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Achi lles Autoverhuur verhu u rt
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.
ïlekkers met slaapcabine, ook
voor internationaal

Aantrekkel ij ke voonraarden
voor verhuur op lange termijn

Ook uw adres voor LEASING.

Perconenwagens: Audi 80, Fiat Panda/
Uno, Ford Fiësta/Escort/Sierra/Scorpio,
Honda Civic, Nissan Micra, Opel Corsa/
lGdeWectra/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 lQdett, Peugeor 405,
Volkswagen Passat.
Kampeerauto's:4-, 5- en 6 persoons.
Uitsluitend in diesel-uitvoering.
Bestelwagens voor kleln rljbewlls
(ook met hydraulische laadklep):
Ford, lveco, Mercedes-Benz 208, 308,
609 (doe-het-zelf verhuiswagens),
Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault.
VEchtwagens voor gÍoot rijbewlls:
Mercedes-Benz 709, 914, 1 1 14, 141 3
'1417, 1617. Met hydraulische laadklep.
Trekkers met slaapcablne: 330/360 PK
Mercedes-Benz 1935 LS(EPS), M.A.N.
1936Í FLS en 19362 FLS.
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PRINSES
BEATRIXLAAN

tussen Schenk-
en Prins Bernhard viadukt

FAX: 070-3 811 841
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VOORWOORD

Conributieverhoging is nu niet bepaald een populair begrip
binnen een vereniging. Hierin onderscheidt onze vereniging
zich niet van andere verenigingen. De vereniging is er in
geslaagd om de laatste jaren de conributie op heeelfde peil te
houden, ondanks her feit dat de penningmeester in de laatste
jaren vanaf september, oktober van iederjaar geld bij de bank
moest lenen om ium onze financiële verplichtingen te kunnen

voldoen.

Zoals bekend, is ons totale eigen vermogen gaan zitten in de in
Katwijk opgeslagen houten gebouwen. Ieder jaar weer kwam
de vereniging in liquiditeitsproblemen en m@sten de uitgaven

met vreemd geld gefinancierd worden. Het bestuur heeft vorig
jaar al van de A.L.V. toestemming gekregen om alm deze min-
dere financiële situatie een einde te maken en heeft op de laat-
ste Algemene Ledenvergadering de leden bereid gevonden om
in te stemmen met de contributieveftoging. Enerzijds ter ver-
betering van de financiële positie van de vereniging, anderzijds
voor het uitvoeren van nieuw beleid en voor het financieren
van p.r.-aktiviteiten die moeten leiden tot een aanwas van
leden, waardoor structureel het financiële probleem opgelost
wordt.
We moeten onze financiële positie niet àl te moeilijk zien,
maar het was wel nodig dat er iets gedaan werd en ik hoop

oprecht, dat ook de leden die het niet eens zijn met de contribu-
tieverhoging, het bestuur een kans geven om te laten zien dat
dezeweg ingeslagen moet worden.

De HRR Familiedag is enigszins teleurstellend verlopen. Niet
voor wat de organisatie betreft en hetgeen ons op de dag zelf
geboden werd, maar wel de belangste[ing van de kant van de
leden. Het concept zal volgend jaar veranderd worden, waar-
door de HRR Familiedag zcker aantÍelftelfker zal zijn. Een
grotere opkomst ligt dan voor de hand.

Noem ik verder enige plaatsgehad hebbende aktiviteiten, zoals
de trip naar Parijs (20 km van Parijs), de Spaanse avonden en

laatstelijk de mosselavond, dan constateer ik met veel aanwezi-
ge leden, dat de organisatoren ervan op zeer geslaagde aktivi-
teiten terug kunnen zien.

Wellicht dat het de aandachtige bezoeker van het clubhuis
opgevallen is: Berry Krarner gaat - en wanneeÍ u dit leest heeft
inmiddels - Rob Krahmer veÍvangen als chef bar, formeel heet

dat voorzitter van de Barcommissie. Berry heeft zijn eerste

proeve van bekwaarnheid afgelegd en de Mosselavond leverde

een 'leden-uipuilend' clubhuis op. Berry zal binne,nkort offi-
cieel geihstalleerd worden en wij gaan nog uitgebreid afscheid
nemen van Rob.

Misschien verschijnt dit clubblad nog vooÍ de FIT TEN
MILES 1993. Tnals gebruikelijk de oproep aan alle leden om
behulpzaam te zijn in de organisatie op de dag zeff.
Van tijd tot tijd komen er signalen uit het organisatie comité en

deze zijn immer positief. De voorbereidende werkzaamheden
verlopen in goede hamtonie en voorspoedig. Er kan, denk tl$
met groot veÍtrouwen naar de FIT TEN MTIES rcgemoet
gezietn worden.

Het parkeerterrein bij ons clubhuis is wat meer begaanbaar
geworden. Ook zelf waren wij al maanden bezig met de

gemeente en de RentmeesteÍ van de eigenaren van de grond om
te komen Íot een oplossing voor het egaliseren van bepaalde
delen van het parkeerterrein.To ook de voetbalvereniging JAC.
Ook JAC is gedurende lange tijd met de gémeente in onderhan-
deling geweest om het parkeerterrein langs de Buurtweg opge-
knapt te laijgen. De gemeente heeft JAC en ons laten weten,
dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn en JAC heeft
in eigen gelederen naar een oplossing gezocht en gevonden. De
ergste gaten zijn door JAC met enige wachten steenfundering
gedicht en de inrit is weer gefatsoeneerd. Vanaf deze plaats

bedanken wij JAC voor hun werkzaamheden.

Wellicht dat er problemen zijn die gezamenlijk opgelost kun-
nen worden en onze vereniging heeft het initiatief genomen om
te komen tot een overlegorgaan van alle in het gebied aanwezi-
ge verenigingen teneinde de problemen in kaart te brengen en

om eensluidend en met meer kracht naar buiten te kunnen tre-
den.

Ton V ermoleq v o orzitt er

NIEUWJAARSRECEPTIE

Noteer alvast in uw agenda.

Op 2januari 1994 NIEUWJAARSLOOP! Aanvang 15.00 uur.
Aansluitend de Nieuwj aarsreceptie.
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Onderdeel van de p.r.-aktiviteiten is de a.s. CPC aktie, de CPC
trainingsgroepen en -trainingsweekend 1994. Deze aktie zal
met kÍacht door het bestuur en denkelijk ook dmr de overige
leden van de vereniging ondersteund wonden, aangezien uit
deze akrie, zo ook hopelijk uir de FIT TEN MllEs-loopgroe-
pen, de groei van onze vereniging moet komen.



HOT CIUB INFO

Ledenadministratie
Misschien is het al opgevallen, maar de ledenadminisratie
wordt sinds augustus verzorgd door Guus Zijdenbos. Charlotte
Hermans heeft helaas de taken moeten overdragen. Charlotte,
name,ns het bestuur alsnog bedankt voor de tijd en energie die
jemdeze functie hebt gestoken.

Informatieboekje IIRR
Helaas is de naam van de tekstschÍijver van het nieuwe infor-
matieboekje van de ÍIRR weggevallen. Vanaf deze plaats een
pluim op de hoed van Fred van de Gon Netscher voor het vele
werk dat hij ervoor heeft verzet!

lVijzigingen technisch plan
De TC heeft tijdens de algemene ledenvergadering een aantal
wijzigingen op het technisch plan aan de orde gesteld.
Verderop in dit clubblad kunt u hieroverleznn.

CPC-weekend
Degene die zich voor het CPC-weekend hebben opgegeven,
m@ten niet vergeten om het bedrag te storten v6& 20 decem-
ber a.s. op rekeningnurlmer postbank 40,87491 t.n.v. H.T.
Heldemran te Den Haag.

Contributie 1991
Tijdens de Algemene Lcdenvergadering van 12 oktober jl. is
besloten de contributie voor L994 te verhogen met f 25,-.
Tevens is afgesproken dat de conributie voor 1994in twee ter-
mijnen kan worden betaald. De eerste tennijn moet vóór 15
december as. worden voldaan. De tweede acce,ptgiro wordt
begin maart 1994 verzonden. Het totale conributiebedrag mag
uiteraard ook in één keer worden betaald.

Jubileumfeest
Volgend jaar bestaat TIm HAGI-IE ROAD RUNNERS alweer
l0jaar.

Dit zal (onder vooftehoud) worden gevierd op zaterdag 4 juni
1994. De jubileumcommissie, bestaande uit Hans Korremans,
Aad Overdevest, Noortje AlbeÍts, Jan van Egmond en Hellen

Hauser, is in ieder geval al volop bezig om voor die dag een
leuk programma te bedenken.

Barcommissie
Rob Krahmer (tot 1 december 1993)
Aad Overdevest
Walfaud Vingerhoed
Heidi v.d. Veer
Noortje Alberts
Ada Kuijper
Berry Kramer

Nieuwe leden
De volgende nieuwe leden verwelkomen wij hartelijk:
september
BaÍt Colijn
Hans Beudeker

( t ed aclloncl a mëdcdat t ng)

NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR DE REOACTIE
VAN HRR CLUBBLAO'HOT ROAO REVIEW'II

Een aantal redectob(bn ho€Ít aano€a(ondigd b€gin í994 te wilsn
íoppen Ínst hun wcÍlc.amh.dsn v@r do rDdetio \ran HRB clubblad

'HOT ROAO REVIEW'. Daaíom zo€ken wi! €an aanEl
olouz a cnth ouslaara redaclloredaa. lnt€r€6s€?

lríorÍÍEte vaífiÍïgbaar bÍ: H6lon Flausór, Frits Sbmp6tÍaat 29.
2264 DW Loadschon(bm, Et. 070"320.40.95 ( worí<: O7G340.85.44).
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oktober
Willy Don
Marjolijn Hesseling-Sipkes
Bart van Bleek
november
Margriet Hoeksfa
Hans Roskam
Hans Blokker
Diederik van Dorth Tot Medier
Ad Fousert
Gerard Hoogduin
Lucas de Kruijter
Hans Maat
Mart Reijnhout
Nelleke Rouw
Inez Stitrk
Cees Overdevest
Wouter Boelen

OPROEP AAN AILE LEDEN

In verband met het komende jubileumfeast in 1994 vmagt de
jubileumconmissie of er leden zijn, die ten behoeve van de
inrichting van een tentoonstelling over het reilen en zeilen van
de club, foto's en/of dia's van de beginjaren van de HRR of
van bijzondeÍe momenten tijdens clubevene,lnenten in bruik-
leen willen geven. Andere voorweÍpen, zoals bijvoorbeeld een
bijzonder T-shirt of een paar loopschoenen waar e,en leuk ver-
haal bij hoort of andere gekke voorwerpen zoals bijvoorbeeld
een vreemde of gekke prijs/herinnering aan een wedstrijd m4g
ook.
Het maakt niet uit, als het maar met het lopen te maken heeft.

U kunt hierover contact opnemen met Hellen Hauser.
Op maandag en woensdag bereikbaar op de club en andere
dagen op taLr 070-3204095.
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wlsTUDAT.....
de HRR een prachtig nieuw informatieboekje heeft;

het met de HRR'ers goed mosselen eten is;

Den Haag voor bepaalde groepen al te klein wordt om te kun-
nen lopen;

zelfs de dameskleedkamer niet meer veilig is voor het bestuur
en de TC;

Zier Schaap op 31 augustusj.l. veteraan is geworden en dat dat
voor hem en door hem uitgebreid werd gevierd.

DE CIUB VAN I OO

De CLUB VAN 100 groeit gestaag. Het

:, ledental is reeds gestegen van22naar 26

.' algemene informatie over de CLIIB
VAN IOO.

Per L2 oktober 1993 is de CLUB VAN 100
-"-' Tfm HAGUE ROAD RUNNERS opgericht,
die ten doel heeft HRR in financieel en materieel

opzicht te steunen. Jaarlijls overlegt het bestuur van
de CLUB van 100 met het bestuur van HRR over de bestem-
ming van de ingebrachte gelden.

De jaarlijkse bijdrage aan de CLUB VAN 100 is fl. 100,00. Als
tegenprestatie onwangen de leden in ieder geval een persoonlij-
ke uitnodiging voor de door Tlm HAGUE ROAD RUNNERS
georganiseerde feesten. De eerste 100 leden ontvangen tevens
een speciaal ontworpen t-shirt, dat éénmalig gedrukt zal wor-
den in een gelimiteerde en genummerde oplage. Over de verde-
re invulling wordt u nog nader geihformeerd.
Ook over de bestuurssamenstelling van de CLUB VAN 100
moet nog verder besloten worden.

Sinds 12 oktober 1993 hebben de volgende personen zich
bereid verklaard lid te worden van de CLLJB VAN 100:

De CLLJB VAN 100 wil trachten deze steun aan de HRR op
korte termijn uit te breiden en nodigt iedere HRRer die hart
heeft voor de voeniging, uit om ook toe te treden tot de CLUB
VAN 100. En wellicht zijn er in uw familie- enlof kennissen-
kring personen geïnteÍesseerd in een lidmaa§chap van de
CLUB VAN 1OO.

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met:
Ilellen lfauser, secretariaat IIR& 070-3204Ws

l. Ben Hennans
2. Ruud van Groeningen
3. Els Bloemen
4. Henk Hoogeveen
5. Aad Overdevest
6. Cees Overdevest sr.

7. Henk van Leeuwen
8. AllaÍd Kappeteijn
9. José de Ruiter
10. Han Elkerbout
I l. Marga Elkerbout
12. Ruud de Ruiter
13. Ton Vermolen
14. Aad vnZijl
15. Hellen Hauser
16. JoopdenOuden

17: Jelle v.d. Veen
18. John Agterof
19. Ronald Boekkamp
20. Rob Krahmer
21. HBiersteker
22. Noortje Alb€rts
23. Jacques Beljon
?A. CynthraBoekkamp
25. KeesKnaap
26. Lucas de Romijn
27. JmBnemmer
28. hÍ. De Kruiter
29. fa.Krupe Bomatex Delft
30. C. Bongaertz bv
31. Hans Bongaertz

5
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BOUW EN AANNEMINGSBEDRIJF

c BONGAERTZ BIV'

Lid n.v.o.b.

telefoon:070 - 3245497
Waalsdorperlaan 22c Wassenaar

fax 070 -3246874
(post 2244 BN Wassenaar)

# nieuwbouw
# renovatie
# verbouw
# sanitaire installaties
# gevelreinigíng
# timmerfabriek

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.

SPECIAATZAKEN, GERUND DOOR RUNNBRS.

Schoolstraat 35; 2511AW Den Haag
Tel.: 070-3625417

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

Dcn Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen,
Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

Running lndoor
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Ten nis Triathlon Fitne ss Walking

HET BESTE ADVIES YAN DEN HAAG
ffï#..KRIIG IE BII RUNNERSIryOruD



WIJZIGINGEN TECHNISCH PLAN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober jl.
he€ft de Technische Commissie een aantal wijzigingen op het
bestaande technische plan gepresenteerd (vooruitlopend op het
technisch plan 1994).

I. GELAAGDESTRUCTUUR
De pyramide-opbouw zal worden verlaten. Hiervoor in de
plaats komt een gelaagde sructuur van vier Eainingsni-
veaulagen plus een beginnerslaag. Iedere laag dient verte-
genwoordigd te zijn op de trainingsavonden maandag,
woensdag en donderdag. De leden zijn vrij binnen een laag

hun groep te zoeken en van trainingsavond te wisselen.
Een en ander ter verhoging van de service naar de leden
toe. T.C., trainen en txainerscoördinator (zie punt 4) zullen
evenwel de doorstroming blijven stimuleren en letten op de
grootte van de groepen van maximael 25 man/vrouw.

2. UITWISSELING
Hier en daar kunnen en zullen - hopelijk - 'links' gelegd
worden tussen min of meer gelijke groepen, dus groepen
binnen een niveaulaag, waarbij gedacht wordt aan geza-
menlijke warming-up, uitwisseling van trainers en lopen.

3. AFSPLTTSING
Iedere niveaulaag, behoudens de beginners, zal in staat
worden gesteld om ook aan langere wedstrijden deel te
nemen. Het zal mogelijk zijn om uit een niveaulaag tijde-
lijk een groep af te splitsen die gaat trainen voor bijvoor-
beeld een marathon.

4. TRAININGSCOORDINATOR
Er zal e*n fainingscoördinator worden aangetrokken, die
tot taak krijgt de binding binnen de vereniging te vergro-
ten. De trainingscotirdinator zal over uitstekende sociale-
en communicatieve vaardigheden mo€ten beschilften naast
natuurlijk de noodzakelijke technische vaardigheden.

5. EENIIEII)
De eenheid binnen de vereniging zal vergroot moeten wor-
den. Dit kan onder andere worden bereikt door middel van
een gezamenlijk schema voor alle niveaulagen, bijvoor-
beeld op te stellen door de trainingscoördinator, hetgeen

als resultaat zal hebben, dat er meer leden naar dezelfde
wedsrijden zullen gaan.

6. KWALMEIT
Er wordt gesfeefd naar het verhogen van de kwaliteit van
de trainingen. Niet onbelangrijk is de t€chnische kwaliteit,
rumr evenzo en misschien de komende tijd wel op de eer-
ste plaats, de variatie en afwisseling in de trainingen. De
laatste elementen kunnen ervoor zorg dragen, dat de leden
niet te snel zijn uitgekeken op de trainingen, en dus op het
'lopen'. Ook hierin kan de trainingscoördinator een
belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het geven van
cursussen.

De T.C.

Inlichtingen: Herman v.d. StijUAllard Kappeteijn

BARCOMMISSIE

Vanuit de Barcommissie kunnen wij weer een paaÍ verheugen-
de mededelingen doen.

Allereerst is daar het FIT TEN MILES feest op 19 december,
welke wordt opgeluisterd door een fantastische band: TIIE
UNDUTCHABLES !!
Enkele leden van deze band speelden reeds op het laatste CPC
feest en zullen ook nu weer bijdragen er een spetterend feest
van te maken.
Ook is er weer een gratis maaltijd voor de medewerkers van de
FIT TEN MILES.
Anderen betalen hiervoor / 7,50.

Aanvang van het eten 1E.00 uur; aanvang van het feest
20.30 uur. De avond duurt tot 00.45 uur.

Nieuwjaansreceptie
Op 2 januari 1994 is er weer de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel
en deze vangt airn na de cross die weer in (Clingendael) wordt
gehouden.

Het welkomstdrankje is gratis!!.

Alle barmedewerkers van het afgelopen jaar wacht op deze dag
nog een bijzonder kado.

Vanuit de barcommissie voor iedereen alvast een goed en bles-
surewij 1994 toegewenst! !

Rob Krahmer heeft na 5 jaar zeer trouwe dienst als voorzitter
van de barcommissie zijn taak beëindigd. Op 5 december heeft
hij zijn taak overgedragen Íum Berry Kramer, die met volle
inzet een nieuwe peÍiode tegemoet gaat. Getuige de organisatie
van de Fn TEN MILES feesten, het initiatief voor de mossel-
avond, en de hulp bij de familiedag zal dit zeker gaan lukken.
Rob is volgens zijn eigen wens zonder al teveel tam-tam door
het bestuur en anderen zachtjes in de bloemetjes gezet.

-
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CPC feest
Het jaarlijkse CPC feest zal op ?Í maart 1994 na deze loop
ook weer z'n beslag krijgen.
Een goede band zal zeker niet ontbreken en hapjes en drankjes
zullen door de barmedewerkers weer zo goed mogelijk worden
verzorgd.

lO-jarig jubileum H.R.R.
In 1994 is het alweer l0 jaar geleden dat de H.R.R. werd opge-
richt. De jubileumcommissie is al met naarstige geheime mis-
sies actief. Een receptie, een knallend feest, en diverse andere

activiteiten moeten deze decenniumviering tot een succes

maken. Írnf er vast naaÍ toe en zorg voor een goede conditie
dames en heren Eainers!!
Voorlopig vastgestelde datum zaterdag4 juni 1994.

HRR FAMITIEDAG: Ouwe Bollen, Slqkken, Nieuwelinger,
lootkomers en qndersoorlig pretvolk

Een mooie zondag met lekker weer en zo nu en dan de zon,
doorkomend als een echte familiedagvriend. lruke en veras-
sende spelonderdelen, enthousiaste deelnemers, lachende en

springende kinderen, een rommelkraam, een schiettent, panne-
koeken en koel helder bier. Dat alles kenschetst in het kort de

eerste enige echte HRR Familiedag.
Kort stukkie? Natuurlijk maak ik er nog meer woorden aan

vuil, voor degenen die er waren, mÍIaÍ ook en vooral voor hen

die thuis bleven.

Het is zondag 12 september. Het voetbalveld nasst het clubhuis
is door nijvere werkers omgetoverd tot een waar pretparadijs.

Hamr, met pet, staat klaar naast de loopband, een giga vrolijke
gesreepte bal ligt klaar om gerold te worden en de eerste pret-
fanaten schrijven zich in bij Els en Noor.

Een luid "Geinig, hoon" roepende Ton Toet heeft zich op de
pretfietsen gestort en rijdt al snel een rondje hotsenklotsend

over het veld. Even serieus, maat, hoor je Ton V. denken, wij
gaan toevallig wel effe winnen.

Een vijfal teams schrijven zich in: Slaliken, Kinks, Haagse

Hopjes, Nieuwelingen, Laatkomers en Ouwe Ballen. Ook de
kindertjes voÍmen een team, zij kunnen kikkers slaan, lepel
lopen en ander moois, maar kiezen spontaan voor lekker sprin-
gen en ravotten in het luchtkasteel.

Die Ouwe Ballen gaan er hard tegen aan, snelste tijd op de
loopban( als snelste rond met de fietsen, als snelste teÍug met
de bal, als snelste....., als snelste ...., maaÍ een nat pak bij de
schotsen in de zwemteil, nee bedankt, overslaan, ja gtaag.
Maar toch de glorieuze winnaars, ouwe ballen, Ton Toet, Ton
Vermolen, Ronald Boel*amp, Joop den Ouden, Cees de Graaf
en Willem Maasland.

Wat kunnen die grote mensenkinderen toch lekker spelen en
plezier hebben.
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De kindertjes zijn moe en voldaan en willen gÍaagnaaÍ huis. In
de auto vraagt Paul van 4: Mama, nog een keer naar 't clubhuis
toe?

Was het echt zo leuk? Ja het was echt zo leuk. Volgend jaar

wordt het nog leuker. Ben jij er dan oolg lezer? Ja, jij bent er

dan ook en eh, neem je familie mee.

l,oes Aarts

Even snel een pannekoekje, hamburger en frisje naar binnen

slaan en dan op naar de rommelkraam. Heeft Noor haar hele

zolder leeggehaald. Ja Noor heeft haar hele zolder leeg
gehaald? Ruimt lekker op hè, Noor?

Na wat gesnuffel en wat afdingen bestaat mijn oogst uit; twee

lekkere ouderwetse kinderboeken, een detective van voor de
perestÍoika en twee kleine knuffeltjes. Uitgerommeld? Naar de

prijsuireiking!

De prijzen worden netjes verdeeld onder winnaars en verliezers
en de bar dÍaaitz'n omzetje.

DE LESSEN VAN DE TESSE

Jullie moeten eens meedoen aan de 'Descente de la Lesse', de
2l,l km van Houyet naar Dinant in België, werd er geroepen.

StukJe vooraf:
Zomervakantie, bergwandelen dat doen wij (Hellen en ik)
graag. Lekker, ontspannen, afzien op een of andere Grande
Randonnée (lange afstand-wandelpad) ergens in Europa.
Maar, was deze loop nou echt zo ontspannen, het leek onze
laatste vakantie op Corsica wel: steil, handen- en voetenwerk,
wat een ellende! Waar blijft in vredesnaam die berghut?? Wat

een k1... bergschoenen, je voelt er alle steentjes dwars door-
heen.

Ik wil water, rvater, water. Wat een drukke Grande Randonnée

en wat hebben al die wandelaars een haast!! Wat zien ze er gek

uil nerggns rugzakken te zien.

Allemaal gekheid op een stokje natuurlijk, maar het leek daar

in de fudennen in de buurt van Dinant dat weekend heel even

op zo'n vakantie: heuvelachtig, kleine tentjes, een beetje behel-
pen, dan de heuvels in enz. Vroeg naar bed (11.00 uur is voor
ons doen woeg ja!!) want we hadden toch geen licht, boven-
dien daalt de temperatuur vrij snel daar in het 'hooggebergte'
van België.
Om 00.30 uuÍ weer klaar wakker omdat onze Engelse buren
thuis kwamen en meenden ons te moeten verblijden met zowat
het hele assortiment aan Engelse meezingliedjes. Na em goed

getimed "Shut Up"!!! (wie riep dat eigenlijk?) was het echter
weer gauw rustig.
Hoewel, rustig??, om 02.30 kwamen de andere buren thuis
(Hollanders!) en die hadden volgens ons ook nog nooit op echt
sociale campings gestaan.

Zondag29-08-1993, de dag van de waarheid
Na een dus toch nog te korte nachtÍust opgestaan met veel mist
en drijfuare @nten. Dus het bleef heel koud of zou het juist erg

warm worden? Het werd het laatste.
Met acht personen waÍen we: Georgette Brugman, Corrie van
Egmon( Hellen Hauser, Ine Valentin, Louis Brugman, Hans
Korremans, Aad Overdevest en ik.
Hellen eÍr Aad liepen als gevolg van blessures niet mee (am-
mer jongens, volgend jaar wellicht?).
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De race
Al gauw werd het waÍmer. De dames (+ 100)
strrtten om 10.30 uur, de heren (+ 1.000) een
half uur later. In die eerdere staÍt voor de dames
zat een voordeel, leest u maar verder.
PANG!!: vrij voorin gestart op + 120 mr.
boven NAP.
Na I km aanmoedigingen op de brug van
Houyet: Hup Hans!!.
Liep ik in de buurt van Hans?? J4 inderdaad,
voor het eerst sinds 5 jaar weer een kilometer in
3'30". Idioot zei ik tegen mezelf, je moet nog
20 km en er komt nog een heuveltje na 3 l«n!!
Mis; net toen ik iets rustiger ging lopen kwam
na ruim 2 km het heuveltje al. Nou ja heuveltje;
een te beklimmen berg met een hoogtevenchil
van ruim 120 mtr., te overb,ruggen over een

afstand van ongeveer 1.000 mtr.
Eerst via in een stroompje neergelegde pallets
en dan direkt steil omhoog, jezelf aan bomen
omhoogrelkend. Ik durf te wedden dat daaÍ
niemand heeft kunnen hardlopen.
Op 3 km was ik dus al helemaal verzuurd en ik
moesternog 18!

Na een tijdje even een dal maar dan toch weer
omhoog. Inmiddels, in de volle zon lopend
snakte ik naaÍ water, dat ik op 4 km kreeg aan-
gereikt. Heerlijk.
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Verder verloop
Op 5 km weer een dal, tijd 25'27", een ranen-
dal!! Een dieptepunt in mijn toch nog zo prille
hardloopcarrière.

Op 6 km aan de afdaling begonnen, zo'n pok-
kenpad met veel haarspeldbochten. De stenen

voel je dwars door je dure hardloopschoenen.
Wielrenners op kasseien hebben het beter. CITADELLE

7 km: terug op 120 mtr. Voor mij hoeft het niet
meer, ik stap in de bezemwagen. Bezemwagen

op zo'n smal bospad langs de Lesse?, doorlopen
zul je. Of zal ik een van de honderden langs varende kano's
kapen. Dat alles speelt door je heen.

8 km: STOP! Volledig tot stilstand gekomen. Nee, niet echt
een slechte mentaliteit. Gewoon, 300 man die op een smal pad

stonden te wachten voor ze aan de belimming van een steile
trap konden beginnen. Klokje stilgezet. 7n haal ik die 2 uur
rustige duurloop nooit! Na ruim 3' eindelijk bekaf boven en

vervolgens direkt weer even steil naar beneden. Wat een lol,
dat hadden die Belgen toch wel even kunnen egaliseren. Hier
hadden de dames omdat ze eerder en met minder waren gestaÍt

dus vrijwel geen last van zo hoorde ik later.
9 km: Hier word ik bijna kwaad. Loop je een camping voorbij
zitten al die uilskuikens heerlijk in hun tuintje "courage" (houd
moed of zoiets) te roepen met een pintje voor d'r neus, de hel-
den.

10 km: Getukkig weer water en sponzen (een uitstekende ver-
zorging!).
11 km: Heb ik overgeslagen, weet ik niet meer. Waarschijnlijk
door dat bord voor mijn kop of die waas voor mijn ogen.
12 km: Weer een trap tegen een spoorwegviaduct op en weer
naar beneden, 13 km idem.

1
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14 km: Er loopt een vent voor me met krornme benen (lijk ik
zelf wel) en die wandelt steeds. Telkens als ik hem bijna te
pakken heb gaat hij weer hardlopen en loopt hij bij me weg.
Moet dat nou lomperik!
15 km: I Uur l8'. Niet lachen s.v.p. Wanneer zal ik de eerste
dame inhalen?
16 km: Prachtig hotel. Daar hadden we zaterdag nog in het
zonnetje gezelan met een "super Hoegaarden" (1 literglas?).
Zatrker nuuÍ weer, zucht....
17 km: Nog steeds die vent, waar blijft de verzorging. Of zal
ik, nu ik langs mijn eigen camping loop, hier uitstappen en
alvast gaan douchen. Nee kan niet want dan weten de anderen
natuurlijk niet waar ik blijf.
lE km: Water en de laatste 3 vlakke km's langs de Maas.
19 km: Eindelijk die vent te pal*en. D'r op en d'r over heet
dat in wielertemren. Ik ga zowaaÍ nog mensen inhalen. Daar
voor mij loopt de eerste (laaste) dame. Na 20 I«n heb ik haar
(figuurlijk) te pakken.
21,1 km: Ligt iedereen in het zonnetje zich te verbazen waar ik
bryn!?!?! Hoezo waar ik blijf??; ik was toch binnen de 2 uur,
"pas de problèmes pour moi".
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Wat zeggen jullie, heb ik de langzaamste tijd van

ons zessen?

Nou van harte gefeliciteerd dan allemaal (grrrm-

mmpfff......).

Slot
Om een kort verhaal lang te maken.

Een heel leuk vermoeiend weekend. De gelopen

tijden zegt u?

Eigenlijk niet zo belangrijk in zoverre: Georgette

lijkt weer helemaal terug met (op zo'n parkoers!)
"l vlut 42' en een beetje" en Corrie was 2e bij de

veteranen-dames in "l uur 37' zoveÈ|" en werd
op het Frans georiënteerde podium gehaald
(Madame Corrrrrrie fan Ekmonte de Hollande).
Als u ook van mening bent dat ze de laatste tijd
zo'n mooi ASlCS-trainingspak aanheeft dan

weet u nu waar die pakken te winnen zijn. Louis
werd eerste van ons zessen en Ine en Hans kun-
nen het ook nog steeds.

Voor de kenners:
Eerste dame: Linda Milo (Belgische topper!) I uur 20'01", eer-

ste heer: Angel Aguilard (Chileense topper!) I uur 06'40".

ITIB:

Wellicht volgend jaar weer, maaÍ dan wel in een hotel.

Dat zei ik aan het begin van dit jaar ook in een stukje in het

clubblad over de halve marathon van Egmond aan7,ee.

In 1994 gaan we weer naar Egmond in een .....juist ja:
HOTEL.

Joop den Ouden

THE HAGUE TRACK RUNNERS

De verschillen tussen hardlopen op de baan en hardlopen op de

weg gÍum veel verder dan het verschil in ondergrond, het daar-

bij gebezigde schoeisel, de exactheid van de afstand en de aard

Yan het paÍcours.

Er is een heus cultuurverschil, de beoefenaars lijken te ver-
schillen in hun hele sportbeleving. Baanlopers willen namelijk
graag doen geloven dat zij serieuzer met hun sport bezig zijn.
Dit is lang niet altijd waaÍ, maaÍ grosso modo geldt inderdaad

dat ze wat fanatieker zijn. Ia, want wie heeft er eigenlijk zin
om steeds maar rondjes te draaien? Dan moet je toch aardig

bezeten zijn, nietwaar? Ook het jargon rond het baanlopen

wijkt wat af. Hoor je ooit een road-runner zeggen: "Ik ga van-

avond naar Leiden om een vijfduizend meter te lopen?" Maar
een baanloper telt wel degelijk in meters wanneer hli 12 ll2
ronde op zo'n sintelbaan aÍlegt, net zoals een schaatser dat

doet. Als wegloper spreek je bij het afleggen van dezelfde

afstand uiteraard over jj.fliloltteret]
Aan dat baanlopen, dat soms iets van een andere wereld lijkt te

hebben, kun je echter ook als road-runner veel plezier beleven.
En resultaten boeken. Was het niet Wim Paardekooper die
vorig jaar tijdens de open Haagse atletiekkampioenschappen

alle regionale'echte atletiekverenigingen' in vedegenheid

bracht door op de 5 kilometer op overtuigende wijze goud te

pakken?

In groep I en 2 is een vaste kern ontstaan van vaak wat oudere
jongeren die in de zomer, naast een wekelijkse training, ook
aan wat wedstrijdjes, vaak zogenoemde instuifs, m@doen.

Met desastreuze gevolgen voor het bestaan van diverse p.r's...

Want echt" op zo'n baan loop je enkele seconden per kilometer
harder. Een helemaal vlak parcours, een gelijkmatige en 'snel-

le' ondergrond, het perfect je tussentfden kunnen bijhouden,
geen tijdverlies bij de start oplopen, meestal een indeling in
series van gelijke sterkte en de mogelijkheid tot het lopen op -

lichte en stevige - spikes zijn factoren die dit verschil te weeg

brengen.
Natuurlijlq veel serieuze lange afstandlopers die zowel op de

baan als de weg acteren, hebben snellere tijden op het asfalt
staan, maar zelfs in stÍak gemeten wegwedsnijden wordt nog

wel eens een stoepje gepikt. Al is het maal, omdat die anderen

uit dat 'lekkere' groepje het nu eenmaal ook doen. Het smok-

kelen van een paar meter op de baan leidt overigens onherroe-
pelijk tot diskwalificatie.

Na in '92 al een paar baanwedstrijdjes te hebben meegepikt,

ben ik de afgelopen zomer voor het eerst serieus voor baan-

wedsrijden gaan trainen. Inmiddels had ik ook de beschikking
over spikes. Met groep 2 gingen we in mei, daags na de

Vredespaleisloop, voor het eerst op maandagavond naar de
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Laan van Poot voor het afwerken van een tiental 400 meteÍs
met dilo rust. In de weken daarop werden de intervalaccenten
steeds wat verlegd en plotseling kreeg ik door, dat het wel goed
zat met de snelheid. Op 25 juni, exact 25 ja,tr nadat ene Rob
Rensenbrink ons een illusie amrer maakte door in de blessure-
tijd van de WK-finale de bal tegen de paal 0e plaatsen, volgde
een voor mij historische vrijdagavond.
Ik meldde me deze avond, opnieuw aan de Laan van Poot, voor
het in wedsrijdveóand afleggen van een 3 kilometerwedstrijd.
Naderhand zag ik in een uitslagenlijst over deze afstand, voor
het eerst tussen mijn naam en de punt slechts één cijfer staan:
9.58 om precies te zijn. Enige dagen tevoÍen zat ik in teiden
nog even zovele seconden aan de andere kant van die magische
l0 minutengrens, maaÍ op deze avond zat alles mee. Goede zin,
goed weer (= wat in dit jaargetijde velen als slecht weer
beschouwen: 17 graden, regenachtig, maar weinig wind), en
twee perfecte gangmakers. Ik kon keurig bij Herman van der
Stijl en Christiaan den Hertog achter in het treintje stappen en
tot twee ronden voor het einde liepen we volstrekt gelijkmatige
rondjes-8O en hadden we al spoedig de rest van het veld achter
ons gelaten. Toen pas kreeg Herman er echt zin in en met twee
rondjes-72 sloot hij als winnaar de serie af. Ook Christiaan
bediende zich nog even van vleugeltjes en Íinishte op het
moment dat ik net op het laatste lange stuk kwam. Het werd
voor mij behoorlijk zwaaÍ toen ik alleen kwam te lopen met als
gevolg een licht verval in de op één na laatste ronde. Maar
gelukkig was daar nog de langs de kant saande Harrr
Hendriks. Eerder al had ik de te volgen taktiek met hem door-
gesproken en nu schreeuwde hij mij, de longen uit zijn lijf,
naaÍ een slotronde van 76. Hennan, Christiaan en Hamr en
natuurlijk ook Ton, heel veel dank!

Dit smaakte naar meer en het volgende doel was mijn 5 km -
besrijd van een nieuwe dimensie voorzien. Op dat moment:
17.46 op de baan en 17.41 in mei jl. tijdens de Delftse
Vollshuisvestersloop. Onder de 17.30 moet in elk geval kun-
nen leek me, mÍàaÍ Hann vond die doelstelling veel te slap en
vond dat ik best naar een sub-I7-tijd kon toetrainen. Dat bete-
kende dus een zomer lang doorgaan, niet veel meer dan 50
kilometer per week, maar wel veel kort, snel werk. In juli
alvast eens een 5 kilometer op de weg gelopen in de Delftse
Polderloop: regelmatig, 17.31. Op vrijdag 13 augustus moest ik

weer ocht aan de bak, een instuif over 5 kilometeÍ aan de
Zuidlarenstraat. Er was slechts één serie en het w{nrood bU de
start kleurde pregnant tussen diverse gele tinten. Sander
Creman liep voor de hoofdprijs, rnaar moest op het laatst enke-
le Spartanen voor zich dulden. Wel een keurige tijd van even
onder de zestien-half. Peter van Leeuwen was deze keer de
gangmaker voor een goepje HRRers, waaronder ondergete-
kende. Maar evenals Herrran eind juni had Peter weer een ver-
snelling in huis waaÍover de rest niet beschikte. Hij werd de
tweede road-runner met 16.57. Z,elÍ was ik aangenaam verÍast
met mijn 17.08 en ik begon nu echt een beetje te ruiken aan die
l7-blank die toch zo ver weg leek.

Op 8 september, Dday, moest het dan maar gebeuren. Peter
van l-eeuwen, Nico Tetteroo en ik hadden ons door de stro-
mende regen niet laten onfiioedigen en verschenen in
Naaldwijk op de Jan Olsthoom-baan aan de staÍt voor een vol-
gende 5 kilometer. Peter liep in de snelste serie en na een tijd
van 16.37
passeerde hij opvallend fris maar doorweekt de finish-lijn. Het
was voor hem een inhaalrace geworden, want zoals hij wel
vaker meemaakt, slupte hij de ene na de andere te snel gestaÍte
tegenstander op. Nico en ik waren even later aan de beurt.
Opnieuw trof ik het en leek het alsof ik me, deze keer door
twee gangmakende Haag-atleten, in een luie fauteuil naar de
finish kon laten trekken. Met een vijftal anderen behoefde ik
namelijk slechts achter hen plaats te nemen en het tweetal
stond garant voor de regelmaat. 10.12 was zelfs op de 3 kilo-
meter exact op de tijdsplanning; 13.39 op de 4 kilometer, daar
dan toch 3 seconden verval op het l7-rond-schema;
600 meter voor het einde scheurde het groepje opeens in vele
stukken uiteen, maar jawel: tot mín eigen verbazing wist ik het
tempo nog iets op te voeren en de voor mij persoonlijke
droomtijd van 16.59 stond op de klok, toen ik deze voor het
laatst passeerde. Nico had na een voortvarende start, ergens
tussen de vijftiende en de vijfentwintigste bocht, de
baanverlichting zien ontsteken en tegelijkertijd een ander licht
zien uitgaan. Maar ook hij heeft de srraak te pakken. Spikes
zullen hoog op zijn verjaardagsverlanglijst prijken.

WinKooij

Boekbinderii Hudéjo/Van der Nat By.

Karel Roosstraat 8
2571 BH 's-Gravenhage
Telefoon: 070-3614343
TeleÍax: 070-3607951
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EtK KENT DE WEG DIE DERWAARTS GAAT . O ' ' '
(en die is lang en lang en zwaar en warm)

Donderdag 21 oktober 1993
Half negen verzamelen!!! De fip naar de klassieke marathon
kon beginnen. Uitgezwaaid door een hele schare trouwe sup-
porters begon de gein al in de trein naar Schiphol. De lucht-
vaarÍmaatschappij had echter al onraad geroken en ons daarom
zo veÍ mogelijk uit elkaar gezet iÍt het vliegtuig (niet dat we
ons daar overigens aan hielden). In Athene werden \ile opge-
wacht door onze allercharmanste hostess ("kan die door de

deur de bus in???"), op naaÍ het hotel. Daar aangekomen,
begon onze Eainingsweek. Karel had voor ons namelijk een

speciale reis geboekt. Alle andere gasten mochten zich gewoon
voorbereiden op de marathon, op een manier zoals iedereen
dat graag doer alle schema's vergelijken, vroegeÍe herinnerin-
gen uitlisselen, af en toe een spaatje en vroeg naar bed. Wij
kregen alleen maar bier, moesten gJote sigaren roken, konden
niet eerder dan twee uur 's nachts in onze kamers en mochten
geen woord wisselen over lopen. Vreselijk.

Afijn, iedereen gaf z'n [as dus maar een gooi en in gestrekte
draf naar de bar. De enige gelegenheid om even aan die bar te
ontsnE)pen, was het diner. Een verademing tot bleek dat we
daar ook bier moesten drinken. Bovendien was iedereen zo stil
en rustig, dat ons werd verzocht een beetje leven in de tent te
brengen. Dat lukte wonderwel. Na het diner werden we weer
begeleid naar de bar (er was geen ontkomen aan). Karel had
zijn eerste glenbuterol geslikt die ochtend en die begon zijn
uitwerking te krijgen. Niet in het minst gehinderd door leeftijd
of uiterlijk, sleurde hij iedere vrouw die zijn blikveld kruiste
de dansvloer op. Onvermoeibaar was hij, zo erg dat we hem op
het einde van de avond toch echt duidelijk moesten maken, dat
tweeënnegentigjarige personen in een rolstoel echt niet kunnen
walsen. Hij had echter zijn twijfels. Afijn, geheel volgens
schema na tweeën in bed.

Yr[idag 22 oktober
Glenbuterol is echt een paardemiddel. Karel had dus aan drie
uuÍtjes slaap ruim voldoende en dacht dat hij sommigen een
dienst bewees als hij ze kon laten genieten van een lange dag.
Zo tussen kwaÍ voor zes en zes uur begon hij dus hier en daar

op een paar deuren te rarrmelen en was vervolgens hoogst ver-
baasd, dat niet iedereen zo'n zwaaÍ trainingsschema in gedach-

ten had.

De rest van de dag was aÍzien: om tien uur al aan het zwem-
ba( we mochten van de reisleiding allemaal twee kopjes kof-
fie, truar daarna moesten we toch echt weer aan het bier. Met
jaloerse blikken keken we dan ook naar de rest aan de andere
kant van het zwembad, die lekker over lopen zilten te kletsen.
Ons restte dus niet veel anders dan elkaar martr een beet'e af rc
zeiken. Verborgen talenten kwamen naaÍ boven, want daar
bleek iedereen in heel korte tijd zeer bedreven in te zijn.
's Middags was er een uitje naar Athene gepland, met een ter-
reinverkenning. V/as natuurlijk schrikken, die heuvels, maar
och, zondag leek nog ver. Gerard had het afzeiken inmiddels
zo aardig onder de knie, dat de echte reisleider @inus, een
smurf uit Apeldoorn) er mk aaÍl moest geloven. Nadat deze zo
ongeveer tien keer hd gezegd dat we tveer om negen uur bij
de Acropolis moesten zijn begon het "Dus iedereen oÍn negen

uur weer terug". "Wat zei je Rinus, tien uur?" "Nee, n@,
negen uur!!" "O j4 bij het Olympisch stadion hè?" *NEE, bij
de Aoopolis!!!". *O, dus toch om tien uur ??" "NFJI, OM
NEGEN UUR !!!!!!''

Nou jA wij een beetje rondgekuierd. Ron zijn hele handen vol
cactusstekels, omdat John een souvenir uit de tuin wilde heb-
ben, en dus maar weer om negen uur paÍaat.

De rest van de avond ons keurig aan het schema gehouden.
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Zatnrdag23 oktober
Een dag zonder strak schema! Heerlijk, eindelijk jus en koffie,
geen sigaren en mochten al na twaalven nar bed. Joepie. Geen
wonder dus dat we die dag zo uitgelaten waren. Allerlei rare
fratsen uitgehaald: met z'n vieren op een banaan achter een

speedboat, en dan niet gewoon erop proberen te blijven, maar
gaan staan, erachteraan han-
gen, eraf duiken, kortom, de
gekste capriolen (Ron verloor
nèt niet zijn zwembroek). En
allicht meteen om twaalf uur
narbed.

Zondag24 oktober
Allemachtig, om half zes op!!
Wat een ellendg er scheen

een wedsrijd te zijn. Dan

maaÍ eten 0ekker
vet, gebakken

eieren met wor-
sten) en toen de

bus in naar Mara-
thon, want daar

begon het gedoe. Was de rest van het gezelschap de voorgaan-

de dagen al ienuat gespannen, nu stonden ze allemaal zo strak

als een lier. Wij begrepen niet helemaal waaÍom dat was, nuar
ja wij hadden pillen. Karel wist allang niet meer welke dag het
was en wat we gingen doen (die glenbuterol heeft hele rare bij-
verschijnselen), en de rest dacht van rve zien wel.
De andere Nederlanders hadden al een beetje rare indruk van

ons, en dat werd in de bustocht naar Marathon nog veÍsterkt.
Helemaal achterin zat Michel met drie van die guppen, de

bank daarvoor zat Ron: "Hé Ron, heb je gisteren al je pillen
geslikt?" "Ja, nahrudijk." *En vanochtend ook?" "J4 ja."
"Voel je al iets?" "Nee, nee, raar hè?" (Drie minuten later)
"Voel je nog steeds niets?" "Nee, nee, niet echt." (Vijf minu-
ten later) "En nu?" "Jq nu begin ik het te voelen." (Even later)
"IK VOEL ME STERK, OEOE. TK GA DADELUK VOOR-
AAN LOPEN EN IEDEREEN DIE ME VOORBUGAAT DIE
GEEF'IK TOCH EEN BLINDSLAG!!!''

Inmiddels waren de drie op de achterbank voorzichtig een

stukje de andere kant opgeschoven en zalen ellraar een beetje
glazigaan te kijken.

Half negen staÍtschot. Een heuveltje is leuk, maar twintig ber-
gen wordt minder. AÍijn, wij lopen, Jack zes rurathons fiet-
sen, van de voorste naar de achteÍste en weer terug. Na ruim
drie uur was Michel de eerste. Dat wekte al de nodige verba-
zing bij de andere Nederlanders: zij waren nog niet zo op de
hoogte van de nieuwste trainingsschema's en dachten dat ons

schema niet echt de beste voorbereiding was om een marathon

uit te lopen. Hun mond viel steeds verder open toen de een na

de ander het stadion in kwam stonnen: in volgorde (en uiterst
fit) draafden Karel, Gerar4 John en Ron, allen binnen vier uur.
Pieter had van ons allen verreweg het meeste historische besef:

hij kwam het stadion binnendraven, hief onder het doek zijn
aÍmen ten hemel en stortte daama dood ter aarde.

Enige tijd na de inspanningen bleek iedereen, inclusief Pieter,

alweer aardig opgeknapt. En toen kwam het grote moment:

John bleek de derde plaats te hebben veroverd en werd dus ter
schavot geroepen. stralend, en met een echte medaille plus
oorkonde keerde hij weer naar de tribune terug. Het nadeel van

deze zegetooht was uiteraard, dat we dat moesten vieren.
Terug bij het hotel renden we daarom veel en veel sneller dan

we enig moment die ochtend hadden gedaan naar de bar bij het
zwembad. Daar arriveerde ook onze hostess, die toen al een

beetje in de smiezen begon te krijgen, dat ze niet de hele tijd
serieus werd genomen, maar zich niet durfde Iaten kennen.

De rest van de avond was weer conform het'oude' schema:

veel herrie, een vennoeiende tocht naar een of ander hotel,
waaÍ een feest zou zijn, maar waaÍ geen bal aan was (alleen

Karel maakte het allemaal niets meer uit zijn wereld was zo
verEoebeld dat alles goed was) en dus keerden wij maar weer

op onze schreden terug naaÍ de hotelbar. Gek genoeg begon-
nen de benen vennoeid te worden, vooral voor Pieter. Toen we
uiteindelijk om twee uur nÍur bed mochten, moest hij de vier
verdiepingen naar zijn kamer via de trap, omdat Ron en
Michel boven de lift vasthielden. Het kostte Pieter zes ribben
uit zijn lijf, voortdurend in zichzelf mompelend en mopperend
"9.....de.....r, waar blijft dat kreng", maar gewoonweg te moe
om - €€ilnerl boven gekomen - kwaad te worden toen hij zag

wat hem was geflikt.

Maandag25 oktober
Een marathon lopen, is een ei$e. Een hele dag op een boot zit-
ten, dat is pas een krachtoer. Weer om zes uur op (alleen voor
Karel geen enkel probleem, die zat inmiddels zo tjokvol spul
dat ie zelfs zonder slaap toe kon). Naar de boot. Wij wéér een

speciaal schema: iedereen lreeg genoeg koffie, wij mochten
maar twee bakjes. En omdat het wel zeer dorstig weer was, zat
er niks anders op dan maaÍ weer bier drinken, om half tien!
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Verder was deze dag een grote uitputtingsslag: hetzÍzeken zat
er langzamerhand zo goed in, dat dat routine begon te worden
(Pieter gooide de ene kreet na de ander eruit en leerde in één
dag meer rare woorden naar ieders hoofd te slingeren dan zijn
hele leven daarvoor). Onze drankconditie was optimaal en
Karel zijn verstand was nu volledig naar andere regionen afge-
dwaald, zodat dat ook nog voor de nodige hilariteit zorgde.

Weer terug in de bus naar het hotel, gaf Ron een eenmanscon-
ference weg over de escapades van Karel. De rest van de bus
zat muisstil te luisteren en mee te lachen. Wij moesten Ron na
drie kwartier echt het zwijgen opleggen, omdat we meer spier-
pijn in de kaken hadden gekregen dan in de benen na de mara-
thon.

Terug in het hotel was de weg naaÍ onze kamers zelfs afgezet:
in één tempo werden we naaÍ de bar geleid. Tegen half twee
zat iedereen zo nokkievol, dat iedere hoofdbeweging ot gevolg
had dat het bier uit de oren liep. Gerard zat de hele tijd naar
iedereen te knipogen. Omdat ie niet vreemder praatte dan ie
nomnal al doet, duurde het een hele tijd voordat we in de gaten
kregen, dat ie met twee ogen alles dubbel zag. Toen ie vervol-
gens niet eens zag dat er een tafel voor zijn neus stond (waar ie
vrolijk overheen tuimelde) mochten we toch naar bed.

Dinsdag 26 oktober
UITSLAPEN!!! (Karel vastgebonden op zijn bed, voor her
geval dat..). Verder de hele dag gelummeld, aan het zwembad
gehangen, gedronken, Pieter voor de gek gehouden, honderd
keer op de banaan geklommen, Pieter van die banaan afge-

gooid, gedronken, een eindje gekuierd, weselijk geschranst,
gedronken, naar de bar, gegeten, gedronken, kortom een nor-
male rainingsdag in Athene.

lVoensdag 27 oktober
De laatste dag alweer. Qua ritme zeer gelijkend op de vorige
dag(en). Pieter begon langzamerhand wel heel erg bijdehand te
worden. In het begin kon je hem nog ongestraft voor de gek
houden, maar woensdag betekende iedere opmerking in zijn
richting een vernietigend antwoord terug.

Het afscheid van de bar viel zwaaÍ. Gelukkig maakte Pieter,
zeer overmoedig geworden door zijn successen, een niet zo bij-
dehante opmerking: hij vertlouwde ons toe dat hij vroeger op
een koortje had gezeten! Dus moest ie gaan zingen naturnlijk.
Echter, zelfs de verzekering dat wij allemaal een liedje zouden
zingen als hij dat ook zou doen, kon hem niet vemrurwen.
Jammer. En net toen Pieter, anderhalf uur later, dacht dat hij
gered was riep Gerard: "Hé Pieter we zouden toch gaan zin-
gen?". Pieter trok weer wit weg, maaÍ nu wÍs er geen ontsnap-
pen Íum. Michel zou een liedje zingen en als hij dat zou doen,
moest Piet er ook een$e zingen. Na enige verwoede pogingen
om alleen om oen badrruk te klimmen, werd Michel door
Gerard en Ron op dat ding gehesen en gaf een aardig, ietwat
schuin mopje over kleine Piet te hooÍ. En toen moest grote Piet
wel. Met vereende krachten werd ie op een tafel geplaatst en
inderdaaö daar schalde een ietwat benepen, maar toch duide-
lijk 'Bonny over the ocean' door de zaal. Eenmaal de smaak te
pakken van het ztngur, werd het ene couplet na het andere
ingezet. Michel zong voor, de rest viel in. Voor een gedeelte
van de bezoekers was dit het moment de bar te verlaten, votr
de rest was dit weer een Íumgeulme raÍiteit van die gekke
Hagenezen. Het enige wat er aan ontbrak, was dat Jack dit lie-
derenfestival moest missen. Hij was immers al tegen twaalven
naar bed gegÍum. Omdat we allen dit loch wel erg sneu vonden,
leek het ons wel gepast om hem tegen een uur of drie nog even
een serenade op zijn kamer te brengen. Zichtbat ontroerd door
deze jofele daad dankte hij iedereen die naasg op of in zijn bed
zat oflag. Toch een waardig einde.

Donderdag 28 oktober
Om half zes verfrok onze bus. Ron om vijf uur de welfter
gezet. Draait de gup zich weer 'eventjes' lekker om, natuudijk
nog helemaal beneveld. Om drie voor half zes belt Karel (wie
anders): "Komen jullie nog?". "O ja, we komen er aan". Ron
gaatzich rustig staan scheren, Michel had niet eens in de smie-
zen hoe laat het al was. Drie minuten later, de receptioniste:
"Your bus is leaving now." Wij naar buiten gekeken, en jawel
hoor. Als een tierelier alles wat we konden graaien in een tas
gesmeten (wie weet, Iigt de helft er nog steeds), en met de
broek op de knieën de bus in. Wat een ellende.

En daarna was de koek op. Als een plumpudding zakte ieder-
een steeds verder weg, afgepeigerd door het stra**e schema.
Alleen Karel (allicht) zat de hele vliegreis weer aan één stuk
door te kleppen. Prima spul hoor, dat glenbuterol.

En nu op naar Honoloeloe... (dat zal helemaal afzien worden).

Michel
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INGEZONDEN BRIEVEN

Afscheidsbrief van
Ruurd Mazure

Via Lanzarote naar Bergen

In november vorig jaar reed ik in mijn Suzuki-busje naar

Schiphol met Anneke en Ineke als passagiers. Zij hadden net
als il«, maff we ontdekten het pas van elkaar door de deelne-

merslijst, ingeschreven bij Le Champion voor een week

Lanzarote met deelneming aan 'The Intemational Challenge',
vanuit het zeldz,aarn mooie sportcentrum 'Club de la Santa'.

Op Schiphol trof ik onder de andere deelnemers Nettie
Huikeshoven, die ik kende van een negendaagse fietstocht van

Le Champion in augustus. Zlj nan, net als ik, de racefiets mee

in het vliegtuig naar Lanzarote en we fietsten daar samen heel
wat af. Van het een kwam het ander: sinds april woon ik bij
Neuie in Bergen §H), Kleine Dorpsstraat 24A, 186l KN,
tet.02208-986t7 .

Mitsdien zeg ik bij deze mijn lidmaatschap van HRR op. Sinds
1985 heb ik met veel genoegen, mÍtar veel te weinig, deelgeno-
men aan trainingen en andere activiteiten. Dat is nu voorbij.

In Bergen ga ik met nog meer genoegen en met onbeperkte

vrije tijd (sinds I januari in de vut) door. Ik ben lid van de

schaatstrainingsgroep Bergen. Op 29 januaÍi 1994 ga ik met
Nettie de 200 km op de Weissensee rijden. Daarvoor staan we
nu drie keer per week op de Alkmaane ijsbaan. Maar ook drie
keer per week looptraining in het bos/duingebied van
Bergen/Schoorl. Ook Egmond is dichtbij. Brj de halve mara-

thon van 9 januari 1994 zal ik er ook zijn.

Nog enkele dingen wil ik kwijt. Mijn complimenten voor de

Hot Road Review. Ik hoop hem zo af en toe nog eens te lezen.
Een tip: voor leden die zo af en toe Íumr eens komen lopen,
zoals ik er één was, zou het van veel nut zijn als op de pagina

Organisatie HRR ook steeds de trainingen (dagen en tijden)
worden vermeld.

Over de Vierdaagse van Nijmegen: dat is een evenement dat

elke sporter als deelnemer een keer moet meemaken. Dat kan

naar mijn overtuiging voor de meeste spoÍters zonder wandel-

training. Mits: vooral de eerste dag heel rustig lopen met veel
Íusten; de volledig toegestane tijd gebruiken. En: niet twee
dagen achtereen met dezelfde schoenen lopen. Zo deed ik
enkele jaren terug de 50 km en een jaar later Luus, mijn echt-
genote, de 40 km.

Die Challenge of Lanzarote bestond uit vier lopen op vier ach-
tereenvolgende dagen: 10 km vlak, 9 km heuvelloop, 5 km
strandloop en 23 km dwars over het eiland (langs gigantische
lavavelden).
Enkele totaaltijden: winnaar 2.36, Manna Lukkien 3.13,
Anneke Kloostra 3.28 (le prijs in haar categorie), Ineke
Schnitzler 3.47, Ruurd Mazure 3.59.

Het wedstÍijdgeld dat bij HRR nog op mijn naam staat, schenk
ik aan de club

Alle bekenden gegroet en naÍtr ik hoop tot ziens!

Ruurd Mazure

Vierdaagse 1993

Wij willen toch even reageren op het verhaal van DinA Iet,
Ineke, Wim, Luit en Anita (en V/altraud en Bert
Vingerhoed???). Waarom stonden die anders dan wél op de
groepsfoto van het zestal (??) van de Vierdaagse van L993?

Natuurtjk SUPER, dat ze de Vierdaagse hebben uitgelopen!
Dat ten eerste. Maar ten tweede de regel op bladzijde 16 heeft
ONS (zie onderstaande deelnemers) erg gestoken:
(ik citeer:) ....en in de wetenschap dat we als éérste HRR-
groep allemaal de tocht uitgelopen hebben,....

Want wat is het geval? In 1991 liep de 'HRR-Vierdaagse groep

1991', bestaande uit Bert Vingerhoe{ Pieter Hulskamp, Nico
Tetteroo, Hans Zuurrnond, Hans van der Vecht, tijdens de75e
Vierdaagse 4x 50 = 200 kilometer. Tnnder uitvallers! (hoewel
'Hilversum 3' op de vierde dag vlak voor de eindstreep de

moed op wilde geven en wilde afsnijden, mÍur we hielden hem

tegen!)...
En ik kan me zo voorstellen dat er in de jaren vóór ons (en mis-
schien ook nï ons?) ook al enkele HRR-leden gezamenlijk
deze, toch wel pittige, wandelmms hebben gelopen, maar daar-
van is mij nies bekend.
Daarom.. knap, dat dit groepje van zes/acht de Vierdaagse
1993 heeft gelopen, maar de éérste groep nee, dat waren ze

ZEKER niet! Trouwens, in 1996 gaat een groot gedeelte van de
'1991-groep' de 80e Vierdaagse lopen. Dus, Redactie... U
hoort t.z.t. nog wel van ons!

St ukj e Lo op da gb o e kanie r

Ik heb het stukje van de vaste correspondent inderdaad gemist!
En met mij nog vele andere HRR-leden, zo bleek bij een kleine
enquàte afgelopen woensdag. Daarom lijkt het mij noodzake-
l{k, dat de Redactie (in het volgende nummer) aangeeft, waar-
om het gewraakte stukje van deze vaste rubriekschrijver NIET
geplaatst werd.
Misschien liggen hieraan zwaarwegende redenen ten grondslag
(censuur? moreel? esttretisch?), maar die wil ik als lezer van
Uw interessante periodiek dan wél graag horen!

Trouwens, plaatsing in het volgende clubblad van het alsnog op
beperkte schaal circulerende verhaal van dit Dagboek van een

recreant lijkt mij zéker op zijn plaats!!!

ró



B ele idsvo ornemens B e stuur

Op de ALV van 12 okt. jl. zijn door het Bestuur de

Beleidsvoomemens voor de komende jaren bekend gemaakt.

Dit door Ton Vermolen voorgelezen verhaal (wat inmiddels op

schrift staat, zo heb ik begrepen), zou naar mijn bescheiden

mening in het volgende clubblad gepubliceerd moeten worden.

Niet alleen voor de leden, die niet op deze ALV konden zijn,
maar ook voor de toen aanwezige leden lijkt het mij noodzake-

lijk, nu eindelijk eens bekend te maken, waar het bestuur in de

komende jaren naaÍ toe wil.
En wat is er plezieriger, dan dit nog eens rustig na te kunnen

lezen!
Hopelijk kan dit b.v, aan het korte verslag van de ALV in het

komende clubblad worden toegevoegd?

Ik vertrouw erop, dat de Redactie deze reactie opneemt in het

volgende clubblad!
Anders hoor ik graag waarom niet!

Met wiendelijke en sportieve gr@ten,

Hans van der Vecht

Vergeefse zoektocht

Nadat ik de vorige "Hot Road Review" uit mijn brievenbus

viste ben ik gelijk, zoals elke keer, driftig dit nummer gaan

dooöladeren op zoek naar het Dagboek van de Recreant.

Voor ik er erg in had liep ik al weer, onverwacht, tegen een

rode pagina aan, die verraadde dat ik het einde van het blad had

bereikt. Onverwacht omdat we als toetje meestal nog een serie

uitslagen krijgen van door HRRers bezochte loopevenementen.

Ondanks veelvuldige optredens in bijvoorbeeld baanwedstrij-
den (zie elders dit nummer) ontbreekt in het bewuste nummeÍ

evenwel een cijfemtatige weergave.

Van echte verbazing was echter pas sprake, toen ik, enige

dagen later op de club, in de vorm van een los grijpexemplaar'

een copie van het wel degelijk opgestelde Dagboek in handen

kreeg. De eindredactie meende redenen, het ging, geloof ik, om

een tekort aan ruimte, te hebben om juist dit stukje te laten val-
len. Welke afweging er ook heeft plaatsgevonden, ik stel vast

dat het een ongelukkige is geweest.

Je behoeft je oor mÍur te luisteren te leggen bij clubgenoten en

het wordt je snel duidelijk dat niet alleen ondergetekende, maar

ook zeer vele andere lezers eerst naar het Dagboek zoeken

alvorens ze kennis nemen van de rest van de Hot Road Review.

Je kan het vergelijken met de sportpagina op maandag in de

krant. De sportÍedactie kan immers rekenen op verreweg het

grootste aantal lezers, hoewel er altijd een groep is, die zich
geneert om kennis te nemen van deze informatie (geen "echt"
nieuws). Ook zijn er die bij drie keer Ajax-Feijenoord in een

jaar de indruk hebben toch elke keer ongeveer hetzelfde te

lezen. Ach, een wat ander scoreverloop, so what..
De meerderheid vreet echter deze infonnatie, omdat het onder-

werp nu eenmaal aanspreekt en de berokkenheid alles behalve

van voorbijgaande aard is.

Dit laatste geldt bijkans nog me€r voor het Dagboek van de

Recreant. "De" recreant traint steeds bij dezelÍde club en heeft

telkens terugkerende wedstrijden in zijn verhalen. Het betreft
echter dezelfde activiteitren waar ook zenr vele lezers aan deel-

nemen of die als enthousiast toeschouwer worden gevolgd.

Juist de verrassingen, de nuances en de individuele, maat vaak

o zo herkenbare eigen, beleving waarvan Loopdagboekanier

ons verslag doet, kweken een dankbaar lezerspubliek.
Tot slot een suggestie: wanneer er zich wesr een plaatsingspro-

bleem of iets dergelijks voordoet, laat dan medische en voe-

dingsartikelen, die letterlijk worden overgenomen uit andere

periodieken, vallen of laat deze desnoods apart verspreiden.

Zonder het nut van deze artikelen ter discussie te willen stellen,

de Hague Road Review is toch allereerst een blad voor en door
lezers en pas daarna een "knipselkrant".

Wim Kooij

DAGBOEK VAN EEN RECREANT

Goed nieuws: dit lijkt het seizoen te worden waarin allerlei,
soms zeer 'belegen', p.r.-'s (eindelijk eens) naar de historie
worden verwezen!

Dat constateer ik althans 'heet van de naald' op de avond van

de 2le november na de Zevenheuvelenloop (tiende editie) in
een, ongewoon vroeg, winters Nijmegen. De tijd op deze 15

km is dan ook alweer het zoveelste p.r. dat tijdens dit - nog zo

korte - seizoen 'neerwaarts bijgesteld' wordt. Na de 'glorieuze'

tijd op de halve marathon in Etten-lrur op 31 oktober (net

onder de lu 28 .. wie had daarvan durven dromen..), na de 4l
'plus 03' op de 'tien' bij de eerste van de 'Eén van de Vier-
lopen' op 24 oktober en vele officieuze snellere tussentijden op

afstanden variërend van 3 tot 16,09 km..; wordt de tijd op de
'tweede tien' a.s. zaterdag 27 november in Delft opnieuw
scherper gesteld?

De uitbater van het 'zwart lokaal' waaÍ deze 'triomfen' tegen-

woordig met enige regelmaat gevierd (moeten) worden, vaart

er wel bij, evenals ondergetekende en zijn 'werkcoach' (ook

goed voor menig p.r. op de middenafstanden). Het mag immers
als algemeen bekend verondersteld worden dat het aldaar
geconsumeerde buitenissige drankje naast een smakelijke
afdronk ook heilzaam werkt voor lijf en leden..

Welke hardloper, zeker uw Íecreant, zou het hiervan niet op

zijn heupen krijgen? Gewoon doorgaan met haÍdlopen is het
'no nonsense' - paÍool, dat hier bij uitstek bij past... Het over-
schaduwt gelukkig de niet-gewenste commotie rond de vorige
aflevering van het 'Dagboek' dat HRR-4 'door omstandighe-

den' niet haalde. De aflevering bleek gelukkig los verkrijgbaar
voor de frequente gebruiker van het clubhuis. Wie als regelma-

tige lezer hiervan alsnog een exemplaar wil hebben, moet maar

met het redactielid Teueroo contact opnemen!
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Uw chroniqueur is dus duidelijk in een running mood, en dat

voor iemand die al bijna de status van 'oudere jongere' heeft

verworven.. Houd hem om die reden rond Nieuwjaarsdag maar

goed in het oog!
Zeker vanaf dat moment, maar overigens ook al eerder, kunt u
hem in verhevigde mate in de omgeving van de Buurtweg,
maar ook rond Madestein/Monster en in Haagse Bos/Rei-
gersbergen/TvÍarlot/Clingendael duurlopend tegenkomen.

Met het oog op het lopen van een goede (Midwinter)marathon

in Apeldoorn, begin februari 1994, moeten er nu eenmaal veel
(afwisselende) kilometers worden gemaakt! En of dat nu over
het modder('Tetteroo')paadje in Reigenbergen gaat, met de

kans bij de scherpe draai aan het einde tussen het kroos en de

eenden in de sloot terecht te komen, een enkele keer via de

Waalsdorpervlakte annex Clingendael of tijdens de 12 hele

rondjes 'paardepad' (inclusief l3x 'de heuvel van Ed'), het

lopen-tussen-de-middag zal zeker blijven bijdragen aan scherp-

te, duuÍ, manoeuvreerkwaliteit en het plezier in lopen!

Er wordt derhalve in het (vroege) najaar, tussen de bedrijven

door, heel wat afgelopen c.q. -gedronken, nu echt minimaal

vier keer per week (voor alle duidelijkheid, de consumptie van

'zwaÍ goud' is nog steeds aanmerkelijk minder frequent..); en

ineens kom je dan tot de ontdekking dat je, vanaf nu tot zo

ongeveer Kers[nis, elk weekend wel weer ergens een wedsrijd
loopt, 'gewoon' op de weg, of, de eerste twee zondagen van

december, in het, naar ik mag hopen, niet al te losse zand tij-
dens de eerste Clubcross en de Duindigtcross; en was er ook al
niet weer een cross voor 2 januari aangekondigd? Het valt nog

mee dat er, voorlopig althans, geen baanwedsrijden in zicht

zijn.. Nu vind ik dat nog echt geen genoegen, als een soort 'ciÍ-
cuspaard' eindeloos rondjes draaien, maar wellicht verandert

dat nog.. Zoals blijkt uit het verhaal van onze 'trackrunner'

elders in dit nummer, is het goed voor je snelheid, dus wie echt

vooruit wil komen..!!

LOOPDAGBOEKANIER

SPAANSE AVON D?, TORTITLAS?, SANGRIA?

Hetwas leuk om te doen, zonder meer,

Maar nee, voorlopig niet weer
En waarom niet, vroegen velen,
wij willen de Spaanse sfeer nogmaals delen.
We gaan jullie het verhanl vertellen,
zodat j ullie he t e e n bee tj e kunnen v oorstellen.
Vroeg dit jaar werd een Spaanse avond georganiseerd
en uit Spanje werden heerlijl<e vleeswaren getanspor-
teerd.
De Road Runners wisten niet zo goed wat ze precies aten.
Nienemin bleef er na een uur niets meer over voor de
apen.
Vijf tortillas en tien lieter sangria waren ook niet genoeg,

want een road runner heefi
honger en dorst na al dat

8ezwoe8.
Daar het feest zo'n succes
had,
zei de barcommissiè gevaï:
"Dat doen we nog een kcer".
Maar ja, voor een weede kcer
moest er veel meer te eten zijn,
tientallen tortillas en vatten
vol sangria-wijn.
Werklustig als we zijn, gingen
we serieus aan de slag
en besteedden aan het bakl«n
en mengen meer dan één dag.
Een maaltijd en een feestje,
ook al kost het zeeën van tijd,
wij Road Runners rakcn daar
graa9 onze energie aan lauijt.
De aanwezige runners speel-
den uitstekcnd hun rol
en aten en dronken hun buikjes
vol.
Alleen hun aantal, honderd,

was te klein.
Vooral voor het eten, maar niet voor de veertig liter wiin.
Alle medewerkrs, bedankt, jullie zagen er fantastisch uit
en de swingende, Spaanse muziek klonk luid.
De voorpret, het feest, was een leul<e tijd,
die herinneing rakenwe niet zo snel kwijt.
De eerste Spaanse avond was een warming-up,
de tweede was het succes van de club.
Een derde zou een herhaling zijn
en dàt zoutenkoste gannvan de gein.

OLE
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THE HAGUE . PARIS RUNNERS
IR

In de niet-rokersbus werden we begroet door de meeste lopers
uit ons groepje. We kwamen echter niet verder dan het gang-
pad, want de bus bleek vol. rJ/ij nestelden ons dus achterin de
rokersbus, waar Toon, Nico en Jan al met hun echtgenotes
hadden plaatsgenomen.

Chauffeur Jan legde ons het gebruik van de bar en het toilet
(ook de heren zittend plassen) uit. Onder het motlo 'Den Haag
is te klein voor ons' reden we richting Franse grens. Daar wer-
den we losgelaten op een overvol restaurant en dito toiletten.

GerÍit deed goede zaken met de verkoop van waÍme en koude
dranken. De Franse weg bleek makkelijker te bewandelen met
bier dan de Nederlandse weg met koffie.

?o

EO KTLOÍYIETREÍ
I'E PATTIí

na een ijsje voor onder-
weg, bereikten we tegen
twaalven de bus. Om
ongeveer kwart voor één

vielen de meesten dreu-
nend in slaap.

,7 ËTTW I9SE'

Zondagochtend konden we wat langer blijven
liggen. Niet uitslapen, want het hele circus
werd om zeven uur gewekt. Na een heerhjk
ontbijt, alleen de harde, koude, groene eieren
liet ik liggen, werd buiten de groepsfoto met
de gesponsorde T-shirts gemaakt.

Zaterdagochtend stond ons ontbijt klaar in een apaÍte ruimte.
Een onwetende Duitser werd al snel (der-ausss) naar zijn eigen
buffet verwezen. Af en a:m slepend met café, pain en jus
d'orange bewogen de kelnen zich naar het einde van ons ont-
brjL

Orr tien uur werden we weer naar het centrum gebracht" waar
de groep zich na aanschaf van een startbewijs, verspreidde. In
een brasserie werd wat gegeten en gedronken en we lieten ons
bovenal niet uit het humeur b,rengen door een chagrijnige ober.

's Middags bezochten we onder leiding van Hellen Hauser de
Joodse wijk, waarna Joke en ik met de metro naar 'Père
Lachaise' gingen. De volgende afspraak was om half acht 's
avonds en na halvering van de groep viel otzeketze op een

Frans restaurantje. Door het bedienend perso-
neel werden we met 'une grande vitesse' door
het niet al te beste voedsel heen geloodst en

belandden tijdig in het nabijgelegen metro-sta-
tion. Een groot lachen-gieren-brullen bracht
ons naaÍ '[.a Défense' waarvandaan de veda-
ten straten ons naar het hotel voerden. Daar
namen we nog een laatste wijntje, want we
hoefden pas op zondagmiddag te lopen. En
weer viel ik dreun, dreun in slanp.

T'E DIRT5
MAIRIE DE PARISF clrnlt Dr r,ltl

5XU oceÀ
,ANR'VEE

-at
sdlds,t@g Vittel
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D'MANCHE 17 OETOBRE 1993

Parijs fakteerde ons nog niet op startbewijzen, maar slechs op
een verkeersdrukte van jewelste. Met slechts een kleine 'tik'
tegen de bus, bereikten we aan het einde van de middag het
Ibis-hotel.

Nauwelijks was ik bekomen van de reis, of ik liep al weer te
hollen op een verboden atletiekbaan. Nadat we er vanaf
gejaagd waÍen, zettÈn we de loop in het buu4park voort.
Verbaasde Franse ogen begeleidden ons terug naaÍ het hotel.

Na een gezellig samenzijn aan de bar werden we om acht uur
losgelaten op het Quartier Latin. AI spoedig kwamen we met
z'n elven in een Vietnamees ÍesÍ,aurantje terecht. We genoten
er van de gevulde soepen, het gekruide vlees en het verse
groen. Wijn en een 'mevrouw-brandt-haar-vingers' toetje
maakten de maaltijd compleet. In het Quartier was het druk en
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DEPART 
'3H 

- PoNf L'IENA 
Daarna stapte ik met een 'moet-ik-nou-
alweer-plassen' gevoel de bus in. Stilletjes en

wat witjes rond de neus werd ik naar de Place de la Concorde
gereden. In een ijzig koude wind stonden we op het plein en na
enige venrrarring liepen we toch richting staÍt. Onderweg werd
er zowel staande in een rij als gehurkt in een hoekje langs de
Seine geplasr De wedsuijdspanning is duidelijk zichöaar aan-
wezig.
Ruim op tijd bereikten we, bnï wat kouö de start, waar we uit
de wind tussen de wilniszakken plaats namen. We vennaakten
ons onder andere met oen Hollandse samenzang. Het aftellen
van de laatste 'dix secondes' liet minder lang op zich wachten
dan ik gedacht had. Trois, deux, une, zero - en gaaaan, dus
wachten, wandelen en ploeteren door bergen plastic en ander
ongerief. Daarna passeerde ik de avenues, de places tot aan het
Bois de Boulogne.
Voor me was de straat bneeduit geplaveid met duizenden dei-
nende hoofden. In het Bois 'namen' we versmallingen, gras-

BOUTOGNE

to

BOtS
DE

Vrijdag 17 oktober jl. vertoonde zich in een stralend herfsthu-
meur. Het zonnetje scheen en de temperatuur was aangenÍutm.

Gepakt en gezakt wachtten Joke en ik om half negen, tussen de

ambtenaren, op lijn twee. Om tien voor negen werden we ont-
vangen door de twee bussen van Keessen die met de luiken
wijd open op passagiers met hun bagage stonden te wachten.



veldjes en stukken bos. De eerste stop betekende even rust,
enkele haastige slokken Vitel en een schijfje sinaasappel toe.

Voort ging ik weer met diverse Nededandse kolonies om mrj
heen. Vanwege een korte piespauze liet ik mijn groepje gaan

en liep ik enkele kilometers met Ben op. Brj de tweede stop
was het wegdek spekglad van sinaasappel vennengd met
water.

Daarna doemde de eerste avenue weer op, waar ik halverwege
werd ingehaald door Ben en zijn loopgroepje. Ik wist aan te
pikken en liep tot aan de laaste kilometer met ze mee.

Na ruim twee uur kwam de 'Arrivée' in zicht en korte tijd later
passeerde ik voor de eerste maal, naar mijn gevoel, levend de
finish. Daarna ging ik naar het afspreekpunt waar warme en

droge kleding zol zijn. Helaas trof ik er geen dames. Terwijl
het met de minuut kouder werd en Ben beschutting had gevon-
den in een bus van het Franse leger, rondde ik een paar rual
het l«uispunt op zoek naar de dames. uiteindelijk kwam alles
goed, met als afsluitend hoogtepunt een lel&er warm bad.

's Avonds ging ons groepje niet met de bus mee naar
Montmartre, mÍutr ruutr een Marokkaans restauÍant in de buurt
van het hotel. Het eten was van prima kwaliteit, de bediening
allerhartelijkst en de sfeer gezellig en ontspannen.

De bar in het hotel bracht ons nog de laatste afzakkertjes ur
evenals de voorgaande avonden, viel ik dreun, dreun, in slaap.
De volgende ochtend, eindelijk geen wekker, maar toch al om
half acht iumgeÍÍeden om samen met Helen, Carry en Jan uit te
lopen. Na het ontbijt laadden we ons de bus in en al spoedig
zoefde het Franse landschap Íum ons vooöij.

In alle rust bereikte we de eerste stop en in België begon onze
bus enigszins tot leven te komen. Pas in Nededand werden we
getral$eerd op de echte, onvervalste Hollandse glorie. Op de
tonen van 'oh, oh Den Haag' en 'kleine jodeljongen' verander-
de de bus in een feesttent inclusiefde polonaise en de versie-
ring van toiletpapier.

Schor en met pijn in de kaken bereikten we samen met de
'dooie bus' het Cenraal Sation. Even later zat ik weeÍ

John de Gier

2OKM DE PARIS

Ziezo, dachten we, toen we met 82 personen vertrokken vanaf
C.S., het is toch gelukt. We kunnen weer rustig slapen, geen

mensen meer die aÍbellen of toch maar wel meegaan naiu
Parijs. Het organiseren van een evenement als dit is net een

bevalling. Als het kindje er is, ben je de pijn vergeten.

Iedereen had er echt zin in, dat kon je merken. Hellen had
huiswerk gemaakt en ging met een aantal mensen op zaterdag
door de Joodse buurt. AIs een reisleidster stond ze op een ver-
hoging en vertelde ons de bijzonderheden van de wijk.
Carry sponsorde ons allemaal met een T-shirc 'de pure

schoonheid' en bodylotion. Voor de niet-lopers $/as er ook een

leuke aftentie. Jullie beiden bedankt, het was erg leuk.

Door John's bemiddeling lcregen Gerrit en ik van alle deelne-
mers heel mooie cadeaus aangeboden, eigenlijk veel te gek.

We willen julte hiervoor hartstikke bedanken. We zijn er echt
ontzettend bhj mee.

Volgend jaar misschien weer? Een andere sta4 een andere
loop?

Heidi en Gerit
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gervoon, ingeklemd tussen de anrbtenaren, in lijn twee, maar
mijn haÍ ligt nog steeds in PaÍijs.
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ETTEN.TEUR I993

Na een hele lange periode van kwakkelen, durfde ik dan einde-

lijk weer erens een wedstrijd op mijn persoonlijke wedstrijdka-
lender op te nemen. Dit gebeurde zo rond juli. Maar hoogmoed

komt voor de val. [n augustus dreigde een kuitblessure, en op
advies van Gijs dan ook alleen maar korte duurlopen gedaan.

(Wat zijn dat eigenlijk: korte duurlopen?) Vervolgens op
vakantie naar Corsica waar vele redenen gevonden werden om
niet teveel te lopen. Twee maal een half uur is niet een echt
goede voorbereiding. Dan er mÍulr echt tegenaan na de vakan-

tie. Dat gaat een week goed. En dan: jawel, het is herfst, de

verkoudheid slaat toe en duurt en duurt en duurt. Wel getraind,

maar zeker niet optimaal, laat staan maximaal. En toch naar

Etten-Leur. Gewoon weer eens de sfeer opsnuiven, er weer

eens bijhoren. Etten-Leur is dan voor mij speciaal, omdat ik
daar mijn eerste marathon gelopen heb en daar heel erg van

heb genoten. En laten we eerlijk zijn, het is er gewoon gezel-

lig. Op het paÍcouÍs, in het stadje zelf en niet in de laaste
plaats in de brandweerkazeme.

O ja, waar ging het alweer over? De brandweerkazerne. Met
de bus komen we daar aan. Hoewel, dat klinkt veel gemakke-

lijker dan het was. Heidi en Gerrit hebben jaren in de omge-

ving van Etten-Leur op de camping gestaan, dus een route bin-
nendoor ligt voor de hand. (Gerrit, doe je dat op je trainingen
ook zo??) Helaas, opgebroken straten, dus uitgeweken naaÍ
wat de officiële route is. Maar die is al vrijgemaakt als paÍ-

cours voor de wedstrijd. Met van die dranghekken, je kent ze

wel. Geen probleem voor Gerrit, daar kun je omheen, over de

stoep en terug. Kortom,zigzaggendover s[aÍt- en finishgebied.
Een tip voor het organisatieteam van de Fit Ten Miles: hou

brandweerbusjes verre van het parcours! ! !

We worden hartelijk verwelkomd door brandweermannen
(ammer genoeg niet in uniforut) met koffie in de kantine. De
kleedruimte is ook al wij voor ons. Voor de mensen die nog
goen staÍtnummer hebben, liggen inschrijffonnulieren klaar en

de nummers worden door een van oÍtze gastheren 'wel even'
gehaald (is dat service ofniet!).

De wedstrijd zelf. Iu die is door iedereen toch weer anders
ervaÍen. Opvallend was dat er weinig zin was in wamtlopen en

stretchen. Met DRIE trainers erbij leek dat nog verantwoord
ook. Hoewel, het was en bleef erg koud. De zon wilde niet
doorkomen en ik ken weinig wedstrijden waarin zoveel kle-
ding is gedragen.

Zelf was ik blij met mijn plus minus 1.52.00 (eigen klok), na

een lekker en ontspannen (soms te ontspannen) gelopen wed-
strijd. Zeker even leuk was om later (weer terug in de brand-
weerkazeme) te horen dat:
- Marianne Willemsen voor de nveede keer sinds heel lange

tijd, onder de 1.45 is uitgekomen (L.43).
- Janny Tanis haaÍ EERSTE halve marathon liep in 1.43!
- John de Gier voor de eerste keer onder de 2.00 uitkwam en

1.58 heeft gelopen!
- Rob Bilt in afgeslankte vorm, ook weer zijn oude tijden

benaderde met ? (tijd is mij helaas niet bekend)
- Theo Srijen liep in 1.39.30!
- Jan van derRoest Carry van Teylingen en Inez van de \il/al

in 1.53.00 naar de finish heeft gebracht.
- wie ben ik vergeten???

En alweer zaten we in de brandwenrk'azerne, met koffie, bier
en voor vrijwel iedereen veel voldoening. Het bier bleek later
op een andere manier voor VOLDOENING tE zoÍgen, met nu
het accent op VOL. Al bij Breda hadden drie heren in het busje
terug last van een volle blaas. Nu weet iedere buschauffeur dat
je moeilijk bij iedere ...... van je inzittenden kunt gaan stoppen,
laat staan dat zomaar langs de rijlaweg. Dus Gerrit reed door
en door en door. De vering van een busje is prima, maar toch
wel zo, dat de overlast nog erger leek te worden. Dus een

noodstop werd hoog tijd, want de dreigementen over wat er
zou gebeuren bij niet stoppen, werden steeds erger. De nood-
s0op werd dan ook eindelijk uitgevoerd in één van de bochten
van het Kleinpolderplein. Iedereen aan het kritiek leveren over
een Belg (wie anders) die daar achteruit reed. Maar wat heeft
deze man gedacht over dat vreemde brandweerbusje, waaruit
drie heren stapten die gezamenlijk drie 'waterstralen' produ-
ceerden waÍfvoor een b,randweerslang zich niet hoeft te scha-

men. (Keek jij daar dan naar Marja?? RR)

Ikzelf heb afscheid genomen op het parkeerterrein van het

clubhuis. Volgens de verhalen was dat eigenlijk iets te vroeg,
want het etentje bij de Griek in Voorburg met de thuis opge-
haalde partners erbij, schijnt heel gezellig te zijn gewe€st.

Wat mij betreft, gaan we volgend jaar weer naar Etten-Leur.
En soms vraag ik me af: lopen we wedsrijden voor de wed-
strijden of voor de gezelligheid erom heen????
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Marja van WesternoorÍ

Hoezo de brandweerkazeme? Voor al die mensen die hem nog

niet kennen: plan volgend jaar Etten-Leur, want ze hebben

daar een brandweerkazerne die vreselijk gezellig is. Hoe je
daar komt? Nou, gewoon met Gerrit meerijden. Dit jaaÍ in een

klein brandweerbusje. (Na deze oproep volgend jaar weer een

gÍote bus?) De bus staat klaar op het parkeerterrein van de

club. Een tip: spreek de t|d af met Heidi, want wanneer je dat

met Gerrit doet, schijnen er dingen mis te kunnen gaan.

Overigens weet hij dat dan zo te draaien, dat degenen die te

laat kwamen, moesten toegeven dat het hun eigen schuld was.

Maar als je dan eenmaal in dat busje zit, is het wel weselijk
gezellig.
Door de wedstrijdzenuwen zitten we dan nog wel niet te zin-
gen, rturÍrÍ de herinneringen aan vorige Etten-Leurs komen wel
naar boven, want één van de vorige keren organiseerde Gerrit
een grote bus. Ruim op tijd vertrokken, belandde deze in een

file bij de Moerdijk (of was het ergens anders; de herinnerin-
gen zijn niet helemaal eensluidend). Een door, alweer Genit,
voorgestelde sluiproute, had niet als voordeel dat de bus op tijd
was voor de start van de wedstrijd. Het startschot was al een

minuut of tien daarvoor gegeven. Het beeld van de toeschou-
wers bij de wedstrijd moet zo ongeveer als volgt zijn geweest:

zich ontkledende en weer kledende lopers uit Den Haag, zowel
in de bus als er buiten en op de startlijn, die daama als een gek

het peleton gingen achtervolgen. Of hierbij de clubkreet te

horen is geweest, vraag ik me af.



TOPEN IN DE HERFST EN WINTER
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(Els Stolk, bondsarts KNAU)

Het lopen met gladheid, in de duistemis en bij koude heeft
extra risico op blessures of een ongeval. Je kunt dit risico zelf
zo klein mogelijk houden door onderstaande adviezen op te

volgen.
Niet alle blessures of ongevallen zijn te voorkomen. Voor het
geval dat je hulp nodig mocht krijgen, is het verstandig om
saÍnen met anderen te tÍainen, die je dan eventueel kunnen hel-
pen. Is dat erg moeilijk, geef dan thuis aan waar je gaat lopen.

Het 'thuisfront' kan dan hulp zoeken als je te lang wegblijft.

Gladheid
Natte bladeren, sneeuwval of bevriezing kunnen voor een
gladde ondergrond zorgen. De kans op een glijpartij neemt toe,

waardoor de kans op blessures toeneemt. Als je valt, valt de

schade vaak nog wel mee. Met een blauwe plek kom je er nog
goed van af. Erger is het als je je echt blesseert, bijvoorbeeld
doordatje door je enkel heengaat of een peesirritatie oploopt.

Enkelverzwikking
Als je door een misstap of door een val de banden van je
enkelgewricht overrekt en scheuí, spreekje van een enkelver-
zwikking. Dit betekent altijd minimaal een initatie van deze

banden en het enkelgewricht. Alsje de enkelbanden inscheurt
of afscheurt, betekent dat een veel emstiger letsel. Soms treedt
er bij een enkelverzwikking een botbreuk op, wat natuurlijk
een z.eeÍ ernstig letsel is. Het is altijd verstandig om meteen te

stoppen met haÍdlopen. Pas 'Eerste Hulp bij Sport Ongevallen'
toe, dat bestrat uit minimaal 20 minuten koelen (liefst door ijs-
massage, anders door de enkel in koud water te houden) en het

aanleggen van een drukverband. Laat een deskundige beoorde-
len hoe ernstig het letsel is, voordatje het hardlopen weer her-

vat. Na een lichte enkelverzwikking duurt het meestal dagen
tot weken voordat je de looptraining weer kunt hervatten. Is de

blessure ernstiger, dan duurt het vaak maanden voordat de

enkel weer volledig belastbaar blfft bij hardlopen.

Spier- en peesirritaties
Deze spier- en peesinitaties ontstaan, omdat je voortdurend
wat wegglijdt op de gladde ondergrond. Eén van de meest

beruchte spier- en peesirritaties, is die van de spieren aan de

binnenzijde van het bovenbeen (adductoren) in de lies. Deze

spieren moeten bij gladheid extra haÍd werken om het wegglij-
den te voorkomen. Naarmate je harder loopt" gllj je meer weg

en moeten deze spieren meer corrigeren. Overbelasting en pijn
dreigen dan te ontstaan, met name ter plaatse van de peesaan-

hechting aan de onderrand van het schaambeenbot. AIs er een-

manl een echte blessure is ontstaan, kan het weken of zelfs
maanden duren voordatje daar weer vanafbent.
Je kunt het risico op dezs blessures zelf. zo klein mogelijk
maken. Besteedt ruim aandacht aan een warming-up en cool-
ingdown met daarin aandacht voor rekkingsoefeningen, met
name voor de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen.

Pas het tempo :um aan de gladheid of vervang de looptraining
een keer door een andere vorm (van totale lichaams)tÍaining
als het echt te gek is.

Duisternis
Als je gedwongen bent om in het donker te trainen, moet je
een aantal belangrijke maatregelen nemen. Tnrg voor reflecte-
rend materiaal aan je kleding of schoeisel. Loop zoveel moge-
lijk over goed verlichte voet- of fietspaden. Indien dat niet
mogelijk is, loop dan altijd tégen het verkeer in. Dat betekent

dat je op een weg wÍlaÍop van trtree kanten auto's kunnen nade-

ren, Íum de linkerkant moet lopen. Je ziet het verkeer aanko-
men en je kunt, als dat noodzakelijk mocht blijken, zelf tijdig
maatregelen nemen. Loop altijd een parcours dat je goed kent
en datje een pÍuu keer bij daglicht verkend hebt. Je weet dan

waar de kuilen, opstapjes en afstapjes zitten.

Onderkoelingsproblenren
Hoewel het niet vaak in Nederland voorkomt, kunnen er wel
degelijk onderkoelingsvenchijnselen bij hardlopers opteden.
Deze onderkoelingsverschijnselen kunnen al optreden bij tem-
peraturen onder de 15 graden Celsius. Het risico wordt name-

lijk niet alleen bepaald door de temperatuur, ruur door de

combinatie met windsnelheid en regen. Regen vergÍoot het

risico op het oplopen van onderkoelingsverschijnselen, doordat
dit het isolerend vermogen van veel kleding negatief beiï-
vloedt.

Bij dreigende onderkoelingsproblemen zal het lichaam ener-
zijds proberen de bloedtoevoer, en dus het warmtevedies, nÍutr

de huid bepe*en. Anderzijds zal het lichaam proberen de
\vannteproduktie op te voeren, waardoor er 'kippevel' en

spienillingen ontstaan. Lukt het het lichaam niet om de

lichaamstemperatuur op peil te houden, dmr zal het prestatie-

veÍmogen snel dalen. Hierdoor zal de warmteproduktie afne-
men, waardoor de onderkoeling nog sneller zal optreden.
Achtereenvolgens kunnen de volgende verschijnselen van

onderkoeling optÍeden: spierkranp, verwardheid, onverschil-
ligheid of juist aggressiviteit. Het rillen maakt plaats voor
spierstijfheid.
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Het is van groot belang om de verschijnselen van onderkoeling
bij jezelf of bij een trainingsgenoot te herkennen. Snel een

beschutte en waÍme omgeving opzoeken, iets warms drinken,
een warm bad nemen en waÍme kleding aantÍekken, is vaak

nog voldoende effectief. Is iemand echter verminderd aan-

spreekbaar of zelfs bewusteloos, dan kan dat duiden op ernsti-
ge onderkoelingsverschijnselen wat levensgevaarlijk is. Er zal

snel deskundige hutp gezocht moeten worden (spoedopname

in een ziekenhuis). Onderkoelingsproblemen kunnen door het
dragen van functionele kleding voorkomen worden!

Functionele kleding
Loopkleding wordt belangnjker naarmate de temperatuur

daalt. In de herfst en winter moet de kleding je beschermen

tegen wind en regen. Deze kleding mag niet doornat worden,

omdat je dan snel kunt aÍkoelen en aflroelingsverschijnselen
kunt l«ijgen.
Aan welke voorwaarden moet goede kleding voldoen? De
'thenno' onderkleding moet de vrijgekomen ranspiratiedamp
snel afvoeren naar de volgende kledinglaag. De bovenkleding
mag geen vocht opnemen en dient ervoor te zoÍgen dat de

wind en regen niet van buiten naar binnen kunnen. De transpi-

ratiedamp moet wel naar buiten toe afgevoeÍd kunnen worden.

Van binnen blijf je dan droog. Vaak maken mensen de fout dat
ze te veel kleding aandoen, waardoor ze in hun zweet 'dÍij-
ven'.

Als het echt koud is, kijk dan of je niet een keertje de looprai-
ning zal overslaan. Zolang duren die extÍeme dagen in ons
land meestal niet en je loopt sneller een blessure op dan dat je
ervan af bent. Mocht je in de vriestijd toch moeten trainen,
neem dan extÍa vooÍzorgsmaatregelen. Probeer overdag te trai-
nen en begin met wind tegen! Als je dan op de terugweg bent
en waÍm en bezweet, kun je in ieder geval niet teveel aÍkoelen.
Bescherm de lichaamsdelen die met de buitenlucht in aanra-

king komen extÍa tegen afkoeling en bewiezing. Draag dus

een muts om afkoeling van het hoofd zoveel mogelijk te voor-
komen en smeer de lippen in met vaseline, bescherm de vin-
gers door het dragen van theÍrrische handschoenen of wanten.

Conclusie
Om in de herfst en winter toch blessurevrij te blijven hardlo-
pen, zijn extra vooÍzorgsmaatregelen nodig.
- Extra goede warming-up met aandacht voor rekkingsoefe-

ningen om spier- en peesirritaties zoveel mogelijk te vooÍ-
komen.

- Extra aandacht voor de veiligheid tijdens het op de weg
hardlopen, met nÍune door het dragen van reflecterende
kleding.

- Extra aandacht voor de juiste kleding om onderkoeling te
voorkomen.
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VETERANENATLETIEK

Reglementering
door Riet Jonkers-Slegers
veteranencommissie KNAU

In een eerder artikel van de veteranencommissie gingen we in
op de noodzaak om veteranenatletiek op te pakken binnen de

vereniging, en de manier waaÍop dit het best kan worden
gedaan. Daaruit bleek dat veteranen een apafe groep in de atle-
tiekspoÍ voÍmen. Een aparte groep met aangepaste regels. In
dit artikel staan we stil bij deze regels.

In principe gelden voor alle wedstrijden voor veteranen de

regels van het KNAU-wedstrijdreglement. De hierna vol-
gende onderwerpen vormen daarop een uitzondering.

Leeftijdsindeling
Senioren van minimaal 35 (vrouwen) respectievelijk 40 jaar
(mannen) mogen uitkomen bij de categorie veteranen. ln tegen-

stelling tot alle andere leeftijdscategorieën, gaan veteranen oveÍ
nÍutr een andere leeftijdscategorie op de dag waaroo men de

aangegeven leeftijd bereikt. Bij wedstrijden die meerdere

dagen duren, geldt de leeftijd op de eerste wedstrijddag.
De veteranen worden onderverdeeld in leeftijdsklassen van 5
jar.r:

vrouwen: V35 (35-39 jaar), V40 (40-44 jnr),enz.
mannen :M40 (40-44jaar), M45 (45-49 jaar), enz.

Inschrijven voor een veteranenwedstrijd
Veteranen moeten bij wedstrijden waaÍÍum senioren en vetera-

nen tegelijkertijd deelnemen, al bij hun inschrijving aangeven

of ze in de categorie senioren of in de categorie veteranen wil-
len meedoen. De veteraan kan zich maar in één categorie
inschrijven: ïf bij de senioren, ïf bij de veteftrnen. De veteraan
kan daaÍdoor (eventueel) slechts één prijs opeisen!

Als er voor een veteÍanenwedstÍijd (in welke veteranen-leef-
tijdsklasse dan ook, voor weg, baan of cross) minder dan vier
deelnemers staan ingeschreven, kunnenn de deelnemers van
een oudere leeftijdsklasse worden samengevoegd met de deel-
nemers in een jongere leeftijdsklasse. De deelnemers van de

oudere leeftijdsklasse kunnen dan nog wel kiezen uit:

Beste leden,

Hier nog een herinnering aim het Eainingsweekend in
januari 1994. Denk aan de inschrijving die aÍloopt op 20
december a.s.

Schrijf snel in! Zie voor info. kantine. DOEN!

deelnemen volgens de regels van de jongere leeftijdsklasse
(gewichten werpmaterialen, hordenhoogten, e.d.), waarbij
zij dan ook meedingen naaÍ eventuele piizen in die jongere

leeftijdsklasse. In dit gevel wordt slechts één klassement

opgemaakt voor de jongere leeftijdsklasse:
deelnemen volgens de regels van hun eigen leeftijdsklasse,
waarbij zij niet meedingen naaÍ eventuele prijzen in de jon-
gere leeftijdsklasse. In dit geval wordt voor beide leeftijds-
klassen een apaÍ klassement opgemaakt.

Verder voor de mannen: veldloop (ca. lO-l2km voor M45, ca.

7'-9kn voor M50 e.v.), korte veldloop (ca. 3-5km);
Voor de vrouwen: veldloop (ca. 4'-5km), korte veldloop (ca. 2-

3km).
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UITSLAGEN
Hannover Marathon 1993, Hannover (Dld), Marathon op lEl04l93

Plaats CaL Tijd Naam

0 HV2 3:30:48 Kees Storm

Rottcrdam Marathon 1993, Rotterdam, Marathon op lUOU9t

Plaats Cat Tijd Naam

uN City Halve Mar. 1993, Utrecht, Halve marathon op 09lOSl93

Plaats Cat Tijd Napm

IHS
I H40

13 HS
4 H40
lDS

25 DS

1:10:40
l:76:27
l:23:79
l:24:18
l:27:Ol
l:58:49

Abraham Zewdie
Piet Manshanden (Sprint)
De* Jan Smid
Louis Brugman
Marja Verhoef (Phoenix)
Aliena leidekker

1HS
1 HVI
I H45
ID

30 H40
I HV2
I HV3

316 HS
lDV

1180 HS
1264 HS
1334 HS
1386 HS
313 H45
118 W2
579 HVr

1651 HS
732 H40
13 DV
2t D40

226 HVz
2t8t HS
940 H40

2804 HS
461 H\t2
938 H45

3395 HS
522 HV2
59 D35

563 t1\t2
1526 H40
3920 HS
3927 HS
176 D
660 HV2
185 D

2:ll:06
2:2858
2:32:37
2:34:15
2:43:44
2:43:58
2:44:40
2:49:49
2:50:57
3:13:09
3:14:48
3:16:4O
3:17:44
3:17:49
3:19:37
3:21:08
3:?3:35
3:28:15
3:30: l1
3:31:09
3:33:M
3:34:02
3:36:02
3:4'1:O7

3:55:10
3:57:12
4:OO:21

4:00:4O

4:07:42
4:08:U2
4:12:33
4:22:27
4:22:54
4:22:55
4:27:08
4:27:32

Dionicio Ceron (Mexico)
Piet Hopmans (Spado)

Dick van Santen (RRA)
Anne Schuppen van
Frans Brink ten
K. Boeckl (Oostenrijk)
Wil van der Lee (DAK)
Bep Walburg
E Wettstein (Zwitserland)
Willem Graaf de
Fred Kick
Jack Kraats van der
Peter Groen
Robert Murkes
Jan Nieuwenburg
Joop Ouden den
Cees Heuvelman
Wim Roozenburg
Marianne Koopman-Zwerus
Jeanette Molhoek
Henk Mollema
Michiel Tuit
Ben Koops
Pieter Hulskamp
Kees Vervoort
Emile Vaart van der
Jos Graaf de

Iaap Beek van
Marjan Willemsen
Iohnny Lodder
Dennis Ottes
Eugene Berg van de
Koen Klijn
Aliena I-eidekker
Jack Deiana
Anja Kooij van der

UN City Tien Km 1993, Utrecht, l0 km op A9l05l9t

Plaats CaL Tlid Naam

I
I

l0

HS
H45
H45

:29:16
:35:47
3:14:09

Julius Mosigisi (Kenia)
Bert Streumer (Hellas)
Titus Verhagen

Instrif AV40 mei 1993, Delft, 3 km op lU0ilgt

Plaats Caf, Tijd Naam

IHS
t4 HS
30 HS
35 HS
36 HS
42 HS
43 HVI
48 HS

57 HVI
58 HS
59 HS
66 HS

8:15:4
8:58:4
9:32:8
9:4O:8
9:46:O

9:52:1
9:53:l
l0:01:0
lO:32:2
lO:37:'l
10:38:2
l0:54:1

:30:22
:31:03
:32:29
:33:24
:34:29
:35:12
:35:27
:3ó:0O
:36: l5
:36:48
;36;49
:36:52
:37:19
:37:36
:37:51
;38:22
:38:31

:3E:32

:39:14
:39:34
:40:48
:43: l8
:43:38
:44:.12

;44:20
:44:22
:49: l8

Kamiel Maase (De Bataven)
Thomas Pieper
Pierre lreuwen van
Rene Meijer
Peter Leeuwen van
Herman Stijl van de

Ton Toet
Christiaan Hertog den

Paul Grevenstette
Rinus Pols
Paul Berg van den
Hans Bongers

BFI Golden Ten 1993, Delfl 10 km op 23105193

Plaats Cot Tijd Naam

Partloop 1993, Voorschoten, l0 km op 0U05D3

Plaats Cat Tijd Naam

Ruud Onland (Ilion)
rilim Paardekooper
Jan Cammeraat (Ilion)
Pierre [reuwen van
Marianne v d Linden (AV Haarlem)
Herman Stijl van de
Detk Jan Smid
Maarten Scharroo
Willem Graaf de

Joop Verhoeven
Louis Brugman
Wim Kooij
Christiaan Hertog den
Steven Koelink (Koplopers)
Iopie Daane (Atletica)
Aad Overdevest
Rinus Pols
Michiel Heijden
Paul Engelen van
Guus Zijdenbos
Hans Vliet van
Henk Breugom
Jan Nieuwenburg
Jan Egmond van
Marianne Koopman-Zwerus
Ton Heerkens
Albert Romani

I
3

HS
HS

HS
H45
H45

:34:26
:36:20

2:23:'54
2:55:50
3:17:20

D. de Wit (AV Holland)
Theo Timmermans

Philippe Steelandt (Belgie)
Jos Dekkers (Fortuna 67)
Bert Vingerhoed

lHS
3HS
15 HVI
22 HS
37 DS
47 HS
50 HS
59 HS
65 HS
74 HS
75 HVI
78 HS
83 HS
9l t1\t2
98 DV
105 Hs
IIO HS
ill Hs
t22 HVI
129 HS
144 HS
162 HVI
164 W2
168 HVI
170 DV
172 HVt
179 HVI

UN City Marathon 1993, Utrecht, Marathon op 09/05/93

Plaats Cat Tijd Nasm

1

1

I
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2e Lievaart Comp. 1993, Naaldwijk, S km op 26105193

Plaats CaL Tijd Naarn

Kees Put
MaaÍen Scharroo
Guus Zijdenbos
Wim L. Maanen van
Cees Heuvelman
Dries Bos van de
Remko Scharroo
Peter Groen
Fred Kick
Iaap Veóaan
Andre Blok
Lex Cabral
Karel Stolk
Pieter Meinders
Peter Grond
Georgette Brugman
Sophie Geenhuizen van
Garry Schmidt
Michiel Tuit
Hans Katsburg
Theo Strijers
Paul Hagebeek
Brigitte Schalkwijk
John Agterof
Pieter Hulskamp
Marijke Besselink
Kees Vervoort
Rodi Druif
Boy Gailjaard
Mastia Kaldenbach
Leo Lager
Carry Teylingen van
Chris Muller
Johnny l,odder
Helen Poel van der
Paul Engelen
Iane Hamstra
Cora Midde
Frans Perdijk
Jan Roest van der
Henk Demmers
Ben Baardolf
Loes Reeve
Mariann Engelen-Lohman
Ingrid Veer van der

NK Weg Veteranen, Drunen, 15 km op 3U05D3

Plaats Cat. Tijd Naam

Wim Paardekooper
Herman Stijl van de
Peter lreuwen van

Rene Meijer
Ton Toet
Christiaan Hertog den

Rien v d Wilt (Clytoneus)
Marius de Snayer (Fortuna Vl)
Jan Nieuwenburg

Petra van Limpt @rins Hendrik)
Gre Warnaar (Hera)
Els Bloemen

Tecla l-oroupe (Kenia)
Anne Schuppen van

Jarostaw Lewandowstj @olen)
Jan de Lange (Start 78)
Vladimir Sarantsev (Rusland)
Steven Post
Michel Rovers
Joop Verhoeven
Henk Mollema
Henk Breugom
Eddy Zjl

1

24
27
28
35
37

98 HS
II4 BR
I2O BR
184 HS
210 Hs
238 HVI
239 HS
253 HS
258 HS
303 HVI
342 HS
428 HVI
447 BR
452 W2
486 BR
13 DV
t4 DV

594 HVI
650 HS
821 HVl
859 HVl
870 BR
876 BR
896 BR
909 BR

1038 BR
I@2 BR
tt62 HV3
1192 BR
1191 BR
1321 HVI
102 Dv

1386 BR
1439 W2
116 DV

14r,6 BR
128 DV
136 DV

1554 HS
1582 HV3
1596 HYz
1598 HVI
1697 BR
1698 BR
1699 BR

D
D

P
P
P
P
BR
P
P
BR
BR
BR
BR
BR
P
BR
P
BR
P
P
BR
BR
BR
BR
BR

I
4t
45
54
63
78
99

332
33t
535
550
567
798
825
842
858
875

1048
lto2
tt44
tt47
1 151

tt52

lHs
7HS

22 HS
29 HVI
64 HS
66 BR
ID

83 BR
97 HS

HS
HS
HS
HS
HVl
HS

l5:03:7
l7:@:5
17:18:5

l7: l8:9
17:28:2
17:32:8

l:28:03
l:28:55
l:29:15
1:31:41
1:32:42
l:3323
1:33:25

l:33:42
1:33:50
1:35:0E
1:36: l8
1:38:25
1:38:54
l;39:02
l:40:01
l:4O:11
L4A37
l:42:23
l:43.24
l:4ó:49
7tO:34
7:47:46
l:47:55
l:,18:20
l:48:45
l:51:20
l:52:36
l:54:26
1:54:55
1:54:55

1:58:00
l:59:00
2:00:06
2:01:22
2:U2:25
2:02:34
2:04:28
2:05:21
2:06:15
2:07:49
2:09:07
2:@:10
2:18:17
2: l8:18
2:18:20

:30:35
:34:42
:34:58
:36: l0
:36:50
:37:31
:39:14
:47:35
:47:35
:51: l0
:51:20
:51:31
:54:56
:55:18
:55:36
:55:51
:56:04
:58:25
:59:17
:59:50
:59:54
:59:58
:59:58

NK Weg Veteranen, Druncn, 10 km op 3U05D3

Plaats Cat Tijd Naam

I H40
r H50

13 H50

D35
D50
D50

:47:06
:51:40
7:Ol:27

:36:44
:3926
:43:35

:33:43
:35:03

2:24:16
2:25:A
2:41:13
2:51:58
2'.56:16
3:15:36
3:47:48
4:03:31
4:03:51

Beursloop 1993, Blohker, 10km op 05106191

Plaats CaL TUd Naarn

I HS :30:08 Dick Tesselaar (Hollandia)
2 HS :30:28 Wim Paardekooper

Tilburg ïen Miles 1993, Tilburg, 10 km op 0í0ó93

Plaats CaL Tijd Naam

I
I
3

1

5

3M Marathon 1993, Leiden, Marathon op 06106193

Plaats Cat. Tlid Naam
3M Marathon 1993, Lciden, l0km op í|6l0ff)!

Plaats CaL Tlid Naam
I
I
I

l3
14
0

1l
JJ

4

HS
M40
M45
HS
HS
P
M50
M45
M45

Huub Pragt @e Bataven)
Albert Beekhuizen
Ineke Vis @e Bataven)
Rene Meijer
Sander Creman
Theo Timmermans
Erik I-reuwen van
Ton Heerkens
Marianne Koopman-Zwerus
Aliena lridekker
Martine Hoogeveen
Eugene Berg van de
Robert Deighton
Anne Eeuwijk van
Albert Schalkwijk
Janine Zwartcerritsen
Joost Visee
John Gier de
Ben Kan van
Ineke HoogstadKieft
Sonja As van
Dina Konings
Anita Houten van

3M Marathon 1993, Leiden, Halve marathon op 0í06/93

Plaats CaL Tijd Naam

l:08:48
l:14:23
l:19:57
l:21:26
7:25:27
l:25:31
l:26.,34
1:27:Ol
1:28:00

Miroslaw Bugas @olen)
Thomas Pieper
Derk Jan Smid
Frans Brink ten
Aad Overdevest
Willem Graaf de

Leny v.d. Plas (De Bataven)
Jacques Overgaauw
Michiel Heijden
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Inshrif AV40 juni 1993, Delft,5 km op lU06l93

Plaats Cat Tijd Nasm

Ton Valk van der
Egbert Darwinkel
Iet Vervoort

Frank van Wijngaarden (Koplopers)

Peter Leeuwen van

Cora Smid
Fred van Soest (AV47)
Mart Spruit (Avantri)
Derk lan Smid
Louis Brugman

Jan Tau (RSA)
Weronika Troxler (Zwits)
Aliena lridekker
Eugene Berg van de

Wim Paardekooper
Sander Creman
Maarten Scharroo
Steven Post
Ioop Verhoeven
Theo Timmermans
Guus Zijdenbos
Michel Rovers
Frans Martens
Nico Droppert
Jan Bremmer
AIex Hes de
Karel Stolk
Arie Versluis
Jacques Overgaauw
PeteÍ Rooij de

Ian Nieuwenburg
Ronald Kloots
Hans Linde von der
Michiel Tuit
Ton Valk van der

1275
1298
1399

l:022'l
1:03:05
l:07:57

BR
P
BR

D
HS
HVI
HS
HVI

:53:42
:56:14
:58:32
:59:47

:22:76
:22:19
:22:20
22:41
:22:52
:23:01
:23:02
:23:18
:23:41

:23:45
:23:46
:23:4'l
:23:57
:24:02
:24:09
:24:lO
:24:ll
:24:23
:24:29
:24:31
:24:43
:24:47
:24;49
:2505
:25:19
:25:.23

:25.33
:25:34
:25:35
:25:35
:25:4O
:26:O4
:26:05
:26:31

:2641
:26:47
:27r04
:27:12
;27:15
:27:24
:27:25
:27:27
:27:45
:28:17
:28:23
:28:25
:28,29
:28:33
:28:43
:28:47
:29:05
:29:35
:29:51
:30:17
:30:26
:30:38
:3307
:33:58
:34:19
:34:22
:3443
:35:36
:39:02
:40:42
:40:42
:41:10

22H
23H
24H
2sH
26H
2',1 H
2EH
29H
1D

30H
31 H
2D

32H
33H
3D
4D

34H
5D

35H
36H
37H
6D
7D

38H
39H
8D

40H
4tH
9D
42H
43H
44H
45H
46H
47H
48H
49H
50H
51 H
52H
53H
54H
l0D
11 D
t2D
55H
56H
13D
t4D
15D
57H
58H
t6D
t7D
18D
59H
19D
20D
21 D
22D
23D
24D
25D
26D
60H
27D

HS
HS

Vadekaloop lD3, Dordrecht, 15 km op l9l06l9t

Plaats CaL Tijd Naam

I
4

Dries Bos van de
John Hartman
Marcel Steeneke

George Wissen van

Ron Penning
Andre Blok
Jaap Verbaan
Gerard Kessel
Inez Stark
Peter Grond
Job Baak
Noortje Alberts
Frans Perdijk
Peter Magnee
Ineke Schnitder
Els Bloemen
Pieter Graaf de
Brigitte Schalkwijk
Eric Kerklaan
Willem Maasland
Leo Lager
Annette Straver
Jeanette Molhoek
Pieter Hulskamp
CorWiersma
Martine Hoogeveen
Peter Leegstra
Charles Wiersma
Palau lersel van
Toon Storm
Dennis Ottes
Sjaak Rens
Jos Graaf de

Nico Galjaard
Rein Waal de
Boy Gailjaard
Leenderd Kleijn
Anton Dijkmans
Theo Veen van
Rick Leeden van der
Iaap Dijk van
Ronald Boekkamp
Dorien Jongeneel
Carry Teylingen van
Pia Henkeskooijman
Ian Roest van der
Iohn Gier de
Jolanda van Galde
Cora Midde
Kitty Gruppen
Henk Demmers
Ben Kan van
Ine Goemans
Yvonne Smit
Thea Klijn
Chris Muller
Miranda Kuit
Anja Kuit
Mirjam Dijl«nan
Letry Postma
Dorien Draaisma
Renee Baak
Ineke Hoogstadkieft
Ellie Grond
Willem Hoogstad
M Hesseling

MarcvdHoeven(Belgie)
Wim Paardekooper

HS
HS

1 5:1 5:1
1647:l17

trlora Run 1993 (PresLloop), Bmkoop' 5 km op IAMD3

Plaats Cat. Tijd Naam

1 HS :17:49 Theo Timmermans

Flora Run 1993, Bmkoop, 10 EM op l2JO6l93

Plaats Cat Tijd Naam

0
1

1

3

5

Van de Bergloop 1993, Heinenmrd, 15 km op lA$il)l

Plaats Cat TUd Naam

:47:Ol
:47:12

1

2

Jan Dirk Hazeleger (De Bataven)
Wim Paardekooper

Twente Marathon 1993, Enschedc, Marathon op 13/06/93

Plaats CaL Tijd Naam

lHS
lDs
13 DS

467 HS

2:72:19
2:44:22
4:O5:26
4:05:27

IIRR Time Trial juni 93, Clingendael, 55fi)m op lU06D3

Plaats CaL Tijd Naam

IH
2H
3H
4H
5H
6H
7H
8H
9H
10H
11 H
t2H
13H
t4H
15H
16H
t7H
t8H
19H
20H
21 H

:"1.7:36

: l9:09
:19:22
: l9:31
:20:O4
:20:10
:2O:77
:20:20
:20:38
:20:38
:2O:.54

:21;10
':27:32

;21:38
;21:38
:21:57
:21:52
122:07

:22:lO
:22:14
:22:15

HS
HS

28

:46:23
;47:42



NK Baan 1993, Amstcrdam, 10 km op 23107D3

Plaats Cat. Trjd Naam

Aart Stigter (Hellas)
Frans Martens

Rolando Vera (Equador)
Anne Schuppen van

Tonnie Dirks (AV Schuurmans)
Wim Paardekooper

Kerssenloop l993,Zeist,10 km op l9lO6D3

Plaats Cat Tijd Naam

Frans Martens
Joop Verhoeven
Christiaan Hertog den

Ian Bremmer
Hans Linde von der
Ton Toet
Karel Stolk
Marcel Dulk den
John Hartman
Ronald Kloots
Andre Rond de
Ron Penning
Fred Kick
Dries Bos van de
Peter Kessel van
George Wissen van
Hans Schuyt
Jaap Bernhard
George Eimermann
Jaap Verbaan
Pieter Graaf de
Joop Ouden den

Nico Tetterm
Pieter Meinders
Gerard Wessel
Lutke Schipholt
Charles Wiersma
Abert Schalkwijk
Cor Harst van der
Ineke Schnitzler
Els Bloemen
Theo Strijers
Eric Kerklaan
Job Baak
Toon Storm
Rob Bilt van de

Nelleke Scharroo
Dieke Vy'ijnen van
Fred Vlasblom
CorWiersma
Peter Leegstra
Aliena lridekker
Hans Zuurmond
Gerrit Veer van de
Nico Galjaard
Jos Graaf de
Han Elkerbout
Ronald Boel&amp
Paul Engelen
Lrenderd Kleijn
Kees Roon
Ben Kan van
Fred Hoek
Jaap Dijk van

Ian Roest van der
Ben Baardolf
Kees Vervoort
Henk Aggelen van
Sonja As van
Ria Berg van de
Rick l,eeden van der
Palau lersel van
Marja Hofland
John Gier de
Henk Demmers
Hellen Helderman
Yvonne Smit
Cynthia Boekkamp
Inez Wal van der
Thea Klijn
Jane Hamstra
Hans Flotman
Heidi Veer van de
Waltraud Vingerhoed

HS
HS

I
27

:30:52
:37:35

1:02:32
l:13:10

7H
8H
9H
l0H
1lH
12H
13H
t4H
t5H
16H
t7H
18H
19H
20H
21 H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
28H
29H
30H
3lH
32H
33H
34H
35H
2D
3D

36H
37H
3EH
3H
40H
4D
5D

4tH
42H
43H
6D
45H
44H
46H
47H
48H
49H
50H
51 H
52H
53H
54H
5sH
56H
57H
58H
59H
7D
8D

60H
9D
10D
61 H
62H
11 D
12D
13D
t4D
15D
16D
63H
t7D
18D

:2O:44

:2109
:21:13
:21:16
:21:25
:21:27
:21:39
:27:42
:21:43
:21:.45

:22:,00
:22:01
:22:M
:22:07
:22:21
:22:24
:22:43
:22:49
'.22:54

;22|55
:22:58
:22:59
:23:ll
:2378
:23:25
:23:29
:,23:59

:24:20
:24:27
:24:30
:24:31

:24:42
:24:59
:25:Ol
:25:,A6

:2509
:25:17
:25:22
:25:27
:25:42
:25:47
:25:49
:25:50
:25:50
:25l.53

:26:09
:26:18
;26:33
:26:,36

:26:38
:26:45
:26:49
:26:54
:27:OO

:27:05
:27:12
:27:22
:27:37
:27:40
:27:54
:28:00
:28:26
:28:43
:2E:43
:28:44
:28:50
:28:52
:28:58
:29:M
:29:06
:29:ll
:29:30
:29:41
:30:01

Heamielloop 1993, Sneek,7700m op 2510619t

Plaats Cat Tijd Naam

1 D :29:44 Anneke Kloostra

Kadelmp 1993, Schipluiden,5 km op 03107193

Plaats CaL Tlid Naam

13 HS :7'l:44 Theo Timmermans

Piet v Alphen M. 1993, Onderdijk, Halve marathon op l7l07l9t

Plaats CaL Trjd Naam

14

HS
D

HS
HS

lHS
56 HS
99 HS

2E:33:54
3O:34:67

Singelloop \iloerden 1993, Woerden, 10 km op l2l0El93

Plaats Cat. Tijd Naam

Punterloop 1993, Giethoorn, Halve marathon op 2U0El9t

Plaats CaL Tijd Naam

HVI
HS
w2

:30:95
:35:37
:38:04

l:08:34
l:@:37
l:15:52
1:17:25
l:25:19
l:27:22
l:29:28
l:37:12
l:39:27
l:39:53
l:41:05

Erik Punt (L,PK)
Herman Stijl van de

Roel Eijnde van den

Jan de l-ange (Start 78)
Jacob Vos (Argo 77)
Jan Broekroelofs @EC 1910)
Michel Rovers
Ronald Kloots
KaÍel Stolk
Jan Bremmer
Pieter Hulskamp
Jan Roos
Frans Martens
John Agterof

HRR TimeTrial aug 93, Clingendael,5500m op zrnUln

Plaats Caí Tijd Naarn

HS
HS
HS
HVI
HS
HS
HS
IIV2

I
I
I

IE
4t
44
26
56
57
58
14

H
H
H
H
H
H

I
2

3

4
5

6

: l9:31
:19:35
:19:35
: l9:48
:20:42
:20:42

Peter l-eeuwen van
Michel Rovers
Michiel Heijden
Wim Kooij
Bert Vingerhoed
Guus Zjdenbos

29



19D
20D
2tD
64H
22D
23D
24D
25D
26D
27D
28D

I
t6
25
28
33

0
46
48

0
I

56
81

0
85

7

9
l0

:30:59
:31: l9
:31:44
:31:52
:32:30
:32:43
:32:49
:33:21
:35:20
:36:26
:36:38

:46:52
:51:45
:54:27
l:01:ll
1: l1:58
7:12;37

1.:15:42

7:16:26
l:16:42
l:21:21

1FS
13 HS
22 HS
51 HVl

HS
HVI
HY2

15: l4:5
16:3'l:5
ló:59:0
21:.11:.9

Anita Houten van
Marianne Grieken van

Bema Diest van

Egbert Darwinkel
Dorine Draaisma
Leuy Postma
Miranda Kuit
Anja Kuit
Iet Vervoort
Ellie Grond
Ineke HoogstadKieft

Remy Fieret (Olympus 70)
Sander Creman
Christiaan Hertog den
Peter lreuwen van
Wim Kooij
Carla Ophorst (Olympus 70)
Guus Zijdenbos
Anneke Kloostra
Nico Tetterm
Marianne Koopman-Zwerus
Martine Hoogeveen

Bachir Ajbar (Sparta)

Michiel Heijden
Bert Vingerhoed
Guus Zijdenbos
Joop Verhoeven
Andre Rond de

John Hartman
Cees Heuvelman
Jack Kraats van der
Corrie Midde (Spark)

Paul Slijpen
Rick Leeden van der

Sonja As van

Ben Kan van

Yvonne Smit
Dorien Jongeneel
Anita Houten van

Geteneh Tessame (Ethiopie)
Leo Brusselmans (Belgie)
Carla Beurskens (Scopias)

Ton Deumens (Achilles Top)
Peter Grond
Nico Tetterm
John Agterof
Pieter Hulskamp
Henk Breugom
Brigine schalkwijk

5e Lievaart Comp. 1993, Naaldwijk,5 km op 0E/09193

Plaats Cat. Trjd Naam

Martin Zwinkels (Olympus 70)
Peter Leeuwen van
Wim Kmij
Nico Tetteroo

Goudsc Singelloop 1993, Gouda, l0 km op 10109193

Plaats CaL Tijd Naam
4e Lievaart Comp. 1993, Naaldwijk,3 km op 25108193

Plaats CaL Tijd Naam
Wilfred Kiplagat (Kenia)
Bert Koppendraaier (Gouda)

Marius de Snayer (Fortuna)
Michel Rovers
Marja v d li/erf (Haag Atletiek)
Frans Martens
Ton Toet
Marcel Dulk den
Karel Stolk
Jelle Veen van der
Ronald Kloots
Gerard Wessel
Anneke Kloostra
Ron Penning
Ton Valk van der
Sandra Berg van den
Leo Dommanschet
Lutke Schipholt
Ian Roos
John Agterof
Paul Hagebeek
Willem Maasland

Zuiderparkloop 1993, Den Haag, 10 km op 2EIOBD3

Plaats Cat. Tijd Naam

HS
D
HS
HVI
HS
HS
HS
HS

HS
D
HS
HS
D
HS
HS
HS
HV2
HS
HS

1

1

1

42
1

50
19

52
58
66
70
7l

5

84
86

10
88

89
90
t3
92
94

IHS
15 HS

20 HS
26 HS
29 HS
1DS

46 HS
2D

66 HVI
3DV
4D

1HS
19 HVI
25 HS
30D
63D
92 HS
122 DV
125 HS
r30 Hs
149 HV1
196 HS
205 HS
227 HS

269 DV
270 HVI

8:43:8
9:28:8
9:41:9
9:54: I
9:58:9
10:01:9
l0:26:3
l0:59:1
l2:02:3
l2:33:1
13:24:8

33:19:5
36:28:4
37:48:6
38:O2:4
38:51: I
38:51:7
40:55:7
4l:27:3
42:ll:l
42:28:9
43:15:2
52:01:6
53:14:6
55:09:3
55:09:8
56:48:3
56:49:0

:29:33
:32:12
:35:00
:36: l5
:36:24
:37:15
:37:40
:37:40
:38: l3
:39:32
:39:49
:40:06
:40:26
:47:28
:41:52
:42:29
:42:40
:42:52
:42:53
:4409
:45 45
:46:38

HS
HS
HVI
HS
HS

HS
HS
HS

HS
DV
HVl
HV1
DV
HV1
D
D
DV

HS

H40
DS
H50
H50
H40
H50
HS
H40
DS

Konmar Oosterhofloop 1993, Rotterdam, 10 km op LA09D3

Plaats Cat Tijd Naam

Telematicaloop 1993, Heerlen, 10 EM op 29l0ED3

Plaats Cat. Tijd Naam

:29:00
:32:47

:33:20
:33:32
:35:37
:36:41
:38: l4
:38:23
:38:31
:39: l9
:47:24
:42:05
:42:59
:46:07
:46:07

Tekey Gebre Selassie @thiopie)
Piet Hopmans (Spado)

Albert Beekhuizen
Carla Beurskens (Scopias)
Anne Schuppen van
Maarten Scharrm
Tatjana Maslova @'dam Atletiek)
Guus Zijdenbos
Joop Verhoeven
Wim Willemsen
Andre Blok
Iohn Hartman
Ronald Junier
Marianne KoopmanZwerus
Ton Heerkens

Katwijk 1993, Katwijk, Halve marathon op 1E/(D/93

Plaats Cat Trjd Naam23
143
4t

418
189

27

lHs
5 HVI
l0 Hs
30 HVI
59 HS

145 HS

l:ll:25
l:13:42
l:19:00
l:24:30
l:28:22
l:3'l:49

Jo Ferket (De Bataven)
Henk van Velzen @e Bataven)
Pierre lreuwen van
Frans Brink ten
Rob Straaten van
Ed Biersteker

InstuifDe Spartaan aug 93, Lissc,3 km op 3U0E/93

Plaats
I

22

CaL Tijd Naam
HS 8:33:l J Jansen (Holland Leiden)
HS 9:45:8 Peter Leeuwen van
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HRR Time Trial sep 93, Clingendael, 55fi)m op 20109193

Plaats Cat. Tijd Naam

Bredase Singelloop 1993, Breda, Halve marathon op 03/10/93

Plaats CaL Tijd Naam

HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HS
HVl
HS
HS
HVI

HS

HS
HS
HS
HS

HVI
HVI
HVI

:19:04
:79:23
: l9:30
:19:41
:19:51
:20:02
:20:08
:20: I I
:,2O:25

:20:38
:20:50
:20:52
:20:55
:21:06
:21: l8
:21:36
:27:36
:21:39
:22:15
:22:19
:22:2O
:22:31

:22:31
:22:38
:22:45
:22:50
:22:59
:?3:13
:23:25
:23:26
:23:33
:23:37
:24:03
:24:05
:24:06
:24:16
:24:18
:24:34
:24:37
:24:51
:24:52
:24:52
:25:14
:25:39
:25:47
:26:08
:26:O9
:26:12
:26:18
:26:34
:26:47
:27:ll
:27:32
:27:4O

:27:49
:27:54
:28:16
:28.48
:30:28
:30:31
:30:40
:31:27
:32:25
:32:55
:33:M
:33:08
:35:04
:35:36
:36:02
:36:57

HS
HV1
tfv2
HVI
HVI
HS
HVI
HS
HV2

l:02:39
l:07:32
1:16:12

l:21:41
1:26:30
l:31:17
l:33:01
l:45: 18

2:00:14

Peter lreuwen van
Michiel Heijden
Maarten Scharrm
Michel Rovers
Frans Martens
Steven Post
Remko Scharroo
Wim Kooij
Ronald Breugom
Joop Verhoeven
Dean Freking
Karel Stolk
Ton Toet
Marcel Dulk den
Peter Groen
Jan Bremmer
Bart van Blek
John Hartman
Ronald Junier
Jaap Bernhard
Ron Penning
Ton Valk van der
Henk Breugom
Anneke Kloostra
Sandra Berg van den
Gerard Wessel
Jaap Verbaan
Joop Ouden den
Jacques Beljon
Inez Stark
K. Fergusson
Pieter Graaf de
Els Bloemen
Frits Witmer
Frans Olgers
Simon Stroo
Wim Roozenburg
Koen Klijn
Ieanette Molhoek
Dieke Wijnen van

Paul Hagebeek
Fred Hoogwoud
Nico Caljaard
Bram Westbroek van
Cor Wiersma
Dennis Ottes
Theo Veen van
Roel Gort
Cynthia Boekkamp
Jaap Dijk van
Alben Schalkwijk
Jos Graaf de

A Koten van
Han Elkerbout
Aliena Leidekker
Rick Leeden van der
Hellen Helderman
Lydia Blok
Chris Muller
Luit Houten van
Teresa Vives Torres
Dorine Draaisma
Leo Springer
Anja Langeveld
Egbert Darwinkel
Anita Klijn
Ineke HoogstadKieft
Ellie Grond
Claire Springer
Iet Vervoort

30 KM loop, Dordr€cht, 30 km op lOllOl9S

Plaats CaL Tijd Naam

Francis Nade (Tanzania)

Leo Brusselmans (Belgie)
Cor Messing (AV Zuidwal)
Bert Vingerhoed
Wim Willemsen
Andre Blok
Nico Tetteroo
Pieter Hulskamp
Theo Veen van

Wichard de Benis (Gen Michaelis)
Wim Oeink(TRR)
ParÍ Grevenstette

Jeroen van Damme (THOR)
Peter Lpeuwen van
Maarten Scharroo

John Buskermolen (AV Aalsmeer)
Ronald Breugom
Iaap Veóaan
Andre Blok
Peter Groen
Pieter Meinders
Henk Breugom
Hans Schuyt

I
I
I

4t
72

182
tzt
234
50

Drunen Wegwedstrijd, Drunen, 15 km op 03llU93

Plaats Cat Tijd Naam

1

1

7

HS
HVI
HVI

HS
HS
HVt
HS
HS
l{v2
HVI
HS

HS
HVI
DV
HS

HS
HVI
HS
DV

:49:19
:50:31
:59: l6

l5:21:19
17:34:89
17:39:39

HVr
D
D
HS

Zegerplasloop 1993, Alphcn aan den Rijn, 5 km op 09110193

Plaats CaL Tijd Naam

0 HS :20:@ LeoDommanschet

Baanwedstrijd llion, Zoetermeer,5 km op l0ll09t

Plaats Cat Tijd Naam

HV1
DV
HS
HVI
HS
HV1
HS
DV
DV
HS
HVt
Hv2
HV2
HV2
HVI
HY2
HVI
D
HV1
HS
HS
HS
HVl
D
HV1
D
D
HVI
HS
D

HVI
DV
HVI
D

1HS
13 HS

t4 HS

Haarlernloop 1993, Haarlem, Halve marathonop l7ll0l'93

Plaats CaL Tijd Naam

I
67

110

115

157

198
226
228

I
13

70
95

r48
179
191

228

1:40:39
2:05:40
2:,12:43
2:13:13
2:2129
2:30:50
2:35:52
2:36:lO

l:03:52
l:09:O
l:20.,32
l:23:27
l:29:02
l:32:48
l:34:39
l:40:52

lV Tadesse

J.B. Lamboo
Philomena Vranken
Ronald Breugom
Cees Heuvelman
Henk Breugom
Andre Blok
Sophie Geenhnizen van

Naam
Frank Assmann @rins Hendrik)
A de Rouw (Marvel)
Paul Grevenstette

Halve Marathon 1993, St Michielsgestel, Halve marathon op l7l10D3

DV

DV
DV

PIaats
I
I

1l

CaL
HS
HVI
HVI

Tijd
1:09:43
l:15:17
l:27:28

3l



Stadshardloop 1993,Zoetenneer, 10 km op 26109D3

Plaats C8t Tijd Naam

0
0
0
0
0
0
0

tHs
54 HS

2I3 HS
248 HS
267 W2
367 HS

397 HS

D
DV
HV2
HVI
D
DV
DV

2:04:71
2:M:74
2:M:29
2:08:57
2:49:07
2:,20:21

2:20:24

Yvonne Smit
Sonja As van
Iohn Gier de

Ben Baardolf
Teresa Vives Torres
Marianne Grieken van

Anita Houten van

I
I

29
I
1

35
9

48
49
t2
53
56

I
60
23

24
70
31

10
't9

36
83
84

6
10
11

86

10

HS
HVI
HS
D
HV2
HS
HVI
HS
HS
HVI
HS
HS
DV
HS
HVt
HVl
HS
HVl

HS
HVI
HS
HS
D
DV
DV
HS
D

:28:44
:32:22
:33:44
:33:48
:34:16
:3428
:35:37
:35:4ó
:35:48
:36: l0

:3620
:36:,32
:37:24
:37;59
:38:.17

:38:18
:38:44
:40:02
:40:43
:40:56
:42:46
:43:'/5
:43:32
:43:40
:44:14
:44:22
:48:57
:49:05

R Chesang (Kenia)
Hans Vrolijk (Sparta)
Pierre Lceuwen van
M Kagiri (Kenia)
Marius de Snaijer (Fortuna)
Peter l,eeuwen van

Frans Brink ten
Maarten Scharroo
Michiel Heijden
Bert Vingerhoed
Guus Zijdenbos
Allard Kappetein
Marja v d Werf (Haag Atletiek)
Joop Verhoeven
Jan Bremmer
Paul Grevenstette
John HaÍman
Iaap Veóaan
Ian Nieuwenburg
Hans Bongers
Pieter Graaf de
Hans Schuyt
Ronald Boekkamp
Cynthia Boekkamp
Ineke Schnitder
Marianne Koopman-Zwerus
Jos Graaf de

Martine Hoogeveen

Ermili (Frankrijk)
Maarten Scharroo
Guus Zijdenbos
Frans Martens
Corrie Egmond van
Jan Nieuwenburg
Els Bloemen
Harm Hendriks
Peter Kessel van
Joop Ouden den
CorZwart
[.ouis Brugman
Aad Overdevest
Toon Storm
Ineke Schnitzler
Gerrit Veer van de
Cor Harst van der
Nico Galjaard
Ton Vermolen
Jacques Beljon
Georgette Brugman
Theo Strijers
Louise Delft van
Kitty Gruppen
Cora Mdde
Helen Poel van der
Inez Wal van der
Carry Teylingen van
Renee Roest van der
Jan Roest van der
Iane Hamstra
Paula Nieuwenhuizen van
Trudy l-ange de

Heidi Veer van de
Marja Hofland
Ben Kan van

Athcnc Marathon 1993, Athene, Marathon op AllW)l

Plaats Cat Tlid Naam

2:28:72
3:05:45
3:38:32
3:44:12
3:47:41
3:58:48
4:02:25

Nikos Polias (Griekenland)
Michel Rovers
Karel Stolk
Gerard Wessel
John Agterof
Ron Penning
Pieter Hulskamp

HV2 Jan Olsthoornlmp 1993, Monster, Halve marathon op 13/1L/93

Plaats Cat TUd Naam

Yingt km de Paris 1993, Parijs,20 km op l7ll0l93

Plaats CaL Tijd Naam

IHS
7 HVI

32 HS
40 HS
55 HS
60 HS
6l HV1
62 HS
75 HVI
85 HS
IO7 HS
IO9 HS
u0 Hs
II5 HS
116 HS
tt'l Hvl
l5r Hs
I7I HS
208 HVI
ztt Hs
212 HVI
23t HVr
238 HS
259 HS

l:12:45
l:15:55
l:24:45
l:25'.16
l:27:55
l:28:32
l:,28:36
l:28:51
l;29:55
l:30:45
l:32:40
l:32:55
l:32:56
l:33:27
l:33:28
l:33:29
1:35:39
l:37:52
l:41:31
l:42:14
l:42:15
1:44:45
1:45:35
1:50:30

Eric Lacroix (Fmnkrijk)
Jan de l-ange (Start 78)
Pierre lreuwen van
\ilillem Graaf de

Joop Verhoeven
Christiaan Hertog den
Wim Willemsen
Michiel Heijden
Paul Grevenstette
Bart Colijn
Hans Vliet van
CorZwarl
Nico Droppert
Marcel Dulk den

Paul Berg van den
Ton Toet
Henk Mullekes
Wim Kooij
Nico Grieken van
Fred Kick
Rob Roelfsema
Bert Vingerhoed
Frits Witmer
Paul Hagebeek

1HS
OHS
OHS
0Hs
0Dv
0 Hv2
0Dv
O HV2
0Hs
O HV1
OHS
0 Hvl
OHS
0 Hv2
0Dv
0 Hv2
0 Hv2
0 Hv2
O HV2
0 Hvl
0Dv
O HVl
0Dv
0Dv
0Dv
0Dv
0Dv
0Dv
0Dv
0 Hv2
0Dv
OD
ODV
0Dv
OD
O HVI

0:58:40
l:19:47
l:20:56
l:25:03
l:28:06
1:33:28
1:38:54
l:42:52
1:43:05

l:43:07
1:44:20
l:44:31
l:44:33
l:45:04
l:46:14
l:46:52
l:48:07
l:48:27
1:51:31
1:51:32
l:51:40
1:51:44
l:55:24
1:59:10
2:00:05
2:N:27
2:N:43
2:N:45
2:OO:47

2:N:49
2:00:51
2:Ol:43
2:02:45
2:03:21
2:04:08
2:M:09

32



EEN KLEURWEDSTRUD (MET KNAU.LICENTM) VOOR DE HRR.KINDEREN
Eerste prijs: een doos kleurpotloden. De ingekleurde plaat vóó,r l januari 1994 opsturen naar: de redactie van Hot Road Review, Lav.
Hellen Hauser, Frits SlompstÍaat 29, 2264 DW Leidschendarr. De uitslag vut &ze kleurwedsrijd wordt in het volgende nunmtr
bekend gemaakt. Veel succes!
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Ruim l0 joor dé Íull-service studio voor doeltrefÍende

publicileit en onderscheidend ontwerpwerk,

Wij verzorgen desgewensl het gehele lroject von concepl-

ontwikkeling tot en mel gereed eindprodukt,

Noomlogo's en vignetten, huisstijlen, brochures en Íolders,

produkl-, bedrijfs- en personeelsodvertenties, joorverslogen,

ofÍiches, moilings en periodieken, verpokkingen en

winkelmoteriool, buitenreclome en beurspresentolies,

Stelt u hoge kwoliteil èn een gedegen begeleiding von

ol uw communicotie-opdrochten op prijs?

Vroog don onze presentotiebrochure oÍ mook direct een

oÍsprook voor het bekijken von door ons gereoliseerd werk.

Reclame van start tot finish

lid von de H*rums

Studio de Wit I vormgeving en publiciteit

Chroomstroot l2

2718 RR Zoetermeer

ïelefoon 079 - ól 52 óó

Telefox 079 - ól 52 ó4
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MAAG.DARMPROBTEMEN BIJ LANGE-AFSTAND TOPERS

(KNAU)

Inleiding
De lange-afstand loper blijkt tijdens inspanning regelmatig
geconfronteerd te worden met vervelende klachten van het
maag-darmkanaal. Deze klachten kunnen een mild karakter
hebben (pijn in de buik) of van emstiger aard zijn (bloedige
diarree). Bij het ontstaan van deze klachten spelen met name
de intensiteit van de sportbeoefening, de getÍaindheid, de mate
van uitdroging (dehydratie) en het voedselgebruik een belang-
rijke rol. Uit onderzoeken blijkt dat deze problemen meer
voorkomen bij lange-afstand lopers dan bij andere duurspor-
ters. Het is dan ook juist bij lange-afstand lopen belangrijk om
het vochtverlies te beperken en ervoor te zorgen dat de koolhy-
draatvoorraden op peil blijven. Hiervoor worden voedingssup-
plementen en sportdranken gebruikt.
Het is dus met name voor de lange-afstand loper van belang
om zich de vraag te stellen: "wat moet ik eten en drinken, wan-
neer en hoeveel, zodaÍ de kans op maag- en darmklachten zo
klein mogelijk is."

Voorkomen
De 'rampzalige invloed van buikkramp en diarree op het pres-
tatievermogen van de lange-afstand loper is bekend. Uit stu-
dies blijkt daÍ 30-50Eo van alle hardlopers last heeft van een
voÍïn van maag-darmklachten tijdens het wedstrijdlopen. Deze
maag-darmproblemen treden vooral op bij een hoge loopinten-
siteit en bij uitputting. Bovendien blijken vrouwen hier vaker
last van te hebben dan mannen en jongere mensen vaker dan
ouderen.

De volgende maag-darmklachten komen regelmatig voor:
- opgeblazen gevoel in de darmen;
- veelvuldig'windjes' moeten laten;
- daÍmkrampen;
- pUn in de zij;
- aandrang totontlas-

ting (defaecatie) 
g voor:

- diarree;
- bloedige diarree; ?

bloedige urine;
maagl«ampen;
misselijkheid;
opboeren;
overgeven. 4

Mogelijke oorzaken
Bij het ontstaan van
maag-darmproblemen
spelen meestal meerde-
re factoren een rol.

andere 'glijdende sporten' zoals schaatsen, langlaufen en
zwefilmen, is het te verwachten dat het bewegingstype van
invloed is.

Doorbloeding
Bij hardlopen vindt er een herverdeling plaats van de bloed-
stroom. De spieren van de benen krijgen mèer bloed, wat
onder andere ten koste gaat van de doorbloeding van het
maag-darmstelsel. De doorbloeding van het maag-darmka-
naala neemt af bij hoge intensiteit. Dat heeft tot gevolg dat ook
het aanbod van zuurstof voor de maag-darmwand vermindert.
Hierdoor neemt de bewegelijkheid van het maag-dannkanaal
af, waardoor gasophoping in de darmen kan plaatsvinden. Er
wordt aangenomen dat dit een belangrijke oorzaak is van
bovengenoemde maagdarmklachten.

Een ander nadeel van een verminderde werking van het maag-
darmstelsel is, dat de lediging van de maag verstoord raakt en
de opname van vocht en voedingsstoffen verstoord wordt.
Hierdoor treedt eerder uitdroging op. Dat is ernstig, want een
hardloper die uitgedroogd raakt, gaat minder goed presteÍen en
loopt kans op warmtestuwing. Ook voor het maag-damrstelsel
is uitdroging emstig, want de doorbloeding van de maag-damr-
wand neemt nog verder af. Hierdoor kan de dooóloeding in
het maag-darmkanaal wijwel stil komen te liggen, waardoor
een zuurstofgebrek van de daflncellen optÍeedt. De dar:nfunc-
tie vermindert en het kan zelfs leiden tot afsterven van cellen
in de darnwand. Als dit in ernstige mate optreedt, kan dianee
optÍeden. Vaak gaat deze diarre.e, al dan niet zichtbaar,
gepaard met bloedverlies. Als er vaak bloedverlies optreedt bij
de ontlasting, kan dat uiteindelijk leiden tot het bij hardlopers
vaak voorkomende ijzertekort en bloedannoede.

Ook de blaas en de nieren kunnen tijdelijk te weinig bloed en
zuurstof krijgen, waardoor bloederige urine kan ontstaan.
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Voedsel
Doordat de ontlediging
van de maag tijdens
inspanning verstoord is,
is het belangrijk dat er
geen voedselrrestanten

in het maag-darmkanaal
aanwezig zijn vóór het
sporten. Dat is de reden
wÍu[om er in het alge-
meen wordt. aangeraden

om drie uur voor de
inspanning de laatste

maaltijd met vast voed-
sel te gebruiken.
Wat gegeten en gedron-
ken is kort voor en tU-
dens het hardlopen kan
ook van grote invloed
zijn, met rutme met
betrekking tot opboeren
en overgeven. Vet
voedsel (patat met
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Trillingen
Omdat maag-darmpro-
blemen zich veel vaker
voordoen bij hardlopen
dan bij wielrennen en
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mayonaise!) zal nog lang nadat het gegeten is, kliachten geven
bij hardlopen. Maar ook maaaltijden waarin veel uien, kool-
soorten en specerijen zijn verwerkt. Iedere hardloper zal z,elf
moeten ondervinden welke voedselprodukten bij hem/haar
klachten geven en tot hoe lang van te voÍen er nog gegeten kan
worden.

Voe dingsadviezen
- Eventueel als laatste maaltijd een licht verteerbare voeding

gebruiken (bijvoorbeeld wit brood, yoghurt/vla, rijstepap,
griesmeelpap).

- De laatste drie uur voor de inspanning vast voedsel vennij-
den.

- Tot vlak voor de inspanning goed drinken (bijvoorbeeld:
(bron)water, thee zonder suiker).

- Wanneer inspanning langer duurt dan één uur, vocht tijdens
inspanning aanvullen (t I liter dorstlesser/water per uur).

- Het drinken tijdens de wedstrijd zou deel van het tÍainings-
prograrnma moeten uitmaken.

- Indien naÍst het vocht ook koolhydraten m@ten worden
genuttigd, dan kan dit het best in vloeibare vorrn gebeuren
(koolhydraatrijke dranken). Probeer dit tijdens trainingen
uit.

- Ga niet voor de wedstrijd plotseling het voedingspatroon
veranderen.
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ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS

TEC H N tSC H E Corr,tÀ{tsst E TRAINER§

Hemun v.d. Stijl
(tel.:070-3973281\

Allard Kappetein
(tet.070-3471820

Hans Zuu:nond
(tel. 070-3556093)

Marianne Koopman
(rf;l.:070-!176131\

BESIUUR

vootzitrer, ad interim contact-
persoon bestuur, contacFersoon
trainers (voor aftnelding en
zaken van niet-technische aard)
en financiën
CPC-actie, wedsrijdorganisatie
en topsporter§

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

secretrriaat en cPC-actie

organisatie wedsrijden en

trainersbegeleiding, resultaten-
registratie + beheer materiaal

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

PARAÀ{EDISCH CORPS

u70-3973281
070-35570r3
071-768370
w0-39617t7
u70-3550173
01736-7736
070-3470284
470-3298767
470-32M09s
470-3479234
w0-3472420
u0-3939485
070-3901597

Het bestuur van

Ton Vermolen
(voorziuer)

Jelle v.d. Veen
(vice-voorzitter)

Hellen Hauser
(secretaris)

Ed Biersteker
(le penningmeester)

Aad Overdevest
(2e penningmeester)

Jacques Beljon
(wedsrijdseo.)

Noortje Alberts
(commissaris)

Guus Zjdenbos
0edenadministratie)

T}M HAGI-]E ROAD RT]NNERS
Buurtweg 128,22M AJ Wassenaar
TeLA70-3281025

Damsigtstraat 63,
2272XP Voorburg
reI.07G3860097

Muurbloemweg 97,
2555 ND Den Haag
tet.o7u323ffi2

Frits SlompstÍaat29,
22«DW Leidschendarr
tel. 07 U32M095 (070- 340 6544, w erk)

Nachtegaallaan 9
22UlC Katwuk
tel. 01718 - t3074
Giro 263695 l, VSB-bank 88.55.95.823

Katwijkseweg 19a

2242P8 Wassenaar
rel.0l75l-124ffi

Zandzeggelaan 153,
2554lINl Den Haqg,
tel. 070-3681097, giro 5699215
t.n.v. wed.sec. HRR te Den Haag

A. Duycksraat 100

2582 TN Den Haag,
rel.070-3540690

J. J. Heggestraat 76
2552G2 Den Haag
reI.07G.3976106

Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg

Masseurs:
maandsg- + evt. donderdagavond
woensdagavond:
Kosten per behandeling: / 10,-.

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

Trudy de Lange
Gijs Kievith

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

REDACNE

Redactie ^ , --'íI 
-L^- lt-cuezLu

Fred v.d. Gon Netscher

Ruud

Peter Magnee

Renée van der Roest

Nico Tetteroo

HOT ROAD REVIEW

Frits Slompstaat29,
»64DW Leidschendam
tal. 07 0-32M095 (07G3406544, werk)
Parsifalstraat 11,

2555 WG Den Haag
tat.070-3256882
Puttensestraat 37,
2583 PA Den Haag
tel. 07 0-35247 15 (035 -7 2175 l, werD
2€ Ant.Heinsiusstr.84,
2582WN Den Haag
tel. 07 0 -3 5 4992 (0 17 93 - 19 40, werD
Uilebomen 92,
25ll CS Den Haag
tel. 070-3638 140 (07 U3522541, werk)
Vermiljoenstraat 53,
2284GV Rijswijk
tàt.070-3943193
Nieuwediepstraat 14,

2547 TJ Den Haag
tel.070-3238801

Hellen Hauser

,*r2À
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H. de Waardt-
Voorburg B.V.

Keukens, Kasten, Tegels en Bouwmaterlalen

H. de Waardt-Voorburg B.V.
Nieuwe Havonstraat 5,2272 AO Voorburg, tel. 020 - gg7 06 06
(gr6ns Voorburg-Leidschendam,.aa!.llgt Hiln-schiekanaal op het
terrein belonmortelcentrale Mebin B.V.)
Op€ningstiidon:
Showrcom: maandag Um vrijdag 09.00 - 17.00 uur
donderdagavond koopavond 1 9.G.21.00, zateídag 09.0G 1 9.00 uur
y.rkoop bouwmelerlalcn: meandag Vm vriideg ó2.30 - t6.30 uur.
Zateídag gssloten.

ZIER SPORfSHOESAWEAR

OOK ZAAT. EN

VETD.SCHOEN EN

ZIER RUNNING

LÀÀtl VAtl lrlttR0InV00RT ó32 2564 ÀX 0tll flAÀG Ttt.3ó8 3O r4

NAAST

U7

hier uw advertenti e ?

Welke clubleden met een eigen bedrijf willen een advertentie plaatsen
in dit aantrekkelijke clubblad.

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

Meer informatie kunt u krijgen bij:
Hellen Hauser, tel.: 070-3204095 of 3406544
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HUISHOUDETIJK REGTEMENT

Bstuur
L De voozitter, secÍetaÍis etr penoingmeester voÍmen te zamen het Dagelijk Bestuur.
2. Het Dsgelijks Bestuur behaíigt de dagelijkse gang van zaken ea kan beslissingen

nenpn io zaken die geen uitstel gedogen. Deze beslissingen dieoeo acht€Íaf ie wor-
den goedgekeurd door de overige bestuursledeo.

3. In de bestuursveÍgadeÍingen kan ieder bestuurslid ééo stem uitbÍengen. Stemmen bij
schriftelijk v€Íleende volmacht i§ loegestaan.

4. De voorzitt€Í leidt de vergadering van het bestuur en het Dagelijk B€stuuÍ. Bij oot-
steoteois vao de voorzitter, kiest het bestuur uit haar midden een vavangend vootzit-
teÍ.

5. De secretaris, onder andere, is verantwoordelijk voor de voorbereiding en oÍganisatie
van bestuuÍs- eo dagelijks- bestuuÍsvergaderingen alsmede (in samenwerkiÍg met de
oveÍige bestuursledeo) van de Algemene Vergaderinge[ (AV) (agendering, conv@a-
ties, trotulen, e.d.).
Het secretafiaat fungeert als algemeen postadÍes voor instanties in en buiteo de v€Í-
eniging. De secretris coöÍdine€rt de ledenadministratie en verzorg de iotÍoductie
binnen de vereniging.

6, Van alle bestuurs- en dagelijks-bestuumvergaderingen worden notulèn gehouden, die
na goedkewing worden gedateerd en ondertekend door vooÍzittef en trotulist.

7. VooÍ elke Agemene Vergadering, bedoeld in aí. 16 lid I deÍ Stratuten, is de peoning-
meester belast ÍEt de vooóeÍeiding vatr de begÍoting voor het koÍrEode veÍenigiog&
jaar.

8. Het in art. I I lid 3.a. van de St6tute0 genoemde Íoost€f, voor bestuuÍswisseling woÍdt
zodanig opgesteld, dat vooÍzitter, §€cretaÍis etr penningÍrpester niet itr hetzBlfdejaaÍ
aftÍeden.

9. Indien eeo afrÍedend bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt, draagt het bestuuÍ kandi-
daten voor d9 te veÍvullen vacature(s) voor, middels de agenda van de AV waarin
nieuwe bestuursleden moeten worden gekoze[
Tot de aanvang vaí de AV hrnnen de vooÍdrachten van het b€shruÍ worden aango
vuld door de ledeo door schrifteldk Damen vàn tegenkandidaten in tc dienen bij hel
s€cretaÍiaat van de vaeniging. Elke voordÍacht van tegenkendidaten moet w6den
onderstcund dooÍ tonminste l0 stemgereahtigde leden eo voorzien zijn van een door
de tegenkandidast ondertekende vaklaring dat met de kandidatuur wordt iogestemd.

10. Indien een bestuuÍslid tussentijds afueedt, beooemen de overige bestuuÍsleden eeÍ
plaatsvervangeÍ en doen hiervan sckiftelijk mededeling aao de ledeo.
Indien de penningneester tussentijds aftÍeedt, doet hij verslag omtrent de stand van
zaken van de kas aan de kas-commissie, waarna hij de lras aan zun opvolgeÍ ov€Í-
drasgt. Het tussertijds aangestelde bestuurslid is op de eerstvolgende AV aftÍedend
en diÍèct herkiesbaar.

ll. Het bestuur kan besluiten dat bestuursledeo commissie-vcgaderingen bijwonen.
I 2. Het bestuw geeft volmacht aan door haar benoemde vertegenwoordigers in instantiec

als de Afdeling Den llaag van de KNAU en dergelijke, Deze volmacht is te allen
tijde door het beshruÍ heÍroepbaaÍ.

13. Hel bestuuÍ is bevoegd tot benoeming buiteo commissieverband vatr functioneiss€n,
zowel voor een adviserende als voor een uitvoereude taak.

Lldmaat*hap
14, AaoÍnelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij het s€cretsÍiaat van de vereni-

ging door middel van eeo aanmeldirgsformulier. Meerderjarige personen ondeftekè-
nen de aanmelding persoonlijk Bij minderjarigen ondertekent ook één der ouders of
voogden.

15. Lid kunnen woÍden peÍsonetr, die op het fipment van aanmelding de l€eftijd van 16
jaar hebbeo bereikt. Het bestuuÍ is evenwel gerechtigd om hierop uitzonderingetr ie
Íuken.

16. Vm het ogeoblik af waarop de aannrclding het bestuur heefr befeih, gaat hA kandi-
daaÈlidmaatschap in.
Het kandidaat-lidmaatschap zal na zes weken oveÍenan in lidnuatschap,

17. Indien nieuwe leden bij hun aannrlding als lid van H.R.R. nog lid zun van een aode
Íe atletiekv€Íeoiging, dieneo zij de naam van deze ande.Íe vereniging bij hun aannrl-
ding te vermelden, zodat om de overschrijving van het lidruatschap maÍ ILR.R. ver-
zocht kan woÍdeo.

I 8. kden van andere atletiekveÍenigiogen die wensen deel te oeÍED aan ooze traiDitrgen,
zoodeÍ dat zij zich willen aanmelden voor lidmaatschap, htoleo daartoe een scfuifte-
luk verzoek indienen bij het secretaÍiaat vao de verenigiog. ZU worden dan geregis-
tÍe€rd als gastlid, hetgeeD irhoudt dat zij tot &n maand oa Íagistratie gÍatis kunneo
deelnemen aan de trainingsactiviteiten van de vaeniging (exclusief wedstrUden),
waarna zij cootributie gaan betalen.
Gastleden hebben geen steÍrÍecht en kunnen geen lid vao hel bestuuÍ zijtr, 

,

19. Het bestuur is bevoegd aan ieder gast- of kandidaaÈlidmaatschap teÍstond eeo einde
te Ínakel, alsmede een teÍmijn te bepalen, bimen welke dezelfde persmn niet ander-
maal zal kunnen woÍdeo geecepteerd, op grond van de houding of gedragingen van
be-trokkeoe of aodere voor het bestuuÍ Íelevante Íedenen.

20. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging te wordeo
geíreld.

21. Opzegging van het lidmaatschap mo€t uiterluk vier weken voor het einde vm het
boekjaar schriftelijk aan het secretaÍiaat van de vereniging worden genreld.

23. Over punten die niet op de ageoda zijn geplaatst confoÍm het vorige artikel, kan de
AV na stemming wel sprekeo, maaÍ geeo beslissiog nemen.

24. In aansluiting op art. 17 vatr de Statuten geldt, dat ied€Í vooÍstel e&onderlijk io steÍn-
ming woÍdt gebr&cht. k meeÍ datr één vodstel betreffende hetzelfde ondeíTeÍp op
ÍegemetrtriÍe wuze ingediend, dan wordt het vooÍstel dat maÍ oorde€l van de voor-
zitt€Í de v6ste stÍekting heeft, het eeÍst in stemming gebracht.

25. Alle leden hóben recht van amendetnent betreffend. putrteo die op de agetrda staao.

AÍneodemènten en sub-amendementen Ímeten door minstpns vijf leden worden vmr-
gesteld en schÍifteluk bij de voorzitter tijdens de vergaderiog worden ingediend.

26. Men wordt e€Íst dao geadt ter vergadeÍing aanwezig te zijn, als ÍE[ de presentielïst
heeft getekend.

Gcldmlddclcn
27. In aaNluiting op aÍt. E lid 2.a. vaa de Stabt€n zijn leden, die zich vó6r de ticnde

maand vao hel lopende boe§ar heàben aaogeÍÍDld, gàouden tot het betalen van de
geàele jaaÍcontÍibutie. Bij aanmelding n6 de negende maand vao het lopeade boek-
jar is 40% van dejaarcontributie verschuldigd.

28. De jaarcontributie van een gastlid bedraagt 75% vao de jarcontributie.
29. Nieuwe leden dieneo naast de jaaÍcontÍibutie een eotÍeegeld !e betaleo. Deze woÍdt

vsstge§Eld door de Av.
30. De verschuldigdejaaÍcontÍibutie dienl op de eerste dag vao elk boe§aaÍ betaald te

zijo. Voo( nieuwe ledeo geld in het e€Ísle jaar de dag ws8Íop het lidmaatschap is
ingegaan,

31, Deverschuldigdejaarcontributiedient,voorzov€rnielÍeedsopeetratrderewijzevol-
daan, te woÍdeo gestod op de daafloor door de penoingnrester aangweaeu bank- of
giÍorekeoitrg vstr H.R.R.

32. Na betaliagsacht€rstaÍd vatr zes wekeo volgt nog twec rnaal een herinneringsaanbie-
ding Bij de eeÍste aanÍnadng wordt het te baalen bedrag verhoogd mel eetr boetc
van l0% vaa de jaarcontributie. Na zes Ínsanden bètalingsacht€Ístatrd volgt Íoyo
ment.

33. In aaosluiting op aÍt, 8 vso de Statuteo is hct bestuur bevoegd io bijzondere gavalleo,
zulks ter beooÍdeling vatr het b€stuuÍ, vrijstelling of v€mindering vaa contributie toe
te staan.

34. In amsluiting op dt 15 vetr de Statuteo doet het bestuuÍ in eoig boekjaar aan de AV
eeo vooÍ§tel oveÍ de bestemÍniog vàn e€n voordelig asn wel ogdelig saldo van de
jarrekeoing,

35. Het bestuur Írag zondeÍ toestemming van de AV geeo geldleningen stuiten, waaÍbu
de vaeniging gebondeo woÍdt vmr een totaalbe&ag van boven de 5.000 gulden per
vereoigingsjar.

36. De pendtrgflpesleÍ is g€Ícchtigd alleen die ookosteov€Ígoedingen uit te kerea, die
zijn voozien vao de handtekeningen van ern daaÍtoe bevoegd beshrurslid en cen
Eoder lid van het dagelijks bestuur.

37, Alle.door de penniDgmeesteÍ tc verÍichten betalingen boven een tevoretr door het
bestuur v6tgesteld be&ag, di€oen te zijn voorziea vatr dc hatrdtekening van een van
de asd€Íe leden van h€t dagelub bestuuÍ, alvorens tot betaling kan worden overge-
gaan.

3E. EvenEele boetes, opgelegd door de KNAU, hrnneo door het bestuuÍ woÍden doorbè
rekend aatr het betreffende lid.

Clubblad
39. De vercniging heeft een vaedgingorgaan, genaamd'HOT ROAD REVIEIV'. Het

bestuur kÀD hierin te allen tijde aÍtikele! plaatseo die haar dienstig voorkomeo
40. Het HOT ROAD REVIEW veÍschijor minimaal vieÍ kc€r peÍ jsar eo valt oDdeÍ de

verantwoo(delukheid vatr het bestuuÍ. De redactie bestaat uit minimaÀl twec ÍrE€rder-
jarige lcden.

WcdsHJdar
41. l,eden die aan wedstÍijden derheÍpn, zUtr v€Íplicht uit te komen il h€t wedstijdte-

nue vÀn de veredgitg.
42. Het b€§tuur is g€Íechtigd voor wedstrijden eilof prestatielopen ioschrijfgelden te vÍ&

geo, die per evenement verschillend hrnrcn zijn.
43. Het wedstÍijds@Íeteiaat regelt de inschrijving voor wedstÍUden (persoonlijke nunr

mas), Het wedstrijdseaÍetariaat ressorte€rt ood€Í het bestuuÍ.

Evenemcntan
44. Een evenement kan alleen worden gehoudeo onder de naam vao de vereniging na

goedk€uring van het bestuuÍ. Het bestuur is bevoegd aanwijzingen te geven bij de
organisatie en eeo bestuurslid aan tr wuzeo in het oÍgÉnisstiecomité.

Iil{ldglngcn vor dlt HulCrordc$k X,cSl.mcnt
45. Viiijzigingen of aanvulliogen vatr dit IIR Ímeten dooÍ dë AV wordm goedgeteuÍd

met eetr ír€€íd€Íheid van tenmiNte tweedede van hel torÀol santal uitgóÍachtc
stemmetr,

46. In gevallen waarin de Statutgn ea het Huishoudetijk RegleÍDtrt niet voorzien, of
indien er verschil van nrning b€staat oveÍ de toepassing van eoig artikel daauit,
beslist het beshrlÍ.

Algcmcnc Vergadcrlng
22. I,fd,fí.í. hebben h€t recht voorstellen op de agenda van een AV te doen plaetsen, Zij

dienen dit voorstel schÍifteluk tenminste én week voor de AV in bij hd bestuuÍ, via
het secÍetaÍiaat van de vereniging.
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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 1e3s Laan van Meerdervoort 50 - tlen Haag

(tussen Metropole biqscoop en Anna Paulownastraat)
te bereiken met tram 3 - I - 10 en bus 4 - 5 - 7 - 13 - 22

INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER EN JANUARI

o70 r 345 9494 I 345 35 73

Perfect
geregeld!
Met FreshVision is het dragen van contact-
lenzen perfect 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:jïïiil'il::tJiil' ö
Wil je meer weten? FngSn
We nemen graag detijd MSION
voor je. g9NTACTLENSpTAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek
THOMSONLAAN 93

2565H2 DEN HAAG

TEL.: 070-3607002
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