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

Begin juni ging de loopgroep van Henk van 
Leeuwen een weekend naar Noord-Limburg. 

Het weekend begon al op vrijdagmiddag 1 juni. 
Iedereen kwam op eigen gelegenheid naar het 
vakantiepark Maas en Bos in Wellerlooi. Henk 
had voor ons geregeld dat we voor een vrienden-
prijs gebruik mochten maken van de chaletjes die 
hij zelf de maanden daarvoor had gerenoveerd. 
Wat in de jaren zeventig nog een stacaravan 
heette, heet anno 2012 chalet. De vierpersoons 

chaletjes waren netjes en comfortabel.
Iedereen die mee wilde met het weekend – part-
ners mochten ook mee – kwam geleidelijk aan 
op het vakantiepark. Henk had van tevoren al 
een indeling gemaakt wie bij wie in een chaletje 
mocht en verdeelde de sleutels. Uiteindelijk was 
het een flinke groep van ongeveer 30 deelne-
mers die naar het weekend Wellerlooi ging. 
Voor mij waren er naast de trouwe lopers die 
regelmatig naar de trainingen komen ook wel 
veel onbekende gezichten. Daar was ik er voor 
velen waarschijnlijk ook eentje van; ik was begin 
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maart naar de loopgroep van Henk gegaan om te 
herstellen van een blessure.

Het vakantiepark Maas en Bos is mooi gelegen in 
een rustig omgeving met bossen en heide, een 
beetje afgelegen van de ‘bewoonde wereld’. Op 
vrijdagavond ging ik met een flinke groep met 
verschillende auto’s naar Nieuw Bergen om een 
restaurant te zoeken. We vonden er restaurant 
‘De 3 Rheeën’ (gespeld met een h!) langs een 
doorgaande weg met een zaal voor feesten en 
partijen. Het etentje bij ‘De 3 Rheeën’ was een 
gezellig begin van ons weekend Wellerlooi. Bijna 
iedereen nam als voorgerecht de aspergesoep 
en die smaakte prima. Noord-Limburg is het 
aspergegebied van Nederland. Langs de weg 
tussen Wellerlooi wordt het ‘witte goud’ te koop 
aangeboden.

De volgende dag, zaterdag 2 juni, begon nog 
voor de brunch met een lange warming-up in 
de bossen in de omgeving van het vakantiepark. 
Bijna de hele groep was aanwezig. Terwijl er voor 
dit weekend slecht weer was verspeld bleek het 
heerlijk weer te zijn. Iedereen had wel zin om 
wat te gaan rekken in strekken in de prachtige 
omgeving van Wellerlooi. Na de warming-up 
kregen we een brunch aangeboden door het 
management van het vakantiepark.

Een paar uur later kregen we waarvoor we eigen-
lijk gekomen waren: een training in het natuur-
gebied Maasduinen. Bij deze training was het 
aanzienlijk minder druk dan bij de warming-up 
’s morgens. Sommigen hadden ervoor gekozen 
om te gaan shoppen in het 50 km. noordelijker 
gelegen Nijmegen. Ik deed mee aan de training. 
Henk, herstellende van een blessure, reed op 
een fiets met een kaart voor ons uit. We liepen 
uiteindelijk 9,1 km. over een prachtige heide. De 
zon scheen volop. Het was een lekker trainings-
rondje in een mooie omgeving.
Zaterdag aan het einde van de middag gingen we 
weer met een stoet van auto’s op pad om te gaan 
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Door: Stan Morre

eten in Hotel Arcen in het gelijknamig dorpje. We 
arriveerden vroeg waardoor we nog wat in het 
dorpje langs de Maas konden gaan wandelen en 
even op het terras van het hotel in de zon een 
drankje konden nemen. Omdat we met bijna de 
hele groep in Hotel Arcen gingen eten had Henk 

voor ons een tafel gereserveerd. We konden al-
lemaal aan dezelfde lange tafel zitten. Om het de 
kok van het hotel het niet te moeilijk te maken 
konden we kiezen uit twee menu’s. Ik besloot om 
wederom te gaan voor de asperges. Deze keer 
niet als voorgerecht maar als hoofdgerecht. De 
asperges met zalm waren heerlijk, maar het had-
den er voor mij wel wat meer mogen zijn. Een 
dagje bewegen in de buitenlucht maakt hongerig.

De volgende dag, zondag 3 juni, bleek de weers-
voorspelling voor dit weekend helaas toch nog 
uit te komen. Er was voor het hele weekend 
langdurig regen voorspeld. ‘s Morgens regende 
het al pijpenstelen en omdat er nauwelijks wind 
stond leek het erop dat het niet snel zou gaan 
ophouden. We zouden op zondag met de groep 
een flinke wandeling gaan maken van een kilo-
meter of twintig. Daar had niemand zin in in de 
stromende regen. De wandeltocht viel letterlijk 
in het water. Dat was jammer omdat de zaterdag 
juist zo lekker was verlopen. Uiteindelijk keerden 
velen vervroegd naar huis of gingen shoppen 
in de Designer Outlet in Roermond. Wellerlooi 
bleek desondanks toch wel een mooie omgeving 
te zijn voor ons uitje.

Over de grens
Als redactie proberen we iedere keer weer een gevarieerd nummer uit te brengen met 

artikelen die aansluiten bij de belangstelling die er leeft binnen de club. Het is een blad voor, 

maar vooral ook door de clubleden. Om te weten wat er onder jullie leeft willen we graag een 

enquete houden.  Daarbij gaat het niet alleen over jullie achtergrond, maar ook over jullie inte-

resse voor het blad. Op de achterkant vinden jullie een link naar de vragenlijst die we hebben 

opgesteld. We willen deze enquete van harte bij jullie aanbevelen.

Deze laatste Hot Road Review van dit jaar bevat weer een diversiteit aan onderwerpen. De 

rode draad in dit nummer is het overschrijden van grenzen in een brede betekenis. O.a. erva-

ringen van expats, verslag van een survivalrun, lopen op Texel, de Zwitserse Jungfraumarathon 

en het gebruik van social media. Veel leesplezier!

De redactie
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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 25 januari  2013. 

Stukken aanleveren kan via:  redactie@hagueroadrunners.nl

Redactie   – Marty Messerschmidt,Marion van Griethuizen, 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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Berichten vanuit 
het bestuur
Bestuursvergadering 21 augustus 2012 
- Er is gelukkig belangstelling van een aantal 
leden om de trainerscursus te gaan volgen.
- HRR sponsort de Zwarte Marathon door de 
wedstrijdklok uit te lenen.
- Er zijn plannen om het clubblad minder fre-
quent of minder uitgebreid uit te brengen. Het 
bestuur heeft hierover contact met de redactie.

Bestuursvergadering 19 september 2012  
-  De werkgroepen uitbreiding clubhuis zitten niet 
stil. Er zijn informatieavonden voor de leden op 
24 en 26 september na de training.
- De conceptbegroting is besproken en de defini-
tieve begroting wordt gepresenteerd op de ALV 
van 22 oktober. 
- Het kapotte slot van de serredeuren is vervan-
gen. Kosten: 250 euro.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Toon de Graauw:  Voorzitter
Willem van Prooijen:  Penningmeester
Paulien Wijnvoord:  Secretaris
Izaak Luteijn:  Wedstrijdsecretaris
Roel Gort:  Bestuurslid commissies

Van de ledenadministratie
Door: Willem van Prooijen

Zoals elk jaar krijgen we in het najaar weer veel aanmeldingen; allen van harte welkom! Ook voor de 
bestaande leden is dit de tijd om aan de conditie te werken. Maar er zijn soms omstandigheden waar-
door mensen hun lidmaatschap helaas niet kunnen voortzetten; bedenk dan dat de uiterste datum 
om op te zeggen 1 november is! Iedereen (met e-mail) heeft van mij een controlemail gekregen met 
een herinnering daaraan. Reageer daar dus tijdig op mocht dat van toepassing zijn .

De nieuwelingen:
Tiny Roessen
Marlies Dopmeijer
Sigita Zideluna
Lara Fritz
Leo van Kampen
Sacha Zijlmans (opnieuw)
Bastiaan Ouwehand
Carme Almarza
Nathalie Braakman
Lisa Heitkamp (opnieuw)
Sille Jansen
Fred Tangelder
Siep Nieuwzwaag
Korina Baar
Linda de Jong
Kirsten Zoun

Edmée Warneke
Arlieneke Voogt
Els Douma
Nienke Oosterhoff
Rutger Cornets de Groot
Trudy de Muinck (opnieuw)
Judith de Ruijter (opnieuw)
Jolette Kramer-Buskens
Wilma Kikkert
Yehuda Samson
Suzanne Wilders
Christie Jacobs
Remon de Klerk
Hendrike Oosterhof
Caroline de Vogel
Adolfo Benedetti
Linda Spaans-Frerichs

Patricia Stekelenburg
Saskia van der Wolk
Corrie van Bueren (opnieuw)
Rob Scholtes (opnieuw)
Simone Scholte
Maud de Bruijn
Steven Boom
Sharine Verboon-Girigori
Linda van der Graaf
Anita Dobbelaar
Jose Koellin-Koppers
Erik de Lange
Fokko van den Bosch
Danielle Lubberts
Bibiane Blijswijk
Tardia Page

GEZOCHT

Vrijwilligers voor het 
onderhoud van onze mooie 

HRR clubtuin

Wie geniet er nu niet van onze mooie HRR 
Clubtuin?
Gezellig samenwerken met medevrijwilligers 
in een heerlijke omgeving en goede sfeer. Voor 
koffie en thee en broodjes wordt gezorgd, want 
wie hard werkt in de clubtuin moet goed eten en 
drinken.
Als u gelegenheid heeft, kunt u elke woensdag 
vanaf 15.30 uur werken in de HRR- Clubtuin
Ook zaterdag wordt er om de drie weken vanaf 
11.30 tot 15.30 gewerkt in de tuin
Geinteresseerd? 
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

JELLE VAN DER VEEN  -  070-323.60.92 of 
 010 413.27.90 -
 f2hveen54@hetnet.nl
JOHN AGTEROF -  06-5159.7267 of
 070-360.07.86 -   
 j.c.agterof@planet.nl
PETER BARNARD - 06-2162.8363 of
 070-382.46.26 
 pbarnard@hetnet.nl
 
De tuincommissie

OPROEP
Voor de volgende editie van de Hot Road Review 
zijn we op zoek naar hardloopfoto’s ‘uit de ouwe 
doos’. Het lijkt de redactie leuk om een fotocol-
lage te maken van oude hardloopfoto’s. Heb jij 
nog een leuke, mooie, grappige, ontroerende 
of bijzondere foto gerelateerd aan (hard)lopen 
liggen thuis, scan deze dan in en mail deze naar 
redactie@hagueroadrunners.nl. Voeg er een 
klein onderschrift bij van maximaal 3-4 regels. Je 
ziet je foto dan terug in het komende clubblad!

Van de Voorzitter

"Onze vereniging"

Bij het verschijnen van dit nummer van de Hot 
Road Review hebben we de algemene ledenver-
gadering van het najaar weer achter de rug. Op 
deze vergadering werd de begroting voor 2013 
vastgesteld. Het vaststellen van de begroting 
in onze bestuursvergadering voorafgaand aan 
de ledenvergadering is altijd een stevig discus-
siepunt. Waarom? Wel, het is natuurlijk span-
nend of we het nieuwe begrotingsjaar positief 
kunnen draaien. Het is telkens weer de vraag  
of we met de inkomsten die we hebben uit de 
contributie, samen met de baropbrengst ook 
nog meer activiteiten kunnen plannen of dat we 
de contributie moeten verhogen. Gelukkig kan 
de penningmeester dank zij een goede (leden)
administratie en dank zij een prima financieel 
barbeheer elk jaar een sluitende begroting 
presenteren. Daarbij is een niet te verwaarlozen 
factor de jaarlijkse lichte groei in ledenaantal, 
wat ook tot meer inkomsten leidt. In de begro-
ting 2013 heeft de penningmeester deze keer de 
budgetten verhoogd die ingaan op de vragen uit 
vorige algemene ledenvergadering. Zo is het bud-
get voor de vrijwilligers fors opgehoogd en een 
nieuwe begrotingspost voor de introductie van 
nieuwe leden opgenomen. Twee onderwerpen 
die van belang zijn in elke vereniging. Immers, 
zonder vrijwilligers kan een vereniging moeilijk 
voortbestaan en nieuwe leden moeten zich snel 
thuis kunnen voelen in de vereniging. Gebeurt dit 
niet, dan verdwijnen ze weer.

Er is nog meer goed nieuws te melden. Uit de 
evaluatiegesprekken die de Technische Com-
missie en het bestuur 2 jaar geleden met de 
trainers hebben gehouden, kwam naar voren dat 
vijf trainers binnen enkele jaren willen stoppen 
met trainen. Voor de TC en bestuur een zorgelijk 
punt. Wij hebben destijds de trainers gevraagd 
om in hun loopgroep hierover te spreken en 
leden te stimuleren om de trainerscursus te gaan 
volgen. Met succes! In november starten vier van 
onze leden met de trainerscursus van de Atletiek 
Unie. Als het goed gaat komen in het voorjaar 
drie vrouwen en een man het trainerscorps ver-
sterken. Een goed begin van de vernieuwing van 
het trainerscorps. 

Het bestuur heeft in augustus een start gemaakt 
met het meerjarenbeleidplan 2013-2016. In 2016 
worden de Europese Atletiekkampioenschap-
pen in Amsterdam en de Olympische spelen in 
Brazilië gehouden. Vooralsnog hebben we geen 
doelstellingen opgenomen die er naar  streven 
hier lopers naar af te vaardigen. In het verleden 
heeft een keer een HRR-lid deelgenomen aan 
het WK in Stuttgart en de OS in Atlanta. Op dit 
moment hebben we geen lopers die zo snel gaan 
dat ze naar uitzending toe kunnen groeien. 
Het bestuur wil in het meerjarenplan onder 
andere aandacht besteden aan de organisatie 
van de loopgroepen. Blijven de loopgroepen de 
geijkte structuur houden of kunnen we hier vari-
atie in aanbrengen. Er kunnen bijvoorbeeld meer 
‘project’- loopgroepen opgezet worden, zoals we 
die kennen van de beginners groep, Hague CPC 
running, en de voormalige marathongroep. Ook 
zouden we er over kunnen denken om naast de 
duurlopen in het weekeinde andere vormen van 
looptrainingen te introduceren. Dit is dan weer 
afhankelijk van het aanbod van de trainers. 
Er is nog veel werk te doen maar we streven er 
naar om op de algemene ledenvergadering in 
het voorjaar van 2013 het meerjarenplan vast te 
laten stellen.

Toon de Graauw
voorzitter

Enquête over 
Hot Road Review
De redactie wil graag weten wat jullie van het 
blad vinden. Dat komt niet alleen voort uit een 
behoefte aan feedback, maar ook uit de ervaring 
dat het steeds meer moeite kost om voldoende 
kopij binnen te krijgen. Daarom een enquête 
waarin ook gevraagd wordt naar jullie mening 
over de inhoud, de frequentie en de relatie met 
website en social media.
Op de laatste bladzijde staat een link naar de 
vragenlijst. We hopen op een massale respons!

De redactie
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Fisherman’s Friend Strongmanrun…niet voor watjes!

Zondag 9 september 2012 vond de eerste Strongmanrun in 
Nederland plaats. Deze bijzondere hardloopwedstrijd met 
hindernissen, georganiseerd en gesponserd door Fisher-
man’s Friend en Discovery Channel,  werd gehouden in de 
bossen van Hellendoorn. Deelnemers moesten een parcours 
van 18 kilometers lopen met onderweg 23 hindernissen die 
overwonnen moesten worden.

Razend populair in Duitsland

Wat in 2007 in Duitsland begon met 1600 
deelnemers op een militair oefenter-

rein in Munster, is nu het zwaartse, grootste en 
meest fascinerende loopsportevenement in zijn 
soort.  Bilal Durmaz, een van de organisatoren in 

Hellendoorn, heeft vaker aan de 
Fisherman’s Friend Strongmanrun 
meegedaan. “In Duitsland is het 
enorm populair. Vorig jaar deden 
er maar liefst 12000 deelnemers 
uit 40 landen mee. En er was een 
wachtlijst van 3000 mensen!” 

Nu ook in Nederland
“ En wat die Duitsers kunnen, dat 
kunnen wij ook” moeten de Zwit-
sers, Belgen en Fransen gedacht 
hebben. Want ook hier worden 
deelnemers uitgedaagd om af te 

zien. Nederland kon natuurlijk niet 
achterblijven, en dus organiseerde 
STRONGweb ook in Nederland ‘de 
zwarte cross onder de hardloop-
wedstrijden’. 

Inschrijven maar…
Joury en ik waren meteen enthou-
siast toen we deze oproep zagen, 
en schreven ons dan ook snel in. 
Dat ik de race wat onderschat 
had, is een understatement. Spijt 
achteraf? Nee, niet achteraf, maar 
wel na 3-4 km, en toen had ik er nog 14 te gaan!  
Want dat de strongmanrun niet voor watjes is, 
dat werd mij wel duidelijk!

Don’t cry, run!
De hindernissen waren pittig, maar vooral het 
parcours was zwaar. Grote stukken bospad, in het 
mulle zand omhoog en een lange race. Rennen 

door een windtunnel, springen in en klimmen uit 
een container met water, tijgeren onder netten 
door, klimmen over autobanden… Het was wel 
ontzettend leuk om te doen! Al kwam het genie-
ten wel wat meer pas NA de finish. Wat waren 
we kapot! 
Achteraf was ik ontzettend trots op mijn finish bij 
de eerste 20 vrouwen. Joury, bedankt, zonder jou 
had ik het niet gered! Enne, volgend jaar weer?

Door: Patty Kuiper

2500 deelnemers was het streven…
3500 inschrijvingen werden het…

3350 deelnemers verschenen aan de start…
3275 deelnemers haalden ook daadwerkelijk de finish…

… en hiervan was slechts 10% vrouw!

6e Perdijkloop: 
31 km windkracht 5 tegen!
Zaterdag 25 was alweer de 6e editie van de 

Perdijkloop. Voor de mensen waar geen bel-
letje gaat klinken bij de naam van deze loop een 
korte introductie over het ontstaan en aard van 
de loop. De groep van trainer Frans Perdijk traint 
voor deelname aan marathons. Bij die trainingen 
horen ook lange duurlopen tot wel 35 kilometer. 
Meestal vinden deze lopen plaats vanuit de club. 
De klinkers van het fietspad richting Katwijk en 
bochten in het rondje Vlietlanden staan dan ook 
in het geheugen van de lopers gegrift. 

Om wat variatie in de scenery aan te brengen 
bedacht één van de groepsleden een alternatief 
parcours: Een tocht over de Afsluitdijk. Naast 
trainen van de afstand ook een karaktervor-
mende aangelegenheid! En zo was de Perdijkloop 
(inderdaad genoemd naar de trainer) een feit.
De lustrumeditie in 2011 stond nog velen bij, 
speciaal vanwege de barre weersomstandighe-
den in het laatste deel (storm, hagel, windhozen, 
onweer). Desondanks was de opkomst dit jaar 
overweldigend. Maar liefst 25 deelnemers (een 
absoluut record!) meldden zich zaterdagochtend 
25 augustus aan de start in Zürich, de Friese kant. 
Sommige toch wel ietwat zenuwachtig, ondanks 
het uitblijven van alarmerende weersvoorspel-
lingen. 

De tocht zelf volgde het bekende recept: Het 
eerste deel (16 km) werd als groep afgelegd. Na 
de eerste rust kon ieder zijn eigen tempo gaan 
volgen. Voor een groot deel van de groep dus 

een tandje erbij. En na de tweede rust konden 
alle remmen los in de laatste 7 km.
Dit jaar geen extreme weerstomstandigheden. 
Ondanks enkele buien was de temperatuur aan-
genaam om te lopen. Wel karaktervormend was 
de wind: 31 km windkracht 5 pal tegen bleek niet 
makkelijk. De foto’s geven een sfeerimpressie.
Dit jaar na afloop wel een nieuwigheidje na 
afloop. De viskraam in Den Oever moest het dit 
jaar helaas zonder onze klandizie en verkleed-
show stellen. De benodigde koolhydraten, suikers 
en eiwitten konden dit jaar in een heus restau-
rant worden bijgevuld. Met dank aan de koude 
kant van familie van Willem. Een aanrader voor 
volgend jaar.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jolan-
da en de trainer, die ook dit jaar op uitstekende 
wijze de fourage onderweg voor hun rekening 
hebben genomen. 

Het is geen democratie!!!
De laatste trainingen voor de vakantie waren vooral nat. Leuk om volwassen ke-
rels te zien veranderen in in plassen stampende kids, maar gelukkig brak toch de 
zon weer door. Zo kon de groep Ed Zijl hun zomertrainingen enthousiast aanvan-
gen, terwijl Ed zich ontspande na een jaar lang present te zijn geweest.

Door: Birgitta van Elferen

Zoals elk jaar nemen een aantal atleten uit 
Ed’s groep enthousiast zijn trainingen over.  

Zo blijft de zomer  afwisselend en voor ieder 
wat wils. Dit jaar was het aanbod zo groot, dat 
we vooraf zelfs een schema moesten opstellen. 
Dankzij ieders inspanning is het allemaal super 
verlopen! 

Lopen is één ding….

Afwisseling doet trainen
Een lange duurloop over het strand, een 
onbekend stukje Haags Bos, schaatstraining, 
bootcamp en veel techniek. Dit laatste werd 
verzorgd door gasttrainer Roché. Voor het eerst 
hielden we ons mond dicht tijdens het inlopen en 
luisterden we naar onze ademhaling en voetstap-
pen. We oefenden met bochtjes lopen, hogere 
pasfrequenties en kwamen erachter dat lopen 
één ding is maar technisch goed lopen toch echt 
iets anders! Met een scherp, ervaren oog hield 
Roché ons goed in de gaten. Complimenten voor 
de groep maar ook voor de enthousiaste trainer 
na afloop.

Leo, de Trainert, trakteerde ons op een pittige 
interval training. Gelukkig rond de pomp in 
Clingendael, want de zomer leek intussen haar 
intrede definitief te hebben gedaan. Met de fluit 
en de secondenwijzer probeerden we niet uit te 
glijden op de gladde paadjes. De overgang naar 
de schaatsbaan leek ineens niet meer zo heel erg 
groot.

Kabouters in het bos                                                                                                                                    
Dat ook het Haagse Bos een kabouter herbergt, 
daar kwamen we achter tijdens de training van 
Viviane. Geheel onverstoord zag hij ons rondjes 
rennen en verblikte zelfs niet toen we met hem 
op de foto gingen. De trainster voegde met deze 
training heel wat leuke parcourtjes toe aan ons 
toch al uitgebreide assortiment. Complimenten!

Heb ik daar ook spieren dan?
Uiteraard kon de bootcamptraining van Patty 
dit jaar niet ontbreken. Dit jaar zelfs tweemaal, 
waarbij de ene keer werd gebattled en de andere 
keer met een touw werd gerend. Het moet er 
vreemd hebben uitgezien: tijgeren in de blub, 
sjouwen met autobanden en een ouderwets 
spelletje “flesjespik”. En waarom zou je in he-
melsnaam gaan rennen met een dikke kabel. Het 
touwtrekken is toch geen olympisch onderdeel 
meer?! Gelukkig geen blessures, hooguit flinke 
spierpijn.

… maar technisch lopen is toch echt iets anders!
En hoe dat dan zit met die democratie? Tja, elk 
jaar meent iemand de weg beter te weten dan 
de inval-trainer. Het lijkt een beetje op verkiezin-
gen, de beste stuurlui staan aan wal. Soms moet 
je even geduld hebben en dan kan een nieuw 
paadje wel eens de mooiste uitzichten opleveren. 
Het waren vier mooie weken!

Bedankt: Ton, Ruud, Viviane, Roché, Leo en Patty 
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CONDITIO OP TEXEL
Na drie maal wandelen in Limburg, nu naar het eiland Texel. Ca 22 km lang en 
het breedste deel is 9 km. Vermoedelijk bij weinigen bekend, maar het is de STAD 
Texel, want in het jaar 1415 kreeg het stadsrechten !
Door: Sonja van As

Texel, ook goed bekend bij  Ëd & Willem, niet 
de GEBROEDERS BEVER, maar twee gewaar-

deerde Roadrunners. Helaas was  Jean Beeren, 
de “wandelorganisator en regelneef” verhinderd 
mee te gaan. 
Zestien liefhebbers stonden op dinsdag 15 mei 
om 10.30 uur in Den Helder te wachten op de 
TESO-boot om het Marsdiep over te steken. On-
geveer 20 minuten varen, vergezeld van tiental-
len meeuwen, die op een stukje brood loerden. 
Zij maakten schitterende duikvluchten om het 
eten te bemachtigen.

Wij overnachtten in de Stay Okay, eerder basis 
van een trainingsweekend. De auto’s werden 
verlaten, Den Burg even aangedaan en daarna 
begon de wandeling richting Oudeschild. Via 
een smal pad met  aan weerszijden “tuunwal-
tjes”, gemaakt van opeengestapelde plaggen. 
In het oude deel van Texel is weinig water en 
daarom zijn er geen sloten en markeren deze 
tuinwalletjes de percelen. De vele lammetjes 
in de weilanden waren al flink gegroeid. We 
bezochten de begraafplaats van de Georgiërs,. Zij 
kwamen aan het einde van de 2e wereldoorlog 
in opstand tegen de Duitsers.  Meer dan 400 van 

hen en ruim 100 Texelaars kwamen hierbij om 
het leven. Via de Waddendijk, met uitzicht op 
de drie gerenoveerde schansen, verdedigings-
werken uit vorige eeuwen, naar de haven van 
de vissersplaats Oudeschild. Daar aan  boord 
van een garnalenkotter gestapt om een tochtje 
te maken over de Waddenzee. Tijdens de vaart 
werd een net overboord gezet en na een poosje 
weer opgehaald, waarna de vangst werd beke-
ken en we tekst en uitleg kregen over hetgeen 
gevangen was. De bijvangst ging weer overboord 
en de garnalen werden aan boord gekookt en 
de liefhebbers konden ze pellen en opeten. Het 
was jammer dat het hoog water was, zodat we 
geen zeehonden op de (anders) drooggevallen 
zandbanken konden zien liggen. Wel zagen we 
een paar zeehondenkopjes boven water, die ons 
nieuwsgierig  aanstaarden Na dit avontuur weer 
naar Den Burg. Onderweg langs de Skilsloot, 
waarover  vroeger de zeelieden, die op de Rede 
van Texel lagen, hun drinkwater  vervoerden. 
IJzerhoudend water, dat lang goed bleef op weg 
naar de Oost, werd speciaal hier  ingeslagen. De 
putten, waaruit het water gehaald werd heten nu 

Wezenputten, omdat het geld aan de opvang van 
wezen werd besteed. Via het Skillepaadje naar 
de “Hoge Berg”, wel 28 meter boven N.A.P.. Den 
Burg kwam in zicht en een lekker Texels biertje 
voor het diner was niet te versmaden.
Na het diner waren de meesten van ons snel ver-
dwenen, rozig van de zon en wind, om tijdig te 
gaan pitten. Enigen gingen nog een rondje door 
Den Burg en kwamen doornat thuis vanwege een 
stevige regenbui.

Moeder en dochter
Geluk is... samen de moeder/dochterrun lopen 
van de Utregse meidenloop!
Een tip voor andere Haagse hardloopmoeders 
volgend jaar?

Moment of fame
Door: Ed Reinicke

Soms word je als groep en trainer verrast tijdens 
een training. Zo waren wij op een doorsnee 
woensdagavond in Clingendael met een leuke 
training bezig toen er in de Hollandse tuin een 
fotograaf met een model een fotoshoot ging 
maken. Nieuwsgierig als ik ben, maakte ik tussen 
de oefeningen door een kort praatje met de 
fotograaf. Een en ander had als gevolg dat de 
fotograaf voorstelde om een foto van de groep 
te maken met het model op de voorgrond. Deze 
prachtige foto is dan ook het resultaat waarvoor 
dank aan Abdoelsamath van foto Jaadu. Wie 
durft te zeggen dat hardlopen saai is??

Clingendaelcross zondag 
11 november, 11.00 uur

Op zondag 11 november organiseert The Hague 
Roadrunners voor de 14e keer de Clingendael-
cross. Een echte cross over ruiter- en onverharde 
bospaden en heuvels in Clingendael.

Er is een trimloop van 4,7 en 
een wedstrijd van 7,1 km
Beide starten om 11.00 uur.

De Clingendaelcross is de eerste van vier crossen 
als onderdeel van het 1 vd 4 Haaglanden Hard-
loopwinkel Crosscircuit, dat georganiseerd wordt 
door de verenigingen HRR, Haag Atletiek, Sparta 
en de Koplopers .
Leden van deze verenigingen doen, als zij voorin-
schrijven middels lijsten op hun club, gratis mee. 
Voor anderen bedraagt de inschrijving € 2,-. Er 
is een loterij op startnummer. Prijzen worden 
beschikbaar gesteld door de Hardloopwinkel.

Van de vier crossen wordt een klassement opge-
steld. Iedereen die aan 3 van de 4 crossen heeft 
meegedaan wordt in de einduitslag opgenomen.

Natuurlijk doen er dit jaar veel Roadrunners mee. 
Wil je niet meedoen, maar kom je toch kijken, 
dan kunnen we wel een paar mensen gebruiken 
die op een strategische plek de lopers in goede 
banen leiden. Geef je op bij Jan Baelde of je 
trainer.

Voorinschrijven kan via de HRR internet-site 
www.hagueroadrunners.nl 
 
Tot 11 november!!

CPC TRAININGSWEEKEND 
25/26/27 januari 2013 

Zet alvast je agenda: 
Het CPC trainingsweekend vindt 
dit seizoen plaats op 25/26/27 
januari. We gaan naar de Stay 
Okay in Domburg. Nadere informa-
tie volgt via de website en email.
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Een wedstrijd met een staartje
Hoewel afgelopen zomer wat temperatuur betreft geen excuus was om het rustiger aan te doen, 
staat het lopen in de zomer bij velen van ons op een laag lager. De Vlietloop, op 2 september, is dan 
de eerste confrontatie. Hoe staat het met de conditie en hoe was dat ook alweer, afzien?

Door: Hester van Leeuwen

Op zondag 2 september was het zo-
ver. De Vlietloop. Als medewerker 

van de gemeente Voorschoten was dit 
voor mij natuurlijk een wedstrijd waar 
ik aan mee wilde doen.
De dag begon goed, want ik mocht 
de oranje Panda van groepsgenoot 
Birgitta besturen. Dit is mijn oude auto 
die ik haar en Francesco een paar jaar 
geleden heb gegeven. Het is altijd weer 
heerlijk om in dat koekblikkie rond te 
rijden en te zien dat alles nog werkt. Er 
zijn zelfs details toegevoegd, zoals een 
sigarettenaansteker voor de Tomtom 
en een rechter buitenspiegel.
Onderweg leek het er nog op dat het 
zou gaan regenen. Donkere wolken 
hingen in de lucht, maar in Voorscho-
ten keerde alles ten goede. Ik besloot 
in korte mouwen te gaan lopen en dat 
was maar goed ook, want het werd 
echt warm.
De start zou om tien over twaalf zijn 
en om half twaalf stond de afspraak 
met onze trainer Ed Zijl om in te lopen. 
Ieder jaar lopen we de eerste kilometer 
als inloopstukje en dan gaan we bij het 
bruggetje naar links richting de finish. 

Daar heb ik nog wat heen en weer 
gedrenteld en inmiddels was ik ook al 
een aantal collega’s tegengekomen uit 
Voorschoten en Wassenaar. Binnenkort 
zijn dat allemaal echte collega’s,  want 
vanaf 1 januari zijn we ambtelijk geïn-
tegreerd als gemeente Voorschoten en 
Wassenaar. Dus ik weet niet wat voor 
loopjes er in Wassenaar zijn, maar die 
komen er dan bij vanaf volgend jaar.
Met zijn achten (inclusief Ed) stonden 
we aan de start, met zelfs ook nog 
wat aanmoediging van een training-
groepsgenoot. Iedereen liep prima. Het 
was echt warm, dus het was zweten. 
Bij de mannen werd Max 42ste en Ed 
eindigde daar tien plekken achter. Bij 
de dames speerde Patty naar een tijd 
van 21.55. Graag had ik ook laag in 
de 22 gelopen maar dat zat er niet in. 
22.49 is natuurlijk ook prima. Birgitta 
en Petra werden door Appie gecoacht 
en met 23.16 en 23.24 hadden ze ook 
hele goede tijden. Dat is voor herhaling 
vatbaar, dat coachen door Appie! Mir-
jan eindigde nog net onder de 25. We 
konden allemaal trots zijn op onszelf.
Toen ik de woensdag erop ging lopen 
toen kwam ‘het staartje’. Ed ging 

inzetten op de techniek, want uit de ge-
maakte foto’s bleek dat het er allemaal 
niet meer zo strak uit zag vlak voor de 
finish. Ik weet niet hoe representatief 
foto’s van vlak voor de finish zijn, maar 
ik denk dat het er niet de hele loop zo 
heeft uitgezien, of dat hoop ik maar. Zo 
liep ik op de buitenkant van mijn voet. 
Dit is vastgelegd op de gevoelige plaat, 
dus ik kan het niet ontkennen. Deze 
foto wilde ik natuurlijk liever niet in het 
clubblad bij dit stukje hebben. Wel wil 
ik graag mijn loopstijl verbeteren en 
efficiënter maken, maar aan het eind 
van het wedstrijd ben je wel moe. Dus 
misschien dat het er dan altijd wat min-
der goed uitziet. Maar altijd goed als je 
trainer de loopstijl analyseert en met 
opbouwende kritiek komt, zodat dit 
je lopen ten goede komt. Dat belooft 
wat straks met het Zorg en Zekerheid 
circuit. Met nog een beetje trainen 
moet het toch lukken om dan ook de 
laatste vijftig meter keurig te lopen en 
laag in de 22 (wellicht nog een keer net 
eronder) te kunnen eindigen. Vier no-
vember is de eerste wedstrijd en daar 
kijken we met zijn allen van de groep 
van Ed naar uit. 

Texel Halve Marathon
De allerleukste halve die ik ooit heb gedaan.

Door: Willem van Prooijen

Voordat je  nu meteen je agenda pakt en in 
2013 en volgende jaren de laatste zondag 

van september gaat reserveren wil ik je waar-
schuwen: als je niet een nacht voor je computer 
ervoor over hebt, vergeet het dan maar. De 
wedstrijd is in zijn 6-jarig (!) bestaan dermate 
populair geworden dat de inschrijving meteen 
al de grootste hindernis vormt. Omdat vanaf de 
boot wordt gestart is er een keiharde limiet voor 
het aantal deelnemers en wel 1650 (misschien 
volgend jaar iets meer omdat dan een groter 
schip in de vaart wordt genomen). Toen dit 
voorjaar op een zekere middernacht de inschrij-
ving openging, was om half zeven de volgende 
ochtend die limiet reeds bereikt. Je moet er dus 
wat voor over hebben!
Aangezien mijn nachtrust mij heilig is ben ik daar 
dus ook maar niet aan begonnen, ook al had 
ik het graag gewild. Clubgenoten van AV Texel, 
waar ik gastlid ben, vroegen mij met regelmaat 
of ik ook meedeed waarop ik dan beteuterd 
moest ontkennen. Totdat afgelopen zomer de 
beheerder, Peter Witte genaamd, van camping 
Loodmansduin waar wij onze stacaravan hebben 
staan, mij vroeg of ik zin had om aan de Halve 
Marathon mee te doen. Peter is zelf ook loper 
en was bezig een businessteam te creëren voor 
Texel Campings. Nu, daar had ik weinig bedenk-
tijd voor nodig!
Zo gebeurde het dus dat ik zondagochtend 30 
september bij de receptie van onze camping aan 
kwam lopen samen met zoon Floriaan, die een 
(gewoon) startnummer had kunnen overnemen 
van een geblesseerde clubgenoot alhier. We 
maakten kennis met de andere leden van het 
team, kregen een prachtig shirt uitgereikt met 
enige reclame erop en stapten in een busje van 
de camping dat ons naar de haven vervoerde. 
Want ja, de Texelaars moeten dus eerst in de 
boot naar Den Helder. Er is geen andere manier 
om op het autodek te komen van waaruit de 
start plaatsvindt.

Op de boot bleek de stemming er al goed in te 
zitten. De kantine was afgeladen vol met de ca. 
400 Texelaars. De boot was de Schulpengat, dat 
is van de huidige 2 TESO-boten de oudste en 
kleinste. Speciaal voor deze gelegenheid voer hij 
extra tussen de gewone dienstregeling door. Een 
maandje daarvoor was deze tijdelijk omgedoopt 
in de Dorian van Rijsselberghe ter ere van Texels 
Olympische winnaar bij het windsurfen. Ik ging 
omlaag naar het autodek om in te lopen en wat 
praatjes te maken met de Texelaars die ik intus-
sen ken. De 20 minuten naar Den Helder vlogen 
zodoende om en daar opende zich de klep om de 
ca. 1200 ‘overkanters’ erin te laten. Die ston-
den al te dringen voor de slagboom om zo snel 
mogelijk aan boord te komen voor een gunstige 
startpositie. Toen ze eenmaal aan boord waren 
snapte je ook waarom de limiet zo gesteld was: 
het toch vrij forse autodek was prop- en propvol 
met lopers en loopsters. De gezelligheid werd 
nog verder opgevoerd door een disco kompleet 
met een over the top DJ zodat iedereen stond te 
hossen en te springen dat het een lieve lust was. 
Gelukkig maar dat ook dit slechts 20 minuten 

duurde want het zuurstofgehalte was inmiddels 
angstwekkend aan het afnemen.
Bij het afmeren aan de haven van Texel barstte 
de heksenketel pas goed los. Na het gebruikelijke 
aftellen ging dan eindelijk de klep open en woei 
ons de frisse lucht tegemoet. Direct na de op-
rijplank lagen de chipmatten en daarachter een 
rode loper maar die laatste niet alleen voor ons 
lopers; we werden voorafgegaan door Marlou 
van Rhijn, beter bekend als ‘Blade Babe’, winna-
res op de Paralympics. Nadat zij een meter of 100 
met haar verende tred had afgelegd mochten 
wij dan eindelijk starten op het signaal van de 
misthoorn dat volgens mij van Den Helder tot 
over het hele eiland hoorbaar was. 
Over de loop zelf zal ik niet zoveel vertellen. Wie 
vaker op Texel komt weet hoe het eruit ziet en 
wie dat niet doet moet daar dan maar eens snel 
mee beginnen. Het was mooi weer met wind-
kracht 5 in de rug dus problemen waren er niet. 
De route ging via Den Hoorn, langs de duinen, 
door de bossen (‘De Dennen’), stukje strand, 
weer door de bossen waarbij we langs het ou-
derlijk huis van Dorian kwamen herkenbaar aan 
een groot bord met de bekende 5 goudgeverfde 
ringen, en tenslotte de finish in Den Burg.
Hier werd ons team pas echt in de watten gelegd. 

In het duurste hotel aldaar douchen, eten en 
drinken op kosten van Texel Camping en gratis 
vervoer naar ‘huis’. Ook zoon Floriaan werd ruim-
hartig in het gezelschapje opgenomen. Kortom 
het was een topdag op het eiland!



klassieke uitdagingen voor de “recreatie-alpinist”. 
Bijvoorbeeld de 4000 meter hoge Mont Blanc en 
Monte Rosa in de Alpen en, een niveau hoger, de 
Stok Kangri in India van 6000 meter en de bijna 
even hoge Kilimanjaro in Tanzania, twee jaar 
geleden. Samen met deze hobby en bij afwezig-
heid van wandelingen en toppen om te trainen 
kreeg ik steeds meer interesse in hardlopen. In 
de afgelopen jaren besloot ik marathons te gaan 
lopen, of in elk geval een keer te ondervinden 
hoe dat zou zijn.

Het begon met een discussie met een collega. Hij 
was een snelle loper en leerde me wat basistrai-
ningsprincipes. Ik trainde voor mezelf en finishte 
met veel zweet en trots op mijn eerste marathon. 
Dat was in 2007, in Amsterdam. Daarna volgde 
de marathon van Athene. Die kostte me meer 
moeite omdat hij zwaarder was en ik niet zo goed 
getraind was. 

Ik bedacht dat ik nog wel een paar dingen kon 
verbeteren: trainen in de winter en gevarieer-
dere trainingen. Op dat moment, inmiddels ruim 
een jaar geleden, kwam ik HRR tegen. Ik had al 
wel eens van de club gehoord, maar het was er 
nog niet van gekomen om eens langs te gaan. 
Ik herinner me de woensdagavond dat ik kwam 
kijken nog goed. Ik was helemaal onder de indruk 
van het aantal mensen dat was gekomen om te 
gaan hardlopen....minstens 80 mensen, alle-
maal gekomen voor de trainingen...geweldig!! 
Sindsdien ben ik blijven komen, met uitzondering 
van wat pauzes vanwege het reizen dat ik voor 
mijn werk moet doen, Wat ik leuk vind, is dat we 
altijd een heel afwisselende training hebben, met 
altijd weer andere routes en verschillende typen 
lopen.

Hardlopen in Nederland is heel anders dan waar 
ik vandaan kom: daar ging het altijd bergop-
waarts. Hier is het...gewoon zwaar. Maar toch 
blijf ik het leuk vinden bij de HRR omdat ik altijd 
weer ergens 
in Den Haag 
loop waar ik 
nog nooit ben 
geweest, door 
stille wijken met 
schilderach-
tige huizen met 
rieten daken. 
Soms komen we 
een hert of een 
konijn tegen, en 
is altijd in goed 
gezelschap...

Een van de meest bijzondere trainingen vond ik 
die van afgelopen winter, toen het enkele graden 
onder nul was. Het was een zonnige zaterdag en 
we besloten in de sneeuw richting het strand te 
lopen. Toen we op de top van de duinen kwamen 
hadden we een prachtig uitzicht. Het zeewater 
was warmer dan de lucht en elke golf bracht een 
klein wolkje mist met zich mee. Dat is waarschijn-
lijk een van de mooiste natuurverschijnselen die 
ik heb gezien. Die ochtendloop was onvergetelijk.

Dit zijn redenen waarom ik naar de HRR blijf 
komen. De mensen in de groep wisselen wel 
eens maar er is een kleine groep die constant is. 
Iedereen loopt voor zijn plezier en ik houd van 
deze ontspanning en passie.

Mijn doelen voor dit jaar zijn zoals gezegd de Am-
sterdam Marathon. Die doe ik als training voor 
mijn grootste bergklim uitdaging tot nog toe. Met 
een groep van vier vrienden van de Italiaanse 
Alpine Club zijn we bezig een expeditie te organi-
seren naar de Cerro Aconcagua, een 7000 meter 
hoge top in het Argentijnse Andesgebergte, eind 
december. Hiervoor is veel hardlooptraining 
nodig. Ik kijk ernaar uit om dit te doen in het 
goede gezelschap van de hardloopvrienden van 
de Hague Road Runners.
Tot ziens!
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HRR Internationaal
Onze vereniging heeft een internationaal tintje, met -onder andere- een expat als oprichter en 

natuurlijk de naam.  Daarnaast hebben we een aantal Engelssprekende leden. De redactie was 

benieuwd naar deze buitenlandse lopers en vroeg enkele van hen om wat over zichzelf te vertel-

len. Waarom wonen ze hier, wat vinden ze van Nederland en het hardlopen bij de Roadrunners?

Waarom loop ik hard?

Door: Colin Joyce  (vertaald uit het Engels)

“Als ik later groot ben, wil ik er net zo jong 
uitzien als Pieter de Graaf”, zeg ik altijd 

tegen mezelf als ik langs de villa’s in Wassenaar 
loop of door de duinen bij Meijendel.
Mijn naam is Colin Joyce en ik kom uit Conne-
mara, district Galway in het westen van Ierland.  
Kort na  mijn komst in Nederland (maart 2010) 
ben ik bij de Hague Road Runners gekomen. Ik 
ben lid geworden om drie redenen: Om mijn 
lopen te verbeteren, gewicht te verliezen en om 
‘echte’ Nederlandse mensen te ontmoeten. Mijn 

lopen is verbeterd, ik heb echte Nederlandse 
mensen ontmoet, en zoals Meatloaf zong, twee 
van de drie is zo slecht nog niet… 

Ik ben getrouwd met een Ierse,  Sorcha, en we 
hebben twee kinderen,  Saoirse (7 maanden) en 
Maggie (4 jaar). Onze tweede dochter is geboren 
in het Bronovo in januari; ik heb toen een paar 
maanden niet gelopen. Ik werk bij Shell op de 
Communicatieafdeling, nu bijna vijf jaar.  Ik heb 
lang gewerkt aan een project aan de westkust 
van Ierland. Het verbaasde mij dat mijn Neder-
landse collega’s daar dwars door wind en regen 
aan de Ierse kust hardliepen. Na twee jaar hier 
snap ik waarom de wind en regen in West-Ierland 
hen koud lieten…

Mid life crisis?
Vijf jaar geleden ben ik weer met lopen begon-
nen na 15 jaar niets te hebben gedaan. Ik reken 
mezelf tot de Europese volksstam van dertigers 
die het nachtleven uit hun wilde jaren achter 
zich hebben gelaten en zich nu op de vroege 
zondagochtend rennend of  fietsend in het zweet 
werken. Psychologen noemen het misschien een 

mid life crisis, ik noem het liever in vorm blijven. 
Ik beschouw mezelf als een beginnend loper, 
maar ik prober tenminste drie keer per week te 
trainen. Net als voor veel mensen is volhouden, 
oftewel op de club verschijnen, de grootste 
psychologische drempel voor mij. De trainingen 

bij Hague Road Runners zijn 
voor mij een manier om 
even los te zijn van gezin 
en werk op maandagen en 
woensdagen van 18.45 tot 
20.30. Ik moet voor mijn 
werk weleens doorde-
weeks op pad, en als ik de 
trainingen mis, voelt mijn 
week toch niet helemaal 
hetzelfde.

Mijn hardloopgroep is 
leuk omdat ik helemaal 
ondergedompeld word in 
de Nederlandse taal en vaak 
de enige expat ben. Omdat 

ik in een internationale omgeving werk hoor ik 
overdag weinig Nederlands. Mijn beheersing van 
het Nederlands is beperkt tot het waarschuwen 
van mijn hardloopmaten voor mogelijk gevaar: 
“Fietser voor!”, “Brommer achter!” en “Auto 
voor!”.
Het liefst loop ik halve marathons. Ik ben niet bij-
zonder snel maar het geeft veel voldoening om ze 
gelopen te hebben. Ik heb twee keer de City Pier 
City gelopen sinds ik in Den Haag woon. Dit jaar 
heb ik voor het eerst onder de twee uur gelopen, 
wat al een tijdje op mijn lijstje staat. Natuurlijk 
heb ik ook een nieuw doel voor ‘t komend jaar, 
maar dat vertel ik pas als ik dat volbracht heb! 
Mijn volgende loop in is oktober, de Mizuno 
Halve Marathon in Amsterdam. 
Zuid-Holland en West-Ierland
West-Ierland is een  van de schaarstbevolkte en 
meest westelijke plekken van Europa, omgeven 
door bergen, meren en veenmoerassen. Veel 
meer verschil met Zuid-Holland kan er nauwelijks 
zijn. Ik heb ook in andere delen van Ierland ge-
woond, vooral in Dublin, dus het stadse leven is 
voor mij niet echt een cultuurshock. Ik vind Den 
Haag een plezierige omgeving. Het is een stad, 

maar zo voelt het niet altijd. Mijn trainer Pieter 
de Graaf -degene die er zo jong uitziet- kent 
enorm veel interessante routes door Den Haag. 
Voor mijn gevoel leer ik elke week een nieuwe 
route omdat Pieter afwisselt tussen straten en 
duinen. Ondanks mijn beperkte kennis van het 
Nederlands is het erg leuk met mijn loopmaatjes 
in de groep. Ze zijn altijd bereid om Pieters 
instructies voor me te vertalen.
Ik kan de Hague Road Runners zeker aanraden 
aan mijn expatcollega’s en vrienden.

Mijn passies: 
Bergen en hardlopen

Door: Gianluca Merola (vertaald uit het Engels)

Hallo! Ik heb vanochtend mijn laatste voorbe-
reidingsloop voor de Amsterdam Marathon 

in oktober gedaan. Een stukje schrijven over 
hardlopen in Nederland vind ik leuk, omdat dit 
nu mijn favoriete sport is. 

Ik ben Italiaans en kom uit Bergamo, een mooie 
stad aan de voet van de Alpen, ongeveer 40 km 
ten noorden van Milaan. Al sinds ik klein was, 
zitten de bergen in mijn bloed. Toen ik nog in 
Bergamo woonde ging ik bijna elk weekend 
lopen in de Alpen. In de winter, als de sneeuw 
het onmogelijk maakte om te wandelen, ging ik 
crosscountry-skiën. Dat deed ik zelfs een paar 
jaar in competitieverband. Om voor deze zware 
sport te trainen ben ik begonnen met hardlopen, 
inmiddels meer dan 20 jaar geleden!

Vanwege studie en later werk verruilde ik Italië 
voor Frankrijk en Engeland, maar mijn passie 
voor de bergen bleef. Hardlopen bleef ik zo nu en 
dan doen. Het hardlopen nam toe toen ik naar 
Nederland kwam voor mijn werk bij een interna-
tionaal chemisch bedrijf.

Misschien als tegenhanger van het wonen in het 
platste land ter wereld, heb ik mijn vrije tijd in 
de afgelopen negen jaar besteed aan een aantal 
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HRR-lopers zoeken het hogerop!
Sinds de groep van trainer Frans Perdijk zich in 2005 heeft ontpopt als dé mara-
thongroep van de HRR, stijgt niet alleen het aantal mensen dat zich bij de groep 
voegt om mee te trainen voor deze uitdaging. Ook wordt van de te lopen ma-
rathon steeds meer een gezellig uitstapje gemaakt, zowel ‘dichtbij’ (Apeldoorn, 
Terschelling) als verder weg (Berlijn, Rome). Daarnaast wordt steeds vaker naar 
de speciale uitdaging gezocht. Gedacht kan worden aan de zelf georganiseerde 
Den Haag strandmarathon of de marathon du Médoc. Dit jaar werden beide ele-
menten, uitdaging en gezelligheid gecombineerd: Op het programma verscheen 
de Jungfrau-marathon.

Door: Marty Messerschmidt

De voorbereiding

Zodra de eerste stap, de inschrijving, definitief 
was gezet, begon de voorbereiding. De grote 

vraag was natuurlijk: Hoe bereid je je voor op 
een marathon waar meer dan 1600 meter hoog-
teverschil moet worden overbrugd? Waarvan 
1400 meter in de laatste 16 kilometer? Gesprek-

ken volgden met lopers die eerder de tocht 
hadden voltooid en internet werd afgespeurd op 
schema’s en adviezen.  
Als lopers van de HRR kunnen we ons gelukkig 
prijzen met de omgeving waarin we hardlopen. 
Strand, duinen, Meijendel, een fantastisch 
gebied! Maar voor een training met wat meer 
hoogtemeters moet je het verder van huis 
zoeken. 
Uiteindelijk werd de voorbereiding een allegaar-
tje: De lange duurlopen op de bekende routes 
(retourtje Katwijk, Vlietlanden, Perdijkloop), 
krachttraining op het strand en op de heuvels 
in Meijendel en de simulatie voor de steile hel-
lingen op de loopband in de sportschool. Alleen 
Darius nam de moeite om zich meer specifiek in 
de Belgische Ardennen te trainen.

De aanloop
Zoals gezegd is ook het element gezelligheid 
belangrijk. Terwijl Den Haag in de ban was van 
het concert van Coldplay reisden de lopers en 
supporter op donderdag af naar het Zwitserse 
Grindelwald. Tegen het middennachtelijk uur 
eindigde de lange autorit met een biertje in de 
plaatselijke pizzeria. Daarna werd het onderko-
men voor de komende dagen opgezocht: Een 
eenvoudig, maar goed geoutilleerd chalet met 
slaapplaatsen op de slaapzaal en de bruidssuite, 
ook wel kast genoemd. 
De volgende morgen werd het ‘unique selling 

point’ van het chalet duidelijk: We ontbeten op 
het balkon in het ochtendzonnetje met een schit-
terend uitzicht op de bergen (m.n. de Eiger)!
We hadden twee dagen om ons voor te bereiden 
op de uitdaging. Die hebben we, naast het opha-
len van het startnummer en het jubilieumshirt, 
besteed aan verkenningen van het parcours. 
Eerst een berucht deel van het parcours, de muur 
van Wengen. Dat is het eerste echt steile stuk 

tussen km 25,5 en 29. Al snel 
werd duidelijk dat de adviezen 
om het hier bij wandelen te 
houden ter harte moesten 
worden genomen. Zelfs met 
een redelijk tempo wandelen 
ligt het risico van een te hoge 
hartslag en ademgebrek op 
de loer, zeker met deze hoge 
temperatuur. 

De tweede dag de verkenning 
van het laatste deel, de tocht 
naar de Kleine Scheid. We 
konden de mannen 50+ en de 
vrouwen aan het werk zien, 

die deze dag de wedstrijd liepen. Voor het hoog-
ste punt van de route werden de lopers verwel-
komt door een doedelzakspeler. Niet van Britse 
of Canadese origine, maar van Zwitserse makelij. 
Het karakteristieke geluid was er niet minder om. 
De doorkomst van de eerste lopers was een mooi 
gezicht, maar de moeite waarmee zelfs deze 
toppers omhoog kwamen deden ons het ergste 
vermoeden voor onze eigen wedstrijd.

D-day
Na wederom een goede voorbereiding (heer-
lijke maaltijd, lekkere wijn en bier en een goede 
nachtrust) stonden we vroeg op om naar het 
startpunt in Interlaken te gaan. Ook al was het 
vroeg, de temperatuur was al boven de 20 

graden. 
In het startvak keken we onze ogen uit: Zo’n 
fitte club mensen bij elkaar hadden we nog niet 
eerder gezien! Zelfs de mensen die nu voor de 
tweede achtereenvolgende dag (!) aan de start 
stonden oogden monter. Ondanks deze impone-
rende ervaringen namen we ons één ding voor: 
We zouden ons niet door een ‘Geiten-Peter’ uit 
de wedstrijd laten nemen omdat we limieten 
zouden overschrijden!
Voor de start werden we getrakteerd op een 
heus waldhoornconcert. Schitterende ambiance 
dus. Met veel enthousiast 
publiek langs de kant werden 
we weggeschoten. Na een 
rondje door Interlaken liep de 
route de vallei in. De eerste 
10 km redelijk vlak, daarna 
een parcours dat lijkt op 
de bij velen bekende Zeven 
Heuvelen. Maar dan een 
graadje erger; totaal zo’n 250 
meter klimmen over asfalt en 
halfverharde paden. 
Hein ondervond dat de verder 
uitstekende verzorging één 
minpunt vertoonde: de EHBO 
was minder adequaat. De 
dienstdoende mevrouw kon niet tegen zijn door 
een val bebloede handen waar de vellen vanaf 
hingen, dus hij moest ze zelf verzorgen! En dat 

leverde natuurlijk ook het 
nodige tijdverlies op.
Ook in het eerste deel werden 
we vooral in de dorpen 
uitgebreid toegejuicht door 
mensen langs de kant, com-
pleet met grote koebellen. 
Ook vanuit het treintje dat 
met ons richting Kleine Scheid 
ging en waar de supporters 
luidkeels joelend uit de ramen 
hingen.
Na 25,5 km begon deel twee 
van de race. 1400 meter klim-
men in 15 km, te beginnen 
met de reeds genoemde, be-

ruchte muur van Wengen. Inderdaad na de reeds 
gedane inspanning geen stuk op hardlopend op 
te gaan. We werden opgezweept met de muziek 
van Pink Floyd (Another brick in the wall), die 
dreunde vanaf een balkon langs de route. Boven 

aan de muur kreeg ik last 
van kramp in mijn hamstring. 
Gelukkig was die na enig rek-
ken vrij snel verdwenen. Het 
zorgde er echter wel voor dat 
ik in het verdere verloop iets 
voorzichtiger bergop heb ge-
lopen. Lees: meer gewandeld 
dan ik mij had voorgenomen. 
Maar ik bevond mij in goed 
gezelschap. Ik merkte dat 
veel meer lopers het zwaar 
hadden, ook door de hoge 
temperatuur. 
Vanaf km 39 begint het piece 
de résistance, de laatste steile 

klim over een bergpad naar de Kleine Scheid. Dit 
gaat in colonne omhoog. Geen ruimte om in te 
halen. Veel mensen steunden met hun handen 
op hun knieën en namen gebukt stap voor stap. 
Met zijn hoogtevrees had Rupert het vooral op 
het laatste deel zwaar. Dat was een smal pad met 
vrij steile hellingen aan weerszijden.
Na 41 km bereikte we het hoogste punt. Vandaar 
was het afdalen. Eigenlijk vanzelf snelden we 
daardoor naar de finish, met als enige uitdaging 
ervoor te zorgen dat we niet zouden vallen op de 

halfverharde weg. Een finish die uiteraard werd 
gevierd met een goed glas bier!

Epiloog
De Jungfrau-marathon was een schitterende 
belevenis! Alles zat dit jaar mee. Het weer was 
weliswaar warm, maar prachtig! De supporters 
waren geweldig, niet in de laatste plaats onze 
reisleidster Jolanda. Ook op culinair gebied was 
er door de inbreng van Steve en Hein sprake van 
hoogstandjes. We hebben genoten.
Vraagt dit om een herhaling? Zeker wel! We 
weten nu waarop en hoe we ons moeten voor-
bereiden. En Hein heeft vanwege zijn val nog wat 
‘unfinished business’. Maar aan de andere kant: 
Dit vraagt ook weer om een nieuwe uitdaging. En 
die komt er zeker. 
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Amsterdam Marathon via WhatsappVrijdag 19 Oktober
13:09:13: Edwin: 13:09:52: Edwin: Jullie staan in de A'dam 
marathon app om te volgen. Succes allemaal! 13:11:15: 
Willem: Dan zal ik de anderen perdijkers in de app zetten. 
Er passen er naar vijf in  13:12:06: Edwin: En verzorg jij 
weer het radio-
verslag? 13:21:16: 
Annejet: Liesbeth 
en ik hebben 
ons startbewijs! 
13:22:46: Willem: 
Dan is er geen 
weg terug meer 
13:40:03: An-
nejet: Dat is een 
waarheid als een 
koe! 13:41:10: 
Remon: Vandaar 
die groepsafbeel-
ding 13:41:54: 
Edwin: @Willem, 
loop jij wel of 
niet in A'dam? 
13:42:27: Juliette: 
John loopt ook 
13:42:32: Willem: 
Ik loop niet dus 
volledig beschik-
baar voor de verslaglegging 13:46:34: Jolanda: Wij gaan 
voor de app en sms service en wellicht voor live verslag 
terplaatse 13:47:11: Gerard: Dus telefoon goed opladen 
en t geluid niet al te hard. Spannend. 14:17:59: Edwin: 
Andere startnummers: John 45354, Paulien 12504, Nienke 
11780 15:18:44: Jolanda: Veel te moeilijk 15:22:56: Marcel: 
Nienke loopt niet.... 15:24:34: Jolanda: Heb nu 8 lopers 
m/v, een uitdaging, wordt wat in Barcelona met 16 lopers 
m/v 15:25:10: Edwin: Dan is er nog een startbewijs, want 
ze staat wel ingeschreven. Jolanda? 20:34:15: Gert: O ja 
een beetje erg laat, maar mijn startnummers 21830.  Ben 
altijd een beetje een trage geweest.. 20:37:37: Jolanda: Pas 
op hoor, je moet binnen 6 uur finishen.
 

Zaterdag 20 Oktober
09:48:55: Imro: Ik ben me aan het voorbereiden voor 
morgen ....nog een paar boodschappen halen en dan.......
wachten op het startschot van morgen. 09:57:20: Marcel: 
voorbereiden? boodschappen?? je bedoelt chips en pop-
corn en een luie stoel? 
09:58:09: Imro: -;) 10:00:45: Willem: Vergis je er niet in 
hoe zwaar het is om met anderen mee te leven! 10:03:01: 
Imro: Precies je wil gewoon dat er top wordt gepresteerd 
10:04:09: Willem: Ja, dat wordt echt enorm onderschat. 
Ik ben er al weken mee bezig. 10:12:12: Imro: Ik ben 
morgen al vroeg op om op jouw frequentie af te stemmen. 
Krijgen we ook voorbeschouwing met misschien interviews 
10:14:59: Willem: Ik leg de focus op de wedstrijd. Leven is 
kiezen 10:28:43: Imro: Terecht, over enthousiasme verliest 
focus. 13:22:55: Remon: Druk op de expo... 13:39:09: 
Remon: Startnummer binnen. Startvak geel. Dus ik heb 
uitzicht op de toppers. 13:40:08: Willem: Dan is het alleen 
nog een kwestie van aanhaken 13:40:52: Edwin: Eitje! 
13:41:10: Marty: Of en in het begin voorbij, dan kom je ze-
ker op de tv 13:42:21: Edwin: Wat is het A'dam parcours re-
cord? 13:43:08: Willem: 2.05.44 13:46:11: Edwin: Remon: 
dan moet je je Polar instellen op 2:58 min/km 13:48:18: 
Remon: Dan pak ik misschien ook nog een pr op mijn 5k 
13:49:42: Remon: Cultuur op de expo 13:50:46: Edwin: 
Hoop voor jou dat ie met dat ding niet langs het parcours 
staat morgen
13:51:41: Remon: Er zal genoeg te zien zijn 13:52:01: 
Remon: Fototoestel mee 15:29:46: Monique A: Alle mara-
thon en halve marathonlopers van A'dam: alvast heeeeel 
veeeeel succes toegewenst morgen! 15:31:15: Willem: 
Dat had mijn tekst kunnen zijn.  Make us proud. 16:05:15: 
Juliette: Bedankt!! Ik ga ervoor! 19:20:18: Oscar: Iedereen 
die morgen in amsterdam gaat lopen: heel veel succes in 
deze mooie marathon! 19:20:51: Marcel: thx! 19:22:29: 
Juliette: Bedankt! 19:23:11: Remon: Dank! 19:23:51: Oscar: 
en ik hou jullie (tijden) in de gaten :-) 19:34:55: Annejet: 
Dank! 19:37:19: Gertjan: Suc6 allemaal! 19:59:59: Liesbeth: 
Dank jullie wel. 20:02:28: Michel: Loopt er nog iemand de 
halve? We hebben nog een plek in de auto over. 20:18:27: 
Marcel: Dannis en Gert lopen de halve.... 20:34:46: Ewout: 
Iedereen veel succes morgen! Jean loopt trouwens ook de 
halve 20:40:34: Jolanda: Wat is er morgen toch te doen? 
20:41:00: Willem: ? 21:03:10: Marcel: wie gaat er mor-
genmiddag mee naar de film "De Marathon"? 21:04:22: 
Remon: Slapen in de bios :) 21:05:00: Marcel: hoezo? de 

Nog niet zo lang geleden was het volgen van de prestaties van bekende lopers op een marathon voor 
supporters een uitdaging. Van tevoren afspreken wat het schema zou worden en daarop de 

ontmoetingspunten en –tijden bepalen. En dan maar hopen dat de loper niet een inzinking had, of 
erger nog uitviel!  Met de komst van de sms-service werd de voorspelbaarheid al iets groter: per 

5 km wordt de tussentijd per sms doorgegeven.  Anno 2012 ziet de wereld er voor de supporter veel 
makkelijker uit. Zelfs thuis vanuit de luie stoel kan online de wedstrijd worden gevolgd. Dat leidde 
tot onderstaande weergave van het whatsapp berichtenverkeer van de marathongroep van trainer 
Perdijk over en tijdens de Amsterdam marathon. Zelfs vanuit een digitale studie thuis (computer, 

Ipad en Iphone). De startsituatie: Er zijn 9 HRR-lopers, Annejet, Juliette, Liesbeth, 
Paulien, Zuwaina, Dick, John, Marcel en Remon.

film begint om 14:30 uur! 21:05:43: Remon: Ik blijf meestal 
niet wakker als ik lang gelopen heb 21:24:06: Monique R: 
Geniet er ook een beetje van! 22:29:18: Remon: Ik denk 
dat het nummer van Zuwaina 11887 is.
 

Zondag 21 Oktober
07:28:09: Darius: Alle lopers heel veel plezier vandaag 
07:40:38: Imro: Goedemorgen hardlopers HRR,  Kick 
Some Ass -;) 08:51:36: Marty: Veel succes vandaag! Niet 
zenuwachtig zijn, gewoon er voor gaan. Natuurlijk wel 
met enig verstand  09:26:09: Jolanda: Heel veel succes 
kanjers 09:37:22: Willem: Ze zijn op  weg 09:47:51: Imro: 
Ik zit klaar ..........net gegeten.........ze hebben goed weer 
14,15 graden en misschien regen.....genoeg zuurstof dus 
09:48:38: Jolanda: Volg live op regionale TV Amsterdam 
09:49:15: Willem: In elk geval zijn ze bijna allemaal tegelijk 
gestart . Ik kan John 
niet vinden. Wel 
gestart? 09:49:34: 
Jolanda: Johannes van 
Dijk 09:50:04: Jolanda: 
11659 09:53:58: Wil-
lem: Dan zijn ze als 
groep gestart en ook 
heel snel na de of-
ficiële start 09:59:32: 
Imro: Dan laat de 1e 
doorkomst niet lang op 
zich wachten 10:03:04: 
Willem: App werkt 
maar matig. Nog geen 
doorkomsten 10:04:19: 
Jolanda: Ik heb ze al 
binnen Remon 23:41 en John 32:03 maar dat zijn. Bruto tij-
den. Nu op IPad kijken voor de anderen 10:05:11: Jolanda: 
Android doet het wel, Apple nog niet 10:07:20: Willem: 
Dan ben ik dit keer niks waard als verslaggever. 10:07:48: 
Imro: Snelle doorkomst Remon hij startte in het gele vak 
.....dus rent toch achter de wedstrijdlopers aan? 10:08:18: 
Jolanda: Ik denk dat Android er nu ook uitligt alleen maar 
foutmeldingen 10:09:15: Imro: Ojee 10:09:43: Jolanda: Wij 
gaan dan maar zo naar Amsterdam voor echt live verslag 
10:11:15: Imro: Nou dan krijgen we eventueel ook foto's 
10:14:08: Willem: Ze zijn de vijf voorbij in 34.21 (Lies-
beth en Annejet) en 35.49 (Marcel en Juliette) 10:15:16: 
Jolanda: En Paulien in 42:33 10:15:37: Jolanda: Zuwena in 
39:28 10:20:11: Imro: Mooie tijden, Zuwena toch aan de 
start 10:24:07: Jolanda: Op weg naar Amsterdam. 

10:30:49: Jolanda: O ja Dick loopt volgens mij ook maar 
heb even geen internet 10:32:23: Jolanda: Dick 39:06 
10:37:59: Imro: Tot zo 10:39:16: Willem: John 56.10 op 10k 
10:41:23: Jolanda: Dat is op PR snelheid die 5km 10:51:27: 
Jolanda: Dames gaan hard 27 min over 2de 5km 10:52:21: 
Imro: John 24 minuten over die laatste 5km 10:53:17: 
Jolanda: Ja dat is op zijn PR tempo van 3:27 10:53:32: 
Jolanda: Maar hij start altijd erg snel 10:54:02: Imro: Trou-
wens aan de hand van de 1e brutotijd dus misschien nog 
sneller 10:54:53: Jolanda: Nee de 27 is natuurlijk netto het 
verschil tussen 10 en 5 km
10:55:13: Jolanda: Marcel ook rond 27 op 2de 5km 
10:56:51: Edwin: Hier de reporter in het veld. Ik sta bij 
het 20k punt in Ouderkerk. Hoever zijn ze daar vandaan? 
10:56:56: Imro: Zijn 1 e 5km gaf je aan 32 minuten maar 
brutotijd klopt? 10:57:36: Imro: Ha fantastisch 10:58:22: 
Willem: @Edwin Ze zijn de tien gepasseerd rond 10.35 
10:58:48: Willem: Ik bedoel dus rond half elf 10:59:17: 
Jolanda: Remon is nog sneller 11:04:39: Willem: Remon 
op 15k in 1.08 11:11:49: Imro: Wat een tijd, ja hij heeft 
natuurlijk Pr op de 5 km van 19 min. Hij kan natuurlijk ge-

woon door trekken.... 11:13:27: Jolanda: Dames in 1:28:42 
11:14:06: Willem: Marcel in 1.29.57 11:14:28: Willem: En 
Juliette ook 11:15:36: Imro: Edwin hoe is het weer daar, 
ik denk trouwens dat je Remon zo moet zien 11:16:07: 
Jolanda: Juliette, Marcel, Annejet en Liesbeth zelfde tempo 
27:30 over laatste 5 11:16:22: Jolanda: Druilerig en Veel 
wind 11:19:37: Imro: Poeh pittig loopje dus 11:21:04: Wil-
lem: John op 15k in 1.20.17 11:21:15: Jolanda: Wij staan 
tussen 25-26 km te schuilen onder viaduct 11:21:53: Jo-
landa: @Edwin, ga jij straks ook nog richting Weesperplein 
37 km waar je vorig jaar ook stond? 11:23:52: Edwin: Net 
Liesbeth en Annejet begroet bij 20k, zagen er goed uit 
11:24:39: Edwin: @Jolanda: ja, ik kom later die kant op 
11:25:09: Fred: No. 1 bijna op 40km! 11:25:22: Jolanda: 
Kleur shirt dames? 11:26:49: Willem: Remon liep de20k in 
1.31.18 11:27:01: Edwin: Ging te snel! 11:27:24: Jolanda: 
Andere groep vanaf maandag 
11:27:51: Jolanda: Remon net gezien op 25,5 11:29:16: 
Jolanda: Remon loopt voor de pacers van 3:15 11:30:41: 
Jolanda: 1:54 op 25 km  11:31:46: Imro: Nog maar geen 
schatting doen op Remon zijn eindtijd maar als hij zo 
doorgaat wordt dat een nieuw teamrecord 11:32:29: 
Willem: Annejet en Liesbeth zijn los van elkaar 11:32:33: 
Imro: Dames doen het goed 11:32:43: Imro: O oké 
11:32:56: Imro: Wie loopt voor 11:33:08: Willem: Sorry 
eerdere melding niet correct beiden op 20 in 1.56.47 
11:33:09: Imro: Annejet of Lies 11:33:24: Imro: O gelukkig 
11:33:34: Willem: Marcel en Juul in 1.58.04 11:41:06: Fred: 
Butter 20957!!!! 11:41:22: Willem: John op 10 in 1.44.57 
11:41:40: Jolanda: Remon 1:58 nog wat op de 26 11:41:56: 
Willem: Stoere tijd. Dik PR toch.  @fred 11:43:56: Jolanda: 
John hier ook voorbij, op 26 11:45:11: Willem: John op 25 
in 2.10.20 11:47:33: Gertjan: Ben benieuwd of Ramon het 
gaat volhouden. Wat een snelle tussentijden. 11:47:41: 
Willem: Remon op 26k 1.58.58 11:48:19: Jolanda: En die 
kwam hier fris en ontspannen voorbij  11:48:52: Willem: 
Paulien 1.57.01 op de 20 11:49:24: Willem: Herstel 1.58.01 
(dikke vingers) 11:49:24: Imr: Ze loopt in.....,mooi 11:49:46: 
Imro: Toch nog sneller 11:50:19: Jolanda: Kan niet dat ze 19 
gedaan heeft van 15 naar 20 en nu voor Marcel en Juul 
loopt 11:50:34: Jolanda: Maar ik zie het ook in de App 
11:51:07: Willem: Pauline is laat gestart. Pas om 9.42.23 
11:51:27: Jolanda: Ok zie dat ze de tijden nu netto 
vermelden 11:52:26: Jolanda: Voor Paulien dan 11:53:28: 
Jolanda: Remon 2:17 op de 30 11:55:34: Willem: John op 
26k in 2.15.49 11:57:01: Imro: Edwin waar sta jij nu 
11:57:48: Imro: Staat er dalijk iemand bij de 35 km 
11:59:42: Jolanda: Marty ingestapt bij de dames 11:59:41: 
Willem: Remon op 31 in  2.22.26 11:59:58: Willem: Als 
haas? 12:00:42: Jolanda: Loopt laatste 17 met dames mee 
12:00:59: Jolanda: Juliette is Annejet en Liesbeth 
gepasseerd 12:01:49: Jolanda: Marcel net hier met 
mededeling dat het niet gaat vandaag 12:02:06: Jolanda: Ik 
ga nu naar de 37 12:02:23: Monique R: Jeetje wat 
spannend... Ik ben net terug van spinning dus 99 gemiste 
berichten! 12:03:07: Edwin: Sta bij de 30k 12:03:20: Imro: 
5 minuten over de km zit nu op eindtijd rond de 3.20 
12:04:04: Imro: Voor Remon 12:04:17: Edwin: Net 
ge-high-5-ed met John, hij loopt goed! 12:04:54: Jolanda: 
Dames en Marty lopen 15 min achter John 12:05:08: Imro: 
Nou Marcel komop 12:05:54: Imro: Weten we iets van 
Zuwaina 12:07:05: 
Willem: Ja. 2.06.37 op 
de 20 12:08:59: Willem: 
Marcel 2.26.57 Juul 
2.25.51 op 25k 
12:09:06: Imro: Niet 
slecht met moeilijke 
knie 12:15:50: Monique 
A: Spannend zeg! 
Mooie tussentijden tot 
nu toe! 12:15:50: 
Willem: Zuwaina op 25 
in 2.36.21 12:17:40: 
Willem: Juul 2.31.45 
Marcel 2.33.37 Liesbeth 
en Annejet 2.32.29 
allemaal op de 26k 
12:18:19: Willem: 
Paulien 2.27.17 op de 25k 12:19:31: Willem: Remon 
2.41.45 op 35k 12:20:08: Jolanda: @Edwin ik sta net 
voorbij de 30 en jij 12:20:27: Willem: John 2.42.05 op 31k 
12:20:41: Gert: Knap werk van Remon. Net met Jean 
gesproken. Hij gaat nu voor 3.05 in Rotterdam 12:21:54: 
Jolanda:  12:22:28: Imro: Wacht even wie gaat voor de 3.05 
12:24:16: Edwin: Net Juliette, Liesbeth, Annejet en een 
hele frisse Marty voorbij gekomen op 30k 12:24:36: 
Jolanda: Hè ik ook 12:25:16: Jolanda: Juul dan 12:25:23: 
Edwin:  12:25:49: Edwin: Andere 3 zitten er 5 min achter 
12:26:02: Imro: Mooi 12:26:05: Willem: Ha de eerste foto's 
uit de koers 12:26:13: Edwin: Waar is Marcel? 12:26:43: 
Jolanda:  12:26:47: Jolanda: Met haas 12:29:38: Willem: 
Zuwaina 7 min over kilometer 25-26. Gaat zwaar blijkbaar 
12:31:10: Willem: Juul 2.53.23 Liesbeth 2.55.33 Annejet 
2.55.34 op 30k. Geen tijden van de haas  12:31:45: Edwin: 
Marcel is uitgestapt. Maagproblemen  12:31:57: Edwin:  
12:32:00: Willem: Balen 12:32:47: Jolanda: Sh.....12:32:46: 
Willem: Geef hem aub even schouderklopje namens mij 

12:33:00: Jolanda: En van mij 12:34:07: Willem: Remon 
2.47.04 op 36k 12:34:19: Imro: Ook van mij k.t 12:35:20: 
Imro: Remon fantastisch 12:35:27: Jolanda: Das heel snel 
12:35:29: Gert: Ontzettend balen voor Marcel.... 12:36:21: 
Willem: Het was 13e marathon van Marcel volgens mij 
12:36:40: Imro: Ja 
ongeluksgetal 12:37:58: 
Monique A: Wat balen 
voor Marcel! 12:38:29: 
Imro: Barcelona wordt 
dan weer as usual 
12:39:35: Willem: De 
marathon wacht op 
niemand : John op 35k in 
3.04.07 12:40:22: 
Willem: Paulien op 31k in 
2.59.16 12:41:11: 
Willem: Foute melding . 
Wordt ingetrokken. Het 
zijn er ook te veel  
12:41:52: Edwin: 
Zuwaina loopt gestaag 
verder, ze voelt zich goed. 12:42:09: Imro: Volg je goed wat 
is correctie 12:42:38: Willem: Nog geen tijd van Paulien op 
de 31 12:42:49: Jolanda: En houdt iemand Dick bij 
12:42:48: Imro: Oké 12:43:14: Edwin: Aan het kijken hoe 
Marcel terug kan komen bij Olympisch Stadion... 12:43:52: 
Willem: Dick op 30k in 3.02.56 12:45:16: Jolanda: Gratis 
met openbaar vervoer vanaf Amstel naar Boelelaan VU 
12:45:21: Willem: Annejet en Liesbeth en haas 3.01.57 Juul 
2.59.16 op 31 allemaal 12:46:09: Jolanda: Metro 51 geloof 
ik 12:46:50: Willem: Zuwaina 3.07.21 op de 30 12:47:27: 
Willem: Remon op de 40 in 3.07.10 12:47:49: Ewout: 
Mooie tijden allemaal zeg 12:48:15: Ewout: Remon binnen 
3:15??? Respect!! 12:49:00: Imro: Record in zicht voor 
Remon staat nu nog op 3.26 Jean Rotterdam. Wordt 
gebroken 12:49:17: Imro: Remon binnen?????? 12:49:52: 
Willem: Nog geen eindtijd 12:50:35: Imro: Was wel heel 
snel dan de laatste 2 km 12:51:21: Jolanda: Haas net aan 
de telefoon loopt met alleen Annejet op 34 12:51:44: 
Jolanda: Liesbeth loopt er iets achter 12:51:57: Imro: 
Kunnen we ze ook gewoon bellen -;) 12:52:24: Jolanda: Ja 
Marty kan je bellen 12:55:40: Willem: Remon binnen in 
3.17.53 12:56:19: Jolanda: Geweldig bruto of netto volgens 
mij had hij 1:30 startverlies 12:57:02: Willem: Als starttijd 
staat er 9.30.06 12:57:36: Willem: Herstel 9.31.09 
12:59:37: Imro: Remon gefeliciteerd!!!!!! We gaan met z'n 
alle op salsales 13:00:17: Monique A: Wow wat een toptijd, 
Remon gefeliciteerd!! 
13:03:12: Gerwin: De 
tering wat een 
prestaties 13:04:24: 
Edwin: 13:05:28: 
Willem: Op 35k Annejet 
3.25.18 Liesbeth 
3.26.11 Juul 3.28.08 
13:05:59: Jolanda: Heb 
ze met live gezien vlak 
voor de 38 13:06:23: 
Jolanda: Juul was echt 
als eerste ruim voor 
Annejet 13:06:50: 
Jolanda: Is 36km tijd 
van Juul 13:06:57: 
Willem: Herstel eerdere 
tijd van Juul was op 36k 
13:12:30: Willem: John op 40k in 3.32.40 13:12:47: Willem: 
3.32.17 bedoel ik 13:13:44: Willem: Dick op 35k in 3.32.38 
13:15:05: Willem: Paulien 3.26.39 op 35k 13:16:02: Willem: 
Zuwaina 3.38.15 op 35k 13:22:38: Willem: John binnen in 
3.44.41. Starttijd 9.30.06 13:24:19: Willem: Paulien op 36k 
in 3.32.44 13:25:19: Edwin: Heb wegens bezemwagen-
dienst  niet verder kunnen aanmoedigen. Marcel is nu ook 
in het Olympisch Stadion. Wat voor tijd heeft ie dan  ? 
13:25:31: Imro: John gefeliciteerd net terug van 4 weken 
vakantie en toch op tijd fit genoeg voor de marathon 
13:27:47: Edwin: [FOTO] 13:28:30: Willem: Alles goed  met 
Marcel? 13:30:16: Edwin: Alles goed. Hij baalt wel want hij 
was best nog fit, had alleen maagklachten. Het is idd zijn 
13e marathon... 13:32:23: Edwin: @Remon, wat een 
fantastische tijd, gefeliciteerd! Ik kon je zelfs met de auto 
niet bijhouden. Om bij Imro aan te sluiten: wat is het adres 
van die dansschool? 13:33:26: Willem: Hoe ver is de haas 
met aanhang inmiddels? 13:37:18: Oscar: Remon, briljante 
tijd. Geweldig gedaan! 13:37:50: Willem: Juul en Annejet 
voorbij de veertig. Kilometer uiteraard 13:38:29: Jolanda: 
Ben bijna bij stadion dus dan weer live verslag 13:38:31: 
Willem: Dick veertig in 4.00.30 13:39:37: Willem: Liesbeth 
op veertig in 3.57.47 13:40:38: Monique A: Mooie tijden! 
13:41:54: Willem: Annejet binnen in 4.06.00 13:42:15: 
Jolanda: Voor Liesbeth en Annejet gaat er nog 6 min vanaf 
eerste 5 ging in  28 en niet in 34 13:43:29: Willem: Juul 
binnen in 4.11.00 13:44:17: Jolanda: Nee dan is ze ingezakt. 
Annejet netto 3:59:48 13:44:27: Willem: Liesbeth al 
binnen? 13:44:35: Monique A: Wow, proficiat dames, 
supertijden! 13:44:38: Jolanda: Bijna 13:47:41: Willem: 
4.12.55 voor Dick 13:48:27: Willem: Liesbeth in 4.11.05 
13:49:12: Gertjan: Wat een top tijden! Annejet net onder 
de 4 uur. Super. En de tijd van Remon is geweldig. Nieuw 
groep record! 13:52:44: Imro: Meiden goed gedaan. Wordt 
een feetje in 020 13:52:50: Imro: Feestje 13:52:55: Jolanda: 
Voor de Amsterdam finishers sta met John bij uitgang O en 
P bij kledinginname 13:54:31: Willem: Paulien binnen in 
4.07.31. Gestart op 9.42.23 13:57:57: Willem: Zuwaina 
binnen op 4.22.13 13:58:34: Remon: Geweldig! 13:59:47: 
Willem: Daarmee sluiten we het verslag van mijn kant af. 
Alle succes voor de lopers van de halve. Ik ga nu even mijn 
eigen mini marathon lopen. Applaus voor alle lopers  
14:00:15: Imro: Willem wederom bedankt. 14:00:34: 
Edwin: Gefeliciteerd allemaal met deze mooie tijden!  
14:00:36: Ewout: Willem ook voor jou  14:01:17: Edwin: 
Allemaal klappen voor Willem in de studio! 14:01:25: 
Willem: ;-) ;-) ;-) 14:01:53: Remon: Applaus! 14:02:25: 
Willem: Vergeet de mensen op de motor niet 14:11:04: 
Gertjan: Thanks Willem 14:12:35: Darius: Van harte 
gefeliciteerd allemaal 
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Zwarte Marathon 8 juli 2012

Als fervent marathonloper probeer ik begin 
van het jaar de marathons te plannen (8-9). 

De strandmarathon van Scheveningen naar 
Zandvoort behoorde hier ook toe. Echter, een 
paar dagen voor de start kampte ik met enorme 
buikpijn waardoor ik besloot niet te gaan. Maar  
was het wel een streep door de rekening daar ik 
immers vanwege mijn werkzaamheden niet alle 
weekenden vrij kan zijn. 
Rotterdam was dan de eerste welke ik samen 
met mijn dochter liep, daarna de marathon van 
Zeeuws-Vlaanderen samen met onze Jack Russel 
Terriër en een week later Luxemburg samen met 
een vriend. Dan halverwege juni de Slachtema-
rathon in Friesland; ook niet de gemakkelijkste. 
Toch miste ik er eentje dus kijken waar er nog 
wat georganiseerd zou worden: “de Zwarte Mara-
thon”  (???).  

Nou heb ik redelijk ervaring, oftewel over de 100 
marathons en 3x de 60 van Texel en ik weet ook 
hoe het lopen op het strand kan gaan, dus wilde 
ik eerst de Slachtemarathon afwachten eer ik 
inschreef. Omdat het in Friesland goed ging heb 
ik dan toch het besluit genomen, alhoewel ik 
reeds besefte dat het beslist geen gemakkelijke 
zou worden: Mijn tweelingbroer welke bij HBR 
werkt had mij de getijden van deze dag doorge-
geven en deze lieten zien dat het zeker tijdens 
de terugweg hoog water zou zijn. Maar goed, 
toch wilde ik HET beleven. Angstvallig hield ik de 
dagen de weersverwachtingen in de gaten en ja 

hoor, hoe meer de datum naderde hoe slechter 
de verwachtingen: regen en onweer! Regen 
vind ik niet zo erg maar aan onweer heb ik een 
broertje dood! 

Zondag de loopspullen pakkend zag ik onze 
viervoeter kijken: “zo, mag ik weer mee?”, 

maar gezien de smaak van het zeewater liet ik 
haar toch maar thuis. (Ze heeft reeds 4 mara-
thons meegelopen maar het brakke water is niet 
goed voor haar spijsvertering) In de middag met 
de metro naar Den-Haag kwam het met bakken 
tegelijk uit de hemel. Een gemoedelijke ont-
vangst bij het clubgebouw van HRR en richting 
16:30 uur gezamenlijk naar de start  lopend waar 
nog even snel een witte streep op het pad werd 
gespoten, en na het aftellen gingen we met een 
stralend zonnedek op weg. Eerst een stukje door 

voor mij onbekend gebied. Ik 
herkende nog wel de Scheveningse 
gevangenis. 
Bij het oversteken bij het Zwarte 
pad wist ik: Hier gaan we zo het 
strand op. En inderdaad: trap 
af naar beneden, het rulle zand 
door naar de vloedlijn! Ja het was 
dit stuk prima lopen; heerlijk op 
zand wat nog lekker hard was en 
een stevige wind in de rug. Maar 
toen spookte het al door m’n 
hoofd: wat gaat het worden op de 
terugweg? 

Eindelijk Katwijk is zicht waar we 
even het strand af moesten, maar 

een drankpost was ons deel! Op naar Noordwijk, 
goed uitkijken waar je liep om de voeten nog 
droog te houden. Onderwijl kwam ik de eerste 
lopers al weer tegen welke ik deed benijden (zij 
wel!). De drankposten waren goed herkenbaar 
en na in Noordwijk goed gedronken te heb-
ben en een sanitaire stop was het omdraaien 
en........... ja EN! EN de enorme straffe wind pal in 
je toetert! 

Waar was het nou het beste te lopen? ‘Ner-
gens’ was de conclusie! Aan de vloedlijn 

was het zand zompig en zakte je er in weg en 

bleef het met bonken aan je schoenen plakken, 
en hogerop was het ploegen door het rulle zand! 
Het water kwam steeds hoger en hoger en de 
ruimte om te lopen steeds beperkter. Oef wat 
een wind! Mijn benen bewogen wel maar ik 
kwam niet vooruit. Sterker: ik dacht weer terug 
geblazen te worden naar Noordwijk! 
Lotgenoten waren wij en diegene die men pas-
seerden wensten elkaar sterkte! Er spookte van 
alles door mijn hoofd: de Zeeuwse kustmarathon 
was toch de zwaarste? En dit dan?! Waar ben ik 
nu mee bezig? Uitstappen: NO WAY!!!! Schoenen 
uit doen? Maar krijg ik ze dan wel weer aan voor 
het laatste deel? En dan die kite-surfers met hun 
grote vliegers die soms rakelings langs je hoofd 
scheerden... 

Voorbij Katwijk zag ik een knulletje met een 
vlieger geweldig tegen de grond smakken: 

“dien ik nog hulp te verlenen?” vroeg ik mijzelf 
af. Zeker met mij shirtje van Stichting Ambulance 
Wens keek ik zorgzaam naar de jongen en twij-
felde, totdat ik enige beweging zag; gelukkig ik 
kon mijn survival verder ondernemen. Ja ik riep 
werkelijk tegen mij zelf: “dit is een survival!” (nie-
mand kon mij immers horen hahaha)  Eindelijk 
zag ik in de verte de pier van Scheveningen maar 
dat ding kwam maar niet dichterbij. Eenzaam 
ploeterend door het zand kwam ik nog een 
loper op de heenweg tegen welke dus nog voor 
Katwijk liep! Ik had medelijden met hem! Toch 
wist ik nog te genieten: de donkere lucht aan 

de zeezijde deden mij afvragen of daar nog on-
weersbuien uit zouden komen, naar links kijkend 
vroeg ik mij af of ik daar ergens de duinen in zou 
kunnen komen, voor als het zou gaan onweren!?  
De schepen die voorbij voeren, de surfers welke 
speelden met de elementen van de natuur en de 
prachtige schuimkoppen op het water.. Ja ik had 
een geweldig moeilijk moment maar wist dit te 
overwinnen en ging een deelnemer voorbij welke 
riep: “Jij heb nog tempo” Nou, tempo?? Waarom 

komt die pier nou niet dichterbij, 
wat is er toch met dat ding?  Het 
gaf mij hoop te weten dat ALS ik 
eindelijk het strand af zou gaan ik 
verlost zou zijn van deze geweldige 
natuurelementen die vriend en 
vijand waren. In de verte zag ik 
lopers al bij de huisjes het strand 
af gaan maar ik koos om zo lang 
mogelijk op het strand te lopen om 
dan haaks af te slaan. Ik zag daar 
een “verkeersleider” al zenuwach-
tig staan te wenken (zeker bang dat 
ik als een zombie bevangen zou zijn 
en door zou lopen?). De beste man 
had nog een toestel bij zich ook 
en zag ik het nou goed: een wat 

satanische glimlach? In ieder geval maakte hij 
een mooi plaatje:

Ik trok mijzelf omhoog aan het trappetje en 
stak weer over door de duinen. Hoewel ik mijn 

oriën-tatievermogen voor een groot deel kwijt 
was en ik de deelnemers voor mij soms niet meer 
in het vizier had, dacht ik op een moment: zit ik 
nog wel goed?  Er drong mij een beeld voor ogen: 
stel dat ik in de duinen verdwaal!? Liep ik hier 
op de heenweg ook? Gelukkig kon ik wel weer 
mijn eigen vertrouwde tempo maken – bevrijd 
van de wind en zand; wat een verademing! In het 
laatste gedeelte had ik spijt dat ik mijn trouwe 
4-voetige loopmaatje niet mee had genomen. Dit 
was geweldig voor haar geweest en zij had mij er 
doorheen gesleept met haar zwierende staartje 
hahaha. Eindelijk aangekomen bij het paadje 
naar het clubgebouw en daar was de eindstreep! 
En ja ik was echt echt verrot maar wel voldaan! 
Ik zag mijn strijdmakers, we hadden elkaar stui-
vertje gewisseld onderweg en we feliciteerden 
elkaar. Kortom: het is een geweldige belevenis 
geweest en chapeau voor de organisatie!
Ps ik weet nog steeds niet waarom het de zwarte 
marathon heet: ben ik toch niet diep genoeg 
gegaan?

De 5e marathon in 11 weken, tijden maken mij 
niet uit en tevreden met DE prestatie: 5.00.25 
uur.

Door: Jan van Katwijk
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Vitrine met de besten aller tijden 
Van begin juni tot half september 2012 zijn 20 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. De vitrine hangt in enigszins beknopte vorm ook in de gang bij de kleedkamers.

Door: Izaak Luteijn

Nieuw in de vitrine
Izaak Luteijn 1e M65   800m baan in   2:59,27 op 29-06-12 te Gouda
Cynthia Swerz 1e V35   800m baan in   2:57,70 op 22-06-12 te Zoetermeer
José Willemse 1e V50   800m baan in   2:55,92 op 22-06-12 te Zoetermeer
Heiningen v, Annie 1e V55 1500m baan in   6:54,94 op 14-06-12 te Naaldwijk
Timmermans, Theo 1e M50 3000m baan in 10:37,50 op 06-09-12 te Naaldwijk
Carolien Smit 1e V50 3000m baan in 12:34,60 op 06-09-12 te Naaldwijk
José Willemse 2e V50 3000m baan in 12:41,30 op 06-09-12 te Naaldwijk
Annie v Heiningen 1e V55 3000m baan in 14:44,10 op 06-09-12 te Naaldwijk
Willem de Graaf 4e M45 5000m baan in 17:56,50 op 26-04-12 te Naaldwijk
Heiningen v, Annie 1e V55 5000m baan in 25:47,00 op 26-04-12 te Naaldwijk
Paul Slijpen 1e M65 10000m baan in 48:32,90 op 24-05-12 te Naaldwijk
Joury Kuiper 5e Mju 5km Timetrial in   0:18:17 op 11-06-12 om Boetveld
Jacqueline Zwarts 3e V65 5km Timetrial in   0:29:30 op 21-08-12 om Boetveld
Doug Alcock 5e M60 10 km weg in   0:41:51 op 02-09-12 te Den Haag
Sandra van Doorn 4e VSE 10 km weg in   0:38:09 op 03-06-12 te Zoeterwoude-Dorp
Leo de Munk 5e M65 10EM weg in   1:25:22 op 02-09-12 te Voorschoten
Geest van der, Thea 4e V55 10EM weg  in   1:27:58 op 02-09-12 te Voorschoten

Hardloopschoenen een tweede leven

Door: Monica Meijering

Daarom hierbij een oproep uw oude sport-
schoenen ter beschikking te stellen voor 

hergebruik in Gambia via Stichting Silo Dialla.

Geef een kans
Stichting Silo Dialla wil mensen helpen op een 
duurzame manier en vanuit hun eigen kracht in 
hun levensonderhoud en dat van hun familie te 

voorzien. Dit doen zij door het verlenen van mi-
crokredieten aan kleine lokale particuliere initia-
tieven, zoals het starten van een winkeltje of de 
verkoop van ijs en water of kleding op de lokale 
markt. Daarnaast betaalt de stichting schoolgeld 
voor kinderen die anders niet naar school kun-
nen. De naam van de stichting is veelzeggend: 
‘Silo Dialla’ betekent in het Mandinka letterlijk 
‘Maak de weg vrij’ en figuurlijk ‘Geef een kans’.

Hardloopschoenen
Stichting Silo Dialla geeft ook graag (gebruikte) 
hardloopschoenen een nieuwe kans. Deze 
kunnen, afhankelijk van de staat ervan, in een 
project worden ingepast en tegen een zacht 
prijsje op de lokale markt worden verkocht (zie 
www.silodialla.com onder projecten), of worden 
weggegeven. Hoe dan ook zullen ze goed van pas 
komen aan Gambiaanse voeten. 
Inzameling kan via Monica Meijering, die de 
schoenen namens The Hague Road Runners over-

In Gambia (West-Afrika), één van de armste landen ter wereld, dragen mensen 
graag sportschoenen. Die zitten comfortabel en zijn makkelijk schoon en daar-
door lang mooi te houden. Zeker in het binnenland dragen mensen graag dichte 
schoenen om de kans op slangenbeten te verkleinen. Gebruikte schoenen zijn 
ook welkom.

Verdwenen uit de vitrine
Izaak Luteijn 5e M50 3000m baan in 11:45,20 op 05-09-02 te Naaldwijk
Pieter van der Meer 5e M45 5000m baan in 19:07,50 op 10-09-09 te Naaldwijk
Ronald Hofschreuder 5e Mju 5km Timetrial in  0:18:21 op 12-09-05 in Clingendael
Truus Kalisvaart 5e V65 5km Timetrial in   0:31:48 op 05-07-04 in Clingendael
Henk Breugom 5e M60 10 km weg in   0:42:40 op 12-08-06 in De Lier
Anneke Kloostra 5e VSE 10 km weg in   0:39:14 op 13-08-92 in Woerden
John Wijnants 5e M65 10EM weg in  1:26:16 op 19-09-04 te Amsterdam
Sonja van As 5e V55 10EM weg in  1:28:51 op 18-09-94 te Amsterdam

Persoonlijke verbeteringen
José Willemse 1e V50 1500m baan in   5:50,19 op 14-06-12 te Naaldwijk
 was 1e V50 1500m baan in   5:55,74 op 11-05-12 te Den Haag
Roché Silvius 3e M40 5000m baan in 16:21,30 op 26-04-12 te Naaldwijk
 was 3e M40 5000m baan in 16:24,90 op 21-04-12 te Naaldwijk
Jan Groeneveld 4e M60 10 EM weg in    1:14:15 op 02-09-12 te Voorschoten
 was 4e M60 10 EM weg in   1:15:53 op 04-09-11 te Voorschoten

Wedstrijdkalender
November
3    Flora Cross (4,5,6, of 9 km) Boskoop
4    Zilveren Turfloop (5, 10 of 16,1 km) (Z&Z 1) Mijdrecht
4    Berenloop (21,1 of 42,2 km) Terschelling
11  Clingendaelcross (5 en 7,5 km) Wassenaar
18   Zevenheuvelenloop (15 km) Nijmegen
25   Warandeloop (15 km cross) Tilburg

December
2     Ter Speckeloop (5, 10 of 15 km) (Z&Z 2) Lisse
9      Duinrelcross (1 v/d 4) Wassenaar
9      Bruggenloop (15 km) Rotterdam
15 Meeuwen & Makrelenloop (16,1km) Scheveningen
16 Marathon Spijkenisse (21,1 of 42.2 km) Spijkenisse
26 Kerststrandloop (5 of 10 km)  Scheveningen
30 Oliebollencross (1 v/d 4) Delft

Januari
5 Oliebollencross (1 v/d 4) Den Haag
6 Bosloop (5, 10 of 15 km) (Z&Z 3) Leiden
13 Zwarte marathon  Den Haag
13 Halve marathon Egmond aan Zee
27 10 Engelse Mijl Uithoorn (5, 10 of 16,1 km) (Z&Z 4)  
 Uithoorn

Februari
3     Midwintermarathon (8, 18, 27,5 en 42,2 km) Apeldoorn
10  1 v/d 4 Koplopers   Delft

draagt aan haar collega, die in het bestuur van 
deze stichting zit. 

Schoenen inleveren
Je (gebruikte) schoenen mag je in het clubge-
bouw, in de grote zwarte la bij de 'gevonden 
voorwerpen' leggen. Hier tref je een grote zwarte 
linnen tas met een sticker 'schoenen voor Silodi-
alla'. Inleveren kan tot 1 december.

Meer informatie?
Voor meer informatie bekijk de website www.
silodialla.com of mail info@silodialla.com. Je mag 
natuurlijk ook altijd helpen door een bijdrage 
over te maken op rekening 25.44.96.113 t.n.v. 
Stichting Silo Dialla te Utrecht. Wil je zien waar 
uw hardloopschoenen terecht komen, ‘like’ de 
stichting dan op Facebook.
Namens Stichting Silo Dialla alvast hartelijk 
bedankt!
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UITSLAGEN
Golden Ten, Delft, 5000 m, 17-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:15:15  Vergauwen,  Timothy 
   (Achilles)
12 M 0:17:56 Jong de, Stefan
1 V 0:19:16 Comte le, Ingrid 
   (Olympus'70)
76 M 0:21:58 Wezel van, John
12 V 0:22:55 Wreede de, Ulla
213 V 0:26:18 Zijlmans, Sacha
196 V 0:30:36 Nobelen, Monique
309 M 0:30:39 Aller van, Bert
199 V 0:30:39 Messerschmidt, 
   Jolanda

Golden Ten, Delft, 10000 m, 17-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:00 Teekens, Mike (Achilles)
1 M35 0:33:48 Rotsaert, Marc
   (De Koplopers)
1 M50 0:33:54 Maat de, Michel 
   (Vlaardingen)
1 M45 0:34:36 Lange de, Gerard 
   (Waterweg)
1 M40 0:35:04 Ketelaars, John
   (Rotterdam Atletiek)
5 M45 0:36:02 Graaf de, Willem
1 V35 0:36:12 Haring, Renata
   (Rotterdam Atletiek)
1 V45 0:37:11 Ophorst, Carla
   (Olympus'70)
1 VSE 0:37:17 Berg van den, Tineke
   (Realign)
1 M55 0:37:26 Kangelaan, Kees (AV'40)
29 MSE 0:38:10 Roodakker, Eddy
1 M60 0:39:47 Haalboom, Drikus
   (avVN)
4 VSE 0:40:10 Teeling, Esmee
33 M35 0:40:31 Rogers, Jean
23 M35 0:42:03 Vermeer, Oscar
6 M60 0:43:16 Merx, Jacques
79 M45 0:43:50 Philipse, Hein
12 VSE 0:44:02 Graat, Mirjam
14 VSE 0:44:39 Kuiper, Patty
31 M50 0:44:39 Kroft van der, John
57 M45 0:44:56 Messerschmidt, Marty
54 M50 0:46:06 Harst van der, Edwin
52 M35 0:46:20 Franken, Niels
77 M40 0:47:22 Berg van den, Alex
292 MSE 0:47:59 Kerste, Chandrakant
268 MSE 0:48:08 Leeuwen van, Michel
137 M45 0:48:47 Verhoeven, Jan
40 M55 0:49:05 Claessens, Jean
87 M50 0:52:24 Roo de, Charles
51 V45 0:52:28 Rypma, Veerle
174 M45 0:53:14 Wagenaar, Stefan
77 M55 0:53:37 Tuit, Michiel

Leiden Marathon 5 km, Leiden, 5000 m, 
20-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:16:26 Almkerk van, Collin
   (Leiden Atletiek)
85 M 0:23:32 Claessens, Jean
94 M 0:23:49 Zijl, Ed

Leiden Marathon 10 km, Leiden, 10000 m, 
20-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:28:27 Ndunge, Fredrick 
   Musyoki(-)
1 V 0:33:51 Mosop, Leonidah(-)
35 M 0:39:41 Six, Jan Willem
64 M 0:42:00 Masschelein, Gert
244 M 0:47:19 Romberg, Mike
336 M 0:48:49 Graaf de, Marco
723 M 0:53:02 Krul, Michel
1893M 1:03:48 Rohder, Arno
2077V 1:06:51 Leeuw de, Lindy

Leiden Marathon 21 km, Leiden, 21100 m, 
20-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 1:02:55 Marus, David(-)
1 V 1:14:41 Labani, Soumiya(-)
89 M 1:29:41 Meer van der, Pieter
98 M 1:30:04 Rogers, Jean
215 M 1:35:07 Wezel van, John
404 M 1:39:31 Rutten, Walter
460 M 1:40:40 Groeneveld, Jan
500 M 1:41:58 Kamsteeg, Marcel
643 M 1:44:36 Golhashem, Ali
690 M 1:45:28 Nieuwenhuizen van, 
   Evert
760 M 1:46:37 Brouwer, Michiel
795 M 1:47:16 Pieterse, Paul
885 M 1:48:42 Boer de, Joost
952 M 1:49:32 Luteijn, Izaak
1244M 1:54:01 Munk de, Leo
1272V 1:54:22 Geest van der, Thea
1362V 1:55:36 Wijnvoord, Paulien
1373M 1:55:42 Hoek van, Bart
1444V 1:56:48 Horvers-Buesink, Paula
1587M 1:59:03 Aarden, Aart
1658M 2:00:10 Leeuwen van, Rob
1661M 2:00:17 Heijning, Jeroen
1694V 2:00:55 Borsboom, Ronneke
1715M 2:01:15 Spanjer, Emile
1890V 2:04:58 Zanen van, Sacha
1909V 2:05:19 Burg van der, Monique
2117M 2:10:44 Haasnoot, René

2185M 2:13:24 Aller van, Bert
2264M 2:16:17 Eggermont, Peter
2396V 2:33:58 Niet-Pronk de, Riet

Leiden Marathon, Leiden, 42195 m, 
20-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 2:15:55 Kipngetich, Simon 
   Rugut(-)
114 M 3:54:06 Slijpen, Paul

2e Zomeravond Instuif, Naaldwijk, 3000 m, 
24-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:09:26,1 Solleveld, Mart
   (Olympus'70)
1 Mmas0:09:36,0 Tjoa, Robbert 
   (Lg Mart Stigter)
2 MSE 0:09:44,2 Heiningen van, Erik
6 MSE 0:10:25,6 Claessens, Stefan
7 MSE 0:10:27,1 Jong de, Stefan
1 VSE 0:10:57,8 Doorn van, Sandra
8 MSE 0:11:15,5 Bals ter, Boris
1 Vmas0:12:41,3 Willemse-Olsthoorn,  
   José
2 Vmas0:14:44,1 Heiningen-Olsthoorn 
   van, Annie

2e Zomeravond Instuif, Naaldwijk, 
10000 m, 24-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mmas0:34:56,0 Maat de, Michel
   (AV Fortuna)
1 MSE 0:35:42,9 Trinthamer, Vincent
   (Sparta)
2 MSE 0:38:28,3 Roodakker, Eddy
6 Mmas0:48:32,9 Slijpen, Paul

60km 4-daagse, etappe 1, Apeldoorn, 
17100 m, 25-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:58:54 Sanders, Erik
   (Nijmegen Atletiek)
1 M50 1:07:10 Götte, Jörgen
   (Schwielowsee)
19 M50 1:33:57 Pijpers, Rein
1 V55 1:37:46 Weezep van, Ria
   (Spirit Lelystad)
4 V55 1:43:27 Geenhuizen van, Sophie

60km 4-daagse, etappe 2, Apeldoorn, 
14600 m, 26-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:51:04 Sanders, Erik
   (Nijmegen Atletiek)
1 M50 0:57:47 Götte, Jörgen
   (Schwielowsee)
20 M50 1:19:26 Pijpers, Rein
1 V55 1:24:30 Weezep van, Ria
   (Spirit Lelystad)
5 V55 1:28:31 Geenhuizen van, Sophie

60km 4-daagse, etappe 3, Apeldoorn, 
8400 m, 27-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:28:56 Sanders, Erik
   (Nijmegen Atletiek)
1 M50 0:32:39 Götte, Jörgen
   (Schwielowsee)
19 M50 0:46:43 Pijpers, Rein
1 V55 0:47:00 Weezep van, Ria
   (Spirit Lelustad)
3 V55 0:49:35 Geenhuizen van, Sophie

60km 4-daagse, etappe 4, Apeldoorn, 
20200 m, 28-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:13:36 Sanders, Erik
   (Nijmegen Atletiek)
1 M50 1:23:27 Voogt, Elbert (Veluwe)
18 M50 1:54:44 Pijpers, Rein

100km 4-daagse, etappe 1, Apeldoorn, 
17100 m, 25-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 1:01:41 Mekking, Bas(Cialfo)
1 M50 1:12:43 Weijn, Joop(AV'34)
1 M60 1:19:45 Sessink, Theo
   (Molenhoek)
2 M60 1:23:21 Merx, Jacques
12 M50 1:25:00 Mullekes, Henk

100km 4-daagse, etappe 2, Apeldoorn, 
20400 m, 26-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 1:15:55 Huisman, Mark (Cialfo)
1 M50 1:27:55 Wijst van der, Pim
   (Lgr.Wijbosch)
1 M60 1:46:15 Merx, Jacques
14 M50 1:50:49 Mullekes, Henk

100km 4-daagse, etappe 3, Apeldoorn, 
14600 m, 26-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:49:19 Broekhorst te, 
   Bernhard (Phoenix)
1 M50 0:59:46 Weijn, Joop (AV'34)
1 M60 1:12:54 Merx, Jacques
13 M50 1:13:59 Mullekes, Henk

100km 4-daagse, etappe 4, Apeldoorn, 
8400 m, 27-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 0:28:17 Broekhorst te, 
   Bernhard(Phoenix)
1 M50 0:33:59 Weijn, Joop (AV'34)

11 M50 0:40:12 Mullekes, Henk
1 M60 0:40:15 Merx, Jacques

100km 4-daagse, etappe 5, Apeldoorn, 
19100 m, 27-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 1:12:05 Broekhorst te, Bernhard 
   (Phoenix)
1 M50 1:24:04 Weijn, Joop (AV'34)
9 M50 1:36:54 Mullekes, Henk
1 M60 1:40:56 Merx, Jacques

100km 4-daagse, etappe 6, Apeldoorn, 
20200 m, 28-5-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M40 1:14:58 Broekhorst te, Bernhard  
   (Phoenix)
1 M50 1:31:46 Weijn, Joop (AV'34)
10 M50 1:46:44 Mullekes, Henk
1 M60 1:54:41 Merx, Jacques

Run4Ladies, Zoeterwoude-dorp, 10000 m, 
3-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 V50 0:37:29 Ophorst, Carla
   (Honselersdijk)
1 VSE 0:38:09 Doorn van, Sandra
6 VSE 0:45:19 Graat, Mirjam

Singelloop, Woerden, 3000 m, 7-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
2 Rec 0:11:38 Bals ter, Boris
1 Rec 0:11:38 Langen de, Daan
   (Woerden)

Singelloop, Woerden, 10000 m, 7-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:31:58 Benslimane, Mostafa(-)
3 MSE 0:33:51 Redegeld, Huub
9 MSE 0:40:43 Hofschreuder, Ronald
1 VSE 0:40:51 Teeling, Esmee

Kester&Partnersloop, Maasdijk, 5000 m, 
9-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:16:57 Trinthamer, Vincent
   (AV Sparta)
1 Mmas0:17:00 Sparreboom, Erwin
   (Olympus'70)
51 Mmas0:28:47 Dijkers, Ab

VTM Telecomloop, Maasdijk, 10000 m, 
9-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:30:16 Poesiat, Thomas
   (Lexgroep)
1 M40 0:33:03 Kwist, Patrick
   (Rotterdam)
1 M45 0:36:13 Droog, Gerard
   (R'dam Atletiek)
1 M60 0:40:19 Streep, Paul (PAC)
9 M60 0:45:37 Merx, Jacques
25 M40 0:46:58 Franken, Sander
40 M45 0:47:57 Pieterse, Paul

2e HRR Timetrial 2012, Boetveld, 5000 m, 
11-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:17:02 Koot, Jeroen
2 MSE 0:17:08 Roodakker, Eddy
1 Mjun0:18:05 Mahoney, Max
2 Mjun0:18:17 Kuiper, Joury
3 MSE 0:18:35 Dijksterhuis, Gerwin
4 MSE 0:18:47 Kanselaar, Wouter
5 MSE 0:18:50 Wevers, Jeroen
1 M50 0:19:14 Six, Jan Willem
6 MSE 0:19:18 Hofschreuder, Ronald
1 M40 0:19:19 Smit, Gert Jan
2 M50 0:19:39 Kempkes, Peter
1 M35 0:20:01 Baukema, Johan
1 M45 0:20:09 Kooij, Wim
2 M40 0:20:37 Vissers, Elwin
2 M45 0:20:47 Wezel van, John
1 VSE 0:21:14 Graat, Mirjam
7 MSE 0:21:32 Verblaauw, Marcel(Zier)
3 M45 0:21:39 Beekhuizen, Albert
8 MSE 0:21:40 Bals ter, Boris
9 MSE 0:22:03 Ouwehand, Bastiaan
5 M45 0:22:05 Roerdinkholder, Mark
4 M45 0:22:05 Mulder, Raoul
2 M35 0:22:14 Terlouw, Hans
10 MSE 0:22:14 Romberg, Mike
3 M35 0:22:25 Hoek van, Bart
1 M60 0:22:31 Dijk van, Jaap
4 M35 0:22:51 Blezer, Max
2 VSE 0:22:53 Zadelhoff, Saskia
3 VSE 0:23:07 Groot, Sanne
3 M50 0:23:37 Bongers, Hans
11 MSE 0:23:38 Sikking, Bas
6 M45 0:23:50 Pieterse, Paul
1 M50 0:23:52 Leeuwen van, Peter
3 M40 0:23:58 Leeuwen van, Rob
4 M40 0:24:21 Suijkerbuijk, Marcel
7 M45 0:24:29 Morre, Stan
1 M65 0:24:36 Munk de, Leo
12 MSE 0:24:44 Leeuwen van, Max
1 V55 0:24:50 Heiningen-Olsthoorn
    van, Annie
2 M55 0:24:51 Bol, Cees
4 VSE 0:24:51 Groot de, Viviane
2 M65 0:25:09 Zijl, Ed
5 M35 0:25:10 Vulpen, Jan
8 M45 0:25:11 Wagenaar, Stefan
3 M55 0:25:22 Peeren van, Ralf
2 V45 0:25:31 Korterink, Marike
13 MSE 0:25:49 Heuvel van den, Bart

2 M60 0:25:51 Kramer, Berry
5 VSE 0:26:12 Douma, Els
6 V35 0:26:18 Zijlmans, Sacha
14 MSE 0:26:52 Verheijen, Susan (Zier)
5 VSE 0:26:52 Reinicke, Mischa
3 V45 0:27:03 Berg van den, Helma
4 V45 0:27:04 Brons, Christa (Zier)
5 V45 0:27:06 Smit, Yvonne
1 V35 0:27:09 Brama, Liesbeth
4 M55 0:27:17 Jansen, Frits
3 M65 0:27:19 Graauw de, Toon
4 M65 0:27:26 Overduin, Chiel
6 V45 0:27:53 Oliver Betrian, Rosa
5 M65 0:27:53 Otte, Frank
6 M65 0:28:01 Ammerlaan, Wim
15 MSE 0:28:02 Ellen, Bert-Jan
7 M65 0:28:04 Gorter, Klaas
8 M65 0:28:38 Coster, Jaco
4 M50 0:28:44 Nieuwzwaag, Siep
9 M65 0:29:38 Hunen van, Gerard
2 V35 0:29:38 Biemans, Chantal
1 V50 0:29:58 Rentier, Simone
1 V40 0:31:06 Hoving, Marja
1 M70 0:31:16 Eggermont, Peter
7 VSE 0:31:29 Leeuw de, Lindy
10 M65 0:31:55 Wijk van, Nico
2 V55 0:32:11 Wagenaar, Heleen
3 V55 0:32:40 Dreves-van Rijswijk, 
   Hanneke
1 V60 0:32:40 Cranenburgh van, Els
5 V55 0:32:51 Mahler, Margery
4 V55 0:32:51 Heckman, Joyce
1 M75 0:33:02 Ruigrok, Jan
2 M70 0:33:28 Dalmeijer, Jan
3 M70 0:33:51 Herps, Anton
4 M70 0:33:57 Veelo, Peter
2 V50 0:34:54 Zohlandt, Carla

1e Star Balm Strandloop, Noordwijk, 
4000 m, 14-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:16:59 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
3 M60 0:19:18 Zijl, Ed

3e Zomeravond Instuif, Naaldwijk, 
1500 m, 14-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:04:09,95 Barsiayan, Mike
    (Olympus'70)
3 MSE 0:04:18,56 Roodakker, Eddy
1 VSE 0:04:44,32 Michejenko, Inga
    (Olympus'70)
10 MSE 0:04:49,82 Claessens, Stefan
12 MSE 0:05:05,45 Hofschreuder, 
    Ronald
1 Vmas0:05:50,19 Willemse-Olsthoorn, 
    José
2 Vmas0:05:52,70 Swertz, Cynthia
3 Vmas0:06:54,94 Heiningen-Olsthoorn 
    van, Annie

Wateringseveldloop, Wateringseveld, 
5000 m, 16-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:17:05 Gemert van, Maikel
   (Den Haag)
35 M 0:24:28 Roo de, Charles
44 M 0:25:48 Kramer, Berry

Wateringseveldloop, Wateringseveld, 
10000 m, 16-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:34:26 Lange de, René
   (Den Haag)
31 MSE 0:57:26 Alberts, Jeroen

23e Lions Rottemerenloop, Zevenhuizen, 
15000 m, 16-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:54:59 Lievn, Menno(-)
44 M 1:19:00 Klei van der, Dick

21e RABO Molenloop, Voorburg, 5000 m, 
17-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:16:56 Egmond van, Lion(-)
4 M 0:17:21 Roodakker, Eddy
5 M 0:17:55 Silvius, Roché
1 V 0:19:06 Bakker, Andrea(-)
10 M 0:19:24 Kuiper, Joury
2 V 0:19:36 Teeling, Esmee
16 M 0:21:48 Romberg, Mike
7 V 0:22:59 Kuiper, Patty
54 M 0:28:43 Pijpers, Rein

21e RABO Molenloop, Voorburg, 10000 
m, 17-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 V 0:34:27 Lankhuijzen, Simone
   (Sparta)
1 M 0:35:28 Klein, Maarten (Sparta)
45 M 0:45:48 Wijnands, Jaap
44 M 0:45:58 Vissers, Elwin
59 M 0:47:16 Kerste, Chandrakant
63 M 0:48:02 Graaf de, Marco
66 M 0:48:17 Thuijs, Frank
83 M 0:49:53 Blezer, Max
23 V 0:53:01 Zevenbergen, Petra
154 M 0:56:59 Kamsteeg, Marcel

2e Star Balm Strandloop, Noordwijk, 4000 
m, 21-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:16:13 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
3 M60 0:18:18 Zijl, Ed

Oranjeloop, Kwintsheul, 5000 m, 
22-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:16:10 Marrewijk van, Sjoerd
   (Olympus'70)
100 M 0:28:17 Dijkers, Ab

Instuif Ilion, Zoetermeer, 800 m, 22-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Vmas2:55,92 Willemse-Olsthoorn, 
   José
2 Vmas2:57,70 Swertz, Cynthia

2e Goudse K&S-instuif, Gouda, 800 m, 
29-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 1:56,70 Pieterman, Robbin
   (ARV Ilion)
1 Mmas2:04,31 Linde van der, Sjaak
   (R'dam Atletiek)
10 Mmas2:59,27 Luteijn, Izaak

4e Haagse Strandmarathon, Den Haag, 
42195 m, 8-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 3:27:48 Bokondji, Mpetsi
   (Leiden Road Runners)
1 V 4:21:07 Vliet van, Ciska (Sparta)

Zomerloop, Zuidzande, 10000 m, 24-7-
2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:35:15 Bleyaert, Bart
   (Knesselaere)
39 M 0:49:40 Luteijn, Izaak

3e Star Balm Strandloop, Noordwijk, 4000 
m, 28-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:16:32 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
4 M60 0:18:35 Zijl, Ed

5e Star Balm Strandloop, Noordwijk, 4000 
m, 12-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:17:05 Hogewoning, Wim
   (Rijnsburg)
4 M60 0:19:27 Zijl, Ed

6e Star Balm Strandloop, Noordwijk, 4000 
m, 19-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:16:32 Zijl, Ed

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 
25-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:14:11 Kerkmann(Bielefeld)
12 Man 0:20:20 Zijl, Ed

Bertusloop, Delft, 5000 m, 24-6-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:17:28 Mahoney, Max
20 M 0:26:02 Gerritsen, Harry
1 V 0:26:27 Vries de, Marthy(-)
39 M 0:28:48 Overduin, Chiel
6 V 0:29:18 Zwarts, Jacqueline
43 M 0:31:43 Brecht van, Nico

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 1-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:16:54 Trinthamer, Vincent(-)
86 Rec 0:25:34 Gerritsen, Harry
109 Rec 0:30:23 Brecht van, Nico

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 8-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Rec 0:17:50 Klein, Ruben(-)
45 M 0:24:47 Zijl, Ed
50 M 0:25:40 Gerritsen, Harry
10 V 0:29:08 Zwarts, Jacqueline

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 15-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:16:56 Hoeve van, Arjen(-)
87 M 0:23:46 Zijl, Ed
101 M 0:24:55 Gerritsen, Harry
17 V 0:28:12 Zwarts, Jacqueline
154 M 0:29:44 Brecht van, Nico
161 M 0:30:58 Messerschmidt, Marty
25 V 0:30:59 Messerschmidt, Jolanda
167 M 0:31:27 Hunen van, Gerard
32 V 0:49:27 Zijl van, Heidi

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 22-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:18:43 Trinthamer, Vincent(-)
41 M 0:21:55 Groeneveld, Jan
83 M 0:25:35 Gerritsen, Harry
16 V 0:28:23 Zwarts, Jacqueline
108 M 0:29:38 Brecht van, Nico
34 V 0:47:25 Zijl van, Heidi

Beach Run, Kijkduin, 5000 m, 13-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:17:49 Aken, Jeroen(Den Haag)
1 V 0:24:04 Nauta, Marrit
   (Den Haag)
54 V 0:32:07 Smit, Carolien
70 V 0:35:28 Fritz, Lara

Beach Run, Kijkduin, 10000 m, 13-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:33:18 Barsaiyan, Mike
   ('s-Gravenzande)
21 M 0:40:01 Meer van der, Pieter



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
• Carol Greenshields

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
Patty Kuiper  pattykuiper@hotmail.com
Else Meijer  else@walnut.nl
Marion van Griethuizen  marionvangriethuizen@hotmail.com)

Hot Road Review

1 V 0:44:20 Donkelaar, Pauline
   (Den Haag)
82 M 0:47:56 Groeneveld, Jan

Bos en Duin Zomercross, Texel, 4150 m, 
29-7-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:14:09 Burg ter, Rob
   (Julianadorp)
22 Man 0:21:33 Zijl, Ed

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 
1-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:14:23 Witte, Jaap (Den Burg)
20 Man 0:20:36 Zijl, Ed

Kerkpolderloop, Delft, 5000 m, 5-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:16:32 Trinthamer, Vincent (-)
33 Man 0:21:57 Groeneveld, Jan
61 Man 0:25:47 Gerritsen, Harry
102 Man 0:33:52 Brecht van, Nico

Bos en Duin Zomercross, Texel, 4150 m, 
5-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:14:44 Burg ter, Rob
   (Julianadorp)
20 Man 0:21:34 Zijl, Ed

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 
8-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:13:23 Kerkmann, Jan
   (Bielefeld(D))
20 Man 0:19:51 Zijl, Ed

27e Bradelierloop, De Lier, 5000 m, 
11-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:16:18 Aken van, Jeroen
   (Haag Atletiek)
116 Man 0:25:28 Kramer, Berry
139 Man 0:28:50 Dijkers, Ab

27e Bradelierloop, De Lier, 10000 m, 
11-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:32:27 Barsaiyan, Mike
   (Olympus'70)
1 M40 0:36:17 Wijk van, Danny
   (AV Pallas'93)
1 M55 0:37:41 Stijlaart, Jaap
   (Woudenberg)
1 M60 0:39:51 Elshout, Wim(Vet.Ned.)
12 M40 0:40:33 Smit, Gert Jan
7 M60 0:45:55 Groeneveld, Jan
11 M60 0:47:20 Slijpen, Paul
14 M60 0:48:17 Breugom, Henk
17 M60 0:49:10 Luteijn, Izaak
51 M55 1:00:08 Jansen, Frits

Bos en Duin Zomercross, Texel, 4150 m, 
12-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:17:47 Garritsen, Axel
   (Den Burg)
15 Man 0:21:53 Zijl, Ed

Bos en Duin Zomercross, Texel, 8300 m, 
12-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:32:46 Lohse, Lutz (Den Burg)
13 Man 0:40:50 Prooijen van, Willem

De Krimstrandloop, Texel, 4000 m, 
15-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:13:23 Kobossen, Vincent
   (Deventer)
14 Man 0:22:39 Zijl, Ed

De Krimstrandloop, Texel, 8000 m, 
15-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:31:00 Witte, Jaap (Den Burg)
14 Man 0:45:00 Prooijen van, Willem

Bos en Duin Zomercross, Texel, 8300 m, 
19-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:35:05 Antons, Gerrit
   (Duisburg(D))
13 Man 0:41:18 Prooijen van, Willem

Timetrial Conditio, Boetveld, 5000 m, 
21-8-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M60 0:22:10 Groeneveld, Jan
1 M65 0:24:09 Luteijn, Izaak
2 M65 0:25:11 Munk de, Leo
1 M70 0:25:19 Gerritsen, Harry
1 V55 0:26:26 Kikkert, Wilma
3 M65 0:27:59 Ammerlaan, Wim
2 M70 0:29:27 Munk de, Peter
1 V65 0:29:30 Zwarts, Jacqueline
4 M65 0:29:46 Gorter, Klaas
5 M65 0:34:02 Wijk van, Nico
2 V55 0:34:58 Dreves-van Rijswijk, 
   Hanneke

1 van de 4 Sparta, Den Haag, 5000 m, 
2-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:20:53 Mamo, Noah
   (AV Sparta)

1 V45 0:25:38 Korterink, Marike
1 V35 0:29:32 Kersten, Mireille
   (AV Sparta)
3 V45 0:34:27 Zohlandt, Carla
3 V35 0:34:38 Fritz, Lara

1 van de 4 Sparta, Den Haag, 10000 m, 
2-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:33:46 Troost van, Pascal
   (Haag Atletiek)
3 MSE 0:35:58 Koot, Jeroen
1 M45 0:37:39 Doorschodt, Eddy
   (Haag Atletiek)
2 M45 0:38:17 Timmermans, Theo
1 M35 0:38:50 Dulkenraad van, Mattijs
   (AV Sparta)
2 M35 0:38:53 Smit, Gert Jan
1 M55 0:40:10 Luitgaarden van de, 
   Michel (AV Sparta)
7 M45 0:41:32 Bakhuis, Ton
2 M55 0:41:51 Alcock, Doug
1 V45 0:42:06 Ledeboer, Jacky (RTC)
3 V45 0:44:20 Willemse-Olsthoorn, 
   José
8 M55 0:44:56 Thuijs, Frank
16 M45 0:45:19 Messerschmidt, Marty
4 V45 0:46:46 Gilbert, Pippa
14 M 0:47:11 Heijningen van, Frank
17 M55 0:47:44 Slijpen, Paul
9 M35 0:48:01 Boer de, Joost

10 EM van Tilburg, Tilburg, 16100 m, 
2-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 0:45:37 Kirop, Pius (Kenia)
1 M40 0:52:26 Erp van, Jeroen (Calfa)
4 M40 0:58:47 Silvius, Roché

Vlietloop, Voorschoten, 5000 m, 2-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec0:16:09 Pieterman, Robbin
   (Ilion)
6 Mrec0:17:30 Dijksterhuis, Gerwin
1 Vrec 0:17:53 Regan, Abbey
   (Naaldwijk)
13 Mrec0:18:13 Kuiper, Joury
25 Mrec0:19:47 Thoen, Nick
4 Vrec 0:21:55 Kuiper, Patty
42 Mrec0:22:18 Blezer, Max
9 Vrec 0:22:49 Leeuwen van, Hester
11 Vrec 0:23:16 Elferen van, Birgitta
12 Vrec 0:23:24 Zevenbergen, Petra
53 Mrec0:23:42 Zijl, Ed
15 Vrec 0:24:57 Lange de, Mirjan

Vlietloop, Voorschoten, 10400 m, 2-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Mrec0:32:41 Teekens, Mike(Achilles)
2 Mrec0:36:12 Kanselaar, Wouter
1 Vrec 0:40:58 Voskuilen van, Vanessa
   (Lex Groep)
64 Mrec0:50:00 Suijkerbuijk, Marcel
14 Vrec 0:50:56 Holtman, Ingeborg
89 Mrec0:53:21 Bol, Cees
116 Mrec0:56:07 Peeren van, Ralf
38 Vrec 0:57:24 Joustra-Dijkhuis, Anne 
   Marie
42 Vrec 0:58:02 Laan van der, Marjo

135 Mrec0:58:46 Dunné van, Paul
149 Mrec1:01:24 Maanen van, Gerard
152 Mrec1:02:24 Claessens, Jean
156 Mrec1:04:44 Berg van de, Dannis

Vlietloop, Voorschoten, 16100 m, 2-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 Man 0:54:01 Talontsis, Stanislas 
   (Sparta)
1 Vr 1:04:03 Jongerius, Marlies 
   (Olympus'70)
41 Man 1:10:24 Jong de, Auke
55 Man 1:14:15 Groeneveld, Jan
76 Man 1:17:37 Golhashem, Ali
83 Man 1:18:04 Struijs, Gerwin
96 Man 1:21:02 Kamsteeg, Marcel
104 Man 1:22:32 Bargi, Darius
113 Man 1:25:22 Munk de, Leo
115 Man 1:25:41 Luteijn, Izaak
24 Vr. 1:27:58 Geest van der, Thea
30 Vr. 1:33:26 Schnitzler, Ineke
32 Vr. 1:33:49 Toit du, Marlene

4e Zomeravond Instuif, Naaldwijk, 3000 m, 
6-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 09:07,0 Leeuwen van, Henk
   (Pallas '93)
1 Hmas09:09,7 Sparreboom, Erwin
   (Olympus'70)
3 MSE 09:23,7 Roodakker, Eddy
2 Hmas09:25,5 Silvius, Roché
8 Hmas10:37,5 Timmermans, Theo
1 Dmas12:34,6 Smit, Carolien

20.Jungfrau marathon(sa), Interlaken, 
42195 m, 8-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M50 3:37:02 Gröbli, Adrian (SUI)
303 M50 5:07:08 Bargi, Darius

20.Jungfrau marathon(su), Interlaken, 
42195 m, 9-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 MSE 2:59:42 Hohenwarter, Markus
   (AUT)
1 M45 3:25:54 Brunner, Lorenz(SUI)
509 M45 5:20:22 Philipse, Hein
616 M45 5:34:38 Messerschmidt, Marty
771 M45 6:00:17 Till van, Rupert

30 van Amsterdam Noord, Amsterdam, 
30000 m, 9-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M35 1:47:16 Strik, Neals
   (Lgr.Aart Stigt.)
29 M35 2:19:44 Smit, Gert Jan

Strandwalloop, Rijswijk, 5000 m, 9-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:17:10 Trinthamer, Vincent(-)
14 M 0:25:55 Roo de, Charles
16 M 0:26:55 Gerritsen, Harry

Strandwalloop, Rijswijk, 10000 m, 
9-9-2012
Pos. Cat. Tijd   Naam
1 M 0:37:45 Koot, Jeroen
9 M 0:47:02 Kroft van der, John

Enquête
“Ik loop bij the Hague Road Runners, een atletiekvereniging in Den Haag”. Maar wat of wie is HRR 
nu eigenlijk? Wie lopen er allemaal bij deze vereniging? Dat vroegen wij van de redactie ons nou 
ook af! En hoe kun je een vereniging nou beter leren kennen, dan door haar leden eens goed 
onder de loep te nemen. Wij maakten een enquête met simpele vragen, die makkelijk en snel is 
in te vullen, maar o zo veel informatie geeft. Dus ben jij ook benieuwd naar wat maakt dat jij juist 
bij HRR bent gaan lopen? En wie nog meer voor deze vereniging gekozen hebben? Vul dan (bij 
voorkeur via bijgaande link of de link op de HRR-website) onderstaande enquête in, lever deze in 
bij de bar en lees de resultaten terug in de volgende uitgave van de Hot Road Review!

Gegevens
Naam: (Invullen mag anoniem)
Geslacht: man/vrouw
Geboortejaar:
Burgerlijke staat: gehuwd/gescheiden/samenwonend/single
Kinderen: ja/nee
Loopgroep:

Vragen over lopen
1. Wat is je favoriete loopafstand? 
2. Loop je wedstrijden? 
3. Met welk doel loop je?
4. Hoe vaak per week loop je (club + zelf)?
5. Hoe lang loop je al? 

Vragen over lopers
1. Doe je naast lopen nog een andere sport (zo ja, welke)? 
2. Heb je huisdieren (zo ja, welke)? 
3. In welke stad woon je? 
4. Wat voor werk doe je? 
5. Wat zijn je hobby’s? 

Waarom loop je bij HRR? ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

Het clubblad Hot Road Review
1. Lees jij het clubblad? 
2. Wat vind je van het clubblad?
3. Wat mis je aan het clubblad?
4. Vind je het een meerwaarde dat het clubblad als papieren krantje wordt uitgegeven? 
5. Wat zou je er van vinden als het clubblad alleen digitaal zou verschijnen?

Snelle invul vragen 
(Ofwel niet nadenken, maar invullen wat als eerste in je opkomt!)
1. Mijn lievelingskleur is …
2. Ik eet graag …
3. Op tv kijk ik graag naar …
4. De leukste hardloopwedstrijd is …
5. Ork Ork Ork, soep eet je met een …

https://docs.google.com/spread-
sheet/viewform?fromEmail=true&f
ormkey=dFo5UzNTY1E2cFJBZHhmZ
DIwUjliVmc6MQ


