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Vrijwilligers achter de bar
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Dominee Honderslaan 3, 2242 RG Wassenaar
telefoon 070-5171822  fax 070-5171823
mobiel 06-21241107

De City Pier City, 
meer dan lopen alleen of alleen lopen…

Alhoewel het voor mij niet meer zou moe-
ten zijn dan een hardloopwedstrijd als alle 

andere, ik loop immers ‘gewoon, zoals altijd’ 
een 10km, komt er veel meer bij kijken dan een 
beetje lopen… 

Meer dan lopen alleen …
… want eerst nog voorbereiden. En die voor-
bereiding is ook niet te vergelijken met een 
‘normale’ wedstrijdvoorbereiding. Alhoewel ik 
bij ieder wedstrijdje de dag ervoor de kriebels 
wel lichtelijk in mijn buik voel, ik rekening houd 
met wat ik eet en drink (en vooral wat ik niet 
eet en drink) en het parcours en de dag zelf in 
mijn hoofd wel ongeveer naloop, begin ik hier 
voor de CPC al minstens een week van te voren 
mee. Kriebels mogen gerust omschreven worden 
als echte zenuwen, en dat voorbereiden op de 
wedstrijddag kun je bijna vergelijken met het 
afspelen van een film in mijn hoofd waarbij de 
resumé-knop vastgeroest ingedrukt is. 
Meer dan anders hoop ik op goed weer. Ruim 
van tevoren bedenk ik al wat ik aan zal doen 
op ‘de grote dag’, want die kleren moeten op 
zaterdag immers schoon gewassen in de kast 
liggen! Maar de organisatie gaat nog verder, want 
speciale boodschappen (eierkoeken, krenten-
bollen, sportdrankjes, Dextro) moeten worden 

ingeslagen en op de zaterdag ervoor wil ik ab-so-
luut geen verplichtingen hebben, maar RUST! De 
wedstrijdschoenen moeten worden ingelopen en 
de generale repetitie moet, voor een optimale 
voorbereiding, als altijd ronduit slecht gaan. 

 Meer dan lopen alleen…
… want wat een organisatie! Aangekomen op het 
Malieveld word ik me meteen weer bewust van 
het feit waarom dit evenement gelukkig slechts 
éénmaal per jaar gehouden wordt. Was het Ma-

lieveld twee dagen geleden nog een grote lege 
vlakte, daar zie je nu niets van terug! Waar geen 
standjes, Business-tenten of tassen-garderobes 

zijn, zie je lopers, toeschouwers of vrijwilligers. 
En die vrijwilligers verdienen echt een pluim! Het 
lijkt vaak zo vanzelfsprekend dat alles maar klaar 
staat, maar we moeten niet vergeten dat hier 
mensen hard voor werken. 
Ook de HRR-stand was dit jaar goed georgani-
seerd. Lopers konden hun spullen bewaakt ach-
terlaten (en er toch nog even snel iets uithalen) 
en na afloop terecht voor een snack (gevulde 
koeken, Mars en Snickers, bananen en partjes 
sinaasappel, stroopwafels) of een drankje, en dat 
allemaal al vanaf ’s ochtends vroeg! Lopers van 
de concurrerende Haagse clubs werden zichtbaar 
minder (of niet) goed opgevangen. Hierbij dus 

een welgemeend BEDANKT aan onze vrijwilligers, 
zonder jullie zouden we niet zo goed gelopen 
hebben!

Meer dan alleen lopen…
… want je loopt echt niet in je eentje! Tenzij je 
Tommy Staal, Jesse van Burg of Stephen Kibet 
heet… Samen met zo’n tienduizend andere lopers 
verzamel je in het startvak en ga je op weg naar 
een persoonlijk record. Gezellig, maar er is ook 
een keerzijde. Want wanneer het je niet lukt 
om op tijd (lees: een half uur van te voren, want 
al die honderden mannen en vrouwen die een 
paar maanden geleden besloten ‘ook wel mee te 
kunnen doen aan de CPC’ beginnen vaak een uur 
voor het startschot in het startvak binnen te stro-
men) een plekje ergens vooraan in het startvak 
te bemachtigen, kun je het wel vergeten om een 
goede tijd te laten. Wanneer het startschot valt, 
behoor je dan ook nog niet meteen je klok aan te 

zetten, want een verschil van een halve minuut 
tussen bruto en netto tijd is niet onwaarschijnlijk 
bij zo’n evenement als de CPC. 
En al sta je, zoals ik, al ruim 20 minuten voor je 
mag gaan lopen, te huppen en te springen in 
het startvak (waar nog even snel een microfoon 
onder je neus wordt geduwd om gezellig ‘Heb je 
even voor mij’ van Fransje Bauer mee te zingen) 
garandeert dit niet dat je ook daadwerkelijk je 
eigen race kunt lopen. Heb je al eens eerder te 
maken gehad met de (nogal irritante, excusez-le-
mot) kinderen die bij 5-km wedstrijden denken 
de gehele race te kunnen sprinten, maar na een 
halve kilometer met de broek en de tong op de 
hielen abrupt moeten stoppen, net voor jouw 
neus, om hun veter vast te maken, dan zul je niet 
verbaasd opkijken dat de gemiddelde amateur-
loper hier ook een handje van heeft… Wil je als 
iets meer geoefende loper de wedstrijd in een 
constant ritme lopen, je snelheid opbouwen of 
volgens een zelfbedacht schema lopen, dan kan 
dit je bij een CPC wedstrijd nogal eens onmoge-
lijk gemaakt worden! 
De CPC is dus meer dan alleen lopen, het is 
vooral ook genieten. Genieten van de route 
door het mooie Den Haag, de juichende mensen 
langs de lijn, dit jaar het mooie weer, maar ook 
genieten van het feit dat JIJ wel weet hoe je een 
wedstrijd moeten lopen, in tegenstelling tot die 
tienduizend anderen… Want ook lopen is meer 
dan lopen alleen!

Meer dan lopen alleen …
… want erna vieren we een feestje. Dit keer zijn 
alle lopers van de groep van Ed Zijl bij mij thuis 
uitgenodigd voor een afterparty. De meeste 
lopers waren helaas zo uitgeput dat zij dit verstek 
moesten laten gaan, maar de mensen die er wa-
ren hadden zeer hun best gedaan om (nog voor 
zij naar het Malieveld kwamen om te lopen!) iets 
te koken zodat de verloren calorieën weer aange-
vuld konden worden en de prestaties onder het 
genot van iets lekkers konden worden besproken. 
Doen we niet na ieder wedstrijdje, hoor! Maar bij 
de CPC hoort deze traditie nou eenmaal, want de 
City Pier City is meer dan een normale hardloop-
wedstrijd!

Zondag 11 maart 2012, het is weer zover: De City Pier City in Den Haag vindt van-
daag plaats. Voor een lid van een Haagse loopvereniging bijna een ‘must’.  Omdat 
ook de Hague CPC-runners (voorheen bekend als ZOT) dit jaar waren uitgedost in 
het traditionele clubshirt, zag je veel groepen in het bordeauxrood aan de start 
verschijnen. Onderstaand de belevenissen van Patty Kuiper: De CPC is meer dan 
een gewone wedstrijd.

Door: Patty Kuiper

De finish in zicht
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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 16 mei 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		 – Zijlstra drukkerij
Fotografie	 – Pieter de Graaf, Kees Knaap  en vele andere leden
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Trekking runnertjes

€ 5 “Teunni”, Izaak,  Jaap van Vliet
 Fred Vlasblom
€ 10  Spileve,,R de Blauw, Elles
Hester van Leeuwen, Rob V, Inge
€ 20  Ed Reinicke

Zap- en touchscreen-leden

Op 16 april aanstaande organiseert het 
bestuur de eerste Algemene Ledenvergade-

ring in 2012. We leggen daarin verantwoording 
af over het gevoerde (financiële) beleid in 2011 
en voeren daarmee uit wat er in de statuten van 
onze vereniging staat. Het is voor ons als bestuur 
altijd weer de vraag hoeveel leden er deel zullen 
nemen aan de vergadering, wat de inbreng zal 
zijn en of leden betrokken zijn bij wat er op de 
agenda staat. Dit wordt vervolgens voor het be-
stuur de ‘richtingwijzer’ voor het komende jaar. 
Zo proberen we in de maanden na de vergade-
ring op alle gestelde vragen en opmerkingen een 
antwoord te geven.

Wat betreft het karakter van onze vereniging 
mag je zeggen dat we een traditionele vereniging 
zijn. Onze kenmerken zijn vrijwillig lidmaatschap, 
democratische besluitvorming, onafhankelijkheid 
van derden, de interesse van leden als uitgangs-
punt en vrijwilligerswerk. Wij verenigen mensen 
met gelijke belangstelling en doelen. The Hague 
Road Runners is een gemeenschap en we streven 
er naar onze vereniging te professionaliseren en 
kwalitatief te ontwikkelen. Maar worden we met 
dit laatste wel een moderne vereniging en gaan 
we wel met de tijd mee? Een moderne vereniging 
wordt namelijk gekenmerkt door een klantge-
richte benadering, het goed inspelen op de ver-
anderende behoeftes van leden en het inspelen 
op marktontwikkelingen. Echter, het is voor een 
vereniging met vrijwilligers niet eenvoudig om 
die marktontwikkelingen op te pakken. Je ziet dat 
sportscholen dat wel kunnen. Ze organiseren op 
basis van de behoefte van klanten bijvoorbeeld 
loop-clinics en dieetprogramma’s en ze hebben 
natuurlijk diverse fitness- en sportprogramma’s. 

Wat betekent dit nu voor The Hague Road 
Runners? Het bestuur heeft hier al eerder over 
geschreven in het kader van de discussie over de 

uitbreiding. We hebben toen gesproken over een 
hardloopvereniging ‘Plus’, door nieuwe vormen 
van training te introduceren in de toekomst. Hier-
bij zijn Pilates, Bootcamp en Mental Coaching 
genoemd als mogelijkheden. Het is echter de 
vraag of deze uiteindelijk voldoende zal zijn om 
een vitale vereniging te blijven in de toekomst. 
Moeten we ondanks de verwachte ledengroei 
die we krijgen door de trainingsprojecten, zoals 
de beginnerscursus en de Hague CPC-training, 
niet ook meer aandacht gaan besteden aan de 
individuele loper? Bijvoorbeeld door deze de mo-
gelijkheid te geven om op een tijd dat het hem of 
haar uitkomt, alleen of met een groepje, overdag 
vanuit het clubhuis in de schitterende loopom-
geving te gaan trainen. Blijven de starttijden van 
de loopgroepen altijd staan op 18.45 uur? Gaan 
we meer tijd besteden aan de introductie van 
nieuwe leden, door na twee maanden trainen 
met ze aan tafel te gaan zitten en eens te vragen 
hoe het gaat en wat ze van de vereniging vinden? 

De jaren dat een vereniging alleen over de le-
denadministratie en een clubblad beschikte voor 
het contact met de leden liggen ver achter ons. 
Ons ledenbestand is aan het veranderen en zal 
dat nog meer gaan doen in de toekomst. Het ver-
enigingslid is veel meer een individueel lid met 
eigen behoeften en wensen op ‘maat’ geworden. 
Inmiddels is het aanklikken en zappen op inter-
netsites dagelijkse kost in de communicatie. We 
mailen, ‘facebooken’ en twitteren en sturen onze 
vingers over de touchscreens om datgene wat 
we willen zien en beleven direct tevoorschijn te 
halen. The Hague Road Runners moet deze ten-
dens niet uit de weg gaan en wil hierin meegaan. 
Dus wat meer op de hardloopmarkt ingaan en 
rekening houden met veranderende wensen van 
hardlopers die tegenwoordig vooral recreatief. 
Verder staat één ding vast: the moment of 
impact (het moment van de eerste indruk) van 
The Hague Road Runners, - wat is onze DNA - is 
erg belangrijk en daar moeten we aandacht aan 
blijven geven.

Toon de Graauw

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen, ledenadministrateur

Het nieuwe jaar is wat betreft de aanmeldin-
gen voorzichtig op gang gekomen, maar let 

wel, de grote stroom van de beginnerscursus 
2011 plus Hague CPC 2012 moet nog komen. Die 
kon ik in dit bericht net niet meer meenemen.
Een puntje van aandacht is de bezorging van het 
blad. Gelukkig gaat dat in 99% van de gevallen 
perfect maar door allerlei oorzaken (administra-
tie, verhuizing, postbezorging etc.) heel soms ook 
wel eens fout. Dus mijn verzoek: Als je ooit een 
nummer niet hebt gekregen, geef dat dan alsje-
blieft door aan de ledenadministratie. Overigens 
liggen er in de hal van ons clubgebouw altijd een 
paar stapels van de afgelopen nummers, daar 
kun je er gerust eentje van meenemen als je het 
blad niet gewoon gekregen hebt!

De nieuwe aanmeldingen:
Bert-Jan Ellen
Gilliane (Jill) Smith
Myriam Blaauw
Hélène Parmentier
Marcel Suijkerbuijk
Mirjam Fondse
Mark Roerdinkholder
Sacha Velgersdijk
Rutger Mantel
Jan-Gerrit Bonke

Allen hartelijk welkom!

Berichten uit het bestuur

Bestuursvergadering  17 januari 2012 
- Ed Reinicke is nu voorzitter TC.
- De Zwarte Marathon is gehouden op 8 januari.
- De Nieuwjaarsreceptie was gezellig.
- Westvliet Bewaking komt  nu in geval het alarm 
’s nachts af gaat.
- Het parkeerprobleem en de oplossing daarvan 
heeft de constante aandacht van het bestuur.

UITNODIGING

voor de Algemene Ledenvergadering van The Hague Road Runners, kantine clubhuis, 
maandag 16 april 2012 om 20.30 uur

Voorlopige agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en evt. mededelingen
4. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 24 oktober 2011
5. Verslag van de secretaris over het jaar 2011
6. Verslag van de penningmeester over het jaar 2011
7. Verslag van de kascontrole-commissie
8. Décharge van het bestuur
9. Benoeming kascontrole-commissie
10. Toelichting op het uitgevoerde beleid over het jaar 2011 door de vertegenwoordigers van:
 - het Bestuur   
 - de Technische Commissie
 - de Vrijwilligerscommissie
 -  de Communicatiecommissie
 - de Barcommissie
 - de Redactie Clubblad
 - de Accommodatie- en onderhoudscommissie
 - de Stichting HRR wegwedstrijd
 - Hague CPC Runners
 - HRR-Conditio
 - Club van 100
11. Verkiezing bestuursleden: 
 - aftredend secretaris: Leendert Remmelink (niet herkiesbaar)
 - bestuurslid Roel Gort
12. Uitreiking van de Simon Tuyt wisselbeker
13. Uitreiking van de prestatie- en aanmoedigingsprijzen
14.  Rondvraag
15. Sluiting door de voorzitter      
       
Tot aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen leden voordrachten schriftelijk indienen bij de 
secretaris. Elke voordracht van een kandidaat moet ondersteund worden door tenminste 10 stem-
gerechtigde leden en voorzien zijn van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat met de 
kandidatuur wordt ingestemd.
    
Leden hebben het recht voor¬stellen voor de agenda te doen van de algemene ledenvergadering. 
Zij dienen schriftelijk een voorstel in tenminste 1 week voor de algemene ledenvergadering bij het 
secretariaat van HRR (adres clubgebouw). Over punten die niet op de agenda zijn geplaatst kan de 
algemene ledenvergadering wel spreken maar geen beslissing nemen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de vergadering, dan kunt u toch meestemmen via een volmacht. 
Maximaal drie volmachten per lid is toegestaan. 

Het complete jaarverslag over 2011, de notulen van de vorige ALV en de volmachten zijn vanaf 2 april 
a.s. verkrijgbaar (clubhuis). Op aanvraag kunnen genoemde stukken door het secretariaat worden 
toegezonden.

Bestuursvergadering 21 februari 2012 
- Het bestuur is druk doende met de voorberei- 
 dingen van de ALV.
- De agenda van de ALV zal dit jaar ook per  
 email worden verstuurd aan de leden.
- Dunea is ingelicht en we kunnen weer onze  
 timetrials organiseren.
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Hague CPC Runners op Facebook
Onder de nieuwe naam “The Hague CPC Runners” is een grote groep lopers vorig 
jaar begonnen met trainen voor de CPC in 2012. Tot die tijd waren dat de zoge-
naamde ZOT-trainingen. Niet alleen de naam was nieuw, het organisatiecomité 
heeft een aantal veranderingen doorgevoerd waarvan de introductie van Face-
book er één was.

Bij de start van het traject met de CPC Runners 
hadden zich bijna 120 deelnemers ingeschre-

ven waarvan opvallend genoeg het merendeel uit 
vrouwen bestond. Sommige lopers kenden elkaar 
al van de ZOT-trainingen of van de beginnerscur-
sus. Toch waren er zeker 80 lopers voor het eerst 
bij onze vereniging.  Tijdens de trainingen leren 
de mensen binnen de eigen groep elkaar natuur-
lijk goed kennen. Toch ben je 
ook op zoek naar iets waar 
de mensen elkaar ook 
buiten de trainingen 
kunnen vinden met 
vragen, tips en 
ervaringen.

Tijdens 
een der-

gelijk traject is er 
altijd van alles mede 
te delen aan de lopers. 
Trainingsverslagen, loop-
tips en bijvoorbeeld aankon-
digingen van evenementen. E-mail en web-
site zijn hier goede media voor. Nadeel 
alleen is dat het eenrichtingverkeer is. 
In navolging van enkele loopgroepen, 
die Facebook al hanteerden voor 
hun onderlinge communicatie, 
heeft de CPC Runners commis-
sie ook een Facebookgroep 
opgezet voor The Hague CPC 
Runners. Doel hiervan was om 
op simpele wijze de lopers te 
bereiken. Al snel bleek dat de lopers 
zelf ook berichten gingen plaatsen op 
de pagina en dat daar dan weer door 
andere lopers of de begeleiders op werd 
gereageerd. Zo ging onze 
Facebookgroep werkelijk 
leven. 

Veel berich-
ten, nuttig 

en leuk. De 
berichten 
gingen 
werkelijk over 
van alles. Het 
was heel goed om 
te zien dat wanneer 
een loper een bericht 
plaatste dat zij ziek of 
geblesseerd was, er onmid-

(Tegen)prestatie
Ook het tweede nummer van de Hot Road Review dit jaar 
zit weer boordevol variatie. Natuurlijk veel aandacht voor 
de Haagse wedstrijden: Het 1 van de 4 circuit en de CPC, 
die net achter de rug zijn. De CPC wordt van verschillende 
kanten belicht: De prestatieloper, de trouwe deelnemer 
(alle 38 keer), de vrijwilligers en het gebruik van social 
media door de Hague CPC-runners. Daarnaast zetten we 
ook de schijnwerper op de mensen die de basis leggen 
voor de geleverde prestaties: Onze trainers. In korte 
bijdragen lichten zij hun visie en aanpak toe.  Ook een 
impressie van een avond voor hen die als tegenprestatie 
iets als vrijwilliger voor de club willen doen: De barmede-
werkers. De redactie wenst jullie veel leesplezier.
De redactie

dellijk reacties van ander lopers verschenen met 
een opbeurend woord of een tip of een gedeelde 
ervaring. Leuk waren ook de fotoverslagen van 
de verschillende trainingen. Strandlopen, de 
afstandsverkenningsloop in sneeuw, groepsfoto’s 
op de duintoppen, het stond er allemaal op. Leve 
de smartphone met camera! Ook erg leuk om 
thuis op je tablet of smartphone te laten zien. 

Verder ontstond er een levendige handel in 
shirts en startbewijzen. 

Een aantal begeleiders van de 
CPC Runners hadden de pa-

gina waarschijnlijk de hele dag in 
beeld. Je kon er als loper bijna 

zeker van zijn dat iedere vraag 
op loopgebied dezelfde dag 

nog door een begeleider werd 
beantwoord. Niet alle lopers 

hebben zich bij de Facebookgroep 
aangesloten. Je moet namelijk wel 

een Facebookaccount hebben en niet 
iedereen voelt daarvoor. Voor belang-

rijke mededelingen over bijvoorbeeld de 
CPC loop werden dan ook 

nog altijd mails gestuurd 
naar alle lopers. Met 

meer dan 170 be-
richten en de vele 

reacties daarop 
kunnen we 

spreken 
van een 

geslaagd expe-
riment. Het was 

daarmee zeker een 
bindende factor bij de 

CPC Runners. 

Vrijwilligers bedankt!
Ook dit jaar was de HRR nadrukkelijk aanwezig op het 
Malieveld met een eigen stand te midden van de andere 
Haagse verenigingen. Onze stand sprong er echt uit door 
de professionele uitstraling. Er was documentatie over de 
club en de door haar leden georganiseerde activiteiten, 
de verzorging van de inwendige mens voor de leden was 
puik voor elkaar en de tassen konden onder toezicht wor-
den achtergelaten. Veel dank aan de leden van de com-
municatiecommissie en de andere vrijwilligers die ook 
dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt dat de vereniging 
zich goed presenteerde en de clubleden onbezorgd, maar 
goed verzorgd van de CPC konden genieten!

Foto's 
van boven naar beneden
- De HRR-stand
- Feest in Scheveningen
- Haagse gezichten
- HRR-toppers
- Hague CPC-runners
- Haagse hoek op het Malieveld
- De laatste loodjes
- Snelle tijden
- Topper op de tien
- Ieder zijn eigen race
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ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
VOEGWERK VERVANGEN
GEVELREINIGING
METSELWERK HERSTELLEN
IMPREGNEREN 
SCHOORSTEEN RENOVATIE

BEL TIJDENS KANTOORUREN:
070-3512888 OF 06-53311874

MAAR OOK:
SCHILDER- & TIMMERWERK
LOOD-, ZINK- & KITWERK
GRANITOPLEISTER AANBRENGEN
HERSTELLEN VAN LATEIEN
RESTAUREREN VAN ORNAMENTEN
GRAFFITI VERWIJDEREN
STRALEN VAN ALLE MATERIALEN
BETONHERSTEL

UW GEVEL 
ONZE ZORG!

    
 

    
 

GESPECIALISEERD IN SNIJ- & KNIPVOEGEN
GEVEL RENOVATIE

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:

WWW.HGRGEVELRENOVATIE.NL
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Trainers uitgelicht!
The Hague Road Runners heeft 21 trainers, die ieder hun eigen hardloopgroep 
begeleiden en trainen.  Zoals je je kunt voorstellen is iedere trainer anders en 

traint op zijn eigen manier. En wat die ‘manier’ nou precies is, daar waren ook wij 
benieuwd naar! Daarom hebben wij de trainers gevraagd iets te vertellen over 

hun groep, hun trainingswijze en doelen waarvoor getraind wordt, en wat zij zien 
als ‘een goede training’. Hieronder kun je lezen wat de eerste trainers in deze 

serie van ‘Trainers uitgelicht’ hierop hebben geantwoord. 

Peter Kempkes
Doel:  afstanden langer dan 10 km
Trainingsdagen: maandag- + woensdagavond

De groep: 
Ik mag training geven aan een prestatiegerichte 
groep enthousiaste hardlopers en hardloopsters. 
Naast dit competitieve element is een belang-
rijk onderdeel van de groep het groepsgevoel. 
Woensdagavond is de vaste avond waarop we 
met een groot deel van de groep na afloop van 
de training een kopje thee/koffie gevolgd door 
een of meer biertjes drinken.

De training: 
Mijn groep richt zich vooral op de afstanden 
vanaf 10 km. Specifieke doelen - met uitzon-
dering van de CPC - hebben we niet. Dit komt 
mede doordat de interesses zeer gevarieerd zijn. 
Van baanwedstrijden tot marathons, van korte 
crossjes tot marathon-achtige heuvellopen in 
bijvoorbeeld 
België. In de training en het trainingsschema 
is het daarom ook lastig in te spelen op deze 
individuele doelen. Desalniettemin zit er wel 
opbouw in de schema's en de training. In de 
winter trainen 
we bijvoorbeeld meer op omvang dan in de 
zomer, en in het voorjaar meer op snelheid. 
Gegeven deze achtergrond probeer ik vooral 
variatie in de trainingen te brengen voor de 
maandagavond en de woensdagavond. Op 
beide avonden staan meestal intervallen op het 
programma. Voor de vrijdag en de zondag staan 
duurlopen op het programma. Duurlopen doe je 
makkelijker in je eentje dan intervallen.

Trainersvisie: 
Een goede training is dan ook een training die 
past binnen een vooropgesteld doel en die wordt 
uitgevoerd zoals bedoeld. Als trainer bepaal je 
hoe de training er uit ziet. Of de training indivi-
dueel goed wordt uitgevoerd heb ik als trainer 
minder grip. In een groep van 15 personen 
(gemiddelde omvang woensdagavond) is het nu 
eenmaal onmogelijk om iedereen persoonlijk 
advies te geven hoe de training uit te voeren. 
Rekening houdend met omstandigheden, hoe 
mensen zich voelen (bijv. pijntjes), of ze een 
wedstrijd hebben gelopen of gaan lopen, kan 
(en geef) ik richtlijnen en hou in de gaten of ze 
bijvoorbeeld niet te hard trainen.

Jacques Overgaauw
Doel:  10 km en 21 km
Trainingsdagen: maandag- + donderdagavond

De training: 
Ik probeer altijd naar een wedstrijd toe te trainen 
zeker voor wat betreft de afstand.
Oefeningen ( warming up) is voor mij erg belang-
rijk, ook de variatie in het trainen kan heel fijn 
zijn (lekker crossen en zeker intervallen zijn in 
mijn groep erg gewild) en natuurlijk de duurlo-
pen op zaterdag. Voor wat betreft de wedstrijden 
wil ik me toch hoofdzakelijk richten op de 10 en 
21 km.

Trainersvisie:
Een leuke en goede training valt en staat met 
de chemie van de groep en dat betekent dat de 
trainer dat moet aanvoelen! Ook luisteren naar 
de groep is belangrijk; soms leer je meer van 
zwijgen dan van praten. Nieuwe mensen in je 
groep mag je iets meer aandacht geven zodat 
ze het gevoel krijgen al langer mee te lopen. 
Probeer ook positief te zijn voor je groep t.o.v. je 
collega- trainer.

Izaak Luteijn 
Doel:  5 en 10 km
Trainingsdagen: maandag- + woensdagavond

De training:
Het trainingsschema wordt gemaakt voor een pe-
riode van vier maanden, waarbij de omvang van 
de training langzaam oploopt. Na vier maanden 
begint het schema weer met een kleine omvang, 
maar afhankelijk van de conditie van de lopers 
kan de intensiteit toenemen, vergeleken met vier 
maanden eerder. Jaarlijks starten de trainingspe-
riodes in januari, mei en september.

Op maandag en dinsdag ligt de nadruk op snel-
heid, op woensdag en donderdag op uithou-
dingsvermogen. De meeste van deze trainingen 
zijn interval trainingen gebaseerd op tijd, bijvoor-
beeld 10 maal 2 minuten duurloop 3 gevolgd 
door 2 minuten pauze. De pauze wordt tevens 
gebruikt om de groep weer te verzamelen.
Elke training wordt begonnen met een kwar-
tiertje inlopen gevolgd door enkele oefeningen, 
en op dinsdag enige loopscholing. Elke training 
wordt besloten met een cooling down.
Op donderdagochtend wordt de warming-up 
vervangen door een half uur aerobics.
Op het schema staat verder altijd een duurloop 
om in het weekend te lopen. Deze duurloop kan 
men in het weekend op eigen initiatief lopen, 
of men kan er voor kiezen in het weekend met 
een van de groepen bij de HRR mee te lopen. De 
duurlopen nemen per week in lengte toe, maar 
na een maand wordt steeds een stapje terug 
genomen.
Bij Conditio worden behalve vier timetrials 
jaarlijks ook een Coopertest op de baan bij Haag 
Atletiek en twee shuttleruns georganiseerd.

Trainersvisie: 
Zowel de avondgroep als Conditio trainen voor 
behoud van de conditie en als de groepsleden 
een wedstrijd lopen is dit over 5 km of 10 km. 
Bij de 5 km is het streven onder de 30 minuten 
te blijven, bij de 10 km wordt gemikt op een tijd 
rond het uur.

Ed Reinicke
Doel:  10 km en 21 km
Trainingsdagen: maandagavond + woensdag  
  avond + zondagochtend

De groep: 
De groep waar ik de trainingen voor mag 
verzorgen bestaat uit een kern van zeer trouwe 
loopsters en lopers die al vele jaren lid van onze 

mooie vereniging zijn. Daarnaast is de groep 
de laatste jaren fors gegroeid met enthousiaste 
lopers(sters) van alle leeftijden. Een paar jaar 
geleden is bij wijze van grap een naam voor de 
groep ontstaan namelijk ERG. Het is de afkorting 
van Ed's Running Group maar staat meer syno-
niem voor een 'ERG' gezellige,  'ERG' hechte en 
'ERG' fijne groep mensen die gezamenlijk op een 
'ERG' leuke manier willen trainen. 
Naast hardlopen heeft de groep een sterk sociaal 
karakter. Minstens één keer per jaar organiseren 
wij een groeps-BBQ of een ander leuk diner. Vo-
rig jaar zijn wij met een aantal lopers drie dagen 
gaan wandelen in de Eifel wat een 'ERG' leuke 
afwisseling is. Wij hebben een sterke band met 
elkaar maar worden nieuwe lopers direct bij ons 
opgenomen. 

De training: 
Trainen doen wij op basis van een schema waar-
bij ik kijk naar een opbouw van drie weken met 
daarna een relatieve rustweek. De zondag wordt 
gebruikt voor de lange duurloop, een rustig tem-
po waarbij veel met elkaar wordt gesproken en 
gedold. Daarna een lekker bakkie in het clubhuis 
en fris en vol energie naar huis. Maandag afwis-
selend een duurloopje met tempoversnellingen, 
een piramideloop of simpelweg herstel van de 
zondag. Op woensdagavond meestal intervaltrai-
ning met zeker ook aandacht voor loopscholing. 
Een goede training bestaat voor mij uit een 
warming up, dat is rustig warmlopen met daarna 
dynamische oefeningen, loopscholing, de kern-
training afgesloten door een stuk uitlopen en 
rekoefeningen. 
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Trainingsdoelen: 
Het is geen wedstrijdgroep, maar trainen doen 
we niet alleen maar voor de lol. Doelen voor 
2012 zijn uiteraard de CPC halve marathon, 
waarschijnlijk Leiden 10 Km of halve marathon 
en in november als jaarlijks uitje de Zevenheuve-
lenloop in Nijmegen. Tussendoor staan er andere 
wedstrijden op het programma zoals de Royal 
Ten, de 1 vd 4 lopen en time-trials. 
 
Trainersvisie:
Mijn filosofie is dat mensen vooral  plezier moe-
ten hebben in het lopen in een groep en zich met 
de groep / club verbonden voelen. 
Heb je vragen of wil je weten of mijn  trainingen 
ook echt 'ERG' nuttig en gezellig zijn, vraag het 
dan eens aan de leden van mijn groep. 

Ed Zijl
Doel:  korte afstandgroep tot 10 km
Trainingsdagen: maandag- + woensdagavond 

De groep: 
De laatste tijd varieert de grootte van de groep 
op een trainingsavond tussen de 15 en 20 lopers. 
De loopsnelheid van de lopers in de groep toont 
een grote variatie: op de 5 km van 19.30 minuten 
tot 26 minuten. Voor sommige oefeningen op 
een avond betekent dit een verdere verdeling in 
de groepen om een ieder de kans te geven om 
te lopen/strijden met medelopers van eenzelfde 
niveau.

Trainingsdoelen: 
We trainen voor een snelle 5 of 10 km. Wed-
strijden van 5 km lopen we onder andere bij het 
Zorg en Zekerheidcircuit (8 wedstrijden), 10 km 
wedstrijden bij het 1 van de 4 circuit en de CPC. 
Voor de liefhebbers zijn er ook wedstrijden in 
het crossen! Willen de atleten meer dan 10 km 
lopen, dan adviseer ik ze om naar een andere 
groep te gaan.      

De training: 
Trainingen op maandag zijn meestal intensie-
ver, maar ook korter dan de trainingen op een 
woensdag. 

Een typische avond ziet er als volgt uit:
- Inlopen op een rustige tempo (10 min)
- Mededelingen, o.a. de onderdelen voor die  
avond (2 min)
- Dynamische warming-up oefeningen, tussen 10 
en 15 verschillende componenten (10 min)
- Diverse onderdelen variërend in aantal tussen 
3 en 5
- Uitlopen, terug naar het clubhuis

De verschillende onderdelen zijn gebaseerd op 
overzichtelijke rondjes van 200/400/600/800 
meter.
In de winter betekent dit goed verlichte wegen 
en fietspaden, terwijl in de zomer wandelpaden, 
heuvels en mul zand opgezocht worden. 

De verschillende onderdelen van een training 
zijn:

- Snel, sneller, snelst
- Estafette
- Lopen/wandelen
- Snel heen, rustig terug of andersom
- Eigen tempo.

Voorbeeld van onderdelen op een trainingsavond 
zijn estafette over 100 m gedurende 8 minuten, 
100, 200 en 300 meter in piramidevorm, snel 
heen en rustig terug, 3x 600 meter met pauze
of 6x 400 meters in een bepaalde tijd (ik weet 
wat iemand op een 5 km loopt), of 2x 600 meter 
in “Time Trial” (startvolgorde langzaamste loper).

Om lange inloop/uitloop routes minder saai en 
meer intensief te maken wordt er soms “treintje” 
gelopen. 

Trainersvisie: 
In mijn groep heb ik geen schema’s. Ik hou van 
improviseren (het is voor mij een gevoel). Ik ben 
voorheen voetbaltrainer geweest en daar zijn 
ook geen schema’s. Ik doe dus heel veel intensie-
ve intervaltrainingen (Fartlek). Als trainer moet 
je alles in de gaten kunnen houden en adviseren, 
vandaar dat ik heel veel parcourtjes doe. 

Eric Walther
Doel:  10 km en af en toe 21 km
Trainingsdagen: maandagavond + donderdag 
  avond + zaterdagochtend

De training: 
Meestal op zaterdag wordt er geschaafd aan de 
looptechniek in de vorm van gerichte loopscho-
ling (skipping, tripling, kaatsen, etc.). Niet ieder-
een vindt dit onderdeel altijd even leuk, maar 
je loopt bij een vereniging voor wegatletiek, dus 
dan hoort dit er gewoon bij! Ter variatie doen 
we soms tijdens de training loopspelletjes die 
ongemerkt een behoorlijke inspanning kunnen 
vergen.
Er wordt getraind met een trainingsschema 
waarvan het lopen van wedstrijden onderdeel 
uitmaakt en dat toewerkt naar een aantal 
piekmomenten: wedstrijden waarop we willen 
presteren. 
Behalve 10km-wedstrijden trainen we op verzoek 
ook wel voor een langere afstand, zoals de halve 
marathon van de CPC. Dit vergt natuurlijk enige 
aanpassingen, maar het kunnen lopen van een 
goede 10km is de basis voor dit soort ‘uitspat-
tingen’.

Doelen: 
In onze groep wordt in de basis getraind voor 
10km-wedstrijden. Dat betekent dat er ’s avonds 

veel in intervalvorm wordt getraind (200m tot 
1km circuits), piramides of minutenloopjes. In 
het weekeinde kunnen we dan werken aan ons 
aerobe uithoudingsvermogen in de vorm van een 
duurloop of fartlek. 

De intensiteit van de trainingen wordt gemeten 
aan de hand van zogenaamde Zoladz-zones, 
waarvoor we ongeveer elke 10 weken een test 
doen in Clingendael. Op deze wijze houden we 
met behulp van de hartslagmeter in de gaten dat 
we niet te hard lopen – dit alles ter voorkoming 
van blessures. 

Izaak Luteijn
Jan Ruigrok
Trainer:  Izaak Luteijn en Jan Ruigrok 
Doel:  Conditio
Trainingsdagen: dinsdag + donderdag vanaf  
  9.30 uur
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Oproep: wees een held op 30 september!

Rianne Kuzee is op zoek naar mensen die een 
held willen worden voor het Comité Anti 

Stierenvechten en mee willen doen aan de Hel-
denrace op 30 september 2012 in Den Haag.
Vorig jaar was HRR-ster Marike Korterink een 
held die zich voor dieren inzette.
Rianne: “Het zou helemaal geweldig zijn als meer 
Roadrunners aan dit evenement willen meedoen 
en zich op die manier inzetten tegen het stie-
renvechten. Ik heb een 'team' aangemaakt via  
http://heldenracedenhaag2012.alvarum.net/cas. 
Je kunt je hier inschrijven. Meer informatie over 
de heldenrace 2012 kun je vinden op: http://hel-
denracedenhaag2012.alvarum.net/ . 
Alvast heel erg bedankt!”

De Technische Commissie heeft dringend be-
hoefte aan versterking. Wij zoeken meerde-

re leden met gevoel voor onze mooie vereniging. 

De TC denkt na en praat mee over diverse 
onderwerpen op het gebied van hardlopen (hoe 
verrassend!). Daarbij moet je denken aan:

- De zoektocht naar trainers en assistenttrainers
- Samenstelling van groepen
- Samen met de initiatiefnemers vormgeven van    
  beginnerscursussen
- Samen met de The Hague CPC runners vormge 
  ven van de loopgroepen voor de CPC
- Organisatie van trainerscafé
- Organiseren bijscholingscursussen
- Timetrial
- Evenementen voor de gehele vereniging

Kost het tijd? Ja, uiteraard, maar wij proberen dit 
beperkt te houden. Eén keer per maand komen 
wij bij elkaar om een aantal onderwerpen te 
bespreken, tot nu toe is dat op maandagavond 
na de training. 

Is de TC gezellig? Ja, er wordt af en toe zeer pittig 
gediscussieerd maar ook veel gelachen. Zonder 
humor geen resultaat!

Heeft de TC nut? Ja, zeker en vast! Juist door 
het organiseren van de trainerscafé’s zorgen wij 
voor een stukje binding tussen trainers. Diezelfde 
trainers hebben goede ideeën waar de TC vervol-
gens weer wat mee kan. 

Wie zoeken wij?  Wij willen enthousiaste betrok-
ken leden, enkele jaren loopervaring, een gezond 
boerenverstand, een kritische blik en vooral ook 
lef en initiatief. Ook trainers dagen wij uit om zich 
aan te melden, het gaat tenslotte ook vaak om 
jullie en jullie lopers!

Wil je meer weten, en dat wil je (citaat Mart 
Smeets), neem dan contact met mij op. Ik ben op 
maandagavond, woensdagavond en zondagoch-
tend op de club maar uiteraard ook telefonisch 
te bereiken.

Ed Reinicke,  Voorzitter TC. Tel. 06-51836876

Marike Korterink in actie voor de stieren

TC zoekt versterking



Hot Road Review6	 CPC-GETROUW

Veel Hague Roadrunners hebben dit 
jaar weer meegedaan aan dé loop  van 
Den Haag: de CPC. Voor sommigen 
was het de eerste keer, anderen deden 
al vaker mee. Albert Romani heeft er 
geen enkele gemist. In dit artikel blikt 
hij achteruit en vooruit. Op naar de 
38e!

Door: Albert Romani

De eerste keer dat ik mee deed aan de City 
Pier City-loop was in 1975, ik was toen 25 

jaar oud. Dit was tevens de allereerste keer dat 
de CPC-loop ( toen nog de City- Pierloop ) georga-
niseerd werd. Ik kan dus zeggen dat ik ze allemaal 
gelopen heb. Dit wordt voor mij dus de 38ste 
keer dat ik mee doe. In het begin deed ik alleen 
mee om hard te lopen, nu is het voor mij een 
sport geworden om er een onafgebroken serie 
van te maken. Bovendien geeft het hardlopen 
in eigen stad mij een enorme kick; ik moet er 
gewoon bij zijn. En dan die sfeer……. Hoewel, als 
ik heel eerlijk ben vond ik de sfeer vroeger gezel-
liger. De eerste keer startten we op het Lange 
Voorhout, en toen liepen we op het Noordeinde 
gewoon tussen het winkelende publiek door. En 
dan als je de Parkstraat in ging en die deinende 
massa lopers voor je zag: echt geweldig!!! Dat is 
tegenwoordig ondenkbaar!

Van voorliefde naar verslaving
Mijn voorliefde voor het hardlopen is begonnen 
aan het eind van de jaren ‘6o, na mijn jeugdjaren 
op de voetbalvelden van ADO te hebben doorge-
bracht. Het hardlopen beviel mij echter nog beter 
dan het voetballen, en is een soort verslaving 
geworden. Hardlopen doe je immers voor jezelf, 
als het niet goed gaat kun je niemand anders dan 
jezelf de schuld geven. Het werkt tevens enorm 
ontspannend. 
Op 22 maart 1969 heb ik voor het eerst zonder 
hardlooptraining met een prestatieloop meege-
daan. Dit was de derde Pierloop. Mijn eindtijd 
was 55 minuten. Je startte toen onder de Pier 
en net als de kerstloop liep je alleen maar over 
het strand. Best heel zwaar, maar ik heb er denk 
ik 10 gelopen. Dit was eigenlijk de voorloper 
van de CPC en zo is de verslaving aan het lopen 
begonnen.

Vroeger had je ook nog niet van die echte 
hardloopschoenen zoals nu gebruikelijk, ik liep 
op hardloopschoenen zonder demping, heel 

plat met een heel harde zool. Soms stond na 3 
kilometer het bloed al in je schoenen, want die 
gympen sleten niet van buiten, maar wel van 
binnen!
In de beginjaren koos ik voor de 10 km, en een 
heel enkele keer zelfs voor de 5 km samen met 
een collega, maar ik loop nu al weer jarenlang de 
halve marathon.

Geen jaar is hetzelfde
Ik ben al een jaar of vijfentwintig lid van “ the 
Hague Road Runners “, en train al weer wat 
jaartjes in de groep van Ed Reinicke. Momenteel 
train ik nog maar 1x per week op zondagmorgen. 
Vroeger trainde ik 2x per week, maar door een 
lichte irritatie in mijn bil, plus het feit dat mijn 
vrouw en ik beiden in Rotterdam werken, komt 
dit er niet meer van. Op de A13 staat nog wel 
eens een file, zodat ik vaak niet op tijd thuis ben 
voor de woensdagavondtraining. In een écht 
goede conditie ben ik op dit moment dus niet. 
Een supertijd zal het daarom ook wel niet gaan 
worden! De snelste tijd die in al die jaren heb 
gelopen was één uur en 40 minuten, maar ik 
ben op dit moment al blij als ik binnen de tijd 
aankom! Nu ik niet zo hard meer loop, probeer 
ik wat meer om me heen te kijken en te genieten 
van het sfeertje. Het breekpunt komt meestal 
zo na 15 á 16 kilometer, dan worden je benen 
écht moe. Maar de laatste kilometers, als je 
weer tussen de mensen loopt gaat het wel weer. 
Hoewel de City Pier City-loop ieder jaar even lang 
is, 21 km en een klein beetje, en een parcours 
heeft dat weinig verandert, ervaar ik tóch ieder 
jaar weer dat geen jaar hetzelfde is. De ene keer 
moet je enorm afzien, en de andere keer gaat het 
een stuk eenvoudiger.

Natuurlijk speelt het weer daarbij ook een grote 
rol. Ik herinner me nog de CPC van 2004: er stond 
een enorme storm, gewoon niet normaal meer, 
we liepen in Scheveningen over de boulevard, en 
de bekertjes vlogen om je oren, je werd gezand-
straald. Goed van de organisatie dat ze daarna de 
route hebben omgedraaid.

Naast Den Haag ook Rotterdam
Ook aan de marathon van Rotterdam heb ik 
meegedaan, drie keer. Twee maal ben ik door 
een blessure en vermoeidheid uitgevallen, maar 
één maal heb ik hem gehaald. Dit was trouwens 
bij toeval. Jarenlang heb ik met 4 personen mee-
gedaan aan de estafette. Ik had op een gegeven 
moment gevraagd of er een mogelijkheid was 
om 21 kilometer te lopen, en kreeg als antwoord 

dat ik een kaart voor de marathon zou krijgen en 
gewoon na 20 kilometer uit kon stappen, en dan 
zou je met een busje terug kunnen. Dus samen 
met een goedgetrainde collega ben ik toen 
begonnen. Toen ik bij de 20 kilometer wilde stop-
pen vroeg mijn collega of ik nog 5 kilometer met 
hem door wilde lopen, wat ik toen heb gedaan. 
Na die 5 kilometer heb ik 10 minuten rek- en 
strekoefeningen gedaan waarna ik op zoek naar 
een busje ben gegaan, maar helaas, geen bus! 
Dus toen maar weer 5 kilometer gelopen, maar 
weer geen busje te vinden! Bij 33 kilometer 
dacht ik “Ach, ik kan nu net zo goed doorlopen”.  
Aangekomen op de Coolsingel zag ik mijn collega 
weer lopen, en na mijn tempo iets te hebben ver-
sneld haalde ik hem net voor de finish in met een 
eindtijd van 4uur 46 min. Mijn collega baalde hier 
enorm van: hij had immers 5 maanden lang 5x 
per week voor de marathon getraind, en ik alleen 
maar voor de CPC. Hij reageerde dan ook met de 
woorden “ Dit doe ik dus echt nooit meer “. 

Op naar de 38e
Wat betreft de voorbereidingen voor de loop van 
dit jaar: dit jaar heb ik in totaal ruim 8 maanden 
niet gelopen vanwege mijn bilblessure, en tot nu 
toe heb ik ongeveer 11 maal getraind, en alleen 
maar langzame duurlopen. Maar het is achteraf 
gezien nog veel, want in 2011 heb ik in totaal 
maar 8 keer getraind, en in 2010 zelfs maar 5 
keer.
Zoals ik al eerder vertelde is het voor mij nu een 
sport geworden om er een onafgebroken reeks 
van te maken. Ooit heb ik na 25 maal de CPC te 
hebben gelopen gezegd er mee te stoppen, maar 
die 25 maal ben ik nu al ruimschoots gepasseerd! 
Dus nu is mijn doel op naar de 50! Natuurlijk 
weet je nooit hoe het met je gezondheid gaat. Ik 
realiseer me nu opeens dat het dan  inmiddels 
2024 is, en ik -hopelijk- 74…
Nu ga ik me verder voorbereiden op de komende 
CPC. Die voorbereiding bestaat uit nog een keer 
trainen en koolhydraten eten. Veel pasta, maar 
dat is voor mij geen straf, want pasta is mijn lie-
velingseten. Mijn vrouw weet dit en maakt ieder 
jaar de avond voor de CPC pasta klaar. En dan 
is het volgende week zondag alleen nog maar 
genieten van de spanning vooraf, de inspanning 
tijdens de loop, en dan de ontspanning na de 
finish!!!

Tot slot is het alleen nog maar hopen dat de 
weergoden een beetje met ons zijn, en dat het 
zondag een stralende, maar vooral een sportieve 
dag voor iedereen gaat worden! 
Naschrift redactie: Albert heeft de CPC uitgelo-
pen en had een tijd van 2:21:38. Zou het aantal 
seconden toeval zijn?!

Mijn 38-ste City-Pier-City Uitslagen club-
klassement 2011

Ieder jaar worden naast de individuele presta-
ties en de lijst in de vitrine met beste prestaties 

aller tijden op de diverse afstanden ook een club-
klassement bijgehouden. Via een ingewikkelde 
rekenmethode worden je beste vijf tijden tijdens 
de wedstrijden die meetellen voor dit klassement 
omgezet in een puntentotaal. Om in aanmerking 
te komen voor een beker moet een minimum 
aantal punten worden verdiend. Voor meer 
informatie over de berekening zie de website van 
de club, onder het kopje ‘prestaties’.
De uitslagen van het klassement van 2011 
worden hieronder vermeld. De bekers worden 
uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 16 april 2012.

Mannen Senioren
1. Eddy Rooijakkers (beker)
2. Huub Redegeld
3. Stefan Claessens
4. Wouter Kanselaar
5. Gerwin Dijksterhuis

Mannen 35
1. Roché Silvius (beker)
2. Gert Jan Smit
3. Jaap Wijnands
4. Alex van den Berg
5. Oscar Vermeer

Mannen 45
1.Theo Timmermans (beker)
2. Willem de Graaf
3. Peter van Leeuwen
4. Peter Kempkes
5. Auke de Jong

Mannen 55
1. Zier Schaap (beker)
2. Jacques Merx
3. Paul Slijpen
4. Frank van Heijningen
5. Jan Groeneveld

Mannen 65
1. Paul Slijpen (beker)
2. Izaak Luteijn
3. Toon de Graauw

Vrouwen senioren
1. Sandra van Doorn (beker)
2. Patty Kuiper
3. Petra Kinnegim

Vrouwen 35
1. Ulla de Wreede
2. Michelle Kamps
3. Helma van den Berg
4. Debbie Brongers
5. Liesbeth Brama

Vrouwen 45
1. José Willemse (beker)
2. Carolien Smit
3. Pippa Gilbert
4. Margriet Hoekstra
5. Annie van Heijningen

Vrouwen 55
1. Ellen Hazenbroek
2. Margery Mahler
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Hartslagmeting 
Om de progressie van de training te kunnen meten zullen trainers in het trainings-
schema enige testmomenten inbouwen. Dat kunnen wedstrijden zijn, maar ook 
andere vormen zoals de bekende coopertest (12-minutenloop), shuttle-run en de 
Zoladz-test. Ook de VIAD-test hoort thuis in dit overzicht. Esmée Teeling van het 
HRR-racingteam doet verslag van deze test bij de wedstrijdgroep.

Door: Esmée Teeling

Vanuit mijn school kreeg ik de opdracht een 
test af te leggen voor een werkstuk Trai-

ningskunde. Het leek mij leuk om een test te 
doen bij mijn eigen teamgenoten van het HRR 
Racing Team.  Uiteindelijk ben ik op de VIAD-test 
uitgekomen. De VIAD-test is een test, waarbij de 
anaërobe drempel een grote rol speelt. Velen zul-
len misschien wel al weten wat dit inhoudt, maar 
voor de zekerheid staat hieronder een korte 
omschrijving. 

Anaerobe drempel
De anaerobe drempel is het punt waarop het 
lichaam bij een inspanning, bijvoorbeeld hardlo-
pen, van aerobe glycolyse (verbranding van sui-
kers) overgaat naar anaerobe glycolyse, waarbij 
deze suikers niet worden verbrand, maar zonder 
tussenkomst van zuurstof worden gesplitst in 
melkzuur.
Het effect treedt op wanneer de belasting zo 
zwaar is dat het lichaam niet meer in staat is de 
hoeveelheid gevraagde energie te leveren mid-
dels verbranding van vet of suikers en overscha-
kelt naar melkzuurvorming, waarmee sneller 
energie kan worden geleverd. Eenmaal voorbij de 
anaerobe drempel hoopt het melkzuur zich op, 
wat het bekende brandende, 'verzuurde' gevoel 
geeft.

Met name voor duursporters is de anaerobe 
drempel interessant, omdat zich, zolang men on-
der deze drempel blijft, geen melkzuur ophoopt 
en men de activiteit zo gedurende lange tijd vol 
kan houden.
Bij een lage belasting is het melkzuur ook weer 
te gebruiken als brandstof voor aerobe energie-
voorziening, daarom is lichte belasting de beste 
manier om, na een zware inspanning, zo snel 
mogelijk weer van het melkzuur af te komen.

Wat is de VIAD-test?
VIAD is de afkorting van Vermoedelijke Initiële 
Anaerobe Drempel. De test zoekt het omslagpunt 
in de loopsnelheid of hartfrequentie, waarbij 
de spieren veel meer melkzuur gaan produce-
ren dan direct kan worden afgevoerd. Hierdoor 
ontstaat verzuring en gaat het prestatievermogen 
snel achteruit.

Hoe ging de test bij de lopers van het Racing-
team?
Helaas was het niet mogelijk om iedereen te 
testen; wegens tijdgebrek moest ik een keuze 
maken tussen een aantal lopers. Ik heb daarom  
Joury Kuiper, Eddy Roodakker, Wouter Kanselaar, 
Ronald Hofschreuder en Stefan Claessen getest.
Elke loper begon op een snelheid die was geba-
seerd op zijn eigen wedstrijdtijden. De lopers 
moesten deze snelheid 4 minuten vol zien te 
houden. Na die 4 minuten hadden de lopers een 
hersteltijd van 90 seconden, terwijl zij bleven 
lopen op 5 km/u. Na dit herstel moesten ze 1 
km/u harder lopen dan de snelheid waarmee zij 
de eerste 4 minuten liepen. Gedurende de test 
werd de hartslag gemeten en geregistreerd op 
de computer. Via deze registratie ontstond er een 
grafiek waarop ik kon aflezen of er wel of niet 
nog voldoende herstel plaats vond. Wanneer dit 
niet het geval was, dan was de anaërobe drempel 
bereikt. Zo kon ik dus voor iedere loper zijn anae-
robe drempel bepalen. 

Hoe kijk ik erop terug?
De test verliep goed. Er zijn zeer interessante uit-
slagen uit de test gekomen. Bijvoorbeeld de test 
van Wouter. Wouter heeft veel snelheid maar 
zeer kleine hartslagzones. Ik heb dit besproken 

met Roché en Appie en zo kwamen we tot de 
conclusie dat Wouter meer duurlopen moest 
lopen om te werken aan zijn inhoud. Dat mijn 
test gewerkt heeft mag wel blijken, want zoals 
jullie misschien wel is opgevallen heeft Wouter 
de laatste tijd mooie tijden gelopen en er weer 
een aantal nieuwe PR's bij.

Ik vond het ontzettend leuk om de jongens te tes-
ten en kijk er met een vrolijke blik op terug.
Wilt u meer weten? U kunt altijd bij mij terecht 
voor vragen!

Hoe word je een (goede) trainer?
Op een andere plaats in dit blad heb je kunnen lezen over enkele trainers van 
onze vereniging. Wat hun trainingsdoel en trainingsvisie is. Onze club heeft dus 
enthousiaste trainers, maar kan er zeker nog wel wat extra gebruiken. Hoe je 
trainer kunt worden is bij veel mensen onbekend. Dit artikel maakt daar een eind 
aan. Een gesprek met een deelnemer aan de lopende trainersopleiding.

Door de redactie

De Atletiekunie (er)kent sinds een aantal 
jaren twee niveaus voor trainer van een 
hardloopgroep. Op niveau 2 is sprake van 

een assistent-trainer. Deze traint de groep onder 
supervisie van een  ‘echte’ trainer. Die echte trai-
ner heeft een opleiding voltooid op niveau 3.

Is er een trainersopleiding voor alleen de weg-
atletiek?
Nee, de trainersopleiding is allround. Zowel 
gebruik van de baan als lopen op de weg komen 
aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan 
specifieke doelgroepen, zoals kinde-
ren en oudere mensen.

Waar moet een goede trainer aan 
voldoen?
Dat is een van de kernvragen die 
tijdens de opleiding aan de orde 
komt. Je kunt het zelf ook wel 
bedenken als je naar je eigen en 
andere trainers kijkt. Een trainer 
moet natuurlijk kennis hebben van 
zowel de theorie als de praktijk van 
het lopen. Alleen dan kan hij of zij 
zinvol en gevarieerd training geven. 
Een trainer moet daarnaast in staat 
zijn leiding te geven aan een groep. Hij of zij 
moet een groep mee kunnen krijgen en daarom 
voldoende overwicht hebben op die groep. Een 
trainer dient ook over didactische kwaliteiten te 
beschikken.  De theorie goed beheersen, maar 
niet in staat zijn die over te brengen op andere 
mensen werkt niet in een trainingssituatie. Een 
laatste belangrijke eigenschap is dat de trainer 
zich moet kunnen inleven in de mensen die deel 
uitmaken van de groep. 

Dat is veeleisend pakket. Hoe word je daarin 
onderwezen?
Misschien heb je weleens gehoord over de oplei-
ding van een aantal jaren geleden. Toen duurde 
de opleiding zo’n 16  zaterdagen, waarin de 
cursisten werden onderricht in zowel theorie als 
praktijk. De opleiding werd afgesloten met zowel 
een theorie- als een praktijkexamen.
Nu werkt het anders. Klassikaal worden een ze-

vental workshops gegeven. Op een zaterdag staat 
dan een bepaald onderwerp centraal, zoals bij-
voorbeeld een jaarplan maken, trainingsschema’s 
ontwikkelen, looptechniek en de trainer voor de 
groep. Op die zaterdagen wordt zowel theorie als 
een klein beetje praktijk beoefend.
De echte praktijkkennis doe je op bij de praktijk-
begeleider. Dat is een ervaren trainer, die ook 
aanvullende scholing heeft gehad in het begelei-
den van cursisten. Deze  helpt je met je vragen 
over alle onderwerpen die vooral de praktijk 
van het lopen betreffen.  Ook helpt hij je bij het 

(steeds beter) geven van trainingen.
Naast de workshops moet je een aantal op-
drachten uitvoeren. Voor het geven van training 
is bijvoorbeeld belangrijk dat je een analyse 
maakt van je loopgroep en samen met de lopers 
vervolgens de doelen vaststelt. Op basis van die 
gegevens maak je een jaarplan en stel je de
trainingsschema’s vast. Om daarna ook die 
trainingen zelf te geven. De resultaten van al die  
inspanning zet je op de zogenaamde ‘elektroni-
sche leeromgeving’ (ELO) van de Atletiekunie. 
Daarover krijg je een beoordeling.

Zit er dan geen examen meer aan vast?
Er is nog wel een praktijkexamen. De trainer in 
opleiding moet dat in ongeveer een half uur een 
complete training verzorgen die wordt beoor-
deeld door examinatoren van de Atletiekunie. 
Voor dat examen moeten al je opdrachten op de 
ELO ook zijn beoordeeld.

Ben je er veel tijd mee kwijt?
Met de workshops erbij kost het je gemiddeld 
zo’n uur of vier per week. Als je de uitwerking 
van de opdrachten goed plant, valt het wel mee.

Dat klinkt allemaal als een serieuze aanpak. Is 
het ook leuk?
Ja, het is een leuke opleiding. Zeker als je je wilt 
verdiepen in het hoe en waarom van trainingsop-
bouw is het een aanrader. En tijdens de work-
shops doe je erg veel ideeën op van je medecur-
sisten, die je zelf ook kunt gaan gebruiken tijdens 

je eigen trainingen. Dat maakt de 
training nog aantrekkelijker.

Hoe kan ik mij aanmelden?
In het najaar start er weer een 
nieuwe cursus. Je kunt de tech-
nische commissie vragen hoe je 
moet aanmelden. De club kan deze 
opleiding sponsoren. Je kunt je 
natuurlijk ook rechtstreeks bij de 
Atletiekunie zelf aanmelden. 

 Waar kan ik meer informatie 
vinden?
Meer informatie kun je nalezen op 
de website van de Atletiekunie. Kijk 

dan bij opleidingen naar looptrainer niveau 3. Je 
kunt natuurlijk ook navraag doen bij de trainers 
die nog niet lang geleden de opleiding heb-
ben afgerond of de mensen die nu de opleiding 
volgen. De technische commissie kan je daarbij 
behulpzaam zijn.
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8 ] 

 

Einduitslag circuit 1 van de 4 individueel 
 

 

          1  2  3  4    Totaal 

Msen 

1. Arjen van Hoeve, Sparta    ‐  2  1  5  8 

2. Bram van Dongen, Haag    ‐  4  2  4  10 

3. Jeroen van Son, Haag     9  8  4  ‐  21 

 

M35 

1. Maarten Klein, Sparta    1  ‐  1  1  3 

2. Mattijs van Dulkenraad, Sparta  ‐  1  3  4  8 

3. Ralph Smits, Sparta      4  ‐  6  7  17 

 

M45 

1. Eddy Doorschodt, Haag    3  1  1  2  4 

2. Michel Out, Haag      5  2  2  4  8 

3. Pieter Stellingwerf, Haag    6  3  3  3  9 

4. Peter Kempkes, HRR     ‐  7  5  5  17 

5. Kamel Aouichaoui, Sparta    11  8  4  7  19 

6. Ruud Nobel, Haag      13  12  6  10  28   

 

M55 

1. Balcha Guddisa, Sparta    1  1  4  1  3 

2. Ton van Kleef, Sparta     2  5  1  4  7 

3. Eric Melse, Sparta      4  8  2  3  9 

4. Piet de Jonge, Haag      ‐  3  5  2  10 

5. Anno Govers, Haag      5  6  ‐  8  19 

6. Rob Barendregt, Sparta    3  11  ‐  6  20 

 

Vsen 

1. Mirjam Graat, HRR      ‐  3  2  1  6 

2. Cynthia Ghijssels, Haag    3  4  ‐  2  9 

3. Ellis Stolwijk, Haag      11  5  ‐  4  20 

 

V35 

1. Ilse Houtman, Haag      2  2  3  ‐  7 

2. Sandra Steijn, Haag      10  7  ‐  8  25 

3. Marijke Verheul, Haag    14  8  ‐  9  31 

 

V45 

1. Jacky Ledeboer, RTC      1  1  1  ‐  3 

2. Ellen Oostvogel, Haag    2  2  2  1  5 

3. Carolien Smit, HRR      3  3  3  ‐  9 

 

blz 8

CLUBKLASSEMENT DE HARDLOOPWINKEL 

1 VAN DE 4 - LOPEN SEIZOEN 2011/2012

sparta haag hrr kopl

senioren mannen 1 3 6 5  

2 4 6 6

mannen 35+ 1 5 6 2

3 7 8 11

 4 10 9 12

mannen 45+ 7 2 5 1

8 3 9 14

11 4 10 14

13 6 12 14

mannen 55+ 1 2 9 13

3 6 10 13

 4 7 11 13

5 8 12 13

senioren vrouwen 3 2 1 4

vrouwen 35+ 2 1 5 5

3 4 5 5

vrouwen 45+ 3 1 5 5

4 2 5 5

loop 4 78 77 134 155

loop 3 78 76 116 182

loop 2 85 89 140 150

loop 1 84 85 103 179

 

totaal 325 327 493 666

 

1 2 3 4

sparta haag hrr kopl
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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

Verantwoord alcoholgebruik!?
De drank- en horecawet kent vele verplichtingen waar niet alleen de professione-
le horeca aan moet voldoen, maar ook kantines van sportverenigingen. Eén van 
die verplichtingen is dat barmedewerkers in het bezit moeten zijn van een cer-
tificaat Instructie verantwoord alcoholgebruik. Mede om dat te bewerkstelligen 
organiseerde de barcommissie een trainingsavond voor de barmedewerkers. Een 
verhaal over breedte van het assortiment, regeltjes en uitsmijters.

Een gezelschap van ongeveer 30 barmedewer-
kers had zich op dinsdagavond 6 maart verza-

meld in het clubhuis voor een instructie over ver-
antwoord alcoholgebruik. Daaraan voorafgaand 

werden de resultaten van een enquête onder de 
barmedewerkers door Marike besproken. Met 
een respons van 60% kan deze als representa-
tief worden beschouwd.  Het merendeel van de 
vrijwilligers draait bardienst omdat ze vinden dat 
ze iets voor de club moeten doen. 
Verrassend was de constatering dat veel bar-
medewerkers behoefte zeiden te hebben aan 
een checklist waarin met name de procedures 
rond openen en sluiten beschreven staan, terwijl 
slechts een enkeling aangaf iedere keer het hand-
boek van de bar te hanteren. In dit handboek is 
namelijk een checklist opgenomen.
De meeste vragen en discussie gingen over het 
assortiment. Kunnen we volstaan met het hui-
dige assortiment? Moeten er gezondere drankjes 
komen? Zouden we melk moeten verkopen? Kun-

nen barmedewerkers goed inschatten hoeveel 
broodjes nodig zijn op een avond? 
Ook werd nog kort aandacht besteed aan de 
wijze van betalen. Onderzocht gaat worden of 
betalen met pin of chip haalbaar is.
De barmedewerkers wilden eveneens onderling 
graag van gedachten wisselen over het omgaan 

met ‘plakkers’. Als  er aan het eind van een 
bardienst nog clubleden gezellig zitten te praten, 
geldt binnen de club de afspraak dat barmede-
werkers het afsluiten alleen mogen overdragen 
aan één van de aanwezigen die ook barmede-
werker is. Indien zich in het resterende gezel-
schap geen barmedewerker bevindt, moet het 
clubhuis door de dienstdoende barploeg worden 
afgesloten.

Instructie
Na de lopende zaken was het tijd voor de theo-
rie. Een instructeur hield een gedreven verhaal 
over de do’s en don’ts die voortvloeien uit de 
drank- en horecawet. Duidelijk was dat de wet 
een combinatie is van bepalingen over het tegen-
gaan van concurrentievervalsing door sportkan-

tines ten opzichte van de professionele horeca 
en bepalingen waarmee de overheid overmatig 
alcoholgebruik, m.n. onder jongeren, tracht te 
ontmoedigen.  

In de regelgeving blijken erg veel verplichtin-
gen te zijn opgenomen. Zoveel, dat je je kunt 
afvragen of het parlement hier vergeten is het 
toetsingscriterium ‘vermindering administratieve 
lasten’ mee te laten wegen. Een club moet bij-
voorbeeld een apart alcoholbestuursreglement 
hebben. In dit reglement, dat zichtbaar ergens 
moet hangen, wordt opgenomen welke regels 
in acht genomen moeten worden ten aanzien 
van het schenken en gebruiken van alcohol. 
Ook moet in ieder geval één van de aanwezige 
barmedewerkers in het bezit zijn een certificaat 
‘Instructie verantwoord alcoholgebruik’. Zonder 
certificaat mag er geen alcohol worden geschon-
ken!

Tijdens deze avond werden veel regels verduide-
lijkt met praktische voorbeelden, waarvan er veel 
bedoeld waren voor jongeren onder de 18. Ook 
werd ingegaan op feiten rond alcohol: Wat ver-
staan we onder zwak en sterk, welk promillage 
wordt gebuikt bij alcoholcontroles, etc. Daarbij 
kwamen vele vragen aan bod zoals: Kunnen vrou-
wen beter tegen alcohol; Breekt dansen of eten 
alcohol sneller af?
Tot besluit werd gediscussieerd over handelwijze 

van barmedewerkers ten opzichte van mensen 
die zich niet houden aan het alcoholreglement; 
die bijvoorbeeld toch alcohol kopen voor jonge-
ren onder de 16. 

Wijnproeverij
Na al deze discussies over drank hadden de 
aanwezigen een droge mond gekregen. Dus een 
wijnproeverij ter afsluiting van de avond bleek 
een logisch vervolg. Dat de wijnproeverij goed 
besteed zou zijn was ook duidelijk geworden uit 
de enquête onder de barmedewerkers. Slechts 
drie van de respondenten vond de huidige wijn 
lekker. 
De barcommissie had voor de gelegenheid vijf 
soorten witte en vijf soorten rode wijn gese-
lecteerd. De huidige wijnen maakten daar ook 
deel van uit. De etiketten waren van de flessen 
gehaald en de aanwezigen konden dus ‘blind’ 
proeven. 

Door alle uitslagen van de keurmeesters op te 
tellen kon een klassement worden opgesteld. 
De huidige witte wijn kwam als minst favoriete 
uit de bus. Ook bij het assortiment rood viel de 
keuze van de aanwezigen op een andere wijn. 
De barcommissie neemt deze uitslag mee bij de 
bepaling van de wijnkeuze.
Al met al een uiterst plezierige en zeer nuttige 
avond voor de barmedewerkers. En de club heeft 
er weer 30 gecertificeerde leden bij.

Door: Marty Messerschmit

Vrijwilligers achter de bar

Wijnproefavond

Wedstrijdkalender
April
1 Z&Z 7, Braassemloop, 
 Roelofarendsveen
9 Marathon Utrecht
15 Marathon Rotterdam
22  Z&Z 8,  Omloop van 
 Noordwijkerhout

Mei
13 SDU Royal Ten, Den Haag
17 Golden Tenloop, Delft
20 Leiden (halve) Marathon

Juni
11 2e Timetrial HRR
16 Rottemerenloop

Juli
8 Den Haag strandmarathon
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Wijzigingen in de vitrine met de besten aller tijden Izaak Luteijn

In de eerste twee maanden van 2012 zijn vijf 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.hagueroadrunners.nl  onder tab “wedstrijden”, “prestaties” . Kijken bij weg- en baanrecords.

Nieuw in de vitrine
Roché Silvius 4e M40 10 EM weg in 0:56:33 op29-01-12 in Uithoorn
Sandra van Doorn 4e VSE 10 EM weg in 1:03:37 op 29-01-12 in Uithoorn
Willem de Graaf 3e M45 30 km weg in 1:59:45 op 12 02-12 in Schoorl
Willem van Prooijen 2e M65 30 km weg in 3:48:24 op 03-03-12 in Harmoir(B)
Thea van der Geest 1e V55 30 km weg in 2:52:31 op 12-02-12 in Schoorl

Verdwenen uit de vitrine
Louis Brugman 5e M40 10 EM weg in 0:57:17 op 04-11-90 in Den Haag
Doroti Smale 5e VSE 10 EM weg in 1:06:13 op 03-11-85 in Den Haag
Joop Seitzinger 5e M45 30 km weg in 2:01:46 op 08-03-98 in Delft

Op zoek naar PR-verhalen
Door: de redactie

Nou ja, liever een PR dan een cadeautje... verzuchtte een Roadrunner laatst toen hij het jaarlijkse       
t-shirt-vol-reclame bij een Zorg en Zekerheidwedstrijd in Uithoorn was misgelopen. En toen hij 

ooit bij een loting met startnummers een paar schoenen had gewonnen baalde hij toch, want hij had 
geen PR gelopen.  Een Persoonlijk Record is waar het uiteindelijk om draait. Ook al loop je je meest  
gevreesde tegenstander eruit, als je dit doet in een tijd die voor jou slecht is, ben je toch niet tevre-
den. En al eindig je als laatste, als je sneller hebt gelopen dan ooit is de wedstrijd voor jou geslaagd.
De redactie is op zoek naar jouw PR-verhaal. Heb je onlangs een bijzondere prestatie verricht waar je 
trots op bent en die je met alle Roadrunners wilt delen? Heb je een uitgebreid excelsheet waar je al 
je tijden in zet en door wat te rekenen altijd wel op een PR uitkomt? Was je ooit zo blij met je PR dat 
je het echt hebt gevierd? Of was je zo gefrustreerd dat je wel kon huilen? Wordt alles minder, en loop 
je dus alleen nog maar “traagheidsrecords”? Alles is welkom, zo lang het maar met een PR te maken 
heeft.   Als het kan, voorzien van een foto van een lachend -of huilend- gezicht!

And the winner is...
In de vorige Hot Road Review stond een puzzel. De op-
lossing was: “Je wint een barkaart t.w.v. vijf euro”. Onder 
de inzendsters verlootten wij een barkaart. De gelukkige 
is Ineke Gillet.
Ook in dit nummer weer een puzzel. Dit keer niet met 
een prijs eraan gekoppeld, maar we hopen dat jullie dit 
niet weerhoudt jullie hersens aan het werk te zetten!

‘Zwarte’ vrijwilligers gezocht!
De organisatie van de Zwarte marathon (alias de Den Haag 
strandmarathon) zoekt vrijwilligers die bereid zijn de flyers 
en posters van het evenement op te hangen in ruimtes 
waar veel mensen passeren.
Weet jij een plek voor deze vorm van reclamemaken (for-
maat van A4 t/m A0), zoals liften op je werk, prikborden in 
de kantine, etc., meld je dan aan bij Dick van der Klei. Hij is 
te bereiken via email info@denhaagstrandmarathon.nl,
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Silvesterloop, Bonaire, 3000 m, 31-12-2011
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:11:05 Sumter, Charlon(-)
3 MSE 0:11:53 Six, Jan Willem
1 VSE 0:14:03 Wijnvoord, Paulien

Gouwebos Cross, Waddinxveen, 6500 m, 14-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:32:01 Bravenboer, Dick(CAV Energie)
7 M60 0:37:24 Zijl, Ed

Puinduinrun( 1 ronde), Den Haag, 3500 m, 22-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Vr. 0:15:19 Es van, Diane
   (PAC Rotterdam)
1 Man 0:16:28 Dijkhuis, Tim (Den Haag)
4 Man 0:17:53 Zijl, Ed
21 Man 0:21:52 Walther, Eric

Puinduinrun( 2 ronden), Den Haag, 7000 m, 22-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:28:03 Visser, Wouter (PAC Rotterdam)
1 Vr. 0:29:59 Broeksma, Sanne(Run2day)
3 Vr. 0:36:54 Streef, Jorieke
5 Vr. 0:38:06 Kuijpers, Ingrid
22 Man 0:43:19 Vlasblom, Fred
27 Man 0:43:19 Kerklaan, Eric
25 Vr. 0:45:48 Hazenbroek, Ellen

Puinduinrun( 3 ronden), Den Haag, 10500 m, 
22-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:36:32 Troost van, Pascal(Sluiskil)
1 Vr. 0:43:19 Vries de, Saskia(AV Phoenix)
19 Vr. 0:43:23 Stel, Veronica
9 Man 0:44:22 Grevenstette, Paul
16 Man 0:46:34 Rogers, Jean
11 Vr. 0:52:28 Smit, Carolien
68 Man 0:53:20 Jansen, Simon
22 Vr. 0:55:20 Kuiper, Patty
111 Man 0:56:57 Broekman, Rogier
116 Man 0:57:06 Dankloff, Bart
118 Man 0:57:17 Nieuwenhuizen van, Evert
129 Man 0:57:58 Harst van der, Edwin
170 Man 1:04:38 Pijpers, Rein

10 EM van Uithoorn (ZenZ4k), Uithoorn, 5240 m, 
29-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M16+ 0:17:20 Hateren van, Hans(AV De Spartaan)
1 MSE 0:17:29 Pet, Raymond (Alphen a/d Rijn)
3 MSE 0:17:55 Roodakker, Eddy
1 M35 0:18:03 Stap van der, René (Haag Atletiek)
4 MSE 0:18:21 Kanselaar, Wouter
1 M45 0:18:50 Siere, Joost (Leiden Atletiek)
1 VSE 0:18:52 Nicod, Lara(Phanos)
10 MSE 0:19:45 Claessens, Stefan
8 M16+ 0:20:40 Kuiper, Joury
1 V16+ 0:20:47 Teeling, Esmee
3 VSE 0:20:53 Houwelingen van, Kim
1 M55 0:21:05 Konijn, Marcel (AV De Spartaan)
6 M35 0:21:09 Baukema, Johan
3 M45 0:21:15 Beekhuizen, Albert
12 MSE 0:21:28 Hofschreuder, Ronald
8 M35 0:21:34 Karreman, Martin
10 M35 0:22:03 Franken, Niels
13 MSE 0:22:03 Bals ter, Boris
14 M35 0:22:22 Ham van der, Hans
8 VSE 0:23:37 Kuiper, Patty
1 V35 0:24:20 Zevenbergen, Petra
6 M55 0:24:21 Claessens, Jean
2 V35 0:24:22 Wreede de, Ulla
7 M55 0:24:28 Luteijn, Izaak
21 M35 0:24:31 Blezer, Max
9 M55 0:24:43 Koenen, Wim
11 M55 0:24:52 Zijl, Ed
13 M55 0:25:08 Schoemaker, Ruud 
4 V35 0:25:10 Telgen, Yvonne
10 VSE 0:25:10 Lange de, Mirjan
5 V35 0:25:30 Leeuwen van, Hester
9 V35 0:26:04 Kamps, Michèle
10 V35 0:26:23 Raalte van, Anne
14 V35 0:26:57 Impal, Sylvia
13 VSE 0:26:57 Wilk van der, Marieke
14 VSE 0:26:57 Groot de, Viviane
15 V35 0:28:22 Meijer, Else
16 V35 0:28:56 Kuiper, Sylvia
21 V35 0:30:27 Messerschmidt, Jolanda

10 EM van Uithoorn (ZenZ4m), Uithoorn, 10220 m, 
29-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:40 Verhagen, Wilfred (Running 2000)
1 V45 0:38:36 Wijenberg, Nadja (AV Unitas)
1 M65 0:43:00 Hannema, Cees (L V Plantaris)
1 V55 0:46:30 Langedijk, Rita (Leiden Atletiek)
30 V45 0:56:35 Meer van der, Yvon
19 M65 0:57:05 Graauw de, Toon
20 M65 0:57:47 Bronkhorst, Peter
7 V55 0:58:56 Hazenbroek, Ellen
16 V55 1:06:33 Wagenaar, Heleen
18 V55 1:08:39 Dreves-van Rijswijk, Hanneke
19 V55 1:10:40 Cranenburgh van, Els

10 EM van Uithoorn (ZenZ4l), Uithoorn, 16100 m, 
29-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:45:31 Valk van der, Cees (NSL)
1 MSE 0:52:44 Solleveld, Mart (Haag Atletiek)
6 M35 0:56:33 Silvius, Roché
1 VSE 0:57:31 Ndunge, Masila (Nyahururu)
1 M45 0:58:20 Roos de, Ronald (Hellas Utrecht)
3 M45 1:00:24 Graaf de, Willem
4 MSE 1:00:56 Redegeld, Huub
1 M55 1:01:50 Hoogers, Paul (AKU)
3 VSE 1:03:37 Doorn van, Sandra
23 M35 1:06:31 Smit, Gert Jan
37 M35 1:11:27 Rutten, Walter
54 M45 1:13:18 Philipse, Hein
60 M45 1:13:53 Messerschmidt, Marty
59 M45 1:13:53 Pauw, Mark
71 M45 1:14:51 Harst van der, Edwin
33 M55 1:17:23 Heijningen van, Frank

Ruitenburg Halve Marathon, Maassluis, 21100 m, 
15-1-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:10:31 Barsaiyan, Mike( Olympus'70)
12 MSE 1:21:57 Kanselaar, Wouter

Acht van Apeldoorn, Apeldoorn, 8000 m, 5-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:23:46 Licht, Dennis  (Apeldoorn)
1 Vr. 0:27:17 Ndunge, Masila (-)
800 Vr. 0:51:49 Messerschmidt, Jolanda

Mini Marathon, Apeldoorn, 18500 m, 5-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:58:59 Sanders, Erik
   (Nijmegen Atletiek)
561 Man 1:31:34 Els van, Jeroen

Asselronde, Apeldoorn, 27500 m, 5-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 1:31:34 Pechek, Petr (Apeldoorn)
1 Vr. 1:42:12 Deelstra, Andrea 
   (Apeldoorn)
469 Man 2:18:40 Bargi, Darius
523 Man 2:19:25 Messerschmidt, Marty
512 Man 2:20:15 Rensen, Nando
58 Vr. 2:24:16 Meijer, Nienke
1043Man 2:40:31 Klei van der, Dick
1198Man 2:54:57 Aller van, Bert

Groet uit Schoorl, Schoorl, 21100 m, 12-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:06:26 Schuerbeeck van, Willem (België)
1 M40 1:07:20 Fays, Guy (België)
1 M55 1:20:29 Zwarthoed, Jan (AV Edam)
175 M40 1:46:46 Vierling, Gertjan
159 M55 2:10:14 Ven van de, Willem

Groet uit Schoorl, Schoorl, 30000 m, 12-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:36:53 Droogenbroeck van, Lander(België)
1 M40 1:44:37 Krotwaar, Luc (Eindhoven Atletiek)
1 M55 1:45:30 Stigter, Aart (Lgr.Aart Stigter)
1 M45 1:53:59 Dieteren, Jean-Pierre (Meerssen)
1 M35 1:54:22 Blokland, Paul (Parthenon)
1 VSE 1:55:13 Bouma, Stefanie (Impala)
6 M45 1:59:45 Graaf de, Willem
7 M40 2:02:45 Silvius, Roché
1 V45 2:07:37 Hasper, Petra (De Sprinter)
15 M35 2:13:22 Rogers, Jean
1 V55 2:22:57 Luppers, Ineke (NEA Volharding)
1 V40 2:27:55 Tanguy, Christine (Startbaan)
79 M40 2:36:02 Wissenburg, Ruud
40 M55 2:44:08 Golhashem, Ali
18 V40 2:47:56 Tammenga, Juliette
17 V40 2:48:00 Philipse-Paalman, Annejet
134 M40 2:51:26 Leeuwen van, Rob
135 M40 2:51:31 Kamsteeg, Marcel
29 V45 2:51:33 Begheijn, Liesbeth
142 M40 2:52:27 Groenen, Geert
8 V55 2:52:31 Geest van der, Thea
97 MSE 2:53:50 Leeuwen van, Michel
131 M40 2:55:22 Haverhals, Arno

HRR 1 vd 4-5km, Wassenaar, 5000 m, 12-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec 0:18:20 Buglass, David (Leiden Atletiek)
3 Mrec 0:20:50 Jong de, Stefan
1 Vrec 0:23:57 Sasovova, Zuzanna (WZK Tri Team)
5 Mrec 0:25:03 Leeuwen van, Henk
6 Mrec 0:25:16 Bol, Cees
3 Vrec 0:27:40 Dulk-Helderman den, Hellen
11 Mrec 0:28:07 Heuvel van den, Bas
12 Mrec 0:28:49 Ellen, Bert-Jan

HRR 1 vd 4-10 km, Wassenaar, 10000 m, 12-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:35:34 Klein, Maarten (Sparta)
1 MSE 0:36:06 Hoeve van, Arjen (Sparta)
1 M45 0:38:01 Doorschot, Eddy (Haag Atletiek)
1 VSE 0:40:00 Doorn van, Sandra
5 M45 0:40:45 Kempkes, Peter
1 V35 0:41:26 Pereira, Meriesa (Sparta)
12 M35 0:41:40 Vissers, Elwin
14 M35 0:42:11 Wijnands, Jaap
15 M35 0:42:38 Dijkhoff, Xander
2 VSE 0:43:09 Graat, Mirjam
1 V45 0:43:35 Ledeboer, Jacky (RTC Duursport)

8 MSE 0:43:58 Hofschreuder, Ronald
9 MSE 0:44:37 Romberg, Mike
3 V45 0:44:43 Smit, Carolien
11 M45 0:45:28 Pauw, Mark
13 M45 0:45:35 Thuijs, Frank
14 M45 0:45:43 Kroft van der, John
15 M45 0:45:59 Messerschmidt, Marty
17 M45 0:46:27 Leeuwen van, Peter
8 M55 0:46:56 Groeneveld, Jan
9 M55 0:47:23 Rip, Cees
22 M35 0:47:58 Berg van den, Alex
23 M35 0:48:23 Jaspers, Gerhart
25 M45 0:50:21 Dulk den, Marcel
11 MSE 0:50:26 Postma, Arjen
14 M55 0:50:30 Claessens, Jean
7 V35 0:50:32 Zevenbergen, Petra
15 M55 0:50:36 Zijl, Ed
9 V35 0:51:02 Elferen van, Birgitta
5 VSE 0:51:47 Mors ter, Yonina
17 M55 0:51:53 Grevenstette, Paul
18 M55 0:52:19 Heijning, Jeroen
7 V45 0:52:29 Geng, Marion
20 M55 0:52:38 Peeren van, Ralf
10 V35 0:53:03 Kamps, Michèle
21 M55 0:53:04 Kramer, Berry
8 V45 0:54:09 Heiningen-Olsthoorn van, Annie
26 M45 0:54:29 Pieterse, Paul
8 VSE 0:54:37 Homann, Pia
24 M55 0:55:11 Graauw de, Toon
12 V35 0:57:24 Brama, Liesbeth
9 V45 0:57:29 Antvelink-Rijk, Mariëlle
28 M55 0:58:39 Cremers, Guy
13 VSE 1:03:32 Visser, Dorien
28 M45 1:03:38 Curfs, Emile
29 M50 1:03:41 Vossen, Wim
16 V35 1:03:57 Spaandonk van, Ellen
14 VSE 1:04:58 Ploeg van der, Tamara
13 V55 1:10:09 Mahler, Margery

136e Zegerplasloop, Alphen a/d Rijn, 10000 m, 
18-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:34:04 Sittelaar, Ruben (Tricht)
1 Vrouw0:41:34 Houwelingen van, Kim

136e Zegerplasloop, Alphen a/d Rijn, 15000 m, 
18-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:54:02 Lieven, Menno (Capelle a/d Yssel)
11 Man 1:12:46 Merx, Jacques

1e Clubcircuit 2012 kort, Voorschoten, 5000 m, 
25-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:18:47 Lucassen, Joost (Voorschoten'97)
1 Vrouw 0:21:53 Kuiper, Patty
7 Man 0:21:53 Zijl, Ed
2 Vrouw 0:23:11 Zadelhoff, Saskia

1e Clubcircuit 2012 lang, Voorschoten, 10000 m, 
25-2-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:35:16 Kanselaar, Wouter
4 Man 0:41:24 Baukema, Johan
17 Man 0:47:28 Claessens, Jean
1 Vrouw0:48:14 Kapelle, Marlous (Voorschoten'97)
3 Vrouw0:49:13 Zevenbergen, Petra

Trail de l'Ourthe, Hamoir, 15000 m, 3-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 1:03:20 Vanleene, Wim (-)
7 Man 1:10:19 Six, Jan Willem
40 Man 1:18:37 Boorsma P.J.L., Piet

Trail de l'Ourthe, Hamoir, 30000 m, 3-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 2:14:03 Grenier, Laurent (-)
119 Man 3:06:42 Smit, Pascal
151 Man 3:13:02 Boerlage, Marco
187 Man 3:20:27 Mullekes, Henk
270 Man 3:46:24 Prooijen van, Willem

Midden-Delfland Halve Marathon, Schipluiden, 21100 
m, 3-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 1:13:34 Maat de, Michel (AV Fortuna)
97 Man 1:41:09 Merx, Jacques

Roadrunnersloop (ZenZ5k), Leiden, 5000 m, 4-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M16 0:16:07 Hateren van, Hans(AV De Spartaan)
1 MSE 0:16:26 Koopstra. Erwin (AKU)
2 MSE 0:16:32 Roodakker, Eddy
1 M35 0:16:32 Silvius, Roché
4 MSE 0:17:08 Kanselaar, Wouter
1 M45 0:17:18 Siere, Joost (Leiden Atletiek)
1 V45 0:17:50 Schmidt, Silke (Leiden)
8 MSE 0:18:16 Claessens, Stefan
9 MSE 0:18:24 Vries de, Thijs
1 VSE 0:18:29 Doorn van, Sandra
3 M45 0:19:05 Beekhuizen, Albert
1 V16 0:19:06 Teeling, Esmee
6 M35 0:19:22 Baukema, Johan
8 M35 0:19:52 Karreman, Martin
11 MSE 0:19:58 Bals ter, Boris
9 M35 0:19:59 Ham van der, Hans
1 M55 0:20:02 Konijn, Marcel (AV De Spartaan)
13 MSE 0:20:12 Hofschreuder, Ronald

14 MSE 0:20:22 Thoen, Nick
13 M35 0:21:13 Franken, Niels
1 V35 0:21:14 Baars, Laura(AV'47)
1 V55 0:21:36 Raap, Els(SV Kombijsport)
6 M55 0:22:14 Claessens, Jean
9 M55 0:22:25 Luteijn, Izaak
10 M55 0:22:26 Schoemaker, Ruud 
4 V35 0:22:59 Zevenbergen, Petra
4 VSE 0:23:00 Zadelhoff, Saskia
17 M35 0:23:02 Blezer, Max
13 M45 0:23:09 Geest van, Leo
6 V35 0:23:16 Elferen van, Birgitta
7 V35 0:23:16 Kamps, Michèle
12 M55 0:23:16 Zijl, Ed
5 VSE 0:23:17 Lange de, Mirjan
2 V55 0:23:48 Heiningen-Olsthoorn van, Annie
10 V35 0:24:25 Leeuwen-Paay van, Nathalie
9 VSE 0:26:18 Hoornweg, Nicole

Roadrunnersloop (ZenZ5m), Leiden, 10000 m, 
4-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:11 Verhagen, Wilfred (Running 2000)
1 V45 0:39:56 Aanen, Mieke (NSL)
1 V55 0:47:50 Kaptijn, Lisette (AV De Spartaan)
23 V45 0:54:44 Meer van der, Yvon
6 V55 0:55:56 Hazenbroek, Ellen
39 V45 0:58:25 Jans, Antoinette
11 V55 1:03:21 Wagenaar, Heleen
16 V55 1:06:18 Dreves-van Rijswijk, Hanneke

Roadrunnersloop (ZenZ5l), Leiden, 15000 m, 4-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 0:52:50 Woerden, Michel (De Veenlopers)
1 M45 0:55:01 Casteren van, Wouter
   (Leiden Arletiek)
40 M45 1:09:08 Pauw, Mark

1 van de 4 Sparta, Den Haag, 5000 m, 4-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 VSE 0:18:10 Luijten, Anne(Olympus'70)
1 MSE 0:18:25 Kruk van der, Bart(Olympus'70)
2 MSE 0:19:05 Jong de, Stefan
1 M45 0:19:13 Creman, Sander
1 V45 0:21:15 Ledeboer, Jacky(RTC)
1 M55 0:26:50 Tissot van Patot, Pierre
   (Haag Atletiek)
4 M45 0:31:22 Vossen, Wim
2 VSE 0:31:53 Ploeg van der, Tamara
3 M55 0:32:06 Leeuwen van, Henk
10 M55 0:47:18 Slijpen, Paul
8 V45 1:06:50 Mahler, Margery

1 van de 4 Sparta, Den Haag, 10000 m, 4-3-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:47 Talontsi, Stanislas (AV Sparta)
1 M35 0:34:19 Klein, Maarten (AV Sparta)
1 M45 0:37:10 Bovenkamp, Ernst
   (AV De Koplopers)
5 M45 0:39:18 Kempkes, Peter
10 M35 0:40:56 Smit, Gert Jan
12 M35 0:41:20 Wijnands, Jaap
13 M35 0:41:26 Dijkhoff, Xander
1 M55 0:41:28 Guddisa, Balcha (AV Sparta)
14 M35 0:42:05 Vissers, Elwin
1 VSE 0:42:06 Graat, Mirjam
16 M45 0:44:07 Kroft van der, John
17 M45 0:44:13 Thuijs, Frank
19 M45 0:44:18 Mulder, Raoul
9 M55 0:46:21 Toet, Ton
21 M35 0:46:55 Berg van den, Alex
18 M55 0:49:39 Grevenstette, Paul
21 M55 0:51:38 Kramer, Berry
39 M45 0:51:42 Aller van, Bert

CPC-loop 11-3-2012,  Den Haag, afstand 5 km
1  Man  0:15:28   Tommy Staal (AV’56) 
1  Vr.  0:17:41   Anne Luijten (Olympus’70) 
19  Man  0:18:06   Stefan de Jong 
20  Man  0:18:18   Theo Timmermans 
4  Vr.  0:18:52   Esmee Teeling 
32  Man  0:19:39   Ronald Hofschreuder   
35 Man  0:19:53   Aat Treebusch
216 Vr.  0:29:04   Sandra Craandijk 
376 Vr.  0:30:16   Desiree Meijer-Ton   
292 Vr. 0:31:04   Monique Nobelen  
794 Man  0:32:31   Raymond Spaans  
736 Vr. 0:33:11   Judith de Ruijter  
672 Man  0:33:15   Hans van der Vecht 
594 Man 0:33:32   Rob Bol  
682 Vrouw 0:35:31   Anneloes Sepers 

CPC-loop op 11-3-2012 in Den Haag, afstand 10 km
1 Man 0:31:26 Jesse van Burg (Ilion)
12 Man 0:34:54 Eddy Roodakker
1 Vr.  0:35:19 Jamie van Lieshout (Attila)
29 Man 0:38:09 Stefan Claessens
35 Man 0:38:34 Gerwin Dijksterhuis
126 Man 0:42:13 Johan Baukema
274 Man 0:42:56 Hans Terlouw
206 Man 0:43:47 Niels Franken
30 Vr.  0:45:16 Patty Kuiper
428 Man 0:46:45 Ton Toet
840 Man 0:48:36 Vincent Dobbe
731 Man 0:49:09 Joop van der Krogt
127 Vr.  0:49:15 Hester van Leeuwen
105 Vr.  0:49:34 Anne van Raalte
179 Vr.  0:50:24 Barbara van Gessel



12	 	 UITSLAGEN	EN	CONTACTEN	

ORGANISATIE THE HAGUE ROAD RUNNERS,

TECHNISCHE COMMISIE
Ed Reinicke (voorzitter) 06-51836876

TRAINERSCORPS
Jan Baelde   06-52567286
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   06-41603359
Henk Hoogeveen   06-54721822
Ben van Kan   070-397 8253
Erik Kerklaan   070-393 8512
Henk van Leeuwen  06-8300 8441
Izaak Luteijn   06-22398576
Wim Moolhuijzen   070-327 0647
Peter Kempkes   06-1192 5029
Jacques Overgaauw  070-347 9234
Frans Perdijk   070-394 4677
Ed Reinicke   06-51836876
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)  070-487 4413
• Debbie Baak  (secretariaat) 06-1096 7833

BARCOMMISSIE
• Jan Willem Six (Voorzitter) 06-25177102
• 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

172 Vr.  0:50:45 Noortje Alberts-Strijers
372 Vr.  0:53:58 Noortje Alberts-Strijers
1685M  0:54:02  Frans Perdij 
356  Vr. 0:54:21  Nicole Hoornweg
445 Vr. 0:54:27  Jenny van den Boogaard  
2102M. 0:55:30  Boy Gailjaard
561 Vr. 0:56:56  Charlotte Lemstra
2326M. 0:57:03  Ron van den Heuvel
2399M. 0:57:29  John Wijnant 
2413M. 0:57:50 Eric Kerklaan  
779 Vr. 0:58:10  Eveline van Hest
838 Vr. 0:58:22  Marijke Orie  
2492M. 0:58:23  Dick Mieremet
1092Vr. 0:58:24  Kirsten Wevers
2629M. 0:58:29 Emile Curfs 
3098M. 0:58:54  Roel Gort 
1051 Vr. 0:59:37  Karen Hasselman 
3281M. 1:00:17  Peter Bronkhorst 
1535Vr. 1:00:24  Monica Meijering 
3375M. 1:01:44  Ab Dijkers 
1645Vr. 1:01:48  Sandra Craandijk
1574Vr. 1:02:02  Ellen van Spaandonk 
3535M. 1:02:19  Ben van Ockenburg 
3545M. 1:02:22  Koos de Groot 
3279M. 1:02:34  Gertjan Vierling  
1844Vr. 1:02:54  Renée Spiller 
3297M. 1:03:06  Claudio van Aalst
3579M. 1:04:11  Martin Schaap 
3734M 1:04:20  Eric Ansberg  
1985Vr. 1:05:23  Marga Swart  
1996Vr. 1:05:27  Ellen Oosterbaan 
2040Vr. 1:06:10  Adri Wuister
2409Vr. 1:06:50  Maaike Wassenaar 
2671Vr. 1:07:34  Jolanda Messerschmidt 
2346Vr. 1:07:47  Germaine van Leeuwe  
2492Vr. 1:08:07  Marga Baak-Gieselaar 
4064M. 1:08:07  Nico van Wijk 
2396Vr. 1:08:17  Joke van Buuren  
2459Vr. 1:08:31  Sacha Velgersdijk  
2789Vr. 1:09:04  Els van Cranenburgh  
2614Vr. 1:09:14  Ondine Gort   
2714Vr. 1:09:41  Ariane Bonke 
2736Vr. 1:09:57  Ruth Gray 
2864Vr. 1:10:43  Meisje Joosen  
4116M. 1:12:23  Engel Bronsveld  
2913Vr. 1:13:55  Monique Dijkhuizen

CPC-loop op 11-3-2012 in Den Haag, afstand 21,1 km
MSE(1)   0:58:54  Stephen Kibet (Kenia)
M35(1)   1:07:29  Gary O'Hanlon (Ashtown Dublin)
M45(1)   1:09:14  Oskar de Kuijer 
    (Eindhoven Atletiek)
VSE(1)   1:11:18  Josephine Chepkoech  (Kenia)
M40(1)   1:12:11  Herman Leeman (AAC)
M50(1)   1:16:39  Marcel Klamer (LAAC Twente)
MSE(84)   1:17:23  Wouter Kanselaar 
MSE(93)   1:18:31  Jeroen Koot 
M55(1)   1:19:57  Manuel Jose Conceicao (Hellas)
V45(1)   1:20:16  Nina Vavik Ytterstad  (Oslo)
M60(1)   1:21:24  Frans Bekers (Sprint)
MSE(121)   1:21:29  Huub Redegeld 
V40(1)   1:22:42  Anja van 't Schip (Lgr Aart Stigter)
M45(33)   1:24:18  Willem de Graaf 
VSE(12)   1:24:49  Sandra van Doorn 
M50(12)   1:25:08  Peter Kempkes 
V35(1)   1:25:46  Inis Meerts (Rotterdam Atletiek)
V50(1)   1:26:46  Diny Bosker (Friesland)
M45(58)   1:27:32  Herman Groenewegen 
VSE(20)   1:28:50  Mirjam Graat 
M50(35)   1:29:08  Frans Martens 
M40(80)   1:30:01  Ruud Wissenburg 
M35(113)   1:30:01  Jean Charles Rogers 
V45(4)   1:31:43  Helene Vletter-van Dort 
M40(96)   1:31:56  Gert Jan Smit 
V55(1)   1:32:09  Wibbie van Benthem-Breuke
     (Den Haag) 
M45(107)   1:32:14  Hans Martens 
MSE(302)   1:32:23  Gert Masschelein 
M65(1)   1:33:00  Jan Hulst (AV’47)
M60(8)   1:33:03  Doug Alcock 
M35(137)   1:33:25  Xander Dijkhoff 
M40(126)   1:33:30  Walter Rutten 
M50(64)   1:33:58  Auke de Jong 
M40(154)   1:35:02  Jaap Wijnands 
V60(1)   1:36:02  Gonny Houtman (Artemis)
M55(46)   1:36:26  Piet Boorsma 
M70(1)   1:37:08  Walter van Gelderen (avVN)
M35(200)   1:37:12  Gerwin Struijs 
M60(19)   1:37:38  Jacques Merx 
M40(183)   1:37:40  Elwin Vissers 
V50(7)   1:37:52  Pippa Gilbert 
M50(112)   1:38:25  Gerrit van den Hengel 
M55(57)   1:39:13  Joop Seitzinger 
M50(117)   1:39:13  Cor Zwart 
M50(140)   1:40:58  John van der Kroft 
MSE(601)   1:41:02  Ewout Schiferli 
M40(266)   1:41:45  Alex van den Berg 
M40(319)   1:41:56  Helgi Helgason 
M35(272)   1:41:57  Bas Spaans 
M50(156)   1:42:01  Darius Bargi 
M35(285)   1:42:21  Bart-Jan Knol 
M65(4)   1:42:22  Paul Slijpen 
M40(284)   1:42:34  Arno Haverhals 
M40(346)   1:42:57  Leon Smet 
M35(297)   1:43:15  Bart Dankloff 
M65(7)   1:44:13  Frank van Heijningen 
M65(6)   1:44:17  Izaak Luteijn 
M55(195)   1:44:32  Ali Golhashem 
M45(299)   1:44:49  Raoul Mulder 
M35(328)   1:45:02  Gerhart Jaspers 

V50(10)   1:45:20  Ingrid Kuijpers 
M45(327)   1:45:36  Pieter van der Meer 
MSE(800)   1:45:56  Jeroen van Els 
M55(116)   1:46:20  Jos Koot 
M55(111)   1:46:44  Willem van de Ven 
M50(272)   1:46:47  Evert van Nieuwenhuizen 
M45(437)   1:47:06  Imro Blom 
VSE(115)   1:47:18  Monique Rijkers-Vlooswijk 
MSE(933)   1:47:27  Mike Romberg 
M45(421)   1:48:25  Aart Aarden 
M50(306)   1:48:43  Michiel Brouwer 
V40(46)   1:48:46  Michèle Kamps 
M60(60)   1:49:30  Jos Broersen 
M45(402)   1:49:32  Dick van der Klei 
M45(423)   1:49:35  Jan Verhoeven 
M50(329)   1:49:47  Peter Klein 
V40(52)   1:50:06  Birgit van Elferen 
V40(60)   1:50:35  Ingeborg Holtman 
M50(368)   1:51:08  Jan Molenkamp 
M40(560)   1:51:14  Geert Groenen 
V55(6)   1:51:18  Thea van der Geest 
V50(27)   1:51:32  Anita Keus 
M40(635)   1:52:37  Rogier Broekman 
V40(70)   1:52:39  Petra Zevenbergen 
M40(558)   1:52:59  Jurjen ter Burg 
M40(563)   1:53:02  Rob van Leeuwen 
M35(523)   1:53:16  Emile Spanjer 
V40(76)   1:54:29  Debbie Brongers 
VSE(188)   1:54:50  Monique van Agthoven 
M65(22)   1:55:06  Leo de Munk 
M55(217)   1:55:18  Boris Bayer 
M40(682   1:55:24  Marcel Kamsteeg 
M35(581)   1:55:28  Gijs Hesselink 
M65(26)   1:55:38  Rinus Stolk 
V35(84)   1:56:10  Hilde Eugelink 
M60(135)   1:58:46  Pim Reijntjes 
V40(137)   1:59:14  Patricia Heerekop-Struvin 
VSE(308)   1:59:34  Angelique Erkenbosch 
V35(104)   1:59:36  Elvira van Keeken 
M55(258)   1:59:48  Ed Reinicke 
M50(525)   1:59:50  Bert van Aller 
M55(280)   1:59:54  Leendert Krol 
VSE(292)   1:59:55  Mirjan de Lange 
M50(471)   2:00:00  Fred Vlasblom 
V45(97)   2:00:07  Anne Marie Joustra 
M55(273)   2:00:27  Cees Bol 
M45(751)   2:00:33  Gregor de Graaf 
M45(752)   2:00:34  Marcel de Keizer 
V45(98)   2:00:41  Marielle Antvelink-Rijk 
M70(7)   2:01:36  Peter de Munk 
M65(41)   2:03:03  Toon de Graauw 
VSE(378)   2:03:29  Geline Ormel 
MSE(1451)   2:03:46  Joost de Boer 
M50(609)   2:05:13  Huub Steverink 
M55(325)   2:05:15  Paul Severijns 
V45(127)   2:05:20  Veerle Rypma 
M50(561)   2:05:26  Peter Groen 
V40(222)   2:05:27  Faren Sallak 
V50(85)   2:05:53  Ronneke Borsboom 
M50(623)   2:06:32  Rein Pijpers 
V60(17)   2:07:01  Ellen Hazenbroek 
V45(153)   2:07:02  Yvonne Smit 
M45(827)   2:07:44  Rob Ton 
V45(167)   2:07:57  Paula Horvers-Buesink 
V40(213)   2:08:09  Sylvia Kuiper 
V50(91)   2:08:22  Antoinette Jans 
MSE(1568)   2:08:32  Steven van den Heuvel 
MSE(1586)   2:08:49  Nicolaas Orie 
MSE(1611)   2:09:12  Bart van den Heuvel 
VSE(437)   2:09:16  Natalie Moreno 
MSE(1621)   2:09:49  Bas Sikking 
M60(185)   2:10:50  René Haasnoot 
V35(191)   2:11:27  Liesbeth Brama 
VSE(479)   2:11:29  Charlotte Sanders 
V45(191)   2:11:53  Rosa Oliver Betrian 
V65(7)   2:11:53  Arien Wijnants 
M65(71)   2:13:27  Frans Erwich 
M70(11)   2:15:47  Peter Eggermont 
V45(215)   2:16:31  Marijke Klement 
M55(404)   2:17:28  Gerard van Maanen 
V40(288)   2:17:34  Annique van den Boogaart 
VSE(551)   2:18:31  Lindy de Leeuw 
M65(76)   2:18:31  Wim Moolhuysen 
M65(78)   2:19:03  Chiel Overduin 
M50(687)   2:19:05  Andre Papilaja 
M60(210)   2:21:38  Albert Romani 
M40(999)   2:23:57  Laurens Driessen 
V35(246)   2:26:35  Sacha van Zanen 
M45(974)   2:27:39  Stefan Wagenaar 
VSE(594)   2:30:29  Sandra Craandijk 
V40(324)   2:37:06  Marije Tiggelman 
V55(55)   2:40:49  Margery Mahler 

Vrijdag 16 maart jongst leden is Herma van Nus na 
een ernstig fietsongeval overleden.
In 1994 werd Herma lid van the Hague Road Run-
ners. Zij was lid van de loopgroep van Ben van Kan. 
Zij was een gewaardeerd en actief lid van onze ver-
eniging. Zo heeft zij ondermeer als fietsbegeleid-
ster de Roparun gedaan. Herma was sportief en 
hield van wandelen en fietsen. Met dit beeld van 
haar zal zij in onze herinnering blijven en wij zullen 
haar oprecht missen.          Bestuur HRR en leden

In Memoriam Herma van Nus


