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Achilles Autoverhuur verhuurt
personenauto's, kombi's,
9-pers. busjes, kampeerauto's
bestel- en vrachtwagens met
hydraulische laadklep, van
1/zlol91/z ton laadvermogen en
van 3,3 tot 46 m2.
Trekkers met slaapcabine, ook
voor i nternationaal transport

Personenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
U no, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdetyvectra/Omega, Peugeot 205/405/605,
Renault Cl io/19, Volkswagen Golf/Passat.
Vele uitvoeringen met autom. en/oÍ diesel.
9-percoons busjes: Ford, Nissan,
Renault, Volkswagen (ook diesel).
Kombi's: Opel lGdett, Peugeot 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's: 4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor klein riibewijs
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-hetzelf verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
Vrachtwagens voor gÍoot rijbewijs:
Mercedes-Ben z 709, 914, 111 4, 1 413
1417, 16'17. Met hydraulische laadklep.
Trckkers met slaapcabine: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A.N.
19361 FLS en 19362 FLS.

Aantrekkel ij ke voorwaarden
voor verhuur op lange termijn.

Ook uw adres voor LEASING.

L _l

autoverhuur
VERHUUR VAN PERSONEN.EN BEDRIJ FSWAGENS
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€ vestigingen in de Randstad

PRINSES
BEATRIXLAAN

tussen Schenk-
en PÍins Bernhard viadukt

FAX:02)-3811 841
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VOORWOORD

Een ieder zal inmiddels de nieuwsbrief ontvangen hebben
betreffende de clubaccommodatie. De inhoud ervan behoeft
naar mijn mening geen toelichting.
Bij gebreke van enig altematief, bij voorbeeld een nieuwe loca-
tie, kon het bestuur niet anders dan instemmen met het voonstel
van de gemeente om de gebruiksperiode van de huidige accom-
modatie te verlengen met een jaar tot l juli 1994.

De in de brief van de gemeente genoemde Begeleidingscom-
missie Gebruik Sportvelden komt in september 1993 bijeen en
ik hoop oprecht, datdeze commissie zich een mening over de
accommodatie zal vonnen endeze kenbaar zal maken.
Ik heb hierover mijn nvijfels.
Dienst Welzijn, Sector Sport & Recreatie is overigens verzocht
om zelf een beslissing te nemen voor het geval dat de
Begeleidingscommissie niet tot een advies kan komen. Ik houd
u op de hoogte.

Varzelfsprekend zal de accommodatie kwestie nog eens uit-
voerig aan de orde komen op de aanstaande Algemene [.eden-
vergadering. Deze vindtplaats op dinsdagavond 12 oktober.

De zomermaanden zijn voor de vereniging traditioneel rustig.
Ook al is dit een bekend verschijnsel, toch leek het dit jaaÍ wat
rustiger dan anders. Na terugkeer van vakantie constateerde ik,
dat de drukte er gelulkig weer in zit. Wij bedrijven tenslotte
wegatletiek en de activiteiten daarvan liggen voor het gÍootste
deel in de zomermaanden stil. Als komende highlights'in onze
activiteiten noem ik de HRR Familiedag, de aanvang van de
FIT TEN MILES - loopgroepen en onze rip naar Parijs, de "20
km van Parijs".

TonVermolen
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HOT CIUB INFO

Dit keer rr/eeÍ een flink gevuld clubblad met daarin veel verha-

len van clubleden die naast de wegatletiek ook nog andere

actieve bezigheden hebben.

Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van 14 september is verschoven

naar 12 oktober a.s.. De vergadering begint om 19.30 uur.

Plaats clubhuis Buurtweg. Het bestuur zal dan de beleidsplan-

nen vooÍ het komende jaar bekend maken.

lfi) ste Marathon
In het vorige clubblad kon het niet meer worden vemreld,

omdat het blad al bij de drulker liag, maar we feliciteren alsnog

Henk Mollema met het succesvol vervullen van zijn lOOste

marathon die hij deze keer in Leiden heeft gelopen.

CPC-weekenil1994
De data voor het volgende CPC-weekend zijn reeds bekend.

Noteer alvast in de agenda: vÍijdag 28 januari tot en met maan-

dae 3ljanuari 1994

Meer infornratie over dit weekend vindt u op het mede-

delingenbord.
Namens de organisatie: Aad Overdevest, Lydia Blok' Joop

Seitzinger, Hellen Helderman en Marcel den Dulk.

Milieubewust
Hetzal de meeste al zijn opgevallen dat de Barcormissie de

plastic bekers voor koffie en thee heeft uitgebannen en is over-

gegaffi op de afwasbare kop en schotel. Alle bee§es helpen

niet waar!

proost !
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Tckeningen
Sommige leden hebben wel heel bijzondere talenten. Zoals Ben

van Koten uit de trainingsgroep van Ronald Boekkamp. Hij

venorgt sinds kort de opmerkelijke tekeningen in het clubblad.

VYilIcm de Tuinman
Hé de struiken zijn gesnoei{ het onlcuid gewied en het gras is

gemaaid! We kunnen weer 3 rijen dik het pad betreden richting

kleedkamers en kantine. Daar heeft Willem Hoogstad voor ge-

zorgd. Het clubhuis ligt er weer netjes bij. Bedankt Willem!!!!

Noodkreet van de barcommissie
De Barcommissie zit te springen om mensen die af en toe eens

een bardienstje willen doen. Wie meldt zich aan? Het is har-

stitke gezellig.
Inlichtingen: Rob Krahmer of Aad Overdevest.

Nieuwe leden
De volgende nieuwe leden verwelkomen wij hartelijk:

juni
Michel Aarts
Bill Foster
juli
Yvonne Smit
Alex de Hes

Albert Schalkwijk
augustus
Frederick Gray
Ronald Breugom
Rob Stevens

Laura Rath
septembeÍ
BaÍt Col{n

12 december 1956

3 mei 1932

1 september 1966

18 juli 1962

3l mei 1968

2l deember 1945
19 december 1969

Z september 1968

20 september 1963

19 februari 1965

Wij wensen jullie veel loopplezier toe bii de HRR.

Trimloopboekje 1993 I 199 4
Het nieuwe timloopboekje is uit. Daarin staan alle in

Nederland georganiseerde wedsrijd- en prestatielopen en

(mini)triathlons. Het boekje is te koop bij het secretariaat van

de HRR voor f 9,90
Inlichtingen: Hellen Hauser

\ilijzigingen TC
Ronald Boekkamp (vz.) en Frans Perdijk (lid) hebben te ken-

nen gegeven hun functie binnen de Technische Commissie
(TC) voortijdig te willen beëindigen.
In goed overleg met het bestuur is zulks inmiddels geschiedt.

Ronald en Frans hebben zich bereid verklaard om zich op inci-

dentele basis voor de TC - en dus voor de vereniging - beschik-

baar te blijven stellen.
In een later stadium zal nog passend afscheid van Ronald en

Frans genomen worden.
De TC zethax activiteiten onverkort voort, zij het dat de com-

missie thans aanvulling behoeft.
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BETEEFDHEID

Onze trainers s[aan een, twee of drie keer per week voor ons ter
beschilfting. Zij vinden het leuk om hun enthousiasme op
anderen oveÍ te brengen, doen het belangeloos, maar niet alleen
voor hun eigen plezier.
T,eveimgenook iets van ons terug.

Trainers vinden het bijvoorbeeld premig te merken dat de groep
compleet blijft. Niets is vervelender te zien dat er aldoor maar
mensen wegblijven.
Is er iets, laat het hemlhaar dan weten.

Bent u ziek, geblesseerd, gaat u met vakantie of is er iets
anders aan de hand vertel hem of haar dat dan even. Of wan-
neer uw trainer niet te bereiken is bel dan het clubhuis of
iemand van de goep.
U kunt dan altijd een reactie van de trainer terug verwachten.

De telefoonnrunmers van de trainers staan vermeld in dit club-
blad.

INTERVIEW WIM PAARDEKOOPER

"Het gaat erom dat je alles met kleine stapjes doet!"

Hoe merkwaardig klinken deze woorden uit de mond van uit-
gerekend die Roadrunner die met name bekend is om de grote
stappen die hij maakt! Maar zo letterlijk bedoett Wim Paarde-
kooper - want over hem gaat dit relaas - het niet, zoals verder-
op in dit interview zal blijken.

Op een nogal druilerige avond in augustus toog ik naar Wims
woning aan de MaystÍaat, alwaar hij mrj te woord zou staan.

Na mij op een comfortabele sofa te hebben neergevleid, stelde
ik de snelste Hague Roadrunner van dit moment de gebruikelij-
ke algemene vragen over zijn penoonlijke achtergrond en ver-
leden. Wim is op 15 september 1965 geboren in Wassenaar en
nog vrijgezel (dames!)."Hí ging in zijn geboorteplaats naar de
lagere en middelbare school (HAVO). Daama ging hrj in Den
Haag Werktuigbouwkunde studeren aan de HTS. Veel ambitie
om werktuigbouwkundige te worden had hij echter niet, maar
ja, "7n\ papiertje is nooit weg, dus ik heb toch nuuÍ doorge-
zet". Na een opleiding van 3 maanden bij VOLMAC is Wim
op contÍactbasis bij G&D Software in Rotterdam gaan werken.

Toch heeft Wim nog andere ambities, hetgeen bleek toen ik
een opmerking maakte over zijn fraaie, enigszins klassiek inge-
richte appartement. "JA ik heb nog ergens een appartement en
dat ben ik in mijn vrije tijd aan het opknappen." Hij ziet mijn
kennelijk wat verbaasde blik: "Ja, ik ben nu eenrnaal gek op
huizen en villa's. Sterker nog, het is een passie. Wanneer ik
door de stad wandel, let ik altijd heel goed op huizen, hoe ze
gebouwd zijn en of ze te koop zijn". l,achend: "Het is al eens
gebleken dat ik nog beter weet welke huizen in de buurt te
koop zijn dan de dichtsbijzijnde makelaar!"

Een voor de hand liggende vraag is of het dan niet meer op
Wims weg gelegen had om makelaar te worden. Deze waag
wordt volmondig beaamd.
"Precies! Daar ben ik ook mee bezig, dat wil zeggen; ik volg
een cursus Vastgoedadviseur. Als ik dat papiertje eenmaal heb
gehaald, heb ik bijna dezelfde bevoegdheden als een makelaar.
Dus wie weet ..."
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Bouw- en Aannemingsbedriif

G. Bongaertz BV
* Nieuwbouw
* Onderhoud
* Renovatie
* Gevelreiniging

Iid N.v.o.B.

Tel. 070-3245497
Waalsdorperlaan 22c, Den Haag
(post: 2244 BN wassenaar)

Het beste advies bij de aanschaf van
sportschoenen krijg je van
mensen die zelf sporten.
Advies van Peter Jansse
dle de Haagse vestiging van Runnersworld
runt en die bekendheid geniet als trainer.
Van mensen dus die zèlf lopen en uit eigen

ervaring spreken. En die gebruik maken van
een loopband of een voetspiegel.
Bij Runnersworld dus.

Waar je het beste voetenwerk van Den Haag
vindt. Loop eens binnen bij Runnersworld.

SPECIAATZÀKEN, GERUND DOOR RUNNERS.

Schoolstraat 35; 2511 AW Den Haag
Tel.: 070-36254L7

Runnersworld vind je in: Alkmaar, Amersfoort,
Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Brugge,

Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwollc

Running lndoor Tennis Ttiathlon 'Fitne ss Walking
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HET BESTE ADVIES VAN DEN HAAG
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Antiek
Dat Wim niet bepaald het type mens is dat als een olifant door
de porseleinkast loopt, lijkt alleen maar gunstig, het interieuÍ
van zijn woonkamer in aanmerking genomen. In zijn woning
staan de nodige antieken meubels, waaronder een ontzagwek-
kende porseleinkast met daarin de ftaaiste antiek-porseleinen
serviezen; borden, schotels, kopjes, eierdopjes, je kunt het zo
gek niet bedenken.
Wim grinnikt. "Een hobby van mijn moeder", verklaart hij.
"Die verzamelt al die spullen. Maar ik ben zelf ook gek van
antiek".

Atletiek
Het gesprek komt - wat te verwachten was - op zrjn grootste
passie, de atletiek. Wim komt uit een sportief nest; zUn vader
was, behalve paardengeh ooit pikeur - hoe kan het ook anders,
met zoh nÍurm - en zijn moeder was een meer dan verdienste-
lijk atlete. Wim is zelf in 1975 begonnen met hardlopen bij de
Wassenaarse Atletiekclub, die later gefuseerd is met AV Hol-
land in Leiden. Hij was toen negen jaar. In korte tijd ontpopte
hij zich tot een zeer goede hardloper. "Bij clubwedstrijden
werd ik altijd vierde of vijfde, wat heel behoorlijk was, als je
bedenkt dat die andere jongens van die vereniging stuk voor
stuk heel talentvolle lopers waren, echt Nederlands top-
niveau."
Wat is er danvan hen geworden?
"Ach, in Wassenaar is de cultuur zo daÍ" de meeste jongens
overgiurn nÍutr een spoÍt als hockey of tennis als ze eenmaal
veertien, vijftien jaar zijn geworden. Van de meeste hoor je niet
veel meer".

Toen hij veertien was werd Wim zesde op de 1500 meter bij de
Nederlandse kampioenschappen in zijn leeftijdscategorie,
waarbij hij de laatste 50 meter voor de fïnish nog tweede lag.
Toen hij 18 was werd hij ook nog zesde op de 5000 meter. "Het
ging dus wel aardig, maar veel progressie heb ik in die tijd niet
gemaakt".

Waar dat aan ligt? "ïa, misschien heb ik wel te hard getrain(
maar ik denk eerder dat het te maken had met het feit dat het er
niet zo gezellig was. Het was: lopen, douchen en dan weer naar
huis. Ik denk dat er toch wel méér is dan lopen.
Dat "meer" vind ik duidelijk wel bij The Hague Road Runners.
Ik heb trouwens al vanaf de oprichting contact met de vereni-
ging. Dat kwam zo: Jan en Conie van Egmond, die ik nog goed
kende van een groopje waaflnee ik iedere zondag door de dui-
nen liep, haalden mij een keer over om met een time-trial mee
te doen. Dat ging v3naf de pomp blj hotel Duinoord via een
stukje Ganzenhoek door de duinen richting boerderij Meyen-
del. Ik won prompt! Daarna heb ik een tijdje geen contact meer
met de vereniging gezocht. Eerlijk gezegd had ik niet het idee
dat het iets voor mij was. Ik had de indnrk dat het een bij uit-
stek recreatieve vereniging was en ik wilde toch meer prestatie-
gericht bezig zijn, een bepaald niveau bereiken.
Ook Ton Vennolen heeft mij herhaaldelijk trachten over te
halen om lid van de vereniging te worden. Maar ondenyijl had
ik weer andere ambities; ik wilde mij gaan toeleggen op de
triathlon.

Dat was nog best een probleem, want ik kan niet goed zwem-
men. Dat betekende dus: veel trainen, zo'n vijf uuÍ per dag, of
liever gezegd per avond, want overdag moest ik nog stage

lopen. Het kwam er op neeÍ dat ik pas tegen middernacht klaar
was met frainen. Dan moest ik nog gaan koken; twee soorten
groenten, twaalf aardappelen."
Naderhand zou W'im mij nog zijn triathlonfiets tonen, die hij
boven zijn bed heeft opgehangen; zo eentje met een ossekop-
stuur. "Sommige mensen vragen zich aÍ waaÍom ik'm niet ver-
koop; ik train immers niet meer voor triathlons. Maar nee, dat
kan ik niet over mijn hart verkrijgen: ik beschouw het maaÍ als

een souvenir, een herinnering uit een stukje sportvededen."

Gezelligheid
Waarom ben je eigenlijk opgehnudefl met triathlons?
"Door dat strakke dngschema raakte ik wel wat ge'soleerd van
de buitenwereld. Ik ben dan wel Vy'assenaars kampioen gewor-
den, dus de inspanningen wargn niet tevergeefs, maar toch had
ik iets van: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Toen Jan van
Egmond mij in die periode voor de zoveelste keer woeg om lid
van de vereniging te worden, heb ik het gedaan. En, ik moet
zeggen dat ik tot op de dag van vandaag geen spijt van die
beslissing heb gehad. Het is gewoonweg een heel gezellige ver-
eniging. De mensen gÍran er leuk met elkaar om en het maakt
daaÍbij niet uit ofje een flitsende topper of een fage ploeteraar
bent. Ik weet wijwel zeker dat" die gezelligheid een grote
invloed op mijn prestaties heeft gehad. Om je een voorbeeld te
geven: toen ik pas brj de vereniging kwam, liep ik de l0 kilo-
meter in 33'20". Een jaar later had ik daaÍ een minuut van afge-
knabbeld, weer een jaar later nog een minuut en vorig jaar heb
ik een P.R. gelopen: 34n". Het gaat dus goed en ik voel dat er
nog meer in zit. Ik streef er naaÍ om onder die magische 30-
minutengÍens te duiken. "

Step by step
Houden deze resultaten uitsluitend verband met de gezelligheil
van de vereniging? Ik bedoel: je zult er tochwel op een specia-
le manier naar toe gewerkt hebben?
Wim: "Het gekke is dat ik niet eens zoveel snelheidstraining
doe. Het accent ligt duidelijk op duurlopen. Ik train zdn zeyen
keer per week, alles bij elkaar zdn 120 kilometer. Een enkele
keer train ik twee keer op een dag, meestal 's-zondags.
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Op de baan tÍainen doe ik niet of nauwelijks. Zoals ik al zei, er

is meer dan lopen. Ik hou van uitgaan! Vorig jaar heb ik nogal

wat wedstrijden gewonnen nadat ik de nacht ervoor pas om

vier uur was thuis gekomen. Omdat ik niet drink en niet rook
heeft het waarschijnlijk niet eens zoh negatief effect gehad. Ik
vind dat "stappen" zelf enn goede vorm van ontspanning naar

de wedstrijd to€. Ik moet zeggen dat ik troch wel eens met een

sceptisch oog kijk naar bepaalde trainingsmethoden die er op
gericht zijn om in korte tijd zoveel mogèfif progressie te

bereiken. Ik denk dat je de top niet in korte tijd kunt bereiken,

al benje nog zo goed. Je moet het wel doseren.

Zo is het bijvoorbeeld beter om vier keer per week een half uur

te lopen dan eens per week een duurloop van twee uur en de

tweede keer een z\ilaÍe tempo-training op de baan. Ik vraag me

af of dat nu wel zo verstandig is. Je kunt beter stapje voor stap-
je trainen, ieder jaar een beetje uitbouwen en daarbij ook letten

op een goede verdeling van de trainingen binnen een week.

Niet alles op één dag willen doen.

Mijn doelstellingen zijn om - zoals ik al zei - de l0 kilometer
onder de 30 minuten te lopen. Wat de halve nurathon betreft:

dit jaar liep ik de CPC in 1.06'37", een heel scherpe tijd waar-

mee ik 32e werrd en zevende Nederlander. Dat record wil ik
ook aanscherpen. Het moet natuurlijk wel een beetje goed blij-
ven gairn met mijn knie natuudijk, want de laatste tijd is het

daamree een beetje tobben. Alhoewel, het gaat nu wel weer

wat beter".

In de tijd dat je nog flwar pas lid van de vereniging was 8e-
worden, liepen er flog een paar snelle jongens rond" zoak Jan

Dirk Hazeleger en Roche Silvius. Trainde ie dilwiik met hen?

"Zo nu en dan. Ik trainde echter meer voor mezelf of in
groepsverband. Het liefste loop ik echter met mijn b,roers. Zij
zijn beiden zeer talenwol, alleen hebben ze niet de ambitie ort
een echt goede hardloper te worden. Ergens ben ik daar wel

blij om, rvant anders had je dit interview nu met één van hen

moeten afttemen, daar ben ik vrij zeker van!"

Anecdotes
Wim vertelt enkele opmerkelijke verhalen rond loopevene-

menten waarbij hij een prominente rol speelde.

"Jan van Egmond zou een keer met een groep lopers naar een

10 krm. wedsrijdloop in Santpoort gaan. Ik had op die dag toch

niets anders te doen, dus ik ben meegegaan. Toen Jan zich

inschreef, bleek de dame achter de tafel nog nooit van The

Hague Road Runners gehoud te hebben. "Oh, dat geeft niet",

zei Jan met een veelbetekenend lachje in mijn richting, "daar

komt vandaag wel verandering in". Ik haakte toen op Jans

woorden in door tegen die dame te zeggen dat mijn naam wel

met twee "oo's" gespeld moest worden, "anders komt het mor-
gen weer verkeerd in de l«ant".
Grapje natuurlijk, want ik had echt niet de illusie dat ik zou

winnen. Laat ik nu naderhand na I kilometer helemaal alleen

op kop lopen en die wedsrijd toch winnen! Je raad het mis-

schien aI: de volgende dag stond mijn naam vijf keer in de

laant vermeld, waarvan twee keer met één "O'! Wel leuk was

dat ze het in dat stukje hadden over "de residentiële Road-

runner" en "de Haagse tempobeul".

Over de Maliebaanloop in Utrecht verhaalt Wim het volgende.

"'Weet je, mijn ouders zijn mijn grootste supporters. Mijn
vader is een keer meegegaan naar Utrecht om mij Íum te moe-

digen tijdens de Maliebaanloop. Nu moet je je voorstellen dat

het parcoun een zekere eentonigheid had; je ging de Malie-
baan over en dan weer teÍug, dus je kwam iedere keer weer

voorbij de finish. Mijn voorsprong was redelijk en de laatste

ronden dat ik langs kwam zag ik mijn vader steeds harder

lachen. Ik begreep niet zo goed wat de reden van die hilariteit
was, maar wat bleek na afloop - ik werd inderdaad eerste -

hoorde ik dat mijn vader za moest lachen omdat omgeÍoepen

werd dat de eerste prijs een cadeaubon voor sportschoenen ter
waarde van fl. 25O- zon zijn. Op het moment dat dit omgeÍoe-

pen werd liep ik juist aan de andere kant van de maliebaan en

ik kon dat bericht dus niet horen. Dat besefte mijn vader
'natuurlijk ook. Het was wel een aÍmgename verrassing, want ik
had hooguit een vaantje of een standaardje verwacht.
Je kunt het ook anders meemaken. In V/addinxveen werd ik
negende bij een wedstrijd, waaÍÍum overigens echte toppers -

zoals Tonni DiÍks, Aart Stigter en Michel de Maat - deelna-

men. Er waren tien geldprijzen te verdelen. Ik kreeg een enve-

lopje uitgereikt, waarin fl. 15,- bleek te zitten. Ik was aÍmvan-

kelijk enigszins veöaasd over het feit dat er kennelijk zo wei-
nig prijzengeld was voor al die "kanonnen". Naderhand bleek
dat al die mensen voor mij al een zeer fors startgeld hadden

gekregen. Ik was een reliatief onbekende loper, dus een staÍt-
geld was voor mij niet weggelegd".

Prijzenkast
Al met al heb je toch aardig wat geworuen!
'Kom maar mee". Ik volgde V/im naar zijn slaapkamer, waar

behalve zijn riathlonfiets aan de muur, een kast stond met
daarop tientallen bekers. "Op een gegeven moment wordt je er

een beetje blasé van", bekent Wim. "Ik vind het natuurlijk nog

steeds leuk om een beker te winnen, maar ik heb er al zoveel.

De "kick" gaat eÍ wel een beetje af. Eigenlijk is dat best jam-

mer".
Heb je dat ook met het winnen van wedstrijden? Ik bedoel, ga
je dat ook als vanzelfsprekend ervaren?
"Oh nee, niet in het minst. Het winnen van een loop is iedere

keer weer een grandioze ervaring. Dat blijft altijd leuk. En ver-
geet niet, de concurrentie is zo groot geworden, zo makkelijk
win je tegenwoordig niet meer een wedstrijd. Je merlt het

vooral vandaag de dag. Er doen zoveel Kenianen, Ethiopiërs

en Marokkanen mee aan wedsrijden, en het is gewoon een feit
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dat uit die landen ontzettend veel toplopen komen. Des te leu-
ker is het wanneer je weer eens iets wint".

Yolksheld
Je loopt nu in de hoogste regionen van de Nederl"andse sub-
top; Ine en door wie wordt je op dit moment begeleid?
"Ik wordt gesponsord door Zier Running. ZleÍ slaat voor de
volTe lNVo achter mij, dat is heel fijn. Verder krijg ik rai-
nings-schemas van Michel Lukkien. Ik zit ook in zijn tean,
saÍnen met Anne van Schuppen, Beí van Vlaanderen en Marc
Plaatjes. Dat is trouwens nog wel aardig om te vertellen: een
week vóór het W.K. was er een groot feest bij Michel Lukkien,
waarvoor alle atleten uit zijn teap uitgenodigd waren. Zo kon
het gebeuren dat ik kort geleden nog met Marc Plaatjes, de
winnaar van de marathon, heb gesjoeld.

Ik heb er ook Rolando Vera onmroet, finalist bij de l0 kilome-
ter. Vera is een loper uit Ecuador die al vier keer de wereldbe-
roemde Sylvesterloop heeft gewonnen. Als je die jongen ziet:
de eenvoud en bescheidenheid zelve. En dat te bedenken dat-ie
in zijn geboorteland niet gewoon over staat kan lopen.
Hij wordt er letterlijk op handen gedragen, hij is een ware
volksheld. Er spelen zich daar taferelen rond zijn persoon af
die misschien nog het beste te vergelijken zijn met die toen de

Beatles destijds Amsterdam bezochten.

Pannekoeken
\ryim staat op. "Lust je een pannekoek?" Hij begint te lachen
wanneer hij mijn amzelng bemerkt. "Het beslag staat al klaaÍ".
Ondanks het feit dat ik met een wat bezorgd gezicht in mijn
zwembandjes begon te knijpen, liet ik mij overhalen; zo
geschiedde dat ik mij op die avond twee voorreffelijke kaas-
parmekoeken met stroop, opgediend op een van die kostbare
porseleinen borden, goed liet smaken.
"Ik eet heel vaak pannekoeken", verklaart Wim. "En dikwijls
heel laat in de avond. Het is mijn favoriete gerecht. Sterker
nog: ik ben nog meer aÍm parmekoeken verslaafd dan aan hard-
lopen". Want dat is een feit als ik zou willen zou ik zó met
lopen kunnen stoppen. Niet dat ik dat doe, want daarvoor yind
ik lopen nog veel te leuk en ik kan nog streven nÍÉr een bgperal-

de progressie; bovendien is lopen goed voor je conditie en
gezondheid".

Laten we in ieder geval hopen dat Wims' loopverslaving nog
even aanhoudt, opdat The Hague Roadrunners in de nabije toe-
komst mogelijk wéér iemand uit haar gelederen naar de W.K.
of de Olympische Spelen kan afvaardigen!

Fred van der Gon Netscher

MARATHON ROTTERDAM I 993
Met een goed trainingsschema, een bezeten trainer, goede
afspraken en een logboek. Zo zijn wij gestart om de marathon
van Rotterdam te lopen in 3.30 uur.

Zonder al te veel zenuwen aaln dezp'klus' begonnen. Regen,
regen, regen, maar de temperatuur was redelijk. Onderweg aan-
gemoedigd door man, kinderen, trainer, vrienden, groeps- en
clubgenoten (bekende en onbekende) die je dan weer herken-
nen Íum het'kruippakje' (clubkleding). Ze stonden telkens op
verschillende plaatsen en hebben hiermee ook een marathon
afgelegd, met het openbaar vervoer.

Bij het 38 km punt is Ton Heerkens mee gaan lopen. De
Willemsbrug waren we zo op, dankzij Jacques Beljon, die
schreeuwde en meeliep. Hij was zo bezig, dat we er zelfs nog
om konden lachen. En die laatste anderhalve kilometer, die
gaan vanzelf, dan heb je vleugels.
Officiële tijd: 3.30.11, eigen tijd: 3.28.58. Dat is 17 minuten
sneller dan vorig jaar.
Ton, bedankt voor alles. Volgendjaar weer?

Zutder al teveel zenuwen. Dat dank ik aan Mia van Luttervelt
(HRR-lid), die mij heeft geleerd hoe je je zenuwen kunt omzet-

ten in energie, die je beter kunt gebruiken bij het lopen. Mia is
fysiotherapeutlhaptonoom
Mia oot< iU bedankt!

Marianne
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EEN WEEKEND 'OFF THE ROAD' IN DE ARDENNEN

Yrijdagavond 25 juni;
Het eerste ondeÍdeel van ons survival-
weekend bestond uit een bezoek aan de
plaatselijke pizzeia. Op een mooi terras
aan het prachtig rood gekleurde water van
de Amblève - deze wat weemde tint was
overigens niet afkomstig van ex-survivon,
nuaÍ van de stroomopwaarts gelegen wc-
rollen-fab,rikant - werd het broodnodige
ilaliaanse krachwoer naar binnen gewerkt.
Snel afrekenen was noodzakelijk want de
'&opping'stond alweer om tien uur op ons
(overvolle) programma. Gezeten in de

laadbak van een Japanse terreinwagen
werden we, hard scheurend via allerlei
bochtige weggetjes, uiteindelijk hoog in de

'bergen' gedropt. Teruglopen was maaÍ
drie km zei de instructeur. Ondanks dat er
veel op de kaart en het kompas werd geke-

ken, bereikten we pas na twee uur en vijf-
tien minuten ons hotel.
De 'Coopertest-afstand' hadden we dus
waanchijnlijk niet gevolgd of het zou aan

onze gemiddelde wandelsnelheid moeten
hebben gelegen.

Niet onvenneld mag blijven dat we tot
onze schrik nog op een kudde/troep'wilde
neo-schweinen' stootten. Deze bierzuipen-
de beesten met hun grote bek en haken-

Iauizen werden later in de nacht door de

'gendarmerie' het bos uitgeknuppeld.

Zaterdag 26 juni
Echte survivors gaan pas in het holst van de nacht slapen en

kunnen 's morgens woeg elke uitdaging aan, dus ook het ont-
bijt. Voordat de ï-aeser'-organisatie het in de gaten kreeg, had
de HRR delegatie de halve bÍood- en kaasvoorraad naar bin-
nengewerkt. Dit was pech voor John omdat hij 's morgens net
ièts meer tijd nodig had en het daardmr met de restjes moest

doen. Het was jammer voor Joop, Sander en Guus dat er geen

pedaalemmerzalken beschikbaar waÍen, want nu was voor hen
het samenst€llen van een overlevingspakket op zich al een sur-

vival.

Na het onöijt gingen we direct op weg naar de Íotsen voor het
klimmen en abseilen. Met helmen op en een 'stoeipakje' arm

werden de laatste instructies aangehoord. Belangrijkste advies:
zoek altijd drie steunpun0en en heb verftouwen in het
(klim)materiaal. Eenmaal met handen en voeten aan de klim
begonnen, nam de harfrequentie sneller toe dan bij een inter-
valtraining. Dit ging gepaard met de volgende symptomen: een

droge mond, trillende handen en angstig naiu steun zoekende
voeten. Boven op de top aangekomen, werd het uitzicht
bewonderd'en even naar de carnera's gesmiled. Na even diep
ademhalen, kon het abseilen beginnen. Met je gehele lichaam
loodrecht op de wand gaat dat vrij gematkelijk. Het is alleen

een kwestie van durven. Maar je moest wel je voeten blijven
verplaatsen, zodat je niet zoals John onderste boven komt te
hangen.) Iedereen had nu de smaak te paldrcn en ging door met
abseilen of volgde een moeilijker Íoute nÍuÍ boven. Met name
Joop deed de instructeurs versteld staan door als een volwassen
slingeraap naar boven te klauteren. Het eerste onderdeel van
dez,e dag zat erop en allen konden het nog navertellen.

We gingen dus met veertien personen op weg naar het'challen-
ge'-parcours. rWaggelend over een hangbrug, klimmend over
een hoog rek, staand op een garunel vlot, cat-crawlend over
een slry touw, schuivend over de apenbrug en hangend aan de
tokkel, werd het ÍÍaject in een Íap tempo afgelegd. Dat sommi-
gen hierbij een nat pak opliepen of onder de blauwe plekken en
schaafwonden kwamen te ziÍen, mocht de pret niet dÍukken.
Het was schitterend om te zien hoe ook hier diverse personen
zoals Henk, Martine en Guus hun angsten overwonnen voor de
tollcel. Voor de ene helft van de groep stond vervolgens het
avondeten klaar, terwijl voor de andere helft eerst nog 'speleo-
logie'op het menu stond.
Lichte ziekteverschijnselen deden Peter en Martine besluiten
om 'thuis' te blijven en vroeg onder de wol te knripen, maar het
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bleek echter allemaal erg mee te vallen met beide 'patiënten',
want's avonds kwamen zij na elf uur terug van een wandeling.

Het klinkt misschien wat weemd, maar het was waanzinnig
leuk om op handen en knieën in het donker door de modder te
kruipen. Dit was niet de favoriete bezigheid van Els, maar ze
wist ondanks de tegenwerkende spieren, met wat hulp van
Ruud de kruiptocht met goed gevolg te volbrengen. Dat de
totale afstand uiteindelijk tweehonderd meter ver en vijfen-
twintig meter diep bleek te zijn, is voor een Roadrunner moei-
lijk te begrijpen. De eerste groep nam de grote en kleine sple-
ten, de sÍalactieten (afhangend) en de stalagmieten (rechtop-
staand) in een matige tijd van twee uur en elf minuten. Dat de
twe€de groep al na een uurtje de grot uitschoof, lag voorname-
lijk aan het feit dat zij uitgerust en met een goed gevulde maag
aan deze kruiptocht konden beginnen. Bovendien wist de gids
de terugweg wel in één keer te vinden en hadden zij geen
Teresa in de groep die de verkeerde afslag rutnr en vervolgens
klem kwam te zitten. Eenmaal buiten gekomen, zagje eruit
alsof je in de hatte moessontijd' de Duindigt-Cross had gelo-
pen, alleen dan nog drie keer zo vies. Gelukkig was eÍ 's nachts
genoeg bier om al de modder weg te spoelen. Op het één-
twee- pauze-commando van Teresa werden de heupen en spie-
ren op salsaklanken soepel gehouden voor de volgende dag.
Sander en Steven hadden snel het riEre te pakken en waÍen
ondanks de vermoeiende dag niet meer te stoppen.

Zondag27 jwi
Vandaag stond alleen mountainbiken op het programm4 in
totaal zeventien kilometer klimmen en dalen. Voor ons - als

goed gerainde atleten - een eitje. De gids had er duidelijk meer
moeite meq want tijdens het oefenrondje werd hij al helemaal
zoek gereden. Sandra Henk en Joop hadden af en toe moeite
om hun stalen (mountain)ros in bedwang te houden en beland-
den aldus in het struikgewas. Het krachunens Maarten wist als
enige - dankzu zijn enorme turbodijen - het paÍcours geheel
fietsend af te leggen.

Ter afsluiting van dit fantastische Ardennen-weekend kwam
spontaan het idee op om bij 'Van der Valk' in Gilze-Rijen te
gaan eten. Aan het feit dat uiteindelijk enkele survivors bij de
in deze plaats gevestigde toekan zaten ta eten en de rest in het
vier kilometer verderop en eveneens aan de A58 gelegen filiaal
te Gilze, daar kon zelfs de in de groep aanwezige achter-achter-
neef van trnte Toos van der Valk niks meer a:m veranderen.

P.S. Teresa en Guus bedankt voor het initiatief en de organisa-
tie van deze survival. Gelukkig voor de HRR hebben we hier in
de buurt geen bergen/rotsen, anders zou een aantal leden mis-
schien gaan twijfelen aan hun lidmaatschap van een wegatle-
tiekvereniging.

The Sarvivors uitgerust met kruippdk envalheln
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VETERANENATTETIEK

door Ad Heijens,
veteranencommissie KNAU

Veteranensport bloeit
Sport is nog nooit zo populair geweest als de laatste jaren. Of
het nu gaat om georganiseerde of ongeorganiseerde sport, om
recreatieve- of wedsrijdsport, voor jongeren of ouderen: spor-

ten is "in". Nog geen 25 jazu. geleden beweerde men dat fysieke

inspanning het verouderingsproces versnelde en dat rust de

enige waarborg was voor een langer leven. Op dit moment

twijfelt niemand er meer aan dat de voordelen van sprotbeoefe-

ning vor de gezondheid net zo groot zijn voor ouderen als voor
jongeren. Door te sproten kan het biologisch verouderingspro-

ces zelfsomgebogen worden tot een vergroting van de fysieke

mogelijkheden!

De beoefenaars van sprot, of het nu gaat om joggers, wande-

laars, tennisspelers of wie dan ooh krijgen door te sporten geen

garantie voor een langer leven. Maar ze scheppen wèl voor-

waarden om onder optimale omstandigheden ouder te worden.

Er zijn voldoende onderzoeken gedaan om te bewijzen dat

hart- en vaaEiekten minder voorkomen bij mensen die een

goede tichamelijke conditie hebben. Bovendien kan een goede

conditie ertoe bijdragen dat men zich bij het ouder worden
goed blijft voelen en daardoor het dagelijkse leven beter aan

kan.

Toch is in Nederland sport nog steeds een activiteit die vooral

door jonge mensen bedreven wordt. Bij het vormen van een

oordeel over sport voor ouderen spelen bij mensen alledei
emotionele factoren en weerstanden een rol. Maat, hoewel

sport voor ouderen een confrontatie met teruglopende lichame-

lijke vermogens betekent, is het tegelijkertijd een demonstratie

van rvat er trot ver na de seniorenperiode fysiek nog allemaal
mogelijk is.

Ycteranensport een gat in de markt
Nederland is aan het vergrijzen en mensen beschikken over

meer wije tijd. Koppel hieraan ook nog het aspect dat men

meer zoÍg heeft voor de gezondheid, meer bewegen, goede

voeding en niet roken, dan heeft men de basis voor een grote

groep sportende ouderen. De commercie heeft dit gat in de

markt al lang ontdekt en is met succes op de trend ingespron-

gen: er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sportscholen,

fitness@ntra, sportieve vakanties, survivals enz.

En de sportverenigingen?
De sporwerenigingen zljn zich echter te weinig bewust in
welke riante omstandigheden ze verkeren. Er is in Nederland

een groot potentieel aan oudere sporters te benadercn.

Verenigingen moeten veteranen opvangen, iets bieden, behou-

den. Maar tegelijkertijd moeten ze gcr"d "luisteren" naar de

\ryensen van de veteranen: de oudere sporter koopt gezondheid,

wil waar voor zijn geld zonder betrokken te worden bij allerlei
wijwilligerswerk in een.vereniging.

voor de verenigingen zelf is de opvang van veteranen van

groot belang gezien het aftrcmende aantal jongeren en het
groeiende leger van oudere sporters. Helaas hebben alle mooie

woorden en beleidsinitiatieven van de laatste jaren er onvol-
doende toe bijgedragen de ouderensport en vooral de ouderen

"volwassen" te benaderen.

En wat doet de KNAU?
Bij alle sporters wordt een onderscheid gemaakt tussen pupil-
len, junioren en senioren, tussen mannen en vrouwen, noch laat
men een lichtgewicht tegen een zwaargewicht optreden. Men
deelt sport in categorieën in vanwege de "eerlijke srijd". Op
grond hiervan zijn binnen de afletieksport enige jaren geleden

de oudere senioren ingedeeld in de categorie "veteranen". Bij
de vrouwen is door de internationale afletiekorganisatie de leef-

tijd voor veteranen op 35 jaar gesteld en bij de mannen op 4O

jaar.Deze indeling geldt ook in Nederland. Gezien het verschil
in prestatieniveau worden de wedstrijden voor veteranen in
leeftijdsklassen van vijf jaar gehouden, waarbij - afhankelijk
van de leeftijd - ook afzonderlijke bepalingen gelden voor de
gewichten van kogel, discus, voor de hoogte van de horden

enz,

OuderenspoÍ is sport, het is volwaardig en moet niet gezien

worden als een surrogaat seniorensl»rt. Mensen boven de 35

jaar en 40 jau zijn zich goed bewust van wat ze doen en heb-

ben geen behoefte aan de meewarige blik dat "ze Írog zo nodig
moeten". Een veteraan is een serieus atleet die op zijn minst
respect verwacht voor dit standpunt. Respect dat moet zorgen

dat binnen de vereniging een plaats voor de veteranen wordt
ingeruimd.
Er is een goede start gemaakt. Maar de KNAU moet nog meer

geloof uitstalen ten aanzien van de veteranenatletiek. De hou-

ding van verenigingen is daarbij van wezenlijk belang. Zij vcr-
men inrmers deKNAU!

Veteranenbegeleiding in de vereniging
Veteranenatletiek is een nieuwe loot aan de atletiekboom waaÍ

we binnen de verenigingen geen raad mee weten. Veteranen

worden binnen verenigingen vaak niet (voldoende) serieus

genomen. Al eerder werd aangegeven dat het aantal veteranen-

leden snel kan groeien als we er op tijd bij zijn, want de con-
currentie vanuit andere aantrekkelijke spoÍten is groot. Bij de

wegatletiek is al gebleken dat ongeorganiseerde lopers niet
aÍhankelijk willen zijn van de atletiekvereniging. Maar hoe

vangen we de veteranen goed op in de vereniging?

Veteraan vriendelijke mentaliteit
Veteranen worden binnen de atletiekverenigingen geconfron-

teerd met een culhrur die, uiteraard, is opgezet rond jeugd en

senioren. Voor ouderen is in die cultuur geen aparte plaas.

Daardoor loopt de veteraan al snel tegen een muur van onbe-
gÍip op. Binnen de verenigingen is men vaak ook niet in staat

om prestaties van veteranen op hun waarde te schafien. Bij
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junioren en senioren is dat duidelijk.
Men is gericht op verder, sneller en
hoger, op ontwikkeling en gÍoei.
Voor veteranen geldt dat niet, die zijn
gericht op behoud en worden gecon-
fronteerd met prestaties die steeds
minder worden. De oudere sporter
wordt over het algemeen gezien als
een recÍeant, iemand die nog leuk en
gezellig bezig is. Dat veteranen tot op
hoge leeftijd binnen hun eigen cate-
gorie nog voortÍeffelijke prestaties
leveren, wordt nauwelijks gezien.

Alleen begrip en waardering voor de

inzet en prestaties van veteranen
vormt de basis voor goede veteranen-
opvang in de vereniging.

Veteranensport is één van de taken
van de vereniging
Voor de opvang en begeleiding is het
belangrijk dat we een onderscheid
aanbrengen in de groep veteranen.
Dat onderscheid betreft hun sportver-
leden:
- veteÍanen zonder atletiekverleden
- veteÍanen met atletiekvededen
- vetoranen die hun atletiekcarrière

nooit hebben onderbroken
Laatstgenoemde categorie is van be-
lang, omdat de veteraan van morgen
al vandaag in staat moet worden ge-
steld om te blijven sporten. En als dat niet zo is, zal men zich
binnen de vereniging af moeten vragen wat de oorzaak daar-
van is. Maar ook "nieuwe" veteranen (met of zonder atletiek-
verleden) moeten door een vereniging warm ontlaald worden.

Leren van andere verenigingen
De Unechtse vereniging Hellas heeft de veteranenbegeleiding
in 1989 succesvol opgezet. Een opzet die volgens ons navol-
ging verdient:
Na een onderzoek besloot men een veteranen-wedstrijdcom-
missie in te stellen, bestaande uit 6 leden die weer onderdeel
voÍmen van de grotere "commissie wedstrijd" binnen de ver-
eniging. De corunissie houdt zich bezig met zowel baan- als
wegatletiek voor vet€ranen. Informatie voor veteranen binnen
de vereniging wordt al snel naar de betreffende commissie
doorgestuurd. Men heeft criteria opgesteld voor representanten
aan NK's, voor wie de inschrijvingskosten worden vergoed.
Datzelfde geldt voor deelnemers aan de EK of \VK. Het
bestuur stelt veel belang in de presÍaties bij de competitie en
nationale en internationale evenementen. Kampioenen en
medaillewinnaar worden gehuldigd. Er zijn bestenlijsten,
clubrecords en een presÍatiebeker. Veteranen hebben een eigen
rubriek in het clubblad.

Het voorbeeld van Hellas is duidelijk. Sommige verenigingen
stellen één persoon verantwoordelijk voor veteranenzaken. De
ervaring heeft geleerd dat zo'n stÍuctuur risico's met zich mee-
brengt, want als die ene persoon uitvalt, stort meestal het eer-
der opgebouwde in elkaar. De voorkeur gaat er dan ook naar

uit om dit in commissieverband met meerdere personen te
doen. Men is dan minder kwetsbaar en kan de taken verdelen,
zodat" de werkdruk per persoon kleiner wordt.

Takenpakket veteranencommissie
Samenwattend stellen wij dat een goed functionerende vetera-
nencommissie de volgende taken heeft:
- het bieden van trainingsgelegenheid
- het bieden van een trainer die kennis heeft van belastings-

mogelijkheden voor veteranen, die gevoel heeft voor de
sfeer waarin veteranen willen trainen, die een bijscholing
wil volgen tot veteranentrainer

- het verwerven van kermis over veteranenatletiek voor een
breed kader binnen de vereniging

- criteria opstellen voor vergoeden van inschrijfgeld voor
NK's, EK's en WK's

- bevorderen dat een veteranenploeg deelneemt aan de vete-
ranen baancompetitie

- het bijhouden van wedstrijdresultaten, bestenlijsten per
categorie, bijzondere prestaties enz.

- het organiseren van wedsrijden voor veteranen
- het eventueel opzetten van medische of fysiotherapeutische

begeleiding
Uiteraard is het aantal taken afhankelijk van de omvang van de
veteranenconunissie. Toch lrant &ze lijst voor elke veteranen-
commisie het uitgangspunt zijn.

Ad Heijens
KNAU
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FIT TEN MIIES I993

Het organisatiero-
mité van de Fit Ten
Miles is al een tijd
vol enÍhousiasme be-
zig met de voorberei-
dingen van de 19e

december. 7n zljn er
de flyers, die al op
vele plaatsen zijn
verspreid en is er
binnenkort de start
van de FIT Loop-
groepen, waar ook
actief voor gepro-
moot wordt. Sinds
enkele weken rijdt er
een HTM bus met
reclame voor de Fit
Ten miles. Geduren-
de I maand voorafgaand aan de wedstrij( zullen er nog meer

HTM bussen met reclame voor de Fit rondrijden.

Dit is nog nuraÍ een kleine aanloop, want met de start van het
Pickwick Run Classics circuit op 29 augustus (Telematica loop
in Heerlen) gaim we echt actief promoten. We willen graag op
zoveel mogelijk wedstrijden in de regio en op de gÍote wed-

strijden in het land onze infofolders en raamposters versprei-

den. Want uiteraard
willen we dit jaar
weer meer lopers
naar Den Haag ha-
len dan vorig jaar.

Dus, als je naar een

wedsrijd gmt"
neem folders en
posters mee en ver-
spreid ze (bU de

inschrijving of in de
kleedkamers). Ook
op je werk, in wijk-
centÍa in de buurt,
bij sportverenigin-
gen, -hallgn en -vel-
den erc. etc. , kun je

Í)osters en folders
verspreiden.

Niet alleen in de voorbereiding van de Fit Ten Miles kunnen

we je hulp goed gebruiken, maar ook op de dag zelf. Dus,

wanneeÍ Cynthia je binnenkmt vraagt of je wilt helpen de 19e,

aanel dan niet en geef je op! Want zonder hulp van Hague

Road Runners, kunnen The Hague Road Runners de wedsrijd
niet organiseren!!

Aliena Leidekker

BUSINESS RUN De FIT TEN MILES 1993lopen met jouw eigen bedrijf?

Zoals iedereen weet gaat op zondag 19 december 1993 gaat de

FIT TEI{ MILES 1993 van start met wedstrijden over I - 3 -

6,2 - l0 Engelse mijlen (respectievelijk 1,6 - 4,8 - l0 - 16,09

km).
Als onderdeel van de officiële wedstrijd op de l0 Engelse mijl
kunnen bedrijven en instellingen, evenals dat in voorgaande
jaren het geval was, meedoen aan de ook ditjaar te organiseren

Wat houdt dit in?
Bedrijven en instellingen kunnen, uitsluitend bij de wedsrijd
over 10 Engelse mijl, met één of meer teams van minimaal 5

en maximaal 10 personen deelnemen. Deze teams strrten in
een apart vak achter de wedstrijdlopers, rlaar vóór de grote

schare recreatielopers;

de Business-Run kent een eigen klassering, met prijzen voor de

eerste 5 teams (bepalend zijn de tijden van de 4 snelste lopers
peÍ team); daarnaast is er ook een aparte beker vor de snelste

dame en heer uit de deelnemende BUSINESS-RLJN teams!

Aantal teams
Het aantal deelnemende teams aan de Fit Ten Miles BUSI-
NESS-RUN neemt aanzienlijk toe: namen er drie jaar geleden

nog maar een beperkt aantal teams deel en het jaar daarop jaar

al l8 teams, vorig jaar is het aantal deelnemende teams specta-

culair toegenomen tot in totaal 30 !!

Het organisatie-comité van de Business-Run van de in decem-

ber te organiseren FIT TEN MILES 1993 is naarstig op zoek

naar hardlopers die bij een bedrijf werken met belangsteling
voor deelname Íum een dergelijk evenemenfi vanuit sportief-
recreatief oogpunt maaÍ ook vanwege de goede mogelijkheden
die dit biedt voor bedrijfspromotie.

Contactpersoonlteamcaptain
Deelnemen aan de FIT TEN MILES 1993 in een Business-Run

team spreekt je aan en je wilt misschien wel contactpersoon of
teamcaptain zijn? Of misschien ken je iemand in het bedrijf
waar je werkt, die dit wel wil doen? Misschien een leuke actie
voor de Personeelsvereniging of voor de afdeling Public
Relations van het bedrijf waar je werkt?

AIle informatie over kosten van deelname, voorzieningen e.d.

staan in een binnenkort te verschijnen infobrief die wij graag

op vezoek aan belangstellenden toesturen.

Het organisatiecomité Business-Run FIT TEN MILES 1993

- Nico Tetteroo (O7O - 339.32.38)
- Hans van der Vecht(070 - 363.42.12)
- Trudy de Lange(070 - 321.15.05)
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GEEN UIWALTERS

Tnmer 1992: met enkele leden van de Haagse Road Runners
kijken naar de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse en dan
enthousiast zeggeni "Dat doen we volgend jaar ook!". Ons op
dat moment niet realiserend hoeveel training een en ander kost.
Met een groepje van 6 personen zijn we Íum het trainen gesla-
gen, te weten Ineke en Wim Hoogstad, Iet Vervoort, Dina
Konings, Anita en Luit van Houten. Incidenteel liepen
Waltraud en Bert Vingerhoed en Sonja van As met ons groepje
mee. Totaal hebben we tussen de 500 en 600 km getraind door
het meedoen aan wandeltochten.

Deze wandellochten (men zegt dat je voor de Vierdaagse onge-
veer 500 à 600 km moet hebben gewandeld) heb je nodig om je
spieren te laten weÍmen aan het vele wandelen. Je gebnrikt
namelijk andere spieren dan bij het hardlopen. Ook vergt het
lopen in een groep met verschillende lichamelijke condities en
voorkeuren (wanneer rusten en welk tempo lopen) een degelij-
ke voorbereiding. Daarnaast moet je op allerlei manieren pro-
beren zo min mogelijk blaren te krijgen. Sonmigen komen er
niet vanaf, anderen kunnen
uiteindelijk geheel blaar-
loos lopen. Met behulp van
een specialist op wandel-
schoenen gebied van een
Rotterdamse spoÍtzaah
Hans Rutten, kan er veel
gedaan worden. Sommigen
moeten speciale wandel-
schoenen kopen, anderen
doen het op hardloopschoe-
nen.

De vele wandeltochten die wij maakten, laten je op een gezelh-
ge manier je woonomgeving zien. Zo hebben wij in het kassen-
gebied van het Westland en langs de Nieuwe Waterweg gelo-
pen. Het duinengebied van ÏVassenaar tot Katwfk met schifie-
rende wandelroutes kennen wij inmiddels op ons duimpje. De
wandeltocht in de omgevrng van Pijnacker en Delft (Delftse
hout en vele andere mooie natuur plekjes) is de mooiste tocht
in onze directe omgeving geweest. De bloesemtocht in Gelder-
malsen, georganiseerd door het Rode Kruis, was het best geor-
ganiseerd en het meest indrukwekkend.

Ter voorbereiding op de Vierdaagse leek het ons verstandig
wat lichte massage tips te krijgen. De Sporunasseuse van de
Haagse Road Runners, Trudy de Lange, heeft ons een avond
wat elementaiÍe zaken van het masseren bijgebracht zodat we,
indien er geen masseur aanwezig zou zljn in het sportcentrum
waaÍ we sliepen, in ieder geval bij elkaar de benen wat konden
los maken.

En dan is het zover. Op maandagavond 19 juli togen we om
9.08 uur vanuit Voorburg met zín allen met de rein naar
Nijmegen. In Nijmegen aangekomen hebben we eerst koffie
gedronken op het station en daarna de bus genomen naar het
Sport Gezondheid Centrum Nijmegen 82 (een fitrpss centrum
op 20 minuten loopafstand van starífinish).

Op de eerste wandeling om 4.00 uur 's morgens gewekt. Het
kostte wel enige moeite, tnaff na een douche, een flink onöijt
(eiwiuen en drinken!) en het goed verzorgen van onze voeten
vertÍokken wij naar het gebouw "de Vereeniging" in het cen-
tÍum van Nijmegen om te staÍten. Na een kmpje in de startkaart
was het dan zover. Het was ongelofelijk hoeveel toeschouwers
er om 6.00 uur 's morgens al op de been waÍen, met name stu-

denten die volgens ons niet geslapen hadden. De stereo torens
stonden luidkeels allerlei opzwepende liederen te produceren.

Dit was overigens bij de start van de 50 km om 4.00 uur (o.a.

Bert en Willem) ook al het geval. Deze eerste dag ging het
lopen moeilijker dan verwacht.
Wij hadden geluk dat wij in Elst aan het rusten waÍen toen een
donderbui van een half uur deze steek teisterde. Aan het eind
van de dag waren we vermoeid en hadden we meer spierpijn
dan op een gewone rainingstocht.Zotden dat de indrukken en

de spanningen zijn geweest? Wie weet!? Het lopen met gÍote
aantallen mensen heeft overigens iets gezelligs. De soldatenco-
lonnes van alledei nationaliteiten, trekken elke keer veel aan-

dacht. Met het zingen (schreeuwen) van marsliederen "allouet-
te", "a lady in blue", "push, push, harder, push, push, soldiers
coming, get out of the way" en de nodige lachwekkende varia-
ties daarop, komt men de dag door. Mocht je in de toekomst
horen: Road Runners coming, get out of the way, dan weet je
dat wij dat zijn. Sonmige deelnemers brengen hun eigen oud
Nederlandse liedjes ter ore. Ook het Iied "oh, wat zijn die men-
sen stil" wordt regelmatig gezongen.

Na het lopen konden we alleen maar denken aan het even lig-
gen op ons bed en het nemen van een douche. Het was overi-
gens heerlijk dat we niet zelf voor ontbijt, lunch of diner hoef-
den te zoÍgen, want je hebt tijdens dergelijke wandeldagen
genoeg aan het zoÍgen dat je "qr de been" blijft! Na het eten
was het nog wat kletsen c.q. rusten (lezen, walk-man luisteren)
op je be{ koffie drinken. Tegen 10.00 - 11.00 uur ging het
licht uit en begon men aanstalten te maken om te slapen.
Gemiddeld kwarnen we Íum een nachtrust van 5 uur slaap, het-
geen best wel opbreekt aangezienje een behoorlijke inspanning
levert overdag.

De 2e dag gingen wij naar Wijchen. Vlak voor dat wij op de
terugtocht in Nijmegen aankwamen, hebben wij in een leger-
kamp moeten schuilen voor de tweede (en laatste) hoosbui
deze viodaagse. De temperatuuÍ was ongeveer 18 graden en
dat is ideaal voor een wandelvierdaagse. De laatste 3 km waren
erg vemroeiend. Elke avond hebben we overigens wel wat rek-
en sEekoefeningen gedaan om de spieren wat los te maken.
Sommigen lieten de benen masseren door een sportmasseur die
in het fihesscentÍum aanwezig was.

De derde d4g was eënzwrÍe tocht omdat wij de "zeven heuve-
len Íoute" moesten afleggen. Dit is een tocht door een heuvel-
achtig gebied, met narne de trpeede helft van het parcour. Het
was een schitterend gezicht hoe op de steilste heuvel een colon-
ne Amerikanen onder het schreeuwen van de teÍmen
"push..push..harder" riunish in hoo-g tempo dze heuvel op maÍ-
cheerden. De laatste 5 km waren ook nu weer eÍg zwa Í.
Tevens hadden wij de hele dag gevoelige branderige voeten,
met name onder de bal van de voeten.
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De laatste dag was dit nog erger, en daardoor keken sommigen
van ons elk uur uit naar de rustpauze omdat de voeten zenr heet
werden en de spierpijnen regelmatiger. Het kwam nu aan op de

wilslaacht om door te lopen. Het was overigens de laatste d4g

ook minder druk langs de route, want iedereen wilde bij de
intocht in Nijmegen zijn. Wij hebben gemerkt dat je met name

de laatste dag geniet van elke afleiding (een ap,plaus, een
gezongen liedje of een gekregen stukje koÍnkommer) tijdens
het lopen. Je denkt dan telkens een 100 meter niet aan de voe-
ten/spieren of de nog af te leggen kilometers. Regelmatig ston-
den er danook mensen langs de kant met snoepjes, drinken,
komkommer etc.. WaaÍ we overigens de laatste 2 dagen van
genoten hebben was de rustpos-

ten van militairen. Dat is toch
echt een belevenis! Als burger
mag je daar ook gebruik van
maken, en het heeft een heel
apart sfeertje. De laaste 10 kilo-
meter staat het publiek drie rijen
dik te kijken naar de deelne-
mers. Dit geeft een kick. Je ver-
geet enigszins je fysieke onge-
makken. Vlak bij de finish ston-

den kennissen ons met bloemen
op te wachten. Zowel voor de
wandelaars als de toeschouwers
is een dergelijke intocht een

belevenis. We vielen goed op
aangezien we complete z.g.n.
"Eurostyle"-outfits (felrood)
geleend hadden van de
ABN/AMRObank.

Na het in ontvangst nemen van de medaille en in de weten-

schap dat we als eerste HRR-groep allemaal de tocht uitgelo-
pen hebben, zijn we zo goed en zo kwaad als het ging naar de

sporthal gegÍum waaÍ we eerst lekker op bed uitgerust hebben.

Na een douche en wat eten zijn we met de trein richting Den

Haag vertrokken, echter de rein ging maar tot UEecht in ver-
band met een blilseminslag bij l+Iy'oerden. We zijn toen via
Amsterdam naaÍ station Holland Spoor getrein( waar we met
de taxi nÍuu station Voorburg zijn gegun om onze auto op te
halen. Iïet was namelijk inmiddels zateÍdag 24 ju,li 01.30 uur
en er reed geen trein meer. Een complete rarnp dus. Ons uit-
houdingsvermogen werd deze dag voor de tweede keer op de
proef gesteld. Een volgende keer (!) blijven we ook vrijdag nog
slapen en gaan pas zaterdags op ons gemak naar huis.

De volgende dag om 16.00 uur kwamen wij als groep weer bij
elkaar om ons door Trudy te laten masseren. Dit was heerlijk.

Enkelen onder ons waren zwijg-
zaam omdat ze nog moet waÍen
en anderen konden hun gedach-

ten nog niet goed ordenen waar-
door bepaalde redeneringen on-
verwachts onafgemaakt bleven.
Om 10 uur 's avonds ging een

ieder huiswaarts.

Bij de finish in Nijmegen zeiden
velen "Dit eens maaÍ nooit
weer", rruutr nu denken wij "wel-
licht in 199411995 nog een

keer". MaaÍ eerst staat volgend
jaar zomer de l2-uurs estafette
aan de Laan van Poot op het
programma.

Al met al was het een hele bele-
venis en een enoÍme inspanning

en flink afzien maar...... wij hadden het niet willen missen!

Dina, Iet, Ineke, Wim, Luit enAnita

ró

V/ie reedt volgendjaar in onze voetsporen?
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HET NIETIWE SPORTIEVE SEIZOEN'93.'94
GAAT VAN START!!!

ZIER RUNNING, nÍuÍ wij verwachten bij ieder HRR-lid beken( is er klaar voor. De hardloop-speciaalzaak voor Den Haag
en omstÍeken, heeft een nieuw assortiment speciaal-schoenen. Met een professionele aanpak en een deskundig advies worden

u de beste sportschoenen Íungemeten. Ook kunt u , qp onze speciaal hiervoor aangelegde sportvloer, uw nieuwe sportschoenen
testen. Naast sportschoenen, heeft Zier Running ook een nieuwe collectie sportkleding, sportsolJ<en en accessoires.

Maar ook In + Out, de speciaalzaak voor veld- en zaalsporten heeft weer nieuwe plannen, nieuwe verkoopacties en nieuwe
strijdlust. En laten we de nieuwe collectie schoenen, voor diverse sporttakken, kleding, aerobic outÍits en accessoires

vooral niet vergeten.

Zier Running en In + Out zijn gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 630-632.

Wij wensen the Hague Road Runners een succesvol seizoen toe en hopen u snel in onze winkels
te mogen begroeten.

Met sportgroeten,
Zier Running / In + Out

PRESENTATIE HRR.BROCHURE & BORRET

ZATERDAG ó NOVEMBER I ó.OO UUR

Voor het eerst in het nu bijna lO-jarige bestaan van The Hague
Road Runners zal er een officiële informatiebrochure over
HRR verschijnen. Het is tevens het eerste wapenfeit van de, na
de laatste Algemene Ledenvergadering in het leven geroepen,

P.R.-Commissie.

Tot op heden zag het bestuur zich almaar genoodzaakt om rele-
vante infonnatie met betrekking tot HRR op een simpel A4-tje
je presenteren. Dit was in belangrijke mate te wijten aan de
constante onzekerheid over een vaste lokatie voor HRR. Door
de recente ontwikkelingen afgelopen zomer heeft het bestuur er
het volste vertrouwen in dat HRR de komende jaren het onder-
komen aan de Buurtweg als vaste accommodatie kan beschou-
wen en is er een einde gekomen Íum de jarenlange onzekerheid.

de vervulling van deze wens gaan werken met als resultaat een
mooi vomrgegeven en handzaam boekwer§e met algemene
informatie.

Op zaterdag 6 november om 16.fi) uur zal het eente exem-
plaar van de inforrnatiebrochure aan de voorzitter van HRR
overhandigd worden. Alle deelnemers van de Fit Loopgroepen
krijgen na aÍloop van hun training een exemplaar overhandigd.
Hetzelfde geldt ook voor alle aanwezige HRR-leden. Dit heu-
gelijke feit zal aansluitend gevolgd worden door een bmrel
voor alle deelnemes aan de Fit loopgroepen en de leden van
HRR Het is eveneens een goede gelegenheid voor die leden,
die door blessureleed of om welke andere reden dan ook de
laatste tijd het contact met de vereniging enigszins hebben ver-
loren, om weer eens naar de Buurtweg te komen; wie weet,
leidt dit weer tot een actief lidmaatschap!Een officieel visitekaaÍje voor potentiële leden was een grote

wens van het trestuur,.mede met het oog op het lO-jarig bestaan

van HRR in 1994; aldus is de P.R.-commissie enthousiast aan Noteer deze datum in je agenda u tot zaterdag 6 rwvember.

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat By.

Karel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
TeleÍax: 070-3607951
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WEDSTRIJDKALENDER

DEEEN VAI\ DE VIER.LOPEN
De 6 atletiekverenigingen, waaronder ook de HRR, verzorgen
komend seizoen weer de een van de vier-lopen (10 km wed-
strijd).
De drie best gelopen tijden tellen mee voor de competitie per
categorie (damesÀeren senioren, veteranen I, II erc).
Per wedsfijd wordt er een loterij gehouden.
De voorinscbrijving is gratis.

Noteer al vast in de agenda:
24 oktober 1993 bU Haag Atletiek, Laan van Poot te Den Haag
27 november 1993 bU de Delvers/I(oplopers te Delft
29 januari 1993 bij Sparta, Den Haag
9 april 1993 bij de HRR te Wassenaar

Meer inforrnatie hierover bij: Herman van der Stijl

NK MARATHON VOOR VETERANEN IN EINDHOVEN
De lOe MARATHON EINDHOVEN vindt plaats op zondag
l0 oktober 193. Door de KNAU is het Nederlands Marathon-
kampioenschap voor veteranen aan Eindhoven toegewezen.
Volledige informatie en documentatie is inmiddels bij de wed-
strijdsecretaris aanwezig.

Programma:
De start van de hele marathon is om 12.30 uur. De wheelers
staÍten 25 minuten eerder, dus om 12.05 uur.
Daamaast is er opnieuw de zexr druk bezette halve marathon

(open wedstrijd): de start is om 11.00 uur, en ook hier een iets
venrroegde staÍ voor de wheelers: om 10.50 uur.
Voor de beginnende recreatielopers is er om 10.30 uur een l/8
marathonloop (5,4 km).

Insc hr ijving N K v et eranen :
Op zaterdag 9 oktober en zondag 10 oktober is er nog gelegen-

heid tot na-inschrijven. Dat geldt echter niet voor de deelne-
merVsters aan het NK veteranenkampioenschap. Deelname is
alleen mogelijk indien wordt vóóringeschreven (uiterlijk tot l0
september).

OCE EKIDEN
De ekiden, de van oorsprong Japanse estafette-marathon, heeft
ook in ons land zijn inEede gedaan.

Een team lopers legt de afstand van 42.195 meter af. Een team
bestaat uit 6 lopers die ieder een deel van de marathon lopen.
De KNAU is samen met de finna Océ op de trend in Nederland
"ingesprongen". Gedurende een aantal jaren zal Océ Neder-
landse Ekiden-wedsfijden sponsoren. Er zljn voor het komen-
de winterseizoen vier lopen in een Océ Ekiden Circuit ver-
enigd: 10 oktober l993,Zwolle

7 november 1993, Dordrecht
20maart 1994, Vught
l0 april 1994, Utrecht

Infomratie: wedsrijdsecretariaat HRR of KNAU, Íel. 0342U
32420

HRR - WEDSTRIJDKATENDER tgg3 / tgg4
Datum
18 sep

18 sep

18 sep

18 sep

19 sep

19 sep

19 sep

20 sep

25 sep

26 sep

26 sep

26 sep

26 sep

26 sep

2 okt
3 okt
3 okt
3 okt
9 okt
9 okt
9 okt

10 okt
10 okt
10 okt
l1 okt

Afstanden
25 km
2l km
100 km
42km
16 km
l0km
42km
5.5 km
10 km
10 km
12 km
2142km
42km
21 km
l6 km
21 km
15 km
2lkm
21 km

Start
14.00
11.00

18.00

9.30
13.45

13.45

18.45

13.20
14.15

11.30
12.00

Naam
25 km van Middelburg
Halve Marathon Katwijk
Run'93 & 10x10km estaf.
Marath des Chateaux du Médoc
Dam totDamloop (Pickw RC)
Brandersloop
Regensburg Marathon
HRR Time Trial
Coenecooplo<ïp
Stadshartloop
Singelloop
Amsterdam Marathon
Berlijn Marathon
Route du Vin
10 Engelse Mijl
Singelloop (Pickwick RC)
15 km Helmond
WK Halve Marathon
Halve Marathon Zwolle
Boulevardloop
l0 Engelse Mijl
NK Marathon Veteranen
4 x 15 km c stafette

30 km loop
4 Mijl van Groningen

Plaats
Middelburg
Katwijk
Winschoten
Pauillac (F)
Amsterdam
Schiedam
Regensburg (D)
Clingendael
Waddinxveen
Zoetermeer
Uhecht
Amsterdam
Berlijn (D)
Remich (Lux)
Ablasserdam
Breda
Helnond
Brussel
Zwolle
Vlissingen
Barendrecht
Eindhoven
Unecht
Dordrecht
Groningen

l6 km
2L42kra
15 km
30 km
6.4 km

t4.30
14.00
HAC

PEC I91O
13.00
l4.oo
12.30

11.00

13.00
Argo-77

lnlichtingen
ott80-36226
01718-28059
05970-12272

o72-338136
oto-4701987

01727-13U3
079-2t1854
030-341978
020-6630781

01859-15903
o'16-222444

ott84-12341
oto-4806427
040-387775
030-935057
078-181406

19



16 okt
ló okt
l7 okt
17 okt
23 okt
24.okt
24 okt
30 okt
30 okt
31 okt
31 okt

7 nov
14 nov
14 nov
14 nov
21 nov
27 nov
28 nov

5 dec
12 dec
19 dec

31 dec
9 jun

16 jan
30 jan

5 feb

5 feb

6 feb
13 feb
13 feb
20 feb
20 feb
26 feb

6 mrt
12 mrt
19 mrt
20 mrt
26 mrt
27 n,rt

Avantri Dijkloop
Baggermolenloop
Haarlem-loop
20 Kilometes de Paris
Wipmolenloop
De Haagse Tien
Broekpoldercross
Geul-Techniekloop
Alphen Noord Cross
Brabantse Herfstrnarathon
Bloemenshowloop
Océ Ekiden
Grebbe Cross

Ulftaloop Badhoevedorp
New York City Marathon
Zevenheuvelenloop (Pickw RC)
Gouda Cross

Warandeloop (UCC)

Zandbos Cross

Duindigt Cross (UCC)
FIT Ten Miles (Pickwick RC)
Sylvester Cross (UCC)
Halve Marathon Egmond (PRC)

Sprint Cross (UCC)
AA Drink Bataven Cross

Midwinter Marathon
Las Vegas Marathon
Keien Cross (UCC)
Marquetteloop
NK Veldloop VeteraDeD

Marathon Schoorl
NSK Veldloop
Giessenloop

ReebokNK Veldloop §UC)
Twintig van Alphen (PRC)
Westland Marathon
Océ Ekiden
City-Pier-Cityloop (PRC)

Golden Tuliploop

20 km
l6 km
2l km
20km
5-15km-uurloop
l0km
3.4-8.2 km
15 km
3-9 km
2142km
l0 km
42Yrn

Schoonhoven
Sliedrecht
Haarlem
Parijs (F)

Gorinchem
Den Haag
Vlaardingen
Vlaardingen
Alphen a/d Rijn
Etten-Leur
Aalsmeer
Dordrecht
Rhenen

Badhoevedorp
New York §S)
Nijmegen
Gouda

TiLlburg

14.15
t3.45
t2.30

14.30
14.00

13.30
14.00

Hercules
Arena
Kombijsport

t2.N

LGD
Haag Atletiek
13.30
AV Pijnenburg

Sprint
De Bataven

De Keien
DEM

Nova

AV Sliedrecht

AV Wieringermeer

Prins Hendrik

AV Haarlemmermeer

ot823-82250
0t8r';o-t6702
023-276767
070-390t597
01830-21481
070-323846r'.

0to-4744969
oto-47M969
01720-75tr5
ot62t-r7302

080-603877
ot820-32263
0L3-676178

070-3973281

02206-1362

070-3177024.

o70-3177024

61 km
42km
15 km
9km
8km

16 km
8km
21 km

18-2842 km
42km

42km

20 km
2142km
42km
21 km

42km

Deume
Wassenaar
Den Haag

Soest
Egmond aanZee
Breda
'Wassenaar

Apeldoorn
Las Vegas (VS)
Uden
Beverwijk
Apeldoorn
Schoorl

Sliedrecht

Wieringermeer
Alphen a/d Rijn
Naaldwijk
Vught
Den Haag
Hoofddorp

New York (VS)6 nov New York City Marathon
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allerhande illustraties voor allergeschoeide klanten
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ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

TECHNISCHE COMMISSIE TRAINERS

Herman v.d. Stijl
(tel.:070-3939485)

Allard Kappetein
(tel.070-3471820

Hans Zuurmond
(tel. 070-3556039)

Marianne Koopman
(tel.: 070-3476131)

BEsruUR

voorzitter, ad interim contact-
persoon bestuw, contactpesoon
trainers (voor afoielding en

zaken van niet-technische aard)
en financièh
CPC-actie, wedsrijdorganisatie
en topspoÍters

topsporters en trainersbegelei-
ding (techn. uitvoering)
+ public relations

secretariaat en CPC-actie

organisatie wedsrijden en
trainersbegeleiding, resultaten-
registratie + beheer materiaal

Ronald Boekkamp
Anne van Eeuwijk
Pieter de GÍaaf
Ton Heerkens
Henk Hoogeveen
Willem Hoogsad
Ben van Kan
Rob Krahmer
Joop den Ouden
Jacques Overgaauw
Frans Perdijk
Herman van de Stijl
Heidi van der Veer

PARAÀ{EDISCH CORPS

a70-3973281
070-3557013
wL-768370
w0-3961717
070-3550173
01736-7736
070-3470284
070-3298767
070-320/;095
070-3479234
w0-347z,20
070-3939485
u0-3901s97

Het bestuur van

Ton Vermolen
(voorzitter)

Jelle v.d. Veen
(vice-voorzitter)

Hellen Hauser
(secretaris)

Ed Biersteker
(le penningmeester)

Aad Overdevest
(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedsrijdsecr.)

Noortje Alberts
(commissaris)

Guus Zijdenbos
(ledenadministÍatie)

THE HAGUEROADRT'NNERS
Buurtweg 128,224 AJ Wassenaar
Tet.070-3281U25

Damsigtstraat 63,
2272XP Voorburg
tet.07G.3860097

Muurbloemweg 97,
2555 ND Den Haag
tet.070-3236@2

Frits SlompstraaÍ29,
22«DW Leidschendam
rel. W 0-320/;W5 (070-34065 M, wak)

Nachtegaallaan 9
2224|C KarwUk
teI.01718 - 13074

Katwijkseweg 19a
"2242P8 Wassenaar
tet.0l7sl-lzffi

Tantdzeggelm l53,
2554tfrvl Den Haag,
tel. 07G3681@7, gno 5699215
t.n.v. wed.sec. HRR te Den Haag

A. Duyckstraat 100

2582 TN Den Haag,

rel.07G,3540690

J. J. Heggestraat 76
2552G2 Den Haag
tel.07G3976106

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Masseurs:
maandag- + evt. donderdagavond
woensdagavond:
Kosten per behandeling: f 10,-.

rel. : 070-3839884 (werD
rel.: 070-3866082 (privé)

Trudy de Lange
Gijs Kievith

Consultatie fysiotherapeut
Iedere maandagavond na 20.00 uur,
Kosten per consult Í. 3,50.

REDACNE

Redactie

Hellen Hauser

Els Bloemen

Fred v.d. Gon Netscher

Ruud van Groeningen

Peter Magnee

Renée van der Roest

HOT ROAD REVIEW

Frits SlompstÍaat29,
22«DW Leidschendam
tÈL. 07 0-32M095 (07G3406544, werk)
Parsifalsuaat 11,

2555 rWG Den Haag
tbt.070-3256882
Puttensestraat 37,
2583 PA DenHaag
tel. 07 0-35247 15 (035 -7 2175 1, werk)
2e Ant.Heinsiusstr. 84,
2582VW Den Haag
tel. U 0 -3 544992 (0 l7 93 - 1940, werk)
Uilebomen 92,
25ll CS Den Haag
tel. 070-3638 140 (07 0-3522541, werk)

Vermiljoenstraat 53,
2284GV Rijswijk
tet.070-3943193
NieuwediepstÍaat 14,
2547 TJ Den Haag
ÍeI.070-3238801

Nico Tetteroo
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterialen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe HavensÍaat 5, 2272 AD Voorburg, t6l. 070 - 387 06 06
(grens Voorburg-Leidschendam, aan het Riin-Schiekanaal op het
terrein betonmortelcentrale Mebin B.V.)
Openingstiiden:
Showroom: maandag Vm vriidag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.00-21.00, zaterdag 09.0&13.00 uur
Verkoop bouwmrtod.lcn: maandag Vm vriidag 07.30 - 16.30 uur.
Zaleídag gesloten.

OOK ZAA[- EN

ZIER RUNNING

tÀÀil vax itttRDttv00nT 632 2tó4 at( 0tl1 Salc Ttt. 3ó8 30 74

NAAST

hier uw advertentie ?

Voor een A-vier betaalt u slechts Í 300,-- per jaar of f 60,--per keer.
Andere formaten zijn ook mogelijk.

Meer inÍormatie kunt u krijgen bij:
Hellen Hauser, tel.: 070-3204095 of 3406544
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Welke clubleden met een eigen bedrijf willen een advertentie plaatsen
in dit aantrekkelijke clubblad



HUISHOUDEIIJK REGTEMENT

Betuu
1. De voorzitter, secÍetaÍis en penningÍpester vorÍnen te zamen het Dagelijks Bestuur.
2. Het DagelUks Bestuur behaÍtigt de dagelijkse gang van zaketr eo kan beslissingen

nemen in zaken die geen uitstel gedogen. Deze beslissingen dienen achteraf te wor-
den goedgekeurd door de overige bestuuÍsleden.

3. In de bestuursvergaderingen kan ieder bestr,rurslid één stem uitbretrgetr. Stemmeo bU
schrifteluk verleende volÍnacht is toegestaan.

4. De vooÍzitter leidt de vergadering van het b€stuuÍ eo het Dageluks Bestuur. Bij onÈ
stentenis van de voorzitter, kiest het bestuuÍ uit haaÍ midden een vervangend vooÍzit-
teÍ,

5. De secretaris, o[deÍ aDdeÍe, is veraltwoordelijk voor de voorbereiding en oÍganisatie
vatr bestuus- en dagelijks- bestuursvergaderingeo alsmede (in samenwerking met de
overige bestuursleden) van de Algemene Vergaderingen (AV) (agendering, convoca-
ties, trotulen, e.d.).
Het secretariaat fungeert als algemeen postadres voor instaoties in etr buiten de ver-
eniging. De secrettris coördineert de ledenadministratie etr verzorgt de inhoductie
binnen de vereniging.

6. Van alle bestuurs- en dagelijks-bestuuÍsvergaderingen worden notulen gehouden, die
na goedkeuÍing worden gedateerd en ondeÍtekend door voorzitter en nohlisL

7. Voor elke Agemene VergadeÍing, bedoeld in art. 16 lid I deÍ Statuten, is de penning-
meester belast rnet de vooÍbereiding van de begÍoting vooÍ het koÍnende vercnigings-
jaar.

8. Het in aí. I I lid 3.a. van de Statuten genoemde rooster voor bestuurswisseling wordt
zodanig opgesteld, dat vootzitter, sedetaÍis en penningÍne€ster niet in hetzelfdejaaÍ
afueden.

9. Indien een aftredend bestuurslid zich niet herkiesbar stelt, draagt het bestuuÍ kandi-
daten voor de te venullen vacatuÍe(s) voor, middels de ageoda van de AV waarin
nieuwe bestuursled€n moetetr worden gekozen.
Tot de aanvang van de AV kumen de voordÍachten vatr het bestuuÍ worde0 aangÈ
vuld door de leden door schrifteluk namen vao tege[kaodidaten in te dienen bij het
secret Íiaat van de vereniging. Elke voordracht van tegenkatrdidaten moet worden
ond€Ísteund door tenminste 10 stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een door
de tegenkandidaat ondertekende verklaring dat met de kandidatuur wordt ingestemd.

10. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, benoemen de overige bestuursleden een
plaatsvervanger en doen hiervan schriftelijk mededeling aat de leden.
Indien de penningmeester tussentijds afheedt, doet hij veÍslag omtrent de stand vatr
zaken van de kas aao de kas-commissie, waarna hij de kas aan zijn opvolger over-
draagt. Het tussentijds aangestelde bestuurslid is op de eerstvolgende AV aftredend
en direct herkiesbaar.

ll. Het bestuur kan besluiten dat bestuursleden commissie-vergaduingen bijwonen.
I 2. Het bestuur geeft volmacht aan door haar benoemde vertegenwoordigers in instatrties

als de Afdeling Den Haag van de KNAU en dergelijke. Deze volmacht is te allen
tijde dooÍ het bestuuÍ henoepbaar.

I 3. Het bestuur is bevoegd tot benoeming buiten commissieverband vao functionaÍissen,
zowel voor een advis€rende als voor eeo uitvoeretrde taak.

Lldmaatschap
14. Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschiedetr bij het se.retariaat van de vereni-

ging door middel van een aanmeldingsformulier. Meerderjarige personen onderteke-
netr de aanmeldiog persoonlijk Bij minderjarigen ondeÍtekent ook één der ouders of
voogden.

15. Lid kunÍe[ worden personen, die op het Íloment vat aanmelding de leeftijd vaa 16
jaar hebben bereilÍ. Het bestuuÍ is evenwel gerechtigd om hierop uitzondeÍiogen te
maken.

16. Van het ogenblik af waarop de aanmelding het bestuuÍ heeft beÍeih, gmt het kandi-
daat-lidmaatschap in.
Het kandidaat-lidmaatschap zal na zes weken oveÍgaan itr lidÍnaatschap.

17. Idien nieuwe leden bij hun aanmelding als lid van H.R.R. nog lid zijn van een andè
re atletiekvereniging, dienen zij de naam van deze andere vereniging bij hun aannrel-
ditrg te vermelden, zodat om de overschrijviog van het lidÍnaatschap naar H.R.R. ver-
zocht kan worden.

I 8. Leden van andere atletiekveÍenigingen die wensen deel te oeÍÍEn aan onze trainingen,
zordet dat zij zich willen aanmelden voor lidÍnaatschap, kumen daaÍtoe een schÍifte-
lijk verzoek indienén bU het secÍetariaat van de vereniging. Zij worden dan geregis-
treerd als gastlid, hetgeeo inhoudt dat ziJ tot ééÍ maand na registratie gratis kunoen
deelnemen aan de trainingsactiviteiten van de vereniging (erclusief wedstÍijden),
waarna zij contributie gaan betalen.
Gastleden hebben geen steÍnÍecht en kuillen geen lid van het bestuuÍ zijn.

19. Het bestuuÍ is bevoegd aan ieder gast- of katrdidaat-lidmaatschap teÍstond'een einde
te Ínaken, alsmede een termijn te bepalen, binnen welke dezelfde persoon niet ander-
Ínaal zal kunnen worden geaccepteerd, op grond van de houding of gedragingeo van
betÍokke[e of andere voor het bestuuÍ relevante Íedenen.

20. Adreswijzigingen dienen schrifteluk aan het secretariaat vaÍl de vereniging te woÍden
geÍneld.

21. Opzegging vatr het lidmaatschap moet uiterluk vier weken voor het eitrde van het
boekjaar schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worde0 gemeld.

Algemene Vcgadering
22. l-edcn hebben h€t recht vooÍstellen op de agenda van een AV te doen plaatse[ ZU

dienen dit voorstel schrifteluk tenminste één week voor de AV in bij het bestuur, via
het secretaÍiaat van de vereniging.

23, Ovq punten die niet op de agenda zijn geplaatst conform het vorige aÍtikel, kao de
AV na slemming wel spreken, Ínaar geen beslissing nemeo.

24. Io aansluiting op art. 17 van de Statuten geldt, dat ieder voorstel atsoDd€Íluk in steÍ!
ming woÍdt gebracht. Is meer dao éétr vooÍstel betreffende hetzelfde onderwerp op
reglementaire wijze ingediend, dan wordt het vooÍstel dat naar oordeel van de voor-
zitter de verste strekklng heeft, het eerst iD steÍming gebracht.

25. A.lle leden hebben Íecht van ametrdement betÍeffende punten die op de agenda staan.
Amendementen en sub-aÍrendemeoten Ínoeteo door minstens vijf leden worden voor-
gesteld en schriftelijk bij de voorzitter tijdens de vergaderitrg worden ingediend.

26. Men wordt eerst dan geacht teÍ vergadering aanwezig te zijn, als men de presentielijst
heen gerckend.

Geldmlddelen
27. In aansluiting op aÍt. 8 lid 2.a. van de Statuten zijtr leden, die zich v66r de tiende

maand vao het lopende boekjaa hóben aangemeld, gàouden tot het betalen van de
geàele jaarcontÍibutie. Bij aanmelding n6 de negende maaod van het lopelrde boek-
jaar is 40% van dejaarconhibutie verschuldigd.

2E. De jaarcontributie van een gasflidbeflÍaagl 75% van de jaarcontributie.
29. Nieuwe leden dienen naast de jaarcontributie een entreegeld te betalen. Deze woÍdt

vastgesteld door de AV.
30. De verschuldigdejasrcontÍibutie dient op de eeÍste ,leg van elk boe§aaÍ betaald te

zijn. Voor nieuwe ledetr geldt in her eeÍste jasÍ de dag waarop het lidÍnaatschap is
ingegaan.

31. Deverschuldigdejaarcontributiedient,vooÍzovernietreedsopeeoanderewijzevol-
daan, te worden gestort op de daarvoor door de penningÍneester aaogewezen bank- of
giÍoÍekenitrg vaD H.R.R.

32. Na betalingsachterstatrd van zes weken volgt nog twer maal een herinnaingsaanbie-
ding Bij de eente aanmaning wordt het te betalen bedÍag verhoogd met een boete
van l0% van de jaarcontributie. Na zes maanden betalingsachterstatrd volgt Íoyc
ment.

33. In aansluiting op art. 8 vao de Statuten is het bestuur bevoegd in bijzoodae gavallen,
zulks teÍ beoordeling van het beshlur, vrijstelling of vermindaing van contributie toe
te staan.

34. In aa$luiting op arl 15 van de Statuten doet het beshruÍ iD etrig boekjaaÍ aatr de AV
een vooÍstel over de bestemming van een voordelig dan wel nadelig saldo van de
jaanekening.

35. Het bestuuÍ mag zonder toestemming van de AV geen geldleningen sluiten, waaóij
de verenigilg gebondeo wordt voor een totaalbedrag van boven de 5.000 guldeo per
verenigingsjaar.

36. De penoingmeester is gererhtigd alleen die onkostenvergoeditrgen uit tr keren, die
zijn voozien van de haodtekeoingen van een daaíoe bevoegd bestuurslid en een
ander lid van het dagelijks bestuuÍ.

37. Alle dooÍ de peoniogmeesteÍ te verrichteo betalingen boven een tevoren door het
bestuuÍ vastgesteld bedrag, dienetr tezijn voorzien van de handteketring van een van
de andere leden van het dagelijts bestuur, alvorens tot betaling kan worden overge-
gaan.

38. Eventuele boetes, opgelegd door de KNAU, kunnen dooÍ het bestuw worden doorbe-
rekend aan het b€tÍeffeude lid.

Clubblgd
39. De vereniging heeft een verenigingsorgaa.n, genaamd'HOT ROAD REVIEW'. Het

bestuuÍ kan hierin te allen tude anikelen plaaBen die haaÍ dienstig voorkomen.
40. . Het HOT ROAD REVIEIV verschijot minimaal vier keer peÍ jaaÍ en valt onder de

veÍatrtwoordelijlheid van het bestuuÍ. De redactie bestaat uit minimaal twee ffr€Íder-
jarige leden.

lilcdstrfdcn
41. IrdeD die aan wedstrijdetr deeltreÍEl, zijtr verplicht uit te komen in het wedstrijdte-

nue van de vereniging.
42. Het bestuuÍ is gaechtigd voor wedstrijden edof prestatielopen inschrijfgelden te vra-

gen, die peÍ evenement veÍschillend kunneo zutr.
43. H* wedstrijdsecretaÍiaat regelt de inschÍUvitrg voor wedstrijden (persoonlijke num-

mers). H* wedshijdsecretaÍiaat ressorteert onder het bestuur.

Evenemenlen
44. Een evenement kan alleen worden gehouden oodeÍ de naam van de vereniging na

goedkeuÍing van het bestuuÍ. Het bestuuÍ is bevoegd aanwijzingen te geven bij de
orga[isatie en een bestuurslid aan te wijzen itr het organisatiecomité.

\tr[dgingen vm dlt Hulshodelijk Reglement
45. Wijzigingen of aanvullingeo van dit HR moeten door de AV worden goedgekeufd

met eeo meerdeÍheid van tenmirste tweederde van het totaal aatrtal uitgórachte
steÍnÍnen.

46. In gevallen waarin de Statutetr en het Huishoudelijk Reglenrent niet voonien, of
indien er verschil van mening bestaat oveÍ de to€passing vao enig aÍtikel datruit,
beslist het bestuuÍ,
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DANSLES

oo
Fortrot - Eng. wals - Tango - Cha-cha
Rumba - Jive - Samba - Rock'n Roll

* ledere dag lessen
* Gratis inhaallessen

LEER HET GEMAKKELIJK IN
DE GROTE HAAGSE DANSSCHOOL

V,d, MEULEN - WESSEI,'AíG
sinds 1e35 Laan van Meerdervoort 50 - Den Haag

(tussen Metropole bioscoop en Anna Paulownastraat)
te bereiken mettram 3 - 8 - 10 en bus 4 - 5 -7 - 13 - 22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

o70 r 345 94 94 I 345 35 73

Perfect
geregelrd!
Met FreshVision is het dragen van contact-

lenzen perÍect geregeld, Voor een vast

bedrag krijg je elk jaar, elke maand

of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een

compleet vloeistoffenpakket, zodat je

nooit meer zonder zit.

Bovendien zijn alle controles inbegrepen.

íï:Jïïiilj,ï::tJiï.- ö
Wilje meer weten? FngSft
We nemen graag de tijd MSTON
voor je. coNïAcÍLENSpLAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

dumptiek
THOMSONLAAN 93
2565H2 DEN HAAG
TEL.: 070-36O7OO2
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