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De zestiende Sdu Royal Ten  
  weer een daverend succes

Het hele jaar is het bestuur van de Sdu Royal 
Ten bezig met voorbereiden en regelen 

voor deze wedstrijd. Tot in de puntjes worden de 
draaiboeken gemaakt, startnummers, medail-
les, drankjes en nog veel meer besteld. Logistiek 
moet het allemaal kloppen, altijd handig als de 
hekken op de juiste plekken staan en de tenten 
niet een week later. Blokhoofden wordt gevraagd 
mee te denken en te evalueren, en op hun beurt 
vragen die het weer aan andere vrijwilligers. Je 
probeert zoveel mogelijk zaken al van te voren te 
regelen om het op de dag zo gladjes mogelijk te 
laten verlopen. 
Dan ben je uiteindelijk van twee factoren af-
hankelijk. Die ene factor, HET WEER, kan je niet 
beïnvloeden, jammer maar misschien ook wel 
beter dat wij dat niet kunnen. Het ene jaar is 
het beter dan het andere jaar. Dit jaar krijgt die 
factor een dikke 9. In de ochtend lekker fris, zelfs 
een beetje koud, maar een zonnetje dat hoog 
aan de hemel stond. Langzaam werd het warmer. 
De wind matig niet te hard, maar een zuchtje. 
Hierdoor was het niet te warm, niet te koud in 
één woord geweldig. We hebben geboft met dit 
prachtige weer.
De andere factor zijn de vrijwilligers, deze maken 
de dag tenslotte. Ook deze factor krijgt van mij 
een dikke 9. Zoveel enthousiaste mensen die de 
handen uit de mouwen steken, fantastisch om 
te zien. Iedereen doet wat hij kan en soms is dat 
niet makkelijk, mensen staan soms op posten 
wat ze normaal eigenlijk nooit doen. Het is wen-
nen, zoeken en improviseren tegelijk, maar de 

deelnemers hebben er niets van gemerkt. Zoveel 
tevreden gezichten die over de finish kwamen. 
Natuurlijk, tijden zijn altijd het gesprek van de 
dag en kunnen altijd beter, maar de organisatie 
was top.
Dat brengt ons op de deelnemers en die waren 
er genoeg. In de voorinschrijving kwamen we 
uit op 3300 deelnemers, een record. Hieronder 
104 businessteams met 30 advocatenteams die 
onderling de strijd uitvochten van de snelste 
advocaat. Met nog 600 na-inschrijvingen kom je 
dan uit op 3900 deelnemers. Fantastisch om ze 
weg te zien gaan, vooral op de 10 kilometer, een 
enorm lint van lopers. Dan komen ze terug en 
dan zie je hoe enorm druk het is als het finishvak 
volstaat met allemaal lopers met hun medaille, 
drankje en dit jaar een roos omdat het Moeder-
dag was. Snelle eerste tijd van Fredrick Musyoki 
in 28.21 net geen parcoursrecord, maar toch 
supersnel. Vervolgens nog 4 lopers die onder de 
30 minuten finishten. Bij de dames Lucy Marcha-
ria in 32.56 die als eerste over de meet kwam. Al 
met al een wedstrijd met een hoog niveau zon-
der de charme te verliezen die het zo leuk maakt 
voor de loper die wat minder snel is.
Dan wil ik iedereen nog bedanken voor zijn 
of haar inzet die deze wedstrijd weer tot een 
fantastisch evenement heeft gemaakt. Ik denk 
dat we ook als vereniging heel trots moeten zijn 
dat wij deze wedstrijd nog steeds zelf organise-
ren en iedere keer weer tot een succes weten te 
brengen. Ik ben in ieder geval trots op jullie en ik 
hoop dat iedereen weer even enthousiast op 26 
mei 2013 van de partij zal zijn. Bedankt namens 
het bestuur van de Sdu Royal Ten en de HRR.

Worden de Roadrunners steeds beter in het organiseren of is het de ervaring die 
wij in al die jaren hebben opgebouwd? Dat veel vrijwilligers ook hardloper zijn is 
te merken aan hun enthousiasme en je kan merken dat ze ook precies weten wat 
een hardloper mag verwachten.

Door: Marcel den Dulk, Voorzitter Sdu Royal Ten Hague Road Runner bedwingt de mooiste  
    10-mijlen van Bern in de regen!

Bruno Zürcher liep met zijn oom Peter 
Bronkhorst driemaal de Royal Ten in 
Den Haag. Toen werd het tijd dat Peter 
eens in Bruno’s land een wedstrijd zou 
lopen . En zo geschiedde.

Door: Bruno Zürcher

Ondanks de stromende regen kwamen er bijna 
30.OO0 deelnemers naar de 31ste Grand Prix 
van Bern – een record! Ook een Hague Road 
Runner ging op 12 mei 2012 in Bern aan de start, 
namelijk Peter Bronkhorst van de loopgroep 
Ronneke Borsboom. Nadat zijn Bernse vriend, 
Bruno Zürcher, hem al drie keer in Den Haag be-
zocht had om samen de Royal Ten te lopen, nam 
Peter de uitnodiging voor een deelname aan de 
Grand Prix van Bern aan. ‘De mooiste 10 mijlen 
van Bern’, zoals dit parcours ook wel genoemd 
wordt, bezet met zijn 29.799 deelnemers in het 
Europese klassement de 11e plaats; direct na de 
Weense marathon. 
Voor Peter Bronkhorst bereikte de Europese ma-
rathon-winnaar, Viktor Röthlin, na 50:16 minuten 
de eindstreep. De 37-jarige wilde drie maanden 
voor zijn vierde Olympische Spelen geen risico 
nemen op het door de regen gedeeltelijk glib-
berige parcours en verloor rond 4 minuten op de 
winnende Keniaan Daniel Chebii (46:14).

Veel trainen
Al lang wist Peter dat het parcours om en in 
de Bernse binnenstad niet zo vlak was als zijn 
trainingsterrein in Den Haag. Dit was dan ook de 
reden waarom hij zich met een gedisciplineerde 
training - onder andere de Zevenheuvelen-
loop - op deze veeleisende loop met ettelijke 
hoogteverschillen voorbereid had. Zijn doel was 
duidelijk: Hij wilde het parcours in een voor hem 
realistische tijd van 1 uur en 45 minuten lopen. 
Zorgvuldige plande hij de nodige tussentijden 
voor de in totaal 16 kilometer. Nadat men de dag 
te voren nog 28 graden in Bern gemeten had, 
bracht een aanzienlijke temperatuurdaling een 
looptemperatuur van om de 10 graden. De regen 
was al voor de start begonnen en zo werden 
de laatste 40 minuten en de nervositeit gecon-
centreerd doorleefd in een provisorische maar 

professioneel bevestigde vuilniszak. 

Sightseeing in cadans
Het langverwachte startschot stuurde het blok 
26 met Peter en Bruno op hun gemeenschap-
pelijke tocht door de binnenstad van Bern, door 
het dierenpark, langs de parlementsgebouwen 
en vervolgens langs het historische symbool van 
de stad: de ‘Bärengraben’ tot aan de beruchte 
eindhelling de ‘Aargauerstalden’.
De regen kon Peter niet stoppen. Hij liep als een 
Zwitsers uurwerk, exact volgens plan en hij had 
zelfs nog kleine tijdreserves voor de krachtenslo-
pende eindfase van de loop. Het moeilijkste punt 
na ca. 14 kilometer, de klim na de ‘Bärengraben’ 
naar het eindpunt vroeg om een consequente 
verkorting van de staplengte. Met zijn laatste 
energie en een regelmatig ritme lukte het de in-
tussen drijfnatte Hague Road Runner de beruchte 
‘berg’ ook nog te bedwingen! De vreugde en de 
opluchting waren zo groot, dat Peter zijn loop-
cadans de laatste 500 meter nog eens duidelijk 
kon opvoeren en zo met een pr-tijd van 1:42 zijn 
eerste Grand Prix Bern succesvol beëindigen kon. 
Het daarop volgende etentje in een traditioneel 
Berns restaurant smaakte na deze prestatie 
natuurlijk nog eens zo goed!
Van harte gefeliciteerd en tot het volgende jaar 
voor de start van de hopelijk dan ook nog zon-
nige ‘mooiste mijlen van Bern’!
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Colofon
The Hot Road Review is een uitgave van The Hague Road Runners. Het staat iedereen vrij stuk-
ken 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 19 september 2012. 

Stukken aanleveren kan via:  redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie   – Marty Messerschmidt, Heleen Wagenaar, Patty Kuiper, Else Meijer
Advertententies  – Informatie over  advertentietarieven is verkrijgbaar bij Willem van   
      Prooijen (zie clubinfo pag. 12)
Vormgeving	 – De Groene Vraagbaak
Drukwerk		 – Senz Grafische Media, Woerden
Fotografie	 – Pieter de Graaf, Kees Knaap  en vele andere leden
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Trekking runnertjes 
Onder toezicht oog van de redactie heeft een 
lid van de club de trekking verricht. Verzoek 
van de notaris is om duidelijk je naam op te 
schrijven. Barkaarten met niet te ontcijferen 
namen worden terzijde gelegd.

Kort verslag van de ALV van 18 april 2011

Door: Paulien Wijnvoord

Financiën
De penningmeester meldt dat we er financieel 
goed voor staan. Het vermogen en de liquide 
middelen  laten dit zien. Vermogen is het geld dat 
overblijft als de vereniging zich opheft. Dan blijft 
er anderhalve ton over. De vraag is: Wat doen 
we met dit vermogen? Dit houden we in reserve: 
Voor een eventuele calamiteit of een eventuele 
uitbreiding van het clubhuis. 

Bestuur
Leendert Remmelink treedt af als 1e secretaris 
en is niet herkiesbaar. Roel Gort heeft zich kan-
didaat gesteld als bestuurslid en wordt unaniem 
gekozen.

Beleid 2011
De voorzitter licht de status van de aktiepunten 
van de vorige ALV toe. De uitbreiding van het 
clubhuis  loopt.  De werkgroepen  uitbreiding zijn 
verschillende malen bijeen geweest. Het punt 
clubkleding is afgehandeld. Het doorlichten van 
het trainerscorps is gerealiseerd en eind vorig 
jaar is er een trainerscafé georganiseerd om de 
resultaten hiervan door te spreken  De suggesties 
vanuit de ALV zijn ook opgepakt: Het assortiment 
van de bar (hapjes) is uitgebreid. Het verjongen 
van het trainerscorps is in het trainerscafé aan de 

orde geweest en komt later terug bij de rappor-
tage van de TC.  De ZOT is van naam veranderd in 
Hague CPC runners.
Voor de TC is 2011 een bewogen jaar geweest 
qua samenstelling. De voorzitter van de TC, Ed 
Reinicke, doet een oproep aan de leden om zich 
aan te melden voor de TC. Verder is de TC bezig 
met het werven van trainers en Ed deelt mee 
dat er een nieuwe blessure- en herstelgroep is, 
getraind door Ton Bakhuis.

Benoeming leden van verdienste
Het bestuur stelt voor om Frans Perdijk en JéJé 
Groot te benoemen tot leden van verdienste. De 
vergadering stemt in met het voorstel.

Uitreiking van de bekers (en bloemen): 
Simon Tuyt Wisselbeker: Jean Beeren

Prestatiewisselbeker:
José Willemse wint de beker in de categorie da-
mes 45+ en Sandra van Doorn bij de damesseni-
oren. Bij de heren wint Paul Slijpen bij heren 65+, 
Zier Schaap bij heren 55+, Theo Timmermans bij 
heren 45+, Roche Silvius bij heren 35+ en Eddy 
Roodakker bij heren senioren.

Aanmoedigingsprijs:
De winnaars voor de bekers zijn geworden: Jaap 
Koning en Kim van Houwelingen

€ 20,
Frans Perdijk
€ 10,-
Marieke
Carrie
Peter van L.
Gerwin
Job v.d. Kieft
Cynthia S.

€ 5,-
Paula Horver
Ria de Vree
Angelique

Het jaar 2012 is het laatste jaar van ons 
beleidplan 2009 -2012, getiteld: ‘Hoe sterk 

is de eenzame loper'. Ik herinner mij nog dat we 
bij de presentatie stevig commentaar kregen 
van de toenmalige communicatiecommissie. Die 
vond de titel niet passen bij een vereniging die 
de hardloopsport beoefent in loopgroepen en 
een gezellig samenzijn na afloop. Het wekte de 
suggestie dat we in ons eentje aan het lopen zijn. 
Niets was en is natuurlijk minder waar, maar de 
titel voor het beleidsplan was aansprekend en 
bleef dus op het titelblad staan. Het beleidsplan 
is daarna in jaarschijven opgeknipt en we ontko-
men er niet aan om, voordat we een nieuw plan 
schrijven, te kijken hoe we er de afgelopen 4 jaar 
mee gewerkt hebben en wat ervan gerealiseerd 
is. Spannend voor het bestuur en de commissies 
om zichzelf de maat te nemen. In het najaar zul-
len we hierover bij de algemene ledenvergade-
ring verslag doen.
De 'hamvraag' voor ons als bestuur is natuur-
lijk: “waar willen we de komende 4 jaar met 
de vereniging naar toe?” Doen we een beetje 
van hetzelfde met hier en daar wat bijschaven 
en wat uitbouwen, of gaan we ook iets nieuws 
ondernemen? Ik doel hierbij niet op het al of niet 
besluiten tot uitbreiding van het clubhuis met 
een multifunctionele ruimte, maar echt nieuwe 
dingen. En als je die dan opschrijft in een be-

leidsplan, hoe realiseer je die met de organisatie, 
ofwel: hoe komen we van A naar B? Ik vind het 
daarom belangrijk dat we onze leden hierbij be-
trekken en hun ideeën opschrijven. Het overleg 
van het bestuur met de diverse commissies kan 
hiervoor de input geven.

Nederland kent 1.3 miljoen hardlopers. De mees-
ten zijn ongebonden en lopen in hun eentje, bij 
bedrijven- en instellingenteams, of doen mee aan 
een trainingsclinic van een aantal weken. Zo ken-
nen we ondermeer Start to Run opgezet vanuit 
de Atletiek Unie. Het is bekend dat het aantal 
leden dat lid is van een atletiekvereniging de laat-
ste jaren terugloopt. Vooral het aantal jeugdle-
den bij de baanatletiek loopt terug. De Atletiek 
Unie en de verenigingen vinden dit een zorgelijke 
ontwikkeling, omdat daarmee langzamerhand 
de aandacht voor atletiek uit het zicht raakt. 
Gelukkig wordt bij veel wedstrijden wel aandacht 
besteed aan de jeugd. Er staat altijd wel een 
'kidsrun' of scholenloop op het programma en dit 
moeten we zo houden.

Tegenwoordig word je niet zo gauw meer lid van 
een vereniging. Een lidmaatschap moet daarom 
meerwaarde en extra’s bieden. Hoewel wij geen 
last hebben van de malaise van teruglopende 
ledenaantallen zullen we in ons nieuwe beleids-
plan met deze tendens rekening moeten houden. 
Echter, leden erbij krijgen is niet zo’n kunst,  
leden houden is dat wel. De tweede helft van dit 
jaar willen we daar aandacht aan gaan besteden 
en de nieuwkomers vragen of zij zich thuis voelen 
bij onze vereniging.
Bij dit laatste sluit de titel van ons beleidsplan 
eigenlijk naadloos aan. Want: hoe sterk is de 
eenzame loper? Niet zo sterk, denken wij. Hij 
of zij moet altijd weer de discipline opbrengen 
om het alleen te doen en mist de motiverende 
sociale contacten die het lidmaatschap van een 
vereniging nu eenmaal met zich meebrengen!

Toon de Graauw

‘Hoe sterk is de eenzame loper’

Bye, bye redactie

Door: Heleen Wagenaar

Na vier jaar redactiewerk voor de Hot Road 
Review te hebben gedaan, heb ik maandag 

4 juni aangekondigd ermee te stoppen. ‘Dat is 
goed’, zei de redactie, ‘maar dan mag je nog een 
terugblik schrijven op vier jaar redactie.’
De terugblik: Ik reageerde op een oproep van de 
redactie voor uitbreiding. Het leek me een leuke 
vrijwilligersjob en ik ben dol op schrijven. Snel 
reageerde ik, want ik wilde bij de eersten horen. 
Ik bleek natuurlijk de enige te zijn. Hilde (Euge-
link) was hoofdredacteur en André (Westerhuis) 
en ik de ‘gewone’ redacteuren. Al gauw stopte 
Hilde ermee en nam André het van haar over. En 
toen stopte André ermee – nee, hoofdredacteur 
zijn is niets voor mij – en kwam Marty (Mes-
serschmidt). Die had tussen alle marathons door 
nog wat tijd over. Een tijdje hebben we het met 
z’n tweeën gedaan totdat Patty (Kuiper)  zich 
enthousiast meldde, even later gevolgd door 
Else (Meijer). En nu draait de redactie weer zo 
op volle toeren dat ik dacht: ‘Ik mag eruit’. Die 
vertrekkriebels heb ik namelijk altijd na een paar 
jaar, en bij voorkeur als het goed loopt. 
Het was leuk om te doen . Deze klus kan ik ieder-
een die ideeën heeft, met taal bezig is en enige 
clubliefde bezit, aanraden. Ik kijk er met plezier 
op terug.

Bestuurswissel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft 
Leendert Remmelink afscheid genomen als 1e 
secretaris van het bestuur. Voorzitter Toon de 
Graauw dankte hem voor zijn jarenlange inzet. 
Als nieuw bestuurslid werd Roel Gort met alge-
mene stemmen door de vergadering benoemd.

Op de foto  voorzitter Toon de Graauw en scheidend 
secretaris Leendert Remmelink

Berichten uit het bestuur

Door: Paulien Wijnvoord

Bestuursvergadering   13 maart 2012 

- Er is een nieuwe blessure- en herstelgroep, 
getraind door Ton Bakhuis.
- Een nieuw trainerscafé staat gepland voor 21 
april. De Atletiekunie komt cursus geven van 1 
dagdeel.
- Op 6 maart is er een barmedewerkersavond ge-
weest om het IVA certificaat te behalen (verant-
woord alcohol schenken) en om wijn te proeven.

Bestuursvergadering 9 mei  2012 

- De werkgroep uitbreiding/verbouwing clubhuis 
is druk bezig en de plannen nemen langzaam 
vorm aan. De leden zullen dit jaar nog geinfor-
meerd worden.
- Leendert Remmelink is afgetreden als 1e 
secretaris. Paulien Wijnvoord wordt nu secreta-
ris en het nieuwe bestuurslid, Roel Gort, wordt 
bestuurslid commissies. Hij gaat alle contacten 
onderhouden met HRR commissies.
- In augustus heeft het bestuur een 1e oveleg 
gepland voor het beleidsplan.
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Maratona di Roma 2012

De plannen werden gemaakt en uiteindelijk 
ontstond een groep van 14 mensen, die 

wel zin hadden in een paar dagen Rome. Frans 
Perdijk met partner Renee Verbeek, Marty en 
Jolanda Messerschmidt, John en Sylvia van Dijk, 
Paulien Wijnvoord, Liesbeth Begheijn, Juliette 
Tammenga, Annejet Philipse, Michel van Leeu-
wen, Dannis van den Berg, Gertjan Vierling en 
ondergetekende Marcel Kamsteeg zouden elkaar 
in Rome treffen. Goed, het schema werd een 
klein beetje aangepast. Rotterdam is normaal 
gesproken het doel waar velen naar toe werken, 
maar nu kwam Rome daar ineens tussen. Rome 
wordt 4 weken eerder dan Rotterdam gelopen. 

De ervaring leert, dat een voorbereiding voor een 
‘vroege’ voorjaarsmarathon niet mee valt. Korte 
dagen, de feestmaand december, het winterdip-
je, de kou, het zijn allemaal factoren, die het iets 
lastiger maken. De voorbereidingen bestonden 
uit het boeken van vluchten, inschrijven voor 
de marathon en het zoeken en boeken van een 
hotel. We hebben kans gezien om als groep een 
startnummer te boeken. Het leverde mij nog 
een promotie op. Bij het informeren of we een 
groepsboeking konden doen bij het inschrijven, 
werd gevraagd of ik kon spreken namens alle 
deelnemende Road Runners. Na een positief 
antwoord kreeg ik later de bevestiging en werd 
aangesproken als de “Presidente” van The Hague 
Road Runners. Op papier zou het zelfs een VIP-
arrangement opleveren. De praktijk liet zien, dat 
het Italiaanse toezeggingen waren. We hebben 
zelfs 2x een extra rondje door de Expo moeten 
lopen om weer buiten te komen. Flexibiliteit is 
een relatief begrip in Italië.
Donderdagochtend vertrokken we om 07:30 uur 
vanaf Rotterdam – The Hague Airport. Vroeger 
heette dat gewoon Zestienhoven. Het voordeel 
van vroeg vertrekken, is dat je ook vroeg op de 
plek van bestemming bent. Alhoewel het nooit 
vroeg genoeg kan zijn voor sommigen! Niet waar, 
John?  Zo kan het gebeuren, dat je om 07:00 uur 
nog aan een Rotterdamse cappuccino zit en 4 uur 
later je eerste Romeinse cappuccino bestelt. De 
laatste smaakt per definitie beter!
Nu de eerste ploeg in Rome was, werden de ta-
ken verdeeld. John, Sylvia, Frans en Renee gingen 
Rome verkennen. De ‘jonkies’ moesten alle start-
nummers halen. Dat halen van de ‘goodiebags’ 
had nog wat voeten in de aarde. Weliswaar werd 
ons een VIP-arrangement beloofd, toch moesten 
we alle tassen stuk voor stuk controleren of alles 
in orde was. Natuurlijk ging niet alles vlekkeloos 
en het kostte ons vier rondjes door de saaie Expo 
om weer buiten te komen. Uiteindelijk zijn we 
toch met elf goed gevulde tassen naar buiten 
gekomen.
De middagen werden gevuld met het verkennen 
van Rome. De avonden werden natuurlijk gevuld 
met het verkennen van de spijs-, maar vooral de 
wijnkaart! Natuurlijk moesten koolhydraten wor-
den gestapeld, maar dit kan alleen in combinatie 
met een goed glas wijn! Het ‘zwarte schaap’ 
Gertjan had een weddenschap met zichzelf om 
pas na de marathon zijn eerste alcoholische 

drankje sinds 1 januari te nemen. Jaja, wat een 
vastberadenheid!  
Zo werden de dagen gevuld, beetje wandelen, 
beetje relaxen, beetje meer creditcard gebruiken, 
beetje eten, beetje drinken, eigenlijk een beetje 
van alles. Vrijdag kwamen Liesbeth, Annejet bin-
nen vliegen en zaterdagochtend kwam Dannis als 
laatste de groep versterken. Dannis kon meteen 
aan de bak, omdat John diezelfde ochtend het 
nodig vond om zijn kuitspier iets te verlengen. 
Het werden nog spannende uren voor John of hij 
überhaupt zou kunnen starten op zondag.
Zondag, de dag van de dood of de gladiolen. Bij 
het opstaan was het al duidelijk. Het zou in meer-
dere opzichten een warme dag worden. Van ons 
hotel naar de start bij het Colosseum was op zich 
alweer een ervaring. Het metroritje deed denken 
aan Japanse taferelen. Eenmaal in de metro kon 
je je voeten van de grond tillen zonder om te 
vallen. Ik wist het wel. Na de finish zou ik gewoon 
naar het hotel lopen. Goed onthouden, Juliette!  
09:00 uur: de start van de 18e Maratona di 
Roma! De avond er voor hebben we het nog over 
de te volgen tactiek gehad. We hadden ons er 
min of meer bij neergelegd dat het belangrijker 
was om met een goed gevoel over de finish te 
komen, dan onder de 4 uur te lopen. Wat blijkt? 
Vanaf het begin wordt een tempo aangehouden 
van ongeveer 5:25 per kilometer. De vraag was 
natuurlijk of dit goed zou gaan voor iedereen. 
Een marathon is per slot van rekening toch een 

individuele prestatie. Dannis, Frans en Paulien 
hadden al laten blijken een eigen race te lopen. 
De rest, Marty, John, Liesbeth, Annejet, Juliette, 

Michel en Marcel bleven tot ongeveer 10K bij 
elkaar. Liesbeth gaf aan haar eigen race te gaan 
lopen en liet zich een beetje zakken. Ook John 
had het lastig met zijn kuit. 
Het mag dan ook een wereld-
prestatie worden genoemd, 
dat hij uiteindelijk in een keu-
rige tijd van 4 uur 8 minuten 
is gefinisht. In de volgende 
kilometers viel de groep een 
beetje uiteen. Er ontstond 
een groepje met Annejet, 
Marty, John en Michel en iets 
verder voorin liepen Juliette 
en Marcel. Rond km 22 kwam 
Michel ineens aansluiten bij 
Juliette en Marcel. Dit was nu net een lastig stuk 
waarbij er een lange klim overwonnen moest 
worden. Het gevolg was, dat Michel zich toch 
terug moest laten zakken. Voor zover ik mag 
praten voor Juliette, werd het tempo voorin con-
stant gehouden met kilometertijden van 5:30 per 
kilometer. Als het even lastig werd, dan was de 
ander aanwezig om dit punt weer te overwinnen. 
Natuurlijk hielp het enorm, dat we onderweg 
Jolanda, Sylvia en Renee zagen. Op verschillende 
punten was dit toch net even het ‘duwtje’ dat 
je goed deed. Zoals bij elke marathon begint de 
marathon pas echt bij 30 kilometer. Hier wordt 
het kaf van het koren gescheiden, de jongens 
van de mannen en natuurlijk dan ook de meisjes 
van de vrouwen! :-) Vanaf 30 kilometer loop je 
weer richting het centrum. Het lastige van Rome 
is vooral ook het wegdek. De bestrating is niet 
overal even goed en zeker in het oude centrum 
loop je met regelmaat over kasseien. Opletten 
dus! De organisatie van Rome heeft het goed 
voor elkaar. Puntje van kritiek is wel de flesjes, 
die werden uitgereikt. Deze flesjes werden met 
dop gegeven. Je zou zeggen, dat is mooi, want 
dan mors ik niet. Het gevaarlijke was, dat de 
flesjes vaak half leeg werden weggegooid, maar 
dan met de dop er op. Een aantal lopers is boven 
op zijn flesje gaan staan met als gevolg een lelijke 
val omdat je gewoon wegrolt op zo'n flesje. Het 
vroeg dan ook veel concentratie op het wegdek. 
Extra inspanning dus! In de buurt van kilometer 
35 kreeg ik last van mijn rug en was ik genood-
zaakt het iets rustiger te doen. Juliette wist van 
geen stoppen en liep door. Dit was een zware 
kilometer. Een paar oefeningen langs de kant 
van de weg deden me goed en ik kon het tempo 
weer oppakken. Juliette was natuurlijk in geen 
velden of wegen meer te zien! :-) De laatste kilo-
meters zijn zwaar, maar vooral mooi. Je loopt de 
laatste kilometers door het centrum,  o.a. langs 

Piazza del Popolo, de Trevi Fontein en uiteindelijk 
weer bij het Colosseum. De laatste kilometer om 
het Colosseum is zwaar. Het gaat hier met een 
dubieuze kwaliteit weg behoorlijk omhoog. Langs 
het indrukwekkende Colosseum, waar je op dat 
moment toch wat minder aandacht voor hebt, 
om vervolgens de indruk te hebben, dat die finish 
nooit komt. Na een, voor het gevoel, zeer lange 
bocht zie je uiteindelijk dan toch de finish. Op het 
laatste stuk zag ik de klok een bruto tijd aange-
ven van net binnen de 4 uur. Uiteindelijk kwam 
ik binnen met een bruto tijd van 3:59:58! Ik wist 
dat we iets minder dan een minuut startverlies 
hadden. Dat betekende dus een netto tijd van 
rond 3 uur 59 en dat was beter dan verwacht. Ik 
wist dat Gertjan en Juliette nog voor mij moesten 

zitten. Nu nog hopen dat iedereen achter mij ook 
de finish zou halen. Eenmaal weer in het hotel 
kon de balans worden opgemaakt. Iedereen is 
gefinisht. Gertjan in 3:53, Juliette in 3:57, ik in 
3:59; John in 4:08, Marty, Michel, Paulien in 4:14, 
Annejet in 4:15, Liesbeth in 4:24, Frans in 4:57 
en de Dannis-Shuffle leidde tot een tijd van 5:35. 
Kortom, iedereen kon tevreden zijn!
‘s Avonds hebben we met z'n allen gezellig 
gegeten en kwamen natuurlijk de sterke verhalen 
boven tafel. Na het tafelen hebben we nog een 
Romeinse Club opgezocht om de spieren een 
beetje los te krijgen. De ervaring leer, dat Itali-
aanse DJ's toch niet onze types zijn. De nummers 
worden niet 'aan elkaar' gepraat, maar het blijkt 
hier mode te zijn om dwars door de nummers 
heen te blèren. Alsof je op de Haagse Markt 
staat. Jammer! Toch hebben we enorm gelachen 
en dat blijkt eigenlijk de juiste cooling down te 
zijn!
Een kort nachtje dus, maar maandag weer vroeg 
op. Een aantal van ons vertrekt wat eerder naar 
het vliegveld. Een ander deel gaat een dagje fiet-
sen. We hebben een adresje waar we de fietsen 
kunnen ophalen en fietsen vervolgens naar de 
Via Appia. Een beetje weg van de hectiek. Zo 
blijkt, dat je op de fiets in een korte tijd veel van 

Rome kan zien. Het vraagt wat aanpassingen als 
het gaat om verkeersgedrag, maar dit valt onder 
de noemer 'inburgeren'.
Rond de klok van 18:00 uur vertrekken we naar 
het vliegveld en landen rond 22:30 uur weer in 
Rotterdam. Het einde van een enerverend uitje.
Zo'n Rome-ervaring vraagt om een vervolg. Onze 
zinnen zijn nu gezet op zondag 17 maart! Dan 
blijkt er in Barcelona een marathon gelopen te 
worden. Tsja, dat kunnen we niet zo maar voorbij 
laten gaan! De eerste aanmeldingen zijn alweer 
binnen. Eerst maar eens de najaarsmarathons 
laten komen. Op het programma staan o.a. Zee-
land, Berlijn, Amsterdam, Terschelling, New York 
en de Jungfrau!! Het wordt weer een interes-
sante zomer! 

In de week na de marathon van New York, november 2011,  werden na een training 
al snel weer snode plannen gesmeed. De stemming zat er goed in en na een korte 
discussie kwam de marathon van Rome boven drijven. Binnen 5 minuten waren 
er al 8 mensen, die wel zin hadden in een Romeins avontuur. Zeg nu zelf, wat is er 
mooier om te finishen op de plek waar 2000 jaar geleden werd gevochten op leven 
en dood. De dood hing uiteindelijk vaak af van een duim, die naar boven, danwel 
naar beneden wees. Tegenwoordig is het allemaal niet zo dramatisch, maar starten 
en finishen bij het Colosseum maakt toch wel iets los.

Door:  Marcel Kamsteeg
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Rekenen met PR's

Door: Walter Rutten

Toen ik als veertienjarige mijn eerste racefiets 
had, viel het me al op: ik fietste hooguit half zo 
snel als de mannen in het peloton van de Tour 
de France. Ik dacht toen gewoon dat ik geen 
talent had en liet die fiets al snel ongebruikt in 
de schuur staan. Een paar jaar later had ik voor 
het eerst de gelegenheid om te schaatsen op een 
kunstijsbaan. Ondanks dat ik zelf vond dat het 
als een speer ging, reed ik mooi geen rondjes 32! 
Een minuut, sneller dan dat lukte me echt niet. 
Daar begon ik het patroon te herkennen. Op mijn 
dertigste liep ik mijn eerste halve marathon, in 
2:06, en toen wist ik het zeker.

De wetenschapper Peter S. Riegel schreef in 
1981 het artikel "Athletic Records and Human 
Endurance" (American Scientist, mei-juni 1981). 
Dat artikel gaat precies hierover. Met wat reken-
werk is, gegeven een PR op afstand X op sport 
Y, om te rekenen naar een PR op P bij sport Q. 
Rekenliefhebbers en Excelgoeroes onder jullie, 
eat your heart out! Riegel wordt voornamelijk ge-
bruikt in rekenprogrammaatjes op internet waar-

mee je een wedstrijdprestatie kunt voorspellen 
("een hele marathon is 2 maal de halve plus 10 
minuten", je kent ze wel).

Het artikel veranderde mijn leven. Ik pikte er 
mijn hardloopspecifieke factoren a (2,569) en 
b (1,05352) op. Ik begon mijn wedstrijden te 
vergelijken door het quotiënt t/(ax^b) (t=tijd, 
x=afstand), niet door de tijden zelf. Zo beschouw 
ik mijn PR op de 5 in Roelofarendsveen van 
een paar jaar geleden als mijn absolute PR. En 
weet ik dat ik dit jaar het beste liep op de CPC 
op de halve marathon (0,00102), beter nog dan 
in Uithoorn op de 10 EM (0,00103). Noem mij 
geen nerd, maar ik heb het een en ander in een 
spreadsheet gezet, dan kan ik makkelijker mijn 
PR's vergelijken. Het te berekenen getal is recht 
evenredig met de verhouding tussen mijn tijd en 
dat van het wereldrecord. 

Ik zal maar nooit aan de motorsport beginnen...

Links: 
- de spreadsheet met mijn tijden: http://tinyurl.
com/RiegelWalter
- het artikel van Riegel: http://www.runscore.
com/coursemeasurement/Articles/ARHE.pdf

Door: Monique van Agthoven

Op 4 november 2012 gaat het gebeuren: Als 
HRR-lid sta ik op die dag samen met duizenden 
andere deelnemers aan de start van de New York 
Marathon. Het wordt mijn eerste marathon en 
omdat New York eerder mijn hart heeft gestolen, 
wil ik deze prestatie graag in deze wereldstad 
gaan waarmaken. 

Behalve de fysieke uitdaging om 42,195 kilo-
meter te lopen, vind ik het belangrijk om een 
goed doel aan deze uitdaging te koppelen. Ik 
loop de marathon niet alleen voor mezelf, maar 
steun daarmee de Stichting KIKA. KIKA staat voor 
Kinderen Kankervrij en heeft een missie: kinder-
kanker de wereld uit. De Stichting stelt als doel 
om het genezingspercentage van kinderen met 
kanker in 2025 te vergroten tot 95%. 

Op de club heb ik al heel veel leden gesproken 
over deze uitdaging. Het is erg motiverend om de 
enthousiaste verhalen van medelopers te horen 
die mij voor gingen. Jullie hebben al voor ruim 
€ 800,- gesponsord, namens de Stichting KIKA: 
heel hartelijk dank!
Ik heb veel e-mailadressen verzameld van leden 
die mij willen sponsoren, echter sommige adres-
sen zijn niet meer terug te lezen. Mocht je deze 
uitdaging willen steunen, ga dan naar www.run-
forkikanewyork.nl. Onder ‘Runners’, ‘Overzicht 
runners 2012’, kun je ‘Monique van Agthoven’ 
selecteren. Via de button ‘Sponsor nu’ kun je een 
bijdrage leveren. 

Ga vooral door met jullie enthousiaste verhalen 
over marathons en alvast hartelijk dank voor jul-
lie vertrouwen en support aan KIKA.Mijn PR...

Nicole Hoornweg
Voorschoten.  18 maart 2012.De Voorschoten-
loop. Geen hoge verwachtingen. Gewoon lekker 
Lopen. PANG. De start. Weg! Bij het één-kilo-
meterbordje 4,47! WOW! Vraagt een mede-
RoadRunner “is dit je tijd?” Antwoord “Nee dit is 
eigenlijk veel te snel, dat hou ik nooit vol….”
De vriendelijke mede-RoadRunner bleef bij me 
lopen, gaf aanwijzingen, bepaalde het tempo 
(het duurde even voor ik doorhad dat hij best 
harder kon, maar bij mij bleef), redelijk constant 
tempo maar snel, inademen, uitademen. De 
tussentijden op mijn horloge had ik nog nooit zo 
laag gezien! Ik was vastbesloten achter deze man 
te blijven rennen en het vol te houden. Bij het 
laatste rechte stuk voor de finish, dat heel kort 
lijkt, maar toch wel ruim 800 meter is, alsnog de 
versnelling er in gegooid en toen over de eind-
streep: 24.05! Bijna een halve minuut sneller dan 
mijn oude PR en meer dan twee minuten sneller 
dan twee weken ervoor! Ongelofelijk! Ik had het 
niet verwacht, gewoon lekker lopen was het plan, 
maar dankzij de mede-RoadRunner, van wie ik 
inmiddels zijn naam weet, heb ik het gered. Henk 
van Leeuwen, heel erg bedankt!  
Na de loop wilde ik natuurlijk ook mijn eigen trai-
ner Ed bedanken. Helaas was hij in de drukte ner-
gens te vinden! Dus ook bij deze: Ed bedankt!!

Nathalie van Leeuwen
CPC 2009. Ik voelde mij in topconditie, sterk. 
En ik was ervan overtuigd dat ik een toptijd zou 
lopen. Dat was ook het doel. In de praktijk liep 
alles die dag knudde. Verkeerde startvak en dus 
achteraan sluiten bij de start. Tien lange kilome-
ters filelopen, gaatje zoeken, versnellen, en weer 
filelopen. Wat een lijdensweg, wat een frustratie. 
Resultaat: een eindtijd die seconden van mijn 
beste tijd tot dan toe (49:49) was verwijderd. En 
een kanjer van een chagrijnige bui. Arme suppor-
ters die nog 'gezellig' een biertje met mij dronken 
na afloop.

Maar dan: 27 mei 2009, Royal Ten. Het is zonnig, 
een graad of 27. Mijn voornemen? Gewoon lek-
ker genieten. Per toeval start ik, volkomen illegaal 
overigens, in het wedstrijdvak. Na het startschot 
word ik meegezogen in de vaart van alle top-
pers om mij heen. Ik ga te snel van start voor 
mijn gevoel, maar wonderwel kan ik het tempo 
volhouden. Ik durf geen vaart te minderen, 
vrees dat ik het ritme anders niet meer vind. Bij 
het verzorgingspunt giet ik het water over mijn 
hoofd, bang voor een zonnesteek.

Minuten later, de finish bijna in zicht. Net voordat 
ik de hoek omga de laatste 150 meter in, zie ik 
dat de klok net 46 minuten aangeeft. Dat kan niet 
waar zijn! Het lijkt alsof ik vleugels krijg en sprint 
- alsof dat echt verschil maakt - naar de finish. 
Tien kilometer in 46 minuten en 33 seconden! 
Een euforisch en trots moment dat ik niet snel zal 
vergeten!

Mirjan de Lange
Na vele jaren met plezier actief te hebben 
gevolleybald, kon ik mij twee jaar geleden niet 
meer voor de volleybaltrainingen en -wedstrij-
den motiveren. Ik besefte dat ik het maximaal 
haalbare voor mijn kunnen had bereikt, en miste 
de uitdaging en motivatie voor deze sport. Op 
zoek naar iets nieuws vond ik vrijblijvendheid 
en er plezier in hebben belangrijk. Mijn jaloezie 
op mensen die hardliepen (‘wat knap dat ze 

Op weg naar New York

het zo lang volhouden en er ook nog plezier in 
hebben..’) maakte mij nieuwsgierig naar het 
hardlopen. Eenmaal lid bij de HRR begon ik weer 
van onder af aan met het leren beheersen van 
een sport. Ineens was ik niet meer degene met 
jaren ervaring, maar de nieuweling die nog veel 
moest trainen. Mijn grenzen regelmatig tegen-
komen en verleggen vond ik een grote uitdaging. 
Na vele mooie duurlopen met trainers Jos en 
Jacques vond ik het competitieve element terug 
bij de intervaltrainingen van Ed Zijl. Volhouden is 
nu niet meer enkel het doel, maar vooral sneller 
worden! Inmiddels hebben al deze trainingen 
geresulteerd in PR’s op de 5, 10 en 21 km in de 
afgelopen maanden. De uitdaging en motivatie 
voor sport heb ik weer helemaal teruggevon-
den. En ook al zullen er vanzelf geen PR’s meer 
komen, dan kan ik me niet voorstellen dat ik zal 
stoppen met hardlopen!

Jong geleerd,  
  oud gedaan?!
Phebe Koot in een HRR-romper. Toch een jeugd-
lid bij de vereniging?
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Twee HRR-shirts, 100 marathons

Een verstandige loper vervangt na 1000 
km zijn schoenen. Maar je favoriete 
shirt gaat eindeloos mee....  

Door: Hein Philipse

Toen mijn neef Rupert Van Till lid werd van 
onze vereniging heb ik hem op zijn eerste 

avond mijn HRR-shirt cadeau gegeven. Een shirt 
waar ik erg aan gehecht was, niet in de laatste 
plaats omdat ik er zeker 10 marathons in gelopen 
had. Toen ik de week daarna weer en HRR-shirt 
voor mezelf wilde kopen was net het nieuwe 
HRR-shirt geïntroduceerd. Een prima shirt na-
tuurlijk, maar voor mij had het oude shirt nogal 
emotionele lading...
Op allerlei manieren heb ik geprobeerd toch nog 
een oud HRR-shirt te krijgen, maar niets lukte. 
Uiteindelijk heb ik in the Hot Road Review een 
oproep geplaatst om te kijken of iemand een 
oud shirt wilde ruilen tegen een nieuw shirt. Snel 
daarna werd ik gebeld, door niemand minder 
dan Dick van Es, Mister Marathon van onze 

vereniging (181 marathons!). Dick vertelde dat 
hij ongeveer 90 marathons had gelopen in zijn 
clubshirt. Hij verwachtte geen marathons meer 
te lopen, en het leek hem een leuk idee als ik het 
shirt nog wat extra marathons zou laten lopen. 
Beter had ik het niet kunnen treffen, een echt 
collector's item! Buitengewoon vereerd heb ik 
vorige maand het shirt in ontvangst genomen. 
Uitstekende kwaliteit, zo goed als nieuw.
De eerste marathon die op de agenda stond was 
die van London; samen met mijn neef Rupert, die 
mijn oude shirt had. Maar de London Marathon 
is een enorm verkleedfeest: je ziet lopers in 
bizarre outfits zoals rinocerossen, bierflessen, 
ballerina's en piepkuikens. Moesten wij niet ook 
verkleed gaan? Maar ik wilde mijn nieuwe shirt 
aan!!
We vonden de perfecte oplossing: we zouden 
verkleed gaan als ons marathon-idool: Dick van 
Es. Dus naar de verkleedwinkel voor een grijze 
pruik en een bril. Verder onze HRR-shirts, en 
klaar is Dick. Hoewel we vonden dat we er be-
hoorlijk goed uitzagen, werden de nylon pruiken 
al snel te warm. Gelukkig stond er groot DICK 
onze startnummers, dus onder veel hilariteit wer-
den we (vooral ook door giechelende kinderen) 
nageschreeuwd: Come on, Dick & Dick!!

De twee HRR-shirts functioneerden uitstekend, 
nadat we beiden over de finish waren heb-
ben ze gezamenlijk tenminste 100 marathons 
volbracht....

The London Marathon

Oproep:  Reünie loopgroepen Heidi en Gerrit v. d. Veer

Het is alweer ruim zeven jaar geleden dat Heidi 
en Gerrit de Haagsche Kak hebben verruild voor 
het Brabantse Land (met overigens veel varkens-
mest, ik weet niet wat beter is). Het gaat goed 
met hen, maar hoe goed, daarover zouden we 
toch wel erg graag eens over willen bijpraten 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
Verder zijn we ook nieuwsgierig hoe het gaat 
met Toon, Robbie, Nico, Kitty en Cora en nog 
vele anderen waarmee wij in de jaren negentig 
de Wassenaarse duinen en de Haagse straten 
onveilig hebben gemaakt. Kunnen we ook weer 
eens genieten van de sterke verhalen van onze 
reizen naar Parijs, Praag, Brussel, Antwerpen 

maar ook Etten-Leur en Gouda, maar het zal ook 
genieten worden van het zien van de foto’s van 
onze strakke lijven in die tijd.

De reünie wordt gehouden op 10 november 2012 
(van ca. 16.00 – 21.00 uur) in het Clubgebouw 
van onze HRR, want eens lid van de familie is al-
tijd “lid”. Ben je ook nieuwsgierig geworden, heb 
je belangstelling en was je nog niet hiervan op de 
hoogte: geef je dan op via ben.baardolf@telfort.
nl (of 070-3551436). Nader nieuws over de invul-
ling en dergelijke volgt in de komende maanden.
Omcirkel 10 november in je agenda, daar krijg je 
geen spijt van!   

Nieuwe leden van verdienste!
Onze vereniging kent twee nieuwe leden van verdienste: Jéjé Groot en Frans Perdijk. Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering werden ze op voordracht van het bestuur benoemd. 
Frans Perdijk, één van de leden van het eerste uur, vanwege zijn jarenlange verdienste als trainer. Dit 
jaar viert hij zijn 25-jarig jubileum.
Jéjé Groot was jarenlang het boegbeeld van de ZaterdagOchtendTraining (beter bekend als ZOT). 
Menig loper bij deze club is via dit traject lid geworden.

Op de foto beide heren geflankeerd door voorzitter Toon de Graauw en secretaris Paulien Wijnvoord

Van de ledenadministratie
Doo:r Willem van Prooijen

Het gaat goed met de club! Het ledental nadert de 800. Heel veel nieuwe leden met name dankzij de 
instroom via de Hague-CPC groepen. Graag  aandacht voor onze opzeggingsregels: het lidmaatschap 
geldt altijd voor een kalenderjaar en wordt automatisch met een jaar verlengd tenzij je vóór 1 novem-
ber opzegt. Dat geldt ook voor je eventuele wedstrijdlicentie.

De nieuwelingen:
Thijs de Vries
Cristina Carvalho Laursen
Emmy van Kampen
Jet Groeneweg
Elly van Dam
Lucia Johanns
Ester Abrahams
Jeroen Alberts
Jos Berden
Annemarie Bergsma
Jeroen den Otter
Marco de Graaf
Carol Greenshields
Barbara Grevenstette
Lineke Grevenstette
Rody Grevenstette
Albert van  Groningen
Janneke Heek

Peter Hoeben
Barbera van der Hoeven
Annemarie Jacobs
Frits Jansen
Juanita Jeroe
Jan Willem van der Kaaij
Chitra Kichari
Ena van Klaveren
Malene Nielsen
Debby Ockerse-May
Maartje Oijevaar
Johannes Ponten
Peter van Russen Groen
Marieke Schreuder
Renee Spiller
Simone van der Steenstraten
Remco Vervoorn
Liesbeth Voest
Jacqueline van Voorthuizen

Robbert Vrolijk
Jan van Vulpen
Patrick van Wersch
Marieke Wesselman
Carlijn van Wessem
Wing Wong
Carla Zohlandt
Mischa Reinicke
Chantal Biemans
Monique Pols
Johan Wolters
Tiny Roessen
Marlies Dopmeijer
Sigita Zideluna

Allen hartelijk welkom!
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Vrijwillig bij de Royal Ten
Door: Marion van Griethuizen

Zondag 19 mei, vandaag ben ik vrijwillig 'blok-
hoofd Inschrijving' bij de Royal Ten. Ik sta op om 
8 uur, veel eerder dan ik normaal zou doen op 
een vrije zondag. Overal op straat en in de Rand-
stadrail is het nog rustig. Nog verdwaasd van het 
vroege opstaan, stap ik uit bij halte Beatrixpark.  
Daar lopen inmiddels wel 50 vrijwilligers die 
tenten opbouwen, hekken neerzetten, lunchpak-
ketten klaarmaken en daarbij ook nog eens koffie 
zetten en schenken. En dan is het nog maar pas 9 
uur. Hoe lang zijn zij al wakker en aan het werk? 
Ik durf het niet te vragen en probeer wakker 
binnen te stappen in het Atrium van de SDU. Dit 
is mijn plek vandaag. Het is me nog niet duidelijk 

wat er van me wordt verwacht. Maar daar bren-
gen Cees en Edwin snel verandering in. Een korte 
uitleg over mijn taken volgt. Dozen met envelop-
pen met nummers voor hardlopers  van de 5 en 
10 km worden voor me neergezet. De lijst met 
'mijn' vrijwilligers die de inschrijfbalies bemen-
sen, worden me in de hand gedrukt. Ik sta nog 
steeds als een kip zonder kop mijn best te doen 
als 'mijn' eerste vrijwilligers al binnen stromen. 
Iedereen wil direct aanpakken. Nietmachines 
voor het ophangen van baliebordjes worden snel 
door Cees tevoorschijn gehaald. Sta ik daar met 
mijn plakband. Het enige nuttige wat ik op dat 
moment doe, is de vrijwilligers een naamsticker 
geven. Cees geeft het sein voor een briefing aan 
de inschrijvers. Geen idee wat ik moet zeggen. 
Waarschijnlijk is de paniek van mijn gezicht af te 
lezen, want held Cees pakt dit snel van me over. 
Soepeltjes legt hij uit wat de bedoeling is, welke 
taken er zijn en welke problemen er kunnen 
voorkomen. Aan mij de schone taak om iedereen 
op de juiste plek te zetten. Als dat allemaal ach-
ter de rug is, stromen de eerste lopers binnen. 
Binnen no-time is iedereen aan het werk. Ik loop 
rond met lijsten, inschrijfformulieren en help hier 

en daar een nerveuze loper die de weg naar de 
wc niet weet. Cees en Edwin zitten achter de 
helpdesk en helpen veel lopers die hun inschrijf-
nummer of chip niet op tijd hebben ontvangen. 
En voordat ik het weet, is het 4 uur 's middags en 
is iedereen alweer bezig met opruimen.  Om 6 
uur loop ik met zere voeten, maar wel tevreden 
naar de Randstadrail. Het was een fantastische 
dag met veel, heel veel gelukkig lopers. Ik vraag 
me wel af waarom er zich niet meer vrijwilligers 
voor dit mooie evenement van onze hardloop-
club hebben gemeld. Ieder clublid wil toch dat 
zijn/haar club in een prettig daglicht staat. Ligt 
hier een mooie taak voor de trainers om 'hun' 
lopers aan te sporen zich als vrijwilliger voor de 
Royal Ten en andere evenementen voor de club 
aan te melden? Ik vind van wel.

Geslaagde  
Sdu Royal Ten

Zoals blijkt uit diverse bijdragen in dit blad is 
de Sdu Royal Ten dit jaar weer een succes-
volle editie geweest. Met dank aan de vele 
vrijwilligers die zich ook dit jaar weer onder 
leiding van scheidend coördinator Herman 
van der Stijl zeer goed van hun taak kweten. 
Bijgaand een sfeerimpressie, met vooral 
aandacht voor de vrijwilligers activiteiten.

Royal Ten:  de 5-km-loper

Door: Nicole Hoornweg
Op de zondag zelf wist ik nog niet of ik 5 of 10 
km ging lopen.  Dat wilde ik van het weer laten 
afhangen. Niet te warm?  Dan de 10 km. Wel 
warm? Dan de 5 km. Uiteindelijk besloten om de 
5 te lopen. Ik woon in de buurt van het parcours, 
dus ben lekker om een uurtje of 12 naar de 
inschrijving gewandeld. Daar ingeschreven, wat 
warmgelopen, thuis nog even een laatste keer 
naar de WC en op naar de start. Wat gelijk opviel 
was de enorme hoeveelheid kids die meerennen 
met deze wedstrijd. De scholen, maar ook ouders 
met hun kroost zijn goed vertegenwoordigd. 
Samen  met Marleen Claessens (dochter van 
groepsgenoot Jean) die ik in het start vak tegen-

kwam,  ging ik van start. Om al die drukte en 
kinderen voor te blijven leek het een goed idee 
om wat sneller van start te gaan. Maar dat was 
wellicht iets te snel….Wel de drukte achter me 
gelaten, maar ik kreeg het toch al snel wat warm 
en benauwd.  Gelukkig konden we in bos wat 
afkoelen, maar op de terugweg, het bos uit in de 
volle zon, was het toch echt wel heel erg warm 
en kreeg ik het echt wel zwaar. De snelle start 
was niet zo handig achteraf, maar goed, ik heb 
toch de Royal Five uitgelopen in een mooie tijd 
waar ik 16 e dame mee werd (in mijn categorie). 
Een mooie route, de Royal Five, eigenlijk een 
thuiswedstrijd en goed georganiseerd! Volgend 
jaar weer!

Mijn  Royal Ten 2012
Door: Jeannet Dool, loopster bij Conditio

Na 5 jaar heb ik weer eens de Royal Ten gelopen. 
Ik loop altijd bij de Conditiogroep op dinsdag- en 
donderdagmorgen, daardoor ben ik wel gewend 
om 10 km te lopen.
Ik was gestart met twee Conditiogenootjes, Joyce 
en Els. Van de spanning ging het voor geen meter 
en na 2 km zag ik het niet meer zitten. Ik wilde 
opgeven. Toen voelde ik een hand op m’n schou-
der, van Els. Ze zei: ‘Je gaat niet opgeven, want 
je kan ’t. Ik vind het ook leuk als je het haalt, we 
gaan wat langzamer lopen. Het maakt niet uit 
of je een paar minuutjes later aankomt. We zijn 
gemiddeld ver over de 60-plus, met plezier lopen 
is het belangrijkste.’ En ook Joyce bleef bij mij, 
terwijl zij normaal wat sneller lopen dan ik. 
Ooooh wat vond ik dat tof van hen, dit is het 
echte clubgevoel. Dat we zulke mensen op de 
club hebben, is fantastisch. We kwamen na een 
dik uur over de finish, met z’n drieën, maar we 
hadden samen een fijne middag gehad.
Ook wil ik alle HRR- en Conditioleden die langs 
het parcours als vrijwilliger stonden, bedanken. 
Hun aanmoedigingen waren eveneens heel 
motiverend.
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De Leijdsche Singhelloop
Op vrijdagavond 20 april vond voor de 37e keer de Leidse Singelloop plaats. 
Uniek als deze loop is, door zijn mooie parcours, ongebruikelijke afstand van 6,6 
km en gescheiden start voor wedstrijd- en recreatiedeelnemers, zal een verslag 
ervan toch zijn zoals alle anderen. Daarom dit keer geen verhaal over de hard-
loopwedstrijd (en hoe goed deze wel niet ging, PR op de 5 km, zo dat toch nog 
gezegd!), maar een stukje over de geschiedenis van Leiden, zijn singels en de loop 
- in het Oud-Hollandsch geschreven.

Door: Patty Kuiper

Leijden
Leijden sijt eene stat ende gemeente in de Ne-
derlandsche provincie Zuid-Holland, met 118.714 
inwonersch. De Sleutelstad, soalsch de bijnaem 
van den stat luidt (naer de twee sleutelsch in 't 
stadswapen), heeft d'oudste universiteijt van 
Nederland. Daernaest sijt de stat bekent om de 
rijke gesgiedenisch ende d'oude binnensgtad, 
met gragten, monumentaele bouwwercken 
ende hofjes. Een populaire verklaringh voor de 
naem Leijden sijt dat desche sijt afgeleijt van den 
Romeijnsche nederzettingh Lugdunum Batavo-
rum. Eene andre verklaringh sijt dat de naem 
sou terughaen op eene waternaem: lagiþon, dat 
samenhanght met eene Germaensche stam lag-, 
dat op water duidt. Ten slotte sijt er oock nogh de 
theorie dat de naem sijt afgeleijt van 't riviertje 
de 'Leyte', dat afwaterde in de Rijn (waer heden 
d'oude Rijn ende Nieuwe Rijn samenkoomen). 
 
Singhels
De loop gaet oover seven singhelsch van Leijden; 
Rijnburgersinghels, Morssinghel, Witte Singhel, 
Zoeterwoudsesinghel, Zijsinghel, Heerensinghel, 
Maresinghel.  
Sindsch 1659 heeft Leijden sijn karakteristieke 
singhelstructuur. D'ongheveer 6,5 km langhe 
buijtensgte gragtenghordel van Leijden (het 
singhelpatroon) sijt nogh geheel intact. De 
singhelsch vormen evenzo eene belanghrijke 
groenvoorzieningh voor de stad, waer diversche 
parken alsch aen sijn aenghelegd. Tijdensch de 
Singhelloop sijn alle singhelsch goet beset met 

toeschouwers, die toejuichen, de banck uijt de 
huiskamer hebben gehaelt ende toekijken, off 
self eene feeschtje vieeren met eene barbecuee 

off grote stereo-insgtallatie. Daermee sijt desche 
loop oock egt eene feeschtje voor de inwonersch 
van Leijden. 

Singhelloop
Voor dat 't Leijdsch Dagblat in 1976 s'n eijgen 
Singhelloop organiseerde werden er alreedsch 
Singhelloopen in Leijden gehouden. 
Joop Westbroek, sportinsgtructeur van den Le-
ijdsche politie, sijt de initiatiefnemer van den Le-
ijdsche Singhelloop. Hij heeft er niet alleen voor 

gesorgt dat de Leijdsche Politie Sportveereni-
gingh deelneemt aen de jaerlijksche loop oover 
de singhelsch van den Leijdsche binnensgtad, 
evenzo maekte hij 't Leijdsch Dagblat onderdeel 
van 't gebeuuren. 

Tim Brouwer de Koningh, redacteur van 't Leijd-
sche Dagblat ende self evenzo eene fervent hard-
loper, schreef 2 editiesch geleden 't boekje ‘35 

De tiende Marikenloop
Door: Else Meijer

Terwijl de meeste Roadrunners naar Leiden 
gingen, reisden Nicole, Marieke en ik (groep Ed 
Zijl) op 20 mei naar Nijmegen. In de trein naar 
Utrecht was het nog rustig, we waren de enige 
Marikes.  Na Utrecht moest de conductrice 

eraan te pas komen om de babbelende dames 
in de stiltecoupé tot de orde te roepen. Een 
voorbode voor de rest van de dag: veel gebab-
bel.  Op het wedstrijdterrein zag het roze. Ruim 
12.000 loopsters, waarvan velen hun roze t-shirt 
hadden aangetrokken, en ook het shirt van dit 
jaar was roze. Erg grappig om een tijdje bij de 
t-shirtstand te staan. Vertwijfeling alom: moet ik 
een M of toch een L? Welk shirt staat het mooist, 
die met of zonder mouwen?  Bij gebrek aan een 
spiegel adviseerden de loopsters elkaar, optimale 
verzustering. Vervolgens naar de start. Onder-
tussen hadden we het al flink warm gekregen. 
Van de spanning, het volgepakte startvak en de 
warming up. Maar vooral van de zon, die het 
zo’n 24 graden maakte. Gelukkig is het parcours 
grotendeels door het bos. Toch waren het tien 
zware kilometers met vele loopsters die wandel-
den.  Na zes kilometer besloot ik dat ik het vooral 
zonder oververhit te raken wilde uitlopen en niet 
wilde wandelen. Dat is gelukt, in een tijd die niet 
geweldig was, maar gezien de omstandigheden 
prima. Na afloop sloten we achteraan in de rij 
voor een (gratis) massage. Het voelde een beetje 
overdreven, want wat zijn nou 10 kilometers, ik 
had nergens pijn. Maar al die dames in de rij had-
den vast ook geen grote blessures, dus waarom 
ook niet. Het bleek erg lekker te zijn om mijn 
schouders en rug gemasseerd  te krijgen. Om een 
volle trein naar Utrecht te vermijden aten we bij 
Julia’s pasta op het station. Ook daar had de hitte 
toegeslagen, met een onwel geworden werkne-
mer als resultaat. Met een beetje hulp van een 
loopster lukte het de enig overgebleven werkne-
mer om alle hongerige en kwebbelende Marikes 
van pasta te voorzien. Misschien heeft hij deze 
20e mei wel de grootste prestatie geleverd.

jaer Singhelloop’ ende kwam tot d'ontdeckingh 
dat de gesgiedenisch van den Singhelloop tot 
veel verder terughaet. In 1976 werden nam'leyck 
alreedsch Singhelloopen in Leijden gehouden. 
In 1926 wert de eersgte voorloper van den 
huidighe Singhelloop gehouden. Daerna volgden 
er Singhelloopen in 1929, de jaaren dertig, de 
jaaren veertig, de jaaren vijftigh ende in 1971. 
Er werden somsch twee singhelloopen in eene 
jaer off selfsch op dezelfde dagh gehouden, maer 
somsch wert er in eene jaer helemael geen Sing-
helloop gehouden.
Vanaf 1976 wert de Singhelloop jaerlijksch 
gehouden. Tot eene aental jaaren terugh wert 
de loop eene aental daaghen voor Koninghin-
nedagh gehouden, ende kreegh hiermee eene 
oranje tintje. Tegenwoordigh vint de loop op 
eene vrijdagavont ergensch midden april plaets. 
De Singhelloop wasch tot ende met 2008 6,1 km 
langh, maer sedert 2009 sijt gindsch 400 meter 
aen vastgeplakt om drukte bij de eijndstreep 

te voorkoomen. 't gelt dat door de Singhelloop 
verdient wordt, wort elck jaer aen versghillende 
goede doelen geschonken. 
 
De start wort gegeven door bekende mensen uit 
Leijden ende omstreken; dit jaer wasch dat 89 
jarighe Joop Riethoven, die in 1978 de Tour de 
France naer Leijden haelde. In 2012 deden wel 
4955 lopersch mee. Van onsche veerenegingh 
deden Sandra van Doorn, Wouter Kanselaer, Et 
Zijl ende ick mee. Job van den Kieft sorgde voor 
de pragtighe foto'sch bij dit stuk.

Niet mare juh, de Mare ligt achter de Haarlem-
merstraat *Vertaling: Niet praten, maar doen!
Vertaald met behulp van www.oud-hollandsch.nl



Op 'blote' voeten
(artikel uit AD 14 april 2012)

Barefoot-schoenen zijn een soort handschoenen 
voor de voet. De schoen is zo minimalistisch 
mogelijk ontworpen, zodat je bijna loopt zoals 
op blote voeten. De originele barefoot-schoenen 

zijn van Vibram FiveFingers. Inmiddels 
zijn er meerdere fabrikanten die barefoot-

schoenen leveren. Daarmee spelen ze in op 
de trend van ‘natuurlijk bewegen’. Barefoot 

lopen vereist een andere looptechniek en 
een aantal maanden gewenning, want je kunt 

er niet mee op de hak landen. Expert Schel-
lekens: “ Je kunt het verschil tussen loopschoe-

nen ook zien als het verschil tussen eten met 
stokjes en eten met mes en vork. Wat is beter? 
Een Chinees zal stokjes zeggen, de Europeaan 
mes en vork. Voor beide is een bepaalde tech-
niek nodig.”

Er zijn vandaag de dag ook varianten (minimal 
shoes) op de markt. Zo zijn bijvoorbeeld de Nike 
Free en de New Balance Minimus flexibele, lichte 
schoenen met weinig demping.
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Ieder jaar op Hemelvaartsdag wordt in 
Delft de Golden Tenloop georganiseerd. 
Dit jaar werd vanwege het lustrum van 
de Koplopers vooraf een speciaal func-
tioneel hardloopshirt in de kleur zwart 
uitgedeeld. Met daarbij het verzoek om 
dit tijdens de loop te dragen.

Door: Marty Messerschmidt

En dat was niet het enige heugelijke feit. Ook het 
totaal aantal deelnemers was een record: Ruim 
4500 deelnemers verschenen aan de start van 

de vier verschillende afstanden. En het weer liet 
zich dit jaar eveneens van zijn beste kant zien. 
Kortom: Alle ingrediënten voor een gezellige 
loop. 

Waar de Royal Tenloop wordt georganiseerd door 
onze eigen vereniging HRR wordt de Golden Ten-
loop al sedert het prille begin van haar bestaan 
georganiseerd door de Koplopers uit Delft. Al eer-
der dit seizoen kon deze vereniging haar 25 jarig 
lustrum opluisteren met de ‘Droomtijdloop’. 
Deelnemers die hadden gedacht om bij de 
Golden Ten ook een droomtijd te verwezenlijken 
kwamen bedrogen uit! De organisatie bleek zich 
uitgesloofd te hebben om er, in tegenstelling tot 
vorige jaren, 10 echte gouden kilometers van te 
hebben gemaakt. En dus werd er in het Delftse 
Hout een extra lus aan het parcours geplakt. 
Weliswaar nog niet gecertificeerd, maar voor de 
Golden Ten is meedoen belangrijker dan winnen.
De binnenstad van Delft was voor de gelegenheid 
omgetoverd voor dit hardloopfestijn. Afhalen van 
de startnummers en de T-shirts kon in het fraaie 
historische stadhuis op de grote markt. Die markt 
was ook afgezet voor het  parcours, met muzikale 

Lustrum Golden Ten: Zonnig Delft ziet zwart?!

omlijsting van een fanfareorkest.
Over de loop zelf kan ik kort zijn. Mooi par-
cours door de stad en het Delftse Hout, goede 
warming-up met danspasjes, prima verzorging 
onderweg, enthousiaste toeschouwers, mooi 
weer. 

En natuurlijk heel belangrijk: Start en finish pal 
naast de Beestenmarkt met zijn gezellige ter-
rasjes. Dus kopje koffie voor de wedstrijd, en na 
afloop op adem komen en bijpraten onder het 
genot van een drankje. Gelet op de vele aanwe-
zige HRR’ers een geslaagde loop.

Natural running
Bijgevoegd artikel uit het Algemeen Dagblad gaat 
over Natural Running. Een niet meer weg te den-
ken trend in de hardloopwereld. De in het artikel 
geciteerde Bastiaan Schellekens heeft enige tijd 
bij onze vereniging in de wedstrijdgroep en bij Ed 
Zijl gelopen. 

Door: Leo van Marrewijk (artikel AD, 14-04-2012)

Of onze voeten wel gemaakt zijn om ruim 40 
kilometer te rennen? Natuurlijk, en nog veel 
verder ook. Wat dacht je van ultralopers die 100 
km of meer afleggen?” Bastiaan Schellekens, 
bewegingstechnoloog, looptrainer, eigenaar van 
zitwinkel en werkzaam bij Run2Day in Rotterdam 
ziet wat betreft de anatomie geen enkele belem-
mering voor de duizenden lopers die in Rotter-
dam van start gaan op de marathon. Wel plaatst 
hij vraagtekens bij de manier waarop mensen 
lopen. Simpel gezegd, erg veel mensen zijn 
gebaat bij looptechniektraining. ”Met een goede 

techniek kun je eigenlijk met de meeste moderne 
schoenen wel uit de voeten. Daarbij past wel een 
nuance: wie zich wil ontwikkelen tot barefoot-
runner heeft een andere techniek nodig dan de 
loper op schoenen met stevige demping.” Over-
stappen op barafoot-schoenen maakt de kans 
op blessures wel wat groter. Schellekens: “Want 
lopen is op zich helemaal geen blessuregevoelige 
sport, maar door het repeterende karakter van 
een marathon kan een kleine beperking of lichte 
overbelasting in het bewegingsapparaat grote 
gevolgen hebben.”
Fabrikanten weten dat ook., maar het is niet 

simpel om een schoen voor iedereen te maken. 
Lange tijd werden recreatieve lopers die twee 
keer per week de schoenen aantrokken gead-
viseerd om een schoen met veel demping te 
kiezen. Dat wordt niet door iedereen omarmd. 
Schellekens: “Geen enkel wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat demping in 
de schoen blessures voorkomt. Er zit natuur-
lijk een theorie achter dat de demping de 
landing opvangt, maar eigenlijk vangen je 
spieren de krachten die een rol spelen bij 
de landing op. Een hardloopschoen kan 
maximaal vijf tot zes procent verwerken: 
wie honderd procent van de schokken 
wil opvangen met zijn schoen heeft tus-
senzolen van twee meter dikte nodig.”
De strijd tussen demping en bloots-
voets gaat onverminderd voort. 
Merkwaardig, vindt Schellekens. 
“Hardlopen is ongeveer de sim-
pelste sport die er is en toch zijn 
er heel uiteenlopende ideeën. In 
de hardloopwinkel kijken we vooral 
wie we voor ons hebben. Ben je recreant of 
een wedstrijdloper en wat is je lichaamsbouw? 
Vervolgens doen we een korte video-analyse op 
de loopbaan en aan de hand daarvan geven we 
advies. Maar dan nog, trek tien mensen dezelfde 
schoenen aan en je krijgt tien verschillende reac-
ties. De pasvorm van de schoen en de gebruikte 
materialen bepalen voor een groot deel of een 
schoen bij je past.
Wel is er duidelijk sprake van een trend. Schoe-
nen krijgen over het algemeen wat minder 

demping, worden wat 
lager (de ‘drop’ daalt 
enkele milimeters) 
en de schoen wordt 
gemiddeld lichter. 
Voor veel mensen is 
barefoot een stap te 
ver, maar de trend naar 
‘lichter’ en ‘natuurlij-
ker’ is onmiskenbaar. 
Toch schat Schellekens 
in dat er altijd een 
groep zal blijven die 
zweert bij ‘standaard’ 
schoenen met veel 
demping omdat ze hier 
al jaren comfortabel 
en zonder blessures op 
lopen.
En voor degenen die 
vanwege de kosten 
willen overstappen op 
‘barefoot’ of ‘semi-
barefoot’  is er slecht 
nieuws. Hoewel er 
beduidend minder ma-
teriaal in zit, zijn lichte 
schoenen allerminst 
goedkoper.

Blootsvoets versus demping

'Een schoen vangt 
maar 6 procent van 
de demping op'
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Leden van the

Hague Road Runners 

krijgen altijd 10% korting

op schoenen en kleding

ZIER RUNNING, Dé hardloop speciaalzaak
Laan van Meerdervoort 632, 2564 AK Den Haag, TEL. 070-368 30 74
Rembrandtstraat 26, 2671 GE Naaldwijk, TEL. 0174-622744
www.zierrunning.nl

Een avontuur voor het leven !
Vier uur ’s nacht wordt ik bruut opgeschrikt door Ewout Schifferli. Ik zit ik een 
auto, geparkeerd in de berm in een tight en een startnummer op mijn lichtgevende 
vest. Nog maar een paar dagen hardlopen en ook dit startnummer mag ik aan de 
verzameling toevoegen. Dit is niet zomaar een startnummer, dit is het nummer 
van Team 105: de Haegsche Ooievaar Runners. Ik zit midden in de Roparun van 
Hamburg naar Rotterdam.

De Haegsche Ooievaar Runners is een bij-
zonder team, dat voor een groot deel uit 

leden van de Hague Road Runners bestaat. Deze 
editie was het maar liefst de 17de keer dat het 
team deelnam aan de Roparun.  De Roparun is 
een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer 
van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij 
mensen, in teamverband, een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor 
het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit 
het motto wat al jaren is: "Leven toevoegen aan 
de dagen, waar geen dagen meer kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven".

De Haegsche Ooievaar Runners  bestaan uit acht 
lopers die ieder gemiddeld zo'n 72,5 kilometer lo-

pen oftewel meer dan 1 ½ marathon. Daarnaast 
bestaat het team uit zes fietsers en begeleiders, 
zoals chauffeurs, verzorgers, cateraars en onze 
teamcaptain Jos de Graaf.
‘Je moet lopen’. Weer zo’n onverwachtse uit-
spraak op dit tijdstip.  Veel van de lopers komen 
uit de trainingsgroep van Frans Perdijk, je kent 
elkaar dus van de lange, lange duurlopen, maar 
wat Ewout in mijn halfslaap doet is mij een raad-
sel. Ik moet écht lopen, het is mijn wissel. Koud 
en stram ga ik in het holst van de nacht op het 

fietspad staan, wachtend op de lichtjes die steeds 
dichterbij komen. Mijn wisseloper Jan-Reiner 
Meijer kijkt opgelucht, blij dat hij even de auto 
in kan. Het aftikken van de wissel is het even het 
enige geluid in de nacht. Stramme spieren pro-
testeren, elke keer die lastige eerste meters. Dan 
komt het ritme weer. ‘Hoi, Michel, ben je daar 
weer!’ hoor ik de achterste fietser vrolijk roepen .  
De voorste fietser, Martin Schaap, leidt ons door 
de nacht. Dit gaat zo een paar dagen door.

De complete ploeg van acht lopers is opgedeeld 
in twee teams, elk team is onderverdeeld in twee 
koppels welke  om en om twee kilometer lopen. 
Ondertussen rijdt de volgbus de loper naar de 
volgende wissel. Dit gaat zo’n 24 kilometer en 
twee uur door, dan neemt het andere koppel het 
over. Dit herhaalt zich twee keer en zit de shift 
voor het team erop. Een shift behelst ongeveer 
90 km. Nadat deze afstand is afgelegd kom je 
even thuis, want na een nacht lopen kan je erg 
naar Loet, Marion en Frank uitkijken.  Het kamp 
is bereikt, hier kan het team rusten en verzorgd 
worden terwijl het andere team de weg opgaat 
om de volgende 90 km te volbrengen. Nadat de 
lopers iets hebben gegeten, verhuist het kamp 
naar het volgende 90 km-punt. Met wat geluk 
kan je even slapen. En dat wil je best wel.
Het is warm en de wegen in Duitsland zijn lang 
en recht. We gaan door velden, bossen, zien de 
zon ondergaan en de zon opkomen. En we lopen. 
We lopen en fietsen maar door.  Onderweg blijft 
het beloofde publiek weg, wel krijgen we regel-
matig een meewarige blik van waar die gekke 
Hollanders toch mee bezig zijn. Het maakt niet 
uit. Wij doen ons ding en we weten waar we het 
voor doen.

En dan zijn er de mooie onverwachte momenten 

onderweg, De laatste zware kilometers van een 
bloedhete shift leiden door een prachtige laan 
met bomen. Ik weet niet zeker of mijn gedachten 
een loopje met me nemen, maar ik denk een 
finishboog te zien. De achterste fietser denkt het 
ook te zien. Maar dit is een vrouw die afgelopen 
nacht een egel heeft dood gefietst, ik twijfel aan 
haar oordeel. Sellingen heet ons welkom, we 
komen met een mooi tempo Nederland binnen 
en de grond wordt gekust, dat soort dingen doe 
je dan. Nog maar een paar honderd kilometer te 
gaan, maar het voelt al als veel minder.

De tweede shift zit erop. Het is vreemd maar je 
kan er naar uitkijken om de komende nacht te 
gaan hardlopen. Nadenken in kilometers lukt 
toch al niet meer, maar de gedachte aan lopen 
in de koelte van de nacht is aantrekkelijk. Na een 
massage voelen de benen weer als nieuw  en kan 
het kamp weer verhuizen naar Almelo.  Alles wat 
er over Almelo wordt gezegd is waar.
John van Dijk komt binnenlopen en tikt de 
volgende loper af. Het begin van een lange nacht 
langs slapende dorpen, verlaten provinciale 
wegen, flauwe grappen met de fietsers, tiental-
len keren hetzelfde andere team aanmoedigen. 
En dan staat er opeens midden in de nacht een 

vrouw langs het parcours met een klein ca-
deautje voor de Roparunners: een zakje bomvol 
energie en een persoonlijke boodschap. Dat is de 
Roparun: hartverwarmend.

De kilometers tikken weg naar Ede, en vanuit 
daar is het nog maar een klein stukje hardlopen 
naar Rotterdam. Het magische woord finish valt 
steeds vaker, want naar de finish wordt inmiddels 
wel uitgekeken. De teams uit Hamburg hebben 
een langere afstand afgelegd dan de teams uit 
Parijs, zo’n 35 km. Een beetje hardloper weet 

dat dit toch al snel een uur of drie kost. Op het 
moment dat de Haegsche Ooievaar Runners door 
Barendrecht razen, op weg naar Rotterdam Zuid 
neemt het publiek langs de weg al af. Het deert 
niet. De sfeer in het team is geweldig. De laatste 
32 km zijn alle 8 lopers eindelijk samen als team 
op de weg, nu op de fiets. Continu wordt de 
loper op de weg gewisseld. Wie nog kan en wil 
lopen loopt, wie niet meer kan die mag gewoon 
genieten.

Na de prachtige finish op de Coolsingel ging 
het gehele gezelschap per volgauto en camper 
naar het clubgebouw. Eenmaal verlost van de 
inmiddels minder fris ruikende vervoersmiddelen 
wachtte een warm welkom  met vrienden, familie 
en clubleden. Eindelijk een douche, lekker eten 
en niet in de laatste plaats de bekendmaking van 
het eindbedrag dat we hebben opgehaald voor 
dit prachtige doel:  29.640,67 euro. Dit maakt de 
Haegsche Ooievaar Runners een top 5 team!

 (*) Dit avontuur werd mede mogelijk gemaakt 
door de tomeloze inspanningen van onze 
teamcaptain en trainer bij de HRR Jos de Graaf, 
Marion van Griethuizen en Anita Melet in de 
verzorging. Frank Otte, Denise Donnars, John 
de Gier, Dimphy de Graaf en Louis Kainde als 
chauffeur. De lopers waren Sylvia Kuiper, John 
van Dijk, Ewout Schifferli, Gerwin Struys, Michel 
van Leeuwen, Jan-Reiner Meijer, Siebe Offereins 
en Wilfried Hoogerwerf. Op de fiets schitterde 
Martin Schaap, Hans van Etten, Petra van Schie, 
Bert Donnars, Jeroen van Dam en Floor Minne. 
Dankzij de wonderlijke verrichtingen van masseur 
Tonnis van Dam werd de doelstelling van onze 
run gehaald: samen en gezond over de finish.
Rest ons nog in het bijzonder Izaak Luteyn en 
Peter Barnard te danken voor alle steun. Zonder 
de schema’s van Izaak is het team nergens, en 
zonder de trouwe steun van Peter al helemaal 
niet.

Wij kijken uit naar de volgende Roparun!
Voor meer informatie over de Haegsche Ooievaar 
Runners en het team kan je op www.hor105.nl 
terecht.

Door: Michel van Leeuwen
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Vitrine met de besten aller tijden 

Izaak Luteijn

Van begin maart tot half mei 2012 zijn 23 prestaties geleverd die in aanmerking komen voor een 
plaats in de Vitrine met de besten aller tijden. De totale vitrine is te vinden op www.hagueroad-
runners.nl  onder tab “wedstrijden”, “prestaties” . Kijken bij weg- en baanrecords. De vitrine hangt 
ook in de gang bij de kleedkamers.

Nieuw in de vitrine
Ulla de Wreede 4e V35 1500m baan in 6:08,38 op 11-05-12 te Den Haag
José Willemse 1e V55 1500m baan in 5:55,74 op 11-05-12 te Den Haag
Margriet Hoekstra 3e V55 1500m baan in 6:40,18 op 11-05-12 te Den Haag
Eddy Roodakker 5e MSE Timetrial in 0:16:41 op 26-03-12 om Boetveld
Heijningen van, Frank 4e M65 Timetrial in 0:22:01 op 26-03-12 om Boetveld
Heijningen van, Frank 2e M65 10 km weg in 0:45:03 op 13-05-12 in Den Haag
Coby Demper 5e V65 10 km weg in 1:05:09 op 13-05-12 in Den Haag
Noortje Alberts 1e V70 10 km weg in 0:50:45 op 11-03-12 in Den Haag
Doug Alcock 3e M60 21,1 km in 1:33:03 op 11-03-12 in Den Haag
Paul Slijpen 3e M65 21,1 km in 1:42:22 op 11-03-12 in Den Haag
Frank van Heijningen 4e M65 21,1 km in 1:44:13 op 11-03-12 in Den Haag
Sandra van Doorn 4e VSE 21,1 km in 1:24:49 op 11-03-12 in Den Haag
Hélène Vletter 4e V45 21,1 km in 1:31:43 op 11-03-12 in Den Haag
Carolien Smit 4e V50 21,1 km in 1:37:36 op 01-04-12 in Roelofarendsveen
Pippa Gilbert 5e V50 21,1 km in 1:37:52 op 11-03-12 in Den Haag
Thea van der Geest 4e V55 21,1 km in 1:51:18 op 11-03-12 in Den Haag
Ellen Hazenbroek 5e V60 21,1 km in 2:07:01 op 11-03-12 in Den Haag
Arien Wijnants 1e V65 21,1 km in 2:11:53 op 11-03-12 in Den Haag
Anita Keus 5e V50 42,195 km in 4:12:13 op 15-04-12 in Rotterdam
Thea van der Geest 1e V55 42,195 km in 4:12:22 op 15-04-12 in Rotterdam

Verdwenen uit de vitrine
Bastiaan Schellekens 5e MSE Timetrial in 0:16:45 op 30-08-04 in Clingendael
Willem van Prooijen 5e M65 Timetrial in 0:22:34 op 19-09-11 om Boetveld
Izaak Luteijn  5e M65 10 km weg in 0:48:00 op 13-02-11 in Den Haag
Marijke Gorter  5e V65 10 km weg in 1:11:55 op 09-11-11 in Berlijn
Henk Breugom  5e M60 21,1 km in 1:36:26 op 19-03-05 in Den Haag
Jan Nieuwenburg  3e M65 21,1 km in 1:46:36 op 27-04-08 in Noordwijkerhout
Piet Meinders  5e M65 21,1 km in 1:50:52 op 23-03-02 in Den Haag
Jolien Pas   5e VSE 21,1 km in 1:26:31 op 05-04-86 in Den Haag
Judy Leslie  5e V45 21,1 km in 1:36:17 op 13-09-09 in Rotterdam
Ineke Schnitzler  4e V50 21,1 km in 1:39:31 op 07-09-03 in Voorschoten
Noortje Alberts  5e V50 21,1 km in 1:40:45 op 31-03-96 in Den Haag
Georgette Parlevliet 5e V55 21,1 km in 1:53:06 op 14-03-12 in Den Haag
Marijke Gorter  5e V60 21,1 km in 2:23:40 op 01-04-07 in Berlijn
Carla van Beelen  5e V50 42,195 km in 4:16:23 op 04-11-01 in New York

Persoonlijke verbeteringen
Roché Silvius 2e M40 Timetrial in 0:16:21 op 26-04-12 om Boetveld
 was 2e M40 Timetrial in 0:16:27 op 19-09-11 om Boetveld
Coby Demper 3e V65 Timetrial in 0:29:43 op 26-04-12 om Boetveld
 was 4e V65 Timetrial in 0:31:48 op 30-05-11 om Boetveld
Izaak Luteijn 5e M65 21,1 km in 1:44:47 op 11-03-12 in Den Haag
 was 4e M65 21,1 km in 1:48:59 op 13-03-11 in Den Haag

Clubkampioenen 2011
Clubkampioenen?? Je vraagt je nu natuurlijk af of je iets 
hebt gemist. Je kan je niet herinneren dat in 2011 zo'n 
evenement werd georganiseerd. En inderdaad, je geheugen 
heeft je niet in de steek gelaten. Dat evenement is er niet 
geweest!

Maar toch kent onze vereniging een klassement waarvan 
de winnaars zich officieus kunnen betitelen als clubkampi-
oen. Dat is het prestatieklassement. Elk jaar selecteert onze 
wedstrijdsecretaris wedstrijden waar punten te verdienen zijn 
voor dit klassement. Van die lijst maken in ieder geval de vier 
Timtrials en de CPC deel uit. Via een ingewikkelde berekening 
gebaseerd op de records die door leden van onze vereniging 
op de diverse afstanden zijn gelopen worden de uitslagen 
omgezet in punten. Het totaal bepaalt per leeftijdscategorie 
de plaats op de ranglijst. 
Wil je daarnaast in aanmerking komen voor de prestatiewis-
selbeker, dan moet je nog aan een puntenlimiet voldoen. 
Kortom, de onderstaande bekerwinnaars zijn echte kanjers!!
Voor een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de 
wedstrijdkalender, zie de website van de vereniging.

Prestatiewisselbekers
José Willemse wint de beker in de categorie dames 45+ en 
Sandra van Doorn bij de damessenioren. Bij de heren wint 
Paul Slijpen bij heren 65+, Zier Schaap bij heren 55+, Theo 
Timmermans bij heren 45+, Roche Silvius bij heren 35+ en 
Eddy Roodakker bij heren senioren.

Wijnwedstrijd
Een van de pluspunten van onze vereniging is het gezellige karakter. Na afloop 
van een training of wedstrijd nog herstellen en even nakaarten onder het genot 
van een drankje en een hapje. Omdat nogal wat leden de beschikbare wijn niet 
meer onder de definitie ‘genot’ schaarden heeft de barcommissie een proeverij 
georganiseerd tijdens de avond voor de barmedewerkers. Onderstaande de uit-
slag van deze test, waarbij de accuratesse van Cees weer boekdelen spreekt.

Er hebben totaal 25 mensen deelgenomen aan 
de (blinde) wijnproeverij.De meesten hebben 
alle wijnen beoordeeld, bij de rode wijnen 17 
personen, 3 personen alleen hun 1ste en/of 2de 
keus, totaal 20 stembriefjes.
Bij de witte wijnen totaal 22 stembriefjes waar-
van ook 17 alle wijnen hebben beoordeeld en 
5 personen alleen hun 1ste en/of 2de keus.Wij 
hebben het aantaal punten en stemmers per wijn 
opgeteld, gedeeld en daar volgt dan en gemid-
delde score uit.
Bij de rode wijn was er één duidelijk favoriet, 
de Cabernet Sauvignon Merlot (Hardy's Stamp 
- Australië) met 12 stemmen als eerste keus. 

De overige rode wijnen kregen duidelijk minder 
stemmen.
Bij de witte wijnen lagen de verschillen veel 
dichter bij elkaar. Winnaar hier is de Chardonnay 
(Heron's Nest - Zuid Afrika) met 6 stemmen als 
eerste keus.
Weliswaar evenveel voorkeurs stemmen als de 
rode wijnen van Chili en Argentinië. Echter bij 
de laatste 2 wijnen geven de stemmen op de 
overige plekken duidelijker een voorkeur voor de 
Zuid-Afrikaanse wijn.

Inmiddels zijn de winnaars opgenomen in het 
assortiment.
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33ste Kadeloop, Schipluiden, 12.000 m, 2-7-2011
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:38:59 Barsaiyan, Mike (Olympus'70)
1 M60 0:49:26 Wubben, Cees (Olympus'70)
1 M65 0:52:22 Schie van, Piet (Olympus'70)
3 M65 0:55:35 Slijpen, Paul
15 M60 1:02:30 Kramer, Berry
25 M65 1:13:56 Dijkers, Ab

18e Marathon van Rome, Rome, 42.195 m, 18-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M 2:08:04 Kanda, Luka Lokobe (Kenya)
1 V 2:31:11 Kimutai, Hellen Jemiyo (Kenya)
3524 M 3:53:04 Vierling, Gertjan
312 V 3:57:20 Tammenga, Juliette
4261 M 3:59:10 Kamsteeg, Marcel
5106 M 4:08:38 Dijk van, John
6249 M 4:13:33 Leeuwen van, Michel
5621 M 4:13:35 Messerschmidt, Marty
664 V 4:14:35 Wijnvoord, Paulien
695 V 4:15:42 Philipse-Paalman, Annejet
873 V 4:24:39 Begheijn, Liesbeth
10434 M 4:57:23 Perdijk, Frans
9888 M 5:34:30 Berg van de, Dannis

Voorschotenloop (ZenZ6k), Voorschoten, 5.000 m, 
18-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:15:16 Zuidema, Menno(AV Phoenix)
1 M45 0:15:31 Kuijer de, Oskar(Leiden Atletiek)
1 M16 0:16:01 Hateren van, Hans(AV De Spartaan)
1 M35 0:16:09 Stap van der, René(Haag Atletiek)
5 MSE 0:16:30 Roodakker, Eddy
6 MSE 0:16:46 Kanselaar, Wouter
7 MSE 0:16:50 Roodakker, Robbert
1 V16 0:16:54 Koster, Maureen(AV'47)
8 MSE 0:17:28 Redegeld, Huub
1 VSE 0:17:59 Ravenstein, Lorraine(Utrecht)
2 VSE 0:18:06 Doorn van, Sandra
4 M16 0:18:11 Kuiper, Joury
2 M45 0:18:26 Six, Jan Willem
12 MSE 0:18:29 Graaf de, Niels
2 V16 0:18:31 Teeling, Esmee
13 MSE 0:18:31 Hofschreuder, Ronald
4 M45 0:18:52 Beekhuizen, Albert
16 MSE 0:19:20 Thoen, Nick
5 M35 0:19:28 Ham van der, Hans
17 MSE 0:19:28 Bals ter, Boris
1 M55 0:19:31 Konijn, Marcel (AV De Spartaan)
1 V35 0:19:41 Heemskerk, Nicoline
   (Leiden Atletiek)
20 MSE 0:20:09 Kieft van de, Job
1 V55 0:21:15 Raap, Els (SV Kombijsport)
7 VSE 0:21:23 Kuiper, Patty
4 M55 0:21:46 Claessens, Jean
14 M35 0:22:04 Blezer, Max
6 V35 0:22:05 Wreede de, Ulla
12 M45 0:22:05 Geest van, Leo
5 M55 0:22:19 Luteijn, Izaak
7 V35 0:22:21 Leeuwen van, Hester
6 M55 0:22:31 Koenen, Wim
9 VSE 0:22:40 Zadelhoff, Saskia
7 M55 0:22:46 Zijl, Ed
8 V35 0:22:56 Telgen, Yvonne
12 VSE 0:23:55 Wilk van der, Marieke
2 V55 0:23:56 Heiningen-Olsthoorn van, Annie
13 VSE 0:24:05 Hoornweg, Nicole
12 M55 0:24:05 Leeuwen van, Henk
17 V35 0:26:13 Kuiper, Sylvia

Voorschotenloop (ZenZ6m), Voorschoten, 10.000 m, 
18-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:32:26 Verhagen, Wilfred (Running 2000)
1 M35 0:33:09 Kanfaoui, Saïd (AV Gouda)
1 V45 0:38:24 Aanen, Mieke (AV De Spartaan)
1 M65 0:41:58 Hannema, Cees (LV Plantaris)
35 M35 0:45:24 Berg van den, Alex
1 V55 0:45:47 Langedijk, Rita (Leiden Atletiek)
7 M65 0:49:49 Breugom, Henk
23 V45 0:53:35 Meer van der, Yvon
22 M65 0:58:15 Bronkhorst, Peter
13 V55 1:02:10 Wagenaar, Heleen
18 V55 1:08:20 Dreves-van Rijswijk, Hanneke

Voorschotenloop (ZenZ6l), Voorschoten, 16.100 m, 
18-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:52:51 Teekens, Mike (ARV Achilles)
1 M35 0:56:11 Bron, Sandor (AV Gouda)
1 M45 0:58:01 Roos de, Ronald (Hellas Utrecht)
16 M35 1:09:12 Vermeer, Oscar
20 M45 1:10:59 Pauw, Mark
36 M35 1:19:45 Rutten, Walter

Culpepper 100% Beach Run, Scheveningen, 5.000 m, 
25-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M 0:23:34 Paalman, Hans (-)
1 V 0:26:33 Wijnvoord, Paulien
2 V 0:29:11 Es van der, Jozet

Culpepper 100% Beach Run, Scheveningen, 10.000 m, 
25-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M 0:45:16 Jong de, Auke
3 M 0:47:31 Messerschmidt, Marty
4 M 0:48:22 Kamsteeg, Marcel
5 M 0:48:28 Struijs, Gerwin
8 M 0:51:18 Vrede, Franklin
9 M 0:51:32 Ree van der, Erwin (HRR)

10 M 0:53:00 Jansen, Simon
1 V 0:53:01 Diephuis, Iris (RTC)
11 M 0:53:01 Hesselink, Gijs 
4 V 0:56:56 Thiele, Xandra

Zandvoort Circuit Run, Zandvoort 12.000 m, 25-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:34:17 Kiptoo, Solomon (Kenia)
1 M45 0:40:46 Mohammadi, Rachid  
   (Amsterdam)
1 Mrec 0:41:14 Naanaa, Adnan  (Amsterdam)
1 Vrec 0:48:13 Jong de, Karin (Schagen)
30 M45 1:02:16 Roo de, Charles
2427 Mrec 1:07:24 Walther, Eric
842 Vrec 1:10:37 Toit du, Marlene
2960 Mrec 1:11:02 Sikking, Bas
1545 Vrec 1:18:19 Leeuw de, Lindy

1e HRR Timetrial 2012, Boetveld, 5.000 m, 26-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M40 0:16:21 Silvius, Roché
1 MSE 0:16:41 Roodakker, Eddy
2 MSE 0:17:10 Kanselaar, Wouter
1 M35 0:17:15 Bergmans, Jeroen
3 MSE 0:17:55 Dijksterhuis, Gerwin
2 M35 0:18:20 Bekers, Dave (HRR)
1 Mjun 0:18:33 Mahoney, Max
2 Mjun 0:18:34 Kuiper, Joury
4 MSE 0:18:56 Hofschreuder, Ronald
1 M45 0:19:03 Groenewegen, Herman
2 M45 0:19:10 Martens, Hans
5 MSE 0:19:14 Wevers, Jeroen
3 M45 0:19:15 Beekhuizen, Albert
6 MSE 0:19:15 Bals ter, Boris
4 M45 0:19:23 Kooij, Wim
2 M40 0:19:44 Vissers, Elwin
7 MSE 0:19:51 Thoen, Nick
3 M35 0:20:05 Rensen, Nando
3 M40 0:20:09 Wissenburg, Ruud
4 M40 0:20:14 Ham van der, Hans
8 MSE 0:20:28 Romberg, Mike
5 M45 0:20:29 Meer van der, Pieter
1 M60 0:20:52 Merx, Jacques
1 Vjun 0:20:56 Teeling, Esmee
9 MSE 0:21:03 Berden, Jos
1 VSE 0:21:05 Schader, Anne Roos (HRR)
4 M40 0:21:10 Franken, Niels
2 VSE 0:21:40 Kuiper, Patty
1 V50 0:21:51 Willemse-Olsthoorn, José
1 M65 0:22:01 Heijningen van, Frank
6 M45 0:22:14 Loo van der, Jan
2 M65 0:22:24 Slijpen, Paul
11 MSE 0:22:30 Els van, Jeroen
9 MSE 0:22:30 Heuvel van den, Steven
5 M35 0:22:36 Smits, Alex
1 M55 0:22:38 Claessens, Jean
2 M60 0:22:53 Groeneveld, Jan
3 M65 0:22:56 Breugom, Henk
6 M35 0:23:02 Blezer, Max
1 M50 0:23:02 Bongers, Hans
7 M45 0:23:35 Gailjaard, Boy
3 M60 0:23:37 Leeuwen van, Henk
1 V40 0:23:39 Raalte van, Anne
1 V35 0:23:44 Visschers, Petra
3 VSE 0:23:46 Zadelhoff, Saskia
2 M55 0:23:47 Koot, Jos(HRR)
3 M55 0:23:52 Krol, Leendert
8 M35 0:23:54 Hoek van, Bart
2 M50 0:23:54 Baelde, Jan
10 M45 0:24:01 Gastel van, Onno
11 M45 0:24:19 Pieterse, Paul
4 M55 0:24:23 Huizen van, Frans (HRR)
2 V50 0:24:24 Keus, Anita
4 M65 0:24:27 Stolk, Rinus
4 VSE 0:24:30 Lange de, Mirjan
5 VSE 0:24:33 Groot de, Viviane
5 M55 0:24:35 Peeren van, Ralf
1 V35 0:24:43 Verweij, Natascha
5 M65 0:24:43 Munk de, Leo
6 VSE 0:24:48 Mors ter, Yonina
6 M65 0:24:51 Zijl, Ed
2 V40 0:24:53 Lemstra, Charlotte
9 M35 0:25:01 Roseboom, Martijn
12 M45 0:25:06 Morre, Stan
7 VSE 0:25:06 Erkenbosch, Angelique
4 M60 0:25:20 Dijk van, Jaap
3 M50 0:25:22 Curfs, Emile
4 M50 0:25:23 Aller van, Bert
1 V45 0:25:24 Smit, Yvonne
8 VSE 0:25:25 Homann, Pia
6 M55 0:25:30 Gier de, Joop
3 V40 0:25:35 Pronk, Miranda
1 M70 0:25:53 Munk de, Peter
7 M55 0:26:03 Bol, Cees
11 MSE 0:26:03 Boute, Jan Gerrit (HRR)
4 V40 0:26:04 Impal, Sylvia
5 M40 0:26:17 Rutten, Walter
2 V45 0:26:20 Berg van den, Helma
9 VSE 0:26:28 Fondse, Mirjam
2 M70 0:26:56 Wijnants, John
12 MSE 0:27:07 Ellen, Bert-Jan
3 V50 0:27:10 Tan, Li Lian
5 V40 0:27:18 Kuiper, Sylvia
3 V45 0:27:25 Waal van der, Dieneke
3 M70 0:27:51 Groot de, Koos
10 VSE 0:27:52 Visser, Dorien
7 M65 0:28:03 Gorter, Klaas
8 M65 0:28:06 Coster, Jaco
13 VSE 0:28:13 Reinicke, Mischa
8 M55 0:28:34 Ansberg, Eric
5 M60 0:28:55 Schaap, Martin
6 M65 0:29:01 Habraken, Hans
6 V40 0:29:01 Sallak, Faren
12 VSE 0:29:12 Spiller, Renee
7 V40 0:29:31 Castelein, Suzanne

4 V35 0:29:43 Brenk van, Fem
1 V65 0:29:43 Demper-Bongaertz, Coby
8 V40 0:29:49 Tiggelman, Marije
0 M55 0:29:50 Bal, Gerard
5 M50 0:30:01 Vossen, Wim
9 M65 0:30:10 Hunen van, Gerard
4 V45 0:30:12 Oosterbaan, Ellen
13 VSE 0:30:24 Bonke, Ariane
4 V50 0:30:30 Gray, Ruth
5 V50 0:30:41 Swart, Marga
13 M45 0:31:01 Bonte, Robèrt
1 V60 0:31:10 Niet-Pronk de, Riet
1 V55 0:31:12 Heckman, Joyce
2 V60 0:31:21 Cranenburgh van, Els
6 V35 0:31:32 Velgersdijk, Sacha
7 V35 0:31:36 Carvalho Laursen, Christina
6 M50 0:31:44 Noordman, Ruud
2 V65 0:32:50 Roel, Terry
2 V55 0:33:05 Dreves-van Rijswijk, Hanneke
4 M70 0:34:35 Veelo, Peter
14 VSE 0:36:02 Sepers, Anneloes
3 V60 0:36:23 Dobbinga, Elke

Excalibur Marathon, Clwydian Range, 43.000 m,  
31-3-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 Man 3:30:53 Grantham, Rob(-)
34 Man 5:08:09 Leeuwen van, Pierre
45 Man 5:19:57 Smit, Pascal
53 Man 5:24:26 Mullekes, Henk
143 Man 6:48:17 Prooijen van, Willem

43ste Braassemloop (ZenZ7k), Roelofarendsveen, 
5.000 m, 1-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M16 0:15:26 Hateren van, Hans
   (AV De Spartaan)
1 M35 0:15:56 Silvius, Roché
1 MSE 0:16:24 Kanselaar, Wouter
2 MSE 0:16:27 Redegeld, Huub
3 MSE 0:16:37 Roodakker, Eddy
1 M45 0:16:57 Siere, Joost (Leiden Atletiek)
1 V45 0:17:20 Schmidt, Silke (Leiden)
5 MSE 0:17:28 Claessens, Stefan
8 Mjun 0:18:06 Kuiper, Joury
8 MSE 0:18:12 Graaf de, Niels
1 VSE 0:18:25 Voorthuijsen van, Liesbeth  
   (Haag Atletiek)
5 M45 0:18:51 Beekhuizen, Albert
10 MSE 0:19:12 Thoen, Nick
1 V35 0:19:27 Heemskerk, Nicoline
   (Leiden Atletiek)
13 MSE 0:19:31 Bals ter, Boris
7 M35 0:19:38 Ham van der, Hans
1 M55 0:19:44 Konijn, Marcel (AV De Spartaan)
11 M35 0:20:45 Franken, Niels
4 VSE 0:21:15 Kuiper, Patty
5 M55 0:21:46 Koenen, Wim
4 M55 0:21:46 Claessens, Jean
4 V35 0:22:02 Wreede de, Ulla
5 V35 0:22:05 Leeuwen van, Hester
6 M55 0:22:05 Luteijn, Izaak
13 M35 0:22:16 Blezer, Max
5 VSE 0:22:33 Zadelhoff, Saskia
7 V35 0:23:08 Kamps, Michèle
9 M55 0:23:09 Zijl, Ed
9 VSE 0:23:38 Wilk van der, Marieke
11 VSE 0:23:56 Groot de, Viviane
12 VSE 0:24:08 Hoornweg, Nicole
14 VSE 0:24:10 Steenman, Daniëlle
1 V55 0:24:11 Heiningen-Olsthoorn van, Annie
10 V35 0:25:30 Impal, Sylvia
19 M45 0:25:48 Geest van, Leo
12 V35 0:26:32 Elferen van, Birgitta
13 V35 0:26:33 Kuiper, Sylvia
56 V45 0:58:13 Jans, Antoinette

43ste Braassemloop (ZenZ7m), Roelofarendsveen, 
10.000 m, 1-4-
2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:30:59 Poesiat, Thomas
   (AV Olympus'70)
1 VSE 0:38:18 Jongerius, Marlies
   (Rotterdam Atletiek)
1 M55 0:38:42 Oskam, Jan (AV'47)
1 V45 0:38:55 Aanen, Mieke (AV De Spartaan)
1 V35 0:39:33 Klaassen, Nathalie (AAV'36)
1 M65 0:41:23 Hannema, Cees (LV Plantaris)
1 V55 0:44:41 Langedijk, Rita (Leiden Atletiek)
4 V55 0:49:43 Geest van der, Thea
50 M55 0:52:08 Peeren van, Ralf
26 V? 0:53:16 Meer van der, Yvon
13 M65 0:53:58 Graauw de, Toon
30 V35 0:54:50 Meijer, Else
16 M65 0:56:39 Bronkhorst, Peter

43ste Braassemloop (ZenZ7l), Roelofarendsveen, 
21.100 m, 1-4-
2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M35 1:12:50 Woerden, Michael
   (De Veenlopers)
1 VSE 1:29:17 Star van der, Sanne
   (Rijpwetering)
1 V45 1:29:57 Lam, Anneke
   (AV Haarlemmermeer)
5 V45 1:37:36 Smit, Carolien
33 M35 1:43:31 Rutten, Walter

Jaarbeurs Utrecht Marathon, Utrecht, 8.800 m, 
9-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 Mrec 0:28:30 Faassen van, Orpham
   (Nederland)

1 Vrec 0:33:13 Ravenstein, Loraine (Phoenix)
82 Vrec 0:46:04 Steenman, Daniëlle

Marathon van Rotterdam, 5km, Rotterdam, 5.000 m, 
15-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 Man 0:15:33 Staal, Tommy(Burgh-Haamste-
de)
1 Vrouw 0:18:59 Es van, Diana (PAC)
386 Man 0:28:52 Pijpers, Rein
339 Vrouw 0:31:44 Nobelen, Monique

Marathon van Rotterdam, 10km, Rotterdam, 10.000 
m, 15-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 Man 0:32:34 Markowski, Matti(Keulen)
195 Man 0:43:56 Merx, Jacques
366 Man 0:44:21 Vissers, Elwin
377 Man 0:44:26 Wezel van, John
325 Man 0:46:01 Groeneveld, Jan
730 Man 0:48:28 Blasco, Jose

Marathon van Rotterdam, Rotterdam, 42.195 m,  
15-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 2:04:47 Adhane, Yemane (Ethiopië)
1 M35 2:15:17 Cardona, Juan Carlos (Columbia)
1 VSE 2:18:57 Gelana, Tiki (Ehiopië)
1 M40 2:27:26 Ribeiro, Michel 
   (Varennes les Macon)
1 M45 2:30:45 Wassenberg, Bart (Hellas)
1 M50 2:38:11 Maat de, Michel (Fortuna)
1 V35 2:43:46 Ganiel, Gladys (Antrim)
1 M60 2:45:48 Schoonbroodt (Maasrunners)
1 M55 2:53:27 Hoebeke, Cor (De Koplopers)
1 V50 3:14:39 Heijningen van, Cecile Jumelet   
   (Rijnsoever)
273 M40 3:21:31 Smit, Gert Jan
1 M65 3:21:37 Kavaliauskas, Petras(Druskinikai)
1 V55 3:26:09 Duits, Ilona (Groningen Atl.)
268 M35 3:26:35 Rogers, Jean
454 MSE 3:32:07 Schiferli, Ewout
479 M40 3:38:48 Rutten, Walter
302 M50 3:42:37 Bargi, Darius
601 M45 3:49:30 Messerschmidt, Marty
74 V35 4:00:07 Hull van 't, Marsha (HRR)
807 M45 4:01:10 Blom, Imro
55 V50 4:12:13 Keus, Anita
22 V55 4:12:22 Geest van der, Thea
1018 M40 4:13:39 Wissenburg, Ruud
222 VSE 4:17:08 Veldhuizen van, Hanneke
1086 M40 4:18:40 Groenen, Geert
302 M55 4:20:25 Golhashem, Ali
988 M45 4:21:48 Graaf de, Gregor
989 M45 4:21:48 Keizer de, Marcel
1114 M45 4:38:24 Walt van der, Michel
60 M65 4:45:45 Moolhuysen, Wim
808 M50 4:46:40 Papilaja, André

44e Enschede Marathon, Enschede, 21.100 m, 
22-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 m35 1:12:14 Koelma, Casper
   (Marathon Pim Mulier)
98 M35 1:54:27 Hesselink, Gijs 

Omloop Noordwijkerhout(ZenZ8k), Noordwijkerhout, 
5.120 m, 22-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M35 0:17:14 Kantaoui, Aziz (AV Gouda)
2 M35 0:17:29 Silvius, Roché
1 MSE 0:17:39 Redegeld, Huub
2 MSE 0:17:47 Roodakker, Eddy
3 MSE 0:18:00 Kanselaar, Wouter
1 M16 0:18:12 Buglass, David (Leiden Atletiek)
1 V45 0:18:45 Schmidt, Silke (Leiden)
5 MSE 0:19:17 Jong de, Stefan
6 MSE 0:19:30 Graaf de, Niels
3 Mjun 0:19:34 Kuiper, Joury
1 VSE 0:19:48 Doorn van, Sandra
9 MSE 0:19:48 Wevers, Jeroen
1 Vjun 0:19:58 Teeling, Esmee
10 MSE 0:20:37 Hofschreuder, Ronald
12 MSE 0:20:53 Thoen, Nick
13 MSE 0:20:57 Bals ter, Boris
1 V35 0:21:07 Heemskerk, Nicoline
   (Leiden Atletiek)
6 M35 0:21:31 Karreman, Martin
9 M35 0:22:14 Ham van der, Hans
1 M55 0:22:18 Hollander den, Paul
   (Leiden Atletiek)
3 VSE 0:22:20 Houwelingen van, Kim
10 M35 0:22:29 Rutten, Walter
12 M35 0:22:35 Franken, Niels
4 VSE 0:22:48 Kuiper, Patty
1 V55 0:22:56 Raap, Els(SV Kombijsport)
2 M55 0:23:27 Claessens, Jean
3 M55 0:23:37 Koenen, Wim
2 V35 0:24:00 Wreede de, Ulla
18 M35 0:24:03 Blezer, Max
5 VSE 0:24:09 Zadelhoff, Saskia
4 V35 0:24:43 Zevenbergen, Petra
9 M55 0:24:53 Luteijn, Izaak
9 VSE 0:25:09 Lange de, Mirjan
11 M55 0:25:19 Zijl, Ed
11 VSE 0:25:43 Groot de, Viviane
12 VSE 0:25:59 Wilk van der, Marieke
7 V35 0:26:00 Kamps, Michèle
9 V35 0:26:04 Elferen van, Birgitta
2 V55 0:26:35 Heiningen-Olsthoorn van, Annie
18 VSE 0:27:44 Hoornweg, Nicole
11 V35 0:27:54 Impal, Sylvia
21 M55 0:28:31 Schoemaker, Ruud 
14 V35 0:28:34 Kuiper, Sylvia



12	 	 UITSLAGEN	EN	CONTACTEN	

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-5183 6876

TRAINERSCORPS
Jan Baelde   06-5256 7286
Carla van Beelen   070-511 8141
Albert Beekhuizen  06-53791629
Ronneke Borsboom  070-383 4109
Rodi Druif   070-383 7024
Robert Ficker   06-2489 4202
Pieter de Graaf   06-2541 3636
Jos de Graaf   06-4160 3359
Henk Hoogeveen   06-54721822
Ben van Kan   070-397 8253
Erik Kerklaan   070-393 8512
Henk van Leeuwen  06-8300 8441
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   06-5183 6876
Terry Roel   070-347 4567
Jan Ruigrok   070-393 0209
Eric Walther   06-3038 0768
Ed Zijl    06-2309 5534

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 woe-avond 06-229 75089
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 
• Paulien Wijnvoord (2e secretaris) 070-324 0376
        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 via de website of op clubavonden bij de trainers 
Ben van Kan of Ed Zijl of  op dinsdag- of donderdagochtend bij 
Gerard van Hunen.
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
• Cees Crielaard (bestuur)  070-387 4413
• Jose Willemse (secretariaat) 070-317 5869

BARCOMMISSIE
• Jan Willem Six (Voorzitter) 06-2517 7102
• Ruud van Groeningen (barkaarten/kasbeheer)06-5353 3941

COMMUNICATIECOMMISSIE
• Natalie Moreno Robles
• Monique van der Burg
• Sandra Craandijk

Communicatie@hagueroadrunners.nl)

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

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

REDACTIE HOT ROAD REVIEW
P/a Groenendaal 11 redactie@hagueroadrunners.nl
      2244 BK  Wassenaar  
Marty Messerschmidt        marty.messerschmidt@ziggo.nl
Heleen Wagenaar  joopheleen@kpnplanet.nl 
Patty Kuiper   pattykuiper@hotmail.com
Else Meijer   else@walnut.nl

Hot Road Review

Omloop Noordwijkerhout(ZenZ8m), Noordwijkerhout, 
10.450 m, 22-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:35:43 Jumelet, Maarten
   (Leiden Atletiek)
1 M35 0:37:34 Kanfaoui, Saïd (AV Gouda)
1 M45 0:39:58 Koopmanschap, Marc 
   (Leiden Atletiek)
1 VSE 0:40:52 Jongerius, Marlies
   (AV Olympus'70)
1 V45 0:41:14 Aanen, Mieke (AV De Spartaan)
1 M55 0:43:28 Wit de, Dré (Leiden Atletiek)
1 M65 0:44:25 Hannema, Cees (LV Plantaris)
24 M35 0:47:36 Rensen, Nando
48 M55 0:55:48 Peeren van, Ralf
10 M65 0:55:55 Graauw de, Toon
22 V45 0:58:03 Meer van der, Yvon
19 M65 1:02:29 Bronkhorst, Peter
16 V55 1:08:28 Wagenaar, Heleen

Omloop Noordwijkerhout(ZenZ8l), Noordwijkerhout, 
21.100 m, 22-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 M35 1:13:59 Woerden, Michael
   (De Veenlopers)
1 M45 1:21:04 Simmelink, Imro
   (Leiden Atletiek)
12 M35 1:29:45 Smit, Gert Jan
50 M45 1:40:48 Pauw, Mark
12 M55 1:41:44 Merx, Jacques

Zier Running Lenteloop, Den Haag, 5.000 m, 22-4-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 Man 0:17:43 Aken van, Jeroen(-)
5 Man 0:19:14 Timmermans, Theo
1 Vrouw 0:23:32 Gerritsma, Monica(Den Haag)
11 Vrouw 0:26:54 Dulk-Helderman den, Hellen
26 Man 0:26:54 Dulk den, Marcel

1e Zomeravond Instuif, Naaldwijk, 5.000 m, 26-4-2012
Pos. Cat.  Tijd        Naam
1 MSE  0:15:32,70 Barsiayan, Mike
       (Olympus'70)
1 Mma 0:16:21,30 Silvius, Roché
3 MSE  0:16:24,90 Roodakker, Eddy
6 MSE  0:17:23,90 Kanselaar, Wouter
4 Mma 0:17:56,50 Graaf de, Willem
1 Vma  0:18:03,00 Schmidt, Sylke(Lexgroep)
7 MSE  0:18:23,20 Jong de, Stefan
1 Mjun 0:18:33,70 Kuiper, Joury
7 Mma 0:19:10,30 Timmermans, Theo
9 Mma 0:20:25,30 Six, Jan Willem
1 VSE  0:21:51,50 Kuiper, Patty
2 Vma  0:21:53,40 Willemse-Olsthoorn, José
13 Mm  0:22:38,40 Slijpen, Paul
4 Vma  0:25:47,00 Heiningen-Olsthoorn van,   
       Annie

Mila Haag Atletiek, Den Haag, 1.500 m, 11-5-2012
Pos. Cat.  Tijd        Naam
1 MSE  0:03:59,89 Poesiat, Thomas (Olympus)
1 Vma  0:05:54,23 Swertz, Cynthia
2 Vma  0:05:55,74 Willemse-Olsthoorn, José
3 Vma  0:06:08,38 Wreede de, Ulla
4 Vma  0:06:40,81 Hoekstra, Margriet

Sdu Royal Ten, Den Haag, 5.000 m, 13-5-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 Mrec 0:16:16 Redegeld, Huub
3 Mrec 0:16:27 Silvius, Roché
4 Mrec 0:16:51 Roodakker, Eddy
1 Mbus 0:18:04 Erik Scheers(DSA)
9 Mrec 0:18:04 Jong de, Stefan
10 Mrec 0:18:19 Graaf de, Niels
1 Vrec 0:18:30 Dianae van Es(PAC)
2 Vrec 0:18:35 Doorn van, Sandra
4 Mbus 0:18:59 Wevers, Jeroen
5 Mbus 0:19:03 Six, Jan Willem
11 Mrec 0:19:18 Post, Steven
3 Vrec 0:19:21 Teeling, Esmee
1 Vbus 0:20:09 Roos Hordijk(DSA)
7 Mbus 0:20:23 Kieft van de, Job
12 Vrec 0:24:38 Koot-Bergsma, Albien
16 Vrec 0:25:40 Hoornweg, Nicole
83 Mrec 0:26:08 Maasland, Willem
80 Mrec 0:26:20 Heuvel van den, Bas

54 Vrec 0:29:06 Vegter, Barthy
125 Mrec 0:29:07 Pijpers, Rein
110 Vrec 0:32:05 Dulk den, Marijke
114 Vrec 0:32:37 Nobelen, Monique
120 Vrec 0:32:50 Lamsvelt, Cathelijne
136 Vrec 0:34:03 Heek, Janneke
88 Mbus 0:34:24 Brecht van, Nico

Sdu Royal Ten, Den Haag, 10.000 m, 
13-5-2012
Pos. Cat. Tijd       Naam
1 MSE 0:28:21 Musyoki(-)
1 VSE 0:32:55 Macharia, Lucy(-)
1 M45 0:36:06 Wolf, Henk(-
1 V45 0:36:40 Schmidt, Silke(-)
6 Mbus 0:37:17 Leeuwen van, Pierre
16 MSE 0:37:23 Dijksterhuis, Gerwin
3 M45 0:39:10 Timmermans, Theo
26 Mrec 0:41:13 Charters, Simon
41 Mbus 0:42:10 Droppert, Nico
98 Mrec 0:42:42 Thoen, Nick
71 Mrec 0:43:00 Vissers, Elwin
5 VSE 0:44:08 Kuiper, Patty
6 VSE 0:44:27 Graat, Mirjam
99 Mrec 0:45:03 Heijningen v., Frank
279 Mrec 0:47:18 Loo van der, Jan
306 Mrec 0:47:21 Els van, Jeroen
178 Mrec 0:47:41 Dijk van, Jaap
229 Mrec 0:47:58 Boer de, Joost
250 Mrec 0:48:14 Graaf de, Marco
164 Mbus 0:48:49 Heuvel v.d, Steven
338 Mrec 0:49:07 Smits, Alex
21 M45 0:49:21 Adriaans, Carel
199 Mbus 0:49:52 Geest van, Leo
23 M45 0:50:23 Klei van der, Dick
227 Mbus 0:50:54 Gailjaard, Boy
70 Vrec 0:51:42 Elferen van, Birgitta
238 Mbus 0:52:01 Peeren van, Ralf
451 Mrec 0:52:14 Groeneveld, Jan
500 Mrec 0:52:14 Sikking, Bas
82 Vrec 0:52:25 Mors ter, Yonina
83 Vrec 0:52:32 Lange de, Mirjan
87 Vrec 0:52:44 Erkenbosch, 
   Angelique
92 Vrec 0:53:16 Lemstra, Charlotte
566 Mrec 0:53:16 Morre, Stan

552 Mrec 0:54:09 Joyce, Colin
560 Mrec 0:54:36 Groningen van,
    Albert
627 Mrec 0:54:42 Vrolijk, Robbert
22 M55 0:55:06 Graauw de, Toon
686 Mrec 0:55:42 Bonke, Jan-Gerrit
133 Vrec 0:55:45 Bal, Marieke
684 Mrec 0:56:30 Curfs, Emile
23 M55 0:56:37 Kramer, Berry
753 Mrec 0:56:45 Ponten, Johannes
101 Vbus 0:57:00 Meijer, Else
102 Vbus 0:57:12 Hazenbroek, Ellen
760 Mrec 0:57:41 Philipse, Hein
218 Vrec 0:57:44 Begheijn, Liesbeth
27 MSE 0:58:28 Ellen, Bert-Jan
801 Mrec 0:58:52 Ton, Rob
334 Mbus 0:58:56 Beetsma, Ed
24 M55 0:59:17 Jansen, Frits
805 Mrec 0:59:47 Roeleveld, Marco
138 Vbus 0:59:50 Vaerndal, Lone
318 Vrec 1:00:26 Visser, Dorien
379 Vrec 1:01:39 Ploeg v.d., Tamara
409 Vrec 1:03:07 Spiller, Renee
401 Vrec 1:03:17 Wing, Wong
396 Vrec 1:03:17 Leeuw de, Lindy
163 Vbus 1:03:52 Parlevliet, Georgette
416 Vrec 1:04:21 Wesselman, 
   Marieke
440 Vrec 1:05:09 Demper-Bongaertz, 
   Coby
889 Mrec 1:05:15 Vossen, Wim
449 Vrec 1:05:43 Ruijter de, Judith
451 Vrec 1:06:05 Bonke, Ariane
452 Vrec 1:06:19 Gray, Ruth
457 Vrec 1:06:19 Wagenaar, Heleen
906 Mrec 1:06:53 Meijer, Maarten
469 Vrec 1:07:03 Didier, Sylvie
470 Vrec 1:07:05 Hoving, Marja
472 Vrec 1:07:07 Meijer, Desirée
487 Vrec 1:10:04 Brenk van, Fem
495 Vrec 1:12:54 Velgersdijk, Sacha
510 Vrec 1:13:50 Dool-Buchly, 
   Jeanette
508 Vrec 1:13:50 Cranenburgh van, 
   Els
505 Vrec 1:14:14 Zaat-Bolland, Carla

Wedstrijdkalender
Juli
8 Zwarte Marathon, Den Haag
13 Beach Run, Kijkduin

Augustus
20 3e HRR Timetrial

September
2 Vlietloop, Voorschoten
6 3000 m baan, Naaldwijk
9 Kopjesloop (1 vd 4), Delft
24 4e HRR Timtrial
29 Halve marathon van Katwijk
30 Singelloop Den Haag

Oktober
7 Rottemerenloop, Bleiswijk
13 1 vd 4, Haag Atletiek 

Het racingteam van The 
Hague Road Runners
in de prijzen tijdens het 
Zorg en Zekerheidcircuit


