijn bàsgitaar en een inperfecte staat verkerende crène-kleurige Fender Telecaster uit
1956 - waar hij al meerdere malen een aantrekkelijk bod opheeft gekregen - over het hoofd zien. Berry: frBruèe I{elch van
The Shadows had zorrr gitaar, dus ik wilde er ook een. Ze
hebben veel invloed op nijn generatie gehad. Jongens van nuwilren Michael Jordan of Marco van Basten zijn; ik wirde in
een band met Hank B. Marvin (de shadow met die zware brir)
spelen.
Berry, geboren op 30 juni 1948 in de kraarnkriniek van Devorharding aan de Duinweg, komt uit een culturere familie.zí)n vader - eèn beroepsmilitair die ars onderdeer van dePrinses Irenebrigade nog aan de bevrijding van Nederland heeft
meegedaan - en moeder waren geï.nteresseerd in toneer, balret,
en schilderkunst. zijn zus Leonie was in de 60-er jaren danse-res bij het Nationaar Ba1}et,. Berry: r'ze is van deZelfdegeneratie als o19g de Haas en Àrexàndra Radius. ze heeft nogles gehad van sonia Gaskelr. Tegenwoordj.g is nijn zus docenÉe
op het conservatorium in Àrnhem. rn haar vrije Éija geeft zeballetles aan wat oudere leerlingen. rt

HoeweL het huis van zijn ouders in de Àdelheidstraat tijdenshet Engerse bombardement op het Bezuidenhout in maart was op
wonderbaarlijke wijze gespàard is gebleven, besroten ze tochin te trekken in het pension van gérryrs oma aan de Nieuwe
Parkraan. rrrk heb in de Neptunusstraat, waar nu het scheve-nings Museum gehuisvest i=l op de mulo gezeten.
Bas Langgr?k zat bij nij in de klas,, herinnert Berry zich
ngg. _'H+j is niet veer veranderd sindsdien,'. Rond zíjn vijf-tiende jaar-overleed zijn oma en vertrok het gezin Kiamer naarde Loevesteinlaan.rrrk heb op school ontzettend weinig aan sport gedaan. Ars ikal niet als raatste werd gekozen hàd ik nè vooidien wel ge-drukt. rk hield niet van voetbal, niet van basketbal, niét vanvorreybal, dus wat had ik er te zoeken. rk speelde veel }ievergitaar. rk zat toen ar op gitaarles bij Àb gionkhorst. rkIeerde de accoorden van ,The GirI From lpanemar, vat )azz,beetje Toots Thielemans en wat klassiek.ir
Confortabel zittend op zijn Artifort uit de jaren tTOt rZeven
jaar geleden heb ik het 'sportricht, gezien. rk ben toen met
schaatsen begonnen. rk volg ook ressen op de uithof. Dat isheel leuk, met pootje over en zo. Je voeit je dan net Ard
schenk.rr Een vriendin, José Bitter (een HRR:lid van het eerste
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uur) , haalde Berry over te gaan hardropen. rrrk ben niet zosnel, maar ik ben er innidders wer aan verknocht. t{ijn eerstetrainer was cor van Putten. Een onderschatte Dan, neÉ goeieideeën. Jammer dat hij vertrokken is. Nu loop ik naar vorretevredenheid rT de groep van Frans perdijk. ',-Àrs ik naar tijden vraag noet hij zuchten. ,Dat vind ik vantotaal.ondergeschikt belang. rk ben bang dat ik ropen dan heersner niet leuk meer vind en ik wil het Èoch zeker Lot mijnzevenstigste volhouden. t{ijn beste prestaties zijn overiiensL.37 op de halve marathon en 20.27 op de 5 km.x

hanmond-orgeJ.

rn de zomer va! 1966r 11à zij! herexamen muro, riep Berry denet geopende Rijswijkse vestiging van v&D binnen óp zoeÉ naarwerk. Grinrachendi 'zo eenvouàig ging dat in die tiia." Hij
kon direkt beginnen op de afdering hàrennode. ,Dat Ík aaarniets van af vist was niet belangiiir, dat leerde ik in depraktijk rrel. tt- Nadat hij zich van ziin eerst verdiende geld
een Tomos met hogg stuur had aangeschaft berandde Berry vrijsnel daarna in zijn eerste bandje: Groep Go.

1966-Groep Go
Bram (finfsi-í= ,r, drummer van Berryrs huidige band.

Berry: rrEr waren zo ontzettend veer beatgroepen in die tijd in
Den Haag. Dat kun je je nu amper nog voorstellen. Er was
genoeg zaalruimte om elke week te kunnen spelen.I Tijdens eentarentenjacht in de oude, Do9 houten MaratÉon aan de savornin
Lohmanraan, zat er een manager in de zaal. "Hij had een witpak aan. Een beetje penoserr, weet Berry nog. rÈlotseling stondhij op, \g"k ne strak aan, en zei heel gedécideerd: Jij komt
morgen bij ons spelen!tr
Berry: rrrk moet toegeven, het was een aanzienrijke verbete-ring. IÍe noemden onszelf The variants en rre speélden veer
rhythn 'n' blues. we rraren een van de eersten- in de stad met
een hannmond-orgeI. Je sjouwde je een breuk, maar we konden
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meteen 'À whiter shade of pare, in het repertoire opnemen.vervolgend: rroptreden was wer sropend. om 5 uur ,s-nachts
thuis en om 8 uur weer naar de stàatsdrukkerij, waar ik innid-dels werkte.rr.Daarna, ik zat al in niritaire àienst, verhuisdeik naar The Highlanders. Dat was in 1969. Bloemetjeshenden,krarenketti.ngen, geföhnde kapsers; een beetje psyétredelisch.
We waren redelijk bekend in Den Haag. rl

L969 - The Highranders in actie in ,t honk aan de Erasmusweg.

rn 1970 zwaaide Berry.af. ,Je zurt het misschien niet geloven,
maar ik heb daarna vijftien jaar lang nijn gitaar niet meeraangeraakt. Gewoon geen zin. rk dacht er-niét eens meer aan.Maar met aI die 'Back to the sixtiesr-concerten die je tegen-woordig.hebt, begon ook bij nij het heinwee naar vroeger. rkzit nu in een nog naamLoze banó, doe de tweede stem en speelgitaar. [íe oefenen in Diligentia omdat onze solo-gitarisl daargeruidsman is. Bram, de drunmer uit nijn eerste gioep, doet
ook mee. Àch, we zijn arlemaar veertigérs die voór aà lor
nummers van The {<inks, Beatres, chuck Berry en de stonesspe'len, zonder bijbedoeringen. optreden troèrt niet eens zo
1odig.'op nijn verzoek pa[t aeriy z'n Telecaster om het netingestudeerde Hotel Caliiornia vair The Eag1es te demonstreren.z+)n waarschuwing.om geen al te hoge verwàchtingen ie hebbenzí1n onterecht,. Zí1n spel is uitstétcena

arrest

Terwijl.hij ondertussen een cD van pat Metheny uit de kastpakt (hij is ee!.groot riefhebber van fusion) begint Berry teverhalen over zíjn dienststijd. frrk zat bij àe líchtnacht vrakover de Duitse grens. De verÈindingen on piecies te zí1n.Mooie tijd had ik. Lp's, drank, silaretten: alres was veelgoedkoper. rk heb daar zelfs nijn àerste band,recorder, eensony, gekocht. tf rnhakend daarop: ,Die aankoop heeft me trou-
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wens tien dagen zwaar arrest gekost. rk had ar een weekend
'Iicht' gekregen, omdat ik te laat op het werk was verschenen.rk mocht dus in geen geval naar huis, maar moest, De om de paar
uur bij de commandant merden. Het toevar wirde dat nijn ou--
dersr.terugkomend van vakantie, rangs de kazerne zoudén rijden
on nij, met m'n zrrare aankoop, op te halen voor het weekend-verlof. rk kon de verreiding niet weerstaan en ben mee terug
naar Den Haag gereden. Mijn vader, ars sergeant-majoor, konhet nie! "rg waarderen toen ik het hen ratér verterae. Hijvroelr.zich af of ik wel voldoende rekening hield net zijn-positie- tr Berry: rrHij had wer een beetje gerijk, want iÉ naaar eens eerder licht arrest gekregen omdai ik-net een paar
maten een fiets in de vlaggemast had gehesen.rl

letterbals

Terug uit Duitsland gaat Berry voor een jaar in een snackbar
werken. ondertussen ontwerpt hij, met hout en perspex arsbasismateriaal, een klok.rt-gerrÍi rrk bouwde er meteen eenhele serie van. De uurwerken kocht ik los en plaatste die er
naderhand in. rk ben heel wat interieurzaken langs geweest omnijn ontwerp te srijten. rk heb er zerfs een verÉocht aan De
Krerk in Rotterdam, toen een toonaangevende zaak op dat ge-
bied. rr

Berry's vaardigheid met perspex is overigens bekend op onzevereniging. Er lopen inniddels al heel wàt leden rond met door
hem ontworpen oorbellen. Ín L972 kwam Berry toevalrigerwijs in
een kunst- en nijverheidszaak in oud-Rijswijk terechÈ. Toenhij in gesprek ràakte met de jongen die de iaak runde bleek a1snel dat die er niet veer zin neer in had. Berry: "Hij gaf me
de sreuters en voor ik het wist stond ik al achter de tóon-
bank. Binnen een jaar was ik eigenaar. rr

Berry bouwde het assortiment langzaam uit. Er kwamen reren
tassen, aardewerk en prulraria vóor de in die tijcl zeer popu-
raire retterbak. Na een paar jaar richtte hij meL een rennis
de kunstenaarsvereniging arti-shock op. De zaak werd met een
naastgeregen pand uitgebreid tot een garerie voor Haagse en
Rijswijkse beerdende kunstenaars. Beriy: rfToch werd iÉ weer
onrustig na een paar jaar. rk begon me steeds meer te ergeren
aan die bra-bla-mensen die je altijd zíel' rondlopen bij óp"-
ningen van exposities. rk weet dat je ze nodig rrèut, maar ze
voelen zich berangrijker dan de kunstenaars on wie het eigen-lijk gaat. tr

muizen

rn-1979 gooit Berry het roer radicaar om. Met zí1n ex-vrouw -hij heeft een zoon van twaalf uit dit huwelijk --wir hij eencafé/bistro beginnen. Hoewel hij alle benodigde dipromars weette behalen en een goed doortinmerd bedrijfsplan aan zijn
bankdirecteur weet te overreggen, krijgt hij geen krediet.
Berry: 'rroen dacht ik: laat ik maar wat ervaring gaan opdoen.
Dat kan nooit kwaad. Eerst heb ik als kerner/ober gewerkt in
restaurant carrefour aan de Laan van Meerdervoort. Daarna
volgde oe xnip in voorschoten, Het Fornuis in Derft, DB Rid-
derhof in Maassruis en tensrotte Ba)azzo aan De vos in Tuin
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1?q? - Berry ars 'tchef de Rangrr in boerderij-restaurant DeRidderhof in Maasluis.

straat tegenover Hoter des rndes. Dat was een heel dure zaak.Daar kwam iedereen die te veel gerd op zak had, van ministerstot autosropers. rk weet nog daÈ we eén vaste klant hadden,
iemand uit de optische inauétrie. Kwam drie keer in de weekrunchen. om te beginnen nam hij een glas port van f 37,so, wathij half opdronk. Daarna een.gérecht-waar-hij g èt 4 rràppànvan namr onl steevast te eindigen met een Davidoff-sigaai- à f27,50 per stuk. rn totaar had hij zo binnen een uur een reke-ning van f 2oo, - opgebouwd. Lachénd: rrDe bezoekers wisten nietdat het stikte van de muizen in Bajazzo. I{e strooiden arsgekken met uruizenkorrers, waardoor-die beestjes soms halfverdoofd door de zaak_liepen terwijl er op aàt moment gegetenwerd. Absurde toestanden. rf

rn 1983 wordt Berry via het uitzendbureau beheerder van hetbedrijfsrestaurant van het ministerie van I{vc. ,rk heb eenbetaalbaar kerstmenu geïntroduceeerd. omdat ik de inkoopsprijsberekende, had je voor f Lz,so een diner van drie gang"ir inkerstsfeer. I{e lieten niets aan het toeval over. nét Íi"pmeteen storm. Gemiddeld hadden we zotn 4oo à 5oo inschri-jvin-gen. rf
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bonbons

Harverwege de jaren zevent,ig ontstaat bij Berry de passie voorhet vriegeren. Dat leidt, in L9B2 zerfs t,ot zí1À toeLreding tot
een team van Derft,se studenten die een tournee door oost-Àzië
maken met 's-wererds grootste vlieger. Het gevaarte meet 32bij 16 meter, is gemaakt van 530 vierkante neter doek en weegt
240 kilogram. Dertien mensen zijn nodig om het in bedwang te
houden. Berry: I'we zijn er mee in singapore, Mareisië (wàar
overigens de oorsprong van het vriegeren rigt) en Thaiiand
geweest. steeds werden we als vorsten ontvangen en sriepen wein de duurste hotels. r.

4) 1983- Vliegerfeest Scheveningen.
Berry in actie als lid van het Cody-Manlifting Team.
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rn 1986 besruit Berry om van zí1n hobby, vriegers maken en
bedenken en van hetzelfde spinnakernylón tevens schilderijen
ontwerpen, definitief zijn beroep te maken. Hij vertrekt Éij!Ívc. om in zijn onderhoud te vooizien neent hiJ een baan aIéparttime-kelner in het Kurhaus-restaurant, waai rrii midden in
een NATO-conferentie va1t.
Berry: rrondertussen ben ik als een razende schirderijen gaanproduceren. À1 gauw had ik via nijn neef die in de cócxtàiruar
werkte mijn eerste expositie. op àe aankondiging werden nijn
'spinnaker stiksers, geometriscÉ-abstracte rrinsi, gJenoemd.,-

trDiamantrf i
toe.

een van Berryrs meest succesvolle ontwerpen tot, nog

sedertdien heeft Berry zijn werk tentoongesterd in diversecafés en restaurants: op het ogenbrik expóseert hij in restau-rant Flavor aan de WiIIem de Zwijgerlaan.
sinds twee jaar is hij in dienst-ían het ,Haags vliegerhuis,in de MorenstT?at. aeiry: rfI,aatst is paul de íeeuw nog voor
opnamen van zijn show ,De schreeuw van de Leeuw, bij óns in dewinker geweest. Hij wirde een item maken over vrouwen in deovergang die last hebben van opvliegers. Hij kwan normaarbinnen, maar toen hij eenmaal verkréed was àls Bob de Rooij
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vrerd hij echt baldadig. steeds.stuurde hij nijn baas naar
boven vóor een glas urérx en onàertussen uíax Éij de here zaak
af . Na afloop zei hij met dat bekende stenrmetje van hem: rk
ben weer heel wat wijzer geytorden, ik weet nu alres van de
nerkindustrie. rr Geruststellend: rrMaar we hebben arres vergoed
gekregen van de vÀRÀ. zí1n regiseuse Hanneke Groenteman kwam
ons nog een grote doos bonbons brengen en van paul de Leeuw
ontvingen we een paar dagen later een ansichtkaart met een
koeiekop op de voorkant. Àchterop stond: Bedankt voor de
Iekkere melk.
Berry: rromdat binnenkort het jaarlijkse scheveningse vlieger-
feest rreer plaats zar vinden zou ik het leuk vinden ars de
redactie de instructie om zel.f een Deltavlieger te bouwen bijdit stuk zou willen plaatsen.

Peter Magnée.
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ÀIINE ElI ÀIINETTE sTRÀLEN ffiIDENg VREDESPÀITEI§LOOP Lgg2

zondag 3 mei L992. Die ochtend vroeg opgestaan, met dochter
Daphne de duinen in om naar de nachtegàfen Le luisteren. Bij diegelegenheid zerf= Irog een verdwaarde vos zien weggrippen. iatervisite. Na de koffie met zí1n allen een korte wanóéti-ng gemaakt.
Teruggekomen, rinkelde de telefoon: Iemand van Circus affàain aande lijn. Dochterlief bleek een tekenwedstrijd te hebben gewonnen
en zí) kon met één van haar ouders op diezLlfde dag eeí gratiscircus-voorst_elling bijwonen en tevens haar prijs ín ontvangst
nemen. rk wilde hoe dan ook gaan ropen, aul nijn vrouw, óieaanvankelijk wilde komen kijken, offeide zich op.

zo begaf ik nij. even later, supporterroos maar wergemoed, met busen tram richting vredespaleis. Rijdend in rijn 7, zag ik eenaantal deelnemers aan de estafette met bezweel gelaatl en datniet allèen vanwege de inspanning, want zoarJ gewoonlijk
waren de weergoden de organisatoren van de Vredéspaleisioopgoedgezind. Dat bleek ook wel toen ik bij het Vredeslaleis uilde tram stapte. of het alleen aan het aàngename lentezonnetje
leeft gelegen of óók aan de voorpubriciteit,- feit is dat er méér
deelnemers waren dan voorgaande jaren. Lopers en toeschouwersverdrongen zich voor de hekken van het vredespaleis, welkelokatie voor de gelegenheid was omgetoverd in "eri kleinscrrarigsoort braderie, arwaar Henk patat cs. goede zaken deden. speciaré
HTM-bussen reden de deelnemers van het Vredespaleis nàar het
zwembad Mauritskade en vice versa. Dit zweibad r{as zoalsgebruikelijk, opengesteld voor (na) inschrijvers en deelnemers diezich er konden verkleden en hun'spullen neerzetten. Het was zelfsmogerijk om na q{roop een frissé duik te nemen, maar dan moestje er wèI snel bij zí1n, want het zwenbad sroot niet om zes uur -zoals ergens vermeld stond - maar om vijf uur. Zodoende was eenaantar sportievelingen eerst thuis in ltaat om verkoeling tezoeken onder de douche of in bad.

Er waren trouwens ook veer roadrunners van de partij, zo niet arsdeelnemer dan toch wer ars medewerker bij àe orlanisatie. zo
Iag:n "ril d.! de ontzag-inboezemende versctriininf van cor vanPutten al,ruimschoots voldoende was om aI té belangstellendetoeschouwers achter de dranghekken te houden. ook -waren wijgetuige van de verrichtingen van onze mede-clubleden, waarvan dievan twee i.jzersterke dames van onze vereniging wér het meestspectacurair waren. Ànnett,e stravers won (flguirrlijk) op haarsloffen de vijf kilomet,er bij de damesr èn aàt ín de íespecLabele
lija van ruin- negentien ninuten. Dat de ó"rËiri;=i"-Jpeaker vande regio, Kees Bos, in eerste instantie meende dat Ànnette lid
Yan Haag Àtretiek. was, omdat hij de retters ,HRRr' als zodaniginterpreteerde, zí) hen vergeven.
l'?"t meisje heeft.domweg talentr, verzuchtte Henk Hoogeveen enhiermee kunnen wij het alleen maar hartgrondig ""rr= íi1n l,ri;weet, zaJ- zí) ooit in de voetsporen tredón v.n -die anderé ster,Anne van Schuppen. DaÈ de laatste steeds verbluffender tijdenweet neer te zetten, behoeft eigenlijk niet eens meer vermeld teworden. Na haar overwinning bij ae cpc schreef zij de vredespa-leistoop op haar naam. oe- prolressie die zíj àÉ iàt=t" tijadoormaakt, grenst aan het ongelboflijke. owonf zij enkere jarón
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gereden. nog alom respect af_met. tijden van rond de 36 minuten op
de 10 kilometer, nu passeerde zij in net iets meer dan 3a ninuteir
de meet. Dat zij nagien de orympische liniet heeft gehaard op demarathon, weten wij nu ook. ze is daarvoor in cruÈverband àrterecht - in de broeme.tjes. gezet. Het is uiteraard te hopen dater.op het moment dat jullie dit stukje onder ogen krijgèn meerduidelijkheid is over haar afvaardiging naaf de oiinpischà
Spe1en.

Maar ook mindere groden, zoals schrijver dezes, hebben weer metye?} prezier aan dgze loop die at een beetje de alrure gaatkrijgen van een echte ,krassieker, deelgenoíen. Hoewel, ícetplezier.. o..._ Het nieuwe parcours was welLswaar aantrekXàfiiX,
want voerend door een lomrnerrijke omgeving, maar bepaald niet-zo
'vlak' als de folder ons wilde doen geloven. Met name bij dewaterpartij hras het even frink krimmén gebrazen. Blijkené dereacties, heeft menigeen het als een reaeÍijX zware
10 kilometer ervaren, maar dat kan ook geÍegen hebben aan dewarmte. overigens zou het traject iets korter geweest zijn dan
10 kiloneter, iets dat aan menige tijd niet af le lezen v1el.
Hoe dan ook: de vredespaleisroop 1992 zou ik ars een slmpathiek
evenement siIlen kenschetsen, slmpathiek zowel wat betieÍt haardoelstellingen a1s gua sfeer en ambiance. Heel opvallend was devolstrekt 'relaxte' sfeer waarin het geheer zich afspeerde. Datis niet in de laatste plaats te dankLn aan de voorlreffelijkeorganisatie, waarin ex-roadrunner Frank Hoogendijk een gróot
aandeel heeft. Dit evenement bewijst ook daÈ heL niet aÍtiia
nodig is om een legertj.e ,t,oppers, àan de meet te krijgen om van
een geslaagd loopfestijn te kunnen spreken.
Het volgend jaar zijn wij weer van de partij (Deo volente) !

Fred van der Gon Netscher
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KOMT NIET IN CONDITIE MET UIN CONDITIE'.

De wiize waarop Beaijs R. schrtjfi bij een temperaÍuur van 35 graden celcius over
andere personen, spreelo de spreelwoordelijke boekdelen in het verhaal

'IN CONDWE'. (zie vortg nr. clubblad)
Deze proieaie omgedraaid met vertvijzing ruar de onwillige mateie, l<an men zich vrij
eenvoudig een beeld vormen van de schrijfster dit stt/r- proza.
Hieruit spreelo tochwel zo'n diepefrustratie en angst, dat Freud en consorten er zich
thans lilckebaardend en handenwrtjvend over zouden verheugen.
Het zich zo aftenen tugen mensen, diefettelijk onschuldig en alleen mur gezond bezig
zijn, geefi toch wel stof tot nadenl<cn over schrijfsters vroegste jeugd.
Het niet mee htnnen doen met de beroemde/beruclte L.O. oefeningen op de lagere
school, laer op de middelbare scltool altijd de laat*e en de slechtste zijn met sofibal.
Voor de spelletjes nooit gel<ozen worden en als het ook mlrar enigszins mogelijk is, met
behulp van een begrijpende moeder of vader, onder deze verdomde lesien-proberen
uit te l<omen .

Als compensatie dan maar aan de àrbbele grutngenever, helaas het enige du
o'verbW om een toch wel wat leeg bestaan lettertijk enige inhoud te geven.
Want zoals moge bliil<en uit het verlual, met het eigen figuur valt geen eer meer te
behalen, ware da tiberlwupt ooit het geval, dan is da op zekcr een vergissing
geweest, wat met een nodere bestudeing tot die bevestiging zal leiden.
Het zii zo, wanneer men aerobic vergelijla met de ochtend gymnastiek van loop
Stokkermans, betelccnt alleen tnaar dat hier een opmerking wordt gemaato waaruit
bliild, da schiifster noch het een noch het ander heefi gedaan, dan alleen maar als
een soort toeschotrwer, woarschijnlijk met een dubbele genever, het een en ander heefi
gade geslagen.
Bii haar heefi het begin van de afiakzling reeds hard toegeslagen en Germaine Greer
ten spijt ziet ze daar toch als een berg tegenop.
Door die dubbele graangenevers wordt ook nog direct en indirect bijgedragen aan de
mtlieuvervuiling, wart ellcc geneverfles en/of palgje sigaretten zal met de 'heilige lcoe'
gehaald moeten worden. Het dagelijlae boodsctrappen doen, werd reeds in ein vroeg
levensstadium al moeilijlcer, met een door de nood gedwongen achter zich zeulend
sj ok, sj ok, swki ek,swWek boods chapp enwag entj e.
Fietsen is er natuurliik niet meer bij. Beetje moeite om op die verdomdefiets te btijven
zitten met al du verkcer dat om je heen raast. Problemen met coördinatià en
reacttevermogen. Maar zie daar, met een paar dubbele genevers durf ik tneens alles
weer!! Alleen zo vertelend, dat alles wat begonnen is, ookweer voorbij gaat, verdotnd
vertelertd.

Vertolgeru Bush en Churchill met ellcaar vergelelczn. Er wordt gemal<shalve vergeten
da er tussen deze prominenÍen een halve eetnry tussen zit. Dat Churchill aan hei eind
van zijn leven zekcr geen gemalclcclijl(c tijd heeft gehad.
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fuals het feit ie met een stok te moeten voortbewegen, ntet meer uit je stoel lunnen
opstutn en het voortdurend a/hanl<zlijk zijn van de goedheid en de zin van je
medemensen.
Beurtis Ritsema is niet de eerste, die zich zo laatdunlcend en op zo'n wijze afzet over
c q. t e g en vrij aij d s - sp onb eo eferuren.
Het liib wel alsof Personen, die zp negatief hierover der*cn toch ma een diep
schuldgevgel en iutst met een panische angst het otufwendbare einde tegemoa ziei.
Dat is geldig voor iedere stenteltng op deze planeet geboren, maar zoalí een prof. in
de gerontologte eeru zei: "Het gaat orn de twalrteit van het onder worden!'
En dat, Beatrtjs Ritsema is toch, waor alles om draait??

Paul Engelen.
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OI'DBREN EN 8PORTBEOEFENING

Inleidincr
steeds meer mensen brijven of gaan op ratere leeftijd aan sport
doen. waarom ook niet, want sport geeft prezier en ontspanning
en door de richanerijke beweging (en de gezondere reeÉstijri
tevens een betere gezondheid en een grrotere fitheid. uit-destatistieken blijkt, dat de toename van -sportende ouderen groter
l:.|an van jongeren. rn de reeftijdscategorie van 3s-54 jaar
blijkt meer dan de helft aan sport te doenlHet is noeilijk te zeggen wanneer iemand tot de ,oud,eren,
behoort. In de atletiek zijn er aparte leeftijdscategorieën voor
vrouwen die ouder zijn darifS jaa-r en voor maínen dié ouder zijn
dan 40 jaar. Dat klopt wel aardig net de afname van het lichamé-lijk prestatievermogen dat na het 25-30e levensjaar begint.
Biolocrische veranderingen
Het ouder worden, gebeurt bij iedereen weer anders en in een
ander- tempo. Duidelijk is wel dat de voor sporten berangrijkefuncties, zoals die van de rongen en van het hart taígzàam
afnemen, maar ook dat deze door training no§t heer lang op een
hoog niveau kunnen brijven. sporten ran auJ in zekeré zin deveroudering tegengaan.

Hart-vaatstelsel
Bij het ouder worden, neemt de maxinale hartfreguentie en het
zuurst,ofopname vermogen af. Het uithoudingsvermogen neemt dus in
de loop der jaren af. Door een goede traihing kan deze conditie
echter heel lang goed op peil worden gehouden. nen goed getrainde
oudere sporter kan echt nog beter presteren dan eèn ninaer goedgetrainde jongere sporter!
Aan het hart-vaatstelsel kunnen echter ook veranderingen ontstaandie lichaneli_jke_ +{lspann}ng kunnen belemmeren. AIs dé kransslag-aders (gedeelterijk) dichtsribben, krijgt de hartspier zeítminder bloed. Hierdoor kan een drukkenàe pijn op de borstontstaan die kan uitstralen naar de kaken of dé finfer schouder.
Jn het ernsti.gste geval kan een hartaanval ontstaan. De hartspierheeft dan tijderijk zo weinig broed gekregen, dat een àeeronherstelbaar beschadigd is.
Het kont voor dat mensen vlak voor of tijdens de sportbeoefeningoverrijden. Dat zijn dan bijna altijd iensen di; al leden aanhart-vaat ziekten en een hartaanval kiegen. Die hartaanval zoudenze echter naar alle waarschijnlijkheid ook hebben gekregen alsze niet aan sport deden. Het aàntar mensen dat É huí sraapoverrijdt, is vere malen groter dan het aantal mensen dat bijsport overrijdt. Mensen diè sporten, hebben :uist-r-irra"" kans oihet ontwikkelen van dichtgeslibte vaten en hoge b1àeddruk dooihun gezondere levenswi)ze.

Gewrichten
Door de veroudering gaat de kwaliteit van het kraakbeen achter-uit. Kleine beschadigingen worden (nog) slechter gerepareerd,
waardoor de kans op gewrichtssrijÈagé toeneent. veer mensen
hebben.op de röntgenfoto tekenen vàn Érijtage in een gewricht.
Gelukkig heeft het merendeel van deze nensen geen klachten vanhet gewricht. Àrs er wel krachten optreden, raí aat reiden tot:
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- pijnklachten, beginnend met ochtendstijfheid;
- vochtvorming in het gewricht;
- kraken en een verminderde bewegingsuitsrag van het gewricht.Er zí_1n geel aanwijzingen daÈ srijtage van de {ewrichtenbevorderd wordt door veelvuldig gebruik tijdens sportbéoefening.Als er eenmaal slijtage is opgetreden, kan met een zorgrvgldíg
opgebouwde en afwisserende training, vaak nog een goede Éelastlbaarheid van het gewricht vorden verkregen. -zeker in het gevalvan slijtage in de gewrichten is het zo dat ,rust roéstr.Natuurrijk is het minstens zo berangrijk om nj-et op een te harde
ondergrond en met goed schokabsorberend schoeisel-te sporten.
Botdichtheid
zotter. bij mannen als bij vrouwen neemt de botdichtheid, en
daardoor de sterkte van de botten, boven het 30e levensjaar af.Bij.wrouwen treedt deze afname van de botdichtheid snellér op nade intrede van de menopauze. Het gevaar van deze afname $ debotdichtheid is dat er eerder botbieuken ontstaan. Een botbreukkan door een va1 ontstaan (b. v. een polsbre*) , maar ook doorchronische overbelasting als de trainingsbelaéting te snel isopgevoerd. Met name de vemoeidheidsbreukjes van àe voet zijnberucht.
Om deze afname in de botdichtheid zoveel nogelijk te voorkomen,is het belangrijk dat er in de voeding voldoenóe vitamine D en
lalgiun (nelkprodukten) opgenomen wordt-. Door sportbeoefening kan
de botontkalking vorden tegengegaan. DaarnaasC is de spierkrachten de coördinatie van sporters beter, zodat er ninder snergevallen wordt.

Spieren en pezen
Bij het ouder - wo_rden, gaat de totale spiermassa rangzaamachteruit. De absolute kracht is nog heer làng goed op peit te
houden. Snelheid, explosiviteit en lenigheid gaàn echtel Énellerverloren, evenars de belastbaarheid van spiàren en pezen. Eenacute bressure zoars een spierscheur is zo opgelopen, maar za]-steeds ]angzaner herstellen. ook een chroniscïé blèssure, zoals
een achillespeesirritatie, zal er steeds langer over doen om tegenezen. Het zal du.iderijk zíjn dat er steeds rreer een goede
warming-up net rekkingsoefeningen uitgevoerd moeten worden. Detraining moet gereidelijk worden opgebouwd en onderhouden.
Regelmaat in de training(sfreguentie) is zeer belangrijk. vaakblijkt het in de praktijk de beste manier om om de àag-hard teropen. De spieren en pezen hebben dan een dag de kans om weer te
'herstellenr.
Kans op bLessures
Het zal- duidelijk zijn dat bovengenoemde verouderingsprocessen
op zich leiden tot een verhoogde kans op bressures. íoèn brijkt
deze kans op bressures best mee te varren, omdat de oudéresporter in het algemeen beter naar zijn/haar lichaan luistert en
minder risico neemt. vaak neemt het aantal uren dat aan sportwordt gedaan, geleidelijk af en wordt de atletiekbeoefening watvaker afgewisseld net andere sporten zoals fietsen en zwemmen.
Voor de (weer) beginnende sporter is een sportmedisch onderzoek(sportkeuring) bijna een 'Dustr, terwijr- dit voor de ouderesporter aanbevolen wordt met een regelmaat van eens in de L-2
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jaar. Àls de crub niet een ,eigen, arts heeft waar d.it onderzoekkan worden uitgevoerd, kan dit ook bij een sportarts van een
Sportmedisch Àdvies Centrum. Deze artsen kunnen ook advies geven
hoe een (chronische) blessure het beste kan worden behanóetd;
wanneer de bressure volledig hersteld is; en hoe de training heÈbeste kan worden opgebouwd om het ontstaan van een reciaiét of
een nieuwe blessure te voorkomen.

Els Sto1k
(bondsarts KNÀU)

Anne van Schuppen boo
over olympische afwljzin
Papendal - De marathonloper
Tonnie Dirks en z{jn wouwèhj-
ke collega Anne vàn Schuppeï
logen niet naar de Olympische
Spelen van Barcelona.
Het NOC-bestuur heeft na ver-
schillende (kwalificatie-)wed-
strijden van de afgelopen we-
ken 58 sporters in acht takken
van spoÉ defrnitief aange\irre-
zen, De meesten van hen, 21,
zijn roeiers. De voordracht van
de atleten Dirks en Van Schup-
pen werd verworpen.

De Haagse atlete Anne van
Schuppen voelt zich daardoor
bestolen, onrechtvaardig be-
handeld. Ze bleef op t0 mei tii-
dens de marathon van UtrecËt
met 2.33.40 ruimschoots onder
de limiet (2.A4.00), maar ze liep
die nadat de kwalificatieperiodè
was afgelopen. ,,In hetverleden
heb ik bewezen dat ik snel her-
stel", reageerde Van Schuppen
telelrgesteld. ,,In overleg met
de KNAU zal ik beslissen of ik
een protest indien".

Londen
Tonnie Dirks eindigde op 12
april met een tijd van Z.iZ.tS
als dertiende in de marathon
van Londen. Het NOC meent
dat die klasseringniet kan wor-
den gezien als een indicatie van
een kans op een plaats bij de
beste acht, of zelfs de beste
lwaalf, t[idens de Olympische
Spelen. Bovendien iJ in aan-
merking genomen dat Dirks
ruim een minuut venrijderd
bleef van de No0-richttija, die
op 2.11.30 stond.
Tonnie Dirks is vooral boos om-
dat het NOC hem te lang aan
het liintje heeft gehouden. ,,Als
ik dit vier weken eeider had ge-

hoord, had ik medirect hrnnen
voorbereiden op een limietpo-
grng op de 10.000 meter. Nu is
9" t{a die overblijft feitelijk te
kort".
,,Toch zal ik het tijdens de
Westatheletics, op 13 juni in
Bmssel, nog wel proberèn. Het
is stom dat ik me teveel heb ge-
richt op bondscoach Bob Bovér-
man", aldus Dirks. ,,Boverman
heeft steeds de verwachting uit-
gesproken dat ook een tijd van
in de 2.12 voldoende zou zijn
voor kwalificatie".

Onbegrijpelijk
Directeur Arie IGuffman van
de KNAU over de NOC-beslis-
sing. ,,Onbeedipeliik. W[j had-
den alle vertrouwen in 

-beide

kandidaten. Van Schuppen
- heeft de limiet gehaald en Lad
de komende weken in andere
wedstrijden kunnen aantonen
dat ze voldoende hersteld is. Ik
weet nog niet of we nadere stap-
pen gaan ondernemen, we
wachten eerst de schriftelijke
argumentatie van het NOC af ,.

Tot de olympische deelnemers
behooÉ wel skiffeur Frans Gö-
bel, over wie na de Htigelregat-
ta van afgelopen weekeindé in
Essen nog enige onzekerheid
bestond. Göbel is tweevoudig
wereldkampioen bij de lichtó
roeiers. Alleen de zware skif-
feurs varen olympisch.
De voordrachten van de Ko-
ninklijke Nederlandse Roei-
bond werden allemaal overge-
nomen door het NOC, zowel de
genomineerde boten als de po-
tentiële kandidaten. Het gaat
om de vrou\ren dubbeivier
(Harriët van Ettekoven, Anita
Meiland, À{arjan Pentenga en
Laurien Vermulst), de wouwen

S

oo
dubbeltwee (Rita de Jong en
José de Groot), de mannen dub-
beltwee (Nico Rienks en Henk-
Jan Zwolle), de mannen dubbel-
vier (Rutger Arisz, Ronald FIo-
rijn, Koos Maasdijk en Hans
Kelderman), de mannen vier
zonder (Sven Schwarz, Jaap
Krijtenburg, Niels van dei
Zwan en Bart Peters), de man-
nen twee zonder (George van
Iwaarden en Kai Compàgner).
De roeiploeg wordt gecomple-
teerd door twee nader aan te
wijzen reserrles.

Twee sportploegen werden in
de vergadering formeel aange-
wezen: de nationale volleybal-
ploeg (twaalf man) plaatste zich
afgelopen weekeinde ten koste
van Polen. De waterpoloërs
(dertien man) deden dat een
weekeerderin Canada.
De handboogschutters voor
Barcelona ziin Jacqueline van
Rozfndaal, Christel Verstegen
en Sjan van Dijck bii de vróu-
wen, Erwin Verstegen, Henk
Vogels en Berny Camps bij de
mannen.
De overigen: Irene de Kok
§udo), Paul Haldan (tafelten-
nis), Nicole MunsJagerman
(tennis), Eline Coene, Ericavan
den Heuvel en Astrid van der
Knaap (badminton). Zij wisten
al enige tijd dat ze mogen mee-
doen.
De Olympische familie van Ne-
derland bestaat nu uit 12g ze-
kere leden: 32 hockeyers, 24
volleyballers, 21 roeiórs, der-
tien waterpoloërs, tien judo-
ka's, zes handboogschuiters,
zes tennissers, vijfboksers, vier
atleten, drie badmintonsters,
drie tafeltennissers, een kano-
vaarder en een turnster.

ríc, lt.5-. 3L
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C.P.C. eD E.R.R.

VÍij organiseren geen C.P.C., zoals aI eerder gememoreerd, hrij
winnen hem alleen! Ook zijn rre nog nooit zo close geweest, met
elkaar als een }id wint in een grote loop. Vanaf dat moment
hebben we allemaal een beetje gewonnen. Wat is het heerlijk on
een Ànne van Schuppen en een I{im Paardekooper op je ledenlijst
te hebben. Ik moet er niet aan denken om zo hard te noeten
Iopen om de club in het zonnetje te zetten. En deze mensen
doen dat toch maar even. Goed, dat Ànne dan ook toevallig nog
het Pickwick Run classement als eerste afsloot, hras een leuke
bi jkotustigheid.
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Dat !{in Paardekooper de 10 km won, is voor hem ook vast niet
onvoorderig. Bij tennis weet je dan precies hoeveel, maar d.ie
H.R.R.-ers weten dat mooi gehein te houden.
Wat ze niet gehein kunnen Éouden, zijn die mooie tijden:
Anne van Schuppen 1 uur 15 min. en 20 sec. over 21 kur;
I{im Paardekooper 33 min. en 15 sec. over 10 km.
Ànne en ríin van harte gefeliciteerd en ik weet dat ik dit doeuit naam van de hele vereniging!
Ik hoop dat er nog veel overwinningen zullen volgen.

redactie T.C.
Peter Grond

P.s. Ten tijde van het schrijven van dit artiker hras nog niet
bekend, dat Anne van Schuppen de Ollmpische liniet voor de
marathon heeft gelopen!
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DAGBOEK VÀII EEN RECRE]àITE

rk loop enig risico door de inleverdatum voor HRR 2-1992 watte-overschrijdeni het biedt wel een goede gelegenheid a1lerleiwàér gebeurde hardroop- en wanderspoitgeueurteíissen uit deafgelopen twee maanden onder een nette kop (rVan de Twintig
van Àlphen tot en met vredespaleisroopr) te presenteren;
wordt het echt te laat, dan moet het maar ars ros inlegver aan
de nieuwe HRR toegevoegd worden..
rk liet u de vorige maar achter in afwachting van o.a. de
opening van het wegseizoen en het trainingswéekendl ,À1phen,
komt hiervan (ook chronorogisch juist! ) als eerste aan debeurt.

veranderingen in parkoers en aanpak kenmerkten d.it jaar de
'Twintig.van ÀIphen': de goed 9 km ,rangs het kanaai, (volgens
mensen die het weten kunnen juist ,de kiacht van Àrphenr; -
waren net ongeveer de helft teruggebracht en vervangen door
een_ randschapperijk aantrekkerijke ,sringerr, net nóg steeds
stukken 'dwars op d9 wind, (maar ja, in dit open polàerrand-
schap waait het artijd wer érgens vandaan..);-daainaast warenvoor dit jaar voor het eerst ook de veteranàà geschikt bevon-
den om maar liefst 20 kn te lopent rk heb geen-berichten
gehoord dat er hardlopers uit deze categorie vanwege overbe-lasting o.i.d. zijn afgevoerd, dus zar àeze ,nieuwÍgheid, wel
worden gehandhaafd.. Goed weer, maar toch weer wat te snel
weggegaan en dus na 15 kn wat door de voorraad brandstof heen;niet zeker wetend of mrn ,eeuwige rivaal, nu voor of nogachter ne zat, kon ik tot de ontdekking dat-ie me net vóor de
'meet' achterhaart en 7 seconden voor ne finisht.. voor de
'Knoest' idem dito: steeds vrak voor me zien ropen maar niet
kunnen achterharen.. Niet getreurd, de tijd die- ik wirde ropen(finishen binnen 1u 30nin), werd zonder piobrenen gehaard!

Traililgsweekend: wie dit jaar niet is meegeweest uret, het
'officiële' trainingsweekend heeft werkelijk iets gemisti deniet aflatende verhalen van mijn companen ÉefUen urÍj daar snel
van overtuigd; maar door niet, mee te gaan, ben ik i; erk gevarniet door de crubmascotte gebeten, waÉ één van hen overkwàn;
en daarnaast, een semi-officieer trainingsweekend in een
'huisjespark' waar HRR een aantar jaren geteden ook eens
resideerde en.enige opschudding veioorzaàkte (met de ,ghetto-
braster', herinnert u zich deze Do9..), was ook niet wàg (wantinclusief recreatieve en culturele genoegens in MaastriónÈ enÀachen). rk ben werlicht niet aan het aantar op de veruwegelopen knrs gekomen, maar zortt vijftig heb ik-er toch wel
weggelopen over asfalt- en zandpaden, door dorpen én in devrije natuur ( ,kijk on je heen, - geniet van. . , ) 

-.

cPc
Na in de week ervoor als voorbereiding de ,Monsterrtocht,
lengte t 18 km, te hebben gelopen samen met buurman Rinus,
breek bij het gebruikelijke ,roopje vooraf, op de avond voor
de cPCr €r weriswaar behoorrijk wat wind te staan, maar wer in
de goede richting: van de kust af (goed voor de raatste 5 kn
op de Nieuwe Parklaan richting finish..). Goed voorbereid en
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benieuwd of de griep van januari definitief voorbij rdas.. !{e1,dat bleek inderdaad het geval en in tegenstelling tot de vreesbij menigeen, vier het weer eigenrijk óok nog weÍ meei veer
toeschouwers zulren het inderdaad kouder gehad hebben dan deropers.. En einderijk (en dat ook nog in eigen stad! ) het pR
op qe halve marathon weer eens wat scherper gesteld: ,nu
officieel en geboekt': 1u 31nin 44! zoieLs géeft een mooigevoel en reden voor flink uitreven op het raatste (?) cpc-feest aan de Doorniksestraat! Met zoars artijd een goede
naartijd, veel 60-er jaren rock (en-rorr), aàrdig gézelschap,
kortom een niet te kloppen sfeer: de ,witbiertjeÉ, waren
welbesteed op deze avond!

Nog wat revend in deze 'roes' mocht ik een week rat,er al weer
aantreden voor een poging ars Business-Runner (gekreed in het
nieuwe dynamische \rRoM-tenue) op de lokn de snelste tijd
tot-op-heden wat aan te scherpeni ook daar een magischà grens
om te benaderen, zo niet te overschrijden, zijnde 40min. Datlulte (nogl niet, maar ook bij deze,Golden Turip,-roop rras er
wer degelijk sprake van een goede race en een pR aan dé fi-nish: 41min 23secl Die binnenkort gegraveerd-en-wer (op de
medailre), op nijn trofeeënbord komt te hangen (ars de-pendel
binnen vRol,t een beetje opschiet. . ) . nen andér gewaardeeid vRoM
BR-Ioper, èl eerder goed presterend in Àperdoorn en Àrphen (en
volgens de uitslagenrijst in Egrnond met Lwee verschirléndetijden gefinisht (!), haarde de 40min net niet (3 sec erbo-
ven! ) .
I{at overigens aan de prestatie niets afdoet, klasse, Jaap!

En evenars na de harve marathon in Etten-Leur eind vorig jaar
werd nij aansruitend gemeld bij de ,vriendelijke aames àié
dorsten naar bloed voor een ander'1 vanwege dàze tijdelijke
'verzwakking' op de donderdag erna gekozeÀ voor één-van àiekleine, maar fijne groepjes waar de donderdag het van moet
hebben (waar roop je nog met vieren onder reiding van een
fietsende trainster die dan ook nog volgens een van de
'getrainden' van het schema 'een puinuaÉ maakt, (ze vreesdendit ar: voor het crubblad zal dit niet verborgen-blijven..)i
zo 'verzwakt' en dan een welislraar rustige duurroop van lu
40min; ik was toch wer brij op deze avonà het, crubÉuis weer in
beeld te krijgen!
Het weerhield me er verder niet van aan het begin van de
volgende week te kiezen voor Ton Heerkens, groàp, ik zou daarrederijk meekunnen, was nij gezegd, maar de wat iminder geta-
renteerden' uit deze groep waren deze maandag net niet aànwe-zí9, zodat ik ook weer eens weet wat het is ón als ,staart-
grroep' te fungeren.. Horlen over de l{aarsdorpervrakte brijft,
nu het weer zonertijd is, overigens een niet te overtreffàn
genoegen!

rntussen is, zo langzamerhand voor een fiks aantar HRR-ers als
1k het.goed heb, het wandelen ook weer een berangrijke tijds-
besteding gewordenl in o.a. Rotterdam, Derft, reÍaen en sórrie-
dam zijn al weer de nodige kilometers ,weggewandeld, ! In
Rotterdan brijft iultpijlen, een problemaÈische zaak, zo rijkthet wer: de aanduiding ,puzzerwandelroutes, lijkt daar meer
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dan elders -op zijn praats i 6t de pijlen ontbreken op cruciale
momenten, óf het juiste straatnaanbordje en vindt dàn naar
weer de juiste route.. rerwijl men het toch juist in de buur-
gemeente Schiedam elk jaar zo voortreffelijk doet: niet alleen
goed uitgepijld en/of aangegeven, maar men slaagt er steeds
weer in in schiedam/vraardingen een route door groen, parkene.d. uit te zetten die je doet vergeten dat je in feitè wan-dert in Mainport Rotterdam! En in teiden oveikwam het onze
wandelorganisator dat hij bij het verraten van een café met, dezeer toepasserijke naam welgelegen een snip tegenkwam (normaal
zíe je deze vogels alreen in de vrije natuur wàar ze ook betertot hun recht komen: ,beter twee snippen in een weiland dan
één in de hand.r?'), maar hij heeft gériix: het geld rigt opstraat! (voor wie het ziet.. )

voor nij gaat de balans ar weer sner doorsraan richting ,rran-
delsport'1 ver deden de goede resultaten bij de cpc reépectie-yelijk 'Gouden_ Iolp' nij besluiten het (haràtoop) seizoen nogiets_'op te.rekken' en nog een pR-poging te wagèn op de lokn(vledespaleisloop) en op een 'halve, (cór.den Tén, eLnd nei in
De1ft) i en midweeks blijf ik gewoon bij ,Joop, trainen - voor
hem een pruim 'tussen streepjes,: hij vervangt Georgette op
een voortreffelijke manier! Dat ik deze zomer zo nu en àan
op maandag c.q. donderdasÍ mrn gezicht ga raten zien (Ton zowelals Jacques doen het eveneens prina!) is goed voor de afwisse-Iing!

'Heet van de naard, tensrotte een impressie van de vredespa-reisroop: rekker weer en met 4okn wanderen op de zaterdagervoor 'in de.benen, (in Aarlanderveen: pracËtige natuurwande-ling! ) dacht ik goed voorbereid te zijn íoor eeí nieuwe re-
cordpoging op de ,tien, i dat zat er evenwel niet in en ik
moest in de laatste 100n nog ,benen naken, ook om nog opgerijke hoogte te eindigen met nijn buurman-van-één-deur-
verder Ton!

LOOPDAGBOEKÀNIER

JUNI
13 Jan Knijnenburgloop
21 CLI'B TII.ÍE TRIÀL
27 l2-uurs estafette
i,ULI

TEDSTRTiTDKÀI,ENDER

Maasdijk 15 kn
5kn

Laan van Poot

15.00 uur
1O.30 uur

11 Memorial Piet van Àlphen(NK)
ÀUGU8TU8
16 CLI'B TIME TRIÀL
gEPIIEI,ÍBER
11 Singelloop
13 Konmarloop
20 CLT'B TI},!E TRIÀL
26 Ha1ve marathon

onderdijk 21 kn

5 kn 10.30 uur

18.O0 uur

Gouda
R'darn

10 kn
10 kn
5 krn

19.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
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Banners hoekje

Eerst effe kankeren. Het was hondeweer, koud en regen en hager
en wind. je zou je hond nog niet naar buiten sturei, maar j;
cPc.
rk had d'r een harde kop in, maar het is toch gelukt: 2.04.05.
Maar heremaal achteraan gestart en konstant voór de poten
gelopen door die van die hijgende tweevoeters. Goed, toch eenp.h.t. r .daar ben ik best wel een beetje trots op.
Ben gerijk n'n eigen groepie gestart. Àrs je onàer die ornstan-
digheden zo loopt dan kunnen ànderen nog héel wat van jeleren, niet waar?
De t.c. dan, zou je zeggen. Nou, die hebben me toch als een
hond behandeld, ik kon niet eens cpc trainer worden. Nee, raatmij maar lekker met me eigen cruppie naar buiten gaan, datgaat goed zo.
rk heb er nou een zo 9ek, maar dat worden er meer. rk heb alsrasechte schnauzer nou eenmaal effe wat meer uitstraling dande geniddelde HRR trainer. Dat wordt lekker blaffen en comman-deren. Reken maar, dat wanneer ik ne poot stijf hou dat er dangetraind wordt. Bij de beesten af, dan komen àe resultatenvanzerf en kan ook die t.c. niet meer om me heen. Komen ze op
hangende pootjes terug.
walneer je net me mee wil, altijd welkom. I{e verzamelen gewoonbij clubhuis, maar gaan net effà een paar minuutjes eerdérweg. v?lt niet op, joh en komen net eÉfe wat ratér terug.Duidelijk?
over groepen gesproken. Liep ik toch me hele atletiekcarriereal in dezerfde groep, denk je dat ik daar leuk behanderd ben?
Een grom en een snauw kon ik krijgen. sanne, hier! sanner opde stoep! sanne, terug! sanne, stófzuigen! Èreek me de uàr -niet open. Denk die trainster, dat ondàt ik een hond ben, datze me dan kan afblaffen? Nee, ik heb best me best gedaan engeprobeerd me aan te pasen, maar ik kwam er niet tussen, ikbleef een hond voor ze.
Maar goed, genoeg gekankerd. rk heb nou me eigen groep en datgaat heel goed worden.
Toch leuk zo'n vereniging, want dat kan dan toch arremaalmaar. Er is natuurrijk wer een trainingsplan met een trai-ningsstructuur en zo, maar goed dat ding- ligt er!Íens in eenkast en daar heeft arleen een bestuursrid eén stéuter van, dusniks aan de hand.
Dus je weet het, effe wat eerder verzaneren bij de poort.
Sanne.
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TECENTSCEE ORGAITISATTE TEE EÀGUE ROÀD RI'NIIERS

De Technische Conmissie bestaat momenteel uit:
Ronald Boekkamp
(teI.: 070-3973281)

aard) en financiën
Noortje ÀIberts
(tel.: 070-3540690)
Peter van L,eeuwen
(teI.: 070-3472673)

Herman v.d. Stijl
(tel.: 070-3939485)
Frans Perdijk
(tel.: 07A-3472420)
Peter Grond
(tel.: 070-3544103)

Paramedisch corns

Fysiotherapeut,:
Dannis v.d. Berg

Masseurs:
maandagavond:
woensdagavond:
donderdagavond:

voorzitter, contactpersoon bestuur,
contactpersoon trainers (voor afmel-
ding en zaken van niet-technische
(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 loopgroepenr public relati-
ons en trainersbegeleiding

teI.: 070-3866082
070-3839884

Trudy de Lange
cijs Kievith

( privé )( werk )

Massaqe:

Maandag-, woensdag- en donderdagavond (volgens afspraak) na
20.00 uur. Zíe lijst op bord in kamer Medisch Centiun.
Kosten per behandeling f. 10,-.
Consultatie fvsiotherapeut

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

Gebruik sportzaar (in overreg met Technische cornnissie)
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UITSLAGEN

Ptaats Cat. Tijd )laam

Golden Tutiptoop, Haartfimermeer, 10 Kll tlittem de Graaf
Jack van der Xraats
Rene llci jcr
Atbert Beekhuizen
Hennan yan dc Stijt
Rirus Pots
PauI Grevenstette
Barry Dykc
llaarten Scharroo
Jan Bretrrtter
Theo Tirnrermans
llico van de lleer
ArÉrc de Rond
tJittem van Xaanen
John Nartmsn
Henk St8gter
Gurs Zijdenbos
Cees Hewetman
ïhys LarÉer
Jaap Bernlrard
Pcter l{agnee
Eddy zijt
uim RoozerÈ.rrg
Frcd Kick
Cccs Visscr
Ed Bierstcker
Jan llieurenhrg
Jo fnoester
Hàns van der Vecht
l{ico Tettcroo
Sjef van Gemip
Joop den Ouden
Egrin Dutour
foon Stonn
Eerry Xramr
Lex Cabrat
Ró van dè Bitt
Cces dc Grsaf
8en Ftink
Picter Hutskanp
Pim Rcijntjes
Johmy Lodder
Jos dc Graaf
Job Baak
l{ico Gatjaard
Rickic Roctofsen
Peter Leegstre

lHS
3ó lts
45 HS

55 HS

0:31:59
0:38:2t
0:40:04
0:41:21

1=14224
1 : 14:31
1:11:47
I : 14:55
l:15:00
t :16:00
1 217:24
1 217:41
Í :18:28
1 : l8:32
I :18:41
1:20:33
'l :20:53
1:20:59
1t21202
1t21t24
l:21:31
1222206
1224220
1:25:39
1:2ó:09
1226232
1:26257
1227216
1t27226
1 227 244
1227258
1228257
1:29:08
I :29: l8
l:30:14
1:3t:02
1:31:53
1:31:54
1232224
1232t26
1:33:4ó
1234t32
I :35:4ó
1:37:35
l:39:20
t:40:02
1 240246
1 241 226
1r42t15
1r42249
1z4l:57

228 HS

236 HS

250 r{s
258 Hs
261 HS

296 xs
339 HVl
149 Hvl
380 lrs
387 HVt
394 ils
461 HS

476 HS

478 HS

480 HS

494 HVl
502 HS

522 Hs
583 HS

622 HS

ó3E HS

650 xvl
61 HVt
671 lts
676 l{s&[s
ó89 HVz
710 HVI
717 HVÍ
724 HVt
741 HVl
757 HVl
Tl4 [s
Tl5 ilvz
780 HV1

781 HVt
799 ltvl
8tI flvt
823 [ví
832 HS

850 ltv't
854 HVz
855 Hs
8ó0 HVí
862 IVI
w Hvl
8óó HVl

J. Kortekaas
tlim Kooij
Jaap Bernhard
Xico fctteroo

llàtionale Vrourentoop, lli jnregen, í0 Xlt op 1Z/M/92

Ptaats Cat. Tijd lleàm

I 0:35:57
7 DV 0:40:28

llieke Aanen (Hsag Atletiek)
Corric van Egmond

Ànersfoortse Bergcross, Àrcrsfoort, 4 Xll op 15lOZt9Z

Ptaats cat. Tiid ltaan

1D
5 DV

0: 13:26
0:14:15

Kristi jna Loonen (Attis)
lnc Vatcntin

Dordtenaarloop, Dordrecht, 21 XI op Z9t0Zt9?

Ptaats Cat. Tijd xaar

IHS
7 tís

Frank van 9ijngearden (Koptopers)
llin Paardekooper

yinterloop, Eriette, 25 Ílt op 01t03t92

Ptaats Cat. Tijd xa6m

1:07:01
í:09:33

IHS
18 HS

20 HS

1:25227
1:36:08
1:36:48

C. Timermans (Spark)
uitLcn de Graaf
Jack Yan der Xrsats

El,ikkringtoop, Lceurarden, 21 Kl4 q 0TtO3/92

Ptaats Cat. Tijd ]laam

I HVl
4 HVl

I :10:08
I : l6:5(

J. de Lange (Start)
Horard Labrie

llK Vetdtoop, Utrecht, 4ó50 m op 01103/92

Pt6ets Cat. Tijd laam

1D

Trintig van Alphen, 15 Xt{ q 07tO3t9Z

Plaats Cat. Tiid l{aam

ó0
0:1ó: l9
0:17:03

Carticn Harms (Haag AtLeti.k)
AilÈ van Schr,ppen

ID
20
7D

ló Dv
37 DY

47D
70 DV
74 DV

UD
104 DV
108 DV

It8 DV

0:50:55
0:50:5ó
0:52:59
0:55:42
l:01:55
1t04.z24
I :08:10
1:08:57
I :10:09
1:13: t7
I : 13:47
1 216t34

lletena Barocsi (Hongari je)
Xisticn Toonstra (ADA)
lnnc Yan Schr,ppen
Ine Vetcntin
Corric van Egrnond

^ÍTrct 
Straver

Jeancttc llothoek
Sophic van Geentruizen
Helcn ]lauscr
llari arnc Xoopnan-Zrerus
Francicn Onderdijk
Ineke Schnitzlcr

Trintig van Atphcn, 20 Xt{ q 07t0lt9|

Plaats Cat. Tijd xam

1

z
157
171
lTt
184
218
226

HS

rS
HS

HS

HVI
rívl
HS

HS

0:58:47
0:59:25
1:ll:52
t:12:28
l:12:3t
1:12:37
l:14:06
I : l4:20

llada Saktai (Ianzania)
John Vèraeute (Dmamo)
Derk Jan Smid
fhqnas Pieper
Frans tcn Brink
Loric Brugrnan
Hane Korremans
Joop Yerhoeven
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Zitveren llotentoop, Rijpnetering, 20 XN op 21t03/92

Plaats Cat. Tijd llaan

IHS
27 HS

39 HS

60 HS

&HS

1:08:30
1:15:55
1:17 t54
1:22220
I :23 :00

(Bataven)

1:26257
1227:04
1:27 241
1227:45
1:28:01
1:28:12
1:28:33
Í:28:53
1228:57
1:29:38
1:30:18
1230:27
1:30:35
Í:30:37
1 :30:39
1:30:41
1:30:46
1:31:09
l:31:21
1231:22
1:31:38
1:31:4ó
Í:32:05
1232:24
1:3?:28
1:32:59
l:33:12
1:33: t9
l:33:3ó
1:33:45
1=34t07
Í:34:40
l:3:48
1 :35:04
I :35: ló
1235227
1235:42
I :35:56
1:3ó:00
1:3ó:02
1:3ó:54
1:3ó:59
1237219
1237 221
1:37:30
1237239
123724ó
1237257
t:38:09
1:38:41
1:38:48
l:3E:54
1:39:13
1239227
1:59:5ó
1 241 t17
1t42zo1
124?:29
l:43:01
1:43:05
l:43:10
1:43:50
1243242
1 t44221
1 244224
1244225
t :45: t0
I :45: t0
I :45: 13
1245226
l:45:54
1:4ó:01
1 246217
1:4ó:31

Jaap van Duivenvoorde
Yittem de Graaf
Joop Verhoeven
JEck van der Kraats
John Hartmen

Leo Lager
Garry Schmidt
Hans van V[iet
Chartes de Roo
Thys Lender
Amet Straver
Henk Boon
Piet Spaens
Aad Overdevest
Hans van der Vecht
Peter tlagnec
Ton Heerkens
Peter Groen
Heindert Alsma
9im Roozenburg
Lex Cabrat
Renee Reijnders
Fred Kick
Kees Put
Jetle van der Veen
Sjcf van Gennip
Lico Tcttcroo
Rcin dc llaat
Frans Perdijk
Ton Venmten
Robert de Vët
EgHin Dutour
Toon Storm
Picter lleinders
Frans UitnEr
Picter de Graaf
Hana Bèudcker
Atrrekc Xroon
Jac$Jes Ectjon
Rirus Stol,k
Cces dc Gregf
Arnekc Xtoostro
Ronetd Ktoots
Fri ts ven Zi j l,

Rob van dc Bitt
fm van dcr Vatk
Hctcn Hauscr
Ioortie Atberts
Hans Katsburg
Frits Uitmr
Jct 1c Scidcl,
Cor vsn der Harst
Bcrry Krennr
Ton Toet
Lco Dfrnanschet
Fred lloogroud
Frcd van de Gon lletscher
Ben Fl,ink
Hsns ZqJrnoÍd
Rirus lmcnec
Henk van Lecuren
Francien Ondcrdijk
Jan Roos
Loes Reeve
Carinc Yan de Voort
Jómy Lodder
llari annc XooFnan-Zeerus
llarjan tliLtemsen
llichict Tuit
Xico Gatjeard
Pctcr Lcegstre
Jó Baak
Ftip xeijcr
ïsn Etkcrbout
Ró van dcr Burg
Rmatd Eockkarp
Aticna lcidekker
Joe dc Greaf
Atbert Rqnani

83 HVl
35 HVI

219 HS

220 Hs
2?3 ils
t7D
94 HVl

232 lrs
234 Hs
109 HV'l

244 HS

1Í5 HVt
216 HS

247 HS

116 Hvl
117 HVI

óDV
253 HS

254 Hs
255 HS

127 HVl
129 Hvl
t3í Hví
26 HS

137 Hvl
141 HvÍ
271 HS

18 HV2
19 HVz

275 HS

152 HVI
156 HvÍ
220

159 HVt
t61 HVl
1& HVI
240

2U HS

2E5 lts
170 HVt
288 HS

25D
4Dyz

178 HVÍ
292 HS

180 HVt
24 )w2

1U [vl
18ó Hvl
296 HS

t89 HVl
190 HVt
193 ilvl
297 HS

197 HVl
200 Hvt
t0 Dv

305 HS

13 DV
290
38 HVz
t5 DV
16 DY

309 HS

2t0 Hvt
211 ilvl
213 HVt
42 HVz

214 HVI
215 HYt

0 314
YD

315 [s
217 HVl

llasatoop, Zaandan, 30 KX op 22103/92

Ptaats Cat. Tijd ]taam

1D
2D

1:49:00
2210247

Anne van Schr.ppen
Astrid Coret (Zaanl.)

tlasa Verkade Dc ïyphomLoop, Alkmaar, 30 Xll

Ptaets Cst. Tijd Xeen

íHS
1D
I HVí

49 HS

50 HS

60 r{s
48 HVl
51 HVI
lDV
2DV

79 HS

5D
óD

1238222
1:40:00
I :44 :53
2:04:40
2:04241
2211 224
2216237
2:17234
2:20:53
2224228
2:27255
2t29t04
2:292?3

llichct llaat
Arrp van Schr,ppen
Rrrud Jansen (DEll AV)
Paut van den Berg
9in 9ittcmscn
Cccs Heuvclman
Jo Xnoestar
Pictcr dc Graef
Roclic 8oc (Zaantand AV)
Ja.rËttc Xothoek
Bcp Uatburg
Itr Goemans
Arnekc Xloostra

CPC, Den llaag, 21 Xll q 28/03192

Plaats Cat. Tijd Xaut

tHS
2HS
3HS
I HVl
1D
2D

TI HS

í8 HVT

t HVz
85 HS

t Hy5
101 lrs
z5 HVt

105 HS

32 HVl
34 HVl

1?1 HS

I DVl
141 HS

45 HVt
150 HS

152 HS

155 [S
1& HS

165 ils
1ó9 HS

175 ils
67 HVl
t DVz

202 Hs
205 Hs

4DV

I :02: 04
1 :02: 16
I :02: lE
1:07222
I : l3:20
I : t3:29
1:14:21
Í : 14:35
I :14:39
I : t5:05
I :16:20
1: tó:45
1217207
1217t32
1: l8:2ó
I : l8:44
l:18:55
1t20222
1:20:55
l:21:37
1:21:40
1:21:50
t :22: l0
1:22:50
1222150
l:23:fi)
1:23:30
1 z?4245
t:26:05
1t262?0 ".

1226:28
l:2ó:51

lleruel llatias (Portuga])
Banson llasya (Kcnia)
Io.rric Dirks
Kjett-Erik Stahl (Zleden)
Armc Yan Schuppen
Kristi jna Lomcn (Alti8)
llarcct den Dutk
llorerd Labric
Jen Bsrcmans (Achi ttes)
Thcmas Piepcr
lJir Ravcnsbcrgcn (Botayen)
Derk Jan Snid
Lcuie Brwmn
Rob Bat
Paut GrcYcnstcttr
Frans ten Brink
Pcter van Leeuren
Gerric Timpmrans
Cristiaan den Hertog
Jan Brempr
Pau[ van den Berg
Bep ual,burg
9itlen Yln llaancn
tlin Xooij
Roct van dcn Eiindr
llir uittcnscn
Joop SGitzingcr
Hcnk Stagtcr
Grc garnaer (Hera)
Pctcr Yrn Iuisstcde
Cccs Rip
Corric Yan Egmond
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1D
2D
I DVl
4DV
I l{s
'l Hvl

28 HS

6 HVI
49 HS

51 lts
22 HvÍ
57 HS

44 HV?

218 HVl
219 Hv1
317 HS

16 HV2

38D
319 HS

321 HS

322 HS

47 Hyz
23 DV

39D
227 HVI
420
50 HVz

229 HVI
53 HVz
55 Hvz

231 HvÍ
46D
56 HVz

232 HVl
234 HVI
236 Hvl
29 Hv2
58 Hv2
49D
15 DVz
50D
11 Hl/5
51 D

334 lts
335 HS

336 HS

53D

1:46240
1;46t48
1 =47:031247231
1247:40
1:48:09
1 :48: Í3
1:48:51
1:49:00
1:49:00
1 :49: 03
1 :51 :18
1252232
I :53:00
1:53:29
1254212
1t54:25
I :55: 18
Í :55:32
1:55:41
1 :56: l9
1256222
t :58:12
1:58:5ó
l:58:56
2:00:30
2:00:36
2:00:5E
2:0t: I I
2:0í:15
2:02:01
2202257
2:04:30
2:07244
2:12:18

lHS
4HS

45 HS

0:48:36
0:49: I 1

1 :03:05

Theo van Veen
Gert Bons
Anton Dijkmans
Carty llofl,arÉ
Ben Hermans
Brigittè Schal,krijk
Demis otte§
Frank Thuys
Eugene ven de Bèrg
Gerard Tol, ido
Ihea Schipper
Joke llutbey
Roe[ Gort
Theodora Plas
Johan lloefdraad
Rickie Roetofsen
Ruud van Groeningen
Ferry Dutour
Hans Grijzen
Harnckc v8n der Ktooster
Kees Vcrvoort
Ja$reg Ovcrgaaur
Hans van licl
ttrd de RuitGr
Peter Grond
Hcnk llot tcnra
Xyrs v6n Eijsterveld
llariannc EngeIen-Lohman
Chartottc Hermens
Rodi Druif
Anje van der Kooij
Ron Krut
Jan Leenasr6
Luit Yan Houten
Astrid Pieterse

Ptassentoop, Reeurijk, 15 Kx op 21/03/92

Ptaets cat. Tijd ttaam

Jan Zethof (AAC)
llim Paardekooper
Thys LarËer

AA-drink/Bataven-cross, Leiden o9 15102t92

Plaats Cat. Tijd llaan

0:14:56
0:14:5ó
0216237
0217:26
0:35:20
0:38:19
0:40:07
0:42:1E
0t44259
0245221
0247245
0:48:1ó

Regina Yan ouyn (Bataven)
Ame van Schuppen
Suze Gr. in ,t Uoud (Bataven)
Corric van Egnond
Han Kulker (Eataven)
Rob Hottkarp (Spsrta)
Pierrc vsn Leeuren
Frsns tcn Brink
llim Kooij
Erik van Leeu.en
Eddy zijt
Ed Biersteker

Groenlroventoop, Gouda, 21 Kll op 16/02/92

Pleats Cat. Tijd laan

I
I

21
21
zz

HS

HV

HS

HVt
HV2

Í:11:52
I :12:04
1236:44
1:37:35
1 247:40

Bert Kostcr (AV ,47)
Bcrt Koppendraaier (AV Gouda)
Paut Hagebeck
Lcx Cabret
Johmy Lodder

Schoorl, 42 Xll q 15103192

Ptaats Cet. Tijd f,aam

S. van Strllen (tlaartand)
Henk XotLema

Spandersror,rdloop, Hitverstnr. 10 Xll op 12/04/92

Plasts Cst. Tijd ]lsam.

lHS
óHS

IHS
105 HV2

2t42223
3:47:13 0:30:32

0:31:14
Lubbert llulder (AV ,54)
llim Paardekooper

Schoort, 30 Xlt o9 15103192

Plaats Cat. Tiid tlaam

ll. Everhard,rs (]loordkop)
X)rra yan Bijstervetd

Spandersrordtoop, Hi lversrm, 20 KX op 12/04t92

Ptaats C6t. Tijd llaan

1D l:10:43
1215227

181 D

494 D

2211 245
3:&:21

ZD
Ame Yan Schuppen
Gerrie Timrmans ([arvel )

Schoort, 21 Kll q 15103/92

Ptaats Cat. Tijd Xsem
Avantri Parktoop, Schoor*roven, 9600 m op 04t04/92

Plaats Cet. Tijd llaa.ntHS
400

100 HS

606 HVl
TfE DV

1 t07 247
l: t9:0ó
1t23t45
I :39:14
1z4lz12

t
6

27

HS

xs
HS

0:28:49
Ot29z54
0:33:00

lr. Koks (Av 2000)
K. lJi ttcnhlrg ([oordkop)
Cristiaan den Hertog
Hans Betdekcr
Frencicn Onderdijk

A. Aziz (llarocco)
lJim Paardekooper
Herman van de Stijt

Egmond, 21 $l op 12/01192
Langs de GouHe Loop, Uaddiruveen, 10 Xll op 11/O3tgz

Ptaats Cet. Iijd xaem
Pte8ts Cat. Tijd )laam

0:30:35
0:31: t2

Peter Y.d. Vetde (AVR)
lJir Paardekooper

I
2
I
I
1

I
153

HS

HS

HV1

D

HV2

H16
HS

1:03:37
1 t03242
1:09:54
1:12:18
1212252
Í:14:08
I :18:48

Joseph Kcim (Kcnia)
Tomic Dirks
Jiri Dubec (Tsjechostoraki jel
Hctens Barocsi (Iongari je)
Eert Streuner
Uic Zorrrevetd
Hans Korremans

lxs
3HS
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ltD
I DVl

267 HS

76 r{vl
280 ils
283 HS

298 HS

32t HS

335 HS

144 lrvl
Tl íVl

555 rs
14 DV
28D

212 HVl
ó00 Hs
21 DV
22 DV

0 HVI
251 HVt
30 DV

6É8HS
420

675 HS

440
&HS
158 HVI
2U HVl
560
94 HVz
96 HVz
57 DV

3145 [s
65 DV

304 HVI

1 : l9:55
1t22251
1 224225
1:24:50
I :25:09
I :25: 16
1225257
t:26:59
1t272,?6
1232219
1233226
1:55:(lE
l:37:00
I :37:19
l:38:01
1:38:18
1:41 :(B
I 

=41 
246

1:lo2:38
1z42zt4
1:44222
1:44:30
1244245
I :45: l5
l:46:38
1:46:39
1246246
I :49: t3
l:50:30
1:51:55
1:52:39
1259226
2:00:50
2zO6z32
2206234

Ine Vatentin
Hernie Pot
Joop Verhoeven
Louis Brugman
Uittem'de Grasf
Allard Xappetcin
Jack Yan dcr Krasts
Andrc de Rond
curs Zijdenbos
Hsns ven der Vecht
ïm vemplcn
AÍrdrc Btok
Georgètte Brugmen
Renec Rcijnders
llans Beudeker
Jaap Bcrnhard
Francien Íhderdijk
Jèanette llothoek
lJim Roozenburg
Joop den O.den
Sophie van Geenlruizen
Friti UitrEr
lletcn Hauser
Paut llagebeek
lrp Goeopne
llichict Tuit
Ben Ftink
xico Tèttèroo
Amckc ftoostre
Ab Diikcrs
Johmy Lodder
Arnc Yicrsmr
Picter llutskaop
Ria van dc Scrg
llenk Hoogeveen

einde uitslagen

nagekomen uitslagen!
Marathon Utrecht: Sophie Geenhuizen en Henk MoIIema in 3:37:15.
Marathon Leiden . 2e dame Corrie Midde, 5e darne Corry van Egrmond,
Sophie Geenhuizen 3 t45z??. (3e marathon in 1992) .
Marathon Klazienaveens 2e dame Anneke Kloostra.
24uursloop Àpeldoorn: Rob Murkus L7L.6 Km.
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!{ie de jeugd heeft
een roadrunner die.
verder kijkt

ac,soblsi;--
,,De zwaarste wedstrijd van de
vijf keer dat ik heb meege-
gaan", hijgde onderweg Aad
Overdevest (startnummJr 285)
van The Haque Road Runners.
Van diezelfde club was het de
5l-jarige Henk Molleman die de
prijs (een paar dure sportschoe-
nen) voor de mafst geklede lo-
per in de wacht sleepte. In een
nachthemd, steek op het hoofd
9Le91 Srote Ro in de hand kreeg
hij zijn prijs na het uitlopen van
de kwart-marathon uit handen
van de Haagse acteur Paul van
Gorcum.

llieuw bestuur bij
atletiekdistrikt ic,r, 1sp7
Den Haag - Het Distrikt West
II (Zuid-Holland en Zeeland)
van de Atletiek Unie (KNAU)
heeft een compleet nieuw be-
stuur. Daarin zijn André Ver-
kade^uit D_en Haag en John Ag-
_terot urt voorburs gekozen als
(respectievelijk) voorzitter en
penningmeester. Verkade
(Haag Atletiek) zal overigens
pas eind juni met zijn functie
kunnen begrnnen, omdat hij
momenteel als EG-waarnemer
in Joegoslavië verblijft.

NAKED
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ATTETIEK flC, tr /g l,gz

Anne van Schuppen maakt indruk
Utrecht - Anne van Schuppen
werd gisteren in de Utrecht Ma-
rathon de derde vrouw in de
Nederlandse marathonhistorie.
Met een winnende tijd van
2.33.40 uur verbeterde ze niet
alleen haar persoonlijk record
met ruim vijf minuten, maar
bleef ook twintig seconden on-
der de Olympische richttijd

voor Barcelona. Van Schuppen
liep tussen Utrecht en Breuke-
len een wij constante race met
een snelle start. In de slotfase
moest zij nog wel veel achter-
blijvers op de halve marathon
inhalen. Via een furieuze eind-
sprint haalde ze de finish.
De prestatie van de 3l-jarige at-
lete van The Hague Road Run-

ners is nu nog een discussie-
punt tussen de Atletiek Unie en
het Nederlands Olympisch Co-
mité. De limiettermijn ver-
streek immers al op 12 april.
Van Schuppen kwam door ziek-
te in januari in de problemen.
Ze koos daarom, in plaats van
Rotterdam, Utrecht uit voor de
limietpoging.

ATTETIEK uc ir /s l'st

Anne van Schuppen
rekent op Barcelona
Utrecht - Anne van Schuppen heeft zich mo-
gelijk verzekerd van een startbewi;s voor Bar-
celona. De Sl-jarige Haagse atlete won de ma-
rathon van Utrecht in 2.89.40. Met die tijd
bleef zij binnen de limiet voor de OlympiscËe
Spelen (2.34.00). Bondscoach Bob Èovèrman
wil dat de KNAU Anne van Schuppen alsnog
voordraagt b[j het NOC, hoewel dé Àelectieter-
m[jn voor de marathon op 12 april verstreek.
lhn Schuppen verwachi dat Le in Barcelona
zal mo-gen deelnemen. ,,Omdat ik nog de enige
kandidate ben zal het NOC niet om-mij heen
kunnen", aldus de atlete, die opmerkelijk snel
hersteld leek van de.inspannin§en. Van §chup-
pen liep in Utrecht haar elfde àarathon. Haàr
beste prestatie tot nu toe leverde ze vorigjaar
in Rotterdam met 2.38.56. Met de tiid vó gis-
teren staat Van Schuppen na nationaal record-
houdster Carla Beurskens (2.26.84) en Marja
Wokke (2.32.29 als derde op de nationale
ranglijst aller tijden.
V_an Schup_pen werd op het parkoers langs de
Vecht van Utrecht naar Breukelen en teruIg ge-
holpen door Mark Bode en Gerard Smitl àie
haar uit de wind hielden. ,,Het ging peíecq
maartoch kreegik het na25 kilometerbehoor-
lijk moeilijk. M[jn voetzolen gingen pijn doen.
Ik zat op dat moment dik ondd hei Lchema,
maar wist niet of ik dat wel kon volhouden. De
hazen zorgden echter na een snelle opening
voor een zeer geliikmatig tempo',. pas in dó
laatste kilometers was spiake van enig verval,
maar met een eindsprint wist Van Sóhuppen

. lyl_ltlg seconden onder de richttiid ,ó'de
KNAU (2.34.00) en zelfs 1.20 binnen de inter-
nationale limiet (2.35.00) te blijven.
De Haagse atlete, parttime-medewerkster van
de Hogere Hotelschool, hoopt binnen enkele
dagen uitsluitsel te krijgen van het NOC over
deelneming in Barcelona. Wanneer het NOC
Van Schuppen en ook Christine Toonstra, die
vger!i91 dagen geleden voldeed aan de eis op de
tien kilometer, aanwijst, komt het aantal Àtle-
ten voor Barcelona op vijf. Eerder werden Erik
de Bruin (discus), BeÉ van Maanderen (mara-
thon) en Harold van Beek (50 km snelwande-
len) defrnitief aangewezen.
De wedst4jd bij de mannen werd gewonnen
door Cor Saelmans. De Belg was aË haas ge-
start voor Hans van de Mortel, maar besloot na
35 kilometer de wedstrijd uit te lopen. Sael-
mans noteerde een tijd van 2.18.58. Van de
Mortel werd tweede in 2.19.58.

Van Schuppen
ggfStg Hc,À3 lzlgt
Den Haag - Anne van Schup-
pen heeft een week voor de
City-Pier-City Loop een 30 kilo-
meterwedstrijd in Zaandam ge-
wonnen. De atlete van The Ha-
gue Road Runers liep in haar

! maratonvoorbereiding een tiid
van 1.49.00.
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KNIPSELS
UIT DE KRANT

Yan Schuppen Hc,LlbftL
Bij de wouwen zal Anne van
Schuppen waarschijnlijk niet
ziin opgewassen tegen de Pool-
se Grazyna Kowina en de ltali-
aanse Antonella - Bizioli. De

snelste Haagse en waarschijn-
lijk ook Nederlandse atlete zal
vooral aandacht hebben voor de
Belgische Martine van de Ge-
huchte. Deze gaat haar vooraf
in het Pickwick-klassement,
maar het verschil is nogte over-
zien.
Van Schuppen verkeert mo-
menteel in een prima vorm. Zo

was zij afgelopen weekeinde
over 30 kilometer anderhalve
minuut sneller dan ooit. Van
Schuppen zal niet in de Rotter-
dam Marathon starten, maar
zij kiest, begin mei, voor
Utrecht. Van Schuppen streeft
daar naar een tijd van 2.37 uur.
Morgen hoopt ze op een plaats
bij de eerste tien.

?t{h.belslag Van Sch uppen
dooTYSBRANDVISSER

Den Haag - Elfjaarnadat IneVa-
lentin in L.24.3L winnares van de
CPC-loop werd knam pas haar
'Haagse' opvolgster winnend over
de streep. De zege van Anne van
Schuppen kende vele positieve
kanttekeningeuTrt pakte zS onder
meer verrassend de winst in het
Pickwick Run Classics-circuit.
Haar winnende (en persoon[jke re-
cord-) tijd van t 13.20 was welis-
waar de langzaarnste sinds 1983 in
de CPC, maar het verleidde Van
Schuppen tot pittige uitspraken.
,,Ik ga me nu richten op de olympi
sche marathonlimiet".
Het optimisme van de atlete van
The Hague Boad Runners volgde
op een pessimistische vooruitblik
op de CPC. De marathonloopster
dacht hooguit aan een positie b[i de
eerste tien, maar zagvanaf de start
geen enkele concurrente meer.

Erg sterk
Een traditoneel snelle start hoefde
Van Schuppen dit keer dus niet met
een inzinking te bekopen. ,,Ja, het
gaat wel eens mis. Het is een gok,
maar het gingvorige weekin een 30
kilometerrace ook goed. [k ben mo-
menteel gewoon heel erg sterk en
herstel ook snel".
In dat kader is het grote verschil
met eerdere jarcn het feit dat Van
Schuppen samenwoont met Cees
Visser, die tevenshaar trainer is.
Althans, bondscoach Bob Bover-

Van Schuppen wint met een record
van 1.1320. FotoMaurice Nelwan.

man durfde die stàling aan. Van
Schuppen: ,,Mlin trainingspro-
gtamma is niet zoveel veranderd.
Dat is nog steeds op de principes
van Boverman gebouwd. Ik sta nu
echter in een veel directer contact
met 'miin trainer'. Ik train tegen-
woordig wel minder. Er zijn inder-
daad t[iden geweest dat ik teveel
deed. Deze wedstrijd was overigens
niet zomaar een opbouwwedstrijd.
Ik ben voluit gegaan, maar dat doe
ik toch biina altijd al. Het doet me
echt wel wat om als Haagse de CPC

te winnen. Je kent de route heel erg
goed enje komt heel veel bekenden
tegen".
Het barre weer dat Van Schuppen
voorts ontmoette, deed haar wei-
nig: ,,Ik vond het wel lekker. Ik
kreeg het er warm van. Je bouwt er
misschien een soort $reerstand voor
op. Ik kon tegen de wind in ook ach-
ter enkele mannen schuilen..Vroe-
ger kon ik juist nooit goed achter
anderen aan lopen. Dan was ik
bangdat ik zou struikelen en dat is
hier in Den Haag ook eens gebeurd.
Met die harde wind moest ik wel".
Het tweede persoonlijk record van
Van Schuppen binnen zeven dagen
(vorige week 30km in 1.49) boog
ook haar toekomstverwachting om.
Van Schuppen: ,,Vorige week dacht
ik nog aan een marathontijd van
2.36 of 2.37 uur, maar nu wil ik in
de Utrecht Marathon de olympi-
sche limietvan 2.34 aanvallen".
Van Schuppen heeft er na de CPC
dus alle vertrouwen in. De laatste
voorbereiding op haar limietpoging
zal ook in Den Haag plaats vinden,
wantVan Schuppen isvan plan om
op 3 mei de Vredespaleisloop
(10km) te lopen.

Mannen
De achttiende editie van de City-
Pier-City-loop werd bij de mannen
gedomineerd door enkele Afrikaan-
se lopers. De geroutineerde Portu-
gese marathonloper Manuel Matias
pakte evenwel de winst.
Zie verder de achteryagina.
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NOC wijst marathon-duo af
AD,lo. s.lxg2-

Van een onzer verrla3gevcm

RCIITERDAIí Annc
van §chuppen en Tonnle
Dlrk! worden nlet lnge-
rchreven voor de Ealathon
van de OlymPleche §Pelen
van Barcelona. Het NOC be'
rloot glrteravond de voor'
dracht van de atletlekunle,
dle ma^endog oP rPeclaal
verzoek nog eent mondellng

war toegcltcht, nlet te hono'
!erGn

Ven Schuppcn voldecd oP
l0 mel tudenr de marathon
van Utrecht rnet haar tlJd
van 2.88.{O nrlnrchootr aan
de A-ltntet voor de SPelen
Het NOC welgert de Haagre
echter ult te zenden, omdat
re haer prertatle leverde
nedat de oÍflclële kwallflca'
ilepcrlode voor de urara'

thon was aÍSleloPen
DlrIr llep oP 1ll aprll la de

Darathon van landen on'
der zware omrtandlghcden
een Denq)nlltk record van
z.a.k. Zgn'rolorace' w8! tn
het rterke lnteraatlonale
veld goed voor de deÉlendc
plaatr. Nlet goed genocg
Yoor eBn Olymplrch dartbc'
wltr, aldru het NOC, dat tn
overleg met de IO{AU een

zo3cnel'mdc rlchttll«l van
2.1Lt0 hsd va^rtjertcld.

DG Ncdorlandre mara-
thon.krnplocn Bcrt van
Vlarndcrcn voldeed op 6
aprll lD Rotterdam Eet
2.1Lö8 evcnnln a^a,n dle clr,
marr h[ werd mede op
gmad van zttn eerdere prcr-
tetle ln Bcrlltn wel opgeno-
men ln de Olynplrche equl.
po v@r Bercclona

Atletiekunie in H(,ls.§.ez
beroep tegen Í{0G
Maassluis - De atletiekunie
gaat in beroep tegen de beslis-
sing van het Nederlands Olym-
pisch Comité om de marathon-
lopers Anne van Schuppen en
Tonny Dirks niet naar Barcelo-
na afte vaardigen.
Van Schuppen voldeed deze
maand in Utrecht aan de eis,
maar deed dat buiteÈ de door de
KNAU vastgestelde periode.
Dirks miste de limiet in een
sterk bezette wedstrijd in Lon-
den maar net. Dirks kondigde
deze week al aan juridische
stappen te ner.nen.
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ÏHOTrt SOX LAAx 93 DEx HAAG 070-3ó07002

Bouw- en Aannemingsbedrijf

C' BongaertzBv
* Nieuwbouw
* Onderhoud
* Renovatie
* Gevelreiniging

Tel.070-324il97
Waalsdorperl a an Z2c,Den H aag
(post: 2244 BN wassenaar)lid N.v.o.B.
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LIFOKA CLOBE
Tel. O7O - 397 10 51

TIFOKA REPRO

Tel . 070 - 346 71 00
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