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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 3 januari 2010

Aan de leden van The Hague Road Runners
Aan de leden van de Club van Honderd

Beste genodigde, beste Roadrunner,

Nog een feestelijke maand te gaan en het nieuwe jaar 2010 gaat van start. Ongetwijfeld heb je al een 
paar goede voornemens op sportief gebied voor het komende jaar, maar eerst gaan we nog even 
lekker genieten van de feestdagen. 

2009 is een prachtig jaar geweest met tal van activiteiten in het kader van ons 25–jarig jubileum. Als 
HRR kijken wij hierop met veel plezier terug.  

We houden een goede traditie in ere. Dat betekent dat wij het begin van het nieuwe jaar met elkaar 
vieren, even stilstaan bij het jaar dat achter ons ligt, maar vooral ook vooruitkijken naar een jaar vol 
sportieve uitdagingen dat voor ons ligt. Daarom nodigen wij jou en je partner graag uit om op zondag 
3 januari a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur in ons clubgebouw aan de Groenendaal 11 te Wassenaar 
met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

Wij kijken uit naar jullie komst!

Namens het bestuur van    Namens het bestuur van de 
THE HAGUE ROAD RUNNERS,   CLUB VAN 100, 

Toon de Graauw     Ben Hermans
Voorzitter     Voorzitter

Laufen macht spass (editie Deutschland)
Voor een marathon kun je nog zoveel trainen, het komt aan op de vorm en de omstandigheden van 
de dag. Een veel gehoorde wijsheid die zondag 20 september bewaarheid is geworden voor de 
leden van de marathongroep van trainer Frans Perdijk. Zij waren afgereisd naar Berlijn om de we-
reldrecordhouder Gebreselassie te steunen bij zijn nieuwe poging het wereldrecord nog scherper 
te zetten. Waar met name het warme weer Haile en een deel van Gruppe Perdijk parten speelde, 
konden er vooral door het enthousiaste support van de meegereisde groupies (m/v) toch voor de 
overigen maar liefst zeven(!) persoonlijke records worden genoteerd. Hieronder het verslag.

het ook hier aan de paprikachips, een terugkerend 
thema tijdens de trip. Redelijk uitgerust staan we 
ruim zeven uur later in Berlijn. Dan wordt het even 
zoeken voor het openbaar vervoer. Een lange rij 
wachtenden bij de informatiebalie, de kaartautoma-
ten van de U-baan die niet goed zijn te vinden en de 
storing bij de S-baan geven wat aanloopproblemen. 
Floris ontpopt zich gelukkig als een zeer gedreven 
reisleider en loodst ons via een aantal overstappen 
naar hotel Heidelberg.

Verkennen en voorbereiden
Terwijl de supporters alvast de stad gaan verken-
nen, is de Expo het eerste reisdoel voor de lopers. 
In de gebouwen van het voormalige vliegveld Tem-
pelhof kunnen niet alleen de startnummers worden 
opgehaald, maar is zoals altijd weer veel ruimte in-
geruimd voor de handel. Dit maal echter niet alleen 
de gebruikelijke kleding, uitrusting en loopreizen. 
Buiten op het platform staan ook de nodige tentjes 
met koek en zopie: Op zijn Duits betekent dat dus 
bratwurst en grote pullen bier. 

Na deze verplichtingen is het tijd voor plezier. De 
hele Gruppe Perdijk, inclusief gastleden Nicky, Flo-
ris en Dannis, verzamelt zich in een restaurant in 
de uitgaanswijk Mitte. Het marathonmenu verenigt 
het nuttige, koolhydraten stapelen, met het aan-
gename, een lekkere pasta maaltijd. Aan het eind 
van de maaltijd wordt het tijd voor de onthulling en 
uitreiking van de wedstrijdshirts. Vanwege de ver-
knochtheid van de trainer aan het oude clublogo 
heeft Hein gezorgd voor passende opdruk, met 
dank aan Henk Hoogeveen (zie de foto). Frans is 
zichtbaar verguld met deze geste. De feestvreugde 
werd (met name door de groupies tot laat) voorge-
zet in de cocktailbar naast het hotel.

En tja, na zo’n avond blijkt de animo voor de 
‘Fruhstücklauf’ op zaterdag zeer beperkt. Alleen 
roommates Bert en John zijn op tijd present voor 
de 6 km dribbel van slot Charlottenburg naar het 
Olympisch stadion. De rest neemt de gelegenheid 
te baat om uit te slapen. Na het ontbijt is het tijd 
om de stad te verkennen. En zeker als de citytour-
bussen niet overal kunnen komen vanwege de af-
zettingen voor de marathon, is de fiets in Berlijn een 
prima alternatief. We huren bij bahnhof Zoo (ja die 
van die film) een aantal choppermodellen met dikke 
banden. Hoeven we ook niet zo uit te kijken voor 
de tramrails! Al fietsend kun je goed de verschillen 
in bouwstijlen tussen het vroegere West en Oost 
Berlijn bekijken. Onder leiding van Reiseführerin 
Jolanda van JoMa Travel fietsen we langs de be-
kende bezienswaardigheden van de stad: Gedächt-
niskirche, Reichstag, Dom, TV-toren, synagoge 
en Checkpoint Charlie. We verkennen echter ook 
de start en finish bij de Brandenburger Tor. Daar 
maken we alvast foto’s voor het geval de Ziel niet 
wordt gehaald. 
De lunch gebruiken we op een aangename plek. 
Aan de rand van de wijk Kreuzberg is een locatie 

Het is vrijdagochtend 18 september tegen 
half zeven. Op het perron van Den Haag 
Centraal verzamelt zich een groep van 13 

lopers en supporters voor de verplaatsing per trein. 
Ondanks het vroege uur zit de joligheid er al goed 
in; het artikel in het vrouwenblad over de aandacht 
voor je “IK” met praktische tips scoort daarbij hoog. 
Gelukkig kan de wel wakkere conductrice er goed 
mee omgaan. In Utrecht wordt de NS verruild voor 
de luxe ICE-trein. Veel ruimte, comfort en een res-
tauratiewagen voor ontbijt en lunch. Helaas ontbrak 

Fysio-speak
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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 13 januari 2010. 
Stukken aanleveren kan via:
 redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie  – André Westerhuis,   
  Heleen Wagenaar
Advertententies  – Informatie over 
  advertentietarieven is 
  verkrijgbaar bij
   Willem van Prooijen 
  (zie clubinfo pag. 12)
Vormgeving – De Groene Vraagbaak
Drukwerk  – Zijlstra drukkerij
Fotografie – 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

 

Van de Voorzitter 

'Jubileum high’ en ‘Chinese Vrijwilligers’

Het jubileumjaar loopt ten einde en we kun-
nen terugkijken op een spetterend jaar.
Aan de jubileumloop, de familiedag, het ju-

bileumfeest en de barbecue werd door vele leden 
meegedaan. Alle activiteiten waren zeer geslaagd, 
mede dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers, 
sponsoring en de intensieve niet aflatende drive 
van de feestcommissie. We kunnen dus niet alleen 
goed hardlopen maar ook gezellige en uitbundige 
feesten organiseren. Bij alle herinneringen hieraan 
heeft het bestuur bij de 1 van de 4 loop van onze 
vereniging in november een blijvende herinnering 
uitgedeeld, een herinneringsbeker met het jubile-
umlogo. In de wandelgangen, die in ons clubhuis 
overigens maar kort zijn, wordt al gesproken over 
het herhalen van enkele activiteiten in 2010! Er zul-
len dan wel nieuwe initiatiefnemers moeten komen 
want de feestcommissie heeft zichzelf opgeheven 
en haar ‘bidbook’ in de kast opgeborgen tot het jaar 
2014. Naast het bekende ‘runners high’ hadden ve-
len van ons dus dit jaar ook nog een ‘jubileum high’.
In dit jubileumjaar hebben we niet alleen gefeest 
maar zijn er ook vele nieuwe zaken aangepakt. De 
Technische Commissie heeft een stevige impuls 
gegeven aan het trainersoverleg en aan de afstem-
ming van de loopgroepen. Ze heeft een trainers-
reglement opgesteld en ze heeft een cursus voor 
beginnende lopers gestart. Het logo en de website 
zijn vernieuwd en de Hot Road Review heeft een 
nieuwe lay-out. De Algemene Ledenvergadering 
in oktober ging akkoord met de begroting 2010 en 
het instellen van een reglement voor ‘Lid van Ver-
dienste’. Het voorstel voor gezinskorting werd afge-
stemd op grond van het argument dat de contributie 
niet hoog is en het geld, bij het niet doorgaan van 
de korting, goed in de vereniging gebruikt kan wor-
den. Alleen de vernieuwing van de clubkleding wil 
nog niet vlotten. Onze bordeauxrode kleur maakt 
het niet gemakkelijk een goed ontwerp te laten ma-
ken. Maar wat er van deze kleur ook gezegd kan 
worden, als je in clubkleding loopt val je in de wed-
strijden direct op als Road Runner en word je aan-
gemoedigd door leden die supporteren!
In diverse publicaties over de loopsport kun je lezen 
dat deze nog steeds groeit. Aandacht voor gezond-
heid en een goede conditie worden genoemd als 
voornaamste redenen. Daarnaast zijn gezelligheid 
en plezier voor veel mensen redenen om bij een 
club te gaan lopen. Liep men vroeger vaker alleen, 
tegenwoordig is het sociale aspect van de loopsport 
ook belangrijk. Onze vereniging profiteert in zekere 
zin van deze groei en voorziet ook in het aspect 
gezelligheid en plezier. De diverse activiteiten van 
de loopgroepen zijn hiervan een voorbeeld. 
Voor het bestuur roept dit de vraag op: hoe vangen 
we deze groei op? Het clubhuis heeft namelijk zo 
zijn (ruimtelijke) beperkingen en we kunnen niet zo-
maar een blik vrijwilligers opentrekken om alles in 
goede banen te leiden. Op beide onderdelen wordt 
het komende jaar vanuit het bestuur stevig ingezet. 
Wat betreft het eerste punt, de uitbreiding van het 
clubhuis, zal het accent liggen op de financiering, 
terwijl voor het tweede punt zal worden gefocust op 
de werving van meer vrijwilligers. Het bestuur kan 
immers niet alléén de ledengroei opvangen en zal 
daarom de leden vragen om meer vrijwilligersinzet 
bij de vereniging. Er zal hier vanzelfsprekend geen 
sprake zijn van zogenaamde ‘Chinese Vrijwilligers’ 
*: mensen die verplicht worden om vervelende ta-
ken op zich te nemen. Integendeel: bij de Road 
Runners vrijwilligerswerk doen, is hartstikke leuk.

Toon de Graauw
Voorzitter HRR

Van de penningmeester
Sportverenigingen betalen geen successierechten meer over 
schenkingen en legaten
Bij het Belastingplan 2009 is in de Successiewet 
de vrijstelling opgenomen voor "verkrijgingen" door 
een landelijke sportorganisatie of een daarbij aan-
gesloten amateursportvereniging of stichting.
Deze vrijstelling is nu gerealiseerd doordat de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, mevrouw Bussemaker, bij ministeriële rege-
ling d.d. 19 juni 2009 de landelijke sportorganisaties 
heeft aangewezen waar dit voor geldt. De regeling 
geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2009.
Met deze regeling is er een einde gekomen aan 

de in vele ogen onrechtvaardige en onbegrijpelijke 
belastingheffing op giften en nalatenschappen aan 
sportverenigingen.
De gulle gevers kunnen helaas de gift (nog) niet in 
aftrek brengen voor de eigen inkomstenbelasting, 
zoals dat met giften aan andere goede doelen en 
bijvoorbeeld politieke partijen wel het geval is. Hoe-
wel een steeds grotere groep kamerleden daar wel 
voor leek te pleiten, is die onrechtvaardigheid nog 
niet verdwenen.
Willem van Prooijen, penningmeester
overgenomen van de site van de Atletiekunie

Bestuursvergadering  29 september 2009:
- De Dutch Runners Guide vervalt per 1-1-2010. 
Deze is nog wel digitaal in te zien.
- Toon de Graauw en Paulien Wijnvoord volgen de 
cursus vrijwilligersbeleid van de AtletiekUnie.   
  Paulien wil de taak van vrijwilligerscoördinator op 
zich nemen en tevens een kleine werkgroep oprich-
ten.
- De ledenadministrateur wil in 2010 de contributie-
brieven via de e-mail versturen. Het bestand met  
de e-mail adressen wordt up to date gemaakt.
- Voortaan kunnen nieuwe lopers zich via de web-
site digitaal aanmelden. 
- Het bestuur gaat akkoord met invoering nieuwe 
barprijzen per 1 januari 2010. Het streven is naar   
eenvoud: de verkoopprijzen zijn alleen nog maar  
€ 0,60 / € 1,00 / € 1,50. Dit maakt het voor de bar-
medewerkers makkelijker en sneller om de bestel-
lingen uit te rekenen en aan te strepen. 

- Er komt een automatische spoelinrichting bij de 
douches ter voorkoming van legionella. Dit wordt  
begin november door de gemeente aangelegd. De 
werkzaamheden worden in het kader van stimule-
ring Haagse economie uitgevoerd.
- In de vergaderkamer komt een kast voor opslag 
materiaal voor communicatie en redactie.
- De oude stoelen in het clubhuis zullen gratis van 
de hand gedaan worden.
- José Willemse meldt dat zij volgend jaar april na 
13 jaar uit het bestuur zal gaan. 

Berichten vanuit het bestuur
Bestuursvergadering 3 november 2009:
- Tijdens het voorzittersoverleg met de AtletiekUnie 
is gesproken over de startvakverdeling bij de CPC.  
Anderen hadden dit ook al naar voren gebracht. In 
de evaluatie zal dit punt worden meegenomen.
- Leden kunnen vuilnisbakken kopen tegen vrien-
denprijs. Inlichtingen bij het bestuur.  
 

De laatste bestuursvergadering in 2009 staat ge-
pland voor 15 december.

Van de 
ledenadministratie
 
De controle actie per e-mail van begin oktober is 
een groot succes geworden. Heel veel mensen 
hebben gereageerd en hun correcties gestuurd. 
Dit geeft goede hoop dat de contributierekeningen 
straks in januari op de juiste gegevens zijn geba-
seerd.
Zoals bekend is de termijn voor opzeggingen voor-
bij. Maar de noodzaak blijft om wijzigingen van 
adres, telefoon, e-mail zo snel mogelijk door te 
geven. En bij deze ook het verzoek aan leden, die 
geen internet hebben, om hun gegevens - voorzo-
ver die de laatste tijd gewijzigd zijn - middels een 
briefje naar mij op te sturen.
Elders is al vermeld: de contributie wordt € 120,00 
per jaar en het inschrijfgeld € 15,00. Daarnaast 
verhoogt ook de Atletiekunie haar tarieven; naar 
verwachting gaan de kosten voor een wedstrijdli-
centie omhoog naar € 19,70. Dit moet op moment 
van schrijven echter nog door de unieraad worden 
goedgekeurd.
De contributierekeningen komen volgend jaar voor-
zover mogelijk per e-mail en anders met de post. 
Wacht svp met betalen tot je je rekening hebt ont-
vangen.
Ook wat de aanmeldingsprocedure betreft willen 
we met onze tijd meegaan. Er zijn plannen om dit 
via het internet mogelijk te maken, uiteraard naast 
de vertrouwde methode van het invullen van een 
formulier op de club. Als het zover is, zal dit duidelijk 
op de website kenbaar worden gemaakt!
Totaal over 2009 hebben we 100 afmeldingen en  
tot nu toe 121 aanmeldingen. De gestage groei zet 
dus lekker door.

Willem van Prooijen

Afmeldingen 
(alle 72 t/m eind van dit jaar)

Margot Bakker
Monique Beenhakkers
Jan van den Berg
Nienke Betlem
Tonny van den Biggelaar
Astrid Blankendaal
René Boegborn
Alexander  Bolle
Karien de Bont
Crista Braun
Joop Brom
Debbie Brongers
Merijn Bronsgeest
Karin Brouwer
Riet de Bruin
Nicole Dijkmans-Verheijen
Marian  Dobbe-Kluijtmans
Femke van Donkelaar
Cor den  Dulk
Albien den  Dulk-Salters
Timothy Dunn
Corrie van Egmond
Saffira Griffioen-van den Bergh
Dirk Jan van Grinsven
Simon Hack
Bert de Jong
Pauline Keunen-Dekkers
Margriet Kleipool
Monique Klok
Steven Kolb
Barry Koning
Johan Koopman
Astrid Lambertz
Coleta de Langen-van de Graaf
Peter Leegstra
Sigmund Lentze

Simonette Lentze-Muller
Dick van Lith
Berthie van Lith-Dumont
Dorien Lobeek
Marie-Laure van Loenhout-Orr
Willemijn Logtenberg
Mar Luyten
Marianne Luyten-van Gent
Petra Meijboom
Nienke Meijer
Joan Melis
David Muiderman
Peter Murphy
Kees Nooter
Wim Paardekooper
Edwin Perdijk
Carina Poley
Fred Rila
Rickie Roelofsen
Renée van  Rongen
Chris van Ruijven
Tessa Schaap
Corine Schmal
Marco Scholtens
Ingrid Schröfer
Angel Sellier
Rob van Son
Remco Tillemans
Sandra Tulen
Frederieke Vermeer
Nancy Visser
Judith Vollebregt
Ingeborg de Vries
Hans Wemmers
Bas Willering
Margot Zylicz

Aanmeldingen (23)

Gerard Verhulst
Kathy van Prooijen-Keijzer
(opnieuw)
Richard Wirschell
Anouk Wirschell-Hazekamp
Marlene Burns
Sheila Gullick
Lisette Blommers
Oscar Vermeer
Menno Termaalen
Marlie van Eil
Gregor de Graaf
Mukta Henning
Alex Smits
Sylvie Didier
Pieter van Os
Marjan Osendarp
Leon Smet (opnieuw)
Jeanne Spaan
Frances Arbouw
Mariska Stumpf
Leo de Munk
Wim van Leyde
Tessa van der Sluis

Voor al uw stucwerk
Reconstructie van ornamenten
Restauratiewerk

Voor stucadoorswerk in huizen ouder 
dan 2 jaar slechts 6 % BTW-tarief

Lid van Bedrijfsschap & NOA

S.C.S. Sadhoe
06-20010154 / 070-3626257
Email: majolienstuc.nl
www.majolienstuc.nl

mailto:redactie@hagueroadrunners.nl
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genaamd ‘Freischwimmer’ die lijkt op een boten-
huis voor roeiboten. Op de vlonders is een restau-
rant gebouwd dat een relaxte loungesfeer uitstraalt. 
Bij de buren gaat het er nog relaxter aan toe. Op 
een terrein met grote loodsen waar blijkbaar veel 
kunstenaars gebruik van maken, ligt namelijk het 
‘Badeschiff’.  Aan de oever van de Spree is een stuk 
strand gemaakt. Daaraan vast een vlonder en dan 
een schip waarvan het ruim is gevuld met zwemwa-
ter. Een zwembad in de rivier! Het geheel compleet 
met loungemuziek en dito stoelen en bedden. Voor 
ons even een beetje thuisgevoel.

Na afloop van de tour is het tijd voor een kleine rust-
pauze. Hein, die erin is geslaagd de week voor de 
marathon zijn enkel te verstuiken door tijdens een 
partijtje golf in een konijnenhol te stappen, wordt 
door Dannis nog geprepareerd voor de wedstrijd. 
Daarna is er de groepsfoto in hét shirt en een korte 
verplaatsing naar een Italiaans restaurant (hoe ver-
rassend aan de vooravond van een marathon) aan 

de overkant van de straat. Ditmaal vergezeld door 
supporter Peter Barnard. Het is wederom erg gezel-
lig, alhoewel hier en daar de zenuwen al zichtbaar 
worden. Al vroeg wordt het stiller, alhoewel onze 
supportersschare (plus een paar relaxte lopers) 
na afloop van het diner in de reeds genoemde bar 
nog menigmaal met luid gelach de stilte van avond 
doorbreekt. 

En dan…
Zondag 20 september, D-day! Al vroeg (06.00 uur) 
is in hotel Heidelberg de onrust merkbaar. De lo-
pers bereiden zich al dan niet zenuwachtig voor 
op de komende inspanning. Na een licht ontbijt 
verzamelt eenieder zich voor het hotel. We zouden 
geen Hollanders zijn als er niet om 07.00 uur op 
zondagmorgen iemand toegezongen wordt voor 
haar verjaardag! In ieder geval is het voldoende om 
de supporters, voor zover ze niet al wakker waren, 
alsnog te wekken. Onder leiding van de ons wel-
bekende tourleider Dannis wandelen we naar het 
start/finish gebied bij de Reichstag. Daar is het een 
drukte van belang, vooral voor de toiletten. Kleding-
zakken inleveren en dan naar de startvakken. Het 
is een indrukwekkend gezicht, al die 40.000 lopers 
die zich verzamelen op de straat van de 17de  Juli. 
Boven de menigte verheven op een aantal podia 
verspreid over het startvak verzorgt een aantal da-
mes de warming-up. De spanning loopt op als de 
handbikers, begeleid door een opslepend muziek-
ritme, om kwart voor negen van start gaan. Helaas 

geen Berlijnse variant op Lee Towers; dat heeft Rot-
terdam dan toch beter voor elkaar!
Iets voor negen begint het collectieve aftellen. Om 
negen uur precies klinkt het startschot en wordt een 
grote tros ballonnen losgelaten. De menigte zet zich 
in beweging. De weg is dusdanig breed dat we al 
snel het beoogde tempo kunnen oppakken. Aan de 
kant al veel mensen op de been die ons enthousiast 
aanmoedigen, zoals het bedienend personeel van 
biergarten Hooters. Na zo’n twee kilometer zien we 
voor het eerst onze eigen groupies, die ons voor-
uitschreeuwen. De verzorging langs het parcours 
is uitstekend. Vanaf km 5 om de tweeënhalve kilo-
meter een drankpost. Zeer welkom met het warme 
weer! Ook de muzikale omlijsting is erg goed. Re-
gelmatig bandjes langs de weg met jazz, lounge en 
popmuziek; in Kreuzberg zeer toepasselijk voorzien 
van Arabische invloeden. 

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het warmer. De 
temperatuur zal in de loop van de dag de 27 graden 
(in de schaduw!) bereiken. Het blijkt dat vandaag de 
uitdrukking ‘men sweat, women glow’ van toepas-
sing is. Zeker na zo’n 30 km zien de heren lopers er 
zeer verhit en transpirerend uit. Bij Juliette en Myra 
oogt het daarentegen ook dan nog moeiteloos. De 
aanmoedigen van de groupies zijn in deze toch wel 
zware omstandigheden meer dan welkom. Overi-
gens is het voor onze supporters ook een hele op-
gave. Per punt slagen ze erin om zeker 10 lopers 
van de groep een hart onder de riem te steken. Om 
dan zich het snot voor de ogen te fietsen om op tijd 
te zijn voor de volgende passage. Zo slagen ze erin 
om op vier plaatsen langs het parcours te staan. 

Door het warme weer moet ook Haile eraan gelo-
ven. Geen nieuw wereldrecord en de organisatie 
kan dan ook de uitgeloofde beloning van een ton 
euries in de zak houden. Het warme weer wordt ook 
een spelbreker voor mijn recordpoging. Tot km 25 
lig ik op schema, daarna gaat het moeizaam. Als ik 
na km 32 kramp krijg, zakt mijn tempo in. Ik besluit 
mijn doelstelling te wijzigen en zoveel mogelijk te 
gaan genieten. Iets na het 35 km punt staan er bed-
den langs de kant. Twee dames zijn bereidwillig om 
mijn hamstrings te masseren, waardoor ik na een 
paar minuten weer wat relaxter door kan lopen. 
De finish is grandioos! De Coolsingel valt erbij in 

het niet (of het moet zijn dat ik deze keer meer op 
de omgeving dan op de tijd heb gelet). De brede 
toegang over ‘Unter den Linden’ naar de Branden-
burger Tor is natuurlijk al een prachtige ervaring. Na 
de Tor loop ik nog een paar honderd meter over een 
brede weg met aan weerszijden veel drukbezette 
tribunes. De vele aanmoedigingen en opzwepende 
muziek geven me het gevoel dat naar de finish te 
worden gedragen. En na de meet is er natuurlijk 
(weliswaar alcoholvrij) bier!

Felicitaties en bier
Om verloren vocht aan te vullen, verzamelen we 
na de finish op een zonovergoten terras aan de 
oever van de rivier. Iedere nieuwe finisher wordt 
luidkeels juichend verwelkomd door de groupies 
en mag de felicitaties, zoenen en bloemen in ont-
vangst nemen. We laten ons de bieren en overige 
versnaperingen (helaas, weer geen paprikachips) 
goed smaken en bespreken onze ervaringen. Aan 
het eind van de middag gaat het weer richting ho-
tel. De U-bahn is erg druk met allemaal vermoeide 
en bezwete lopers. Op zijn Japans worden de me-
trostellen gevuld; alleen de handschoentjes van het 
personeel ontbreken!
Weer terug in het hotel is het tijd voor douche en 
bad, nog meer napraten en nog meer aanvullen 
van het vochtverlies. Bert zorgt voor een surprise: 
Champagne voor de hele groep. ’s Avonds wordt 
de locale horeca in de buurt van de Savignyplatz 
bezocht. Al vroeg valt echter het doek. Moe maar 
voldaan zoeken de meesten hun mandje op. De 
maandag wordt gebruikt voor de terugreis van een 
zeer geslaagd weekend.

Wat nog rest is het voorstellen van Gruppe Perdijk 
in de Berlijnsamenstelling:
De lopers:
Frans Perdijk (naamgever en trainer van dé ma-
rathongroep van de HRR), Juliette Schop, Myra 
Meijering, Bert van Aller, Chris Nollkaemper, Dan-
nis van den Berg, Floris Kneefel, Gertjan Vierling,  
Hein Philipse, John van Dijk, Marcel Kamsteeg, 
Marty Messerschmidt, Robert Ficker, Simon Jan-
sen en Rupert.
De groupies/supporters:
Geeske, Francien, Jolanda, Kathleen, Miranda, Ni-
cole, Marc en Bally.  

Het jaarlijkse CPC-weekend wordt komend 
jaar gehouden op  5, 6 en 7 februari in 
Bakkum (net boven Castricum in Noord 

Holland). De ideale warmingup voor de CPC en 
natuurlijk een enorm gezellig en sportief weekend 
met bekende en nog onbekende clubgenoten. Ben 
jij ook van de partij?!

Wat gaan we doen?
Het belooft een gezellig en sportief weekend te 
worden met een gevarieerd programma. Zaterdag-
middag starten we met een prachtige loop door het 
omringende natuurgebied. Ervaren lopers kunnen 
zich lekker uitleven met een lange duurloop en 
voor de minder ervaren lopers is er een korte route 
terug. Daarnaast kun je ook fietsen, wandelen en 
Nordic walken. Wij zorgen voor kaarten met mooie 
wandel- en fietsroutes. Er zal voor iedere smaak en 

voor ieder niveau voldoende te doen zijn!

Dance till dawn…
Het toppunt van het weekend wordt natuurlijk het 
veelbesproken feest op zaterdagavond. Deze keer 
met thema: Dress to Impress!
Durf jij je laten gaan?! We zijn benieuwd naar alle 
geweldige creaties!!

Schrijf je nu in!
Begint het al een beetje te kriebelen? Wacht niet 
langer en vul het inschrijfformulier in. Inleveren in 
de groene brievenbus en je hebt een fantastisch 
weekend in het vooruitzicht! E-mailen kan ook: 
CPC_trainingsweekend@telfort.nl. 
Meer weten? Kijk op www.stayokay.com/bakkum 
en op www.hagueroadrunners.nl natuurlijk. Begin 
januari is het volledige programma bekend.
Wij hopen dat jij er net zoveel zin in hebt als wij; lek-
ker lopen door de prachtige natuur, andere HRR’ers 
leren kennen en samen een mooi feest bouwen!
Sportieve groet van de organisatie,

Jacques Overgaauw
Marijke den Dulk

Barbara van Gessel
Willem Maasland

Vooraankondiging: 

Dress to Impress op 
het CPC-weekend!

Dress
To
Impress !

Vervolg van voorpagina

Laufen  
macht  
spass

Inschrijfformulier Hague Road Runners 

Trainingsweekend Bakkum 

 5 t/m 7 februari 2010

Op de achterpagina van dit blad treft u het inschrijfformulier

Het ingevulde en ondertekende formulier kun je in de groene brievenbus in de hal van het club-
gebouw deponeren  of mailen naar CPC_trainingsweekend@telfort.nl. 
Het inschrijfformulier ontvangen wij graag uiterlijk voor  maandag  18 januari  2010 retour.
Je betaling kun je overmaken op gironummer 2888549 t.n.v. BAR HRR te Voorburg, met om-
schrijving: CPC weekend 2010 en met duidelijke vermelding van je naam. 
Het totaalbedrag dien je overgemaakt te hebben voor 21 januari 2010.
Verdere gedetailleerde informatie en routebeschrijving volgen later.
Heb je nog vragen, laat het ons weten.

De organisatie: Jacques Overgaauw, Marijke den Dulk, Barbara van Gessel,Willem Maasland
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•	 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 !!!!!

Cursus 
Vrijwilligersbeleid
De door de KNAU georganiseerde cursus Vrijwil-
ligersbeleid is in september 2009 van start gegaan. 
Van onze club zijn de deelnemers Toon de Graauw 
en Paulien Wijnvoord.
Verschillende atletiekverenigingen uit de regio ne-
men deel aan deze cursus, hetgeen een goed in-
zicht geeft in hoe andere clubs te werk gaan bij het 
vrijwilligersbeleid.
In totaal zijn er 5 cursusavonden, verdeeld over 6 
maanden en tussendoor moet er ook nog huiswerk 
worden gemaakt. De cursus is modulair opgezet: er 

de filosofie van de club. Het is mij nu al opgeval-
len dat er altijd een tekort is aan vrijwilligers. Op 
het moment zijn er zo’n 10 vacatures bij onze club, 
variërend van bestuursfuncties, bardienstmedewer-

Berlijn 2009 

Na tweemaal NY en eenmaal Londen, was ik 
van plan mijn vierde marathon in Berlijn te 

lopen. Met schema’s van de groep Perdijk op 
zak ben ik in juni gaan trainen. Echter de zomer 
is voor mij niet de beste tijd om te trainen. Er is 
altijd wel wat waardoor het trainen op de achter-
grond raakt. Daarbij komt nog dat een vakantie 
in Costa Rica erg leuk is, maar absoluut niet 
ideaal om te trainen. Veel te heet en een levens-
gevaarlijke loopomgeving. En last but not least 
kreeg ik 3 weken voor de marathon nog een 
luchtweginfectie welke ik met medicatie moest 
bestrijden. En iedereen weet dat het nemen van 
een kuurtje ten koste van de conditie gaat. Kort-
om geen ideale voorbereiding. 

Door: Dannis van den Berg

Omdat ik al drie marathons gelopen heb, heb ik 
geen angst meer om te beginnen. Echter elke wel-
denkende sporter had met deze kennis op zak niet 
aan de marathon van Berlijn moeten deelnemen. 

Maar ik dacht laat ik me eens gedragen zoals de 
meeste hardlopers bij ons op de club, en laat ik 
eens niet aan mijn lichaam denken en zeker niet 
verstandig zijn. Hoe vaak heb ik niet dat lopers op 
mijn spreekuur komen met een blessure waarbij ik 
hen adviseer niet te lopen en waarbij ik dan later 
hoor dat ze toch gelopen hebben; VAAK !!!. En 
om nou toch eens te weten te komen wat deze 
lopers nu voelen tijdens zo’n wedstrijd leek het me 
interessant om eens in de huid van een onverstan-
dige loper te kruipen. Zo hoop ik nog beter advies 
te kunnen geven aan de patiënten over wat wel en 
wat niet te doen. En omdat ik alles voor mijn pa-
tiënten over heb, stond ik op een té mooie dag (27 
graden) in september aan de start van de 36ste 
Berlijn marathon.

Eerst foto van Haile
Het begon allemaal zeer ontspannen, met de ge-
hele groep wandelden we naar het startterrein, dit 
tempo hield ik nog wel vol. Na de kleding te heb-
ben ingeleverd ging ik op weg naar vak G. Echter 
voor Holland Runner maak ik tijdens de marathon 
wat sfeerbeelden en zo stond ik redelijk makkelijk 
vooraan bij de start en kon ik een foto maken van 
Haile en zijn medelopers. Toen vak A tot en met C 
vertrokken waren ben ik ook maar gaan lopen. En 
zo komt het dus Frans dat ik de eerste kilometers 
voor je liep en dat jij na 2 km hardlopen verbaasd 
riep: “wat doe jij hier nou?” !!!! Echter een paar 
honderd meter verder lag ik op mijn platte gezicht 
omdat ik een stukje verhoogd asfalt niet gezien 
had. Mijn beide knieën en polsen lagen open 
en het bloed stroomde eruit. Gelukkig waren er 
aardige omstanders die met behulp van zakdoek-
jes en water mijn wonden konden schoonmaken. 
De verwondingen hadden geen invloed op het 

hardlopen en zo vervolgde ik mijn weg. Na 10 km 
zag ik een EHBO-post waar ik toch mijn wonden 
heb laten ontsmetten en verbinden. Maar de strijd 
opgeven, welnee ik moet voelen wat mijn lopers 
ondergaan dus: ik loop door! 

Natuurlijk ga ik door...
De eerste halve marathon ging helemaal zo slecht 
nog niet. Berlijn is goed georganiseerd, veel drank-
punten met soms een stukje banaan, veel live 
muziek (klassiek, jazz en trommels) en veel klap-
pende mensen langs de kant. Hoe dichter ik bij de 
halve marathon kwam des te zwaarder het lopen 
ging, de temperatuur speelde zeker een rol. Na 
21 kilometer stond Nicole langs de kant mij aan te 
moedigen en gezien mijn toestand van ontbinding 
vroeg ze geheel terecht of ik doorging. Natuurlijk 
ga ik door, ik moet voelen wat mijn lopers voelen 
(elk weldenkend mens had gestopt). En verder 
liep ik, om na ongeveer 24-25 km het licht toen 
al langzaam uit te zien gaan. Hardlopen werd 
afgewisseld met wandelen en later werd wandelen 
afgewisseld met hardlopen. Op een gegeven mo-
ment deed het me zelfs denken aan de Vierdaagse 
die ik vorig jaar in Nijmegen gelopen heb, echter 
sommige mensen liepen daar nog te snel voor. 
Op 37 km kwam ik Nicole weer tegen en ze heeft 
gezellig een stukje met me mee gewandeld (zij 
loopt nooit hard). Op een gegeven moment ging 
zelfs het water drinken mij tegenstaan en werd ik 
al misselijk bij de gedachte dat ik moest drinken. 
Dan gaat het echt goed met het lichaam hoor! 
Maar ja, alles voor de wetenschap. Gelukkig was 
ik nog wel zo verstandig om bij 27 graden te trach-
ten iets van vocht naar binnen te krijgen anders 
zou het echt slecht met me aflopen. Toen ik Unter 
den Linden opdraaide en ik de Brandenburger Tor 

in de verte zag liggen met daarachter de finish, gaf 
iets me toch weer vleugels en kon ik de laatste 2 
km nog hardlopend volbrengen. Het leuke is dat 
de organisatie de meeste foto’s maakt in de laatste 
kilometers en het dus net lijkt of ik deze marathon 
hardlopend heb gelopen. 

De moraal van dit verhaal
Kapot maar toch nog voldaan bereikte ik de finish 
waar ik mijn medaille omgehangen kreeg. Over de 
tijd wil ik het niet hebben, als je dat wilt weten kijk 
je maar op internet. 
De moraal van dit verhaal is dat ik van tevoren wel 
wist dat het onverantwoord was deze marathon 
te beginnen, dat ik op verschillende momenten 
tijdens de marathon de beslissing had moeten 
nemen om uit te stappen, dit niet gedaan heb 
en daardoor onverantwoord bezig geweest ben. 
Gelukkig heb ik geen blijvend letsel opgelopen. En 
ik weet nu nog beter wat afzien is en ik hoop dat ik 
met deze kennis mijn patiënten kan overtuigen dat 
als zij zich in zo’n situatie bevinden, ze niet gaan 
lopen. 

Fysiospeak

zijn 12 modules over o.a. het vrijwilligersbeleid bin-
nen een vereniging, het werven en behouden van 
vrijwilligers en motivatiemanagement.

De eerste avond vond plaats bij Sparta op 30 sep-
tember en voor de volgende cursusavond van 18 
november moesten alle cursisten een concept vrij-
willigersbeleidsplan schrijven dus daar zijn Toon 
en ik druk mee bezig geweest. Ik heb de taak van 
vrijwilligerscoördinator op me genomen en samen 
met een nog te vormen werkgroep gaan we het 
beleidsplan vormgeven en meer structuur bren-
gen in het vrijwilligersbeleid. Centraal zal staan het 
werven, behouden, en motiveren van onze HRR-
vrijwilligers.
Het vrijwilligersbeleidsplan moet in de lijn zijn van 

kers, clubbladmedewerkers etc. We gaan dit meer 
onder de aandacht brengen van de leden d.m.v. de 
website, het clubblad en het betrekken van trainers 
hierin. Ook willen we in samenwerking met de com-
municatiecommissie de werkzaamheden van de 
diverse commissies in het clubblad gaan beschrij-
ven. Zo kunnen de leden zien waar de diverse com-
missies zich mee bezig houden en zich eventueel 
opgeven om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Dus als je je wilt inzetten voor onze club, aarzel niet 
om Toon of mij even aan te schieten na een training.

Paulien Wijnvoord

Zonder barvrijwilligers geen drankjes
De Barcommissie heeft op de Ledenvergadering 
van 26 oktober j.l. de volgende punten aan de orde 
gesteld:

• Er is dringend behoefte aan nieuwe, enthousiaste 
barmedewerk(st)ers die éénmaal in de 8 weken 
op een clubavond/-ochtend bardienst doen. Als 
het niet lukt voldoende medewerkers te behouden 
of aan te trekken, wordt niet uitgesloten dat er op 
sommige clubavonden géén bardiensten bemand 
kunnen worden en er geen consumpties verkrijg-
baar zullen zijn. Daar is niemand bij gebaat dus 
nogmaals een dringende oproep om je te melden! 
Zie aanmeldingsformulier op publicatiebord bar.

• De omzetcijfers t/m het 3de kwartaal 2009 liggen 
in de lijn van de verwachting en de begroting 2009. 
• In overleg met het bestuur en met haar goedkeu-
ring worden de prijzen per januari 2010 aangepast. 
O.a. gaan alle alcoholische dranken € 1,50 kosten 
en alle frisdranken € 1,00. Er zijn een andere rode 
en een andere witte wijn  geselecteerd. De Aqua-
rius 0,5 ltr fles wordt vervangen door de 0,3 ltr fles. 
Verder kosten de koffie, alle diverse theesoorten en 
alle snoep € 0,70.
• Nogmaals zijn de bestuursvoorschriften benadrukt 
m.b.t. tot het meenemen naar de club van alcoho-
lische dranken en het nuttigen daarvan op de club. 
Dat is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het 

meenemen van etenswaren en complete maaltij-
den als er wat te vieren valt. Gebak bij de koffie of 
een stukje kaas/worst bij het drankje is geen pro-
bleem maar er wordt steeds vaker een zeer uitge-
breid “feestje” gevierd! Zie ook Gedragsregels op 
pagina 6.
• Het gebruik van de keuken is voorbehouden aan 
de mensen achter de bar. 
Als je iets nodig hebt, vraag dat gewoon en loop 
niet zelf achter de bar.
• E.e.a. staat duidelijk op de publicatieborden Be-
stuur en Bar.

De Barcommissie 

Leden Barcommissie:

Willem Maasland  - Voorzitter
Marike Korterink - Bestellingen bar voorraden /
   - Bar gebruikershandboek
Ruud v. Groeningen - Barkaarten/kas
Cees Crielaard  - Penningmeester / 
  - Financiële administratie bar
Leendert Remmelink - Bestuursvertegenwoordiger
Ineke Gillet - Samenstelling Barrooster
Willem van Prooijen - Herinneringsmail bardiensten
  - (ook bardienst wijzigingen)
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Dringend gezocht

Hoofdredacteur en redacteuren Hot Road Review

De Hot Road Review is het clubblad van the Hague Road Runners 
voor en vooral door onze leden.

De Review verschijnt vijf keer per jaar.

Als hoofdredacteur ben je vooral verantwoordelijk voor het op tijd binnenkrijgen van de kopij en het 
halen van de deadlines van de nummers.
De opmaak van het blad en de drukwerkvoorbereiding wordt door Aletta de Ruiter verzorgd. Met 
haar maak je afspraken over hoe teksten en foto’s worden aangeleverd.

De werkzaamheden van het redacteurschap bestaan vooral uit het redigeren van de aangeleverde 
kopij van de leden. Ook doe je af en toe een interview. Ben je betrokken bij onze vereniging, beschik 
je over een redelijk taalgevoel en kun je omgaan met tekstverwerking op de pc, dan heb je zo onge-
veer alle eigenschappen die voor het redacteurschap nodig zijn.

Je wordt bij de werkzaamheden geholpen door Heleen Wagenaar. Samen redigeren jullie de aange-
leverde stukken. Hoe meer redacteuren er zijn, hoe sneller de klus is geklaard.

Als hoofdredacteur ben je vooral verantwoordelijk voor het op tijd binnenkrijgen van de kopij en het 
halen van de deadlines van de nummers.

De verantwoordelijkheden van de redactie zijn in een redactiestatuut vastgelegd.

Meer informatie kan je bij André Westerhuis krijgen (06 1830 6901)
Aanmelden kan bij het Bestuur van onze vereniging.

Na een heel geslaagd wereldkampioenschap 
20-kamp bij AV 40 vertrok Peter Barnard maan-
dag 14 september zeer goed gemutst naar Ber-
lijn voor een negendaagse vakantie. Hij had 
een klein appartement geboekt, gelegen op het 
35-kilometerpunt van de marathon, waar veel 
Road Runners 20 september aan meededen. 
Zelf ‘ontdekte’ hij Berlijn met rustige duurlopen 
en lange wandelingen. Hieronder een impressie.

Door: Peter Barnard

Dinsdag
In de ochtend meer dan twee uur rustig hardgelo-
pen in het park tussen de Brandenburger Tor en de 
Siegersaule. Een soort Clingendael maar vier keer 
zo groot. Ik had vele hardloopcollega’s. Ook waren 
er veel nordic walkers. Dat vond ik heel leuk. In de 
middag via hetzelfde park naar het huis Bellevue 
gewandeld en een stukje langs de Spree. Verba-
zingwekkend hoe groen Berlijn is.

Woensdag
In de ochtend heb ik meer dan twee en half uur 
hardgelopen in de bossen en parken vlakbij het 
Olympia Stadion. Je had een heel mooi uitzicht op 
de Havel. In de middag ben ik naar het park van 
kasteel Charlottenburg gegaan. Na een mooie wan-
deling in het park ben ik via de Spree teruggewan-
deld naar de Brandenburger Tor. Na de wandeling 
heb ik het joodse herdenkingsterrein bezocht. Het 
herdenkingsterrein maakte heel veel indruk op mij.

Donderdag
Deze ochtend heb ik bijna drie uur hardgelopen 
langs de oevers van de Spree dwars door het cen-
trum van Berlijn. Ik was verrast door het vele groen 
en de mooie wijken. Ook heb ik vele historische ge-
bouwen gezien.
In de middag ben ik naar de Sportmesse gegaan 
op het vliegveld Tempelhof. De organisatie had de 
Sportmesse in de historische hangars opgesteld. 
Heel indrukwekkend.
Daarna ben ik naar hotel Heidelberg gegaan in de 
hoop al HRR-ers te treffen, maar die waren nog niet 
gearriveerd.

Vrijdag
Vrijdag heb ik de hele dag gewandeld in Grune-
wald. Dat is een heel groot bos aan de westkant 
van Berlijn. Mijn wandeling ging via de Teufelsberg 
(120 mtr) naar de Havel.
Na een kleine rustpauze ben ik langs de Havel naar 
station Wannsee gewandeld. Ik was zeer onder de 
indruk van de schoonheid van het landschap. Vanaf 
station Wannsee ben ik via het bos teruggewandeld 
naar de Heerstrasse. Daar ben ik op de bus ge-
stapt om naar hotel Heidelberg te gaan. Helaas trof 
ik geen HRR-ers meer aan, want die waren al naar 
het restaurant.

Zaterdag
Deze dag heb ik meegelopen met de Fruhstücklauf. 
Deze loop werd heel druk bezocht door mensen 
van allerlei landen. Na de indrukwekkende aan-

komst in het Olympia Stadion ging je naar de plek 
waar het ontbijt werd verstrekt. Na het ontbijt ben 
ik naar hotel Heidelberg gegaan waar ik een uur-
tje gepraat hebt met verschillende HRR-ers. Via de 
Gedächtniskirche ben ik teruggewandeld naar mijn 
appartement. In de avond heb ik heel gezellig gege-
ten met de groep Frans Perdijk.

Zondag – Marathondag 
Heel vroeg in de ochtend ben ik met de marathon-
lopers en supporters naar de start gewandeld bij 
de Brandenburger Tor. Om negen uur startte de 
marathon. Met de metro ben ik naar verschillende 
punten gegaan waar ik de HRR-ers goed kon vol-
gen. Na de marathon ben ik naar hotel Heidelberg 
gegaan om te kijken of iedereen de marathon uit-
gelopen had. Dit bleek het geval te zijn. Nadat Bert 
champagne had uitgedeeld om de goede afloop 
van de marathon te vieren, ging iedereen vermoeid, 
maar heel tevreden rusten.

Maandag
Op deze dag heb ik een prachtige stadswandeling 
gemaakt richting Prenzlauerberg. Prenzlauerberg 
is een mooie wijk met schilderachtige gebouwen, 
parken en restaurantjes. Ook heb ik het park Frie-
drichshain bezocht. Dat is een heel mooi park gele-
gen in Prenzlauerberg. Van Prenzlauerberg ben ik 
via de de Mauerstrasse naar het park Humbolthain 
gewandeld. Namelijk bij de Mauerstrasse heb je 
nog een stuk van de Berlijnse muur. In het park 
Humbolthain staat nog een deel van een luchtaf-
weerbunker. Op de top van de bunker heb je een 
prachtig en indrukwekkend uitzicht over Berlijn. In 
de avond ben ik nog naar de Brandenburger Tor 
gegaan.

Dinsdag
Op mijn laatste vakantiedag ben ik naar Potsdam 
gegaan. Van het station Potsdam ben ik naar het 
historische centrum van Potsdam gewandeld. Een 
deel van het centrum ziet er zeer Hollands uit. Dat 
deel wordt ook de Hollandse wijk genoemd. Hierna 
ben ik naar het paleis Sans Soucis (zonder zor-
gen) gegaan. Sans Soucis ligt op een heuvel met 
een mooi uitzicht op het omliggende park. Na een 
mooie wandeling in het park, met zijn vele mooie 
gebouwen en standbeelden, ben ik via het histo-
rische centrum teruggewandeld naar het station 
Potsdam. 

Woensdag
Om half elf stapte ik op de trein richting Nederland. 
Om zes uur was ik in Den Haag. En zo eindigde een 
zeer geslaagde vakantie. 
Via deze weg wil ik alle HRR-ers die de marathon 
van Berlijn hebben gelopen heel hartelijk feliciteren 
met het uitlopen van de marathon.

Vakantieloopjes in Berlijn

Door: Huub Redegeld

Omdat je als lid van het HRR-Racingteam je doelen 
altijd moet verplaatsen, loop ik het komende jaar 
geen 5 naar 10 kilometer. Op zondag 27 september 
was het in Utrecht bij de Singelloop voor mij zover, 
de eerste 10-kilometerwedstrijd van het seizoen op 
de weg. Omdat het een snel parcours was, waren 
er veel snelle atleten aangetrokken om een WR te 
lopen. Helaas werd dit uiteindelijk net niet gehaald. 
Om 12:30 uur klonk het startschot, na 2 kilometer 
merkte ik dat het erg warm was. Ik liep wel lekker 
en had een heerlijk tempo. ‘Volhouden’ dacht ik ´en 
mij niet gek laten maken door de andere snelle atle-
ten´. Na 5 kilometer had ik een tussentijd van 17:30. 
Net na de 5 kilometer was de waterpost wat onhan-
dig neergezet, de mensen stonden achter de post 
en niet ervoor. Ik besloot daardoor geen drinken te 
pakken dus helaas. Wellicht had ik daardoor tus-
sen kilometer 7 en 8 een behoorlijke dip. Gelukkig 
kon ik mij daarna weer herpakken en liep ik weer 
een stuk lekkerder, zo kwam het eind snel in zicht. 
Bij kilometer 9 liepen we nog een mooi rondje met 
veel publiek, dat deed mij goed en daardoor kon 
ik het laatste stuk nog even aanzetten. Hierdoor 
kwam ik uit op een eindtijd van 36:21. Deze tijd had 
ik van te voren wel in gedachten, maar onderweg 
twijfelde ik of ik deze zou halen. De komende tijd ga 
ik proberen te trainen op het verval van de laatste 
kilometers zodat ik wellicht op 1 november, tijdens 
de Laan van Meerdervoorloop, mijn PR van 35.03 
kan verbeteren. 

Utrechtse Singelloop

5e VU-mc gebouwenloop
Een hardloopwedstrijd in en om het VU medisch 
centrum (VUmc) is weer eens iets anders, dacht 
Pattie Kuiper van loopgroep Ed Zijl. Zij doet ver-
slag van de 5e VUmc gebouwenloop op zater-
dag 24 oktober.

Door: Patty Kuiper

Tijdens één van zijn trainingen vertelde Ed 
Zijl me over ‘de gebouwenloop in het VUmc. 
Door Ed’s eerdere enthousiaste verhalen 

over traplopen (o.a. in het gebouw van de Nationale 
Nederlanden) en onder het mom van ‘het is weer 
eens wat anders’ schreven Wouter Kanselaar (wed-
strijdteam) en ik ons dezelfde avond nog in voor de 
5 km. De 5e VUmc gebouwenloop bestond uit twee 

sessies, één om 11.00 uur en één om 12.30 uur. 
Helaas zat de eerste sessie al vol, dus kwamen wij 
in de tweede ronde terecht. 
Naast de normale trainingen, bereidde ik mij nog 
extra voor op de gebouwenloop; op mijn werk nam 
ik vanaf het moment van inschrijving fanatiek iedere 
dag de trap. Het parcours op de website was nogal 
vaag en leek eigenlijk vooral om het gebouw heen 
te lopen, dus we waren benieuwd! 

Gewoon maar gaan
Zaterdag 24 oktober was het dan zover en reden 
we naar Amsterdam voor de VUmc gebouwenloop. 
Omdat de loop uit twee series bestond, zagen we 
Ed finishen, met een mooie tijd van 24.40 minuten. 
Ed had naast ons ook Louise Schrijver, een hard-

loopster uit Voorschoten, enthousiast weten te ma-
ken voor deze loop. Zij kwam iets eerder over de 
finish, op 24.29 minuten, en maakte daardoor kans 
op een podiumplek! Nog nahijgend van de wed-
strijd gaf Ed ons tips over het parcours. Het kwam 
er vooral op neer dat we niet bang moesten zijn, en 
‘gewoon maar gaan’. Verder bereidden Ed en Loui-
se ons erop voor dat het binnen erg warm kon zijn. 
Met al deze tips in gedachten maakten we ons klaar 
voor onze start om 12.30 uur. Na wat warmlopen 
deed ik mee aan een gezamenlijke warming-up. 
Helaas zat het weer niet mee en stonden we met 
z’n allen in de regen te huppelen en springen. Maar 
wel voor een goed doel, want van iedere inschrij-
ving ging 2 euro naar het Learn to Move onderzoek 
van het VUmc centrum voor kinderrevalidatie. 

Gladde vloeren
De eerste kilometer van zowel het 5 als het 10 km 
parcours ging door de Botanische tuin. Inhalen was 
lastig door de smalle en glibberige paadjes, maar 
bijzonder was het wel om tussen de planten en kas-
sen door te lopen. Bij het 1 km punt gingen we het 
gebouw in. Ook hier een beetje glibberig, door de 
natte zolen op de gladde ziekenhuisvloeren, maar 
gelukkig hield dat ook snel weer op. 4 Km lang lie-
pen we door de ondergrondse transportgangen die 
de verschillende gebouwen van het VUmc verbin-
den, parkeergarages en over verdiepingen van ver-
schillende poliklinieken. Een bochtig en verrassend 
parcours, waarbij ik meteen na het ingaan van het 
gebouw al geen idee meer had waar ik me nou be-
vond. Gelukkig kon je niet verdwalen, want het par-
cours was goed aangegeven met linten en bordjes, 
en ook waren er een hoop vrijwilligers ingezet. In 
een gang van het verder stil en verlaten ziekenhuis 

was er ook een klein publiek om ons aan te moe-
digen. En ook Ed moedigde me op verschillende 
plekken aan, waardoor ik op 25.14 minuten over de 
finish kwam. Wouter werd 2e bij de mannen op de 
5 km met een tijd van 19.31 minuten, en ging met 
een medaille, een mooie bos bloemen en een fles 
wijn naar huis. Helaas was Louise van het podium 
verdrongen door snellere loopsters in de tweede 
sessie. 

Kortom, een hele bijzondere ervaring! Volgend jaar 
weer?
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Foto's in de Review
Het vorige clubblad (nr.4) zag er beter uit dan we 
gewend waren. Dit is te danken aan beter papier, 
een betere drukker en last but not least de betere 
opmaak door Aletta de Ruiter, een professionele 
DTP-ster, die we voor dit doel hebben aangetrok-
ken.

Ook de foto’s komen veel beter tot hun recht. Nu 
kan dat nòg beter, indien we bij het aanleveren van 
die foto’s het originele materiaal gebruiken, zoals 
dat op het geheugenkaartje van je camera staat. Bij 
het automatisch verwerken door je computer of met 
het bijvoegen van de foto in de mail wordt de re-
solutie van de foto meestal teruggebracht. Dat ge-
beurt zeker als je de foto in het artikel plakt. Er blijft 
dan dus weinig over van de hoge kwaliteit van de 
foto die jouw camera met al zijn megapixels heeft 
gemaakt! 

De makkelijkste en gegarandeerd goede oplossing 
is om het geheugenkaartje aan de redactie ter hand 
te stellen. Wij kunnen dat kaartje dan direct door-
spelen naar Aletta. 
Belangrijk is natuurlijk wel dat je een briefje bijvoegt 
met je naam en adres, zodat je het kaartje ook weer 
terugkrijgt. Vermeld het nummer van de foto die bij 
je artikel hoort, anders weet Aletta niet welke ze 
moet gebruiken.

Je kunt natuurlijk ook een usb-stick met de foto’s 
geven. Mogelijk dat we als redactie voor een paar 
kaartjes of sticks zorgen, zodat je die kunt lenen om 
foto’s op te zetten.

De redactie (m.m.v. Willem van Prooijen)

Door: José Willemse

Voordat Toon begint aan de mededelingen verzoekt 
hij de aanwezigen om 1 minuut stilte ter  nagedach-
tenis aan Peter Dries die op 1 augustus is overle-
den.

Mededelingen:
- Het clubhuis is niet voor privé aangelegenheden 
(recepties/feesten) beschikbaar. Dit heeft naast 
concurrentie-vervalsing in de horeca, vooral verze-
kerings- en belastingtechnische redenen. Alleen in-
dien het evenement uitsluitend voor HRR-leden zou 
zijn, kan er een verzoek worden ingediend.
- José Willemse heeft besloten om april volgend 
jaar haar bestuursfunctie van 2e secretaris neer te 
leggen. Mogelijke kandidaten kunnen bij haar te-
recht voor informatie.

Kort verslag ALV 26 oktober

Gedragsregels m.b.t. het gebruik van het HRR Clubhuis

* Het clubhuis wordt alleen gebruikt voor clubactiviteiten 

* Voor het gebruik van het clubhuis door een (loop)groep buiten de reguliere openingstijden dient al-
tijd een evenementen formulier te worden ingevuld (verkrijgbaar aan de bar en bij de barcommissie)

* Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis, 
kleedkamers of elders op het terrein

* Het gebruik en toegang achter de bar en keuken is voorbehouden aan degenen die bardienst heb-
ben. Zij hebben het recht ieder vriendelijk te verzoeken voor de bar te blijven

* Als er binnen je groep iets te vieren valt, moet dat beperkt blijven tot gebak bij de koffie en een 
stukje kaas o.i.d bij een drankje. Geen complete maaltijden of ‘buffetten’ en – nogmaals - geen eigen 
meegebrachte dranken!

We gaan er van uit dat we allemaal, ook op dit gebied, ons steentje bijdragen aan onze mooie club. 

Bestuur HRR  November 2009

Wegens het vertrek van José Willemse uit het 
bestuur zijn wij op zoek naar een 

2e secretaris
Werkzaamheden:
• Notuleren van de bestuursvergaderingen (9 x 
  per jaar), de BCO-bijeenkomsten (4 x per jaar)
  en de ALV (2 x per jaar)
• Opstellen agenda voor deze vergaderingen
• Verwerken van inkomende post en e-mails
• Beantwoorden van telefonische vragen
• Bijhouden van de evenementenkalender
• Samenstellen van het jaarverslag
• Beheren van het clubarchief

Werkbelasting: gemiddeld 3 uur per week excl. 
aanwezigheid vergaderingen.

Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat 
onze voorkeur uit naar een vrouw. 

Als je interesse hebt, neem dan contact op 
met José (070-3175869) 
of spreek een van de bestuursleden aan op 
de club. 

Het bestuur van HRR

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:
J. Lennaarts

10 euro;
Floris Knevel
Nico van Wijk
Simon Stroo
Ineke Roest
Riet de Niet
Harry van N.

5 euro:
Cor Zwart
Bert van Allaer
Henk van Leeuwen
Paul H.

Inleverdata kopij Hot Road 
Review in 2010

Woensdag 13 januari
Woensdag 17 maart
Woensdag 12 mei
Woensdag 15 september
Woensdag 17 november

Criteria benoeming 
lid van verdienste of erelid 
The Hague Road Runners 

Op 26 oktober 2009 zijn door de Algemene Le-
denvergadering van The Hague Road Runners de 
onderstaande criteria vastgesteld voor benoe-
ming van lid van verdienste of erelid. Leden van 
verdiensten en ereleden worden benoemd wegens 
bijzondere verdiensten voor de vereniging. 
De benoeming wordt door het bestuur voorgesteld 
in de Algemene Ledenvergadering en daar vastge-
steld door de leden. Voor de gehele procedure zie 
hieronder. 

Lid van verdienste: 
– Lid van HRR
– Minimaal 8 jaar actief als vrijwilliger en/of 
   bestuurslid 
– Actief in groepen of commissies 
– Op voordracht van het bestuur of leden 

Erelid: 
– Lid van HRR
– Uitzonderlijke verdienste geleverd hebben voor 
   de vereniging 
– Uitzonderlijke sportieve prestatie (inter)nationaal
– Actief in groepen of commissies 
– Op voordracht van het bestuur of leden

Procedure: 
• Een voordracht voor een onderscheiding 

moet schriftelijk worden ingediend bij het 
bestuur en kan door elk lid van de vereni-
ging worden gedaan. De voordracht moet 
zijn voorzien van duidelijke en objectieve 
argumenten.

• Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde 
kandidaat aan de gestelde voorwaarden 
voldoet; tevens wordt nagegaan of ook 
anderszins geen bezwaren bestaan tegen het 
voorstel. 

• Indien het bestuur akkoord gaat met het voor-
stel, wordt dit in de notulen van de bestuurs-
vergadering vastgelegd. 

• Op de eerstvolgende Algemene Ledenver-
gadering wordt het bestuursvoorstel aan de 
leden voorgelegd. 

• Als de Algemene Ledenvergadering het voor-
stel bekrachtigt met meer dan 75% van de 
stemmen wordt de onderscheiding door het 
bestuur uitgereikt tijdens de Algemene Leden-
vergadering of op de Nieuwjaarsreceptie.

• Indien het bestuur het voorstel afwijst, wordt 
de betreffende indiener schriftelijk geïnfor-
meerd met opgaaf van redenen voor de 
afwijzing. 

De leden zijn akkoord gegaan met de afronding van 
de basiscontributie van € 119,00 naar € 120,00.
Ook ging men akkoord met de afronding van het 
inschrijfgeld van € 13,50 naar € 15,00
Wat het niet gehaald heeft, is de gezinskorting ba-
siscontributie met oplopende korting: 2e gezinslid 
10%, 3e lid 20% enz. Hiervan werd het nut niet in-
gezien.

Instelling Lid van Verdienste
Vanuit de leden waren verzoeken gekomen tot 
speciale benoeming van 2 leden. HRR heeft geen 
“decoratiestelsel” behalve dan het erelidmaatschap 
en de uitreiking van de jaarlijkse Simon Tuyt wissel-
beker. Daarom kwam het bestuur met het voorstel 
tot instelling van een Lid van Verdienste. 
Voor criteria zie elders in het clubblad. Na wijziging 
in de criteria ging de ALV akkoord.
Vervolgens werden Rodi Druif en Rob Krahmer 
voorgedragen voor benoeming. Rodi heeft enorm 
veel vrijwilligerswerk gedaan, is trainer van de wan-
delgroep en de tuinspecialist. Rob heeft ook ver-
schillende functies gehad, maar vooral vanwege 
zijn jarenlange logistieke ondersteuning bij de wed-
strijden verdient hij deze benoeming.
Alle aanwezigen gingen akkoord met beide benoe-
mingen. Rob en Rodi kregen bloemen en zullen 
nog een mooie oorkonde krijgen. 

Verkiezing bestuurslid:
Aftredend Jelle van der Veen. Helaas waren er 
geen kandidaten voor opvolger voor Jelle. Hij werd 
hartelijk bedankt voor het vele werk wat hij heeft 
verricht. Gelukkig blijft Jelle zich inzetten voor de 
uitbreiding van het clubhuis.
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Ekiden Naaldwijk
Drie teams, samengesteld uit Road Runners, 
deden dit jaar mee aan de Ekiden in Naaldwijk: 
HRR-60+, het Driesteam en HRR-Conditio. 

Door: Henk Breugom

Nu eens niet een wedstrijdverslag van onze 
jonge toppers, maar de prestaties van de 
wat ouderen onder onze leden. Hoewel 

oud? Toen ik nog een klein ventje was, zei ik tegen 
mijn grootvader die tegen de zeventig liep: ‘Opa, 
wat ben jij al oud!’ Waarop hij steevast op z’n 
Schevenings tegen me zei: ‘Kind,hou iet stil,wat is 
non oud? De duvel,die is oud!’
Nu lopen zes mannen tussen de zestig en de 
zeventig samen een marathonafstand, het moet 
niet gekker worden!

Izaak had ons keurig ingeschreven en liep zenuw-
achtig heen en weer te dribbelen omdat Willem 
van Prooijen, die als eerste zou starten, pas laat 
kwam opdagen. Toch zag deze nog kans om even 
in te lopen voor het startschot voor de estafette 
zou vallen. Om 13.00 uur… beng, en daar ging 
Willem, op weg voor de eerste 5 km. 
Ondergetekende stond al snel klaar voor zijn 10 
km. Na 21.13 minuten wisselde Willem puffend de 
sjerp en begon ik aan mijn twee rondjes. Het par-
cours viel me niet tegen, halverwege een rondje 

op de baan zweepte je toch weer wat extra op en 
aan het eind van de tweede ronde kwam Jacques 
nog even ‘hazen’, waardoor ik uiteindelijk op 44:26 
uitkwam. Snel de sjerp gewisseld en daar vloog 
Izaak Luteijn als een katapult de baan op voor zijn 
5 km.
Hij deed duidelijk qua snelheid niet onder voor zijn 
voorgangers en finishte na 22.15 minuten.
Toen brachten we ons geheime wapen in stelling: 
Ons ‘jonkie’ Jacques kon het gemiddelde mooi 
opvijzelen en deed dat dan ook in 41:22 op zijn 10 
km.
Hierna nam good old Peter Hoek de sjerp over, 

speerde de baan af en begon aan zijn 5 km, zag 
onderweg nog kans om verkeerd te lopen (geluk-
kig viel de schade mee, luttele seconden) en zette 
een tijd van 21:24 op de klok. 
Toen was het woord of liever gezegd de daad 
aan Paul Slijpen: 7,2 km. Na 5 km werd hij volop 
aangemoedigd door alles wat Road Runner was 
en verliet hij de atletiekbaan voor de laatste 2,2 
km, dus 1100 m op en neer. Vol spanning wacht-
ten wij op zijn terugkomst, terwijl de klok gena-
deloos doortikte. Even dachten we nog aan een 
totaaltijd van 3 uur, maar met Pauls 30:48 op de 
7,2 kwamen we na onze bloedstollende race uit op 
3:01:28!
Voor wie er nu denkt, nou,en? In ieder geval waren 
zes oude mannetjes de hele middag van de straat, 
vielen geen kinderen en oude vrouwtjes lastig en 
sliepen ’s avonds als een roos! 

Met dank aan Pieter de Graaff voor de foto’s.

Foto Driesteam

“Het Driesteam liep de estafette in 3:25:51. Voor 
het Driesteam stond de Ekiden in het teken van 
de herinnering aan Peter Dries, die in augustus 
plotseling overleed.“

Foto HRR-Conditio

“HRR-Conditio had een totaaltijd van 3:42:47 en 
sleepte daarmee de ‘rode lantaarn’ in de wacht. 
De rode lantaarn is de jaarlijkse poedelprijs voor 
het team dat het langst heeft gelopen. Het team 
dat met de poedelprijs naar huis gaat, heeft het 
volgende jaar recht op GRATIS deelname.

De eerste 1 van de 4 bij Haag Atletiek
De 1 van de 4 wedstrijden zijn begonnen. 
Wouter Kanselaar, een nieuwe loper van het 
HRR Racing Team doet verslag  van zijn 10 km-
wedstrijd. Een wedstrijd waarin hij zijn eigen 
record met ruim een minuut verbetert.

Door: Wouter Kanselaar

Op zaterdag 3 oktober wordt bij Haag 
Atletiek in Den Haag de eerste 1 van de 
4 wedstrijd gelopen. Zoals altijd is de 

start en de finish op de baan en om de 10 km 
te volbrengen, moet een ronde van 5 km door 
de duinen en over de Laan van Poot twee keer 
afgelegd worden. De temperatuur die dag is goed 

en het regent niet. Toch zit het weertechnisch 
gezien niet helemaal mee, want er staat een zeer 
sterke zuidwesten wind. Van tevoren is dan ook al 
bij iedereen bekend, dat je op de laatste kilometer 
van elke ronde over de kaarsrechte Laan van Poot 
die wind vol tegen hebt. Dat belooft wat!
Ruim een half uur voor de start beginnen we als 
groep de warming-up, waarbij we nog wat tips 

krijgen over hoe we het beste met de harde wind 
kunnen lopen. Nog een aantal versnellingen en 
dan is het een kwestie van warm blijven tot het 
startschot valt. Sinds deze zomer loop ik bij het 
Racing Team en de afgelopen twee maanden zag 
ik heel duidelijk een stijgende lijn in mijn condi-
tie. De laatste 10 km-wedstrijd (39.28 min) was 
inmiddels alweer bijna een half jaar geleden, dus 
ik ben heel benieuwd wat er vandaag uit zal rollen. 
Om 13.30 uur sta ik op de tweede rij klaar voor de 
start, hand op mijn stopwatch, en weg zijn we.

Wind…
Op de baan is voldoende ruimte, dus de start is 
lekker overzichtelijk. Na de baan duiken we echter 
een smal hobbelig voetpad in waar iedereen 
duidelijk zijn plek moet vinden. Na een gemene 
heuvel slaan we rechtsaf en hier ligt ruim een kilo-
meter aan geasfalteerd fietspad voor onze neus. 
En wat blijkt: die gemene tegenwind op de Laan 
van Poot, die heb je hier het volledige pad vol in 
je rug! Je laat gewoon je benen draaien en verder 
laat je je vooruit duwen door de wind. Op dit pad 
heb je echt de mogelijkheid om weer een beetje 
op adem te komen. Dat blijkt nodig, want niet veel 
later draai ik de Laan van Poot op. Direct word je 
opgevangen door de wind en voel je dat je tempo 
omlaag gaat. Ik volg de tips op die tijdens de 
warming-up zijn gegeven en loop daarom zo dicht 
mogelijk langs de muren en heggen van de voor-
tuinen, om zo toch nog zoveel mogelijk beschut 
te lopen. Er volgt een extra lus over de baan en 
ik kom door op de 5 kilometer in iets meer dan 19 
minuten. Ik ben heel tevreden hiermee, maar ik wil 
zeker ook nog niet te vroeg juichen. Bij de laatste 
10 kilometer wedstrijd had ik dezelfde doorkomst-

tijd en stortte ik de tweede 5 kilometer helemaal in.

Nieuw pr
Het lopersveld is inmiddels al flink uitgesmeerd en 
ik loop vanaf de 5 kilometer doorkomst samen met 
nog maar één loper. Voordat ik wederom het hob-
belige pad induik hebben we even contact: ‘Gaat 
het goed zo?’, ‘Liggen we op schema voor een 
goeie tijd?’, ‘Onder de 39 minuten moet mogelijk 
zijn…’. De gemene heuvel van de eerste ronde 
is in de tweede ronde nog gemener en daarna is 
de wind in de rug nog lekkerder, want ik voel dat 
ik vermoeid begin te raken. Ik probeer me vast te 
klampen aan mijn medeloper en zo draaien we 
samen in de laatste ronde de Laan van Poot op. 
Direct weer die harde tegenwind en ik moet even 
een gaatje laten vallen. Meteen wordt er geroepen: 
‘Blijf erbij, nog iets meer dan een kilometer! We 
gaan kop-over-kop lopen!’. De laatste anderhalve 
kilometer lopen we samen, om en om op kop, tot ik 
200 meter voor de baan mijn medeloper echt moet 
laten gaan. Ik loop nu alleen en doordat ik het 9 

kilometer punt heb gemist weet ik niet of ik nog 
steeds op een goed schema loop. Ik draai de baan 
op en probeer de tijdwaarneming te zoeken. Deze 
zie ik met nog ruim 100 meter te gaan: 38 minuten! 
Met mijn laatste krachten zet ik de eindsprint in en 
ik kom uiteindelijk over de streep in 38.23 minuten! 
Een verbetering van mijn persoonlijke record met 
ruim een minuut! Het is echt lang geleden dat ik zo 
tevreden ben geweest met mijn eindtijd. En ik ben 
erg blij om te zien dat de trainingsarbeid van de af-
gelopen twee maanden al zo’n progressie hebben 
opgeleverd. Ik blijf hard doortrainen en ik hoop het 
komende jaar nog vaak met dezelfde tevredenheid 
over de eindstreep te komen als tijdens deze 1 van 
de 4 wedstrijd.

Marathon arrangement:
(halve marathon van Egmond)

Hotel Meyer en Hotel Victoria bieden u samen dit arrangement aan:
- aankomst zaterdag 9 januari
- 1 x 3-gangen diner
- 1 x ontbijtbuffet
- overnachting standaard kamer
- zondag late check out (18.00 uur)
- o.b.v. min. 2 personen per kamer 

En uniek in de regio pendeldienst tussen start/finish en Bergen aan Zee (5 km)
en dat alles voor maar € 74,50 p.p.
En als klap op de vuurpijl een heel weekend voor € 109,- p.p.

- aankomst vrijdag of zaterdag 
- 2 x 3-gangen diner
- 2 x overnachting standaard kamer
- 2 x ontbijtbuffet
- op zondag late check out (18.00 uur)
- o.b.v. min. 2 personen per kamer

Vraag ook naar de prijzen van kamers met douche en bubbelbad,
kamers met douche, bad en zeezicht en onze luxe suites met o.a. airco!

Info : Hotel Meyer 072-5812488 of Hotel Victoria 072-5812358
www.hotelmeyer.nl of www.hotelvictoria.nl 
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Krijg ik nog wat van je deze keer? Vroeg 
André recentelijk aan me. Mijn vorige 
dwaalverhaal, bedoeld voor de vorige 

uitgave van ons clubblad, ging volledig in digitale 
rook op en wel 2 dagen voor de uiterste aanlever-
datum a.k.a. deadline.
Driftig typend had ik per ongeluk met de grote teen 
van mijn linkervoet (want mijn tenen typen altijd 
driftig synchroon mee met mijn vingers…:-) het 
spanningsschakelaartje van het stroomverdeelblok 
omgezet waarna alles wat elektriciteit behoeft om 
iets nuttigs te kunnen doen er de brui aan gaf. Een 
laatste piiieeeeuuuuuw van het pc-ventilatortje en 
een deken van stilte daalde over de kamer.
De standaardhandelingen in deze zijn om de span-
ning weer aan te zetten, de pc weer te starten om 
vervolgens in Word weer vrolijk verder te typen. 
De eerste 2 handelingen lukten, de 3e niet! Word 
bleef me hardnekkig toeschreeuwen dat het een 
‘DLL’ miste en onmogelijk zijn EXE kon uitvoeren!? 
Cute hè, een EXE die niet kan executen. Daar kan 
je dus niets mee…
Dus het bestand op een stikkie gezet en meegeno-
men naar het werk om daar mijn epos te vervolma-
ken. Helaas…, het bestand bleek onherkenbaar 
en onherstelbaar verminkt en kon onmogelijk meer 

geopend worden. En géén backup natuurlijk, hoe 
kon ik zo stom zijn! En dus geen loopdwaalverhaal 
Zo word je er soms dus van doordrongen hoe 
afhankelijk we in ons dagelijks functioneren van 
alle mogelijke en vanzelfsprekende techniek zijn 
geworden. Had ik maar pen en papier gepakt! Had 
ik maar een backup gemaakt! Had ik maar…

Zelfs hardlopen draait om techniek, al staan we 
daar bij het beoefenen van onze hobby niet vaak 
bij stil. Loopstijl is individueel en dus per persoon 
verschillend, afhankelijk van diverse factoren (o.a. 
lichaamsbouw, aanleg, leeftijd), maar die loopstijl 
kan wel degelijk beïnvloed en dus ook verbeterd 
worden. Techniektraining dus of in ons geval 
loopscholing.

Een aantal jaren terug vond men bij de KNAU dat 
iedere loper, wedstrijd of recreant, zich als een 
oostafrikaanse wervelwind over de weg diende 
voort te bewegen. Het voorvoetlanden werd op de 
jaarlijkse loopsportdag aan alle trainers voor-
geschoteld. Bladen werden volgeschreven met 
theorieën van bewegingswetenschappers. Nieuwe 
loopscholingsoefeningen werden geïntroduceerd 
en heel Nederland moest op de voorvoeten!
Een hausse aan overbelaste achillespezen, kuiten 
en andere waardevolle onderbeenattributen was 
het gevolg. Een soort van falend EXE bestandje, 
hè…

Het is natuurlijk fantastisch mooi om een gemid-
delde Ethiopiër of Keniaan van max. 1.60 m en 
55-60 kg over de baan te zien vliegen, waarbij de 
voeten de grond nauwelijks raken in een fractie 
van een seconde.
Maar om nu een Hollandse recreant van 90 kg bij 

1.85 m hetzelfde te laten doen?
Hoewel beiden jagers zijn, zie ik een beer ook niet 
als een jachtluipaard achter zijn prooi aan gaan. 
Desondanks ben ik er wel van overtuigd dat met 
regelmatige scholing de efficiëntie van bewegen 
verbetert en men constanter en met minder bles-
sures kan lopen. En wellicht ook iets sneller wordt.

Het verbaast me ook iedere keer hoe de com-
mercie kans ziet in een snel veranderende wereld 
toch weer met nieuwe ‘uitvindingen’ op de proppen 
te komen om alle loopafwijkingen, die wij met z’n 
allen blijkbaar hebben, te corrigeren. Als ik de 
schoenadvertenties zie met kreten als (ik citeer:) 
‘combineert nieuwe functionaliteiten zoals de “Gui-
dance Line” en “Heel Clutching System” met een 
forse gewichtsbesparing’.
En wat dacht je van ‘biomorphic fit’, ‘Duomax’, 
‘DuraSponge’, ‘Impact Guidance System’, ‘Solyte’, 
‘Asymmetrical lacing system’, ‘Forefoot GEL’, 
‘Rearfoot GEL’ en voor de dames speciaal toege-

voegd ‘Gender Specific Space Trusstic’!!! En dat 
allemaal in 1 schoen geïntegreerd en voor een 
luttel bedrag van…?
Het is net of ik een handleiding van de onbemande 
Marslander zit te lezen.
Ik denk met weemoed terug aan mijn oude A6 
van Asics uit de negentiger jaren met als toenma-
lig nieuwe vinding SpEva. That’s all, folks! Een 
heerlijke schoen was dat met geweldige pasvorm, 
duurzaam en dus geschikt voor vele kilometers en 
vooral niet (te) duur. Velen zullen zich deze schoen 
nog herinneren.

Maar het uiteindelijke doel waar al die techniek 
voor bedoeld is, verandert gelukkig niet. Lopen 
geeft vrijheid, natuur blijft natuur, regen blijft nat en 
kou en warmte blijven elkaar afwisselen. Ongeacht 
guidance of clutching system... keep running!

Tot dwaals!
DWALER

Roparun 2010
Door: Jos de Graaf
teamcaptain Haegsche Ooievaar Runners

In de vorige editie van de Hot Road Review heb-
ben jullie de ervaringen van John de Gier als 
begeleidend fietser tijdens de Roparun kunnen 

lezen. Ik heb samen met John de Roparun drie jaar 
mogen doen en het was voor mij iedere keer een 
genot om te zien hoe John tijdens de zware nach-
telijke uren op de fiets intens aan het genieten was 
van de grote stilte van de nacht. Ik hoorde John niet 
klagen over kou of een natte druppel die uit de he-
mel neerviel. Ik zag enkel zijn brede tevreden grijns 
om zijn lippen als ik langs het parcours stond en 
tegen hem in het voorbijgaan zei: “Mooi om te zien 
hé, die stilte”

Afgelopen week kreeg ik een mailbericht van John 
met de mededeling dat hij na rijp beraad met zich-
zelf en zijn vrouw had besloten om niet meer als 
fietser mee te gaan met de Haegsche Ooievaar 
Runners. De inspanningen vielen hem best zwaar 
en hij wil de tijd die hij in het voortraject stak graag 
aan andere zaken besteden. Uiteraard ben ik het 
als teamcaptain niet met hem eens. Een goede 
en ervaren kracht missen, is altijd lastig maar ik 
respecteer zijn beslissing en zal mijn best moeten 
doen om voor een goede vervanger te zorgen.

Fietsers en chauffeurs gezocht
Dat brengt mij meteen bij mijn taak als teamcaptain. 
Als vijfkoppig bestuur van de Haegsche Ooievaar 
Runners hebben wij de taken onderling verdeeld 
zodat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheden 
heeft. De grootste verantwoording van de team-
captain is natuurlijk om alle lopers en begeleiders 
gezond en heel over de finish in Rotterdam te krij-
gen. Dat vergt naast een goede en gedegen voor-
bereiding van ieder teamlid ook veel improvisatie, 
incasseringsvermogen en een goed humeur tijdens 
de ruim veertig uur durende loop.
Zo rond deze tijd moet de definitieve samenstelling 
van het team enigszins haar vorm krijgen. In totaal 
zijn er 26 vrouw/man nodig, 8 lopers, 6 fietsers, 2 
masseurs, 2 chauffeurs voor het begeleidende bus-
je, 2 chauffeurs voor de campers, 2 cateraarsters, 
1 teamcaptain en een drietal mensen direct op de 
achtergrond voor administratie en pecunia, het ma-
ken van loopschema’s en uitzetten van trainings-
ronden, support en ondersteuning tijdens de trai-
ningen en voorbereidingen. Op dit moment hebben 
wij nog fietsers en chauffeurs nodig, dus als je een 
leuk pinksterweekend wilt hebben, meld je dan aan.

Belangrijk doel
Naast het meedoen aan de estafetteloop van Parijs 
naar Rotterdam is er natuurlijk nog een ander be-

langrijk doel, namelijk met het gehele team zoveel 
mogelijk geld inzamelen voor kankerpatiënten die 
in hun laatste levensfase zijn. Een beetje kwaliteit 
aan hun leven toevoegen, waar geen tijd meer aan 
hun leven is toe te voegen.
Wat zijn onze plannen voor acties om geld in te za-
melen? Een kleine opsomming: verkoop van siera-
den voor Sinterklaas en de Kerstman, verkoop van 
loten (met als hoofdprijs een dikke auto), collectes 
in winkelcentra (met of zonder loopband), rommel-
markt tijdens Koninginnedag, twee avonden in het 
clubhuis met het bekende Roparundiner, inpakken 
van boodschappen bij supermarkten, het plaatsen 
van showcards in winkels, clubhuizen e.d., het be-

naderen van sponsoren in natura of geld en .?????. 
Kortom veel activiteiten waar alle teamleden zich 
volop voor in gaan zetten.

Naast de inzet van het team zijn wij ook op zoek 
mensen die ons kunnen helpen tijdens de acties of 
die bedrijven, instanties of werkgevers willen be-
naderen om sponsorgeld binnen te halen. Kortom 
handjes en voetjes welke het vele werk de komen-
de maanden voor ons lichter kan maken, met als 
doel zoveel mogelijk geld op te halen.

Meld je aan bij de PR-commissie en voel je een 
ambassadeur van de Haegsche Ooievaar Runners.

LOOPDWALER
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Sdu Royal Ten 2010
Door: Marcel den Dulk
voorzitter SDU Royal Ten

De oplettende lezer heeft het al gezien: geen 
typefout, maar de naam van onze wedstrijd is 
iets gewijzigd. Na de zomer hadden we een eva-
luatiegesprek met onze hoofdsponsor de Sdu. 
Allereerst kregen we complimenten voor de 
professionele uitstraling die de wedstrijd had. 
Voor beide partijen was het dit eerste jaar toch 
even zoeken hoe een en ander zou lopen en wie 
wat precies zou doen. Ook wij als bestuur van 
de wedstrijd hadden een aantal punten, die nog 
beter zouden kunnen in de toekomst. Onze lijst 
hebben we naast de punten van de SDU gelegd 
en gelukkig waren er veel overeenkomsten. Dit 
betekent dat we op dezelfde lijn zitten en dat we 
hier prima op kunnen anticiperen en elkaar te-
gemoet kunnen komen.

De naam dus, het was iedereen wel op geval-
len dat de speakers tijdens het evenement 
hun tong braken op de lange uitspraak The 

Hague Sdu Royal Ten. Ook in de volksmond, als ik 
het zo mag noemen, staan we eigenlijk meer be-
kend als kortweg de Royal. De vraag van de spon-
sor was dan ook terecht, toen hij vroeg of dit niet 
wat korter kon. 
Ook wij gaan met de tijd mee en ‘The Hague’ is een 
beetje overbodig. Iedereen weet wel dat dit een 

Haags evenement is. Gezien de sponsoring van 
de gemeente Den Haag wappert overal de vlieger, 
zo ook op onze folder, poster en andere reclame-
uitingen. De verwijzing op de poster en folder naar  
een The Hague Road Runner-evenement lijkt ons 
genoeg om het verband met onze club te leggen. 
Dus van nu af gewoon kortweg de Sdu Royal Ten.

Wat gaat er nog meer veranderen? De locaties aan 
de Bezuidenhoutseweg zijn volgend jaar niet meer 
te gebruiken. Door de verbouwing van de SER kun-
nen wij geen SERplazaplein meer maken. Waar 
dan heen? De Sdu gaf aan dat een start en finish 
voor hun deur op de Prinses Beatrixlaan wel inte-
ressant zou zijn. Daarbij heeft de stichting Beatrix-
kwartier ook interesse in een wedstrijd in hun wijk. 
Met deze factoren in het hoofd zijn wij gaan kijken 
wat de mogelijkheden zijn en of we een en ander 
kunnen realiseren. Ruimte genoeg en ook moge-
lijkheden om binnen bij diverse bedrijven ruimte te 
benutten.
Grootste uitdaging zal de vergunning worden. Het 
parcours zal starten voor de deur van Sdu en via 
de Prins Clauslaan en de Boslaan op het oude par-
cours aansluiten.
Het stuk door het Haagse bos wordt daardoor ho-
pelijk wat strakker en het keerpunt blijft in de wijk 
Marlot. Hiermee hopen we ook het parcours wat 
strakker en sneller te krijgen zonder daarbij aan 
charme te hoeven inboeten.

Het 5 kilometer parcours zal over dezelfde weg 
gaan en het keerpunt zal op de Leidse straatweg 
voor het Koninklijk Paleis liggen.
De Kidsrun zal een totaal vernieuwd parcours krij-
gen omdat de afstand te kort is om op het oude 
traject aan te sluiten.

Verder proberen we op het 5-kilometerpunt van de 
10 een tijdregistratie met een extra ChampionChip-
mat te realiseren voor nog meer service voor de 
loper.
Ook op alle borden en uitingen proberen we een-

duidig  de gewijzigde naam te plaatsen.
Als laatste bieden we in 2010 de mogelijkheid om 
ook op de 5 kilometer met een businessteam te 
starten: een wens van veel klanten, die de 10 km 
toch wat te lang vonden. Voor ons ook van belang 
omdat de 5 kilometer best nog wat drukker mag 
worden. U ziet, we hebben nog wel wat te doen en 
veel dingen moeten al kant-en-klaar zijn op 1 janu-
ari. Dit omdat de site dan operationeel wordt en er 
ingeschreven kan worden.
Ik wens u prettige kerstdagen en een sportspoedig 
2010 namens het bestuur van de Sdu Royal Ten.

Hoera voor Rodi en Kees
Rodi Druyf en Kees Schalkwijk werden dit najaar allebei 80 
jaar. Om dat te vieren, onthaalde Conditio Kees op een pan-
nenkoeklunch, een dag na zijn verjaardag op 5 oktober. Rodi 
was een week eerder bij hem thuis toegezongen door zijn 
hardloopvrienden.

Onthullingen ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rodi.

Nu wij hier allen samen zijn op deze mooie dag
Vertellen wij u zeer beschroomd, iets dat heeft plaats gehad
Het zal echt een onthulling zijn uit de verleden tijd
Het ligt al lang op onze maag maar nu willen wij ’t kwijt.

Zie hem daar zitten heel gedwee, hij zegt nu wel gedag
Wij weten nog uit vroegere tijd dat dat ooit anders lag
En wat er toen toch is gebeurd, in lang vervlogen tijd
Dat willen wij hier in dit lied, aan dit gezelschap kwijt.

Het is misschien voor hem niet leuk, dat dit hier wordt onthuld
Maar ja er is niks aan te doen, het is zijn eigen schuld
Natuurlik denkt u zeer terecht, ach hou je mond nu maar
Maar ’t mag nu best gezegd zijn hoor, ’t gebeurde werkelijk waar.

En iedereen hier op de club die zegt straks nog heel zacht
Dat deze man zo is geweest, dat had ik nooit verwacht
Hij lijkt hier nu toch o zo braaf, valt nog niet uit de plooi
Het geen nu van hem wordt gezegd, is eigenlijk niet zo mooi.

Toch gaan wij verder met dit lied, ’t is moeilijk maar het moet
Leven met een groot geheim is voor lijfengeest niet goed
Maar voor wij nu weer verder gaan, heft allen eerst het glas
Wij toasten op Rodi Druyf, die nog is zoals hij was.

’t Is mogelijk wel hel erg gemeen, wat wij hier nu gaan doen
Dat wij hier nu onthullen gaan, die gebeurtenis van toen
Maar ach er is nu A gezegd, wij kunnen niet meer terug
Het is daarom de hoogste tijd, kom webeginnennu maar vlug.

Daar gaat ie dan, het is geschied, maar wacht en luister goed
Wij spreken af dat u het hem straks niet verwijten moet
Als u het van ons heeft gehoord, vergeet het dan maar vlug
En plaag die lieve schat nou niet, wij kunnen nu niet meer terug.

Dus lieve Rodi, daar gaat ie dan, val nou niet van je stoel
Want zo’n onthulling geeft een mens een akelig gevoel
Moeten wij hiermee verder gaan, we krijgen medelij
Maar kom we starten vlug dan is het ook weer gauw voorbij.

Maar wacht eens even, stil en zwijg, ach gunst wat zijn we dom
We praten en we zingen maar, en onze tijd is om
’t Is jammer maar we moeten gaan, bedankt voor uw geduld
Was er nu nog wat tijd geweest, dan hadden we ’t onthuld.

De klemtoon gaat naar het onderstreepte / Aaneen geplakte woor-
den vormen 1 woord

Foto’s: Peter Veelo

‘Ook als je 80 bent, eet je graag pannenkoeken'.

'Kees is verguld met alle goede wen-sen en mensen die hem toezingen'.

'Ondertussen waren de pannen-

koeken en wafels klaar'.

'Het blijft niet bij zingen, want er 

komen ook cadeautjes'. 

De ingang van 
de SDU aan de 
Beatrixlaan wordt 
de nieuwe start van 
de Royal Ten
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5 km timetrial:
• Peter van Leeuwen liep de timetrial op 21 september ’09 in 0:18:51. Hiermee komt hij in de categorie M50 op plaats 4. Jaap 
van Dijk, die op 24-6-2002 de timetrial liep in 0:19:30 verdwijnt hiermee uit de vitrine.
• Jacques Merx liep op 21 september de timetrial in 0:20:04. Hiermee blijft hij op de eerste plaats in de categorie M60, waar hij al 
stond met 0:20:21, gelopen op 24 augustus 2009.
• Jaap Schipper versterkte in de categorie M70 zijn eerste plaats op de timetrial door op 21 september een tijd van 0:22:32 neer 
te zetten. Op 24 augustus 2009 was hij al op de eerste plaats gekomen met 0:23:35.
• Piet Meinders noteerde op 21 september een tijd van 0:30:12 op de timetrial. Hiermee versterkt hij zijn derde plaats in de cate-
gorie M70, die hij al innam met 0:30:55 gelopen op 24 augustus 2009.
• Anna van Eeuwijk steeg in de categorie timetrial V60 van plaats 5 naar plaats 2 dankzij haar prestatie op 21 september. Haar 
tijd  0:26:31 is een verbetering met ruim 2 minuten van de 0:28:35, die ze op 8 juni 2009 liet noteren
• Joannie Bosmans blijft in de categorie timetrial V65 op plaats 3 nadat ze op 21 september haar tijd van 0:34:00 gelopen op 24 
augustus 2009 verbeterde tot 0:33:11.

10 km weg:
• Pierre van Leeuwen heeft op 3 oktober de 10 km gelopen in 0:35:58. Hiermee blijft hij in de categorie M50 op plaats een. Hij 
bezette deze plaats al met 0:36:07, gelopen op 24 mei 2009 in Den Haag.
• Jacques Merx liep op 26 september ’09 in Naaldwijk de 10km in 0:41:22 in de categorie M60. Hij neemt hiermee plaats 3 in. 
Willem van Prooijen verdwijnt met 0:42:58 gelopen op 11 maart ’09 in Den Haag uit de vitrine.
• Henk Breugom liep op 1 november ’09 in Den Haag de 10km in 0:44:19 in de categorie M65. Hij neemt hiermee plaats 1 over 
van Peter Hoek die 0:45:52 noteerde op 13 mei 2007 in Den Haag.
• Jaap Schipper heeft in de categorie M70 de eerste plaats overgenomen van Ab Dijkers, met 0:47:32, gelopen op 26 septem-
ber 2009 in Naaldwijk. Ab Dijkers neemt nu de tweede plaats in met 0:51:35, gelopen op 23 juni 2006 in Kwintsheul. Bram van 
Westhoek verdwijnt uit de vitrine met 0:58:12, gelopen op 10 maart 2007 in Den Haag.

• José Willemse Blijft in de categorie V50 op de derde plaats staan. Op 1 november verbeterde ze haar tijd tot 0:44:07. Zij bezet-
te de derde plaats al met 0:45:15, gelopen op 21 juni 2009 in Voorburg.
• Ingrid Kuijpers komt in de categorie V50 op de vierde plaats, dankzij de 0:44:33 die zij op 1 november 2009 in Den Haag liep. 
Sophie van Geenhuizen die tot nu toe op de vijfde plaats stond met 0:47:31, gelopen op 26 mei 2002 in Den Haag verdwijnt uit 
de vitrine

10 EM (16,1 km) weg:
• Pierre van Leeuwen liep in Amsterdam de 10 Engelse Mijl op 20 september ’09 in 1:01:42. In de categorie M50 neemt hij hier-
mee de eerste plaats over van Joop Evers, die al bijna twintig jaar deze plaats innam met 1:01:59, gelopen op 5 november 1989 
in Den Haag. Bert Bruning, die op 4 november 1990 in Den Haag 1:07:55 liep verdwijnt hiermee uit de vitrine.

21,1 km weg:
• Judy Leslie liep op 13 september ’09 in Rotterdam de halve marathon in 1:36:17. In de categorie V45 neemt ze hiermee de 
vijfde plaats over van Ineke Schnitzler. Ineke verdwijnt uit de vitrine met 1:36:29 die zij op 1 augustus 1998 liep in Lauwersoog.
laats 5 in.

42,195 km weg:
• Marco Boerlage liep op 1 november ’09 de marathon in New York. Met zijn tijd 3:10:09 neemt hij bij M50 de vierde plaat in. 
Jacques Overgaauw, die de marathon op 28 april 1996 in Rotterdam aflegde in 3:19:29 verdwijnt uit de vitrine.
• Jacques Merx liep op 25 oktober ’09 de Brabant marathon in Etten-Leur in 3:39:51. In de categorie M60 neemt hij hiermee de 
tweede plaats in. Gerrit van der Veer verdwijnt uit de vitrine met 3:51:42 gelopen in Berlijn op 28 september 2003.
• Judy Lesly liep op 18 oktober ’09 de marathon van Amsterdam in 3:27:37. In de categorie V45 stijgt zij van de derde naar de 
tweede plaats. Zij stond op de derde plaats met 3:32:34 gelopen op 17 mei ’09 in Leiden.

Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden    door Izaak Luteijn
Over de maanden september en oktober zijn er 17 prestaties die een vermelding verdienen in de vitrine. De wijzigingen zijn bijgewerkt tot 1 november 2009. Opvallend is dat alle prestaties geleverd zijn in leeftijdscategoriën 45 jaar en ouder.  

Van de TC

Stimulans voor lange-afstand dames
Onder de deelnemende HRR-dames die meedoen aan de lange afstand (variërend 

van 15 km tot 21 km) van het Zorg & Zekerheidcircuit wordt na elke wedstrijd door 

de Technische Commissie een prijs verloot, variërend van een bioscoopbon voor 2 

personen tot de laatste Stieg Larsson. 

Zoals in de vorige clubkrant al vermeld, willen we hiermee bereiken dat zowel op 

de korte, midden en lange afstand minimaal 2 mannen en 2 vrouwen van de HRR 

meedoen zodat onze club meedingt in het Z&Z-verenigingenklassement.

De technische commissie

 

HRR Evenementenkalender
Datum   Loop    Circuit
26 december 2009 HRR Kerststrandcross 
27 december 2009 1 van de 4 Oliebollencross  1 vd 4 Cross – dl 2
3 januari 2010  Runnersworld Bosloop  Z&Z – 2
9 januari 2010  1 van de 4 Oliebollencross  1 vd 4 Cross – dl 3
31 januari 2010  1 van de 4 Clingendaelcross 1 vd 4 Cross – dl 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

ZOT start 2 januari
Elk jaar weer zijn het onze leden (jij dus) die nieuwe lopers naar de club brengen voor de ZOT-
trainingen.  Deze voorbereiding voor de CPC start op zaterdag 2 januari 2010. De deelnemers krijgen 
10 weken training op zaterdagochtend en als zij willen ook op donderdagavond. Ze ontvangen een 
prachtig functioneel loopshirt. Bovendien krijgen ze voorlichting over schoeisel, kleding, voeding en het 
voorkomen van blessures. 
Op de CPC-dag kan ook gebruik worden gemaakt van de HRR-stand. De zaterdag daarna is er een 
gratis brunch en kan men besluiten eventueel door te gaan voor de Sdu Royal Ten. Lid worden kan 
natuurlijk ook. En mogelijk besluit men volgend jaar terug te komen. 
De kosten voor dit alles bedragen 45 Euro en 20 Euro voor de verlenging tot de Sdu Royal Ten.
Er zijn prachtige folders gemaakt, deel ze uit waar je maar kan!   
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UITSLAGEN
Baanwedstrijd, Naaldwijk, 5.000 m, 
10-9-2009
Pos. Cat. Tijd        Naam
1 Vet1 0:15:10,8 Padmos, Wim (AV 
   Pallas'93)
8 Vet1 0:18:14,4 Groenewegen, Herman
10 Vet1 0:19:06,5 Meer van der, Pieter
14 Vet1 0:19:57,5 Wessel, Gerard

5e Voorschoten Clubcircuit, Voorschoten, 5.000 m, 
12-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Man 0:18:28 Nederpel, Bob 
   (Voorschoten)
1 Man 0:18:28 Kanselaar, Wouter
1 Vrouw 0:22:28 Schrijver, Louise 
   (Voorschoten)
2 Vrouw 0:24:12 Kuiper, Patty
5 Man 0:24:26 Zijl, Ed

5e Voorschoten Clubcircuit, Voorsch, 10.000 m, 
12-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Man 0:41:22 Kijk in de Vegte, Ralph 
   (Voorschoten)
1 Vrouw 0:44:17 Boorder de, Ingeborg 
   (Voorschoten)
2 Vrouw 0:47:02 Wreede de, Ulla
12 Man 0:54:14 Ort, Coen

Halve Marathon, Rotterdam, 21.100 m, 
13-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
3 V45 1:36:17 Leslie, Judy
351 MSE 1:49:17 Goosen, Barry

Mühlenlauf, Laar (D), 5.000 m, 
19-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:17:00 Sneyders, Ole 
   (Blau-Weiss Kalle)
1 M45 0:17:17 Timmermans, Theo

Rijk-Zwaan Loop, 's-Gravenzande, 16.100 m, 
19-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:56:25 Solleveld, Mart 
   (Olympus'70)
1 M60 1:07:25 Wubben, Cees 
   (Olympus'70)
4 M60 1:13:45 Merx, Jacques

Autoloos-Loop, Zoetermeer, 10.000 m, 
20-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Man 0:32:49 Bonnes, Jeroen 
   (AV Sparta)
18 Man 0:43:00 Ruijter de, Frank
48 Vrouw 1:23:04 Zijl van, Heidi

36.Real Berlin Marathon, Berlijn (D), 42.195 m, 
20-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
572 M35 3:14:54 Kneefel, Floris
1086 M35 3:30:30 Vierling, Gertjan
163 M55 3:33:49 Dijk van, John
1588 M35 3:37:04 Aarts, Dennis
648 M30 3:37:04 Velthuis, Erik
648 V30 3:52:44 Straetemans, Masja
1013 M50 4:00:25 Nieuwenhuizen van, Evert
2252 M45 4:05:21 Messerschmidt, Marty
648 M45 4:10:47 Remmelink, Leendert
434 V35 4:15:47 Schop-Tammenga,Juliette
4160 M40 4:22:26 Kamsteeg, Marcel
645 V40 4:22:28 Meijering, Myra
4352 M40 4:26:54 Philipse, Hein
2440 M50 4:40:09 Nollkaemper, Chris
2444 M50 4:40:19 Perdijk, Frans
2527 M50 4:43:32 Aller van, Bert
2979 M50 5:09:52 Ficker, Robert
4972 M45 6:01:47 Berg van de, Dannis

Dam tot Damloop, Amsterdam, 16.100 m, 
20-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
55 Bus 1:01:42 Leeuwen van, Pierre
50 MSE 1:02:33 Freijzer, Joost
26 M35 1:11:50 Berg van den, Alex
35 nVrec 1:14:41 Leslie, Judy
613 nMrec 1:15:40 Schie van, Maurice
190 nVrec 1:21:53 Erkenbosch, Nancy
2015 nMrec 1:22:47 Aarden, Aart
2237 nMrec 1:23:40 Breedijk, Marnix
1037 Bus 1:25:35 Schnitzler, Ineke
377  nVrec 1:25:39 Wreede de, Ulla
1709 Mrec 1:26:25 Elzinga, Harrie
1621 Mrec 1:27:19 Oudshoorn, Steven
3276 nMrec 1:27:30 Toor van, Hans
3404 nMrec 1:27:52 Krol, Leendert
3595 nMrec 1:28:33 Peppinck, Roland
736 nVrec 1:29:20 Jahn, Sigrid
4665 nMrec 1:32:33 Walther, Eric
1265 nVrec 1:33:33 Joustra-Dijkhuis, Anne-
    Marie
2399 Mrec 1:33:36 Walt van der, Michel
663 Vrec 1:34:04 Geenhuizen van, Sophie
675 Vrec 1:34:17 Craandijk, Chantal
676 Vrec 1:34:19 Craandijk, Sandra
5081 nMrec 1:34:21 Reinicke, Ed
15 V50 1:34:45 Geng, Marion
5243 nMrec 1:35:08 Vlasblom, Fred
1705 nVrec 1:36:24 Brama, Liesbeth
3006 Mrec 1:39:59 Heerdt van, Robbert
2333 nVrec 1:40:02 Duijser, Sandra
1141 Vrec 1:40:17 Knuivers, Lyset
3185 nVrec 1:44:57 Vlasblom, Arianne
3185 nV45 1:47:03 Meer van der, Yvon
7382 nMrec 1:49:07 Maanen van, Gerard
3796 nVrec 1:49:15 Ooms, Annemieke
1813 Vrec 1:50:30 Tiggelman, Marije
4045 nVrec 1:51:30 Heerekop, Patricia
7580 nMrec 1:52:07 Verhagen, Titus

Trimloop AV'40, Delft, 10.000 m, 
20-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
28 Mrec 0:53:34 Gerritsen, Harry
2 Vrec 0:58:10 Zwarts, Jaqueline

4e HRR-Timetrial, Boetveld, 5.000 m, 
21-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:16:50 Koers, Andries
2 MSE 0:17:10 Hirotomi, Shyna
3 MSE 0:17:10 Heiningen van, Erik
4 MSE 0:17:25 Redegeld, Huub
5 MSE 0:18:24 Opheusden van, Laurens

1 M35 0:18:27 Terlouw, Hans
6 MSE 0:18:28 Kanselaar, Wouter
1 M50 0:18:51 Leeuwen van, Peter
7 MSE 0:18:52 Dijksterhuis, Gerwin
8 MSE 0:18:52 Bals ter, Boris
9 MSE 0:18:55 Roodakker, Eddy
1 M45 0:18:58 Meer van der, Pieter
1 M40 0:19:12 Beekhuizen, Albert
10 MSE 0:19:18 Graaf de, Niels
2 M50 0:19:20 Boorsma P.J.L., Piet
2 M35 0:19:24 Wijnands, Jaap
1 M55 0:19:33 Stijl van der, Herman
2 M45 0:19:34 Kempkes, Peter
11 MSE 0:19:42 Claessens, Stefan
12 MSE 0:19:52 Wevers, Jeroen
3 M45 0:19:55 Jong de, Auke
1 M60 0:20:04 Merx, Jacques
13 MSE 0:20:05 Jong de, Stefan
2 M40 0:20:06 Huibregtse, Paul
3 M35 0:20:13 Dijkhoff, Xander
1 VSE 0:20:48 Bodewes, Hanneke
4 M35 0:20:57 Hoff van 't, Lorenzo
5 M35 0:21:06 Berg van den, Alex
14 MSE 0:21:23 Reinders, Roelof
2 M60 0:21:43 Prooijen van, Willem
2 VSE 0:21:45 Bos, Lineke
1 M65 0:21:57 Hoek, Peter
4 M45 0:22:01 Vrede, Franklin
15 MSE 0:22:08 Waardt de, Huig(HRR)
3 M60 0:22:09 Slijpen, Paul
3 VSE 0:22:13 Graauw de, Tobijn
2 M55 0:22:16 Taal, Maarten
16 MSE 0:22:16 Knol, Bart-Jan
17 MSE 0:22:22 Hofschreuder, Ronald
6 M35 0:22:26 Franken, Niels
3 M40 0:22:32 Haverhals, Arno
1 M70 0:22:32 Schipper, Jaap
4 M40 0:22:33 Mulder, Raoul
3 M50 0:22:44 Koning, Jan
5 M60 0:22:54 Luteijn, Izaak
4 M60 0:22:54 Heijningen van, Frank
1 V35 0:23:04 Doodeman, Vivian
1 V35 0:23:12 Eugelink, Hilde
5 M45 0:23:18 Lende van der, Dries
3 M55 0:23:18 Claessens, Jean
4 M55 0:23:32 Dijk van, Jaap
1 V45 0:23:32 Hoekstra, Margriet
4 VSE 0:23:34 Leeuwen-Paay van, 
   Nathalie
2 M65 0:23:37 Overduin, Chiel
5 VSE 0:23:50 Zoeteman, Martine
6 M60 0:24:05 Zijl, Ed
5 M40 0:24:05 Leeuwen van, Rob
6 M45 0:24:05 Walther, Eric
4 M50 0:24:06 Schoemaker, Ruud 
3 M65 0:24:06 Graauw de, Toon
4 M65 0:24:12 Gerritsen, Harry
7 M45 0:24:17 Morre, Stan
1 V50 0:24:29 Orie, Marijke
6 VSE 0:24:35 Kuiper, Patty
5 M55 0:24:36 Bol, Cees
1 Mjun 0:24:37 Kuiper, Joury(HRR)
1 V40 0:24:45 Rypma, Veerle
4 V35 0:24:57 Castelein, Suzanne
8 M45 0:25:05 Habraken, Jan
5 M50 0:25:10 Dunn, Mike
6 M50 0:25:12 Peeren van, Ralf
7 M35 0:25:28 Bos, Jeroen
2 V50 0:25:58 Geest van der, Thea
6 M40 0:25:58 Dijkhuizen, Marco
7 M60 0:26:03 Haasnoot, René
7 M50 0:26:12 Wamelink, Wiebe
8 M60 0:26:21 Coster, Jaco
9 M60 0:26:22 Otte, Frank
2 V40 0:26:23 Impal, Sylvia
3 V50 0:26:27 Heiningen-Olsthoorn van,
    Annie
1 V60 0:26:31 Eeuwijk van, Anna
4 V50 0:26:33 Moesman-Reitsma, Sonja
5 M65 0:26:56 Bonnet, Léo
8 M50 0:27:07 Heijning, Jeroen
10 M60 0:27:07 Ammerlaan, Wim
11 M60 0:27:11 Gorter, Klaas
7 VSE 0:27:23 Agthoven van, Monique
1 V55 0:27:28 Hazenbroek, Ellen
2 V55 0:28:17 Polter, Selma
9 M50 0:28:45 Cremers, Guy
6 M65 0:28:45 Groot de, Koos
2 V60 0:28:54 Cranenburgh van, Els
8 VSE 0:29:13 Meulen van der, Sanne
5 V50 0:29:22 Dulk den, Ada
6 V50 0:29:33 Wagenaar, Heleen
2 M70 0:30:12 Meinders, Piet
9 M45 0:30:45 Messerschmidt, Marty
3 V40 0:31:22 Messerschmidt, Jolanda
3 V55 0:32:16 Niet-Pronk de, Riet
3 V60 0:32:18 Roel, Terry
9 VSE 0:32:27 Blake, Melissa(HRR)
1 V65 0:33:11 Bosmans-Borneman,
   Joannie
1 M75 0:35:29 Schalkwijk, Kees
4 V60 0:35:51 Dool, Jeanette
1 V70 0:36:48 Kalisvaart, Truus

Super Prestige Oranje Circuit 1, Noordwijk, 6500 
m, 1-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
2 M45 0:23:13 Timmermans, Theo

Super Prestige Oranje Circuit 2, Hillegom, 7200 
m, 4-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
2 M45 0:25:47 Timmermans, Theo

Super Prestige Oranje Circuit 3, Noordwijkerhout, 
6600 m, 
Pos. Cat. Tijd     Naam
2 M45 0:22:49 Timmermans, Theo

Super Prestige Oranje Circuit 4, Voorhout, 7300 
m, 11-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 M45 0:25:17 Timmermans, Theo

Ekiden (5 km), Naaldwijk, 5000 m, 
26-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
 M60 0:21:13 Prooijen van, Willem
 M60 0:21:42 Hoek, Peter
 M60 0:22:15 Luteijn, Izaak
 Mrec 0:24:00 Ficker, Robert
 Mrec 0:24:57 Walt van der, Michel
 Vcond 0:26:43 Hazenbroek, Ellen
 Vrec 0:26:57 Romijn, Lisa
 Vcond 0:28:33 Cranenburgh van, Els
 Vcond 0:29:01 Wagenaar, Heleen

Ekiden (10 km), Naaldwijk, 10000 m, 26-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
 M60 0:41:22 Merx, Jacques
 Mrec 0:42:31 Mulder, Raoul
 M60 0:44:26 Breugom, Henk
 Mcond 0:47:32 Schipper, Jaap
 Mrec 0:47:59 Geest van, Leo
 Mcond 0:56:09 Ammerlaan, Wim

Ekiden (7,2 km), Naaldwijk, 7200 m, 
26-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
 M60 0:30:48 Slijpen, Paul
 Mcond 0:34:49 Dijkhuizen, Marco
 Mrec 0:39:27 Hoogeveen, Henk

Ekiden, Naaldwijk, 42195 m, 
26-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Recr 2:24:17 Koplopers Running Team 
   (Koplopers)
1 Mvet 2:57:35 Pizzarunners(Olympus'70)
2 Mvet 3:01:28 HRR-60+(HRR)
14 Recr 3:25:51 Driesteam(HRR)
20 Recr 3:42:47 HRR-Conditio(HRR)

Saton Optiek Halve Marathon, Katwijk, 5000 m, 
27-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Mrec 0:18:06 Mauritz, Tony 
   (Krimpen a/d Lek)
3 Mrec 0:19:15 Kanselaar, Wouter
1 Vrec 0:20:21 Driessen, Lisa 
   (Hoek van Holland)
6 Vrec 0:24:02 Wreede de, Ulla
17 Mrec 0:24:20 Claessens, Jean
18 Mrec 0:24:34 Zijl, Ed
8 Vrec 0:25:29 Kuiper, Patty
23 Mrec 0:26:17 Dunn, Mike
10 Vrec 0:26:31 Walle van der, Chantal
33 Mrec 0:28:18 Noordman, Ruud

Saton Optiek Halve Marathon, Katwijk, 10.000 m, 
27-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Mrec 0:36:29 Jumelet, Maarten 
   (Runners World)
14 Mrec 0:43:38 Dijksterhuis, Gerwin
1 Vrec 0:45:37 Bloemendaal, Martine 
   (Leiden)
46 Vrec 1:04:23 Duijser, Sandra

Saton Optiek Halve Marathon, Katwijk, 21.100 m, 
27-9-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 1:13:04 Hemstede, David 
   (5moresheep.com)
1 M45 1:26:20 Kuyt, Gerrit(Katwijk)
70 M45 1:50:16 Wessel, Gerard
71 M45 1:50:17 Hengel van den, Gerrit

Haagse Tien(1 vd 4), Den Haag, 5.000 m, 
3-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 5km 0:18:25 Kerssens, Conrad 
   (Haag Atletiek)
5 5km 0:23:13 Leeuwen-Paay van, 
   Nathalie
6 5km 0:23:14 Geest van, Leo
10 5km 0:25:14 Berg van den, Sandra
23 5km 0:29:59 Cranenburgh van, Els

Haagse Tien(1 vd 4), Den Haag, 10.000 m, 
3-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:32:56 Bonnes, Jeroen
   (AV Sparta)
1 M35 0:34:31 Klein, Maarten (AV Sparta)
1 M45 0:34:43 Havinga, Henri (AV'40)
2 M45 0:35:45 Timmermans, Theo
3 MSE 0:35:55 Redegeld, Huub
4 M45 0:35:58 Leeuwen van, Pierre
4 MSE 0:35:58 Shinya, Hirotomi (HRR)
5 MSE 0:36:54 Koers, Andries
6 MSE 0:37:32 Heiningen van, Erik
7 MSE 0:38:23 Kanselaar, Wouter
9 MSE 0:39:25 Dijksterhuis, Gerwin
8 M35 0:39:27 Beekhuizen, Albert
9 M35 0:39:53 Abuagela, Abdurraouf
1 M55 0:40:27 Holtkamp, Rob 
   (AV Sparta)
11 M35 0:40:42 Wijnands, Jaap
2 M55 0:40:47 Stijl van der, Herman
13 M35 0:41:07 Huibregtse, Paul
10 MSE 0:41:11 Claessens, Stefan
15 M35 0:41:23 Berg van den, Alex
1 V35 0:42:22 Hendriks, Desiree
   (AV Sparta)
4 M55 0:42:56 Merx, Jacques
20 M35 0:43:07 Schie van, Maurice
7 M55 0:43:16 Schaap, Zier
1 V45 0:43:16 Hartman, Esther
   (Haag Atletiek)
1 VSE 0:44:13 Bodewes, Hanneke
3 VSE 0:44:49 Bos, Lineke
9 M55 0:44:57 Witmer, Frits
10 M55 0:45:29 Prooijen van, Willem
11 M55 0:45:39 Golhashem, Ali
12 M55 0:46:03 Luteijn, Izaak
15 MSE 0:46:28 Prooijen van, Floriaan
15 M55 0:46:50 Toet, Ton
5 V35 0:46:59 Wreede de, Ulla
17 M55 0:47:13 Claessens, Jean
20 M55 0:47:26 Heijningen van, Frank
42 M45 0:47:43 Jager de, Frank
6 V35 0:47:53 Eugelink, Hilde
4 V45 0:47:57 Hoekstra, Margriet
26 M55 0:48:50 Grevenstette, Paul
27 M55 0:48:57 Zijl, Ed
8 V35 0:49:12 Rypma, Veerle
44 M45 0:49:15 Schoemaker, Ruud 
29 M55 0:49:28 Dijk van, Jaap
9 V35 0:49:46 Doodeman, Vivian
6 V45 0:49:54 Schnitzler, Ineke
7 V45 0:50:36 Geest van der, Thea
46 M45 0:50:42 Peeren van, Ralf
48 M45 0:51:02 Habraken, Hans
32 M55 0:51:45 Graauw de, Toon
20 MSE 0:52:42 Heerdt van, Robbert
13 V45 0:53:36 Heiningen-Olsthoorn van,
    Annie
14 V45 0:53:57 Willemse-Olsthoorn, José
20 V45 1:06:35 Mahler, Margery

XV Carrera Popular 9 d'Octubre, Altea, 8.600 m, 
9-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:29:10 López, Isaac
   (C.Triatión Stadio)
1 M55 0:34:27 Signes, Salvador 
   (C.A.Calygat)
1 V55 0:39:32 Weeber, Henriette 
   (C.A.Benidorm)
37 M55 1:01:15 Herps, Anton
6 V55 1:01:15 Plug, Corry

LRRC Uitdagende Cross, Leiden, 5.000 m, 
10-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:17:58 Koppenaal, Jarne(LRRC)
2 MSE 0:18:12 Kanselaar, Wouter
1 VSE 0:21:21 Oostenrijk van, Lise 
   (Leiderdorp)

1 V35 0:22:11 Wreede de, Ulla
2 VSE 0:23:24 Kuiper, Patty
5 MSE 0:24:29 Kuiper, Joury(HRR)

Jogging des Feuilles Mortes, Olne(B), 12.000 m, 
11-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Mjun 0:40:46 Bader, Regis(-)
1 M50 0:44:27 Lemaers, Charles(-)
3 M50 0:46:15 Six, Jan Willem
1 V35 0:50:53 Conrad, Caroline(-)
9 V35 1:02:26 Wijnvoord, Paulien

Discoveryrun, Harwich(GB), 10.000 m, 
17-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:32:58 Vos, Jan-Jouke
   (AV Heerenveen)
1 VSE 0:39:32 Ravenstein, Loraine 
   (Phoenix)
1 M60 0:45:05 Trinder, Richard
   (Clacton on Sea)
4 M60 0:46:14 Groeneveld, Jan
1 V35 0:48:58 Eugelink, Hilde
19 MSE 0:50:25 Oudshoorn, Steven
4 VSE 0:53:37 Knuivers, Lyset
24 MSE 0:54:38 Khedoe, Radjan

LRRC Snelle Vijf, Leiden, 5.000 m, 
17-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:18:17 Kanselaar, Wouter
1 V35 0:20:30 Bosker, Dini(SV Friesland)
1 M55 0:21:15 Breedveld, Kees 
   (SV Friesland)
3 V35 0:22:19 Wreede de, Ulla
6 M55 0:23:24 Zijl, Ed
12 MSE 0:24:33 Kuiper, Joury (HRR)
2 VSE 0:24:33 Kuiper, Patty

Amsterdam Halve Marathon, A'dam, 21.100 m, 
18-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 Mrec 1:10:49 Frost, Jonathan (Hull)
1 Vrec 1:17:46 Goossens, Katrien (Gent)
512 Mrec 1:32:37 Vierling, Gertjan
926 Mrec 1:36:36 Dijk van, John
1026 Mrec 1:37:23 Schie van, Maurice
135 Vrec 1:41:58 Tellier, Nicky
2531 Mrec 1:46:43 Oranje, Frank
4749 Mrec 1:59:33 Breedijk, Marnix
5229 Mrec 2:03:48 Rohder, Arno
1520 Vrec 2:05:02 Craandijk, Sandra
2013 Vrec 2:12:59 Eijk-Konijn, Francien
2085 Vrec 2:14:14 Ooms, Annemieke
6300 Mrec 2:37:35 Verhagen, Titus

Amsterdam Marathon, Amsterdam, 42.195 m, 
18-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 2:06:17 Yegon, Gilbert(Kenia)
1 M40 2:25:10 Lunzen van, Remon 
   (Leeuwarden)
1 VSE 2:27:42 Kuma, Eyurusalem
   (Ehiopië)
1 M45 2:37:07 Chetreff, Frederic
   (Le Mesnil Esnard)
1 V45 3:04:39 Porter, Lynette(Bristol)
228 M40 3:18:05 Wissenburg, Ruud
18 V45 3:27:37 Leslie, Judy
716 M45 4:09:02 Verhulst, Gerard
717 M45 4:09:03 Klei van der, Dick
114 V45 4:11:03 Wijnvoord, Paulien

Trimloop AV'34, Delft, 5.000 m, 
18-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
26 Mrec 0:26:39 Gerritsen, Harry
6 Vrec 0:30:51 Zwarts, Jaqueline

Saint Tropez Classic, Saint Tropez(F), 16.100 m, 
18-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:55:21 Perrin, Christian
   (La Farlède)
1 VSE 0:59:05 Chabran, Nathalie 
   (Marseille)
1 M50 1:02:06 Hoareau, Henri 
   (Spiridon CA)
1 M60 1:04:16 Dechandon, Claude 
   (Hyeres)
1 V35 1:14:07 Riech, Monica
   (Saint Tropez)
68 MSE 1:14:58 Dijkhoff, Xander
1 V45 1:16:44 Andreotti, Jacqueline
   (Spiridon CA)
6 V35 1:17:38 Schie van, Petra
140 MSE 1:33:15 Dam van, Jeroen
33 M60 1:36:32 Coster, Jaco
35 V45 1:42:34 Orie, Marijke
140 M50 1:47:07 Cremers, Guy
141 M50 1:47:42 Knap, Thomas
63 VSE 1:49:02 Kuiper, Sylvia
38 M60 1:49:02 Kainde, Loet

Brabant Halve Marathon, Etten-Leur, 21.100 m, 
25-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 M35 1:12:00 Damme van, Jeroen(Thor)
1 V35 1:29:28 Voorn, Birgit 
   (Road Runners Etten-L)
35 V35 1:54:37 Rypma, Veerle

Brabant Marathon, Etten-Leur, 42.195 m, 
25-10-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 M35 2:37:46 Berg van den, Ron 
   (Waterweg)
1 M55 3:13:34 Pinxten van, Carly
    (Prins Hendrik)
12 M55 3:39:51 Merx, Jacques
47 M55 4:37:12 Es van, Dick

Laan van Meerdevoortloop, Den Haag, 10.000 m, 
1-11-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 0:28:54 El Mouazia, Abdelhadi
   (Marokko)
1 M35 0:30:35 Dubovski, Dmitri
   (Wit-Rusland)
 M40 0:31:14 Tontchinski, Vladomir
   (Wit-Rusland)
1 M45 0:31:15 Zewdie, Abraham
   (Nederland)
1 M50 0:32:06 Agten, Ronny (België)
1 VSE 0:33:38 Jepkosgei, Naomi (Kenia)
1 Mrec 0:34:04 Marrewijk van, Sjoerd
   (Nederland)
1 V35 0:35:17 Aboulahcen, Mounia
   (België)
1 V45 0:35:19 Weijenberg, Nadja
   (Nederland)
7 M35 0:35:20 Silvius, Roché
1 Bedr 0:35:30 Groen, Albert-Jan
   (Studio Koelewijn 1)

7 M45 0:35:51 Timmermans, Theo
31 MSE 0:35:57 Koot, Jeroen
35 MSE 0:36:28 Redegeld, Huub
1 M55 0:36:48 Buijs, Ad(Phoenix)
38 MSE 0:37:00 Heiningen van, Erik
11 M35 0:37:36 Terlouw, Hans
42 MSE 0:38:08 Roodakker, Eddy
43 MSE 0:38:51 Dijksterhuis, Gerwin
9 Mrec 0:39:08 Kneefel, Floris
3 M50 0:39:33 Leeuwen van, Peter
17 M40 0:39:38 Beekhuizen, Albert
1 M60 0:40:12 Gerritsma, Bert
   (Haag Atletiek)
3 M55 0:40:45 Stijl van der, Herman
32 Mrec 0:40:57 Wijnands, Jaap
1 V50 0:41:31 Schuurman, Bernadette 
   (Nederland)
24 M40 0:41:36 Huibregtse, Paul
38 Mrec 0:41:49 Jong de, Stefan
53 Mrec 0:42:24 Jong de, Auke
25 M35 0:42:30 Aarts, Dennis
1 Vrec 0:42:44 Ledeboer, Jacky
   (Den Haag)
68 Mrec 0:42:50 Dijkhoff, Xander
27 M40 0:43:18 Rutten, Walter
26 M35 0:43:25 Berg van den, Alex
12 VSE 0:43:48 Bos, Lineke
97 Mrec 0:43:58 Vierling, Gertjan
2 V50 0:44:07 Willemse-Olsthoorn, José
8 M55 0:44:11 Schaap, Zier
1 M65 0:44:19 Breugom, Henk
3 M60 0:44:22 Merx, Jacques
4 V50 0:44:33 Kuijpers, Ingrid
33 M45 0:45:38 Jager de, Frank
12 M55 0:46:22 Golhashem, Ali
209 Mrec 0:46:32 Franken, Niels
37 M45 0:46:38 Aarden, Aart
5 V35 0:46:40 Wreede de, Ulla
221 Mrec 0:46:51 Claessens, Jean
9 M60 0:46:57 Zijl, Ed
240 Mrec 0:47:13 Knol, Bart-Jan
17 M55 0:47:54 Eekelen van, Rene 
16 VSE 0:48:14 Kuiper, Patty
265 Mrec 0:48:22 Elzinga, Harrie
8 V45 0:48:47 Hoekstra, Margriet
301 Mrec 0:48:50 Harst van der, Edwin
310 Mrec 0:48:57 Peppinck, Roland
341 Mrec 0:49:08 Ficker, Robert
18 M50 0:49:44 Perdijk, Frans
357 Mrec 0:49:48 Krol, Leendert
313 Mrec 0:49:49 Hesselink, Gijs 
332 Mrec 0:50:04 Vlasblom, Fred
359 M65 0:50:07 Overduin, Chiel
13 V45 0:50:22 Jahn, Sigrid
6 M65 0:50:33 Graauw de, Toon
44 Bedr 0:50:35 Bol, Cees
19 M50 0:50:35 Peeren van, Ralf
20 M50 0:50:45 Bals ter, Boris
63 Vrec 0:50:46 Schnitzler, Ineke
387 Mrec 0:50:52 Walther, Eric
43 M45 0:51:50 Lende van der, Dries
22 M55 0:52:03 Toor van, Hans
460 Mrec 0:52:15 Ton, Rob
452 Mrec 0:53:08 Aller van, Bert
32 M40 0:53:26 Walt van der, Michel
14 M60 0:53:27 Groeneveld, Jan
92 Vrec 0:53:41 Zwijgers, Paula
501 Mrec 0:53:49 Morre, Stan
96 Vrec 0:53:51 Gessel van, Barbara
104 Vrec 0:54:05 Lubbers, Amber
550 Mrec 0:54:27 Heijning, Jeroen
110 Vrec 0:54:27 Zanen van, Sacha
111 Vrec 0:54:28 Burg, Monique
114 Vrec 0:54:29 Meijer, Else
118 Vrec 0:54:32 Hoornweg, Nicole
33 M40 0:54:37 Nieuwkerk van, Harry
557 Mrec 0:54:42 Rohder, Arno
14 V45 0:55:34 Duijser, Sandra
151 Vrec 0:55:50 Morena Robles, Natalie
602 Mrec 0:56:04 Ammerlaan, Wim
599 Mrec 0:56:08 Baelde, Jan
635 Mrec 0:56:10 Coster, Jaco
205 Vrec 0:56:56 Borsboom, Ronneke
234 Vrec 0:57:47 Agthoven van, Monique
662 Mrec 0:58:31 Ockenburg van, Ben
254 Vrec 0:58:32 Verpoort, Nellie
256 Vrec 0:58:36 Korterink, Marike
222 Vrec 0:58:44 Romijn, Lisa
284 Vrec 0:59:29 Wiersma, Saskia
16 V45 0:59:42 Meer van der, Yvon
310 Vrec 1:00:04 Swart, Marga
316 Vrec 1:00:24 Wuister, Adri
330 Vrec 1:00:42 Wagenaar, Heleen
362 Vrec 1:01:57 Dulk den, Ada
774 Mrec 1:04:03 Westerhuis, André
411 Vrec 1:04:13 Gimberg, Yvonne
428 Vrec 1:06:48 Niet-Pronk de, Riet
796 Mrec 1:07:22 Bronkhorst, Peter
477 V50rec 1:13:53 Kalisvaart, Truus

New York Marathon, New York, 42.196 m, 
1-11-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
91 M50 3:10:09 Boerlage, Marco
1315 M45 3:49:07 Lemstra, Jurgen
1314 M45 3:49:07 Oranje, Frank
2336 V40 5:39:51 Alink, Debbie
1446 M55 5:47:05 Straalen van, Aad

33e Flynth Flora Cross, Boskoop, 4500 m, 
7-11-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
4 VSE 0:27:59 Kuiper, Patty

33e Flynth Flora Cross, Boskoop, 6.000 m, 
7-11-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
6 M60 0:50:27 Zijl, Ed

Terschelling Marathon, West-Tersch., 21.100 m, 
8-11-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 1:07:12 Butter, Michel
   (AV Castricum)
1 M50 1:19:56 José, Manuel (U-Track)
1 M60 1:27:34 Visser, Dirk
   (HC Amsterdam)
28 M50 1:34:04 Boorsma P.J.L., Piet
30 M60 2:00:05 Dunné van, Paul

Terschelling Marathon, West-Tersch., 42.195 m, 
8-11-2009
Pos. Cat. Tijd     Naam
1 MSE 2:40:51 Hemstede, Christiaan 
   (Climax)
1 M40 2:54:22 Vries de, Dirk (Impala)
1 VSE 3:36:13 Jansen, Jolanda
   (SV Friesland)
38 M40 3:36:15 Bakker, Arien
3 VSE 3:55:17 Pans, Aleid
55 M40 3:55:20 Klei van der, Dick



12                  CONTACTEN  

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
Ineke Jonas ma/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

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 
 

Inschrijfformulier Hague Road Runners  
Trainingsweekend Bakkum 

5 t/m 7 februari 2010

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geb.datum:

Email adres:

Naam trainer:

Er zijn hoofdzakelijk 6 persoonskamers, een paar 4 en 2 persoonskamers. Vul  svp  de namen in van de personen met wie je op 
de kamer wilt.

1

2

3

4

5

Zaterdagmiddag: hardlopen / mountainbiken / wandelen / nordic walking / fietsen

Ik neem deel aan

Zondagmiddag: hardlopen / mountainbiken / wandelen / nordic walking / fietsen

Ik neem deel aan

De kosten van het trainingsweekend bedragen 110 euro p.p. exclusief huur mountainbike of fiets

aantal zaterdag zondag totaal

Huur mountainbike + helm   
11 euro per dag

Huur fiets  
8,50 per dag

Deelname weekend 

Vegetarisch of dieet
.
Let op:      Deelnemers die na 15 januari annuleren,  betalen 100% van de kosten.

Datum: ........................................   handtekening:..................................................

Zie het begeleidende artikel op pagina 3
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