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Dit nummer bereikt
dus ts dit dè plaats
waardoorheen als draad

Z.o'n 12 jaar terug legde Keith
voorzitter en toendertijd een

nis van de wegatletiek, het plan
Courant om een zestiental
nen 3 maanden klaar te stomen voor de

loop. De Haagsche Courant vond het een leuk idee en

zegd.e toe om er iedere wee.k een stukje over te schrij-
ven. Nike Intemational werd bereid gevonden om kle-

ding en schoeisel gratis ter beschikking te stellen. De

Haagsche Courant plaatste een uitnodiging ín haar

krant en Keíth selecteerde uit zo'n 140 aanmeldingen

l6 man"/vrouw.

De groep kwam iedere week bijeen in het Atlantic Hotel
waar men onder deskundige en enthousiaste leiding van

Keith Deathridge getraind werd voor de halve mara-
thon-

Het jaar daarop breidde de groep zich uit tot ongeveer

60 deelnemers en bij één van de sessies werd besloten

om tot oprichting van een atletiekvereniging over te

gaan. Aan alle eisen van de KNAU kon tegemoet geko-

men worden en de vereníging werd op 2 april 1984 bij
een bevriend notaris opgericht. De vereniging startte
met een ledental van 45 en de trainingen vonden in eer-

ste instantie plaats in Meyendell. Verzameld werd op de

parkeerplaats van de uitspanning Meyendell op de zon-
dagochtenden en na afloop van de training - de oude

leden zullen zich dat nog herinneren - moest omgekleed

worden in de toiletten. Al gauw werd de éénwekelijkse

training niet voldoende geacht en werd twee maal per
week geTamenlijk getraind en kwam de behoefie op om

een eigen verkleedruimte te hebben. Daartoe werd con-

tact gezocht met Sportcentrum Ockenburgh in Kijkduin
waar wij op de maandagavond twee kleedkamers huur-
den en in dat gebied ook trainden. De woensdagavond-

trainingen gingen vanaf het parkeerterrein naast De
Bataaf.

De vereniging mocht zich in een goede publiciteit ver-

heugen, mede door de door de vereniging georganï
seerde wegwedstijden, en het ledental groeide gestaag.

Ockenburgh werd te klein, althans de daar ons ter
beschikking gestelde ruimtes, en wij konden via een ons

welgezinde Haagsche wethouder een vleugel huren van

het verzorgingstehuis aan de Doomil<sestraat. Eerst
een deel van die vleugel en gedurende enige avonden,

later de gehele vleugel gedurende de hele week.

Toen het hoofdgebouw van het verzorgingstehuis afge-

broken werd, stonden wij letterlijk en figuurlijk alleen.

In de kou en zonder licht. Toen al bleek welk een veer-

kracht onze vereniging heeft. Met noodaggregraten en

blowers kon het normale clubleven doorgaan. Geduren-

de enige jaren hebben wij aan de Doornilcsestraat ver-

toefd, met veel plezier en succes en de club de basis

gegeven en uitgebouwd tot wat het nu is.

Door de jaren heen is de vereniging onTeker geweest

over de afloop van de accommodatieproblematiek.

Onder dreiging van een kort geding hebben wij moeten

instemmen met een (tijdelijk) verblijf in ons huidige
clubhuis aan de Buurtweg, te Wassenaar. Talloze

accommodaties en locaties zijn indertijd de revue

gepasseerd en om deze of gene reden afgewezen of niet

doorgegaan.

Aan de huisvestingsproblematiek is gelukkig op dit
nloment een einde gekomen.

De Gemeente heefi ons aangeboden om het tijdelijke

vereniging en

te continueren

en van dat aanbod maken wij beslist

noodzakelijke steun van de Gemeente Den Haag

blffi overigens aanweTig bij ons zoeken naar een per-
manente locatie/ accommodatie en, ondanlcs het feit dat
de drukvan de ketel is, zal de vereniging, met name het

bestuur, moeten gaan werken aan de invulling ervan.

Naar mijn mening kan op dit moment gesteld worden,

dat de vereniging haar bestaansrecht bewezen heeft.

De vereniging is niet aJhankelijk van een enkele per-
soon of financiële middelen van derden, maar is in
staat om steeds weer de opengevallen posten te bezetten

en in haar eigen financiële behoefien te voorzien.

Natuurlijk, de ene periode kent meer successen dan de

andere. Een commissie zal door haar bezetting een tijd
wat minder of beter draaien. We blijven tenslotte alle-
maal maar mensen en doen het voor ons plezier. Mijn
mening is dat met een redelijke basiskennis van de

wegatletiek en met inzet en enthousiasme een eind
gekomen kan worden. Onze vereniging is op dit moment

goed bezig. Denk aan onze Fit Ten Miles-loopgroepen,
de CPC-loopgroepen, het conditio dagsponproject, de

Fit Ten Miles wegwedstrijd, de aanstelling van een trai-
ningscoördinator, etc. En dan heb ik het nog niet over
een groot aantal reguliere activiteiten binnen de vereni-

ging en de grote inzet en betrokkenheid van de respec-

tieve (commissie )leden.

Wanneer ik naar de toekomst kíjlc dan denk ik dat de

vereniging gaat groeien, eigenlijk rnoet gaan groeien,

naar een ledental yan zo'n 700, waarmee zonder forse
contributie-verhogingen de vereniging haar toekomstï
ge accommodatie zal kunnenfinancieren. Het dagspon-
project is een eerste initiatief om het aanbod van trai-
ningen (of zo u wilt bewegingsprogram) af te stemmen

op v e rande rende behoeften.

In Den Haag kunnen weinig mensen overdag terecht bij
atletiekverenigingen. De behoefte om overdag te spor-
ten of te bewegen, zal zonder rwijfel toenemen, zo die

behoefie er op dit moment al niet is. Wij moeten daarop
inspelen en de gelegenheid daartoe bieden, binnen het

kader van onze mogelijkheden natuurlijk.

De sportwereld professionaliseert en wij zullen hier op

termijn in mee moeten gaan. Een eerste stap is onze

nieuwe trainingscoördinator. Wij zullen een evenwicht

moeten vinden in vrijwillig en professioneel kader afge-

stemd op de financiële mogelijkheden van de vereníging

en de noden van onze leden en de markt. Het voortouw

zal waarschijnlijk niet door onze vereniging hierin
genomen worden, maar wij zullen hieraan, gezien de

ontwikkelingen om ons heen, waarschijnlijk niet kunnen

ontkomen.

Ondergetekende heefi de volle l}-jarige periode mee-

gemaakt en hierin rnet veel plezier als lid, vice-voorzit-
ter en voorzitter gefungeerd. Met hetzelfde plezier denk

ik de komende jaren als voorzitter, of als gewoon lid,
binnen de vereniging te functioneren en de vereniging

steeds te kunnen typeren als volgt:

gezond, bloeiend, vooraanstaand en succe svol !
Ton Vermolen
(voorzitter)
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Wie zichzelf over 5 of 10 jaar weer eens wil zien misdragen,
kan voor de camera van Marcel bij het komend |0-jarig jubi-
leumfeest op 4 juni zijn of haar ei kwijt.
Om lange rijen te voorkomen, kan een ieder zich beter van te
voren bij Marcel melden. Veel kijk- en luisterplezier.

"Het gaat weer de

goede kant op", zegt
Anne, terwijl ze zich
lui op de bank uits-
trekt, een voor haar
ongebruikelijke hou-
ding. "Ik ben gisteren

nog bij Els Stolk, de

bondsarts van de

KNAU, geweest. Ik
heb er een cybex-test
ondergaan. Simpel
gezegd komt dat er
op neer dat je wordt
vastgebonden aan een

apparaat en dan moet
je bepaalde oefenin-
gen doen. De compu-
ter meet je spierspan-
ning op en aan de

hand van grafiekjes
kun je vervolgens
zien hoe sterk je
benen zijn."

Maar wat was er nu
precies aan de hand?
"Er zat een plooitje in

het kapsel van mijn kniegewricht;
je moet dat zien als een laagje

weefsel dat zich daartussen

gevormd heeft. Begin maart is dat
plooitje weggehaald met behulp
van een artiscoop. Het was geluk-
kig maar een kleine operatie die
onder gedeeltelijke verdoving,
met een ruggeprik, is uitgevoerd.

Half maart was ik zover hersteld

dat ik de draad weer kon oppak-

ken. De eerste keren kwam dat
neer op drie maal vijf minuten
hardlopen en tussendoor wande-

len. Nu train ik weer voluit, zo'n
twee keer per dag, 130 kilometer
per week."

Het is al enige tijd rustig
rond' ons paradepaardie'
Anne van Schuppen.
Verklaarbaar, want ze
kampte geruime tijd met
een blessure, waardoor het
trainen op een laag pitje
kwam te staan,laat staan
dat ze wedstrijden kon
lopen.
Hoe zou het nu met haar
gaan? Deze vraag was voor
mij aanleiding om haar eens
te gaan opzoeken. De redac-
tie had nog een andere
reden: dit jubileumnummer
zou niet volledig zijn zonder
een interuiew met de snel-
sfe ,oopster van de vereni-
ging èn bekendste Haagse
Roadrunner!

Een opvallend monter ogende
Anne ontving mij op die aange-

naam warme donderdagmiddag
in mei in haar woning (en die van

Cees). Na enig heen en weer
gepraat besloten wij in de tuin te
gaanzitÍen en ons te koesteren in
de warme voorjaarszon.

Een uitstekende remedie tegen

overmatige vetzucht, lijkt mij
20...
"Ja, al ben ik op dit ogenblik wel
wat aan de zware kant. Ik ben

1.77 m.lang en weeg 57 kilo, dat

is twee kilo teveel. Ik vind het

altijd moeilijk om af te vallen,
temeer daar ik toch al weinig eet.

Vy'aar andere spoÍters vier boter-
hammen
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van
onze veteniging,

Deathridge, onz.e ere- gebruik van de huidige accommodatie

wegatleet met ken- tol 31 met 20N
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Wel gek natuurlijk, als je weet hoeveel ik
train. Ik heb nu eenmaal niet zoveel
behoefte aan eten, dat heb ik trouwens
nooit gehad. Snoepen doe ik wel, maar ook
niet overdreven."

Hoe heb je je conditie op peil gehouden in
de periode dat je gebksseerd was. Deed je
atn aqua-jogging of iets dergelijks?
"Het gekke was dat ik wel kon lopen. Ik
heb met die blessure zelfs een marathon
uitgelopen. Ik heb in die periode maar twee
keer aqua-jogging gedaan. De hinder die ik
van die blessure ondervond, probeerde ik
zoveel mogelijk te verzachten door ijs op
het been te leggen en oefeningen te doen.
De dokter zei trouwens dat het niet ècht
noodzakelijk was om die operatie te onder-
gaan, maar dan zou er een reële kans
bestaan dat ik last van mijn knie zou blij-
ven houden. Daarom heb ik toch maar
besloten om er iets aan te laten doen."

Wat zijn je plannen voor de komende
periade?
"Genoeg! In het najaar wil ik aan een grote
internationale marathon meedoen, maar ik
weet nog niet precies welke. Ik streef er
naar om in de buurt yan 2'30" uit te ko-
men; kijken of dat haalbaar is! Voorlopig
kijk ik alleen maar naar marathons. Die
van Londen heb ik uiteraard op TV
gevolgd. Ik ben ook in Rotterdam wezen
kijken. Carla Beurskens is momenteel wel
mijn grootste concurrent. Zij heeft in
Rotterdam 2.29" gelopen en was daarmee
eerste veteraan en l1e in het totale klasse-
ment. Dat is toch wel knap voor iemand
die de veertig ruimschoots is gepasseerd."

Dus er is nog hoop voorjou!
"Zo is dat. Voor een marathonloopster ben
ik nog jong genoeg, dus wie weet wat er
nog voor mij in het verschiet ligt!"

Vertel eens iets over hoe je dat doet. Ik
bedoel: je zei zojuist dat je weer veel
traint. Hoe ziet een weekprogramma er bij
jou uit?
Ik train gemiddeld 13 keer per week,
meestal 's-ochtends een herstelloop en 's-
middags een langere enlof intensievere
duurloop of baantraining. Daarnaast doe ik
één keer per week aan fitness bI IDUNA,
een schitterend krachtcentrum in Naald-
wijk. Dan train ik alle spieren van mijn
lichaam en daarna neem ik een lekkere
sauna, want dat is daar ook. Ik maak maar
gelijk een beetje reclame, 'ffant IDUNA is
ook een sponsor van mij, naast REEBOK
en IMPROVE.

Heeft die krachttraining een posirtef
effect op jouw hopprestaties?
"1ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Bij de

test is wel gebleken dat mijn hamstrings
sterker zijn geworden; dat zou best met die
krachttraining te maken kunnen hebben.

Maar of het nu effect heeft op mijn snel-
heid .... Ik weet het niet. Misschien ben ik
daarvoor ook te kort bezig."

Loop je nog wel eens bij de club?
"Niet zo veel meer. Dat komt omdat ik
vind dat ik er zelf niet zoveel aan heb. Dat
bedoel ik niet lullig, maar je moet je voor-
stellen dat ik heel gericht bezig ben met
een bepaald trainingsschema, een bepaalde
indeling. Ik probeer mij daaraan zoveel
mogelijk te houden. Bij de club kan het
wel voorkomen dat voorafgaand aan een
training wordt gezegd: "we gaan een ge-

wone duurloop doen" en achteraf blijkt dat
er iets heel anders is gedaan.

Ook is het prestatiegerichte er een beede
af. Toch kom ik graag bij de club, al is het
maar voor de gezelligheid. Daar valt abso-
luut niets op af te dingen."

Dus het komt erop neer dat je meestal in
je eentje loopt. Hoewel, ik zag je laatst
nog lopen met Cees.

"Dat klopt. Soms loop ik wel eens met hem
op, meestal 's-ochtends tijdens een herstel-
loop. Ik heb trouwens pas nog met Anneke
Kloostra gelopen, die draait ook lekker
tegenwoordig."
Ook loop ik wel eens met Carlien (Harms,

red.). Verder loop ik vrijwel iedere maand
een keer met een 'elite-clubje' regionale
toppers, een initiatief van Joke Kleyweg.
Dan doen we een vaartspel bij de Wasse-
naarse slag. Na afloop gaan we iets eten in
hotel Duinoord. Dat is erg gezellig. Huub
Pragt, Carlien en Patrick Aris, Jan Dirk en

Regina Hazeleger maken ook deel uit van
die club.
Trouwens, op 15 mei vertrek ik voor een

hoogtestage naar Colorado. Er gaan nog
meer atleten mee, waaronder Marco Gie-
len, René Godlieb en Carla Beurskens. Die
hoogtestage duurt vijf weken. Cees gaat
ook mee, maar in verband met zijn werk
kan hij niet langer dan vier weken blijven.
Ik wil dan ook een of twee wedstrijden
gaan lopen, want de afgelopen tijd is daar
uiteraard niet veel van gekomen."

Hoe kun je dat alles combineren met je
werk?
"Heel eenvoudig: sinds een paar weken
werk ik niet meer! Dat kan ook niet met
zo'n zwaar en tijdrovend trainingspro-
graÍlma. Ach, als ik in september weer de

kriebels krijg, kan ik altijd proberen om via
een uitzendbureau aan de slag te komen."

Maar voorlopig ga je proberen Uta Pippig
te evenaren.
"Als dat zou kunnen.... Maar nee, dat is
niet reëel, die gaat zo ontzettend hard! Uta
Pippig heeft trouwens in Boulder, Colo-
rado, waar ik straks naar toe ga, een huis
gekocht. Veel topatleten komen en wonen
daar. Niet zo gek natuurlijk, want het is
daar ideaal trainen, prachtig natuurschoon,
zuivere lucht. Boulder staat nummer één

van plaatsen waar Amerikanen het aller-
liefste wonen."

Ik neem aan dat je goed bevricnd bent
met al die toppers die daar komen.
"Ach, dat valt wel mee of tegen, het is
maar hoe je het bekijkt. Je ontmoet natuur-
lijk wel heel veel atleten. Ik heb wel goede
contacten met mensen als Marc Plaatjes en

Steve Jones, sympathieke jongens. Er
lopen er echter ook bij die zowat over hun
eigen voeten struikelen van arrogantie; die
zien je niet eens staan! Mensen als Liz
McColgan en Lisa OndieK bijvoorbeeld,
die hebben het aardig hoog in hun bol, dat
is althans de indruk die ik van ze heb.

Maar ja, in hun ogen ben ik gewoon maar
'een' marathonloopster zoals er zoveel
zun.

Over beroemd zijn gesproken. Wordt je
wel eens herkend op straat?
"Ach nee... Toen die Barcelona-affaire
speelde kwam ik wel een paar keer op TV,
onder andere in een talk-show en bij Mart
Smeets. KoÍ daarna gebeurde het wel dat
ik op straat soms achter me iets hoorde
fluisteren in de trant van: "is dat niet Anne
van Schuppen?" of datje merkt dat mensen

elkaar aanstoten. Maar mensen vergeten
gelukkig heel snel. Ik ben niet zo ijdel dat
ik ervan geniet om herkend te worden. Ik
zie het meer als iets dat er nu eenmaal bij
hoort. Momenteel heb ik er geen last meer
van."

Zo'n vier, vijf jaar geleden interviewde ik
je voor het eerst, Toen hadje al aspiraties
om een meer dan goede marathonhopster
te worden. Als ik je nu zo beluister, is het
heilige vuur nog steeds niet gedooÍd!
"Nee, zeker niet, ik loop nog steeds hart-
stikke graag! En ik verbeter mijzelf ook
nog steeds. Je krijgt natuurlijk ook steeds
meer ervaring. Blessures vormen altijd een
onvoorziene factor, dat heb je nooit hele-
maal in de hand. Maar tussen de oren zit
het nog steeds goed!"

Fred van der Gon Netscher
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"Wat is dit nu weer voor idioots?" zal
menigeen zich afuragen bii het lezen
van bovenstaande koptekst. De scep-
tici onder jullie zullen het al gek ge-
noeg vinden om mensen in te delen
in rammen, stieren, tweelingen, enzo-
voorts, laat staan dat je een
vereniging astrologisch gaat benoe-
men.
Toch is dat zo gek nog niet. Voorop-
gesteld dat je eruan uitgaat dat er
'iets waars' in Astrologie schuilt en
veruolgens accepteert dat plaats en
tijdstip van geboorte bepalend is voor
iemands geaardheid, dan moet dat
(astro)logischerwijs ook voor een be-
drijf, instelling of vereniging gelden.
Sterker nog, er ziin astrologen die
zich gespecialiseerd hebben in het
trekken va n bedrijfshoroscopen.
Het enige dat je moet weten, is de
dag en het tijdstip waarop het bedrijf
'geboren', dus opgericht, is. Laten we
zeggen dat dit het moment is waarop
de notariële acte wordt ondertekend.

Hoe dan ook: het leek mij aardig om
voor dit jubileumnummer een horo-
scoop van de vereniging te maken.
Dus Ton Vermolen gebeld, die snel de
statuten en oprichtingsacte tevoor-
schijn wist te toveren. Uit een en
ander bleek dat onze huidige voorzit-
ter zich met de allereerste voorzitter
(Keith Deathridge) op 2 april 1984 ter

burele bij de notaris hebben vervoegd om aldaar
de betreffende stukken te ondertekenen.
Er was één probleem: hoe laat dat was, kon Ton
mij niet vertellen. Een goede horoscoop kun je
alleen trekken wanneer het geboortetijdstip (in dit
geval het tijdstip van ondertekening van de nota-
riële acte) bekend is, en dan nog wel zo exact
mogelijk. Als je dat niet weet, is niet alleen de
ascendant (de manier waarop geborene zich naar
buiten toe manifesteert, hoe hij/zij 'geaard' is)
onbekend, maar nog een heleboel andere zaken,
zoals op welke specifieke gebieden de krachten
die ik straks zal beschrijven, tot uitdrukking
komen.
Wat we in dit geval wel kunnen doen, is een fictie-
ve ascendant nemen. Er van uitgaande dat de
ondertekening rond '11.00 uur 's-ochtends heeft
plaatsgevonden, dus onder werktijd, zou de ascen-
dant in het vasthoudende en zorgzame teken
Cancer (kreeft) komen te staan. Nogmaals, dit
hoeft niet te kloppen, maar terwille van de horo-
scooptekening moet je nu eenmaal een ascendant
hebben.

Laten we ons bij de beschrijving van de jnmiddels
tienjarige HRR maar beperken tot de stand van
Zon en planeten op die bewuste tweede april
1984.
Wat we zien, is dat de Zon en de Maan beiden in
het teken Aries (Ram) staan. Wat betekent dat?
Met Zon en Maan in Ram kun je HRR (laten we
hem gemakshalve als een persoon beschouwen)
geen pioniersgeest ontzeggen, integendeel! Het is

een spontaan, actief baasje, snel te porren voor
iets nieuws maar ook snel verveeld als hem geen
nieuwe prikkels worden toegediend. Hij voelt zich

DE HAGUE ROAD RUNNERS IS EEN R/AM
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in zijn element als er steeds weer nieuwe activitei-
ten worden ondernomen. Wanneer je zo naar de
geschiedenis van de club kijkt de afgelopen 10
jaar, valt als eerste ongetwijfeld op dat aan activi-
teiten geen gebrek is: feestavonden, sportevene-
menten, uitstapjes, ga zo maar even door. De Ram
houdt van plezier maken, maar heeft ook een
vechtersmentaliteit. Met name als hij wordt ge-
dwarsboomd of gefrustreerd wordt door gezag
(autoriteiten), kan hij koppig en soms onhandel-
baar reageren. Hij is echter wel gezegend met
moed en een onverwoestbare levensvreugde. Bij
de pakken neerzitten is er voor deze 'belhamel'

niet bij!
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Optimist

De Zon staat vierkant Jupiter. Dat wijst op een
joviale, open aard en geeft liefde voor sport. Wel
versterkt deze stand de reeds aanwezige neiging
tot grootdoenerij en zelfoverschatting, waardoor
dikwijls een onberedeneerd-intuitief gevoel kan
ontstaan van'dat lukt allemaal wel'. Hierdoor kan
HRR wel eens bedrogen uitkomen en dat leidt
weer tot gevoelens van verongelijktheid, zich
tekort gedaan voelen. Deze stand maakt ook
geneigd verwikkeld te raken in juridische procedu-
res, die niet altijd in het voordeel van 'geborene'
hoeven uit te vallen. Toch maakt het positivisme
van de Ram-aard dat HRR er altijd weer bovenop
komt!

Gezellige vrijbuiter

Een zeer opvallende stand is die van de Zon met
Uranus. Dat is een driehoek, voorwaar een zeer
gunstige positie voor een vereniging. Zon-Uranus
versterkt het eigenzinnige en onafhankelijke
karakter van HRR en geeft hem tevens iets bezie-
lends, geïnspireerds, waardoor anderen tot wer-
ken wordt aangezet. Dat dit zo is bij onze vereni-
ging, hoef ik eigenlijk niet eens te schrijven: dat is

met recht het intrappen van een openstaande
deur! Uranus maakt ook dat HRR een warme, ster-
ke levensvreugde om zich heen spreidt. Hij is wat

je noemt een 'bijzonder' baasje, wat eigenzinnig
maar ook idealistisch. Sommige meer behoudend
ingestelde mensen zullen hem misschien zelfs wat
excentriek vinden! lk zie ook een bepaald verband
met het feit dat er nogal wat onafhankelijke,
'bewuste' typen en mensen met een typisch
'Uranus-beroep' (ingenieurs, techneuten en auto-
matiseringsdeskundigen) bij de club Iopen. Ook is

HRR door die Uranus-invloed, ondanks die wat
eigenzinnig aandoende onafhankelijkheid, gesteld
op een kameraadschappelijke, vrije omgang met
mensen, gezelligheid. Een ieder die wel eens de
sfeer bij onze vereniging heeft geproefd zal onge-
twijfeld deze'Uranus-sfeer' kunnen herkennen.
Overigens is het feit dat nu een horoscoop van de
club getrokken wordt ook een invloed van Uranus,
want deze planeet heeft ook te maken met zaken
als Astrologie.

Liefdeleven

De'harde' kern van de vereniging (d.w.z. de men-
sen die meer dan normaal betrokken zijn bij het
club-gebeuren) zal zich sterk aangetrokken voelen
tot die 'sprankelende' sfeer. Dat leidt al snel tot
het volgende, namelijk: hoe zit het met het liefde-
leven van HRR?
ln gedachten hoor ik al wat besmuikt Iachen, want
het is een publiek geheim dat Amor overuren
maakt bij de club.
Venus is de planeet die over esthetiek en liefde
gaat. Mensen met een prominente Venus in hun
horoscoop zijn doorgaans aantrekkelijk, geliefd en
soms ook kunstzinnig ingesteld. HRR heeft Venus
in Vissen. Dit wijst op een zeer liefdevolle aard en
veel gevoel voor romantiek. Ook kent hij het
begrip'opoffering'. Astrologen zeggen dat de lief-
degevoelens in dit teken tot hun hoogste uiting
komen.
HRR heeft in wezen veel liefde en begrip voor'ver-
schoppelingen' en menselijke tekortkomingen.
Anderzijds is hij makkelijk te verleiden, al is hij van
goede wil (het vlees is zwak). Die verleidbaarheid
wordt ook in de hand gewerkt door het driehoeks-
aspect Venus-Mars. Mars staat in het uiterlijk
koele, maar innerlijk gepassioneerd-hartstochtelij-
ke teken Schorpioen. Het driehoek met Venus in
Vissen geeft veel gevoelsmatige intensiteit en pas-
sie in de liefde. Het zegt ook vee! over de energie
van de club, het innerlijke 'willen', dat toch iets
altruïstisch heeft. Dat merk je ook bij veel leden
van onze vereniging, die'voor nop' heel wat werk
verzetten.

Waarom? Ruud van Groeningen zegt in een inter-
view elders in dit blad "dat je dat nu eenmaal doet
als lid van een vereniging." Hiermee geeft hij hee!
compact weer wat tekenend is voor deze constella-
tie van planeten: persoonlijke belangen worden
opgeofferd aan het algemeen welzijn. Je kunt
zonder meer stellen dat de HRR door zuivere
impulsen wordt gedreven, waardoor zaken op een
juiste, energieke, blijmoedige manier worden aan-
gepakt.
Daar komt nog iets bij! Zoals ik hierboven al zei,
hoeft Amor zich bij onze vereniging niet te verve-
len. Nu hoor ik menigeen al denken: "Bij welke
vereniging is dat niet zo?" Alles goed en wel, maar

deze stand geeft toch duidelijk voeding aan
opbloeiende romances. lk denk dat ik dat niet ver-
der hoef uit te leggen, gelet op wat ik hierboven
al geschreven heb over de aard van de tekens
waarin Mars en Venus staan.

lntelligentie

Mercurius heeft te maken met de verstandelijke
aanleg. Het teken waarin deze planeet staat, geeft
aan op welke manier mensen en zaken in rationeel
opzicht worden benaderd. Mercurius beheerst de
bekwaamheid tot communiceren. Ook kan de pla-
neet en de aspecten die hij maakt met andere pla-
neten ons veel vertellen over de manier waarop
informatie wordt verwerkt, geclassif iceerd, geana-
lyseerd en doorgegeven.
HRR heeft Mercurius precies op de grens van de
tekens Ram en Stier staan. Enerzijds is hij scherp en
ad-rem, spitsvondig en vindingrijk, een snedig
opmerker (Ram), anderzijds heeft hij een bepaalde
goedmoedigheid en ontvankelijkheid, maar niette-
min ook sterk uitgesproken opvattingen die bij
tegenspraak eerder beslister dan vager worden
(Stier). Die sfeer is ook merkbaar: in de vele com-
missies die binnen onze vereniging functioneren
wordt inderdaad soms stevig gedebatteerd, soms
zelfs'een verbaal robbertje gevochten'.
Anderzijds staat Mercurius driehoek Neptunus, de
planeet van de inspiratie. Dit geeft een zeer leven-
dige fantasie, een helder voorstellingsvermogen
en een goed geheugen. Er is een romantisch ele-
ment in verschillende relaties, terwijl bijzondere
mentale gaven duidelijk uit redevoeringen, vlug-
schriften e.d. blijken. Deze munten uit door sug-
gestieve stijl en logische gedachtengang.
Binnen het kader van de HRR zullen deze elemen-
ten bij zijn leden sterk tot uitdrukking komen, wat
weer gevolgen heeft voor de plannen, activiteiten
die door de HRR worden gesmeed en intitiatieven
die worden ontplooid. Concreter: veel leden wor-
den door de'clubsfeer' geïnspireerd om hun beste
krachten te wijden aan verenigingsactiviteiten, en
dat op basis van liefdewerk-oud papier.
De HRR heeft ook de gave van het op de juiste
wijze uitspelen van zijn troeven. lnstinctief wordt
geweten wanneer te handelen, wanneer tot aan-
koop van iets overte gaan, enzovoorts.

Alhoewel deze horoscoopbeschrijving door het
ontbreken van de oprichtingstijd verre van volle-
dig is, krijgen wij toch het beeld van de HRR als
een club dat onder een gunstig gesternte is gebo-
ren, die een sterke overlevingsdrang kent, veel
activiteiten ontplooit en mensen weet te inspire-
ren tot allerlei activiteiten. Er is een sterke bezet-
ting van vuurtekens en daarnaast ook van waterte-
kens, terwij! het aarde minimaal vertegenwoor-
digd is en het luchtelement zelfs helemaal ont-
breekt.
De overwegende sfeer van de HRR is er dan ook
een van een sterk uitgesproken positivisme, terwijl
daarnaast het gevoelselement een belangrijke rol
speelt.
Met deze íngrediënten kan de HRR voorlopig nog
wel minstens tien jaar voort, lijkt mij zo!

Fred van der Gon Netscher
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MARATHON INTERVIEWS
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GEORGE EIMERMANN (49) - Iidnummer: I ó9 Frans is één van de oer-HHR-leden. Hij kan zich de timetrials rond de Ganzenhoek nog
goed herinneren. "Voordat we begonnen, waren we al doodmoe van het inlooptempo dat
Keith Deathridge er op nahield."
Jarenlang heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in de Technische Commissie en met de
organisatie van timetrials rond Klein Zwitserland. Momenteel zethij zich in voor de 'Club
van 100'. Frans: "Dat is een club van HRR-leden die geld doneren om onze vereniging wat
meer financiële armslag te geven. Iedereen is van harte welkom om zich hierbij aan te slui-
ten."

- "Waar is trouwens Anton Porcu gebleven?"

HEIDI VAN DER VEER (51) - lidnummer: 301

- "Mijn kinderen zeiden: Mam, dat kun je niet."

"Barry Dyke is de beste trainer die ik heb meegemaalÍ.
Een fantastische vent, op en top een Britse gentleman."
George doelt daarmee vooral op de 'menselijke' bena-
dering van Barry. "Hans Housmans was ook een goede
trainer, maar... anders. Sloofde zich ontzettend uit.
Volgens mij was hij de eerste trainer op de club die zo
fanatiek aan de slag ging met trainingsschema's. Zijn
oefenstof was heel gevarieerd. Circuittrainingen op
Madestein, zaallr:aining; nee, je verveelde je nooit met
hem. Contactueel was hij niet sterk, maar hij was wel
heel oprecht."
George is spoÍjournalist bij het Algemeen Nederlands
Persbureau (ANP) met als specialisatie paardenspoÍ,
hockey en tennis. Hij heeft verslag gedaan van zes

Olympische zomerspelen, is vier keer in Australië
geweest en is door het hockey kind aan huis in

Pakistan. Lopen is daarom voor George, op de momenten dat hij thuis is, pure ontspanning.
Toch heeft hij in 1986 kans gezien om zich goed voor te bereiden op de marathon van
Rotterdam. "Ik heb toen zonder overgeven of maagkramp 3.28 gelopen."
George verlangt nog wel eens naar de clubhuisloze begintijd van HRR. "Dan verzamelden
we in de theetuin in Meyendel of bij de poffertjeskraam op het Malieveld. Iedereen kende
iedereen; ouwe jongens krentenbrood; hoewel het er soms op leek dat je op een Engelse
club zat, zoveel Engels hoorde je om je heen. Die sfeer mis ik nu wel eens. Waar is trou-
wens Anton Porcu gebleven?"

WATTRAUD VINGERHOED (+31 - lidnummer: 848
- "lk heb toen wat kilometers gevreten!"

"Ik ben via de CPC-trainingsgroep ingestroomd bij HRR. De vereniging bestond net een
jaar. Gerrit was toen al een tijdje lid. Het was vanzelfsprekend dat ik ook ging hardlopen,
omdat we gewend zijn alles samen te doen. Mijn eerste trainers waren aardige lui, maar van
rekken en strekken hadden ze nog nooit gehoord.Zodra we het clubhuis uit waren werd er
alleen nog maar gelopen. 'Ik ga niet meer' was mijn eerste reactie; 'ik doe het voortaan zelf
wel' was mijn tweede reactie. Mijn trainingsgroepje bestond, toen ik als trainster begon in
1987, uit twee personen: Wil Richel en ondergetekende."
Heidi, moeder van twee kinderen die zelf absoluut niet aan sport doen, liep de CPC de eer-
stekeerin2.l0. Datwasin 1986. Inmiddelsheeftzedaarzo'ntwintigminutenvanaf ge-

snoept. Heidi: "Toen ik begon met hardlopen zeiden mijn kinderen: Mam, dat kun je niet."
Samen met man Gerrit, chauffeur bij de Haagse brandweer, en een aantal clubleden houdt
Heidi ervan om lange wandelingen te maken. Heidi: "Bergwandelingen maak ik ook graag.
Ach, het belangrijkste is dat ik lekker buiten in beweging ben. Een rustige vakantie aan het
strand zou niets voor mij zijn."
In het dagelijks leven is ze woninginrichtster. Ze maakt onder andere gordijnen, spreien en
vitrage. De vorig jaar aan haar uitgereikte prijs van verdienste beschouwt Heidi als het
hoogtepunt van haar'loopcarrière'.

JOS DE WAARDT (451 - lidnummer: 29
- "lk mis de toog uit de Doorniksestraat."

"Ik ben bij de club gekomen door Yvonne Gerner. Ze vond dat wel wat voor mij. Ik was
dan ook behoorlijk gefrustreerd dat een dame harder kon lopen. Toen ik bij HRR kwam
werd het nog erger, omdat daar ene Corrie van Egmond rondliep. Niet bij te houden."
"Ik ben destijds gaan hardlopen, omdat ik te zwaar werd. Als directeur van een betonmor-
telcentrale heb je veel bureauwerk en natuurlijk de nodige etentjes met relaties."
Al jaren traint Jos samen met Paul van Dunné en Aad van de Berg. Jos: "In september gaan

we meedoen aan de Medocloop, een marathon in Frankrijk. Aad heeft dat geregeld, Hij is
wijnkoper bij de Konmar. Inmiddels is ons groepje uitgebreid tot twaalf deelnemers." Jos
had zich eigenlijk voorgenomen om geen marathons meer te lopen. In 1992 had hij een

wereldtijd gelopen in Leiden van 3.07. Dat viel toch niet meer te verbeteren. Jos: "Heerlijk,
al die bedrukte gezichten van clubleden die ik achter me had gelaten."
Uit de oude doos weet Jos nog wel een leuk verhaal op te diepen. "Het was tijdens de mara-
thon van Essen. Paul werd zo gei'rriteerd door iemand die in zijn spoor wilde blijven dat hij
hem een knal voor zijn bek gaf. Die man was totaal afgebluft en kwam vervolgens veel
later binnen. Ik geloof zelfs dat het een clublid was."
Jos mist de toog uit de Doorniksestraat nog iedere dag. "ril/e hadden ons eigen hoekje."
Toch vindt hij vooral de zondagochtendtrainingen nog net zo gezellig als voorheen.

PAUI VAN DUNNÉ Fsl - lidnum meri 26
- "En no.! is het afgelopen!"

"Wat Jos over die zaak in Essen heeft gezegd is beslist niet waar. Ik maakte alleen een
onbeheerste uithaal naar achteren, waarbij ik per ongeluk de hals raakte van dat figuur. Het
zat zoi Ik had me samen met iemand van de club voorbereid voor de marathon. Ik meen dat
hij Charles heette en iets in sigaretten deed. Hij ging echter veel te hard van start, waardoor
ik samen kwam te lopen met een Duitser die ongeveer hetzelfde tempo had als ik. Het was
een aardige man, dus dat ging prima. Totdat we mijn loopmaatje inhaalden. Hij probeerde
bij ons aan te haken en vervolgens ontbrandde er achter mij een strijd wie er in mijn spoor
mocht lopen. Ik werd dat gebakkelei en geruzie zo zat dat ik schreeuwde: en nou is het
afgelopen en een zwaai met mijn arm maakte. Waarop mijn loopmaat kermde: 'Moet je mij
niet slaan, moet je die Duitser slaan.' Het is uitgepraat, maar hij is geen clublid meer."
Paul, coördinator administratie en organisatie bij het Korps Landelijke Politiediensten
(KPLD) in Zoetermeer, is door oud-collega Rob Bleijs warm gemaakt voor HRR. Paul:
"Rob zat bij de eerste trainingsgroep van Keith Deathridge uit 1983. Ik zat in de tweede
groep uit 1984." Paul heeft lang onder het SpaÍaanse bewind van Hans Housmans gezweet.
"De woorden 'paaltje-paaltje-voluit' staan me nog in het geheugen gegrift. We moesten
weekstaten inleveren waarop je moest invullen welk type schoenen je had gebruikt en wat
voor weer het was. En owee, als je het vergat."

Hoewel niemand dat op voorhand vermoedt, heeft Waltraud
een opzienbarend hardloopverleden bij concurrent Sparta
achter de rug. Begin jaren tachtig liep ze samen met echtge-
noot Bert elke zondag een rondje Wassenaar. Waltraud: "We
waren echt gek in die tijd. Ik heb toen wat kilometers gevre-
ten." Fanatiek hield ze elke getrainde kilometer bij in een

speciaal logboek. De resultaten waren er dan ook naar.

Waltraud: "Op de 15 van Alphen heb ik 58.00 staan en mijn
beste tijd op de halve marathon is 1.21. Jöh, ik heb zelfs een

keer met Bert in de Haagsche Courant gestaan. Waren we
alle twee winnaar geworden van de Drieluikmarathon in het
Zuiderpark."
Door toedoen van Corrie Midde is Waltraud ge'rhtroduceerd
in de Doorniksestraat. Al snel werd ze benoemd tot schoon-
maakster. Waltraud :"Ahem, interieurverzorgster." Tegen-
woordig is vooral de bar haar domein. Ze is dan ook een

vooraanstaand lid van de barcommissie.
HRR betekent voor haar vooral gezelligheid, sfeer en sociale
contacten. Toch moet Waltraud nog iets van het hart. "De
mensen moeten eens leren hun eigen rommel op te ruimen in
het clubhuis. Ze gaan er altijd maar van uit dat wij dat wel
even zullen doen."
Waltraud wil overigens nog wel verklappen dat Bert nog
steeds gek is.

Foto van Drieluik Marathon 1983

Sparta 2

FRANS PERDIJK pn - lidnummer: I I
- "Soms verdwaal ik wel eens."

Frans, systeembeheerder bij HBW (onderdeel van de HBG) in Gouda, heeft in 1992 zijn
stoutste verwachtingen overtroffen door een tijd van 1.32 r;teer te zetten tijdens de CPC-
loop. "Zodra ik binnen de 1.30 loop, ga ik een marathon lopen", belooft hij plechtig.
Frans heeft binnen de door hem getrainde 'Gruppo Sportivo' (Frans: "Een bedenksel van
Justus de Bruin") de naam gekregen dat hij verdwaalt zodra er onbekend terrein in het spel
is. "Onterecht. Nou ja, soms verdwaal ik wel eens. Het verhaal is, denk ik, in de wereld
gekomen toen ik tijdens een CPC-trainingsweekend in Duitsland gebruik moest maken van
een onduidelijke plattegrond. De rode route-lijn van het origineel was op de kopie tot een

dikke zwarte streep geworden. Dat is een grote weg dacht ik. Maar alles wat ik zag... geen

grote weg. Ik geef toe dat de training toen wat is uitgelopen. Simon Tuyt had zich op dat
allang afgescheiden van de groep. 'Ik ben hier wel eens op vakantie geweest, ik ga

, zei hij eigenwijs toen we bij een t-splitsing stonden." Frans nog nagenietend: "We
een uur terug, toen Simon eindelijk aank\ryam."
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Paul, die al jaren een naam als 'afsnijder' heeft, zweert nog nooit te hebben afgesneden tij-
dens een wedstrijd. Paul: "Mijn beste marathontijden zijn 3.02 in zowel Amsterdam als in
Essen. In Essen moest je bovendien tweemaal rond een meer, afsnijden kon daar alleen
door het water."

EtS BTOEMEN (531 - lidumm er 17

- "Wim de Bie heeft mijvijf jaar lang naar school gebracht."

"Ik heb me eind 1983 aangesloten bij de tweede CPC-trainingsgroep van Keith. Ton
Vermolen, Jan en Corrie van Egmond en Jacques waren toen de trainers. Ik heb me laten
overhalen door Ruud van Groeningen, met wie ik altijd tenniste. Mijn eerste halve mara-
thon, de CPC, ging meteen al in 1.26, terwijl ik nauwelijks loopervaring had."
Els zit al 34 jaar in het onderwijsvak. Momenteel geeft ze les aan basisschool De
Steenmarter aan de Marterrade. Els: "Les geven vind ik heerlijk, maar vergaderen hoeft
voor mij niet zo." In haar jeugd woonde ze recht tegenover Simplisties Verbond-directeur
Wim de Bie. "Omdat hij een jaar ouder was moest hij op mij passen. Hij heeft mij vijf jaar
lang iedere dag naar school gebracht. Onze moeders waren vriendinnen van elkaar. Ze sein-
den naar elkaar, als ze zin hadden om te kaarten."
Els heeft Wim eens een bloedneus geslagen, toen hij haar broertje aan het pesten was. Els:
"Hij had toen al de neiging om gekke bekken te trekken."
Als hoogtepunten uit haar hardloopbaan noemt Els de tijd van 2.56.17 die ze tijdens de

marathon van Rotterdam heeft gelopen ("Ik behoorde toen tot de tien snelste vrouwen van
Nederland.") en haar kroning tot Europees kampioen in de categorie 45- tot 49-jarigen. Els:
"Dat was in Brugge. Ik liep toen 3.05." Els, die de laatste paar jaar vaak geblesseerd was,
won tijdens haar eerste marathon in Brussel meteen maar 20.000 Belgische francs. Els:
"Het was vals plat, maar toch redde ik het in 3.07."
Hoewel Els vlakbij Haag Atletiek woont, zal ze er niet aan denken lid te worden van deze

vereniging. Ze zou daar de gezelligheid van HRR te veel missen.

AAD OVERDEVEST (331 - lidnummer: 8ó
- "lk ben een blessuremonster."

Aad, de huidige tweede penningmeester van de vereniging, is door Jan van Egmond bij
HRR gekomen. Aad: "Dat was in mei 1984. Ik kende Jan doordat we allebei uit Wassenaar
komen. Toen ik hem een keer tegenkwam op straat, vertelde ik trots dat ik de CPC gelopen

had. Hij vroeg me toen ik of zin had om de volgende zondag in Meyendel te komen trainen.
Ze wilden me net indelen bij de verkeerde groep toen Jan in zijn Porsche arriveerde."
Aad, geboren en getogen tussen de bloembollen, wil niet te veel mijmeren over het verle-
den van de club. "Achteraf is het best wel leuk als je kunt vertellen over primitieve
omkleedsessies in toiletten of achter auto's. Ik vind dat HRR in positieve zin is veranderd.
We hebben nu 450 leden en het ledental gaat weer omhoog. Dankzij Berry Kramer draait
de bar als een lier. We hebben nu genoeg mensen, maar we kunnen natuurlijk altijd extra
personeel gebruiken. De Club van Honderd is een succes. Het is een vereniging binnen de

vereniging, van mensen die een donatie geven van Í 100,- aan de clubkas. In ruil daarvoor
mogen ze zelf bepalen waar dat geld voor wordt gebruikt."
De beste prestatie van Aad staat geboekstaafd in het Duitse Frankfurt. In 1991 liep hij daar
tijdens de marathon een tijd van2.53. Aad, financiële man bij een bedrijf voor hydraulische
en pneumatische hamers, loopt zoals hij het zelf zegt tussen de blessures door. "Ik ben een

blessuremonster. Daarom heb ik me op dit moment wat meer toegelegd op het fietsen. We
zijn ons met een groepje aan het voorbereiden op de Marmot, een toertocht in de Alpen.
Maar hoeveel kilometers dat bedraagt moet je maar aan Joop Seitzinger vragen."

JACQUES BEUON (491 - lidnummer: 4
- "Alles wat we nodig hadden waren veertig handtekeningen en een akte."

Jacques is geboren in Friesland. Om precies te zijn in Lemmer. Het is nog steeds een droom
van hem om een keer de Elfstedentocht te rijden. Hij is werkzaam als wetenschappelijk
medewerker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg. Jacques: "Ik houd me
bezig met de coördinatie van statistieken."
Behalve voor hardlopen koestert Jacques een grote liefde voor de muziek van Neil Young.
"Sinds 'Déja Vu' ben ik hem niet meer uit het oog verloren. Met Loes Aarts ben ik nog bij
het conceÍ geweest dat hij vorig jaar in Ahoy gaf." Over de begeleidingsband, Booker T &

The MG's zul je Jacques

niet horen klagen, maar het
voorprograÍnma Pomo for
Pyros vond hij maar tering-
herrie. "Als mijn zoon had
geweten dat deze groep zou
optreden was hij beslist
meegegaan. Hij heeft net
een gitaar gekocht en houdt
van groepen als Nirvana en

Pearl Jam. Neil Young
vindt hij maar niks."

Jacques is één van de oprichters van HRR. "Samen met onder andere Ton Vermolen, Jolien
Pas, Hans Korremans en Corrie en Jan van Egmond. Wij waren allemaal leden van de eer-
ste CPC-trainingsgroep van Keith Deathridge. Het initiatief ging uit van Keith en zijn toen-
malige vriendin Joanne Taylor. Alles wat we nodig hadden waren veertig handtekeningen
en een notariële akte om ons te kunnen inschrijven bij de Kamer van Koophandel." Zijn
beste prestatie stamt uit die tijd: 2.41 tijdens de marathon van Amsterdam in 1983.

Volgens Jacques heeft de gemeente Den Haag de toezegging gedaan dat HRR tot 1 juni
2000 in het huidige clubhuis kan blijven. "Daarna loopt het huurcontract van de gemeente

met de eigenaar af. Wij willen tegen die tijd weer terug naar de omgeving van Duttendel.
De kans is groot, want Klein Zwitserland wordt opnieuw ingericht. Daarbij zal, zo is de

bedoeling, veel ruimte vrijkomen voor sportvoorzieningen. Het enige waar we nu nog vanaf
moeten is het opgeslagen hout van het nooit gebouwde clubhuis. We proberen WVC ervoor
te interesseren. Misschien kunnen ze het gebruiken voor de opvang van asielzoekers."

HANS ZUURMOND (4ll - lidnummer: 284
- "Jelle is nooit een echte Hans geweest."

PTT-instructeur en Golden Earring-fan voor het leven Hans is zo'n negen jaar lid van de

vereniging. Hij was naar een informatie-avond van Keith Deathridge in Kijkduin geweest.
Hans: "Ik voetbalde toen nog bij JAC, dat hier zowat om de hoek speelde. Wat dat betreft
kun je wel zeggen dat ik weer terug ben op het honk. Ik parkeer mijn auto zelfs op dezelfde
plek."
Hans was de eerste Hans die lid werd van HRR. "Na mij volgden mijn zwager Hans van
der vecht en Nico Tetteroo. De vierde Hans was Herman Bertelink en de vijfde Herbert van
der Steeg, maar die zijn allebei geen lid meer. Alle Hanzen maakten deel uit van hetzelfde
Coopertest-groepje. Jelle van der Veen is wel een vriend, maar heeft daar nooit aan meege-
daan. Geen èchte Hans dus. Joop den Ouden is er ooit mee begonnen om ons groepje de

Hanzen te noemen."
Ex-barcommissielid HansZ. heeft zich dit jaar, samen met Ben Elkernout,bezig gehouden

met de coördinatie van de CPC-loopgroepen. "Het was een goed jaar, we kregen 203 aan-
meldingen. Nou maar hopen, dat we er net zo veel leden aan overhouden."
Gevraagd naar zijn hardloophoogtepunten antwoordt Hans verbaasd: "Heb ik die? Volgens
mij heb ik alleen maar dieptepunten. Ik loop altijd goed tijdens de trainingen." Het randge-

beuren is voor Hans belangrijker. Het gaat hem vooral om de sfeer op de vereniging. "Ik
heb, geloof ik, nog geen feest overgeslagen." Vooral de begintijd in de Doorniksestraat
staat hem nog helder voor de geest. "Fredje 'Heineken' Holtz was er toen altijd bij. We gin-
gen vaak pas bij daglicht weer naar huis."

JOOP DEN OUDEN (431 - lidnummer 299
- "Als je @#*7$%--!! volgende week nog zo hard loopt ga je naar Loes."

Als Joop geen ambtenaar op het ministerie van Onderwijs in
Zoetermeer zou zljn geweest, zou het bericht hem wellicht
zijn ontgaan. Maar in 1985, in de sprinter op weg naar Den
Haag, de Haagsche Courant comfortabel uitgevouwen, viel
hem plots de CPC-oproep van HRR op. Joop: "Ik was toen
net door mijn zwager besmet met het loopvirus en had al een

paar keer meegedaan aan een 10km-wedstrijd." Aangekomen
in het net in gebruik genomen clubhuis aan de Doornikse-
straat werd Joop ingedeeld bij Hans Housmans. "Hij werd
meteen link, omdat ik te hard liep. 'Als je @#*?$7o=!! vol-

gende week nog zo hard loopt gaje naar Loes', dreigde hij."
Hardlopen is voor Joop een ideale sport. "Het kan overal en altijd, je hebt alleen maar een

paar schoenen nodig." HRR is voor hem de ideale vereniging. "Het sfeertje bevalt me en je
leert veel mensen kennen... zoals een echtgenote."
Joop is sinds 1990 trainer van groep 4. "Het was de oude groep van Rob Bleijs. Toen hij
stopte, heeft Georgette Brugman het overgenomen. Toen zij al snel geblesseerd raakte, heb

ik de trainingen 'voorlopig' waargenomen." Joop is inmiddels van invaller tot vaste trainer
geworden en heeft daar tot op de dag van vandaag geen moment spijt van gehad.

Wat hem altijd zal bijblijven is de viering van zijn veertigste verjaardag. Op elke boom en

straatlantaarn in de wijde omgeving van de Doorniksestraat waren affiches opgehangen met
de aankondiging van Joop's veertigste verjaardag en toekomstige veteranenschap. Als klap
op de vuurpijl werd hij in het clubhuis toegezongen door een sexy 'Playboy-bunny'.

HETEN HAUSER (31) - lidnummer 604
- "Wat een strenge man is dat."

Helen, sinds vorig jaar secretaris van HRR, is door
Ruud de Ruyter in contact gekomen met de vereni-
ging. "We zaten op dezelfde ski-vereniging. Adri
Lieftink was daar ook lid van. Dat was in 1988."
Echtgenoot Joop den Ouden leerde ze al spoedig daar-
na kennen. Helen: "Hij stond bij een bocht op het
timetrialparcours en zei heel nors dat ik wel op de

weg moest blijven. Wat een strenge man is dat, dacht
ik."
Helen liep haar eerste lOkm-wedstrijd, de Babylon-
loop, meteen in 45 minuten. Op de halve marathon heeft ze een beste tijd staan van 1.35.35.
"Maar toen ben ik gehaast door Corrie van Egmond,"
Door Loes Aarts is ze benaderd voor de post van secretaris. Daar had ze wel oren naar,

want ze beschouwt HRR als een grote familie van gezellige mensen. Helen steekt nu veel
tijd in de activiteiten rond het 10-jarig bestaan van de chtb. Ze verwacht veel van het feest

op 4 juni. "We hebben een l2-man sterke soulband uit Amsterdam aangetrokken die num-
mers speelt van Otis Redding en Aretha Franklin."
Helen, bazin van de kattenbroertjes Sjors en Sjimmie, is medewerker personeelsbudget op
het ministerie van WVC in Rijswijk. De 'C' van cultuur vinden we terug in óén van haar

hobbies. Helen: "Ik ga graag naar tentoonstellingen over de cultuur van oude
ben ik nog in Amsterdam naar de tentoonstelling over de Scythen
Helen houdt van sportieve vakanties, met lange wandelingen
Corsica en de Vogezen.
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NIEUWS VAN DE

P.R.-COMMISSIE
Sponsoraktie Amnesty lnternational
In het kader van de CPC had de p.r.-commissie in het vori-
ge clubblad en op de club aandacht gevraagd om een steen-

tje bij te dragen voor Amnesty International. De reacties
bleven helaas uit, maar wie schetst onze grote verbazing
toen Noortje in april van J. Mathot, deelneemster aan de

CPC-loopgroepen, een envelop overhandigd kreeg met de

gulle bijdragen van een vijftal sponsors. Vanaf deze plaats
willen wij haar van harte bedanken voor deze solo-aktie.
Hopelijk mag dit de staÍ zijn van een veel grotere groep
gesponsorde HRRJopers bij de CPC in 1995 en volgende
jaren.

Clubkleding
De door de CPC-trainers gedragen kledinglijn in de kleur
bordeauxrood met HRR-opdruk bleek in een grote behoefte
bij de overige leden te voorzien. Na afloop van de CPC
werd er op grote schaal ingetekend op de kleding, bestaan-

de uit een t-shirt, poloshirt, sweater en een jack. Sinds
enige tijd is op iedere training het bordeauxrood overvloe-
dig aanwezig.

Diegenen die achteraf spijt hebben gekregen, dat zij niet
ook iets van deze kleding besteld hebben, kunnen dit als-
nog doen. De bestellingen die vóór 15 juni a.s. binnenko-
men, zullen kort daarop geleverd worden.
Daarna is het slechts mogelijk om in te tekenen en zal,
indien de intekenlijst vol is, pas weer een bestelling plaats-
vinden.

Wedstrijdkleding
Voor al die leden die niet op de laatste Algemene
Ledenvergadering waren -en dat waren er veel- is er posi-
tief nieuws te melden over de kosten van de wedstrijdkle-
ding. Bij Runnersworld is na inventarisatie van de voorra- .

den besloten om de wedstrijdkleding voor f 89,95 in plaats
van f 99,95 aan te bieden. Er is nog volop keus in alle
maten, maar wees snel, want de voorraad is niet onbeperkt.
Dit is de kans om niet alleen op trainingen het bordeaux-
rood prominent aanwezig te laten zijn, maar ook in officië-
le wedstrijden.

CEumrrEB
(op DE MELODTE vAN t'DoRrs D,q,y" vAN Don Ma,,q,n)

500 m. sjokken

en ied're stap weer knokken

de mond omlaag getrokken

wat bezielt toch al die gekken

die voor een marathon vertrekken.

Ik laat me toch niet kennen

mijn lichaam fijn verwennen

familielede jennen

natuurlijk ben ik onbezonnen

was ik er maar nooit aan begonnen.

HeHeHe

Dat wordt niks met de CPC
je hobbelt hooguit maar wat mee

je spieren schreeuwen steeds maar NEE
hoe zal dat morgen voelen.

HeHeHe

Je wankelt meer bij ied're tree
je voelt een hartinfarct in spee

je longen doen al niet meer mee

je looplust zal bekoelen.

Niet langer maar wat kloten

er blijken meer malloten
't worden bondgenoten

samen draven over stranden

en 't lampje blijft maar branden.

Minuten worden uren
't kan niet te lang duren
je gaat niet meer verzuren
't lijken bijna echt atleten
je afzien is allang vergeten.

HeHeHe

Wanneer is nou die CPC
ga aan de kant ik tel nu mee

ik kijk rond en ik zie tevree

sukkels achter me zwoegen.

HeHeHe

Was dat die lange CPC
waar ik eens uren over dee

als 't moet die ik er twee

en barst niet uit mijn voegen.

Zo'n club brengt ook ellende

die je voorheen niet kende

dat krijgt je met zo'n bende

het gaat niet meer alleen om lopen

en 's morgens moet je dat bekopen.

Je gaat steeds vakerfeesten
e en training sw e ekend b e e sten

en dat geldt voor de meesten

een training wordt een lange avond
want sporten is immers gezond.

HeHeHe

Bij HRR zit je oké

niet alleen bij de CPC

op alle fronten kun je mee

zoals een potje housen.

HeHeHe

Al 10 jaar zit je hier oké

alweer een Íeest van lieverlee
je bent nu hier dus doe maar mee

een potje lekker housen.

Heeeeeeee

MET DANK AAN MICHEL ROVZNS
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