
bij de businessloop. Op het parcours nagenoeg 
geen problemen, behalve dat het warm was. Warm-
te en records geven meestal wel wat moeilijkheden 
voor de organisatie, maar met de vrijwilligers wor-
den die gewoon opgelost door improvisatie en in-
novatie.
In een vroeg stadium hadden we geluk met de 
dranksponsor Sixgram. Echter door de recessie 
kwam een einde aan het bestaan van deze drank. 
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Van de Voorzitter

Welkom en mooi dat jullie er allemaal zijn. 
Als voorzitter is het mij een eer en ge-
noegen wethouder Dekker van de ge-

meente Den Haag en wethouder Alkemade van de 
gemeente Wassenaar, de oud voorzitters, de lopers 
van het eerste uur en andere genodigden van harte 
welkom te heten op deze mooie locatie en jullie le-
den ook welkom te heten en te feliciteren met het 
25-jarig jubileum.

Hoewel wij the Hague Road Runners heten, zijn 
we gehuisvest in de gemeente Wassenaar maar 
wel weer op gemeentelijke Haagse private grond, 
wat uiteraard de beide gemeentes de mogelijkheid 
geeft om zich met deze mooie hardloopvereniging 
als sportieve gemeente te presenteren. Onze leden 
komen niet alleen uit Den Haag, maar ook uit de di-
verse omliggende gemeentes en ook expats zijn lid. 
Hierdoor overstijgen wij gemeente-en landsgren-
zen en kun je zeggen dat de sportieve mensen zich 
bij ons welkom en thuis voelen. Een mooi statement 
naar die mensen die, op wat voor niveau ook, me-
nen te moeten denken in termen van “wij en zij”. 

De voorbije 25 jaar hebben we als startpunt voor 
onze trainingen verschillende locaties in Den Haag 
en Wassenaar gekend maar altijd was het in de 
buurt van de duinen en het strand. In de winter ren-

nen we weliswaar door de Haagse straten en Was-
senaarse dreven maar het merendeel van het jaar 
kunnen we trainen in het mooie natuurgebied van 
Den Haag en Wassenaar. En bij het betreden van 
dit kleine sportcomplex met erf zal het u zeker zijn 
opgevallen hoe schitterend dit eruit ziet. Dank zij 
de inzet van onze vrijwilligers, die dit onderhouden. 
Het bestuur is nog druk doende een oplossing te 
regelen voor het parkeren en hoopt daar met me-
dewerking van beide gemeentes op een goede ma-
nier uit te komen. 

In het jubileumnummer van 2 april, de datum 
waarop de vereniging 25 jaar geleden werd opge-
richt, heb ik geschreven dat we met zijn allen het 
aantal kilometers van 363.000 km naar de maan 
hebben afgelegd. En als je zoiets schrijft zijn er na-
tuurlijk ook leden die dit gaan narekenen en mij er 
op daarna attent maakten dat we de maan al lang 
voorbijzijn en we eigenlijk op weg zijn naar Mars. 
Door middel van een second opinion heb ik me la-
ten overtuigen. Hiermee houden we dus gelijke tred 
met de bemande, ik moet zeggen bemenste, ruim-
tevaart, want ook vrouwen worden astronauten, die 
ook in die richting Mars gaan. We blijven dus bij 
de tijd.

Ter gelegenheid van het 25 jarig 
jubileum van onze vereniging vierden 
we  op 27 juni jl feest. Voorzitter Toon 
de Grauw heette de vele aanwezigen 
welkom, blikte terug, maar keek 
natuurlijk ook vooruit. Voor wie er 
niet bij was of voor wie het nog eens 
terug wil lezen, hierbij zijn speech.

UITNODIGINGUITNODIGING
voor de Algemene Ledenvergadering van The Hague Road Runners,voor de Algemene Ledenvergadering van The Hague Road Runners,

maandag 26 oktober 2009 om 20.30 uurmaandag 26 oktober 2009 om 20.30 uur

Voorlopige agenda:Voorlopige agenda:

1.1. Opening door de voorzitterOpening door de voorzitter
2.	2.	 DefinitiefDefinitief vaststellenvaststellen vanvan dede agendaagenda
3.3. Ingekomen stukken en evt. mededelingenIngekomen stukken en evt. mededelingen
4.4. Notulen vorige Notulen vorige ALV d.d. 20 april 2009ALV d.d. 20 april 2009
5.5. Presentatie beleidsvoornemens van bestuur Presentatie beleidsvoornemens van bestuur 
6.6. VVoorstel Contributie 2010oorstel Contributie 2010VVoorstel Contributie 2010VV
6.a  6.a  basiscontributie is € 1basiscontributie is € 119,00; afronden op € 120,0019,00; afronden op € 120,00
6.b 6.b inschrijfgeld is € 13,50; afronden op € 15,00inschrijfgeld is € 13,50; afronden op € 15,00
6.c 6.c gezinskorting basiscontributie met oplopende korting: 2e gezinslid 10%, 3e lid 20% enz.gezinskorting basiscontributie met oplopende korting: 2e gezinslid 10%, 3e lid 20% enz.
7.7. Presentatie begroting 2010Presentatie begroting 2010
8.8. Presentatie beleidsvoornemens CommissiesPresentatie beleidsvoornemens Commissies
9.9. Lid van VLid van VerdiensteerdiensteLid van VLid van VerdiensteLid van VLid van V
9.a  9.a  instellinginstelling
9.b  9.b  voorstel benoemingenvoorstel benoemingen
10.10. VVerkiezing bestuurslid: aftredend Jelle van der Veen  (vacature) erkiezing bestuurslid: aftredend Jelle van der Veen  (vacature) VVerkiezing bestuurslid: aftredend Jelle van der Veen  (vacature) VV
11.11. RondvraagRondvraag
12.12. Sluiting algemene ledenvergadering door de voorzitterSluiting algemene ledenvergadering door de voorzitter

TTot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen ot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen TTot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen TT
bij de secretaris. Elke voordracht van een kandidaat moet ondersteund worden door tenminste 10 bij de secretaris. Elke voordracht van een kandidaat moet ondersteund worden door tenminste 10 
stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat met stemgerechtigde leden en voorzien zijn van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat met 
de kandidatuur wordt ingestemd.de kandidatuur wordt ingestemd.

Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. Leden hebben het recht voorstellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. 
Zij dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het Zij dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het 
secretariaat van HRR. Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de alge¬mene leden-secretariaat van HRR. Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de alge¬mene leden-
vergadering wel spreken maar geen beslissing nemen.vergadering wel spreken maar geen beslissing nemen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan kunt u toch meestemmen via een volmacht Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan kunt u toch meestemmen via een volmacht 
(verkrijgbaar in het clubhuis vanaf 12 oktober). Maximaal drie volmachten per lid is toegestaan.(verkrijgbaar in het clubhuis vanaf 12 oktober). Maximaal drie volmachten per lid is toegestaan.
Vanaf diezelfde datum zullen tevens de begroting 2010 en de notulen van de ALV d.d. 20 april 2009 Vanaf diezelfde datum zullen tevens de begroting 2010 en de notulen van de ALV d.d. 20 april 2009 
in het clubhuis verkrijgbaar zijn. Op  aanvraag kunnen deze stukken door het secretariaat worden in het clubhuis verkrijgbaar zijn. Op  aanvraag kunnen deze stukken door het secretariaat worden 
toegezonden.toegezonden.

Voor vervolg zie pag.  3

13e Royal Ten wederom groot succes

Dat betekende meestal een simpel T shirt 
en een dunne jas in de ochtend en soms 
een regenjas voor een flinke bui. Dit jaar

niets van dit alles, warm en zonnig, tot aan de term 
heet toe. Met ook nog een record aan ingeschreven 
deelnemers van ruim 3000. Bij de 5 kilometer Erik 
van Heiningen van ons eigen HRR Racing Team als 
eerste binnen. Bij de 10 km kwamen 10 man onder 
de 30 minuten binnen.
Blije gezichten bij onze genodigden van de spon-
sors, met name de Sdu, zeker gezien de 55 teams Voor vervolg zie pag.  3  

De start van de De start van de 
Sdu Royal Ten

Na een stormachtige aanloop dit jaar naar de wedstrijd werden we beloond met veel mooie ge-
schenken. Zoals ik al eerder had gemeld, hebben we dit jaar steun gekregen van een geweldige 
sponsor: de Sdu. Voor het eerst sinds het bestaan van deze wedstrijd - ik heb alle jaargangen 
meegedaan- had ik al vroeg in de morgen genoeg aan alleen mijn T-shirt. In vervlogen jaren van 
de eerste wedstrijden van The Hague Ten Miles was ik altijd gewapend met winterjas, pet en 
handschoenen. Maar ja, dat was midden in de winter voor de overgang naar de Royal in mei.

25 jaar
Mijn 
favourite 
rondje
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Fysio tips
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Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stukken in te sturen voor 
plaatsing in de clubkrant. De redactie behoudt zich het recht voor stukken zonder opgave van redenen te weigeren 
of in te korten. De sluitingsdatum voor de volgende editie is vastgesteld op: 
woensdag 18 november. 
Stukken aanleveren kan via redactie@hagueroadrunners.nlredactie@hagueroadrunners.nl

Redactie Ð AndrŽ  Westerhuis,  Heleen Wagenaar
Advertententies Ð Informatie over advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van Prooijen 

(zie clubinformatie pag. 12)
Vormgeving Ð De Groene Vraagbaak
Drukwerk Ð Zijlstra drukkerij
Fotografie Ð Redactie en vele leden

• Voor al uw stucwerk
• Reconstructie van ornamenten 
• Restauratiewerk

Sinds 1988 ervaring voor al uw stukadoorswerk
Gespecialiseerd in ornamentenwerk

Mobiel:  06 200 10 154
S.C.S. Sadhoe

 stukadoorsbedrijf

 Voor stukadoorswerk in huizen ouder dan 
15 jaar slechts 6% B.T.W. tarief

Bestuursvergadering 12 mei 2009:
- Jelle heeft besloten om in het najaar uit het be-
stuur te stappen. Omdat zijn functie, commissaris 
Accommodatie, de vorige keer moeilijk te vervullen 
bleek, wordt besloten om de trainers in te schake-
len. Zij zullen gevraagd worden om binnen de loop-
groep te zoeken naar een mogelijke opvolger.
- Het bestuur zou heel blij zijn met het aanstellen 
van een coördinator vrijwilligers. Hiertoe is inmid-
dels actie ondernomen. De Atletiekunie gaat in sep-
tember een cursus geven voor deze mensen.

Bestuursvergadering 23 juni 2009:
- Om meer duidelijkheid te krijgen over onze ver-
zekeringen is contact geweest met de Atletiekunie. 
De bestuurdersaan-sprakelijkheidsverzekering is 
geregeld door de Atletiekunie. Dit geldt tevens voor 
de ongevallenverzekering, daar valt ook blijvende 

invaliditeit onder (stel het ergste geval dat iemand 
tijdens het lopen de ziekte van Lyme oploopt).
- Het wil nog maar niet lukken met de nieuwe club-
kleding. De nieuwe sample is afgekeurd. Er wordt 
nu breder gezocht naar goede kleding.
- Onderzocht is of de grond naast ons clubhuis 
(het “Kippenweitje”) gebruikt zou kunnen worden 
als extra parkeerruimte. Helaas wordt deze grond 
door de gemeente verhuurd aan de buurman. Nu 
zal nagevraagd worden of een perceel tussen De 
Boogschuttervereniging en de golfvereniging Groe-
nendael kans maakt als parkeerterrein voor ons.
- De groencommissie werkt hard om het terrein er 
mooi en verzorgd uit te laten zien. Het is dan ook 
niet de bedoeling dat honden los lopen! Dus hon-
denbezitters: hond aan de lijn a.u.b. 
- Verkeerd bestelde vuilnisbakken zijn voor de leden 
te koop zijn voor € 30. Mocht je interesse hebben, 

Ontruimingsoefeningen worden gehouden 
om iedereen duidelijk te maken wat men 
moet doen als het alarm afgaat.

Bij eerste ontruimingsoefening gehouden op 22 juni 
bleek gelijk dat het ontruimingsplan moet worden 
bijgesteld. Het verzamelpunt (nu het terras) bleek 
bij de ontruiming niet te voldoen, omdat het bij na-
dere beschouwing veel te dicht op  het clubhuis ligt 
bij calamiteiten.
De verzamelplaats wordt daarom verlegd naar het 
achterste grasveld (langs het pad naar parkeerter-
rein bij de golfvereniging).
Verder moet iedereen zich aan de volgende regels 
houden :
- bij alarm onmiddellijk het gebouw verlaten
- naar de verzamelplaats gaan
- nadat het gebouw veilig gegeven is, mag men 
   weer naar het clubhuis gaan
 In het najaar zal weer een ontruimingoefening wor-
den gehouden en deze zal van te voren worden 
aangekondigd. De ontruimingsoefening zal voor het 
trainen plaatsvinden en als iedereen er snel gehoor 
aan geeft, is de oefening ook snel weer afgelopen..
De trainers controleren of iedereen ook daadwerke-
lijk het gebouw heeft verlaten.
Deze oefeningen zijn voor ieders veiligheid, zodat 
bij eventuele calamiteiten het ontruimen soepel en 
efficiënt verloopt.

Jelle van der Veen,   Accomodatiecommissie.

OntruimingsoefeningUit de bestuursvergadering meld je bij het bestuur. De overige die niet verkocht 
worden, zullen op marktplaats.nl worden gezet.

 Bestuursvergadering 25 augustus 2009:
- Peter Dries is onverwachts op 1 augustus over-
leden. Elders in het clubblad is een in memoriam 
geplaatst. 
- De hal gaat een grote opknapbeurt krijgen met 
een nieuw plafond, planken en een kast. De hal zal 
naar verwachting eind september volledig klaar zijn. 
- Het bestuur is akkoord gegaan met het plan van 
de TC om een beginnerscursus van 10 weken te 
starten met Robert Ficker als trainer. Als de op-
komst erg groot is zal een hulptrainer worden toe-
gevoegd. De start vindt plaats in de 2e week van 
oktober.

De volgende bestuursvergaderingen staan gepland 
voor 29 september, 3 november en 15 december.

José Willemse   Tweede secretaris

HRR Beginnerscursus
Op 11 oktober is de HRR Beginnerscursus van start gegaan. Op deze manier hopen we begin-
nende lopers te interesseren voor de Hague Road Runners en de drempel om lid te worden 
te verlagen. Trainer Robert Ficker bereidt de deelnemers in 10 weken voor op een 5 km loop. 

Voor meer informatie zie http://www.hagueroadrunners.nl/beginnerscursus.Voor meer informatie zie http://www.hagueroadrunners.nl/beginnerscursus.

Aanmoediging HRR-dames
Het Zorg & Zekerheidcircuit is een populaire serie 
loopjes bij HRR-leden. De meesten doen echter 
mee met de korte en middenafstand 5 en 10 km. 
Om mee te dingen in het Z&Z Clubklassement 
moeten op elke afstand minimaal 2 mannen en 2 
vrouwen deelnemen. Vorig jaar ontbrak het ons met 
name aan dames op de lange afstand (variërend
van 15 km tot 21 km). Om de HRR dames aan te 
moedigen om mee te doen zullen we elke wedstrijd 
onder de deelnemende dames op de lange afstand 
een prijs verloten, variërend van een bioscoopbon
voor 2 personen tot de laatste Stieg Larsson.

In de Dikke van Dale wordt het woord commu-
nicatie omschreven als contact, gemeenschap, 
verbinding, verkeer. En het woord communice-

ren als: in verbinding staan, persoonlijk contact heb-
ben; spreken (met).

Twee woorden, 7 betekenissen, door iedereen an-
ders geïnterpreteerd. Communicatie, het meest 
onderschat, want iedereen weet wel wat van com-
municatie. Loesje zegt niet voor niets: “Communi-
catiespecialist? Mijn moeder na twee glazen wijn!” 
Iedereen heeft wel een mening over communica-
tie. Of over het middel om de boodschap over te 
brengen: het medium. Als communicatiecommissie 
moeten wij continu keuzes maken. Wordt het een 
digitale nieuwsbrief of een krantje, een sms of een 
msn, een flyer of een brochure, website, een tweet
of een email, misschien een weblog? Gaan we film-
pjes op You-tube zetten? Vragen, vragen, vragen, 
waar wij als communicatiecommissie een mening 
over moeten hebben en iets mee moeten doen. Hoe 
kunnen we de middelen om te communiceren inzet-
ten om het lopen binnen clubverband (maar ook 
voor derden) nog leuker maken dan het al is? Loop-

rondes via GPS op je IPhone uploaden, hardloop-
nieuws via twitter? Het maken van loopafspraken 
via NING, ervaringen uitwisselen. Misschien vind je 
het leuk om je gedachten te delen met anderen van 
de club over je voorbereidingen voor de marathon, 
de CPC of voor een andere speciale buitenlandse 
loop. Laat het ons weten via:

communicatie@hagueroadrunners.nl. communicatie@hagueroadrunners.nl. 
Wij zorgen ervoor dat je twitteraccount of je url van 
NING bekend wordt gemaakt. Ook jij als lid maakt 
communicatie levend en daarmee ook de club! 
Bovenstaande media zijn onderwerpen die in de 
communicatiecommissie door Toon de Graauw, 
Leendert Remmelink, Monique Parisius, Hilde van 
der Wee en op ad hoc basis door Patricia Heerekop 

worden besproken. Communicatieboodschappen 
die wij inzetten en vaststellen… en als dat gebeurd 
is, dan komt nog de vormgeving! Wel of niet een 
nieuw logo, een nieuwe kledinglijn, introductieboek-
jes voor nieuwe leden, flyers voor beginnerscursus,
nieuwe website, smoelenboek, stappenplan voor 
nieuwe leden, invulling stand tijdens de CPC, ALV. 
En dan niet te vergeten de pers informeren over 
loopevenementen, sponsors benaderen, leden, 
oud-leden informeren, PR voor de club, enz. enz. 
enz.. Eén ding is zeker… communicatie is altijd on-
going! En voor ons altijd genoeg werk!

Hilde van der Wee    Communicatiecommissie

Modern communiceren

Van de ledenadministratie
Als dit nummer verschijnt, zitten we alweer in okto-
ber en dat betekent dat je, in het onverhoopte geval 
dat je lidmaatschap niet kunt of wilt voortzetten, je 
spoedig moet afmelden. De uiterste datum daar-
voor is 1 november; daarna worden geen opzeggin-
gen voor 2010 meer geaccepteerd. De reden is dat 
de Atletiekunie ook een absolute deadline hanteert 
voor haar ledenadministratie. Als wij je niet tijdig af-
melden, zijn we verplicht de afdracht in zijn geheel 
te betalen. Dit geldt ook voor eventuele beëindiging
van je wedstrijdlicentie. De betreffende adressen 
van de administratie staan op de achterpagina.
En dan verschijnen begin 2010 de onvermijdelijke 
rekeningen. Geen acceptgiro’s, daar waren we in 
2009 al van afgestapt. Op een paar uitzonderingen 
na waren de ervaringen daarmee gunstig.
Volgend jaar willen we nog een stap verder gaan 
en de rekeningen per e-mail versturen. Uiteraard 
krijgen de mensen die geen internet hebben de re-
kening gewoon per post. Ook zijn we ons bewust 

van het feit dat de e-mailadressen, die we in het 
bestand hebben, niet altijd kloppen. Internetprovi-
ders veranderen bijna net zo snel van naam als het 
weer in de herfst. Om die reden zal er rond de ver-
schijningsdatum van dit blad een e-mail ter controle 
naar je worden gestuurd. Als de daarin opgenomen 
gegevens kloppen, hoef je op dat moment niets te 
doen. Als je echter géén e-mail van mij ontvangt, 
terwijl je wel degelijk een adres hebt, stuur dan uit 
eigen beweging een mailtje naar mij: 
ledenadministratie@hagueroadrunners.nl
Je naam is voldoende. Let op: dit is een dringend 
verzoek!
De reden voor deze overstap is dat het printen, vou-
wen, in enveloppen stoppen en bij het postkantoor 
aanbieden (voor goedkopere porto) erg veel werk 
is. En ons administratieve systeem is thans zodanig 
geautomatiseerd dat die e-mails vrij gemakkelijk te 
genereren zijn. Bovendien is het kosteloos!
Willem van Prooijen,  Penningmeester

Afmeldingen (8):
Natasja de Zwart
Olav Nieuwenhuijs
Loes van Vliet-Stappershoef
Sandra Sarneel
Anjo Querido
Amber van den Bos
Charles Lugt
Nadine Mooren

Aanmeldingen (63, (41 via ZOT)
Daniel Ohmann
Roelof Reinders
Huub Steverink
Margot Bakker
Monique van der Burg
Natalie Moreno Robles
Gemma Laarman-Zoetemelk
Ada den Dulk
Marjolein  Voslamber
Jacqueline  Dankloff
Maaike Waanders
Ruth Gray
Marijke Orie
Chantal van der Walle

Jolanda Alkemade
Ynés Meesterburrie
Yvette van Groeningen (opnieuw)
Anna Rozendaal
Caroline Figueres
Winette van der Flier
Ena van Klaveren
Lyset  Knuivers
Tineke  Martens
Maarten  Meijer
Desirée  Meijer
Steven  Oudshoven
Zier  Schaap
Annette  Schippers
Frederieke  Vermeer
Liselotte  Visser
Bart  Wils
Sacha van Zanen
Gerwin  Dijksterhuis
Radjan  Khedoe
Matthijs  Koorn
Stephan  Vreugdenhil
Wilma  Ewijk-Hilgersom
Hans  Jacobs
Carel  Adriaans

Stefan de Jong
Sean  Bus
Stan  Morre
Jaap  Schipper
Debbie  Brongers
Marlies  Junte
Charlotte  Brookes
Agnes  de Korte-Walker
Ria  Winter-van Aggelen
Charles de Roo
Hannie  Eggink
Nicky  Tellier
Sanne van der Meulen
Jeroen van Els
Judith  Vollebregt
Joop  Brom
Ingrid  Schröfer
Valérie van Prooye
Lorenzo van ‘t Hoff
Suzanne  Castelein
Vivian  Doodeman (opnieuw)
Adrie van Baarle
Paula  Zwijgers
Sonja  Smits
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In Memoriam Peter Dries 

Tot mijn groot verdriet is mijn loopmaatje Peter Dries op 1 augustus j.l. 
tijdens	zijn	vakantie	in	Italië	geheel	onverwacht	overleden.
Peter	was	pas	56	jaar,	was	superfit	en	zat	vol	levenslust.	Dit	bericht	
kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel. Ik kon het gewoon-
weg niet geloven. Nog steeds is het erg onwerkelijk en niet te bevat-
ten.

Ik denk dat Peter bij een ieder die hem heeft gekend een onuitwisbare 
indruk heeft achtergelaten, ongeacht of je hem lang of kort kende.
Bij mij heeft hij dat in ieder geval wel gedaan, ook al kende ik hem pas een jaar. Peter was altijd vro-
lijk, spontaan, enthousiast, gezellig, sociaal en zeer behulpzaam. Hij stond altijd voor iedereen klaar.

Peter was erg fanatiek met lopen. Hij was nog geen jaar lid van de club, maar heeft in die korte tijd 
heel wat wedstrijden gelopen. Te beginnen met de Discovery Run, daarna de Montferlandloop, de 
Oliebollencross bij Haag, 1 van de 4 bij de Koplopers, Clingendaelcross, CPC, Renau Tulip Run in 
Winterberg, Golden Ten, Royal Ten en de 12-uurs estafette.

Peter, bij de 12-uurs estafette zat ik in jouw team en we hebben samen met de andere deelnemers 
Michel, Robert, Leo, Willem en niet te vergeten met onze teamcaptain Henk en onze verzorger Peter 
Barnard	een	heel	fijne,	gezellige	en	sportieve	dag	gehad.	
Omdat jij ook superenthousiast was over de Ekiden in Naaldwijk en die graag wilde gaan lopen, 
gaat het 12-uurs estafette team deze op 26 september ter ere van jou lopen. Het team wordt naar 
jou vernoemd!

Peter, ik mis je en je blijft voor altijd in mijn hart, daar kan niemand je ooit wegnemen!

Je loopmaatje  Lisa Romijn

Het drankje is door leverancier en ontwikkelaar 
DSM aan de kant geschoven als niet levensvatbaar.
Gelukkig kregen we na wat duw en trekwerk via 
mail en telefoon toch nog de ruim 3000 beloofde 
blikjes. Op deze warme dag was dat niet genoeg en 
moesten er toch hals over de kop ruim 5000 beker-
tjes gewoon helder water worden geschonken. En 
daar zijn de Road Runners samen sterk in: Opeens 
zag	 ik	 ze	 jerrycans	 vol	 water	 naar	 het	 finishvak	
slepen. Ja, ik zag zelfs een boventallig verklaarde 
ambtenaar die nog nooit eerder een jerrycan had 
aangeraakt. Al die bekertjes vullen en aangeven. 
Ik heb mensen gesproken die op woensdag nog 
spierpijn hiervan hadden.

Solomon Kiptoo uit Kenia won met een tijd van 
29.12, zeker niet verkeerd, en hij moest tot aan de 
laatste meter strijd leveren. Ze kwamen de laatste 
hoek om met maar liefst 5 man en zetten bijna al-
len gelijk de eindsprint in. Een prachtig gezicht voor 
de toeschouwers. Spannend tot het einde. Bij de 
dames won de eveneens uit Kenia afkomstige Sa-
rah Jeriwoi in een tijd van 34.00 rond. Een discus-
siegeval omdat dames onder de 34.00 een bonus 
krijgen. Haar netto tijd van de ChampionChip was 
namelijk 33.38, maar volgens de KNAU telt de bruto 
tijd en dat was 34.00. Maar Road Runners zijn spor-
tief, zodat de oplossing 50/50 wat betreft de bonus 
beide partijen tevreden.
Zoals eerder vermeld, Erik van Heiningen als eer-
ste over de streep op de 5 kilometer, maar ook hij 
moest een sprint trekken om teamgenoot Huub Re-
degeld voor te blijven. Door de juichende menigte, 
en heel veel vrijwilligers die de beide in rood ge-
klede heren natuurlijk direct herkende, werd Erik 5 
tellen eerder binnen geschreeuwd. Een fantastisch 
gezicht.
Bij de kidsrun een fenomeen wat niet zo vaak voor-
komt. De dame Corinde van Es eindigde voor de 
heer Kees Koning. Ze was 3 tellen sneller dan hij. 
Is dit het beeld van de toekomst?

Na zoveel voorbereiding is zo`n dag altijd weer 
snel voorbij. Vlak na de wedstrijd, als het meeste 

is opgeruimd en we 
na genieten op het 
lege SER-plaza met 
een welverdiend bier-
tje, denk ik terug aan 
alle uitdagingen die er 
waren.
Teveel om op te noe-
men en het zou u trou-
wens ook vervelen, 

maar toch wil ik er een paar aan u meegegeven:
- Een paar dagen voor de loop kregen we het be-
richt	dat	de	start-	en	finishboog	lek	was	en	dat	we	
dus op zoek moesten naar een ander. Het is gelukt, 
bedankt Joop de Gier, je hebt er een gevonden.
- In een vroeg stadium werd opeens de drank van 
Sixgram uitgeleverd, ’t Was nu of nooit. Bedankt 
Herman van der Stijl, je hebt ze allemaal in je han-
den gehad en persoonlijk opgeborgen.
- In de laatste week kwamen we erachter dat we 
te weinig startnummers hadden besteld. Bedankt 

Cees Bol voor het persoonlijk omnummeren van 
de nummers, zodat we met wat listige trucs konden 
voorkomen dat we tekort kwamen.
- In de laatste dagen voor de dag was de vergun-
ning nog steeds niet binnen. Geduldig belde Mar-
griet Hoekstra waar hij bleef en zette daarmee druk 
op de gemeenteketel. Bedankt, op de laatste avond 
was	hij	binnen	en	kon	ze	hem	voor	ons	kopiëren.
- Bij het groot overleg  bij de gemeente werd het 
vuur aan het André Papilaja`s schenen gelegd, 
door politie, brandweer en GGD. Kalm en rustig leg-
de hij het uit met prachtige foto`s van Google earth 
en zienderogen trokken de wolken op en kreeg men 
zonder	meer	vertrouwen	in	zijn	magnifieke	afzettin-
gen en afsluitingen.
- En dan last but not least, de schreeuw om de 
hekken. Waar blijven de hekken die we zaterdag 
uit moesten rijden, de oranje pionnen en barri-
ers? Waarom zijn de tenten nog niet geplaatst: het 
was zaterdagavond tenslotte? Geen paniek: Rob 
Krahmer spoort tussen het verkopen van een paar 
brillen door de verhuurder van deze zaken aan nu 
toch echt richting Bezuidenhoutseweg te gaan. Het 
lukt uiteindelijk op tijd zoals het al die jaren al is ge-
lukt. Volgens mij al vanaf het eerste jaar dat er door 
HRR wedstrijden 
worden georgani-
seerd, regelt Rob 
dit op zijn sublieme 
wijze.

Wat doe je dan als 
voorzitter? Je laat 
je oudste zoon de 
nieuwe boog opha-
len aan de andere 
kant van Nederland, je smeert Herman zijn handen 
in met uierzalf voor zijn blaren, je rekent met Cees 
mee en pleit voor het omnummeren, je stelt Mar-
griet gerust dat het niet persoonlijk bedoeld is van 
de gemeente om haar stress aan te jagen, je geeft 
de foto’s netjes en op tijd aan André tijdens zijn be-
toog, je helpt graag mee met barriers sjouwen, die 
vol met stinkend water zitten dat af en toe over je 
schone broek en shirt gutst. Bedankt.

Rest mij nog om iedereen te bedanken die zich 
heeft ingezet voor deze wedstrijd. Van vrijwilliger 
tot sponsor, iedereen wordt bedankt: een pluim 
voor zijn of haar bijdrage. Door jullie zijn er meer 
dan 3000 deelnemers gelukkig gemaakt en hebben 
wij een prachtig evenement neergezet waar je trots 
op kan zijn. Mede dankzij onze hoofdsponsor, die 
graag volgend jaar een nog mooier evenement wil 
neerzetten, kan de gemeente Den Haag niet meer 
om ons heen als grootste loopevenement op de 
CPC na. Niet zo groot, maar super georganiseerd 
en de charmantste loop van Nederland.
Bedankt en noteer alvast in de agenda: 30 mei 
2010	de	14e	aflevering	van	de	Sdu	Royal	Ten.

Bedankt 

Marcel den Dulk,    
Voorzitter de Sdu Royal Ten

Royal Ten  (vervolg van pag. 1)

Als je al 25 jaar als hardloopvereniging in het leven 
staat met een gestaag groeiend ledenaantal dan is 
de houdbaarheid wel okay. Maar we moeten wel 
oppassen dat we niet tegelijkertijd in het vaarwater 
van laissez faire terechtkomen. Het stabiele, welis-
waar groeiend ledenaantal betekent dat de gemid-
delde leeftijd naar boven opschuift. Gelukkig zien 
we dat het laatste jaar jonge twintigers en vooral 
vrouwen lid worden, waardoor de stijging van de 
gemiddelde leeftijd binnen onze vereniging aan 
het afnemen is. De ZOT of te wel de zaterdagoch-
tendtraining zorgt hierbij ook voor frisse instroom. 
We zijn aan het verjongen, maar blijven natuurlijk 
ook aandacht geven aan de oudere loper(ster). De 
loopgroepen houden daar rekening mee en we mo-
gen in dit verband ook niet de conditiogroep verge-
ten, die dit jaar 15 jaar bestaat, de nordicwalking 
groep en de wandelgroep.

Bij 25 jaar kun je de gelegenheid nemen om uit-
gebreid te gaan terug kijken. Dat is het afgelopen 
half jaar in de Hot Road Review, ons clubblad, al 
op een mooie journalistieke wijze gedaan. .Ik ga 
dat nu niet herhalen. 25 Jaar is ook een uitgelezen 
moment om vooruit te kijken en stil te staan bij de 
sterke en minder sterke punten van onze vereni-
ging en te kijken hoe we hier in de komende jaren 
mee omgaan. In ons beleidsplan 2009-2012 willen 
onder andere meer accent leggen bij de topsport, 
ook bij jongeren en vrouwen, de afstemming van de 
doelen van de loopgroepen en doorstroming beter 
op gang brengen en intensiveren. Onze Technische 
commissie heeft dit met de nieuwe voorzitter voort-
varend opgepakt en aan de hand van analyses 
samen met de trainers een nieuw model opgezet, 
dat nu in de praktijk wordt gebracht. Ik verwacht dat 
de eerste resultaten in het komende jaar zichtbaar 
zullen worden door in wedstrijden hoger te eindi-
gen en ze zelfs te winnen, zodat een voorzichtig 
begin met de doorstroming te zien zal zijn. De trai-
ners zijn hier vanzelfsprekend, maar het niet vaak 
genoeg gezegd worden, een belangrijke schakel 
in. Die doorstroming zal met de nodige prudentie 
moeten gebeuren, want je wilt je loopmaatje niet 
zomaar je hielen laten zien of, omgekeerd, naar zijn 
of haar hielen kijken. De eigen wedstrijden zoals 
de 4 time trials, 1van 4 zowel weg als cross en de 
topper Royal Ten zullen we blijven koesteren. Het 
blijft een unieke prestatie dat het Royal Ten bestuur 
met de bijna 100 vrijwilligers zo`n mooie wedstrijd 
in Haagse Hout weet te organiseren. 

Wat we ook tegenkomen bij de dagelijkse gang bin-
nen de vereniging zijn de oneliners, in de trant van 
“dat hebben we al eens geprobeerd” of “dat lukt 
toch niet”. Dat zie ik als een niet sterk punt binnen 
onze vereniging. Immers, het blokkeert verande-
ring en vernieuwing. We weten allemaal dat als je 
gereedschap niet gebruikt, het gaat roesten  Mis-

schien kennen jullie de uitdrukking  “Rust Roest” 
wel.	Ideeën	zijn	ook	ons	gereedschap	in	de	vereni-
ging en daar willen we uitvoering aan geven. We 
hebben hiermee een voorzichtig begin gemaakt 
door  het vernieuwen van het clubembleem, de 
website en het laten ontwerpen van de nieuwe kle-
dinglijn. Voor ons als bestuur moeten we de vraag 
beantwoorden hoe kregen we die tweede bewe-
ging op gang, naast vanzelfsprekend die eerste, 
het hard lopen. Misschien moeten we maar weer 
eens	de	ideeënbus	nieuw	leven	inblazen	en	daar-
naast een boetepot voor de dooddoeners instellen. 
Daarmee kunnen we tegelijkertijd gaan sparen voor 
de geplande uitbreiding van het clubhuis. De club 
van 100, een voor onze vereniging niet te missen 
organisatie, heeft overigens in haar laatste jaarver-
gadering ook de toezegging van een bijdrage voor 
de uitbreiding gedaan. Waarvan akte en nog meer 
acties	voor	financiële	bijdragen	gaan	er	komen.	

Wat 25 jaar geleden met een groep enthousiaste-
lingen begon, die goed voorbereid de CPC ging 
lopen, is uitgelopen op en uitgegroeid naar een 
kerngezonde	vereniging,	ook	financieel,	met	meer	
dan 700 leden en om en nabij 200 vrijwilligers. Het 
is een bedrijf dat we met zijn allen op hardloopkoers 
houden. Daar zijn we trots op.
Er zijn over de gehele wereld diverse Road Runners 
verenigingen. En als je lid bent van een Road Run-
ners vereniging kun je overal terecht bij een Road 
Runners vereniging om mee te trainen. Je bent er 
dus van harte welkom omdat je een Road Runner 
bent. Road Runner zijn, is daarmee ook meer dan 
alleen lid zijn van een sportclub. Trainen, prestaties 
leveren, wedstrijden lopen in clubkleding, sociale 
contacten, saamhorigheid, sfeer en gezelligheid en 
je inzetten als vrijwilliger bij de vereniging, dat zijn 
de dingen die je Hague Road Runner doen zijn.  En 
ik denk hierbij aan bij de bekende oneliner van een 
president die met een kleine taalfout uitriep: “Ich bin 
ein Berliner” en zich daarmee uitsprak en koos voor 
Berlijners. In diezelfde taal kun je zeggen Ich bin 
ein Haager Langstreckenlaufer of naar onze vereni-
ging toe “ I Am a Hague Road Runner” en dat klinkt 
hier op de grens van Wassenaar en Den Haag als 
muziek. Misschien kan onze huisband vanavond op 
de melodie van de song ” I am the walrus “van de 
Beatles een  variatie spelen met de tekst “I am a 
Hague Road Runner”. Wie weet! 

Het feestcomité heeft onder de energieke leiding 
van Nico Trotsenburg al twee geslaagde festivitei-
ten achter de rug. De voorbereiding voor vanavond 
wijst erop dat we met dit feest, om in hardloopter-
men te blijven, opnieuw een record gaan vestigen. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit ook kan gaan gebeu-
ren en dat het een fantastisch feest gaat worden. Ik 
wens	iedereen	veel	plezier	en	een	fijne	feestavond.
Toon de Grauw., Voorzitter HRR

Van de Voorzitter (vervolg van pag. 1)



ties. Een loper wil lopen en niet rusten 
of zoiets. ”
De tips van Dannis bestaan meestal 
uit een dieet: rustig duurwerk, tus-
sendoor een dagje rusten, maar wel 
blijven lopen. Na 21 jaar HRR vindt 
Dannis het nog steeds jammer dat 
hij niet iedereen van zijn blessure af 
kan helpen. Goede lopers, die een 
dag je ouder worden en een tandje 
lager moeten gaan, kunnen daar veel 
moeite mee hebben. En hoe zit het 
met de klandizie? ‘Uitstekend, meer 
dan de helft van de club heb ik onder 
behandeling gehad.’  

Clubliefde
Is er sprake van clubliefde? ‘Ja, mis-
schien wel. De gezelligheid van de 
Road Runners vind je nergens. Ik ga 
hier altijd met veel plezier naar toe. 
Van een deadline is geen sprake, ik 
blijf doorgaan.’
Dannis’ nevenactiviteit bij de HRR is 
ook vermeldenswaardig: 12 jaar lang 
heeft hij dienst gedaan als Sinter-
klaas. Dat hij dat niet meer doet, heeft 
een leuk voordeel. ‘Nu kan ik met mijn 
eigen kinderen naar het feest’. 
Tot slot de vraag of de enthousiaste fysiotherapeut 
nog een anekdote heeft. ‘Ja genoeg, maar niet be-
stemd voor de Hot Road Review.’ Hij licht toe: ‘Als 
fysiotherapeut krijg je veel te horen, maar dat blijft 
onder ons’. 

Hot Road Review4 MENSEN ACHTER DE VERENIGING

CHI RUNNING
Na het lezen van een artikel in het AD over Chi 
running besloot ik op internet meer over dit 
onderwerp te weten te komen. Aangezien mijn 
kwaliteiten als hardloper niet al te best zijn, is 
het voor mij misschien een manier om beter te 
presteren. Al lezend kwam ik tot het volgende 
artikel.

Chi running is een hardlooptechniek die de spieren 
en pezen ontziet, zodat de kans op overbelastings-
blessures aanzienlijk vermindert. De beenspieren 
worden veel minder belast dan normaal, waardoor 
er minder blessurerisico is voor heupen, knieën,
schenen, kuiten en achillespezen. 
De gebruikelijke manier van hardlopen kan om-

schreven worden als Power Running. De belasting 
voor het lichaam is groot en vergt veel kracht. Om 
deze belasting aan te kunnen, en dus blessures te 
voorkomen, is het belangrijk voor een goede spier-
kracht te zorgen.
Bij Chi running is krachttraining voor de meest lo-
pers overbodig door het ontwikkelen van een effi-
ciënte looptechniek. Het is een bewuste manier van
hardlopen.
Chi running is uitermate geschikt voor lange-af-
standlopers en lopers die blessuregevoelig zijn en 
minder geschikt voor baanlopers, die juist wel af-
hankelijk zijn van kracht. 
Vaak worden hardlopers gedreven door externe 
drijfveren: het beter zijn dan anderen, erkenning 
willen krijgen van anderen of je PR willen verbe-
teren. Overbelasting en blessures liggen dan op 
de loer. De neiging bestaat om koste wat het kost 
sneller of verder te willen gaan, ook al laat de loop-
techniek en/of conditie dat niet toe. In Chi running 
staat het proces centraal: het ontwikkelen van de 
looptechniek. Hieronder volgt een omschrijving van 
deze looptechniek.

De basis van de Chi Running – looptechniek
De lichaamshouding is zeer belangrijk bij Chi Run-
ning. Het bovenlichaam is gestrekt en het bekken 

naar achteren gekanteld, zodat de rug rechter 
wordt. Het is belangrijk om ontspanning in de le-
dematen te voelen (losse schouders, knieën en
enkels) 
Door in deze basishouding iets naar voren te hel-
len, brengt de loper het lichaamszwaartepunt vóór 
de voeten. De zwaartekracht neemt het over en 
trekt de loper naar voren. Het is belangrijk dat de 
enkels totaal ontspannen zijn, zodat de hiel niet te 
vroeg van de grond komt. 
De voeten landen niet meer vóór de loper op de 
grond, maar net achter het lichaamszwaartepunt, 
zodat een hiellanding wordt voorkomen. De landing 
is op de middenvoet, wat minder energie kost en zo 
blessures voorkomt. Terwijl er bij landen op de hiel 
veel belasting op de knieën en schenen ontstaat
en bij landing op de tenen de kuiten zwaar belast 
worden.
De voeten worden aan de achterkant eenvoudig-
weg opgetild en de tenen volgen ontspannen. Er 
wordt dus niet afgezet. Dit scheelt veel energie-
verbruik en geeft minder belasting aan kuiten en 
achillespezen. Na het optillen maakt de voet een 
cirkelbeweging om vervolgens te landen achter 
het lichaamszwaartepunt. De knieën blijven blijven
laag, knie heffen is er dus niet meer bij. laag, knie heffen is er dus niet meer bij. laag, knie hef
De armbeweging is van belang voor ritme en ba-

lans. Ook dit is een beweging die vanuit ontspan-
ning plaatsvindt. De arm werkt als een pendule, 
hoe korter de slinger, hoe gemakkelijker hij heen en 
weer gaat. Daarom is een hoek van ca. 90 graden 
ideaal. De armen moeten geen zijwaartse bewegin-
gen maken. Goed armgebruik ondersteunt de juiste 
manier van hardlopen.
Geen enkel belangrijk leerproces volbreng je in een 
dag. Het kost tijd om oude bewegingen af te leren 
en nieuwe aan te leren. Dit moet geherprogram-
meerd worden in de hersenen. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen aan 
de Chi running gaat. Het is een manier van lopen, 
die ook wel bij je moet passen. Doe er je voordeel 
mee en probeer het eens uit. Ga niet de gehele trai-
ning proberen de Chi running toe te passen anders 
lig je zeker bij mij op de bank en dat is nou juist niet 
te bedoeling. Bouw het rustig op en kijk of je het bij 
je past.

Dannis van den Berg
Fysiotherapeut HRR

Door: Heleen Wagenaar

‘21 Jaar’, is het antwoord op de vraag hoe lang 
Dannis van den Berg al bij de Road Runners zit. 
Dat is een hele tijd voor een vereniging die net het 
25-jarig jubileum heeft gevierd.
Hoe het begonnen is? Dannis zat nog op de aca-
demie voor fysiotherapie, toen zijn leraar Tinus 
Jongert vroeg of hij niet iets bij de HRR kon gaan 
doen. Dat was naar aanleiding van een scriptie over 
blessures bij langeafstandslopers. Voor de oudge-
dienden: Tinus Jongert was die man van de testen 
op de Badhuisweg. 
Zo kwam Dannis binnen en is nooit meer vertrok-
ken.

Samenwerking
Na ruim een jaar kwam Trudy de Lange erbij als 
masseur. Dat is eveneens een jarenlange actieve-
ling. Het was daarom de bedoeling om de aandacht 
in dit nummer op Dannis en Trudy beiden te richten, 
maar helaas was Trudy zoek. Waarschijnlijk is ze 
aan het genieten van een heerlijke vakantie.
De fysiotherapeut is er superduidelijk over dat de 
samenwerking met Trudy perfect is. ‘Anders werk 
je niet 20 jaar samen in een kamertje’, verduidelijkt 
Dannis.
Wie het verschil niet weet tussen fysiotherapie en 

massage: Dannis, fysiotherapeut, is er voor de pijn-
tjes en blessures. Trudy masseert, wat preventief 
werkt.

Dagelijks leven
Van maandag tot en met vrijdag werkt de fysiothe-
rapeut in zijn eigen praktijk in Voorburg. Een paar 
jaar geleden zijn ze daar begonnen met dry need-
ling: ze prikken met droge naalden de spanning uit 
de spieren.
En lopen doet hij ook. ‘Ik ben ook fysiotherapeut bij 
Holland Runner, de touroperator voor buitenlandse 
marathons. Omdat ik niet altijd aan de kant wilde 
staan, ben ik zelf marathons gaan lopen. Langza-
merhand heb ik een verslaving ontwikkeld om ma-
rathons in grote steden te lopen. Twee keer New 
York en dit jaar Berlijn, geweldig. Maar ik ben geen 
topper met een tijd van 5 uur.” 

Eigenwijze lopers
Bij de vraag of de lopers naar hem luisteren, ver-
schijnt er een enigszins bezorgde uitdrukking op 
zijn gezicht. ‘Het is eigenwijs volk, hardlopers. Als 
ze maar mogen blijven lopen, luisteren ze wel. 
Maar ik heb soms de indruk dat ze laat komen. Ze 
lopen bijvoorbeeld al vier weken met pijn en komen 
dan pas naar mij toe. Daar baal ik wel eens van. In 
die vier weken gaat het van kwaad tot erger. Maar 
ja, ik snap het wel, ze zijn bang voor de consequen-

Nu er heel wat trainers aan de tand zijn gevoeld over hun band met The Hague Road 
Runners, is het tijd voor verandering. De redactie wil in ieder nummer iemand in het 
zonnetje zetten die lang actief is bij de vereniging. Dannis van den Berg staat als eerste 
in de schijnwerpers, fysiotherapeut op maandagavond en zaterdagochtend ten tijde van 
de ZOT.

•	 Dannis van der Berg en Trudy de Lange
een prima koppel voor onze spieren

Fysiotherapeut Dannis van den Berg
‘Meer dan de helft van de club heb ik onder behandeling gehad’

•	 contact met je collega lopers

•	 heb je een club hart

•	 wil je je inzetten om de vereniging

levendig te houden

MELD JE DAN AAN ALS 
BARMEDEWERKER

eens in de acht weken een bardienst

draaien

creatieve mogelijkheden op culinair ge

bied

Voor meer info of aanmelding neem con

tact op met:

Willem Maasland 0653796475 of

willemmaasland@casema.nl

schroom niet

bijten doe wij niet

BARMEDEWERKER!!!!!!

MELD JE AAN !!!!!
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Heerlijk loopweer, geen moeilijk parcours, 
gewoon rechtdoor, maar wel een heeeeeel 
lang en dus karaktervormend stuk! De Per-

dijkloop 2009 is een geslaagde dag geworden. 
De loop werd voor de derde keer georganiseerd, 
maar tot dit jaar waren er nog geen deelnemers die 
hem al twee keer hadden gelopen. Het idee achter 
dit evenement is een lange duurloop als training 
voor de najaarsmarathons op een ander parcours 
dan	het	fietspad	c.q.	strand	naar	Katwijk.	
De	Perdijkloop	2009	kende	een	ongeëvenaard	aan-
tal deelnemers van Beweging Perdijk & Friends : 
16 lopers en 2 kanjers van begeleiders! De line up 
kende veteranen van vorige edities van de Perdijk-
loop: Antoinette, Myra, Aleid, Frans, Rupert, Hein, 
Marty en Marcel. Daarnaast lopers voor wie 30 km 
ook geen onbekende afstand is: Gertjan, John, 
Bert en Floris. Last but not least de mensen die de 
geheimen van een 30 km nog niet eerder hebben 
ervaren:	 Monique,	 Robert,	 Daniël	 en	 Roelof.	 Het	
begeleidingsteam bestond uit Joost en eveneens 
(verzorgings)veteraan Jolanda. 

Zaterdag 8 augustus, 08:00 uur verzamelen bij de 
club.	Hein	had	voor	koffie	en	stroopwafels	gezorgd	
om de dag goed te starten. Gertjan zat al in Fries-

3e Perdijkloop: 
Van Zürich 30 km terug over de Afsluitdijk

land, Roelof moest nog even worden opgehaald bij 
het Olympisch stadion (of was het nu toch ergens 
anders?) in Amsterdam. In colonne reden we via 
Den Oever naar Zürich. Vlak voor de start nog even 
een sanitaire stop, een fotootje maken en de 3e 
Perdijkloop ging van start. 

De eerste 15 km ging al keuvelend in pelotonsver-
band met een heel constant tempo van 10 km/uur. 
De temperatuur liep al snel op, zodat bij Kornwer-
derzand (km 4) de truien en jasjes, aangedaan uit 
voorzorg voor de toch wel frisse wind, weer werden 
ingeleverd bij het verzorgingsteam. 
Na de eerste drinkpauze halfweg bij Breezand ver-
toonde het peloton scheuren. Er ontstonden groep-
jes, maar de tempoverschillen waren zodanig dat 
die redelijk dicht bij elkaar bleven. Tot de tweede 
verzorgingspost bij het monument van Lely (km 24) 
kon iedereen tijdens het lopen wel blijven 'kletsen'. 
Dat werd anders na het monument. De laatste zes 
kilometer werd ‘free for all’. Van een peloton was 
geen sprake meer. Er werden heuse treintjes ge-
vormd, waarvan sommige onderweg wat ‘wagons’ 
verloren. Ieder had zijn/haar eigen tempo gevonden 
en denderde door naar het eindpunt. Dat ondanks 
de toenemende temperatuur vanwege het dóórbre-

ken van de zon. Degenen, die het rustiger tempo 
van het begin van de loop aanhielden, werden ver-
rast door de brug bij de sluizen van Den Oever, die 
zomaar open ging. Vroeger was het een goed ex-
cuus om laat te komen, nu was het de harde wer-
kelijkheid.	Met	de	finish	in	zicht	moesten	een	paar	
mensen een kwartiertje geduld hebben.

De	 beloning	was	 er	 niet	minder	 om.	 Bij	 de	 finish	
werd iedere deelnemer direct de (ook dit jaar weer 
prachtige) medaille omgehangen. En zoals gebrui-
kelijk bij de trainingen van groep Perdijk stonden in 
een mum van tijd al weer bier en chips op tafel. Ook 
goed voor het aanvullen van de zoutvoorraad! 
Genietend in de zon keken we terug op een ge-
slaagde	dag.	Iedereen	heeft	de	finish	gehaald,	wat	
bij vorige edities niet altijd het geval is geweest.
Grote bewondering ook voor de begeleiders Jolan-
da en Joost. Zij stonden weer klaar op de momen-
ten dat het nodig was. Bovendien zijn we vereeu-
wigd op de digitale plaat!

Met de medaille op zak en een kip in de achterbak 
bij Joost gingen we weer terug naar Den Haag.

Marcel Kamsteeg/Marty Messerschmidt

Het fotoverslag is te vinden op:
http://picasaweb.google.nl/Jo.Marty.Messerschmid
t/200908PerdijkloopAfsluitdijk#

CONDITIO 
aan de wandel

Op dinsdag 12 mei 2009 was het zover en stonden 
er rond 09.00 uur vijftien personen, voorzien van 
grote of  kleine rugzakken, op het station om naar 
Maastricht te reizen. Het zou een driedaagse "trek-
tocht" worden, dus een tandenborstel en een scho-
ne onderbroek moesten worden meegesjouwd. Het 
gezelschap bestond uit  twaalf leden (waarvan 2 
met aanhang) van Conditio en een gastloopster van 
de Nordic Walkingclub.
Snel even uitgerekend: de gemiddelde leeftijd van 
dit selecte gezelschap was 66 jaar.
Een	vlotte	reis,	in	Maastricht	een	koffieadresje	op-
gezocht en toen…..begon het te regenen. Gehuld 
in plastic of onder de paraplu op pad.
Door het stadsdeel Wyck, bekend van de Wyckse 
Witte, richting Sint Servaasbrug. Na een instorting 
van de brug in 1275 tijdens een processie, werd 
een nieuwe kalkstenen brug gebouwd tussen 1280 
en 1298.

Geen slakken op ons menu, wel op het pad
Hier volgden wij de Maas, zagen nog veel overblijf-
selen uit vorige eeuwen, maar  ook zeer moderne 
gebouwen en het Bonnefantenmuseum. Van ver 
zagen wij de ENCI, die in 1925 met mergelwinning 
begon en dit nog steeds doet. Hoe lang nog ??
Vrij snel kwamen we door kleine natuurgebieden, 
gelegen in een gekanaliseerd en gestuwd deel van 
de Maas. Wanneer er veel wateroverlast is, lopen 
deze gebieden onder. Ook lopen er Koninkpaar-
den en Galloways (runderen).Zij zorgen door hun 
graasgedrag voor open plekken, bloemrijke gras-
landen en struwelen van doornstruiken. Door de 
regen kwamen ook de Wijngaardslakken te voor-
schijn. Ze schijnen lekker te zijn, maar gelukkig 
voor hen zijn ze beschermd, dus geen slakken op 
ons menu deze week.
In Eijsden aangekomen verlieten wij het aangege-
ven pad om zo snel mogelijk naar ons hotel te gaan 
om de natte kleding uit te doen en een Limburgs 
biertje of een ander drankje te nuttigen.
's Avonds heerlijk gegeten, o.a. asperges en andere 
streekgerechten, waarna al snel de bedden werden 
opgezocht.
De tweede dag na een uitgebreid ontbijt op weg. De 
zon scheen en wij zochten het Krijtlandpad weer op. 
Door Eijsden, vroeger een drukke havenplaats met 
een veer over de Maas. Doet op sommige plaatsen 

middeleeuws	aan	met	 voorname	patriciërshuizen.	
De aangeven route leidde ons naar kasteel Eijs-
den uit 1636, een prachtig kasteel met in mergel 
versierde torens, verhoogde paviljoens en stenen 
raamkozijnen. Ook de tuin was goed onderhouden. 
De slotgracht was smerig, maar er zwommen wel 
grote goudvissen in.
Weer verder en toen kwamen wij praktisch langs 
ons hotel om daarna Eijsden te verlaten, richting 
Mariadorp, om vervolgens tussen de weilanden en 
de bossen te lopen. Het hoogteverschil viel mee, 
maar soms toch wat klimmen en dalen in de richting 
van Libeek. Kleine dorpjes, leuk om te zien, maar 
erg stil om te wonen. Weer klimmen en dalen en 
dan zien we Mheer liggen. Tegenover de kerk uit-
gebreid	 vlaaien	 gegeten,	 koffie	 gedronken	 of	 iets	
ander genuttigd en dat allemaal in de zon !!

Weer zo'n lekker biertje
Vervolgens op weg naar Noorbeek, een wat gro-
tere plaats. Onderweg mooie boerderijen en weer 
weilanden, draaihekjes, tussen de koeien door en 
dan weer het bos in. Genieten van de uitzichten, 
waar we tijdens het wandelen tijd genoeg voor heb-
ben, bloeiende bloemen, de bossen en de vogelge-
luiden. Ook "koekoek Willem" liet zich meermalen 
horen.
Dan komt Slenaken in zicht en plotseling staan we 
voor ons hotel.
Opfrissen en lekker lui op het terras genieten van 
….weer een lekker biertje uit Limburg. We houden 
van die Kabouter.
Gezamenlijk een straatje om kan bijna niet, want de 
meeste straten lopen dood. Dineren in ons hotel, 
nog even een frisse neus halen en dan slapen.
Om 08.30 uur ontbijt op de derde dag.  Het smaakte 
weer goed, die Limburgers kunnen er wat van en 

om 09.30 uur appèl, waarna Jean het startsein gaf. 
Meteen een stevige klim, goed om op temperatuur 
te komen. Het weer was goed en sommigen van 
ons hadden de korte broek al meteen aan gedaan. 
Een afwisselende tocht door bossen, holle wegen 
en weilanden. Soms herkende iemand een plekje 
waar gekampeerd was in het verleden, een terras 
wat eerder bezocht was of zomaar een punt.
Lopen we in het bos met het pad een vrij grote plas 
en wat zien we??? Allemaal dikkopjes, waarschijn-
lijk van een soort pad, misschien wel van de be-
schermde rugstreeppad. We zullen het nooit weten.

"Stinkmolen" langs de Geul
De Epener Volmolen passeerden wij, nu een graan-
molen. In de 19e eeuw echter gebouwd voor het 

"vollen" van geweven stoffen tot viltig, sterk laken. 
Vroeger werd dit soort molens ook wel "stinkmolen" 
genoemd, die niet in de stad werd geduld. Het "vol-
len" ging nl. als volgt te werk: de stof werd gedrenkt 
in een mengsel van vollersaarde, water, ranzige 
boter en gerotte urine. Her molenrad bracht hou-
ten stampers in beweging, waarmee de stof werd 
bewerkt en naderhand met schoon water werd ge-
spoeld. Het afvalwater werd ongezuiverd in de Geul 
geloosd. Gelukkig is dat nu anders en draaide het 
waterrad vrolijk in het rond, voortgestuwd door het 
water van de Geul.
Uiteindelijk vlak bij Epen lieten wij het Krijtlandpad 
het Krijtlandpad , namen plaats op een terras, ge-
noten van onwijs grote ijsjes, vruchten en ander 
lekkers.
Nog ca 20 minuten om naar de bushalte in Epen te 
lopen voorspelde Jean ons, maar daar bleek dat de 
bus uitgerekend die dag niet reed in verband met, 
zoals stond aangeven, asvalteringswerkzaamhe-
den en wij een paar kilometers verder moesten lo-
pen. De bus zou bij een bepaalde weg langskomen, 
zodat wij naar Maastricht konden. Lange tijd ge-
wacht, nog steeds geen bus, maar uiteindelijk een 
zucht van verlichting, want daar kwam hij dan toch.
Een mooie rit naar het station, kaartjes kopen enz. 
en daarna weer naar huis.

De helft van het Krijtlandpad hebben we volbracht, 
de tweede helft "zit in het vat".
Jean, bedankt voor de perfecte organisatie.

Namens de wandelfanaten,   Sonja van As

•	 De Volmolen in Epen was vroeger de grote vervuiler van de Geul. Nu is het water kraakhelder

Onze coördinator Jean Beeren opperde 
het idee om eens een paar dagen te 
gaan wandelen buiten de Haagse regio. 
Er bleek voldoende animo te zijn, dus 
stak Jean zijn voelhorens uit, wat  resul-
teerde in het lopen van een deel van het 
Krijtlandpad in Zuid Limburg

Namens Peter
Peter,
Omdat ik jou al zolang ken als vriend en buur-
man, wil ik namens jou spreken.

Hallo medelopers,

- Mijn naam is Peter Dries, buurman en vriend 
van Henk Hoogeveen. Ik ben ongeveer een jaar 
geleden op de club komen lopen en ben in de 
groep van Henk fantastisch ontvangen. Dank je 
wel, Groep Henk!
- Ik ben naar de Discovery Run geweest. Dit 
was grandioos, ik heb het heel erg naar mijn 
zin gehad. Ik heb lekker roseetjes gedronken 
met Lisa, maar moest wel eerst haar haas zijn,  
want trainer Henk zat in de organisatie, zoals 
altijd.
- Daarna heb ik de Montferlandloop gedaan, 
daar heb ik mezelf bijna voorbij gelopen.
- De 12-uurs estafette bij Haag Atletiek was ook 
een fantastische dag, alleen al het tent opzetten 
met niet-tentopzetters. Henk zou dit wel even 
doen. Er kwam een windvlaag onder de tent, 
waardoor deze ineens ondersteboven lag. Dus 
moest ik komen opdraven. 
- Na de 12-uurs estafette wilde ik graag met 
hetzelfde team een marathon gaan lopen in 
Naaldwijk bij Olympus. Een marathon  in esta-
fettevorm, Ekiden.
- Ben heel enthousiast, maar eerst lekker va-
kantie	vieren	op	mijn	favoriete	plek	in	Italië.	
Ik kon ook niet weten, dat ik niet meer terug zou 
komen………….

Peter	Dries,	56	jaar,	overleden	in	Italië	op	
1 augustus 2009.

Natalie, Jeffrey en zoooooveel vrienden,
sterkte!

Hee Peter, ik mis je!
Henk Hoogeveen



volgende (door de organisatie) aangeleverde pro-
motiepraat:

Een festival van Trails in Chiny. Kom klimmen in de 
meanders van de Belgische Semois op zaterdag 
4 en zondag 5 juli 2009. Welkom in Gaume voor 
2 Dagen.100% In het teken van de natuur. Zater-
dag avond streekmaaltijd optreden en degustatie 
streekbieren in de feesttent.
Zondag voormiddag kleine "ontzuring". 7 en 14 Km 
om 10.00u. (1 Km voor de allerkleinsten)
Zondag namiddag Orval en afsluitingsbarbeque.

Belgische promopraatjes kan je geloven!
Geweldige loop, hele mooie omgeving. Het dal van 
de Semois volg je, alleen mag je dan geregeld even 
naar boven, om vervolgens weer naar beneden te 
gaan. Vrijwel alles onverhard. De dag erna was een 
kleine tegenvaller: de 14km route bestond uit een 
deel van het parcours van de vorige dag. Uiteraard 
nog steeds mooi, maar een andere route (des-
noods andersom) was leuker geweest. De sfeer 
maakte echter alles weer helemaal goed. Dat kun-
nen	ze	in	België	gewoon	erg	goed:	ook	bij	een	loop	
van ongeveer 200 deelnemers maken ze een feest-
terrein met een BBQ en een fatsoenlijke biertent. 
Daarbij blijft ook iedereen gezellig hangen, nog 
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Crossen is een leuk onderdeel van hardlopen
Crosslopen, oftewel lopen door het bos op 
(zand- en modder-) paden en niet op asfalt.
Persoonlijk ben ik een enorme liefhebber van 
crossen, sowieso de relatief korte afstand die 
gelopen wordt. Het vies en vuil worden doet je 
terugbrengen naar je kindertijd. 

Door: Ed Zijl

De kracht die je opdoet in een cross, meestal in 
voor- of najaar, kun je goed gebruiken in de weg-
wedstrijden. Het is wel aan te bevelen om met 
spikes te lopen, met 9 mm-punten. 
Je ziet bij een goede cross altijd dat iedereen één 
spoor volgt. Natuurlijk heeft crossen zijn beperkin-
gen: het passeren van een mede-crosser is lastig 
en omdat het meestal in het bos of op open terrein 
wordt gehouden, is een douche- of kleedruimte niet 
altijd aanwezig, of provisorisch.
Elk jaar doe ik mee aan diverse crosswedstrijden. 
Welke heel leuk is, is het Zuid-Hollands Kampioen-
schap, regio Zuid-Holland Midden. Deze bestaat uit 
vijf wedstrijden: Boskoop, Reeuwijk, Gouda, Wad-
dinxveen en Alphen a/d Rijn. Voor elke wedstrijd 
moet je je apart inschrijven en is er een aparte uit-
slag. Eén wedstrijd mag je missen om in het eind-
klassement te komen. 

Dit jaar werd ik 2e bij de masters 60+. Helaas wa-
ren er geen prijzen voor de dames, zij waren er na-
melijk niet. Bij de Nederlandse Kampioenschappen 
in Gilze-Rijen werd ik 16e bij de 60-plussers: 7,9 
km in 36:44.

Oproep
Wie van de dames of heren wil met mij één of meer-
dere keren dit meemaken? Liefhebbers moeten wel 
een KNAU-licentie hebben. Zaterdag 7 november 
2009 is de eerste cross in Boskoop, dames 4,5 km 
en de heren 6 of 9 km, afhankelijk van de leeftijd.
Laat mij het weten! 
Voor inlichtingen Ed Zijl tel. 06-23095534.

De weg naar de top

Wennen aan de bergen
Na een aantal jaar al een beetje in de Ardennen 
geoefend te hebben en ik in 2008 een redelijke 
vlakke marathon gelopen had, besloot ik dat 2009 
het jaar moest worden dat die vreselijke bult dan 
ook maar beklommen moest worden. Gelukkig was 
ik niet alleen! Marcel Mientjes had deze loop ook 
nog niet op zijn palmares staan en had ook wel zin 
om weer eens goed af te zien. De zomer van 2009 
stond daarom in het teken van de lange duurlopen, 
vele uren door de duinen en mul zand ploeteren. 
Uiteraard moesten de beentjes ook nog wel aan de 
bergen wennen, dus her en der werd nog een leuke 
loopje in de Ardennen meegepakt. Dat dergelijke 
loopjes door de groene heuvels van de Ardennen 
(of	andere	streken	in	België)	zich	meestal	uitermate	
goed laten volgen door een barbecue aangevuld 
met het lokale gerstenat, speelt bij dit alles uiter-
aard geen enkele rol! 
De eerste in de serie was het Trail Festival de Chiny 
in juli. Voor mij een nog geheel onbekende loop. 
Het leuke van de loop is dat je een heel weekend 
onder de pannen bent. Op zaterdag de 4e stond 
een 26km loop op het programma. De volgende 
dag zou een 14km volgen, waardoor toch bijna de 
marathon afstand binnen was! Kat in het bakkie!
Extra aantrekkelijk was deze loop toch nog door de 

even onder het genoegen van een abdijbier (Orval) 
de loop doornemen. Super! Helaas wel last van een 
pees bij mijn quadriceps en van mijn achillespees. 
Met name de laatste bleef eigenlijk tot vlak voor de 
Jungfraumarathon irriteren.
Tussen Chiny en de Jungfrau ook nog een gewel-
dig inspirerend loopje samen met Jaap, Pascal 
en Marcel in Ham-sur-Heure gedaan (zie ook de 
bijdrage van Pascal in deze uitgave)! Hilarisch, ik 
wist vooraf niet dat industrieel afval zo perfect in 
een hardloopparcoursje paste! Ook daar waren de 
secundaire loopvoorwaarden weer prima geregeld. 
Kortom, de vorm voor de marathon was bijna rond!

Na een aantal maanden trainen was het begin sep-
tember dan zover: de tocht naar Zwitserland! Marcel 
en ik werden ondersteund door Ton Bakhuis en Kla-
ra. Gevieren reden we naar Interlaken. Daar aange-
komen bleek het stadje al helemaal in de sfeer voor 
de marathon van de zaterdag. Je zag meteen dat 
de organisatie als een Zwitsers precisie-uurwerk 
in elkaar stak. Alles klopte gewoon. Heerlijk om als 
loper van te voren al te ervaren dat de organisatie 
haar werk verstaat zodat je je zelf kunt voorberei-
den op de loop zelf. Eerlijk gezegd was dat ook wel 
nodig. De Jungfraumarathon is namelijk echt wel 
een lastige. Los van die 42km mag je als loper ook 
nog 1823m omhoog en 296m naar beneden (vooral 
op de laatste kilometer, als de benen toch al lekker 
losjes zijn). Daar staat tegenover dat het landschap 
werkelijk fenomenaal is. Het parcours komt zo uit 
een plaatjesboek. Vanuit Interlaken (566m) loop je 
een dal omhoog, via pittoreske riviertjes, treinbaan-
tjes, naar bergdorpjes en alpenweiden, zo via de 
voet van de Eigergletscher (2205m) naar de Kleine 
Scheidegg op 2100m.

Eerste kilometers als een trein
De dag van de loop was ook briljant. Een zonne-
tje verwarmde het dal al ’s morgens vroeg toen 
we naar de start liepen. Om exact 09:00 ging het 
startschot. De eerste kilometers waren een rondje 
door de charmante stad Interlaken. Uit verhalen (en 
het parcourskaartje) hadden Marcel en ik begrepen 
dat de eerste 25 km Zwitsers vlak zouden zijn, en 
dat de loop pas begon bij de Muur van Wengen op 
25 km. Onze tactiek was dus om relatief rustig te 

lopen tot Wengen, en dan wel te zien hoe het ging. 
Met een gemiddelde van 4’30 de kilometer geno-
ten we van al die mensen langs de kant. Met name 
de enorme koebellen waren zeer luidruchtig (dus 
leuk). 

De eerste kilometers gingen als een trein. Via de 
dorpjes Wilderswil, Gsteigwiler en Zweilütschinen 
ging het parcours langzaam omhoog naar Lauter-
brunnen. Daar aangekomen stonden Klara en Ton 
(die met de tandradbaan het parcours naar boven 
volgden) ons al aan te moedigen. Marcel en onder-
getekende liepen toen nog heel soepeltjes. Op de 
halve marathonafstand was de doorkomsttijd 1u40. 

Prima tijdje! Volgens een schema dat we gekregen 
hadden, zouden we dan met 4u15 boven zijn! 

De muur van Wengen
Helaas was die planning voor mij over bij de Muur 
van Wengen. Wat een klim. Ruim een kilometer 
lang een slingerpad steil naar boven. Hardlopen 

was hier een illusie. Langzaam naar boven wan-
delen was de enige optie. Spijtig genoeg bleek ik, 
boven aangekomen, de kuiten vol te hebben; de 
kramp schoot er bijna in. Langzaam geprobeerd 
weer op gang te komen, maar aangezien het par-
cours vanaf daar alleen nog maar steeg, schoot 
dat niet op. Dan maar naar een massagetent langs 
het parcours. Enigszins opgekalefaterd weer op de 
benen; echt doorlopen zat er helaas niet meer in, 
daarvoor bleven de kuiten te gespannen. Nu was 
hardlopen sowieso al een pittige opgave: na enige 
meters verharde weg in Wengen, volgde al snel 
weer bergwegen omhoog. Af en toe wandelen was 
toch wel erg prettig. Onderweg wisten de Zwitsers 
met koebellen, enorme hoorns en doedelzakken (!) 
de sfeer wel goed te houden. Ook was alles tip-top 
georganiseerd. Hoe verder op de berg, hoe fre-
quenter de revitalisering. Soms was er na 1km al 
weer een nieuwe post! 

Na nog maar een massage van de kuiten, me men-
taal opgemaakt voor de laatste 4,5 km. Uit al de 
verhalen wist ik dat de laatste kilometers heel pit-
tig waren. En inderdaad: de bergweg versmalde tot 
een (berg)geitenpad omhoog. Het woord steil kreeg 
voor	mijn	gevoel	een	nieuwe	definitie,	er	leek	geen	
einde aan te komen. De laatste kilometer is achter 
elkaar aan naar boven wandelen. Onderweg nog 
snel een stuk chocolade opeten. Dan staat bij het 
hoogste punt van het parcours de doedelzakspeler. 
De top was bereikt!

Nu nog een kilometer naar beneden. Ai, dat is 
ook even afzien. Maar goed, het doel is in zicht. 
Klara	en	Ton	die	me	staan	aan	te	moedigen,	de	fi-
nishvlag… dan maar doorlopen.. gehaald in 4u46! 
Marcel staat me ondertussen al met een grote lach 
op te wachten. Hij had de Muur van Wengen be-
ter doorstaan en kon nog tempo houden daarna. 
Hij was in de schitterende tijd van (exact!) 4u29.59 
binnengekomen! We hadden het geschafft!! De my-
thische Jungfraumarathon was bedwongen. Op het 
terras, in de zon nog een paar kleine biertjes om dit 
feit te vieren. Welverdiend dachten we zo!

Hans Terlouw
Groep Peter van Leeuwen

Nog fris bij de start van de 
Jungfraumarathon

Sommige lopen hebben mythische vormen aangenomen door alle verhalen die ze omringen. 
Door gesprekken die je tijdens het hardlopen -of tijdens de barsessies- opvangt, kan een 
bepaalde loop monsterlijke proporties in je gedachten aannemen. Voor mij gold dat voor de 
Jungfraumarathon. Binnen de groep van Peter van Leeuwen is dit een van die lopen waar zelden 
zonder respect over wordt gesproken. Aangezien bij die groep toch flink ervaren hardloopkanjers 
rondlopen, nam ik hun woorden enigszins serieus. En hun woorden logen er niet om: “afzien”, 
“die Muur van Wengen, ondoenlijk”, verschrikkelijk steil”, “pijn lijden”, “sneeuw onderweg”, 
“een kwartier over de laatste kilometer gedaan”. Kortom, klonk als typisch zo een loop die je als 
enthousiaste lange duursporter een keer gedaan moet hebben. De Jungfrau zien, bedwingen, en 
dan… (eh, de berg dan he!)

Hans bereidt zich voor in het Trial Festival de Chiny

De	finish	gehaald
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Runner gewonnen?
In een wederom behoorlijk geheime maar eerlijke 
trekking door onze onbezoldigd notaris Ruud van 
Groeningen kunnen de volgende gelukkigen hun prijs 
opeisen

20 euro:
Piet B.

10 euro;
Simone Nortier
Bas Mullekes
Henk Mullekes
Els Trotsenburg
Marielle ...

5 euro:
Niels Franken
Marcel Kamsteeg
Klaas Gorter
Cot Zwart

Een hardloopvierdaagse,
oftewel, hoe maak ik van mijn relaxte Pinksterweekend een uitputtingsslag?

Een vierdaagse. Was dat niet dat gebeuren in 
Nijmegen, met ADHD-huisvrouwen, eerste 
wereldoorlog-veteranen en verlepte gladio-

len? ...Er bleek ook een wat minder bekende, en 
minder populaire, hardloopvariant van te bestaan. 
Die werd al sinds een jaar of acht rond het Pinkster-
weekend in de bossen rond Apeldoorn gehouden 
en een aantal mede-HRR lopers was daar in de 
afgelopen jaren behoorlijk verslaafd aan geraakt. 
Rein, Ineke en Henk waren er zelfs al vanaf het 
begin bij geweest en in hun kielzog hadden ze in-
tussen ook wat anderen enthousiast weten te ma-
ken. Dus voor ik het me goed en wel kon realiseren 
(drank in het spel waarschijnlijk) had ik me laten 
overhalen om ook mee te gaan. 

Zo gezegd zo gedaan en meldde ik me, niet volle-
dig afgetraind (zeker niet mentaal), op 29 mei voor 
de eerste etappe. En dat samen met Ineke, Rein en 
Jan die de 60 km variant gingen doen. Pascal en ik 
zelf gingen de 100 km proberen. Daarnaast waren 
Joop den Ouden en Corrie, en ook Joop Verhoeven 
als moral support meegekomen. Dini was speciaal 
mee voor de PR van Jan en Rein had de hele family 
meegenomen en bleek een stamgast van het park, 
waar we in een aantal huisjes verbleven, te zijn. In 
de loop van het weekend kwamen ook Henk, Nel-
lie en Floris nog even langs om een loopje of twee 

mee te doen. Het was eigenlijk alweer bijna te ge-
zellig om nog te gaan lopen. 
De eerste etappe op vrijdagavond was gelijk een ki-
lometer of 16 lang en zette de maat voor de rest van 
het weekend: het waren hele mooie, rustige routes, 
door bos en hei. Daarnaast was de organisatie 
bijzonder strak, alles was akelig perfect geregeld. 
Voor de verslaglegging hadden ze speaker/spraak-
waterval Henk uitgenodigd die ook de sufste mo-
menten nog als adembenemend spannend wist te 
verkopen aan het uitzinnige (tienkoppige) publiek.

De daarop volgende etappes verliepen soortgelijk. 
Op zaterdag eerst 20, toen 15 km en zondagoch-
tend eerst een ‘timetrail’ van 9 km gevolgd door een 
19 km met, en om het af te maken, een halve ma-
rathon maandagmorgen. Het deelnemersveld was 
beperkt waardoor het makkelijk was om de rest van 
de deelnemers/concurrenten een beetje te leren 
kennen. Onder de deelnemers ook Carla Beurs-
kens	 (60	 plus),	 die	 ons	 er	 allemaal	 finaal	 uitliep.	
Was zij zo goed of wij zo slecht, of (slik) allebei?
 In de tussentijd probeerden we ons nog wat te ver-
maken in het park (tip van de kinderen van Rein: 
in het spekgladde binnenbad kun je prima nog wat 
extra blessures oplopen) of gewoon wat uit te rus-
ten languit op de bank of op de dennenaalden voor 
het huisje. En voor je het wist kon je je weer klaar 

gaan maken voor de volgende etappe en je naar de 
startplek haasten, nadat we natuurlijk nog even ge-
checkt hadden of Ineke haar startnummer dit keer 
wel bij zich had. ‘s-Avonds konden we volop parasi-
teren, want Anouk/Rein en Corrie en Joyce vochten 

HRR Racing Team pakt eerste 2 plaatsen op Sdu The Hague Royal Ten

Ineke, Rein en Jan 
gingen voor de 
60 km

Jaap en Pascal 
deden de 100 km

Op 24 mei deed het team mee aan onze ei-
gen wedstrijd. Op de 10 kilometer deden 
echte grote kopstukken mee, waaronder 

Sander Schutgens, Marco Gielen, Ronald Schroer 
en Koen Raymaekers. Deze mannen liepen de 10 
allen onder de 30 minuten en zijn daarmee echt een 
maatje te groot voor onze jongens.
Op de 5 kilometer viel dus wel te scoren. De hele 
weg heeft een kopgroepje bij elkaar gezeten. Toen 
ze de hoek omkwamen op de Bezuidenhoutseweg 

waren alleen Erik van Heiningen en Huub Redegeld 
nog over. In een spannende eindsprint lukte het 
Erik toch een gaatje te slaan en kon hij als eerste 
eindigen. Een fractie later kwam Huub binnen.
De mensen, die het niet gezien hebben, kan ik ver-
zekeren dat het heel mooi gezicht was. De 2 in het 
rood geklede wedstrijdatleten die op onze eigen 

wedstrijd als eerste binnen kwamen. Als nummer 4 
een kleine 30 seconden later kwam Eddy Roodak-
ker binnen.
Geen slecht resultaat: 3 van de eerste 4 op de 5 
kilometer van de HRR.

Marcel den Dulk,     HRR Racing team

Erik van Heiningen eindigt een paar seconden eerder dan Huub Redegeld

een verbeten strijd uit wie het beste feestmaal op 
tafel kon krijgen.

Nadat de rookwolken op maandagochtend opge-
trokken waren, konden we de balans opmaken. 
Iedereen had het overleefd en de wedstrijd in elk 
geval uitgelopen. Ineke werd tot ons groot enthousi-
asme en dat van een hierdoor bijna schuimbekken-
de speaker Henk zelfs tweede in haar categorie. 
Ze had zelfs wel kunnen winnen, als ze de vorige 
avond ‘een ietsiepietsie minder had gedronken’... 
Ook Jan en Rein hadden heel prima gelopen. Pas-
cal werd heel netjes derde in een categorie waarin 
het lastiger was (volgens een fameuze quote van 
Henk) niet dan wel in de prijzen te vallen. Deson-
danks was dat mij wel gelukt – bij de laatste halve 
marathon	definitief	gewogen	en	(letterlijk	en	figuur-
lijk) te licht bevonden en als vijfde in die categorie 
geëindigd.	Al	met	 al	wel	 een	 extreem	geslaagde,	
maar ook vermoeiende manier om je Pinksterweek-
end door te brengen. Voldaan, maar helaas nog 
verlepter dan bovengenoemde gladiolen konden 
we vervolgens weer huiswaarts keren. 

Jaap Karels
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Mijn favoriete rondje

Struisvogels aan het strand
Hardlopen doen de meesten van ons op de club. Sommigen lopen ook nog thuis in ei-
gen omgeving. Omdat ze een training hebben gemist, of om extra kilometers te maken.  
Meestal lopen ze steevast hetzelfde rondje. De redactie, die ook weleens voor zichzelf 
loopt en graag eens een nieuwe route loopt, vraagt daarom met enige regelmaat aan 
een van de leden welk rondje ze graag lopen. De vraag werd deze keer gesteld aan 
oud-redactielid Hilde Eugelink.

Door: Hilde Eugelink

Sinds jaar en dag woon ik nabij het Zuiderstrand, 
twee tramstops voor het eindpunt van tram 12. 
Een heerlijke buurt om te wonen, maar wat het ‘em 
vooral doet, is de nabijheid van strand en duinen. 

Wanneer ik een training moet missen op de club, of 
een extra training moet doen ter voorbereiding op 
een lange duurloop, loop ik regelmatig de voordeur 
uit richting strand. De ene keer met een omtrek-
kende beweging – eerst naar Kijkduin en dan via 
het strand weer terug – of rechtstreeks het strand 

op en dan langs de vloedlijn richting Ter Heijde. De 
leukste, maar zeker niet de langste route is echter 
die via de bosje van Poot (formeel Westduinpark). 
Dit stuk natuur is vergeven van de wandelpaden en 
kent tal van ‘pukkels’ – kleine klimmetjes waar je 
je tanden in kunt zetten. Ook loopt er in de buurt 

van het hoogste duin, niet ver van de Kwartellaan, 
een paardenpad. Een tikje gevaarlijk aangezien het 
een bocht kent die je alle zicht ontneemt op een 
eventuele tegemoetkomende ruiter. Voorzichtig 
dus! Op het hoogste punt aangekomen in de dui-
nen heb je een prachtig uitzicht over de kust: het 

ultieme moment van vrijheid als je de drukte achter 
je wilt laten. Jammer genoeg ben ik niet de enige 
die dit punt kent; bij tijd en wijle staan er al men-
sen te genieten van het uitzicht en dan kun je beter 
rechtsomkeert maken. Meestal bekijk ik vanaf het 
hoogste punt hoe ik verder ga lopen: kris-kras rich-
ting Hotel Atlantic (nu NH hotel), of direct het strand 
op, als de waterstand het toelaat. 

Hoe lang ik nog kan genieten van het duingebied bij 
het Zuiderstrand is nog maar de vraag. Een grote 
donkere wolk is aan de horizon verschenen in de 
vorm van een conceptbesluit om 800-1200 huizen 
te bouwen in het gebied beginnende bij het voor-
malige Norfolkterrein tot aan de Kwartellaan. De 
voorgenomen huizenbouw maakt deel uit van een 
groter plan om een cruiseterminal te ontwikkelen 
inclusief winkels. Nu snap ik best welk een posi-
tieve invloed de aanleg van een cruiseterminal op 
de economie van Schevingen kan hebben, maar 
het is op z’n zachtst gezegd merkwaardig huizen 
te bouwen in een beschermd(!) natuurgebied waar 
veel van de inwoners van de Vogelwijk, Duindorp, 
Staten- en Geuzenkwartier hun vertier zoeken. Het 
druist ook in tegen de strategie van citymarketeers 
die Den Haag op de kaart willen zetten als een stad 
van recht en vrede, een groene oase waar het goed 
vertoeven is.
En wat te denken van de kustbeveiliging? Lopen de 
bewoners van de kust van morgen geen gevaar bij 
een stijgende zeespiegel. Me dunkt een fraai staal-
tje van struisvogelpolitiek.

De laatste keer dat ik aan het strand liep probeerde 
ik mij voor te stellen hoe het zou zijn om de Meeu-
wen & Makrelenloop (ieder jaar in december, start-
punt bij voormalige rederij ‘De Helling’) af te moeten 
leggen op het strand met uitzicht op steen en beton. 
Onmogelijk dus. Het plezier in het lopen was direct 
verdwenen. Geïrriteerd joeg ik een paar meeuwen 
op. Hoe lang zouden zij zich nog vrij voelen aan de 
vloedlijn?  Zie voor meer informatie: 
www.behoudzuiderstrand.nl.

Ter voorbereiding van een 
duurloop kun je prima trai-
nen op het Zuiderstrand

Laufen macht spass (editie Österreich)!
De voorbereiding voor een marathon vergt behoorlijk veel tijd. En als het een najaarsmarathon 
betreft,  bestaat er dus de kans dat de zomervakantie een hinderlijke onderbreking vormt op het 
schema. Of toch niet??  Een verhaal over een loopfeest in Karinthië.

Knokken voor Ed Zijl!
Het nieuwe hardloopseizoen is weer begonnen. 
Groep Ed Zijl staat in de startblokken!
De trainingen liegen er niet om. Knokken is het fa-
voriete woord van Ed. En dat doen we: knokken 
op maandag in Clingendael en op woensdag in de 
duinen.
Knokken tegen elkaar én knokken tegen de rest 
van het deelnemersveld tijdens één van de vele 
wedstrijden die we lopen.
Waarom we dat dan zo graag doen? Iedereen heeft 
zijn eigen reden. Lopen is immers de remedie voor 
zoveel. Je wordt er blijer van, je schijnt briljante in-
zichten op te doen, je bent lekker buiten, bewegen 
is gezond etc, etc. 
En niet te vergeten, we doen het voor Ed. 

Dat geldt in elk geval voor mij. Ik heb in alle sporten 
die ik in mijn leven heb beoefend nog nooit een trai-
ner gehad, die me zo wist te motiveren. 
Het enthousiasme van Ed op het moment dat je een 
goede wedstrijd loopt, de bemoedigende woorden 
als het een keer wat minder gaat, de strategische 
besprekingen voorafgaand aan elke Z&Z-etappe. 
Natuurlijk, je moet het wel verdienen. Maar, en dat 
waardeer ik zo enorm, heeft meer te maken met 
inzet en motivatie dan met prestatie. 
Zou dat ook de truc zijn? Je merkt in elk geval dat 
het merendeel van de groep zich fanatiek inzet en 
zich opstelt als een team. Dat dit dan weer de pres-
taties ten goede komt, verbaast natuurlijk niemand. 
Zo goed, dat we ons vanaf heden een heuse wed-
strijdgroep mogen noemen.En daar zijn we trots op. 

Het belooft weer een mooi seizoen te worden met 
intensieve, maar gezellige trainingen, met wedstrij-
den in het Z&Z-circuit, verschillende crosses, de 1 
vd 4, de CPC, de Royal-ten, etc.
Op	naar	een	flink	aantal	pr’s	en	persoonlijke	over-
winningen.  Ik heb er zin in!

Ulla de Wreede, Loopgroep Ed Zijl

Zoals u ook in een ander artikel van deze uitgave 
van de Hot Road Review kunt lezen, heeft het 
grootste deel van de groep van trainer Frans Per-
dijk dit najaar zijn zinnen gezet op het voltooien van 
de marathon van Berlijn.  De veertien lopers zullen 
hierbij worden ondersteund door een uitgebreide 
supportersschare. De titel van dit artikel is op dit 

moment dan ook het Leitmotiv van ‘Gruppe Perdijk’.
Jolanda en ik hadden daarom besloten om dit jaar 
de bestemming van de zomervakantie aan te laten 
sluiten	op	het	motto:	Karinthië	 in	Oostenrijk.	 	Een	
streek, gelegen in het zuiden, tegen de Italiaanse 
grens, met de Dolomieten als scheidslijn tussen de 
landen. Ideaal terrein voor de meest uiteenlopende 

activiteiten: Je kan er de 
bergen in, mountainbiken, 
hardlopen, allerlei vormen 
van watersport doen. Op 
het eerste gezicht vooral 
een terrein voor een 
hoogtestage met veel re-
liëf.	De	dalen	waarin	de	ri-
vieren zich een weg door 
het landschap banen, 
zijn echter ook zeer ge-
schikt voor relatief vlakke 
hardlooptrainingen, met 
hoogteverschillen gelijk 
aan	 het	 fietspad	 richting	
Katwijk.
Een jaarlijks terugkerend 
evenement is ‘Kärnten 
läuft’: Een weekend waar-
in tal van hardloopwed-
strijden in de buurt van 
Klagenfurt worden geor-
ganiseerd. Zo zijn daar 
een kidsrun, een loop 
voor hond met baasje, 
een familieloop en een la-
diesrun. Het festijn wordt 
besloten met een kwart 
en halve marathon op 
zondag langs de Wörther-
see.
Na de positieve ervarin-
gen van vorig jaar beslo-
ten we ons ook dit jaar 
weer in te schrijven. Maar 
nu extra ook voor het ope-

ningsnummer van de festiviteiten:  De Fridaynight-
run, een wedstrijd over 4,2 km. 

Bij het verzamelen bleek de nadruk niet op het 
wedstrijdelement te liggen, maar op de gezellig-
heid.	 Een	 flink	 deel	 van	 de	 deelnemers	 had	 zich	
uitgedost in de meest vreemde gewaden. Zo wa-
ren er naast de gebruikelijke Buben in Lederhosen 
ook croupiers van een casino in smoking, mensen 
verkleed als bij, bruidjes, een bakker die onderweg 
allerlei broodjes uitdeelde, monniken, heksen, een 
man met kaftan en fez en een man met skipak, 
helm en ski’s op zijn nek (na een halve kilometer 
ook maar met zijn skischoenen op zijn nek). Meest 
hilarische	‘uitfit’	was	een	man	die	alvast	een	voor-
schotje	 nam	op	de	beachparty	 na	afloop:	Hij	 had	
zich gehuld in een opblaasbaar zwembadje com-
pleet met strandbal en emmertje.
Bij een temperatuur van toch nog zo’n 28 graden 
om 19.00 uur ’s avonds begon de warming-up door 
een nationaal bekend dansgroepje van een Oos-
tenrijkse tv-zender. Vandaar in vrijwel een vloeiende 
beweging het parcours op. Het werd een gezellige 
loop	door	een	fraai	park.	Bij	de	finish		voor	iedereen	
een medaille en een uitgebreid verzorgingspakket, 
compleet met voedsel en drank. Op de opzwepen-
de dreun van de goede disco ging het loopevene-
ment vrijwel naadloos over in de aangekondigde 
party. Helaas niet al te lang voor ons, omdat wij nog 
een uur terug moesten naar onze uitvalsbasis.

Zondag 23 augustus was dan eindelijk de test. 
Waar zouden we staan na alle training met voor-
al langzame duurlopen en bergwandelingen.  We 
moesten vroeg op, want naast een uur rijden was 
de start ook aan de vroege kant: 08.30 uur voor 
de Viertel marathon en 09.00 uur voor de Halbma-
rathon.	De	 vorige	 avond	was	er	 een	 flink	 onweer	
overgetrokken en er was behoorlijk wat regen ge-
vallen. Voor de start trok de bewolking echter op en 
de zon kwam al snel goed door. 
8:30 Uur start Wörthersee Viertelmarathon. De 
temperatuur was al boven 20 graden en er hing een 

zeer hoge luchtvochtigheid door de  buien. Veel 
zon, heuvel op heuvel af (iets wat Jolanda normaal 
probeert te vermijden) en asfalt (gelukkig geen 
zand). Voor Jolanda de eerste wedstrijd na lange 
tijd van blessures. Op advies van de trainer maakte 
ze er een “trainingsloop” van. Na 5,5 km volgde een 
dipje. Dat werd weer goed gemaakt in de laatste 
paar kilometers. Het tempo was nog nooit zo con-
stant. Zouden die langere duurtrainingen (alles is 
relatief) dan eindelijk zijn vruchten afwerpen?!  Het 
talrijke publiek gaf veel aanmoedigingen onderweg,  
Het duidelijk herkenbare HRR shirt helpt in dat op-
zicht ook in het buitenland. Zoals altijd weer blij de 
finish	te	zien.	

De Wörthersee Halbmarathon kent een totaal aan 
hoogteverschil van zo’n 250 m.  De start is in de 
buurt van het Schloss am Wörthersee (wie kent het 
niet?!) in Velden. Op grond van het weerbeeld van 
de nacht ervoor (extra zuurstof in de lucht) had Mar-
ty besloten om te proberen in de buurt van zijn PR 
te eindigen, met een streeftijd van 1.40. Dat ging tot 
km 10 redelijk goed.  Toen bleek hij echter buiten 
de brandende zon en het hoogteverschil gerekend 
te hebben. Vanaf km 11 begon voor hem het karak-
tervormende gedeelte; het vals plat tussen km 14 
en 15 eiste zijn tol. Pas tegen km 17 kwam hij weer 
in	een	flow	en	haakte	aan	bij	een	paar	mannen	die	
een voor hem haalbaar tempo liepen. Een echte 
eindsprint zat er, ondanks de aanmoedigingen 
van Jolanda, echter niet meer in: zijn hartslag zat 
aan het plafond. Uiteindelijk nog een eindtijd van 
1.48. Een wijze les voor een volgende keer. Aan 
de verzorging heeft het niet gelegen. Voldoende 
verzorgingsposten met een uitgebreid assortiment, 
een door een krant gesponsord regengordijn en na 
afloop	net	als	vrijdag	weer	het	verzorgingspakket.
Na	afloop	eerst	bijkomen	en	opdrogen	op	het	gras	
van het park. En door Jolanda worden verrast met 
haar onverwacht goede tijd. Ik had gezien de om-
standigheden en de voorbereiding gerekend op een 
tijd tegen de 1.15, het was echter 1.08! Daarna na-
tuurlijk meedoen met de plaatselijke folklore: In de 
grote feesttent lange tafels, bier en bratwurst. Nog 
net geen hoempapa-orkest of schlagers, maar wel 
een goede band met eighties/nineties muziek.  Een 
geslaagd eind van een goed georganiseerd en leuk 
festijn. Bij een vakantie in Zuid-Oost Oostenrijk eind 
augustus zeker een aanrader!
Marty Messerschmidt
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Belgische loopjes
Eerder dit jaar getransfereerd van de groep van Joop den Ouden / Peter Kempkes naar de groep 
geleid door Peter van Leeuwen, was ik al gewend aan het begrip loopjes. Ook aan de Belgische. 
Voor de afgelopen zomer had Hans Terlouw een agenda samengesteld en om enigszins in te 
burgeren in de nieuwe groep kun je hier natuurlijk beter in mee gaan. Je zou ze wel allemaal 
willen doen, maar van de shortlist kwam uiteindelijk alleen de trail du Val d’Heure in Ham-sur-
Heure-Nalinnes op 9 augustus goed uit. Hierbij een korte impressie voor onze eigen herbeleving 
en om een ieder die dit leest goesting te geven om ook eens weg van de snelweg naar Vlaanderen 
vakantieland te trekken. 

Weekend 8 en 9 augustus
Omdat Belgie toch altijd net even verder is dan 
dat je denkt, werd er ook dit keer een weekendje 
omheen gepland. Op vrijdagmiddag verzamelden 
Hans Terlouw (HT), Jaap Karelse (JK) en ikzelf 
(PS) in Zeebrugge. Marcel Mientjes (MM) had die 
dag verjaardag, die hij met andere vrienden door 
wilde brengen. Na een gastvrije ontvangst van JK, 
met dopgarnalen naast Palm biertjes -die JK ge-
durende de week verzameld had als gratis bij de 
dagelijkse krant, Het Laatste Nieuws-, een toeristi-
sche wandeling rond de haven. Diepgang genoeg 
daar, dus waar Antwerpen zich nou druk om maakt. 
Om de benen echt los te gaan gooien, voor de trail 
op zondag, was daar in het begin van de avond de 
GB-strandloop in Knokke-Heist. Wilde JK al járen 
een keer aan meedoen. 
Nou ik zie waarom. De kans om je te laten verslaan 
door een kind van 9 jaar, afgeschermd door de 
moeder zodat die meneer die je met veel druk van 
haar net daarvoor gepasseerd bent, er zeker niet 
meer overheen komt, dat wil je toch niet missen. 
Een illusie armer en een ervaring rijker moesten 
we het bij 5 km draven laten, omdat anders een 
ander belangrijk element van de Belgie uitstapjes 
in het gedrang zou komen. Dinner met uitzicht op 
de bootjes in de haven en verse visgerechten. Af-
sluiting met een push-café, die naar meer smaakte.  
Het Café Zonder Naam, dat op kruipafstand van het 
appartement voor die nacht lag, was the place to 
go / be.

De zaterdag stond als rustdag op het program. 
Heerlijk weer, dus naar het strand waar natuurlijk 

wel naartoe gewandeld moest worden (echte lopers 
nemen geen tram). Beachball set mee, voor een 5 
setter onder de brandende zon tussen JK en PS die 
pas in de tie-break beslist werd. Verkoeling in zee 
om de spieren het toch maar naar de zin te maken 
en te relaxen voor de, je zou het bijna vergeten, trail 
die er op zondag gelopen zou gaan worden. 
HT was verstandiger en ging met zijn boek loungen 
bij de hottest (en enige) beachclub op het strand 
van Zeebrugge. 

Mijn Roparun 2009
Ik ben weer thuis! Mijn voeten zijn moe, mijn ogen 
zijn zwaar en mijn hoofd zit vol wattenbollen.
Ik krijg mijn gedachten niet goed op een rijtje, want 
flarden	“Ropa”	schieten	door	mijn	hoofd.	Drie	dagen	
en nachten rijgen zich aaneen, met een nauwelijks 
te verwerken hoeveelheid indrukken. Op de vrijdag-
avond meld ik mij enthousiast aan “mijn start” van 
de Roparun. Het gaat nu echt gebeuren en ik ben 
er klaar voor! De eerste nacht lig ik “slapend” wak-
ker te wezen in mijn tentje bij het clubhuis van de 
HRR. Slapen lukt niet echt en gerammel aan het 
hek ’s morgens om half vijf werkt bevrijdend. Ik mag 
opstaan, ik wil opstaan en ik zal opstaan! Ik laat me 
in een soort roes naar Parijs rijden, waar ons team 
om kwart voor vijf in de middag wordt “weggestart”.

Ik zit in het tweede team, dus ik kan mij in de cam-
per ruim zestig kilometer verder laten rijden en om-
weg na omweg en rotonde na rotonde trotseren.
De rand van een bos wordt onze rustplaats. Wat is 
de “Roparun-wereld” toch mooi en vredig op deze 
zomerse vooravond.
We zitten gezellig, we drinken, dollen en eten ons 
vol met macaroni tot half elf in de avond. De klok 
tikt	mijn	start	weg	en	ik	trap	me,	als	fietser,	door	de	
vallende duisternis,  de nacht in. De stilte om mij 

heen wordt slechts onderbroken door het gezang 
van een late vogel en de gestage tred van de loper 
achter me. Tenslotte daalt de nachtelijke rust over 
mij, wreed verstoord door langsrijdende busjes en 
campers. Wat zijn het voor mannen en vrouwen en 
wat bezielt ze, om kilometer na kilometer weg te 
rennen in deze donkere nacht?
Ik vind het antwoord in het ochtendgloren. De 
duisternis verdwijnt, de zon komt op en ik word 

op mezelf teruggeworpen. Ik voel een 
blijdschap en een dankbaarheid in me, 
dat	ik	mag	fietsen	en	dat	ik	kan	fietsen	
op het moment, dat de nieuwe dag 
ontwaakt. Ook deze dag ontwaakt te-
zamen met mensen, die ziek zijn, die 
kanker hebben en die mijn steun en 
aandacht verdienen. Dit zijn de mensen 
die recht hebben op 

“Mijn Roparun”.
Zondagochtend ben ik aan “mijn slaapje” toe, dat 
ook nu niet echt komt. Ik moet echter niet zeuren, 
want ik sukkel toch nog even weg. Een handje 
bronwater wordt mijn douche en met gepoetste 
tanden en schoon ondergoed ben ik toch weer het 
“mannetje”. Gewapend met een rol wc.- papier zie 
ik	 ook	 nog	 kans	 om	 een	 flinke	 “handtekening”	 te	
zetten op Gods franse akker. De klok tikt zo naar de 

middag	toe.	Ik	klim	dan	weer	op	mijn	fiets,	waarop	
ik mij door het Noord-Franse landschap trap tot en 
met	de	troosteloze	Borinage	in	België.
Als ik aan de beurt ben om kaart te le-
zen in het busje wordt me dat teveel. 
Ik moet me gewonnen geven aan ver-
moeidheid en slaap. Een “hazenslaap-
je” doet wonderen, waardoor ik me naar 

het volgende wisselpunt kan “trappen”.
In het Belgische plaatsje Zele is het in de avond 
groot feest en ik voel me onthaald door het thema 
“Holland”, wat door iedere bewoner op eigen wijze 
wordt vertolkt met oranje kleding in een Hollands 
aandoende omgeving.

Hierna zit ik knikkebollend wakker te wezen in de 
camper tot aan Ossendrecht.
‘s- Nachts om één uur valt slapen in mijn tentje 
weer niet mee. Jongelui komen gillend en joelend 
langs mijn tent. Campers en busjes proberen met 
groot licht in of vlak naast mijn tent een parkeer-
plaats te vinden.
Ik val kennelijk toch in slaap en een volle blaas luidt 
om half vier voor mij de ochtend in.
Daarna begint een waarlijke zegetocht door Os-
sendrecht, dat dit jaar in geheel Franse sfeer is ge-
tooid. Deze zegetocht zet zich voort in de diverse 

plaatsen in West-Brabant en op de Zuid Hollandse 
eilanden.
Duizenden en duizenden mensen juichen me toe 

en ontvangen me met trots en warmte. Waar heb ik 
deze heldenontvangst aan te danken?
Ik behoor toch tot het stel malloten, dat zo nodig 
hard	van	Parijs	naar	Rotterdam	moet	lopen	of	fiet-
sen.

Ik voel me dan toch wel één van de malloten met 
het hart op de goede plaats.
Wij spannen ons wel in voor ons gezamenlijk doel, 
dat	 zichtbaar	 wordt,	 als	 we	 langs	 de	 Daniël	 de	
Hoed kliniek komen. Mijn hart schreeuwt het dan 
uit: “Mensen, we doen dit voor jullie”!
Het blijft echter stil achter de ramen van het zie-
kenhuis en van het familiehuis. Daar verblijven de 
mensen, waar het op dit ogenblik  écht om gaat.
Ik ben op dit ogenblik geen held en ik voel me ook 
geen held.
De	echte	helden	zijn	de	kankerpatiënten,	die	met	
moed en wilskracht zware behandelingen onder-
gaan en zich door een soms hopeloze periode pro-
beren heen te vechten.
Dit zijn mijn helden, zij verdienen mijn warmte en 
steun. Zij hebben recht op: “Mijn Roparun 2009”.

John de Gier.

Oh, daar belt MM, is ’t al zó laat! Rush, rush, richting 
Charlerois. MM vinden we bij de Abbaye de l’Aulne, 
waarvan deze link het beste laat zien waarom we 
daar samengroepen. Na de eigenhandig georgani-
seerde pastaparty werd de intrek genomen in de 
gîte voor die nacht. Kunnen we ook wel wat over 
vertellen, maar laten we maar meer to the point 
zijn. De volgende dag aan de start van de trail blijkt 
dat je hier toch eigenlijk niet zonder Camelbak kunt 
verschijnen. Op 17 km is er een waterpost waar de 
lopers het mee moeten doen als je niet zelfvoor-
zienend was. JK en PS maken hier toch een blun-

der als relatief onervaren trailgangers. MM is direkt 
goed	uit	de	startblokken	(op	de	foto’s	na	afloop	blijkt	
waarom, de eerste dame ziet er gezond uit) en JK, 
HT en PS hebben het nakijken. Zij lopen gedrieen 
nog tot na de tweede heuvel van mijnafval samen   
en laten de laatste dan reddeloos en vechtend met 
zijn	 waterfles	 amateuristisch	 weggestoken	 in	 zijn	
broek,	achter.	De	eerste	finisht	in	zo’n	3.27,	de	laat-
ste op bijna 30 minuten daarachter en de andere 
twee daar precies tussenin.

Bij de gîte worden we nog getrakteerd op een warm 
onthaal waarna we de weg terug aanvaarden. MM 
en HT trainen verder voor de Jungfrau marathon 
die ze ondertussen gelopen hebben. 

Weekend 12 en 13 september
Dan is er de tweede editie van La Provinciale 
(Semi-)Marathon Nature in Mirwart, provincie 
Luxembourg. Bij de eerder genoemde hebben zich 
Ineke Schnitzler (IS) en Shinya Hirotomi (SH) aan-
gesloten en PS heeft zijn hondstrouwe supporters 
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800 m baan:
•	Gertjan	Vierling	liep	op	9	september	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:22,2	in	de	categorie	M35.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	3	in.

•	Hein	Philips	liep	op	14	mei	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:29,1	in	de	categorie	M40.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	2	in.

•	Herman	Groenewegen	liep	op	9	september	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:24,2	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	1	in.

•	Frans	Martens	liep	op	9	september	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:27,1	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	2	in.

•	Karel	Stolk	liep	op	9	september	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:36,6	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	3	in.

•	Marty	Mescherschmidt	liep	op	9	september	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:47,1	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	4	in.

•	John	van	Dijk	liep	op	9	september	’09	in	Naaldwijk	de	800m	in	2:54,6	in	de	categorie	M55.	Hij	neemt	hiermee	de	nog	vrije	plaats	3	in.

1500 m baan:
•	Herman	Groenewegen	liep	op	25	juni	’09	in	Naaldwijk	de	1500m	in	4:54,9	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	plaats	3	in.

•	Frans	Martens	liep	op	25	juni	’09	in	Naaldwijk	de	1500m	in	4:57,6	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	plaats	5	in.	Marty	Messerschmidt	

  verdwijnt met 5:35,5 gelopen op 26 juni ’08 uit de vitrine.

•	Jaap	van	Dijk	liep	op	25	juni	’09	in	Naaldwijk	de	1500m	in	6:06,7	in	de	categorie	M55.	Hij	neemt	hiermee	plaats	5	in.	Henk	van	Leeuwen	

  verdwijnt met 6:20,7 gelopen op 12 juli ’07 uit de vitrine.

3000 m baan:
•	Herman	Groenewegen	liep	op	9	juli	’09	in	Naaldwijk	de	3000m	in	10:56,5	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	plaats	4	in.

•	Frans	Martens	liep	op	9	juli	’09	in	Naaldwijk	de	3000m	in	11:01,9	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	plaats	5	in.	Marty	Messerschmidt	

  verdwijnt met 12:00,0 gelopen op 10 juli ’08 uit de vitrine, evenals Joop de Gier die op 16 mei ’02 13:06,5 liep.

5000 m baan:
•	Herman	Groenewegen	liep	op	10	september	’09	in	Naaldwijk	de	5000m	in	18:14,4	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	vrije	plaats	3	in.

•	Pieter	van	der	Meer	liep	op	10	september	’09	in	Naaldwijk	de	5000m	in	19:07,5	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	vrije	plaats	4	in.

•	Gerard	Wessel	liep	op	10	september	’09	in	Naaldwijk	de	5000m	in	19:57,5	in	de	categorie	M45.	Hij	neemt	hiermee	de	vrije	plaats	5	in.

5 km timetrial:
•	Steven	Post	liep	op	8	juni	’09	de	timetrial	in	0:18:38	in	de	categorie	M50.	Hij	neemt	hiermee	de	derde	plaats	in.	Cees	Rip	verdwijnt	met	0:19:46	

gelopen op 3 mei ’04 uit de vitrine.

•	Herman	van	der	Stijl	liep	op	24	augustus	’09	de	timetrial	in	0:19:31	in	de	categorie	M55.	Hij	blijft	met	een	verbetering	van	17	seconden	op	de	

  eerste plaats staan.

•	Jacques	Merx	liep	op	24	augustus	’09	de	timetrial	in	0:20:21	in	de	categorie	M60.	Hij	neemt	hiermee	plaats	twee	in	achter	Peter	Hoek.	Ed	Zijl	

  verdwijnt met 0:21:06 gelopen op 15 mei ’06 uit de vitrine.

•	Jaap	Schipper	liep	op	24	augustus	’09	de	timetrial	in	0:23:35	in	de	categorie	M70.	Hij	neemt	hiermee	de	eerste	plaats	in.	Martin	Taal	verdwijnt	met

   0:34:07 gelopen op 26 mei ’08 uit de vitrine.

•	Judy	Lesly	liep	op	24	augustus	’09	de	timetrial	in	0:22:07	in	de	categorie	V45.	Zij	neemt	hiermee	de	derde	plaats	in.	Annie	van	Heiningen	verdwijnt	

  met 0:23:07 gelopen op 5 juli ’04 uit de vitrine.

•	José	Willemse	liep	op	8	juni	’09	de	timetrial	in	0:21:57	in	de	categorie	V50.	Zij	neemt	hiermee	de	tweede	plaats	in.	Carla	van	Beelen	verdwijnt	met

  0:23:46 gelopen op 27 aug ’01 uit de vitrine.

•	Anna	van	Eewijk	liep	op	8	juni	’09	de	timetrial	in	0:28:53	in	de	categorie	V60.	Zij	neemt	hiermee	de	vijfde	plaats	in.	Terry	Roel	verdwijnt	met	0:29:58	

  gelopen op 18 jun ’07 uit de vitrine.

•	Joannie	Bosmans	liep	op	24	augustus	’09	de	timetrial	in	0:34:00	in	de	categorie	V65.	Zij	neemt	hiermee	de	derde	plaats	in.

10 km weg:
•	Pierre	van	Leeuwen	liep	op	24	mei	’09	de	10	km	in	Den	Haag	in	0:36:07	in	de	categorie	M50.	Hij	neemt	hiermee	de	eerste	plaats	over	van	Joop

  Evers, die sinds 14 juni ’87 deze plaats bezette met 0:36:08. Bert Bruning verdwijnt met 0:38:34 gelopen op 4 juni ’89 uit de vitrine.

•	Steven	Post	liep	op	24	mei	’09	de	10	km	in	Den	Haag	in	0:37:28	in	de	categorie	M50.	Hij	neemt	hiermee	de	vierde	plaats	in.	Nico	Droppert	

  verdwijnt met 0:38:31 gelopen op 3 apr ’05 in Roelofarendsveen uit de vitrine.

•	José	Willemse	liep	op	21	juni	’09	de	10	km	in	Voorburg	in	0:45:15	in	de	categorie	V50.	Zij	neemt	hiermee	de	derde	in.	Annie	van	Heiningen	

  verdwijnt met 0:48:28 gelopen op 11 maart ’07 uit de vitrine.

10 EM weg:
•	Jacques	Merx	liep	op	6	september	’09	de	10	EM	in	Tilburg	in	1:09:41	in	de	categorie	M60.	Hij	blijft	hiermee	op	de	derde	plaats	met	een	

  verbetering van zijn eigen prestatie met 5 minuten en 13 seconden.

•	Judy	Lesly	liep	op	6	september	’09	de	10	EM	in	Voorschoten	in	1:13:12	in	de	categorie	V45.	Zij	neemt	hiermee	de	derde	in.	Joyce	van	Solinge

   verdwijnt met 1:19:28 gelopen op 15 september ’01 uit de vitrine.

 

21,1 km weg:
•	Jacques	Merx	liep	op	17	mei	’09	de	halve	marathon	in	Leiden	in	1:34:51	in	de	categorie	M60.	Hij	blijft	hiermee	op	de	derde	plaats	met	een	

  verbetering van zijn eigen prestatie met 2 seconden.

•	Henk	Breugom	liep	op	30	mei	’09	de	halve	marathon	in	IJsselstein	in	1:42:25	in	de	categorie	M65.	Hij	neemt	hiermee	de	tweede	plaats	

  in. George Hansbergen verdwijnt met 1:52:33 gelopen op 28 maart ’87 in Den Haag uit de vitrine.

42,l2 km weg:
•	Paul	Slijpen	liep	op	17	mei	’09	de	marathon	in	Leiden	in	3:43:43	in	de	categorie	M60.	Hij	blijft	hiermee	op	de	derde	plaats	met	een	verbetering	van	

  zijn eigen prestatie met 5 minuten en 55 seconden.

•	Judy	Lesly	liep	op	17	mei	’09	de	marathon	in	Leiden	in	3:32:34	in	de	categorie	V45.	Zij	neemt	hiermee	de	derde	plaats	in.

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden
In de vitrine hebben zich sinds 1 mei 33 wijzigingen voorgedaan. De wijzigingen zijn bijgewerkt tot 10 september 2009. 

(Joyce en Iki) meegenomen. 

Mirwart werd makkelijker gevonden dan vorig jaar, 
toen JK en PS hier samen met Floris Kneefel en 
Henk Mullekes de halve marathon hebben gelo-
pen. Die editie was goed bevallen, niet in de laat-
ste plaats door het warme onthaal van de gedegen 
organisatie. Nog net op tijd gegroepeerd om in het 
lokale Bip Gourmand restaurant te kunnen eten. 
De pasta party van de loop is natuurlijk niet goed 
genoeg voor een zaterdagavond. Wat gezelligheid 
later kunnen we in de jeugdherberg gaan rusten. 
Ineke wordt daarin gestoord door een (schol)ekster 
en anderen door een volle blaas. 
Om 8 uur is het gespannen ontbijt. Gelukkig is de 
avond ervoor het dessert niet overgeslagen. Bij het 
kasteel van Mirwart -dat naast het eerdergenoemde 
restaurant, de kerk, deze provinciale loop én de na-
tuur, wellicht het enige is waarvoor je in Mirwart zou 
komen- wordt er om 9:30 gestart. 

SH stort zich direkt de eerste kilometer van de af-
daling in en van hem zullen we niets meer zien (tot 
voor mij 4:22 later). Het motto lijkt deze keer "Ieder 
voor zich" te zijn. Er wordt weinig gepraat op dat 
moment, opperste concentratie voor de uren die 
gaan komen. Later kan PS wel babbelen met wat 

lopers om hem heen en dat lijkt de mensen in deze 
loop (voor de verandering) eens niet zo te storen. 
Coole lui, die Belgen. Halverwege, daar waar er 
vorig	jaar	gefinisht	werd,	staan	de	supporters	in	de	
motregen. SH blijkt even eerder in 1:44 op plaats 6 
in de halve aangekomen te zijn. PS en JK raiden 
de tafel van de ravitaillement en gaan door voor de 
tweede (een ander dan de eerste) ronde. IS is dan 
nog niet in zicht, maar loopt ongetwijfeld te genie-
ten van het parcours van de eerste ronde (dat af-
wisselender is dan de tweede). Achteraf meldt zij : 
‘Waar het kon heb ik nog wel mijn best gedaan om 
zo hard mogelijk te lopen. Maar vooral omdat we op 
het nieuws hadden gehoord dat er een zwarte (of 
misschien wel roze) panter losliep was ik op mijn 
hoede. Niet dat hij -volgens Jaap- trek in mij zou 
hebben, maar je weet het maar nooit met panters‘. 
Fantastische prestatie van IS, die dit soort terrein 
echt	 niet	 als	 favoriet	 heeft,	 maar	 toch	 wel	 finisht	
in 2:30 De heuvels worden zwaarder (het tweede 
rondje heeft, net als het eerste, zo’n 1400 m hoog-
teverschil), het parcours blijft ruig en de paden 
smal, maar bijzonder scenic (of zieniks, met het 
zweet voor je ogen en de brouillard van de zondag-
morgen). Zo tegen de 30 km krijgt JK de smaak te 
pakken en wandelt (op de tweede heuvel waarop je 
wel moet wandelen) bij PS vandaan. In de afdaling 
haalt hij hem niet meer bij, kans verkeken en JK 
mag gaan bouwen aan zijn voorsprong. Versnelt JK 

zo	omdat	hij	verwacht	dat	zijn	ouders	bij	de	finish	
staan (Nee, blijkt later, die komen alleen langs voor 
de nabesprekingen) Wat ze in ieder geval beiden 
op de been houdt, is het vooruitzicht van de laatste 
+/- (in Belgie moet je niet op een meter meer kij-
ken) 5 km vlak / afdalen. De kramp schiet er bijna 
in bij PS, maar dan is daar toch eindelijk het zicht 
op het kasteel en kerk van Mirwart, even een klein 
huppeltje	 en	 dan	 racen	 naar	 de	 finish.	 SH	en	 JK	
(gefinisht	in	4:11)	komen	hem	daar	tegemoet	lopen,	
ogenschijnlijk al volledig hersteld van hun eigen in-
spanning.

Waar je dit dan allemaal voor doet, wordt altijd 

direkt na de meet duidelijk. Wat een voldaan ge-
voel, direct voor de microfoon en de camera (onze 
Japanse wordt geïnterviewd voor de regionale tv 
zender). Een gevoel van onoverwinnelijkheid, ook 
al loop je niet in de prijzen. Dit gevoel wordt alleen 
nog maar sterker na het douchen, tijdens het nutti-
gen van een pintje uit de lokale brouwerij, vergezeld 
van een broodje worst en frieten en niet te vergeten 
de tombola op startnummer. La belle Belgique ten 
voeten uit!

Amitiés,  Pascal

Belgische loopjes  vervolg 
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Schipholloop, Schiphol, 10.000 m, 4-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
27 M40 0:32:30 Deathridge, Keith
39 MSE 0:32:58 Hoek, Wim
47 MSE 0:33:08 Niet de, Paul
106 MSE 0:35:06 Duyndam, Peter
127 VSE 0:35:33 Valentin, Ine
168 MSE 0:36:35 Enden van de, John
179 VSE 0:36:49 Schuppen van, Anne
181 MSE 0:36:54 Heerkens, Arthur
185 MSE 0:37:00 Schoof, Dick
188 MSE 0:37:07 Mulder, Aldert
190 MSE 0:37:08 Wetemans, Hans
210 M40 0:37:39 Vermolen, Ton
237 MSE 0:38:24 Korremans, Hans
245 V45 0:38:41 Bloemen, Els
253 MSE 0:39:10 Zetten van, Berend
272 M50 0:40:27 Groeningen van, Ruud
278 MSE 0:41:10 Trentelman, Ed
282 VSE 0:41:28 Smale, Doroti
286 VSE 0:41:49 Duyndam, Tres
298 M45 0:42:52 Loen, Roel
304 MSE 0:43:22 Hoogendijk, Frank
305 V35 0:43:32 Parlevliet, Georgette
328 MSE 0:49:19 Boon, Gerard
329 M60 0:50:04 Hansbergen, George

Kopjesloop, Delft, 5000 m, 10-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
26 Mrec 0:22:50 Zijl, Ed

Baanwedstrijd 2, Naaldwijk, 800 m, 14-5-09
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 JA 0:01:56,0 Jong de, Erwin(AV Spark)
1 Vet1 0:02:09,7 Potjes, Bennie
   (Rotterdam Atl.)
2 Mvet 0:02:29,1 Philipse, Hein

Leiden Marathon (05), Leiden, 5000 m, 
17-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
23 Mrec 0:18:18 Kanselaar, Wouter
97 Mrec 0:22:24 Zijl, Ed
209 Vrec 0:25:11 Kuiper, Patty
688 Mrec 0:31:52 Maasland, Willem
689 Vrec 0:31:52 Dulk den, Marijke

Leiden Marathon(10), Leiden, 10.000 m, 
17-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
17 Mrec 0:35:03 Redegeld, Huub
31 M 0:37:18 Roodakker, Eddy
100 M 0:41:29 Heiningen van, Erik
104 M 0:41:36 Claessens, Stefan
157 M 0:43:23 Loos van der, Eric
409 M 0:47:09 Goosen, Barry
591 M 0:48:51 Claessens, Jean
875 M 0:51:28 Roo de, Charles
1048 V 0:52:43 Heiningen-Olsthoorn van 
   Annie
1127 M 0:53:20 Witmer, Frits
1136 V 0:53:23 Craandijk, Sandra
1306 M 0:54:39 Groen, Peter
1354 M 0:54:56 Dunné van, Paul
1493 V 0:55:54 Lubbers, Amber
1520 V 0:56:10 Swart, Marga
1611 M 0:56:55 Erwich, Frans
1696 M 0:57:36 Heijning, Jeroen
1703 M 0:57:38 Haasnoot, René
1712 V 0:57:45 Vlasblom, Arianne
1858 V 0:58:40 Wiersma, Saskia

Leiden Marathon (21), Leiden, 21.100 m, 
17-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
41 M 1:24:14 Martens, Frans
44 M 1:24:44 Groenewegen, Herman
57 M 1:25:47 Meer van der, Pieter
141 M 1:30:39 Boorsma, Piet
166 M 1:31:50 Wijnands, Jaap
255 M 1:34:33 Stolk, Karel
265 M 1:34:51 Merx, Jacques
271 M 1:35:01 Velthuis, Erik
337 M 1:36:59 Wezel van, John
364 M 1:37:39 Eekelen van, Rene 
562 M 1:41:58 Dankloff, Bart
658 V 1:43:52 Eugelink, Hilde
662 M 1:43:55 Nieuwenhuizen van, Evert
756 M 1:45:08 Brouwer, Michiel
766 M 1:45:16 Penning, Ron
886 M 1:47:17 Taal, Maarten
893 V 1:47:23 Wijnvoord, Paulien
900 V 1:47:32 Bakker, Arien
939 M 1:48:10 Kamsteeg, Marcel
942 M 1:48:12 Luteijn, Izaak
1048 V 1:49:35 Pans, Aleid
1207 M 1:52:15 Spaans, Piet
1278 V 1:53:28 Schnitzler, Ineke
1472 M 1:56:36 Leeuwen van, Rob
1505 V 1:57:06 Keus, Anita
1670 V 2:00:15 Meijering, Myra
1828 M 2:04:31 Ton, Rob
2039 M 2:11:44 Eggermont, Peter
2190 M 2:33:44 Vierhout, Paul

Leiden Marathon(42), Leiden, 42.195 m, 
17-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
74 V 3:32:34 Leslie, Judy
103 M 3:43:43 Slijpen, Paul
191 M 4:14:24 Es van, Dick

Golden Ten(05), Delft, 5000 m, 21-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 man 0:15:51 Dijk van, Arthur (Monster)
7 Mrec 0:18:17 Beekhuizen, Albert
10 Vrec 0:22:22 Wreede de, Ulla
125 Mrec 0:23:00 Mulder, Raoul
121 Mrec 0:23:17 Heijer den, Avram
156 Mrec 0:24:22 Dries, Peter
92 Vrec 0:28:12 Romijn, Lisa
230 Mrec 0:28:12 Hoogeveen, Henk
195 Vrec 0:32:56 Hoppenbrouwer, Monique

Golden Ten(10), Delft, 10.000 m, 21-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:30:34 Poesiat, Thomas
   (Haag Atletiek)
1 Mrec 0:33:38 Polders, Reinout(Delft)
1 M35 0:37:18 Stap van der, René 
   (Olympus'70)
3 M35 0:37:30 Kneefel, Floris
131 Mrec 0:44:12 Boegborn, René
11 M35 0:44:47 Berg van den, Alex
268 Mrec 0:47:04 Buytelaar, Gerard
447 Mrec 0:51:07 Loos van der, Eric
598 Mrec 0:54:34 Aller van, Bert

Sdu Hague Royal Ten(05), Den Haag, 
5000 m, 24-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:03 Heiningen van, Erik
2 Mrec 0:17:09 Redegeld, Huub
4 Mrec 0:17:41 Roodakker, Eddy
8 Mrec 0:18:01 Beekhuizen, Albert
11 Mrec 0:18:46 Graaf de, Niels
1 Vrec 0:19:41 Es van, Karlijn(Energie)
27 Mrec 0:20:35 Hofschreuder, Ronald
11 Vrec 0:25:02 Telgen, Yvonne
63 Vrec 0:30:26 Willemse-Olsthoorn, José
68 Vrec 0:30:33 Flier, Winette
113 Mrec 0:30:57 Pijpers, Rein
108 Mrec 0:31:05 Ven van de, Willem
117 Mrec 0:31:52 Bronkhorst, Peter
113 Vrec 0:34:21 Hoppenbrouwer, Monique
114 Vrec 0:34:32 Vree de, Ria
124 Vrec 0:35:38 Bakker, Margot
128 Vrec 0:36:01 Klaveren van, Ena
134 Vrec 0:39:30 Figueres, Caroline

Sdu Hague Royal Ten(10), Den Haag, 
10.000 m, 24-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:29:10 Kiptoo, Solomon (Kenia)
1 M45 0:33:39 Eichhorn, George 
   (Haag Atletiek)
1 Mbuss 0:33:46 Maaren van, Mark
   (Aegon NV 1)
1 VSE 0:33:58 Jeriwoi, Sarah (Kenia)
19 MSE 0:34:56 Koers, Andries
1 M35 0:35:09 Casteren van, Wouter 
   (Loopgr.Oegstgeest)
1 Mrec 0:35:44 Winden van, Wouter 
   (Den Haag)
2 Mbus 0:36:07 Leeuwen van, Pierre
3 M45 0:36:49 Timmermans, Theo
26 MSE 0:37:13 Freijzer, Joost
4 M45 0:37:28 Post, Steven
28 MSE 0:37:36 Terlouw, Hans
1 V35 0:38:11 Hoogerbrugge, Marianne  
   (Haag Atletiek)
33 MSE 0:39:28 Kanselaar, Wouter
12 Mbus 0:39:37 Six, Jan Willem
9 Mrec 0:40:11 Thewissen, Alexander
24 Mbus 0:40:17 Pieper, Thomas
22 M35 0:42:34 Berg van den, Alex
8 M55 0:42:41 Loos van der, Eric
5 VSE 0:43:02 Bodewes, Hanneke
6 Vrec 0:44:13 Straetemans, Masja
2 Vbus 0:44:15 Berg van den, Sandra
214 Mrec 0:46:10 Breedijk, Marnix
238 Mrec 0:46:25 Verwer, Jos
8 Vrec 0:46:33 Leeuwen-Paay van,
   Nathalie
135 Mrec 0:46:52 Lootens, Jurgen
5 V35 0:47:26 Wreede de, Ulla
293 Mrec 0:47:52 Dankloff, Bart
111 Mbus 0:48:29 Geest van der, Thea
268 Mrec 0:48:48 Nieuwenhuizen van, Evert
443 Mrec 0:49:21 Spaans, Bas
144 Mbus 0:49:35 Ficker, Robert
311 Mrec 0:49:45 Goosen, Barry
162 Mbus 0:50:10 Peeren van, Ralf
410 Mrec 0:50:13 Dankloff, Marc
393 Mrec 0:50:26 Heijningen van, Frank
446 Mrec 0:50:34 Krol, Leendert
22 M55 0:50:40 Graauw de, Toon
26 Vrec 0:50:41 Graauw de, Tobijn
50 Vrec 0:50:44 Geest van der, Thea
40 Vrec 0:50:49 Jahn, Sigrid
33 Vbus 0:52:11 Schnitzler, Ineke
37 M45 0:53:14 Pijpers, Rein
86 Vrec 0:53:21 Kuiper, Patty
27 M55 0:53:34 Toor van, Hans
209 Mbus 0:54:10 Droppert, Nico
687 Mrec 0:55:50 Kuipers, Pieter
182 Vrec 0:56:30 Martens, Tineke
693 Mrec 0:57:14 Walt van der, Michel
196 Vrec 0:57:51 Morena Robles, Natalie
76 Vbus 0:58:09 Hazenbroek, Ellen
201 Vrec 0:58:12 Ooms, Annemieke
194 Vrec 0:58:21 Hoornweg, Nicole
229 Vrec 0:59:04 Tiggelman, Marije
268 Mbus 1:00:13 Tillemans, Remco
781 Mrec 1:00:28 Ockenburg van, Ben
241 Vrec 1:00:44 Wagenaar, Heleen
304 Vrec 1:02:16 Dulk den, Ada
305 Vrec 1:02:50 Hamstra, Jane
321 Vrec 1:03:57 Groeningen-Spiering van, 
   Yvette
335 Vrec 1:04:54 Gimberg, Yvonne
340 Vrec 1:06:01 Cranenburgh van, Els
114 Vbus 1:07:05 Parlevliet, Georgette
7 V55 1:12:11 Kalisvaart, Truus

11e Teylingenloop, Sassenheim, 4000 m, 
24-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:14:41 Eijs, Sander(-)
12 Mrec 0:18:23 Zijl, Ed

Baanwedstrijd, Naaldwijk, 1500 m, 
28-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:04:05,8 Pels, Jorrit (RA)
1 Mvet 0:04:21,3 Lange de, Gerard 
   (AV Waterweg)
16 MSE 0:04:45,9 Kneefel, Floris
14 Mvet 0:05:00,8 Philipse, Hein
1 Mvet 0:06:10,2 Luteijn, Izaak

27e IJsselsteinloop, IJsselstein, 21.100 m, 
30-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 1:12:26 Woerden, Michael
   (Mijdrecht)
134 Mrec 1:42:25 Breugom, Henk

Hardloop 4 daagse 100/1;60/1, Apeldoorn, 
16.400 m, 29-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:57:21 Caulil van, Gaby(-)
1 M40 0:57:39 Stouten, Tonnie(-)
1 M35 1:01:31 Huisman, Mark(-)
1 M50 1:02:04 Götte, Jürgen(-)
1 M60 1:09:44 Veltman, Jan(-)
3 M35 1:12:28 Smit, Pascal
5 M35 1:13:50 Karelse, Jaap
1 V55 1:26:33 Ribbink, Alie(-)
5 M60 1:27:15 Nieuwenburg, Jan
2 V55 1:27:33 Schnitzler, Ineke
17 M50 1:29:11 Pijpers, Rein

Hardloop 4 daagse 100/2, Apeldoorn, 
20.400 m, 30-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 1:15:45 Stouten, Tonnie(-)
1 M35 1:20:09 Huisman, Mark(-)
5 M35 1:36:04 Karelse, Jaap
3 M35 1:36:53 Smit, Pascal

Hardloop 4 daagse 100/3;60/2, Apeldoorn, 
14.700 m, 30-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:51:53 Caulil van, Gaby(-)
1 M40 0:54:24 Stouten, Tonnie(-)
1 M35 0:55:53 Huisman, Mark(-)
1 M50 0:57:26 Götte, Jürgen(-)
1 M60 1:03:10 Veltman, Jan(-)
3 M35 1:07:17 Smit, Pascal
5 M35 1:07:17 Karelse, Jaap
1 V55 1:18:18 Ribbink, Alie(-)
5 M60 1:19:51 Nieuwenburg, Jan
17 M50 1:20:03 Pijpers, Rein
2 V55 1:21:19 Schnitzler, Ineke

Hardloop 4 daagse 100/4;60/3, Apeldoorn, 
8700 m, 31-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:30:40 Caulil van, Gaby(-)
1 M40 0:31:21 Stouten, Tonnie(-)
1 M50 0:33:02 Götte, Jürgen(-)
1 M35 0:33:12 Huisman, Mark(-)
3 M35 0:37:27 Smit, Pascal
5 M35 0:37:31 Karelse, Jaap
1 M60 0:37:57 Veltman, Jan(-)
17 M50 0:45:45 Pijpers, Rein
5 M60 0:46:09 Nieuwenburg, Jan
1 M55 0:46:27 Ribbink, Alie(-)
2 V55 0:48:32 Schnitzler, Ineke

Hardloop 4 daagse 100/5, Apeldoorn, 
18.800 m, 31-5-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 1:09:54 Stouten, Tonnie(-)
1 M35 1:16:11 Huisman, Mark(-)
5 M35 1:29:20 Karelse, Jaap
3 M35 1:30:58 Smit, Pascal

Hardloop 4 daagse 100/6;60/4, Apeldoorn, 
21.200 m, 1-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 1:17:29 Caulil van, Gaby(-)
1 M40 1:20:02 Stouten, Tonnie(-)
1 M35 1:25:59 Huisman, Mark(-)
1 M50 1:27:10 Götte, Jürgen(-)
1 M60 1:37:50 Veltman, Jan(-)
3 M35 1:46:43 Smit, Pascal
5 M35 1:52:49 Karelse, Jaap
17 M50 1:58:56 Pijpers, Rein
1 V55 2:07:27 Ribbink, Alie(-)
2 V55 2:08:24 Schnitzler, Ineke
5 M60 2:23:17 Nieuwenburg, Jan

Hardloop 4 daagse totaal 60, Apeldoorn, 
60.000 m, 1-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 3:37:22 Caulil van, Gaby(-)
1 M50 3:59:40 Götte, Jürgen(-)
1 M60 4:28:39 Veltman, Jan(-)
17 M50 5:33:53 Pijpers, Rein
1 V55 5:38:43 Ribbink, Alie(-)
2 V55 5:45:46 Schnitzler, Ineke
5 M60 5:56:32 Nieuwenburg, Jan

Hardloop 4 daagse totaal 100, Apeldoorn, 
100.000 m, 1-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 6:09:03 Stouten, Tonnie(-)
1 M35 6:32:52 Huisman, Mark(-)
3 M35 7:51:44 Smit, Pascal
5 M35 7:56:49 Karelse, Jaap

2e HRR-Timetrial, Boetveld, 10.000 m, 
8-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
Laan van der, Marjo
1 MSE 0:17:10 Koot, Jeroen
1 M45 0:17:17 Timmermans, Theo
2 MSE 0:17:39 Freijzer, Joost
3 MSE 0:17:41 Roodakker, Eddy
4 MSE 0:18:28 Terlouw, Hans
1 M40 0:18:30 Kuunders, Martien
1 M50 0:18:38 Post, Steven
5 MSE 0:18:39 Kanselaar, Wouter
2 M40 0:18:39 Philipse, Hein
1 M35 0:18:44 Thewissen, Alexander
6 MSE 0:19:06 Dijksterhuis, Gerwin
7 MSE 0:19:07 Bals ter, Boris
3 M35 0:19:08 Wijnands, Jaap
2 M45 0:19:27 Bakhuis, Ton
8 MSE 0:19:31 Heiningen van, Erik
2 M50 0:19:34 Leeuwen van, Peter
9 MSE 0:19:48 Graaf de, Niels
3 M50 0:19:56 Boorsma, Piet
10 MSE 0:20:04 Hofschreuder, Ronald
3 M45 0:20:06 Jong de, Auke
11 MSE 0:20:13 Jong de, Stefan
1 M55 0:20:31 Dijk van, John
1 V35 0:20:46 Berg van den, Sandra
12 MSE 0:20:46 Claessens, Stefan
4 M45 0:20:59 Stolk, Karel
5 M45 0:21:02 Messerschmidt, Marty
3 M40 0:21:06 Mulder, Raoul
4 M40 0:21:19 Wezel van, John
4 M35 0:21:36 Dijkhoff, Xander
4 M50 0:21:55 Bongers, Hans
14 MSE 0:21:56 Breedijk, Marnix
1 V50 0:21:57 Willemse-Olsthoorn, José
5 M35 0:22:03 Dankloff, Bart
5 M50 0:22:13 Koning, Jan
1 M65 0:22:14 Hoek, Peter
1 V35 0:22:18 Eugelink, Hilde
6 M45 0:22:25 Harst van der, Edwin
1 VSE 0:22:33 Leeuwen-Paay van, 
   Nathalie
6 M50 0:22:34 Claessens, Jean
2 VSE 0:22:43 Graauw de, Tobijn
7 M50 0:22:47 Jong de, Arie
5 M40 0:22:48 Leeuwen van, Rob
1 M60 0:22:48 Heijningen van, Frank
3 VSE 0:23:04 Veen van, Saskia
6 M35 0:23:09 Willering, Bas
2 M55 0:23:10 Dijk van, Jaap
7 M35 0:23:17 Franken, Niels
2 M60 0:23:18 Prooijen van, Willem
3 M60 0:23:20 Zijl, Ed
8 M35 0:23:21 Heijer den, Avram
8 M50 0:23:23 Krol, Leendert
9 M50 0:23:28 Tuit, Michiel
7 M45 0:23:34 Kokee, Henk
1 M70 0:23:35 Schipper, Jaap
8 M45 0:23:42 Roo de, Charles
2 V50 0:23:52 Geest van der, Thea
10 M50 0:23:59 Baelde, Jan
15 MSE 0:24:06 Blezer, Max
9 M35 0:24:13 Hesselink, Gijs 
4 VSE 0:24:18 Kemper, Antoinette
9 M45 0:24:20 Lende van der, Dries
11 M50 0:24:34 Aller van, Bert
2 M65 0:24:34 Graauw de, Toon
5 VSE 0:24:36 Telgen, Yvonne
3 V50 0:24:53 Heiningen-Olsthoorn van.
   Annie
6 VSE 0:25:04 Walle van der, Chantal

7 VSE 0:25:10 Boer de, Kirsten
3 M65 0:25:12 Overduin, Chiel
10 M35 0:25:14 Bos, Jeroen
8 VSE 0:25:20 Kuiper, Patty
4 M60 0:25:31 Everts, André (Attila)
10 M45 0:25:53 Ort, Coen
5 M60 0:25:56 Haasnoot, René
4 V50 0:25:57 Zwaagstra, Anaelma
4 V35 0:26:03 Brama, Liesbeth
1 V40 0:26:11 Elferen van, Birgitta
5 V50 0:26:16 Stel, Veronica
6 V50 0:26:57 Swart, Marga
3 M55 0:27:00 Dries, Peter
12 M50 0:27:10 Heijning, Jeroen
9 VSE 0:27:39 Heida, Petra
1 V45 0:27:40 Romijn, Lisa
2 V40 0:27:48 Tiggelman, Marije
7 V50 0:28:01 Eijk-Konijn, Francien
1 V55 0:28:05 Hazenbroek, Ellen
6 M60 0:28:14 Gorter, Klaas
2 V55 0:28:25 Polter, Selma
1 V60 0:28:53 Eeuwijk van, Anna
10 VSE 0:28:57 Ooms, Annemieke
5 V35 0:29:04 Heerekop, Patricia
4 V40 0:29:28 Oliver Betrian, Rosa
7 M60 0:29:33 Brecht van, Nico
13 M50 0:29:34 Cremers, Guy
2 V60 0:29:49 Cranenburgh van, Els
3 V60 0:30:36 Leeuwe van, Germaine
8 M60 0:30:38 Bronkhorst, Peter
6 V35 0:30:45 Kuiper, Sylvia
8 V50 0:31:07 Dulk den, Marijke
2 V45 0:32:14 Rog-Verbaan, Carla
9 V50 0:32:19 Koning, Petra
4 V60 0:32:19 Roel, Terry
3 V55 0:33:24 Heijningen van, Lilian
4 M65 0:33:43 Dalmeijer, Jan
5 V60 0:34:03 Gorter, Marijke
6 V60 0:34:37 Dool, Jeanette
1 V70 0:34:53 Kalisvaart, Truus
1 V65 0:35:09 Bosmans-Borneman, 
   Joannie
3 V45 0:35:14 Hoppenbrouwer, Monique

3e Clubcircuit Voorschoten'97, 
Hazerswoude, 5000 m, 13-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:19:49 Nielsen, Ole 
   (Voorschoten'97)
1 Vrec 0:22:38 Wreede de, Ulla

3e Clubcircuit Voorschoten'97, 
Hazerswoude, 10.000 m, 13-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:44:06 Plas vd, Michel
   (Voorschoten'97)
5 Vrec 0:46:19 Zijl, Ed

20e Zwirs-Knijnenburgloop, Maasdijk, 
15.000 m, 13-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:50:46 Kwist, Patrick 
   (R'dam Atletiek)
1 M35 0:58:45 Hoen 't, Jack (De Kieviten)
1 M60 0:59:40 Schaap, Henk
   (AV Haarlemmermeer)
9 M35 1:04:00 Wijnands, Jaap
26 M40 1:06:39 Boegborn, René
5 M60 1:11:17 Slijpen, Paul

Amersfoort 750(10), Amersfoort, 10.000 m, 
14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:34 Naanaa, Adnan(AAC)
1 Mrec 0:33:08 Stigter, Aart(Nederland)
1 VSE 0:42:12 Wassink, 
Sandra(Thriathlon)
769 Mrec 0:56:45 Kolb, Steven
7 VSE 1:00:31 Meijer, Else

Amersfoort 750(21), Amersfoort, 21.100 m, 
14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:17:29 Klein, Maarten(Sparta)
1 M40 1:19:41 Berg van den, Nico(Altis)
1 Vrec 1:26:54 Schip van 't, 
Anja(Amersfoortse)
1 VSE 1:30:25 Philippens, 
Nicole(Triathlon)
35 M40 1:45:17 Wissenburg, Ruud
6 VSE 2:05:30 Kinnegim, Petra
460 Vrec 2:15:07 Craandijk, Sandra

Amersfoort 750(42), Amersfoort, 42.195 m, 
14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:52:15 Verkleij, Paul
   (Loopgroep Aart Stigt.)
1 M60 3:20:00 Rijst van der Jos 
   (Clytoneus)
3 VSE 3:44:29 Straetemans, Masja
1 VSE 3:44:29 Vat van der, Mariska 
   (Triathlon)
24 M60 4:43:23 Es van, Dick

Adidas Ladiesrun (05), Rotterdam, 5000 m, 
14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
82 VSE 0:25:52 Kuiper, Patty
46 V40 0:32:15 Messerschmidt, Jolanda

Adidas Ladiesrun (10), Rotterdam, 
10000 m, 14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
44 V35 0:58:13 Brama, Liesbeth
23 V50 0:59:08 Geng, Marion
29 V55 1:14:24 Niet-Pronk de, Riet

Plaspoelpolderloop, Rijswijk, 5000 m, 
14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:20:14 Nielsen, Ole(Rijswijk ZH)
1 Vrec 0:24:20 Plantagie, Madeleine 
   (Den Haag)
11 Mrec 0:24:53 Gerritsen, Harry
4 Vrec 0:28:16 Zwarts, Jaqueline

Plaspoelpoderloop, Rijswijk, 10.000 m, 
14-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:39:21 Vulpen van, Maarten 
   (Bunnik)
27 Mrec 0:50:27 Peppinck, Roland
1 Vrec 0:50:40 Constandse, Mirja 
   (Voorhout)
35 Mrec 0:54:29 Ammerlaan, Wim
4 Vrec 0:55:52 Hazenbroek, Ellen

Singelloop, Woerden, 10.000 m, 15-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
157 Mrec 0:44:34 Geest van, Leo

Oranjeloop, Kwintsheul, 10.000 m, 
19-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:30:52 Poesiat, Thomas
   (Haag Atletiek)
1 M40 0:32:14 Padmos, Wim
   (Voorne Atletiek)
26 M40 0:42:10 Wissenburg, Ruud

6-uursloop, Den Haag, 6 uur, 20-6-2009
Pos. Cat. Afstand   Naam
1 Man 78747 Grundner, Christian 
   (Neufahrn(D))
13 Man 50166 Es van, Dick

12-uurswedstrijd, Den Haag, 12 uur, 
20-6-2009
Pos. Cat. Afstand   Naam
1 Mix 190200 Lightning Runners(-)
13 Mix 142057 Culpeppers

Molenloop, Voorburg, 5000 m, 21-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:11 Silvius, Roché
2 Mrec 0:18:09 Roodakker, Eddy
4 Mrec 0:18:54 Kanselaar, Wouter
6 Mrec 0:19:26 Leeuwen van, Peter
1 Vrec 0:20:27 Egmond van, Esther(-)
12 Mrec 0:22:21 Zijl, Ed
7 Vrec 0:24:28 Heijningen van, Lilian
8 Vrec 0:24:35 Kuiper, Patty
22 Mrec 0:25:50 Ort, Coen
17 Vrec 0:29:05 Kuiper, Sylvia

Molenloop, Voorburg, 10.000 m, 21-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:35:26 Jansson, Torbjörn 
   (Den Haag)
4 Mrec 0:37:15 Freijzer, Joost
6 Mrec 0:37:57 Post, Steven
7 Mrec 0:38:04 Terlouw, Hans
13 Mrec 0:39:34 Kneefel, Floris
14 Mrec 0:39:47 Kempkes, Peter
28 Mrec 0:42:22 Boegborn, René
29 Mrec 0:42:41 Berg van den, Alex
1 Vrec 0:43:37 Leslie, Judy(Wassenaar)
40 Mrec 0:43:37 Huibregtse, Paul
3 Vrec 0:45:15 Willemse-Olsthoorn, José
58 Mrec 0:45:29 Thuijs, Frank
62 Mrec 0:45:44 Kerste, Chandrakant
72 Mrec 0:46:26 Slijpen, Paul
9 Vrec 0:47:06 Eugelink, Hilde
11 Vrec 0:48:19 Wreede de, Ulla
102 Mrec 0:49:20 Pijpers, Rein
114 Mrec 0:50:27 Aller van, Bert
122 Mrec 0:51:04 Ton, Rob
123 Mrec 0:51:14 Krol, Leendert
18 Vrec 0:51:24 Raalte van, Anne
126 Mrec 0:51:42 Baelde, Jan
129 Mrec 0:51:47 Overduin, Chiel
153 Mrec 0:55:15 Heijning, Jeroen
157 Mrec 0:55:47 Ammerlaan, Wim
34 Vrec 0:56:15 Hazenbroek, Ellen
167 Mrec 0:57:02 Bos, Jeroen
40 Vrec 0:57:08 Meijer, Else
169 Mrec 0:57:08 Rutten, Walter
61 Vrec 1:02:38 Cranenburgh van, Els

Baanwedstrijd, Reewijk, 5000 m, 24-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:41,7 Simonse, Olaf 
   (SC Reewijk)
1 M55 0:19:37,6 Heul de, K (Avantri)
2 M55 0:23:57,3 Slijpen, Paul

Baanwedstrijd, Naaldwijk, 1500 m, 
25-6-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:03:57,0 Engels, Marnix
   (Leiden Atletiek)
1 M40 0:04:16,0 Lange de, Gerard 
   (AV Waterweg)
12 MSE 0:04:39,7 Roodakker, Eddy
15 M35 0:04:46,8 Kneefel, Floris
1 M50 0:04:47,4 Timmermans, Charles 
   (Pallas '93)
12 M40 0:04:54,9 Groenewegen, Herman
13 M40 0:04:57,6 Martens, Frans
14 M40 0:04:58,8 Philipse, Hein
18 MSE 0:04:58,8 Vierling, Gertjan
16 M40 0:05:32,6 Messerschmidt, Marty
1 M60 0:06:05,3 Luteijn, Izaak
7 M50 0:06:06,7 Dijk van, Jaap

31e Kadeloop, Schipluiden, 12.000 m, 
4-7-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:39:00 Padmos, Wim(Voorne 
Atletiek)
1 M60 0:53:01 Zuurmond, Jan 
   (Veteranen NL)
8 M60 0:58:22 Slijpen, Paul
22 M60 1:11:58 Haasnoot, René

Baanwedstrijd (800), Naaldwijk, 800 m, 
9-7-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:01:55,1 Engels, Marnix 
   (Leiden Atletiek)
1 M40 0:02:08,0 Potjes, Bennie 
   (R'dam Atletiek)
4 MSE 0:02:22,2 Vierling, Gertjan
4 M40 0:02:24,2 Groenewegen, Herman
5 M40 0:02:27,1 Martens, Frans
6 M40 0:02:36,6 Stolk, Karel
8 M40 0:02:47,1 Messerschmidt, Marty
1 M50 0:02:54,6 Dijk van, John
1 M60 0:02:58,0 Luteijn, Izaak

Baanwedstrijd (3000), Naaldwijk, 3000 m, 
9-7-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:08:57,0 Padmos, Wim 
   (Voorne Atletiek)
1 MSE 0:09:02,0 Marrewijk van, Sjoerd 
   (Olympus '70)
1 M50 0:10:33,5 Jong de, Doeke 
   (Olympus '70)
12 M40 0:10:56,5 Groenewegen, Herman
13 M40 0:11:01,9 Martens, Frans
20 MSE 0:11:04,7 Vierling, Gertjan
17 M40 0:11:41,8 Stolk, Karel
1 M60 0:11:43,1 Zuurmond, Jan 
   (AV Vet.Ned.)
4 M50 0:12:29,0 Dijk van, John
18 M40 0:12:31,2 Messerschmidt, Marty
3 M60 0:12:56,1 Luteijn, Izaak
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HRR Evenementenkalender

Datum  Loop   Circuit
15 november 2009 Duinrellcross  1 vd 4 Cross – deel 1
15 november 2009 Zevenheuvelenloop 
29 november 2009 HRR 1 van de 4 loop  1 vd 4 – deel 2
6 december 2009 Ter Speckeloop  Z&Z – 1
26 december 2009 HRR Kerststrandcross 
27 december 2009 1 van de 4 Oliebollencross 1 vd 4 Cross – deel 2
3 januari 2010 Runnersworld Bosloop  Z&Z – 2
9 januari 2010 1 van de 4 Oliebollencross 1 vd 4 Cross – deel 3
31 januari 2010 1 van de 4 Clingendaelcross 1 vd 4 Cross – deel 4
31 januari 2010 Vakantie Makelaarsloop Z&Z – 3
14 februari 2010 1 van de 4 Kopjesloop  1 vd 4 – deel 3
28 februari 2010 Roadrunnersloop  Z&Z – 4
7 maart 2010 1 van de 4 loop Sparta  1 vd 4 – deel 4
14 maart 2010 CPC 
21 maart 2010 Voorschotenloop  Z&Z – 5
28 maart 2010 Braassemloop  Z&Z – 6

Hot Road Review

Kerkpolderloop, Delft, 10.000 m, 19-7-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:17:00 Ègmond van, Lion(-)
1 Vrec 0:19:50 Straathof, Karin(-)
84 Mrec 0:25:25 Gerritsen, Harry
12 Vrec 0:28:01 Zwarts, Jaqueline

Zomerloop, Zuidzande, 10.000 m, 28-7-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:34:42 Ruelle de la, Edwin 
   (Koewacht)
38 Mrec 0:47:47 Luteijn, Izaak

6ème Trail du Val d'Heure, Ham-sur-
Heure(B), 35.000 m, 9-8-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:51:32 Tourlousse, Jochem 
   (MACW)
1 M40 3:15:00 Erp van, Mark(AVVN)
4 M40 3:27:11 Mientjes, Marcel
6 M40 3:43:35 Karelse, Jaap
10 MSE 3:43:51 Terlouw, Hans
17 MSE 3:55:02 Smit, Pascal

Worthersee 1/4 marathon, Klagenfurt(A), 
10.550 m, 23-8-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:34:04 Sostaric, Markus 
   (Sca St.Veit(A))
1 V40 0:48:34 Candelotto, Sandra 
                   (Asd Maratonnia Udinese(I))
33 V40 1:08:44 Messerschmidt, Jolanda

Worthersee 1/2 marathon, Klagenfurt(A), 
21.100 m, 23-8-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:03:56 Toroitich-Kosgei, Isaac 
   (Kenia)
1 M45 1:14:29 Kremslehner 
   (LCC Wien(A))
190 M45 1:48:16 Messerschmidt, Marty

3e HRR Timetrial, Boetveld, 5000 m, 24-
8-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:31 Hirotomi, Shinya
2 MSE 0:17:36 Freijzer, Joost
1 M50 0:17:37 Leeuwen van, Pierre
3 MSE 0:17:38 Heiningen van, Erik
1 M35 0:18:20 Silvius, Roché
2 M35 0:18:23 Kneefel, Floris
4 MSE 0:18:45 Redegeld, Huub
1 M40 0:18:50 Philipse, Hein
5 MSE 0:19:16 Kanselaar, Wouter
3 M35 0:19:24 Karelse, Jaap
1 M55 0:19:31 Stijl van der, Herman
6 MSE 0:19:43 Jong de, Stefan
4 M35 0:19:45 Vierling, Gertjan
7 MSE 0:19:50 Claessens, Stefan
2 M50 0:19:52 Leeuwen van, Peter
5 M35 0:19:52 Thewissen, Alexander
6 M35 0:19:58 Berg van den, Alex
1 M45 0:20:00 Kempkes, Peter
7 M35 0:20:01 Wijnands, Jaap
8 MSE 0:20:15 Reinders, Roelof
1 M60 0:20:21 Merx, Jacques
2 M55 0:20:32 Dijk van, John
2 M40 0:20:32 Wissenburg, Ruud
9 MSE 0:20:37 Heijnen, Floris
3 M40 0:20:47 Rutten, Walter
3 M55 0:21:17 Schaap, Zier
4 M40 0:21:25 Mulder, Raoul
10 MSE 0:21:38 Graaf de, Niels
8 M35 0:21:54 Hoff van 't, Lorenzo
1 M65 0:21:57 Breugom, Henk
2 M60 0:22:00 Prooijen van, Willem
2 M45 0:22:01 Hoek, Peter
2 M45 0:22:01 Jong de, Auke
5 M40 0:22:02 Kamsteeg, Marcel
1 V45 0:22:07 Leslie, Judy
4 M55 0:22:20 Penning, Ron
11 MSE 0:22:21 Els van, Jeroen
5 M55 0:22:25 Taal, Maarten
3 M60 0:22:35 Slijpen, Paul
9 M35 0:22:43 Franken, Niels
12 MSE 0:23:24 Waardt de, Huig
6 M40 0:23:32 Elzinga, Harrie
6 M55 0:23:38 Scheffer, Jaap
1 VSE 0:23:38 Erkenbosch, Nancy
3 M65 0:23:40 Schipper, Jaap
7 M55 0:23:40 Rip, Cees
8 M55 0:23:44 Golhashem, Ali
9 M55 0:23:46 Toor van, Hans
3 M45 0:23:54 Lende van der, Dries
3 M50 0:23:58 Aller van, Bert

4 M45 0:24:03 Roo de, Charles
13 MSE 0:24:04 Blezer, Max
2 VSE 0:24:09 Veen van, Saskia
10 M55 0:24:16 Claessens, Jean
7 M40 0:24:30 Leeuwen van, Rob
4 M65 0:24:31 Gerritsen, Harry
1 V35 0:24:32 Doodeman, Vivian
2 V45 0:24:35 Hoekstra, Margriet
3 VSE 0:24:53 Walle van der, Chantal
5 M45 0:24:56 Morre, Stan
5 M65 0:25:02 Graauw de, Toon
4 M60 0:25:12 Zijl, Ed
4 VSE 0:25:17 Kuiper, Patty
5 M60 0:25:18 Lasiera Martinez, Julio
8 M40 0:25:27 Baarle van, Adrie
2 V35 0:25:30 Junte, Marlies
5 VSE 0:25:45 Duijndam, Marlies
6 M60 0:25:48 Gort, Roel
9 M40 0:25:49 Dijkhuizen, Marco
1 V50 0:26:01 Geng, Marion
6 VSE 0:26:01 Kemper, Antoinette
4 M50 0:26:05 Dunn, Mike
3 V35 0:26:08 Meijer, Else
7 M60 0:26:24 Ammerlaan, Wim
7 VSE 0:26:37 Agthoven van, Monique
8 M60 0:26:41 Haasnoot, René
8 VSE 0:26:51 Erkenbosch, Angelique
6 M45 0:27:07 Ort, Coen
2 V50 0:27:18 Orie, Marijke
9 M60 0:27:21 Coster, Jaco
10 M60 0:27:49 Otte, Frank
3 V50 0:28:24 Eijk-Konijn, Francien
5 M50 0:28:28 Wamelink, Wiebe
1 V55 0:28:36 Laan van der, Marjo
9 VSE 0:28:44 Alkemade, Jolanda
4 V40 0:29:00 Tiggelman, Marije
1 V60 0:29:20 Meesterburrie, Ynes
6 M65 0:29:25 Crielaard, Cees
2 V60 0:29:30 Cranenburgh van, Els
3 V45 0:29:40 Meer van der, Yvon
2 V50 0:29:42 Wagenaar, Heleen
4 V50 0:30:26 Dulk den, Ada
11 M60 0:30:50 Brecht van, Nico
5 V40 0:31:04 Borsboom, Marjolijn
1 M70 0:31:18 Meinders, Piet
10 VSE 0:31:25 Meulen vd, Sanne
7 M65 0:32:15 Herps, Anton
4 V45 0:32:16 Eggink, B J
3 V60 0:32:28 Roel, Terry
8 M65 0:33:01 Dalmeijer, Jan
5 V55 0:33:26 Mahler, Margery
1 V65 0:34:00 Bosmans-Borneman, 
   Joannie
1 V70 0:35:53 Kalisvaart, Truus
1 M75 0:36:33 Schalkwijk, Kees
9 M65 0:37:14 Veelo, Peter

Sparta Games, Den Haag, 800 m, 30-8-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:02:10,0 Jansen, Lars(Phoenix)
1 Mmas 0:02:12,4 Beer de, Herman(AV'40)
4 Mmas 0:02:53,8 Luteijn, Izaak

Vlietloop, Voorschoten, 5000 m, 6-9-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:15:58 Groen, Gijs (Den Haag)
4 Mrec 0:15:58 Heiningen van, Erik
5 Mrec 0:17:01 Silvius, Roché

6 Mrec 0:17:50 Redegeld, Huub
11 Mrec 0:18:51 Kanselaar, Wouter
12 Mrec 0:18:57 Claessens, Stefan
1 Vrec 0:19:59 Jongerius, Marlies 
   (Wateringen)
4 Vrec 0:21:03 Berg van den, Sandra
32 Mrec 0:22:11 Luteijn, Izaak
6 Vrec 0:22:24 Wreede de, Ulla
35 Mrec 0:22:36 Waardt de, Huig
8 Vrec 0:23:21 Leeuwen van, Hester
41 Mrec 0:23:22 Baelde, Jan
42 Mrec 0:23:25 Claessens, Jean
45 Mrec 0:23:36 Lende van der, Dries
13 Vrec 0:24:04 Kuiper, Patty
14 Vrec 0:24:30 Raalte van, Anne
57 Mrec 0:25:22 Ort, Coen
33 Vrec 0:28:00 Polter, Selma
98 Mrec 0:50:29 Roo de, Charles

Vlietloop, Voorschoten, 10.400 m, 6-9-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:36:04 Veldhooven van, Maurice 
   (De Lier)
16 Mrec 0:41:21 Leeuwen van, Peter
1 Vrec 0:43:02 Hartman, Esther 
   (Voorschoten)
28 Mrec 0:43:42 Berg van den, Alex
50 Mrec 0:47:16 Groeneveld, Jan
65 Mrec 0:48:38 Molenkamp, Jan
11 Vrec 0:49:23 Erkenbosch, Nancy
103 Mrec 0:50:54 Kokee, Henk
110 Mrec 0:51:24 Reinicke, Ed
122 Mrec 0:52:27 Wils, Bart
18 Vrec 0:53:09 Heitkamp, Lisanne
134 Mrec 0:54:04 Peeren van, Ralf
25 Vrec 0:54:40 Junte, Marlies
150 Mrec 0:55:17 Vlasblom, Fred
156 Mrec 0:55:38 Maanen van, Gerard
166 Mrec 0:56:40 Heijning, Jeroen
39 Vrec 0:57:28 Duijser, Sandra
183 Mrec 0:58:04 Dunné van, Paul
46 Vrec 0:58:46 Meer van der, Yvon
63 Vrec 1:00:55 Tiggelman, Marije

Vlietloop, Voorschoten, 16100 m, 6-9-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam.
1 Man 0:57:37 Anker, Vincent (Leiden)
11 Man 1:06:11 Kempkes, Peter
1 Vrouw 1:08:42 Bosker, Diny (Leiden)
4 Vrouw 1:13:12 Leslie, Judy
33 Man 1:13:21 Messerschmidt, Marty
33 Man 1:13:21 Thuijs, Frank
51 Man 1:17:01 Kamsteeg, Marcel
61 Man 1:19:33 Golhashem, Ali
97 Man 1:24:54 Ficker, Robert

Tilburg Ten Miles, Tilburg, 16.100 m, 
6-9-2009
Pos. Cat. Tijd   Naam
1	 Mrec	 0:46:07	 Guta,	Abiyote	(Ethiopië)
1 Mbus 1:01:16 Hoek vd, Dennis (Tilburg)
8 Mbus 1:04:17 Freijzer, Joost
1 Vrec 1:06:59 Dillen, Kim (GVAC)
29 Mbus 1:09:41 Merx, Jacques
79 Mrec 1:11:22 Mullekes, Henk
40 Vrec 1:18:44 Tellier, Nicky
336 Vrec 1:34:16 Craandijk, Sandra
369 Vrec 1:35:42 Verpoort, Nellie

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Floris Kneefel (voorzitter) 06-2060 3621
Annet Manders (secretariaat) 070-385 7496

TRAINERSCORPS
Carla van Beelen   070-511 8141
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif   070-383 7024
Marcel den Dulk   06-5497 4263
Pieter de Graaf   06-2541 3636
Jos de Graaf   070-386 7300
Henk Hoogeveen   06-5472 1822
Ben van Kan   070-397 8253
Erik Kerklaan   070-393 8512
Jan Koning   070-355 4866
Henk van Leeuwen  070-386 0233
Peter van Leeuwen  070-347 2673
Izaak Luteijn   06-2239 8576
Wim Moolhuijzen   070-327 0647
Peter Kempkes   06-1192 5029
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk   070-394 4677
Ed Reinicke   0174-22 1710
Terry Roel   070-347 4567
Jan Ruigrok   070-393 0209
Herman vd Stijl   070-393 9485
Eric Walther   06-3038 0768
Ed Zijl    06-2309 5534
Jacqueline Zwarts (aerobics) 06-20558108

PARAMEDISCH CORPS
Fysiotherapeut:
Dannis v.d. Berg   06-5111 0224
Maandagav. na 20.00 uur  070-386 4053
  
Masseurs:
Trudy de Lange ma/wo avond 06-4215 0679
Johan Koopman do avond  070-347 6131
Peter Hoek di ochtend 070-350 5281
  
Vertrouwenspersoon:
Caroline van Enst mobiel   06-2386 8104
   Werk 070-300 9086
   Thuis 070-517 0057
 

BESTUUR
Het bestuur van              THE HAGUE ROAD RUNNERS
                                       Groenendaal 11
                                       2244 BK Wassenaar 070-328 1025
•	 Toon de Graauw (voorzitter) 070-385 8681
         E: voorzitter@hagueroadrunners.nl  06-2954 0931
•	 Leendert Remmelink (secretaris)  070-363 8393
        E: secretariaat@hagueroadrunners.nl 
•	 José Willemse (2e secretaris) 070-317 5869
        E: secretariaat@hagueroadrunners.nl 
•	 Izaak Luteijn (wedstrijdsecr.)  06-2239 8576
        E: wedstrijdsecretariaat@hagueroadrunners.nl 
•	 Willem van Prooijen (penningmeester) 070-385 3433
        E: penningmeester@hagueroadrunners.nl  06-5327 9426
•	 Jelle van der Veen (accommodatie) 070-323 6092

LEDENADMINISTRATIE
Willem van Prooijen   070-385 3433
E: ledenadministratie@hagueroadrunners.nl 06-5327 9426
Aanmelden op clubavonden bij de trainers Ben van Kan of Ed Zijl
of  op dinsdag- of donderdagochtend bij Terry Roel.
Afmelding vóór 1 november bij de ledenadministrateur
Contributiebetalingen op Postbank 2636075 t.n.v. HRR Contributie

CLUB VAN 100
Rabobank Den Haag en omgeving rekeningnr: 14.01.58.235
•	 Ben Hermans (Voorzitter) 070-347 3873
•	 Han Elkerbout (Vice-voorzitter) 070-383 5386
•	 Aad Overdevest (penningmeester) 070-517 1822
•	 Frans Perdijk  (bestuur)  070-394 4677

BARCOMMISSIE
•	 Willem Maasland  (Voorzitter) 06-5379 6475
•	 Ruud van Groeningen   06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
•	 Hilde van der Wee    06 4549 0339
•	 Monique Parisius    06 1739 7793

WEBMASTER
•	 Peter Wisse    06-1753 1347
Email:   webmaster@hagueroadrunners.nl
Website HRR :  www.hagueroadrunners.nl
Website racing Team: www.hrr-racingteam.nl

CLUBKLEDING
•	 Ed Zijl    06-2309 5534
        E: ehzijl@ziggo.nl

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
P/a Groenendaal 11       redactie@hagueroadrunners.nl
      2244 BK  Wassenaar  
André Westerhuis  06 1830 6901 wesnet@ziggo.nl
Heleen Wagenaar  joopheleen@kpnplanet.nl 
 




